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• Gdzie szukaæ oparcia, gdy zdaje siê, ¿e œwiat Ciê nie rozumie?
• Na jakie osobowoœci stawiaæ podczas tworzenia w³asnej grupy innowatorów?
• Które cele s¹ najbardziej efektywne, jeœli dzia³a grupa?
• Jak w praktyce wygl¹da dzia³anie zespo³u innowatorów?

Grupa innowatorów – Twoja prywatna enklawa wsparcia!
Zbiorowy geniusz, czyli co kilka g³ów, to nie jedna!
Odniesienie sukcesu w pracy i ¿yciu osobistym nie jest ³atwym zadaniem. Nie sposób
znaæ siê na wszystkim, posiadaæ kontaktów w ka¿dej instytucji, a powiedzenie:
„Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem” bywa a¿ nazbyt prawdziwe. Wydaje Ci siê, ¿e ca³y œwiat
jest przeciw Tobie? A jak by to by³o, gdybyœ posiada³ w³asn¹ – prywatn¹ – instytucjê
wspieraj¹c¹, której cz³onkowie mogliby Ci doradzaæ, zachêcaæ i inspirowaæ? Czy
pomog³oby Ci to w skupieniu siê na wytyczonych celach i szybszym ich osi¹gniêciu?
Oczywiœcie, ¿e tak! Sk¹d to wiem? Poniewa¿ od lat, podœwiadomie, tworzysz takie
zwi¹zki. Siêgnij teraz po pierwsz¹ ksi¹¿kê w historii, która krok po kroku wyjaœni Ci,
jak stworzyæ sieæ pozytywnych powi¹zañ. Zacznij to wreszcie robiæ, jak nale¿y!
Grupê innowatorów tworz¹ ludzie, którzy wpieraj¹ siê wzajemnie i kibicuj¹ sobie
na drodze do realizacji marzeñ — bez wzglêdu na to, czy bêd¹ to cele biznesowe,
finansowe, dotycz¹ce kompetencji i zainteresowañ, czy te¿ zwi¹zane z relacjami
miêdzyludzkimi. Od zebranych wokó³ kuchennego sto³u osób, zajmuj¹cych siê
rozwi¹zywaniem problemów, po telefoniczne czy internetowe spotkania umys³ów
– mo¿liwoœci stworzenia i wykorzystania grupy innowatorów ogranicza jedynie
Twoja wyobraŸnia!
• Zorganizuj, zarz¹dzaj i podtrzymuj dzia³anie grupy.
• Wykorzystaj wsparcie jako punkt wyjœcia do osi¹gniêcia za³o¿onego celu.
• PójdŸ w œlady wielkich przedsiêbiorców – Napoleona Hilla i Andrew Carnegie.
• U¿ywaj grup do osi¹gniêcia ca³kowitego sukcesu.
• Poznaj sugestie i sposoby postêpowania pochodz¹ce od ekspertów – odkryj
mnóstwo dzia³aj¹cych grup wokó³ siebie.
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2
STUDIUM
PRZYPADKU:
trzy grupy innowatorów
Poszukuj rady [tych], którzy powiedz ci prawd
o tobie samym, nawet jeeli usyszenie jej boli.
Same pochway nie przynios ci poprawy, której
potrzebujesz.
— Napoleon Hill

GRUPA HOUSTON
Ja (Bill) po raz pierwszy spotkaem si z koncepcj grupy innowatorów w ksice Barbary Sher i Annie Gotlieb pt. Teamworks. Uyy
one okrelenia „zespoy sukcesu”, ale podstawowe zaoenie byo
takie samo.
W roku 1994 wydawaem katalog brany muzycznej w Houston
w Teksasie. W latach 80. pracowaem jako organizator tras koncertowych dla zespoów rockowych, takich jak Humble Pie, i tskniem
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za tym yciem. Niestety, Houston oferowao bardzo niewielkie moliwoci powrotu do wyjazdów w trasy. Potrzebowaem pomocy.
