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БИЗНЕС ЛИДЕР



 ДА ЗАПОЧВАМЕ….

Първо искам да те поздравя, че 
държиш в ръцете си първия брой 
на електронното списание 
“БИЗНЕС ЛИДЕР.” 


Целта на това списание е да 
образова хората за темата 
предприемачество, бизнес, начин 
на мислене, успех и просперитет. 


Тук ще откреите ценна и полезна 
информация от света на бизнеса, техники и стратегии, които 
дават резултат в света на бизнеса и развитието. Разбира се 
всеки един бизнес си е строго специфичен и си има неговите 
тънкости. 


Да си предприемач е приключение. Да се занимаваш с бизнес е 
наслада. Имаш свободата да твориш и да даваш ценност на 
хората. Целта на всеки един бизнес е да прави живота на хората 
по-добър. Колкото повече успешни предприемачи има, които 
дават стойност, толкова повече ще се развива цялото общество 
и икономика. 


Разбира се, че трудните моменти са част от пътя, но както се 
казваше в една популярна публикация: “Трудните пътища водят 
до красиви дестинации!” Въпроса, който трябва да си задаваме 
не е дали е трудно или лесно, а дали си заслужава да направя 
това, което правя като бизнес. Заслужава ли си да премина през 
всички трудности и ситуации, за да постигна целите, които 
искам? 


Поздравления още веднъж затова, че държиш този първи брой в 
ръцете си. Запретни ръкави и се приготви за работа и растеж. 
Бори се затова, което искаш, за да може един ден да кажеш: 
“ИСКАХ и ИМАМ!”



Промяната е много важна 
част като цяло в живота 
на всеки един от нас. 
Всичко в природата се 
променя и развива. 
Човекът е единственото 
същество, което 
съзнателно избира дали 
да се промени и как да се 
пормени – позитивно или 
негативно.

Най-общо казано аз разбирам промяната като следния 
процес – Ти да жертваш, човека който си днес и да се 
превърнеш в онзи човек с качествата, знанията, 
уменията и навиците, който да сътвори твоите цели и 
мечти и да жиееш един пълноценен живот.

Изкуството да се променяш е от съществено значение и 
в нашия бизнес. Преди 10 години човекът – Красимир 
Гълбачев, беше един, сега е друг, след 5- 10 години 
ще е коренно различен човек и това е нормално. Както 
казах въпроса е ние да изберем и да решим да се 
променим и да се превърнем в своята по-добра 
версия.

Какво би казално, бъдещото ви „АЗ“ за изборите, които 
сте направили днес? Бъдещото ви „Аз“ със сигурност 
иска вие да сте щастлив и успешен човек? Човек, който 
прави всичко със замах без да се притеснява от 
ситуации, проблеми и неща през, които трябва да 
премине.

ИЗКУСТВОТО ДА СЕ 
ПРОМЕНЯШ



Промяната е процес. Тя не става от днес за утре. Но 
днес може да вземеш решението да започнеш да 
работиш със себе си и да се променяш. Изкуството да 
се променяш ако навлезем в дълбочина е една много, 
много дълга тема. Ние имаме тази сила в себе си да 
изберем как да се променяме, защото всеки един от 
нас може да избира, но не може да избягаш от 
последствията на твоя избор!

Искам да наблегна на нещо много важно, а именно – 
Как можем да използваме нещата, които не може да 
променим? Иначе казано ситуации, които ние не може 
да променим, как да ги използваме в наш плюс за 
нашия бизнес? Нека разгледаме следния пример.



Да кажем, че в неделя сте седнали и сте си 
организирали пет бизнес срещи от понеделник до 
петък. Какво се случва обаче. Идва понеделник и в 
последния момент бизнес срещата ви отпада, защото 
човека с който е трябвало да се видите има някаква 
семейна ситуация или са му ударили колата. Има 
някаква ситуация, която го възпрепятства да дойде на 
тази среща с вас.

Нормално е хора сме, случва се всичко и ние не сме 
застраховани от подобни неща. Тук в тази ситуация, 
която описах имаш два варианта. Единия вариант е да 
се оплакваш, как и защо ти е пропаднала бизнес 
срещата, защото да кажем, че кандидата ти е бил 
много „важен“, който според теб е имал потенциал да 
бъде една от звездите в твоя екип. 

