Pontosság !
Az egyik legfontosabb dolog az üzleti életben.
Miért?
Mert a legnagyobb tiszteletlenség másokkal szemben.
A havi nettó bevételed szorozd meg 12-vel, majd el kell osztanod 2000-rel. (kb. ennyi órát dolgozol
évente)
Kapsz egy számot – ennyit ér a te időd ! Képzeld el van olyan ember akinek tízszer annyit ér az ideje,
mint neked, SŐT. Érted ugye?
Rövid az élet és nem mindegy mivel telik !
Bárhová mész indulj el időben, fontos hogy kényelmesen érj oda a megbeszélésre. Menet közben
kényelmesen körül tudsz nézni, nézheted a tájat stb. Fel tudsz töltődni pozitív gondolatokkal.
Fejben le tudod játszani mi fog történni a megbeszélésen. Sokkal hatékonyabb és boldogabb leszel,
mert nagy valószínűséggel el fogod érni, amit akarsz.
Miért kell időben elindulnod?
Mert 5 perc késés miatt végig ideges leszel – ha nem akkor nem kell tovább olvasnod. Ér ez ennyit?
Szerintem nem. Nem tudsz ráhangolódni a megbeszélésre, vagy mire ráhangolódsz már véget is ér.
Nem érsz el semmit, vagyis hazafelé is mérges leszel.
Okolni fogsz mindent és mindenkit, a körülményeket a másik embereket, mert miattuk késtél el és
miattuk vagy szerencsétlen. ha így van menj el dolgozni egy szar helyre, úgy is nagy a munkaerőhiány.
végezz egy olyan munkát, amit gyűlölsz …. és még 40 évig.
Vagy rendelkezz a gazdagok alaptulajdonságaival, például a pontossággal és mosolyogj a többi
ingerült alakon, akik mellett elment az élet.
Gondolj bele, ha valaki autóval bevág eléd és te késésben vagy. Ideges leszel, mutogatsz ...... , benned
marad egy tüske még 1 óra múlva is.
Nem vagy késésben és beengeded ….. , közérzeted milyen ?
Minél többet ér az időd, annál jobban be kell osztanod. Ha valakitől te akarsz valamit, akkor
valószínű, hogy az ő ideje többet ér, mint a tiéd. Ő viszont tervezi az idejét és nem fecsérli
komolytalan emberekre.
Kapizsgálod?
Az élet napos oldalára akarsz kerülni? Akkor tervezd te is az idődet, hogy mindenre és minden arra
érdemes emberre jusson. Akkor lesz minőségi életed.
Neked arra kell törekedned, hogy a te órabéred legalább 5 számjegyű legyen, oda kell érned ahol az
az ember van, akihez mész munkáért, vagy akitől akarsz valamit.

A te időd is egyre drágább lesz, vagy azért, mert egyre jobb leszel az általad képviselt területen, vagy
azért mert megöregedtél.
Az előbbi eset jobb, mert minőségi életet élhetsz, ez a legjobb út a boldogság felé.
A második esetben nagyokat böfögve, alkoholos mámorban, bambán bámulsz magad elé és azon
merengsz, hogy hol rontottad el.
Ott rontottad el, hogy ahhoz, hogy az életben sikeres legyél, bizonyos alaptulajdonságokkal
rendelkezned kell. A pontosság az egyik.
Akihez mész, sorolj fel legalább 10 indokot, hogy miért van rá szükséged. Pozitív irányba fog az életed
változni, ha találkozol vele? Megvan? Biztos nem fogsz elkésni.
Nincs indok, akkor meg minek akarsz találkozni vele?
Elkezded céltudatosabban beosztani az életed és olyanokkal fogsz találkozni, akiktől tanulhatsz.
Ezért fog szépen lassan a te időd is többet érni!