Swoj pierwsz grup innowatorów stworzyem wraz czterema
miejscowymi kolegami z brany muzycznej. Pat O’Bryan by wacicielem studia nagra i muzykiem. Max Shuldberg gra na perkusji
dla The Hunger. Joe Gavito by gitarzyst The Franchise i muzykiem
studyjnym. Roger Igo gra na saksofonie i by menederem Global
Village, lokalnego zespou funkowego. Nasza pitka spotykaa si raz
w tygodniu w sali konferencyjnej biurowca, w którym miecio si
wspólne biuro Pata i moje.
Rozpoczlimy nasze pierwsze spotkanie, przedstawiajc si
nawzajem i opowiadajc o swoich celach. Do dzi pamitam dokadnie, jakie one byy.
Pat chcia przenie swoje studio nagra do Texas Hill Country.
Mówi o Wimberley, miecie, o którym nigdy wczeniej nie syszaem. Nazywa je „magiczn dolin” i czu, e byaby to ogromna zmiana na lepsze w stosunku do Houston. Pat zarabia w Houston cakiem niele, ale frustrowali go jego klienci. Sdz, e marzy o tym,
by powica wicej czasu na swoj wasn twórczo muzyczn,
a mniej na prac nad albumami innych.
Celem Maksa byo podpisanie duego kontraktu na wydanie pyt.
The Hunger sta si ju bardzo popularny w Houston. Zespó interesowa si wydaniem pyty w znanej wytwórni, ale nie byo to nic
konkretnego. Ponadto muzycy The Hunger poszukiwali nowego
menedera, poniewa ich ówczesnemu zespoowi menederów
brakowao powiza i pomysów, by wynie ich na wyszy szczebel
kariery.
Joe pracowa jako zawodowy muzyk od czasu naszego pierwszego spotkania w poowie lat 70. Wybitny gitarzysta, perkusista i autor
tekstów, który przez lata pozostawa na uboczu, zastanawia si nad
wyjciem z cienia i zaoeniem wasnego zespou. Jednake by tu
po lubie i nie by do koca przekonany, czy rzeczywicie chce zawo-
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dowo zaj si muzyk. Rozwaa równie podjcie studiów na wydziale elektronicznym i cakowite porzucenie muzyki. Jego celem
byo zrozumienie, czego naprawd chce.
Podobnie jak The Hunger, zespó Rogera Igo, Global Village,
odnosi spore sukcesy na poziomie lokalnym. Jednak poza Teksasem
nie by zbyt popularny. Global Village byli do du grup, która
liczya sobie omiu czy dziewiciu czonków. Konflikty osobowociowe stawiay pod znakiem zapytania dalsze jej funkcjonowanie,
a Roger by pod siln presj swoich kolegów z zespou. Jego celem
byo rozstrzygnicie, co powinien dalej zrobi : zrezygnowa z posady
menedera czy nawet poegna si z zespoem na dobre.
Moim celem by powrót do podróowania po trasach koncertowych na poziomie krajowym czy nawet midzynarodowym. Nie
byem pewien, czy chc „by w trasie” przez reszt mojego ycia, ale
chciaem przynajmniej objecha Europ i zobaczy nieco wikszy
kawaek wiata, póki jeszcze nie byo za póno. Wymarzyem sobie
prac dla zespou posiadajcego stabiln pozycj, z umow na nagrania, który podróowaby i grywa w klubach i maych salach
koncertowych.
Nie przypominam sobie, kiedy dokadnie w 1994 roku sformowalimy nasz grup, ale ju w lutym 1995 pracowaem ju jako
organizator tras koncertowych dla Glenna Hughesa. Glenn by poprzednio gitarzyst basowym i wokalist zespou Deep Purple
(a póniej Black Sabbath).