Втория начин е да приемеш тази ситуация, като 
обикновена ситуация от живота и това време, което ти 
се е освободило отпадайки ти бизнес срещата ти да го 
инвестираш някъде другаде – примерно да четеш 
книга или да се чуеш с твоя ментор – човекът с когото 
работиш, или може би да изгледаш някое поредно 
обучение. Да изучиш някое ново умение, техника за 
работа. Тоест това време, което ти се е освободило 
отпадайки ти бизнес срещата поради причината не че 
не си искал, а защото е имало ситуация, която не 
зависи от теб ти да видиш как да го оползотвориш 
максимално добре за себе си. 

Могат да бъдат дадени много такива примери. Може 
човек да иска да отложи срещата с вас поради друга 
причина. Но ако той е решил да отложи срещата и да 
не дойде, той така или иначе ще го направи по един 
или друг начин.



Повечето хора се оплакват и драматизират за това, че 
дадената среща не се е състояла. По-добрия вариант 
поне според мен е това време да го инвестираш в себе 
си по най-правилния начин. Разбира се винаги човек 
може да мързелува на дивана вкъщи и да гледа 
поредното риалити шоу или с купа пуканки да гледате 
поредния епизод от някой хитов сериал, няма лошо и в 
това, но целта за да сме по-продуктивни и да се 
превърнем в онази наша бъдеща версия, която искаме 
да бъдем е да го инвестираме в най-големия си актив – 
в себе си. 

Така или иначе това време ти си го бил блокирал вече 
за бизнес среща. След като ти е отпаднала използвай 
го за себе си да се самообучаваш, да се 
самоусъвършенстваш. Има как да запълните времето по 
най-качествения начин за вас самите. Ключът е в това 
да видим как може да използваме именно 
нещата ,които не може да променим. 

Да използваме тези ситуации в наш плюс. Защото ако 
някой не е дошъл на среща с теб, защото вали дъжд 



или сняг ти нямаш контрола над това да спреш да вали 
за да ти дойде човека на срещата.

Замисли се ако четеш само по десет страници на ден 
от някоя книга, това са над 3600 страници на година! 
Колко книги са това? Нямам идея! Но със сигурност не 
са малко книги. Със сигурност много неща ще научиш 
от дадените книги, особено ако това, което научиш го 
приложиш и на практика.  

Така, че изпозлвай по най-добрия начин такъв тип 
ситуации, които имаш в твоето ежедневие, които не 
може да промениш. Използвай ги като трамплин ти да 
се самоусъвършенстваш!



Всеки един 
предприемач има 4 
основни функции, 
които го правят още 
по-успешен в това, с 
което се занимава.

Искам да споделя с вас тези 4 функции за да ги 
използвате по най-добрия начин за своя бизнес или 
кариера.

Едни от най-успешните хора са усвоили тези 4 
функции, благодарение на които и тяхната 
ефективност е много по-голяма отколкото на хората, 
които не използват тези 4 функции. 

Успехът има много измерения, но зад него стои това 
човек да бъде ефективен и да използва правилно 
много неща, както на пример разпределението на 
времето си, така и там, къде да влагат времето и 
енергията си.

Споделям с вас 4 функции на предприемача, които да 
използвате и вие за себе си. Това е една от тайните за 
успех на повечето хора в бизнеса и кариерата им.

4 ФУНКЦИИ НА 
ПРЕДПРИЕМАЧА



#1 ФУНКЦИЯ – ОРГАНИЗИРАНЕ 
Ние да организираме своето време, ние да 
организираме своя график. Ние да организираме 
своето ежедневие. Организирате ли правилно своето 
време, вие ще имате време за всичко. На повечето хора 
не им стига времето и казват, че „нямат време“, защото 
не могат да го организират правилно за себе си. 

Организационния процес като време, като задачи, като 
цяло е от съществено и много важно значение. Хората, 
които имат и намират време за всичко за тези, които 
много ясно и точно знаят, къде и как да организират и 
да инвестират своето време. Има много техники и 
методи, които да използвате за правилното 
организиране на времето.

#2 ФУНКЦИЯ – ПЛАНИРАНЕ
Ние да имаме план за нашата цел. Да планираме пътя, 
който искаме да извървим до нашата цел. Да 
планираме своята цел, както за този месец така и 
годишната си цел. Ние да планираме нашите действия. 
Ние да планираме нашия бизнес!

