
3        4        5       7 

Markmið 

Tréið þitt fyrstu 3 kynslóðir 

Lykillinn að árangri er að hafa ástríðu, aga og rútína.  Byrjaðu að skrifa hjá þér hvers 

vegna viltu hafa milljón á mánuði. Þessi lykilatriði sem þú skrifar niður vekja einmitt hjá 

þér ástríðuna að framkvæma verkefnið (rútínan finna 2 og hjálpa þeim osf). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Tilgangur  og ástríða 

 

Hvenær viltu vera búin að finna tvo félaga? 

(Gott ráð er að gera það á 2 fyrstu vikunum,  

svo kennir þú þínum það sama.) 

(vinstri) 

 ____________________ 

(hægri) 

 ____________________ 

1. kynslóð  (þínir tveir félagar) 

3. vinstri   

 ____________________ 

 

4. hægri 

 ____________________ 

2. kynslóð   

5. vinstri 

 ____________________ 

 

6. hægri 

 ____________________ 

7         9       11        13 

8       10       12       14 

7. vinstri   

 ____________________ 

 

8. hægri 

 ____________________ 

 

9. vinstri 

 ____________________ 

 

10. hægri 

 ____________________ 

3. kynslóð   

11. vinstri   

 ____________________ 

 

12. hægri 

 ____________________ 

 

13. vinstri 

 ____________________ 

 

14. hægri 

 ____________________ 

1__________________________________

2__________________________________

3__________________________________

4__________________________________

5__________________________________

6__________________________________

7__________________________________

8__________________________________

9__________________________________

10_________________________________ 

Hvað þarftu að skrifa niður mörg nöfn til að finna þína tvo félaga sem vilja líka 

„milljón á mánuði“ ?     

(Gott ráð getur verið að fletta upp í símaskránni þinni eða vinum á facebook) 

Nafnalisti 

11_________________________________

12_________________________________

13_________________________________

14_________________________________

15_________________________________

16_________________________________

17_________________________________

18_________________________________

19_________________________________

20_________________________________ 



Aðgerðalisti 

Rútína  -  Að finna félaga   

   Hef lesið www.lifsbylgja.is 

   Kann að setja áhugasama á fimm daga fræðslupóstlistann www.lifsbygja.is/p 

   Ég hef lesið um þóknunarkerfið 

Lifsbygja.is  (að læra) 

   Ég kann að logga mig inn 

   Ég kann að kaupa X39 

   Ég kann að setja upp áskrift 

   Ég kann að innskrá nýjan félaga (member) 

   Ég kann að innskrá kúnna (preferred customer) 

   Ég kann að skoða hvernig hópurinn vex 

   Ég kann að skoða vikulega launaseðla 

   Ég kann að hafa samband við þjónustuverið 

Lifewave.com  (að læra) 

   Að læra 

   Að gera nafnalista 

   Að bjóða 

   Að kynna 

   Að fylgja eftir 

   Að innskrá 

   Að þjálfa aðra 

 

Ath. mikilvægt er að allir skilji og geti útskýrt fjölþrepakerfið (hvernig verða peningarnir til)   

og hvernig hópurinn vex útfrá aðeins tveimur  1*2  +  2*2  +  2*4  +  2*8 = 30  osf.  