W mniej ni sze miesicy zostaem menederem Glenna. Do
koca roku 1995 zwiedziem Japoni, Niemcy, Angli, Francj,
Hiszpani, Szwajcari, Austri, Belgi, Wochy i Holandi. W cigu
kolejnych trzech lat objechaem wiat kilkakrotnie, pracujc nad
trzema albumami Glenna, a take innych wykonawców.
Zespó Maxa Shuldberga, The Hunger, by pierwszym zespoem,
który podpisa kontrakt z nowo utworzonym Universal Music (wczeniej MCA Records). W roku 1996 nagrali wielki przebój radiowy
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zatytuowany Vanishing Cream i podróowali w charakterze supportu wraz z zespoem Kiss podczas jego ogromnej poegnalnej
trasy koncertowej w 1996 r. Max gra z The Hunger do 2003 roku.
Pat O’Bryan przeniós swoje studio nagra do Wimberley w stanie Teksas. Wyda cztery wasne albumy. Pozyska rzesze zwolenników w Europie, gdzie podróuje raz lub dwa razy do roku, by wystpowa w klubach i na festiwalach.
Joe Gavito ukoczy wydzia elektroniczny i podj prac jako
projektant systemów komputerowych dla firmy Exxon. Na kilka
lat porzuci muzyk i zaoy rodzin. Ostatnio powróci do przemysu muzycznego i sta si wacicielem studia nagra. Otrzymuje
wiele propozycji wspópracy w charakterze muzyka towarzyszcego,
a niedawno zakoczy swoj pierwsz tras koncertow po Chinach.
Roger Igo opuci Global Village, a w kocu równie przemys
muzyczny. Chocia nie wiedzia, jaki bdzie jego nastpny krok,
stwierdzi, e bycie gwiazd rocka nie jest tym, czego pragnie. Przez
kilka lat para si rónymi zajciami, ale w kocu zosta odnoszcym
sukcesy budowlacem i porednikiem w handlu nieruchomociami.
Roger spotka równie mio swojego ycia, Angel, z któr oeni
si w roku 2001.
Kady czonek grupy osign swoje indywidualne cele. Gdy
postawiem sobie za cel podróowanie po wiecie, nie miaem pojcia, co z tego wyniknie. Wydawao si to wówczas do nieprawdopodobne. I chocia grupa innowatorów nie przyczynia si bezporednio do objcia przeze mnie nowego stanowiska, nie wiem, czy
zdoabym osign swoje cele bez ich wsparcia.
Sdz, e wszyscy si zgodzimy ze stwierdzeniem, e Max i Pat
równie dopili swoich celów. Chocia Joe i Roger nie wznieli si na
szczyty brany muzycznej, niekoniecznie o to przecie zabiegali. Obaj
poszukiwali jasnych odpowiedzi, a dziki pomocy i wsparciu grupy
innowatorów udao im si podj najtrudniejsze dla nich decyzje.
I obaj odnieli sukces gdzie indziej.
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A historia Pata O’Bryana na tym si nie koczy. Nieco póniej
opowiemy o spektakularnym sukcesie, jakim cieszy si od momentu
doczenia do mojej ostatniej grupy innowatorów.

GRUPA AUSTIN
Na pocztku roku 2002 przeprowadziem si do Wimberley z zamiarem zarabiania na ycie za porednictwem internetu. Od czasu
przeprowadzki Pata do tego miasta zdarzyo mi si odwiedzi go
kilkakrotnie. Po latach borykania si z wysokim nateniem ruchu
i zanieczyszczeniem powietrza w Houston i Los Angeles byem gotowy na zmian.
Gdy tylko si zadomowiem, rozpoczem przedsiwzicie, które
mona by nazwa obozem szkoleniowym dla marketerów internetowych. Przejrzaem kady kurs, kad ksik elektroniczn oraz
nagrania audio i wideo, jakie tylko udao mi si znale .