Защото като всеки един бизнес, както в спорта така и 
във всяко едно нещо трябва да имаш план. Точен, ясен 
и конкретен план, който да следваш. План, който да те 
доведе до резултата, който искаш. Ако нямаш план, 
който да следваш винаги ще стигнеш там. Повечето 
хора нямат план за утрешния ден или за другия месец 
да не говорим за след една, две или три години. 

Да някой ще каже, че има ситуации и неща, които не 
зависят от нас в живота. Така е съгласен съм, но от нас 
зависи ние да планираме за да имаме посока към която 



да се движим. Иначе живеем ден за ден, от заплата до 
заплата, от петък до петък и от лято до лято.

#3 ФУНКЦИЯ – МОТИВАЦИЯ
Има няколко вида мотивация в традиционен вид 
бизнес. Едини вид мотивиране е позитивна мотивация, 
която е свързана с повишение на заплатата или с 
някакъв паричен бонус за добре свършена работа или 
допълнително изпълнени задачи. 

Другия вид мотивация в един традиционен бизнес и 
фирма е негативна мотивация. Тя е свързана с 
налагането на глоба за несвършена работа, 
закъснение,

За мен най-важна е вътрешната мотивация, защото тя е 
тази, която реално те кара да действаш и да постигаш 
целите си. Външната мотивация като четене на книги, 



гледане на обучения и срещи с лидерите е супер, но 
външната мотивация е като душ – трябва да я взимаме 
всеки ден. Докато вътрешната мотивация е твоя 
пълноценен живот, товите цели и мечти, товето по-
добро утре.

#4 ФУНКЦИЯ – КОНТРОЛ
Ние да контролираме своите действия, ние да 
контролираме своите процеси на работа. Ние да 
контролираме всичко, което зависи от нас, за да 
постигнеме успеха, който искаме. Да изискваме от 
себе си, да бъдем строгия си шеф, който сам да ни 
наритва задника ние да действаме. Има хора, които са 
като дистанционно все някой трябва да ги контролира. 

Не са свикнали те самите да контролират своите 
действия, своите задачи. Те имат нужда от някой, 
който да им налага този контрол. Това е едно от най-
трудните неща за предприемачите в бизнеса. Тъй като 
тук нямаме шеф и нямаме кой да изисква от нас, то ние 
трябва да си налагаме, да изучим и да практикуваме 
тези 4 функции, докато те не се превърнат в навици.

 



Общото между тези 4 функции е следното нещо, пред 
всяка една от тях да сложите думата „САМО“

- САМООРГАНИЗИРАНЕ 

- САМОПЛАНИРАНЕ

- САМОМОТИВАЦИЯ

- САМОКОНТРОЛ

Тоест ние да погледнем към себе си, да се стремим да 
бъдем по-добрата своя версия. Това са 4-те функции 
на всеки един предприемач без значение във вида 
бизнес. Работата с нас самите е най-важния и най-
трудния и сложен процес. Това да управляваме себе си 
е един от основните ключове на успеха и на това ние 
да бъдем все по ефективни в това, което правим.



„Много от нас не 
изживяват мечтите си, 
защото са прекалено 
заети да изживяват 
страховете си“. (Лес 
Браун).

Какво всъщост 
представлява страха и как 
да го победим? Този 
страх, който ни сковава 
особено в мрежовия 
бизнес! Нека обаче на 
първо време да видим, 
какво представлява 
страха. Ето едно 
определение, което 

открих и искам да споделя с вас:

„Страхът е комплекс от негативни чувства, емоции и 
характерни поведенчески реакции у хората и 
животните, които се активират от явление или обект, 
тълкуван като заплашителен.

Страховете обикновено се формират на базата на 
предишен опит и по своята същност имат защитна 
функция. Съществуват обаче и такива, които възникват, 
без индивидът преди това да е попадал в ситуациите, 
които ги предизвикват, и са плод на фантазията (често 
са по-интензивни от породените от непосредствения 
опит).

КАК ДА ПОБЕДИМ
СТРАХА?



За разлика от усещането за тревожност, което е 
дифузно, страхът е ясно предметно обвързан.

• Паника
• Фобия

Страхът е чувство, породено от някаква случка. Ако 
някой е страдал, го е страх да не попадне отново в 
такава ситуация.

Има различни видове страх. Един от видовете е страх 
от несподелена любов, какъвто може всеки да е 
изпитал. Друг вид страх е страхът от различни 
животни. Голяма роля във всекидневието на човека 
играят неговите емоции. 

