1. Leiden is dienen.
2. In het hart van meesterschap leeft consistentie.
3. Zorg voor de relatie en het geld zal voor zichzelf zorgen.
4. De verleiding van veiligheid is altijd gevaarlijker dan de illusie van onzekerheid.
5. Om je inkomen te verdubbelen: verdrievoudig je investering in je professionele opleiding en je persoonlijke
ontwikkeling.
6. De snelste manier om je bedrijf te laten groeien is door uw mensen te laten groeien.
7. Als je geen spoor van leiders achter je laat, leidt je niet. Je volgt.
8. Een verslaving aan afleiding is het einde van creatieve productie.
9. Het kaliber van je activiteit bepaalt de kwaliteit van je prestaties.
10. Leiders Zonder titels gaan minder over ego en meer over dingen gedaan krijgen.
11. Maak je geen zorgen over de economie wanneer je zo geniaal kan zijn in wat je doet dat je je eigen
persoonlijke economie creëert.
12. Leid waar je geplant bent. Begin waar je staat. En onthoud dat veel van winnen vooral beginnen is.
13. De ware maatstaf van ons leiderschap is hoe we presteren in onstabiele omstandigheden versus in tijden
van gemak.
14. Leiding geven is jezelf zijn in een wereld van klonen.
15. Streef naar het iconische. Waarom zou je meedoen als je er niet van droomt om in de geschiedenisboeken
te komen? Maar wees onderweg vriendelijk, fatsoenlijk en ethisch.
16. De nederigste is de grootste.
17. Energie is waardevoller dan intelligentie. Gezondheid is briljanter dan goud.
18. Het ding dat je het meest vreest draagt je grootste groei in zich.
19. Alle verandering is moeilijk in het begin, rommelig in het midden en prachtig aan het einde.
20. Kritiek is de prijs die dappere mensen betalen om tot het iconische te komen.
21. Als je mensen niet optilt, haal je ze naar beneden.
22. Leiderschap heeft minder te maken met autoriteit en meer met een mentaliteit.
23. Waar een slachtoffer een probleem ziet, ziet een leider een kans.
24. Wacht niet tot je succesvol bent om aan je optimisme te werken. Werk aan je optimisme en je zult nog veel
succesvoller worden.
25. Wees veel alleen. Alle massaal creatieve mensen hechten waarde aan eenzaamheid. Het stelt hen in staat
om hun dromen te beschermen tegen de stemmen van onenigheid, hun creativiteit bij te tanken en veel
meer gedaan te krijgen - vrij van afleiding.
26. Kleine dagelijkse micro-winsten leiden, wanneer ze in de loop van de tijd voortdurend worden gedaan, tot
verbluffende resultaten.
27. Genialiteit heeft minder te maken met natuurlijk talent en goddelijke gezegende gaven en meer met niet
aflatende focus [tot op het punt van obsessie], extreme oefening en ongewoon doorzettingsvermogen.
28. Ontwricht of word ontwricht.
29. Wees de meest eerlijke persoon in elke kamer.
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