Przed wyjazdem z Houston dowiedziaem si, e Joe przeprowadzi si do Wimberley, tote zamierzaem go odwiedzi , gdy tylko
tam dotr. Chocia nigdy nie spotkalimy si osobicie, prowadzilimy korespondencj e-mailow, gdy Joe mieszka w Houston.
W Wimberley Joe i ja zaczlimy spotyka si od czasu do czasu
przy lunchu. Joe czsto przyprowadza swoj drug poow, Neriss
Oden. Byem pocztkujcym marketerem i nie chciaem zabiera
Joemu czasu, ale mio byo mie takich ludzi, z którymi mona byo
spotka si twarz w twarz i porozmawia o marketingu internetowym.
Udzielaem si na rónych forach dyskusyjnych, ale nie daway
one tej bezporednioci i efektywnoci, co moja dawna grupa innowatorów. Wziem równie udzia w kilku seminariach na temat
marketingu internetowego. Jedn z wielu korzyci uczestniczenia
w spotkaniach „na ywo” jest moliwo nawizania bezporednich
kontaktów. Gdy zarabia si na ycie za pomoc internetu, spotkania
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twarz w twarz zdarzaj si bardzo rzadko. Moi klienci i wspólnicy
w spókach joint venture s rozsiani po caym wiecie. W trakcie
spotka „na ywo” miaem okazj zobaczy si z niektórymi z nich.
Wspódziaanie z innymi ludmi na seminariach jest mie, ale to nie
to samo, co przynaleno do grupy innowatorów.
Stwierdziem, e nadszed czas, by zaoy now grup innowatorów. Wimberley to maa miejscowo , wic zdecydowaem si
spróbowa w Austin, odlegym o okoo 64 kilometry. Skontaktowaem si z kilkorgiem znajomych mieszkajcych w Austin i wokó
miasta oraz zamieciem informacje o poszukiwaniu czonków na
forach internetowych.
Kilka osób wyrazio zainteresowanie, tote zorganizowaem
spotkanie zapoznawcze w kawiarni. Niestety, wielu z nich si nie
pojawio bd odwoao swoje przybycie w ostatniej chwili.
Poza mn w skad grupy wchodzio jeszcze dwóch „ótodziobów” chccych rozwin internetow informacj o produkcie, ale
aden z nich nie podsun konkretnego pomysu. W spotkaniach
uczestniczya równie projektantka stron WWW i dziennikarka
w jednej osobie, która nie bya pewna, czy chce doczy do grupy.
Oprócz trzonu grupy, tworzonego przez wyej wymienione osoby, na
naszych spotkaniach sporadycznie pojawiali si te inni ludzie.
Grupa Austin funkcjonowaa jedynie przez kilka miesicy, po
czym zdecydowaem si zakoczy jej dziaanie. Grupa nigdy nie
„zaskoczya”, a frekwencja bya bardzo nieregularna. Inny problem
stanowio miejsce naszych spotka. Otó spotykalimy si w kawiarniach. Brak prywatnoci prowadzi do czstych przerw, równie by
przyczyn zbyt nieformalnej atmosfery. Czonkowie przychodzili
z opónieniem, przerywajc dyskusj powitalnym „cze ”, a nastpnie czsto odchodzili od stou, by zamówi sobie kaw. Nasza grupa
zacza bardziej przypomina lun grup networkingow ni
prawdziw grup innowatorów. Nie tego szukaem, zwaszcza e
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musiaem przejeda 64 kilometry w jedn stron, aby dotrze na
spotkanie.
Tak wic odszedem, a grupa szybko si rozpada. W mojej gowie
zrodziy si plany sformowania nowej grupy, która byaby prawdziw grup innowatorów.

GRUPA WIMBERLEY
Od czasu przeprowadzki do Wimberley regularnie widywaem si
z moim starym przyjacielem, Patem O’Bryanem, który by czonkiem mojej grupy innowatorów z Houston. Pat cigle zajmowa si
muzyk i czasem prosi mnie o rad w sprawie pokierowania jego
karier. Zaj si równie malarstwem i sprzedawa niektóre ze swoich dzie na eBayu. Opowiadaem mu take o wszystkich szczegóach
zwizanych z moj dziaalnoci na polu marketingu internetowego.