Страхът, както при човека, така и при животните, се 
определя като инстинктивна реакция на потенциална 
опасност. Ако се направи психоанализа за причините, 
пораждащи страх, и се потърси отговор на въпроса 
какво е страх, ще трябва да се разгледа биологичната 
същност на страха. Тогава може да се даде точен 
отговор. 

При съществуваща опасност определени зони 
от мозъка – амигдала и хипоталамусът – се активират, 
за да контролират физическия отговор на 
страха. Химически вещества като адреналин и стрес 
хормона – кортизол, се изливат в кръвоносната 
система, като това изливане предизвиква определени 
физически реакции.



“Човек се ражда само с два 
страха – страх от силен шум 
и страх от високо! Всичко 
друго са придобити 
страхове през годините!“ 
(Тони Робинс)

Как да победим страха? 
В бизнеса, а и когато започваме 
да правим нещо ново най-често 
започваме да изпитваме 
съмнения в себе си, страхове от 
най-различно естество. 
„Малкият мошенник (нашия 

мозък)“, както го нарича Джон Кехоу започва да 
изтъква най-различни причини и оправдания, защо 
нещо няма да ни се получи или защо няма да успеем. 
Нека ви споделя моята гледна точка, като човек, който 
във времето имаше много и най-различни страхове. 

Първо аз съм човек интроверт. Буквално казано на 
времето ако влезнех с някой непознат в асансьора се 
молех да не ме пита за кой етаж съм. Имах си една 
малка групичка от хора покрай мен и си комуникирах 
само с тях. И забележете, какъв абсуреден страх аз 
имах – Мен ме беше страх да заговоря непознат и да 
го питам примено: „С какво се занимава? И търси ли 
възможности за бизнес или за развитие без това да 
пречи на основната му дейност. Или примерно да си 
разменим телефоните.“

Мен ме беше страх да се обадя по телефона на 
непознат примерно от някоя визитка, човек с който на 
времето поради някаква причина сме комуникирали. 



Дори на по-далечни мой познати ме беше страх да им 
звънна за да си насроча бизнес среща, защото ме беше 
обзел вируса: „Какво ще си помислят хората? или „Ако 
ми откаже!“, защото хората не обичаме да ни отказват, 
приемаме го лично. Ние не обичаме да изпитваме 
гадни и негативни емоции. Повечето хора обичат да ги 
харесват, да са готини. Но в крайна сметка срещаме 
хора по пътя, които не искат това, което ние им 
предлагаме.

Има една основна техника за това, как да победиш 
страха. Тази техника е като се изправиш лице в лице 
срещу страха и започнеш да я практикува. Най-общо 
казано започни да правиш това, от което те е страх, 
защото страхът ти дава ПОСОКАТА към която да 
вървиш. Това е като зелен светофар, който да следваш! 

Ако всеки ден ти правиш малки стъпки към това от 
което те е страх, това ще разшири твоята зона на 
комфорт, защото в момента това ти е некомфортно и 
във времето то ще ти влезе в зоната на комфорт.

На мен в момента ми е в зоната на комфорт това да 
звъня на непознати, да се виждам на бизнес срещи с 
непознати, да общувам с непознати. Бизнес партньори, 
които не съм виждал на живо. На мен това в момента 
ми е в зоната на комфорт. 

Само, че за да ми стане това зона на комфорт, аз успях 
да пречупя именно това през себе си. Започнах да 
търся бизнес партньори и да звъня на непознати – от 
визитки, сайтове с обяви, анкети, реклами и др.

Просто се изправих пред този мой страх и започнах да 
звъня. Защо според вас започнах да снимам видеа за 
моя YouTube канал или лайфове за моята facebook 



страница? Защото имах този страх от това, как ще се 
представя пред камерата? Хората, какво ще си 
помислят за мен? Как ще ме оценят? Как ще ме 
възприемат? И всякакви такива абсурдни вътрешни 
оправдания имах, които ме спираха да не правя всички 
тези неща. В момента това да пускам видеа и да правя 
лайфове ме зарежда. Това ми дава храна.

