
Lykill að áhugaverðu boði: 

 „hvernig getur þú leyst áskorun sem viðmælandinn 

stendur frammi fyrir?“ 

1. Þú spyrð viðmælandann áhugaverða lykilspurningu sem kann að leysa hans heilsufars 

eða bæta fjárhagslega stöðu:    

 

Dæmi:  "þú ert alltaf svo jákvæð/ur og opin fyrir ýmsum möguleikum,  hefur þú áhuga á 

að skoða mjög áhugaverða leið sem er sniðin að 4.ðu iðnbyltingunni og gæti skilað 

nánast sjálfvirkt allt að "milljón á mánuði"? 

     Viðmælandinn:   Hvernig er það hægt? 

 

2. Þú:    "Ef ég mundi senda þér link með stuttu myndbandi sem útskýrir það mundir þú 

skoða það?" 

 

     Viðmælandi svarar:         Já, endilega.         (linkurinn er www.lifsbylgja.is/biz) 

 

3. Þú:   Frábært, ég sendi þér linkinn núna,  hvenær kæmist þú í að horfa þetta eru u.þ.b. 

10 mínútur? 

     Viðmælandi svarar:        Ég skal kíkja á hann í kvöld þegar ég er komin heim.  

 

4. Þú:  Okey,  ef ég heyri í þér á morgun þá ertu örugglega búin að horfa? 

     Viðmælandi svarar:       Já.  

 

5. Þú:  Flott er,  klukkan hvað er best fyrir þig að ég hringi? 

     Viðmælandi svarar:      Best væri bara strax eftir vinnu eftir kl 17  

 

Þú:  Frábært, sendi þér linkinn og svo heyri ég í þér á morgun kl 17. 

Boð og eftirfylgni innifalin 
fimm einfaldar spurningar 



Gjöf 

Lykillinn að árangri með kerfinu sem við kennum er að tala ekki. Mas er þinn 

versti óvinur. Því lengur sem þú lætur dæluna ganga, þeim mun sannfærðari 

verður mögulegi nýliðinn um að hann geti ekki gert það sem þú ert að gera. Því 

lengur sem þú talar,  þeim mun öruggari verður hann um að hann hafi ekki 

tíma. Mundu að tími er ein algengasta afsökunin fyrir því að fólk tekur ekki 

þátt.    

Mas er þinn versti óvinur! 

Ég ef verið að nota einstakan stofnfrumuhvata sem virkjar 
stofnfrumurnar á ný.  Þetta hefur haft mörg góð áhrif á mig.  Viltu kíkja á 
www.startx39.com og skoða virknina. Ef þér líkar það sem þú sérð sendu 
mér þá línu og ég mun gefa þér 5 daga birgðir til að koma þér af stað. 

Hefur þú áhuga að skoða leið hvernig þú getur „yngt“ upp æðakerfið þitt 
á næstu 6 mánuðum um 8ár?   (Svar: JÁ)     
 
 
hvenær kemstu í að kíkja á linkinn www.lifsbylgja.is  og ég verð í 
sambandi þegar þú ert búin að skoða? 

Þessa gjafaraðferð nota hið ört vaxandi teymi Quantum Field team í 
Bandaríkjunum  www.qfteambiz.com 

eða 

eða 

Hefur þú áhuga að skoða leið hvernig þú getur byggt upp „milljón á 
mánuði“ með 4.iðnbyltingunni?   (Svar: JÁ)     
 
 
hvenær kemstu í að kíkja á linkinn www.lifsbylgja.is og svo í framhaldi 
www.lifsbylgja.is/x2  og ég verð í sambandi þegar þú ert búin að skoða? 

http://www.startx39.com