Jedn z rzeczy, przy których Pat potrzebowa pomocy, bya reklama. Zasugerowaem, by skontaktowa si z Joem Vitalem. Oprócz
wielu innych przymiotów, Joe jest doskonaym specjalist od promocji. Wiedziaem równie, e Joe grywa amatorsko na gitarze
i harmonijce. Przyszo mi do gowy, e Pat i Joe mogliby sobie
nawzajem pomóc, tote ich poznaem.
Tych dwóch mczyzn natychmiast przypado sobie do gustu.
Joe zgodzi si nauczy Pata pisania owiadcze dla prasy w zamian
za lekcje gry na gitarze. Ponadto Joe poyczy Patowi kilka pyt CD,
zaznajamiajc go z now technologi, zwan binaural audio. Pat
szybko dostrzeg drzemicy w tej znajomoci potencja i zaproponowa Joemu spók typu joint venture.
Obaj zgodzili si zawiza spók, która z czasem wypucia na
rynek wiele doskonale sprzedajcych si produktów (szczegóy pod
adresem http://www.MilagroResearchInstitute.com). Ale nieco
wyprzedzam fakty...
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W tym czasie Joe planowa zorganizowanie seminarium „na
ywo” — pod nazw Szczyt Marketingu Natchnionego — które
miao odby si w Austin w styczniu 2004. Zasugerowa równie,
aby Pat udostpni swoje nowe produkty audio na seminarium
w ramach badania rynku. Produkty okazay si wielkim hitem wród
przybyych na spotkanie, a Pat zosta oficjalnie marketerem internetowym.
W drodze powrotnej z seminarium zaprosiem Pata do mojej
nowej grupy innowatorów. Nerissa Oden, która bya czonkiem
grupy Austin, poinformowaa mnie, e Joe chtnie doczy, jeeli
bdziemy si spotyka w Wimberley. Pat, Joe, Nerissa i ja to ju
cztery osoby, ale cigle potrzebowalimy wicej czonków.
Na seminarium Joego poznaem Craiga Perrine’a. Craig by
jeszcze jedn osoba, z któr wymieniem kilka e-maili i „widywaem
si” na forach internetowych. Odkryem, e mieszka w Round Rock,
pooonym tu poza granicami Austin i zaproponowaem mu przyczenie si do naszej grupy. Prdko na to przysta.
Na tym samym seminarium jedn z przemawiajcych bya
Cindy Cashman. Cindy wydaa kilka ksiek, wcznie z Wszystko,
co mczyni wiedz o kobietach1 — bestsellerow pozycj zawierajc nowatorskie pomysy. Cindy woya wiele wysiku w to, aby
jej ksiki rozprowadzano w nietradycyjnych punktach sprzeday,
takich jak domy towarowe i butiki, a kobiety nabyway egzemplarze i obdarowyway nimi wszystkich swoich przyjació. Chocia
Cindy nie bya czonkiem od pocztku, staa si bardzo wanym
elementem grupy.
Nerissa i Joe zaprosili Jillian Coleman Wheeler. Jill poznaem na
jednym z przyj urzdzanych przez Joego oraz Neriss i odkryem,
e jest ekspertem w pisaniu wniosków o dotacje.

1

Wydana pod pseudonimem Alan Francis — przyp. tum.
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Tak te narodzia si nasza nowa grupa. Od momentu rozpoczcia dziaalnoci inni czonkowie przychodzili i odchodzili, ale nasza
szóstka pozostaa trzonem. Gdy ta ksika bya wydawana w Stanach
Zjednoczonych, spotykalimy si ju od dwóch lat.
Korzyci pynce z tej grupy s olbrzymie. Od czasu jej zaoenia
byem wiadkiem ponad trzykrotnego wzrostu moich dochodów.
