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5br+2, 6 ½ bath, 2 car 
garage price: $1,549,000 

5 br, 4 ½ bath,  3.5 car 
garage price:  $1,585,000 

5br, 4+2(1/2) bath, 4 car 
garage price: $1,550,000 

5 br, 6 ½ bath, 4 car 
garage price: $1,599,000

6 br, 5 1/2 bath,   3 car 
garage price: $1,698,000 

5br + 1, 51/2 bath, 3.5 car 
garage price: $1,950,000

5 br 6 ½ bath,      4 car 
garage price: $1,939,000

4br + 1, 5 ½   bath, 5 car 
garage price: $2,499,000 

LIZA AISEN
Broker, SFR

Berkshire Hathaway Koenig 
Rubloff Real Estate

1143 Church St, Northbrook IL 60062

847-790-8400 office
847-525-5820 cell
laisen@koenigrubloff.com

5 br, 2 1/2 bath, 2 car 
garage  price: $1,149,000  

5 br, 5 1/2 bath, 4.5 car 
garage price: $1,399,000

5 br, 3 1/2 bath, 3 car 
garage price: $1,175,000  

5br +1, 5 ½ bath, 3 car 
garage  price: $1,499,000 

Luxury Houses Northbrook Portfolio

буває таке відчуття, що просто 
глобально не щастить. Все йде 

не так, як хочеться і не так, як по-
трібно. З'являються несподівані не-
приємності. Раптом в магазині хтось 
вилаяв. Несподівано комп'ютер “за-
вис” і повертатися до життя не зби-
рається. На маршрутку запізнився, 
хтось наступив на ногу, і весь день 
пішов наперекосяк. Не пощастило, 
думаєте ви. Як результат – незапла-
новані грошові витрати, пониклі 
настрій і витрачений час. І без того 
клопоту вистачає, а тут ... Та ще на 
роботі конфлікти, вдома теж не все 
гладко. Коротше, чорна смуга тяг-
неться, а біла все ніяк не настане.

Зазвичай така ситуація говорить 
про те, що ви щось упустили. І саме 
на це потрібно перевести фокус ува-
ги. Всесвіт, або Вищі сили, або якісь 
інші, не важливо, посилають вам 
сигнали, що вам щось варто зміни-

ти. Що ж саме?
Перше, про що варто подумати, – 

це про те, чому вас вчить ця ситуа-
ція. Ось, наприклад, працюю я вже 
років п'ять на одному і тому ж міс-
ці роботи. Спочатку було цікаво і за-
хоплювало, а зараз вже емоцій осо-
бливо ніяких немає, все давно відо-
мо і знайоме, роботу роблю меха-
нічно, лише б зробити. Звичайно, 
варто було б пошукати нову роботу 
або спробувати просунутися в рам-
ках цієї організації, але для цього ж 
треба щось робити. А чи потрібно ?! 
І це ризиковано. А тут все стабіль-
но: і зарплата, і в самій роботі нія-
ких несподіванок ... До тих пір, поки 
раптом не приходить новий началь-
ник, який мене чомусь не злюбив і 
ретельно “виживає”. Або компанія 
вирішила зробити реорганізацію, і 
мене звільнили. Як грім серед ясно-
го неба. Яке послання може ховати-
ся за цією ситуацією? Можливо, це 
буде звучати саме так: “Пора руха-
тися далі. Потрібні зміни в житті ”.

Мені часто кажуть: а може нічого 
це не значить? Просто ланцюг абсо-
лютно випадкових неприємностей! 
Чорна смуга! Але, думаю, багато 
хто з вас помічали, що цей ланцюг 
може бути дуже довгим. І якщо пе-
речекали, так нічого і не змінивши 

у своєму житті, то скоро подібний 
ланцюг знову повториться. І зно-
ву, чомусь, “не щастить”. Або ж буде 
щось інше, але більш серйозне. На-
приклад, важка хвороба. Адже відо-
мо, що хвороба – це завжди сигнал. 
І дуже важливо розуміти, що це ви-
магає великих змін і роботи над со-
бою. Іноді, можливо, достатньо буде 
якихось зовнішніх змін. Як у при-
кладі з роботою: адже можна було 
вже давно знайти іншу або зробити 
якісь кроки для просування, а може 
і свій бізнес відкрити. Але якщо сиг-
нал більш серйозний, то зовніш-
ніх змін буде недостатньо. Потріб-
но міняти щось в голові, в тому, як 
ви мислите. А це набагато складні-
ше, ніж поміняти роботу.

З дитинства нас “годували” різ-
ними правилами життя, або переко-
наннями. Частина з них приносила 
і приносить користь, а частина шко-
дить нам досі. Ось приклади деяких 
негативних переконань:
• у мене нічого не вийде
• я невдаха
• все навколо хочуть мені зла
• гроші заробляються важкою пра-

цею
• гроші не ростуть на деревах
• життя важке
• ресурсів у Всесвіті мало, потрібно 

пробиватися до успіху ліктями
Список цей можна продовжува-
ти, він дуже довгий. У вас, читаю-
чи ці рядки, вже спливло в пам'яті 
не одне “ваше” переконання дитин-
ства. І в житті часто буває так, що як 
тільки з'являється проблема, вияв-
ляється і одне з таких переконань. 
Наприклад, людина серйозно за-
хворіла, і в голові раптом тут же 
з'являється “я ніколи не буду здоро-
вим”. І тоді так воно і буде.

Що робити? І чи потрібно щось 
робити? Це ваш вибір. Можна нічо-
го не робити і жити зі своїми пере-
конаннями. Але, якщо ви запитаєте 
мене, то, однозначно, – Міняти! Го-
ворити своєму переконанню: Бре-
шеш! Я виздоровію! Я стану бага-
тим, здоровим і успішним. І в мене 
є для цього всі ресурси. Я вірю в себе 
і я зможу! Це непросто, особливо 
коли невезіння викликає апатію або 
образу на себе. І все ж: успішні люди 
– не ті, кому завжди щастить, а ті, 
хто вміє дивитися на життя пози-
тивно, навіть коли здається, що все 
погано. І тоді Всесвіту нічого не за-
лишається, як дати їм те, чого вони 
заслуговують. Як і що потрібно по-
міняти в нашій голові, як перебуду-
вати мислення і навчитися позитив-
но мислити – в подальших матері-
алах. Слідкуйте і використовуйте із 
задоволенням! Удачі вам і везіння!

ЩО таКе “не Щастить” 
і яК З циМ БОрОтися?

Борис 
Мельцер, 
тренер  
по коучингу