Така, че това, което те е страх да направиш дали ще са 
обаждания по телефона, дали ще е работа с продукти, 
или може би ви е некомфортно да направите 
продуктово парти и др. На мен в началото ми беше 
некомфортно да правя и продуктови партита, докато в 
разговор с един от лидерите той не ми каза: „Ей 
бизнесмена, продуктите са тези, които носят оборот в 
твоя бизнес!“

ФИНАЛНИ ДУМИ

Формулата за страха за мен е една единствена не да 
бягаш от него, а да се изправяш очи в очи срещу него и 
то всеки ден! За да може да ти влезе в зоната на 
комфорт и то да стане част от твоето ежедневие. 

Така работиш със себе си, развиваш се личностно и 
надграждаш своите знания, умения и навици. 
Придобиваш твоя по-голям опит, който после ще може 
да предаваш и на хората в екипа си.



Силата на нашия екип TEAMVISION21

TEAMVISION 21 е екип от независими професионалисти в 
мрежовия маркетинг, които ще ви подкрепя от самото 
начало:

1.Онлайн тренинги!
2.Семинари и обучения на живо във вашия град!
3.Тиймбилдинги и пътешествия!
4.Лична работа с опитни партньори,които ще ви научат и 
ще ви съпортират във вашето развитие!
5. Курсове и академии за бизнеса и продуктите!

В нашия екип не е нужно да имате предишен опит или да 
сте се занимавали с такъв бизнес. Всичко, което е 

ПРОФЕСИЯ 
“МЛМ ПРЕДПРИЕМАЧ”



необходимо е просто да желаете успех и развитие сега не 
зависимо от това,с което се занимавате в момента.

Ние в екип TEAMVISION21 ще ви научим:
-   Как да стартирате правилно?
- Как да изградя печаливш бизнес модел?
- Как да стана професионалист и да се развивам?

www.teamvision21.com

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОНЛАЙН 
ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ ТЕМИ



За вашата библиотека на успеха 
ви препоръчвам няколко книги, 
които със сигурност ще те 
научат на много неща. 

Изгради си навика да четеш 
поне по 10 страници на ден и 
най-важното задължително ги 
прилагай на практика за да ги 
НАУЧИШ истински. Само тогава 
получаваш истинска стойност! 

-Най-богатият човек във 
Вавилон

- Мисли като милионер и ще станеш милионер
- Продай или ще ти продадат
- Мислещият човек

БИБЛИОТЕКА НА 
УСПЕХА



Борба (Dangal). 
Махавир Сингх е бивш 
национален шампион 
по борба, който не 
успява да сбъдне 
мечтата си да стане 
световен шампион и 
затова се зарича, 
когато му се роди син, 
да го тренира и той да 

я осъществи. Но как ще стане това, след като му се 
раждат 4 дъщери…

Филмът е базиран на 
действителни събития за 
силата на човешкия дух и 
затова как се става шампион 
въпреки всички трудности, 
проблеми и перипети! Как се 
калява характер на 
победител?
Уникална история на успеха!

Най-бързият Индиан на света 
Филмът е по действителен случай 
и разказва за живота и триумфа 
на Бърт Мънро, който на 68-
годишна възраст счупва 
рекордите на Юта в състезанията 

с мотоциклети.

ФИЛМИ ЗА УСПЕХ



Героят на Антъни Хопкинс е богат и магнетичен характер. Той 
страда от доста заболявания, но е забавен плейбой, който се 
ползва със симпатиите на много хора в малкия си новозеландски 
град. 
Освен, че разказва класическата история за личния триумф, 
филмът предлага социологичен поглед към американския запад 
на 60-те години и ни запознава с няколко ярки характера, които 
помагат на Мънро в неговия донкихотовски поход към сбъдването 
на мечтите.

Най-бързият Индиан на света 
Филмът е по действителен случай и разказва за живота и 
триумфа на Бърт Мънро, който на 68-годишна възраст 
счупва рекордите на Юта в състезанията с мотоциклети.

Героят на Антъни Хопкинс е богат и магнетичен характер. 
Той страда от доста заболявания, но е забавен плейбой, 
който се ползва със симпатиите на много хора в малкия си 
новозеландски град. 

Освен, че разказва класическата история за личния 
триумф, филмът предлага социологичен поглед към 
американския запад на 60-те години и ни запознава с 
няколко ярки характера, които помагат на Мънро в 
неговия донкихотовски поход към сбъдването на мечтите.



УСПЕХЪТ НЯМА ИМЕ, 
ДАЙ МУ ТВОЕТО!


