Hitelesség !
Az egyik legfontosabb dolog az ember életében.
Hogyan lehetsz hiteles? Csak akkor ígérsz, ha betartod, vagy ne ígérj, mert csak lejáratod magad és
már vesztettél is.
Nem tudod, miért nem tudsz valamit eladni.
Azért mert minden évben egy másik nagyszerű lehetőséggel zaklatod a környezeted.
Elérsz egy bizonyos kort és a hátad mögött csak röhög rajtad mindenki. Még mindig reklámtáskából
árulsz, valami multis szemetet. Évről évre és mindig mást.
Minek, mikor te sem hiszel benne, csak a „pénzért” csinálod. Ezért nincs kisugárzásod, ezért nem
hisznek neked az emberek, mert te sem hiszel magadban.
Miért?
Mert nem vagy hiteles.
Kövér vagy és életmód tanácsokat adsz, mint a diétás nővérek, akik „Ursula medvének” néznek ki.
Érted?
Egész életen át képezned kell magad. Persze olyan dolgot válassz, ami nagyon-nagyon érdekel. akkor
nem lesz fárasztó és a tanulás örömet fog okozni.
Olvass el egy témában heti egy könyvet, az évi 52 könyv. Beszélj róla minél több ismerősödnek, akik
majd terjesztik a jó híredet.
Mindenképpen olvasnod kell!
Szépen lassan az évek alatt el fogod érni, hogy valaminek a szakértője leszel. Arra, amit mondasz,
odafigyelnek az emberek. Kikérik a tanácsodat, és amikor megfogadják, az már jó érzés lesz.
Miért nem hiteles néhány ember?
Mert csak belekap egy-egy témába és felületes ismeretekre tesz szert. Ami a legjobb, hogy a saját
tanácsait ő sem fogadja meg.
Az emberek azért kérik a tanácsodat, mert azt hiszik, hogy ezek a tanácsok nálad már működtek. Erre
te vagy a bizonyíték és a te életed és sikered.
A siker csak látszat? Az gáz. Jó ruhákban jársz? 3 havonta telefont cserélsz? Mégis egy alsó kategóriás
autód van, vagy még az sem?
A környezeted figyel rád, látja, hogy nem váltogatod a dolgaidat, amit viszont veszel az minőség.
Vagyis a környezeted elkezd rád felnézni, ugyanakkor irigykedni, esetleg fel is jelent. Ezt túl kell
élned, látni fogják, hogy a sok rossz, amit kapsz első körben a „baráti környezettől” simán átvészeled.

Megerősödve kerülsz ki a nehézségekből. és minden szempontból magasabb szinten folytatod az
életedet.
Majd barátokat váltasz, olyanok társaságát keresed, akiktől tanulni tudsz.
Egy minőségi változás következik be az életedben, megváltozik a belső kisugárzásod, amit a
környezeted észre fog venni.
Ez az a pillanat, amikor bárkit, bármiről meg tudsz győzni. Még a régi barátok is tisztelni fognak,
kikérik a véleményed szinte mindenben és meg is fogadják a tanácsod.
Hatással leszel az emberekre. Minél több embernek tudsz segíteni, annál jobban fogod érezni magad.
Ez egyre nagyobb erőt ad.
Át fogsz alakulni.
Belül.
Hogyan találod meg a legjobb embereket?
Te magad válj azzá!