Moliwo cieszenia si wsparciem, rad i wspóprac grupy równie
jest wyjtkowo korzystna. Zawizaem te z jej czonkami kilka
lukratywnych spóek typu joint venture, a owocem jednej z nich jest
trzymana przez czytelnika ksika.
Stwierdziem równie, e czonkowie grupy s doskonaymi
stranikami odpowiedzialnoci. Jeeli oznajmi grupie, e zamierzam ukoczy okrelone zadanie przed kolejnym spotkaniem, mog
by pewien, e jeeli nie dotrzymam terminu, oni mi o tym przypomn. Grupa naprawd pomaga mi pozosta na waciwej ciece.
Innym dobrodziejstwem, wyjtkowo dla mnie wanym, jest
moliwo spdzania czasu z grup przyjació, którzy w sposób
oczywisty rozumiej, jak zarabiam na ycie. Wikszo ludzi, których spotykam, nie wie dokadnie, czym zajmuje si marketer internetowy. W telefonicznym katalogu przedsibiorstw miasta Wimberley mój numer znajduje si pod hasem „Marketing internetowy”.
Mimo to, cigle odbieram telefony od ludzi, którzy informuj mnie,
e ich komputer uleg uszkodzeniu i zastanawiaj si, ile sobie policz za przyjazd i jego naprawienie. Otrzymuj równie telefony od
osób chccych wiedzie , ile wynosi miesiczny abonament za oferowany przeze mnie dostp do internetu. Zatem posiadanie grupy,
która pojmuje specyfik tego zawodu, jest zaiste bogosawiestwem.
Poprosiem kadego czonka naszej grupy, by wyjani, czym dla
niego osobicie jest grupa innowatorów. Oto ich wypowiedzi.
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Joe Vitale (http://www.MrFire.com)
W kadej grupie wspierajcych si ludzi tkwi magia. Uwielbiam
ludzi z naszej grupy innowatorów. Wspieraj oni, stymuluj i rozwijaj moje pomysy. To, co zaczyna si jako pytanie, nasionko czy
zalek planu, rozkwita w radosn strategi, produkt lub nawet
ca kampani. Kocham równie dawanie rad i wnoszenie wkadu
w koncepcje innych ludzi, kocham patrze , jak w ich oczach pojawia si bysk, gdy zaczynaj widzie nowe moliwoci. Rozwijaem
nowe produkty, byem wspóautorem nowych ksiek elektronicznych, a take stworzyem najbardziej zyskowne i najwiksze
dzieo w moim yciu, czyli portal http://www.HypnoticMarketing
´Strategy.com — wszystko zawdziczam przynalenoci do tej grupy innowatorów. Dodatkowo tytu jednej z moich ksiek wykrystalizowa si na spotkaniu naszej grupy innowatorów i okaza si
tym, co pomogo ksice osign status bestsellera: Moc przycigania (w oryginale The Attractor Factor).
Pat O’Bryan (http://www.PatOBryan.com)
„Zapytaj o to grup” — stao si odpowiedzi. Czego dotyczy pytanie?
Moe to by pytanie o marketing, pytanie o tworzenie listy, pytanie
o kwestie techniczne, pytanie o prawa autorskie bd pytanie o postpowanie zgodnie z wasnymi przekonaniami. Potga grupy innowatorów, zwaszcza zoonej z umysów, takich jak w naszej grupie,
jest zdumiewajca. Grupie przypisuj drastyczny wzrost moich
dochodów i wydajnoci oraz traktuj j jak podpor i katalizator
mojej pracy duchowej.
Nerissa Oden (http://www.TheVideoQueen.com)
Nigdy wczeniej nie syszaam o grupach innowatorów. Ale gdy
przedstawiono mi jedn z nich i zaoferowano szans przyczenia
si, natychmiast z niej skorzystaam. Powicaam nawet dwie
godziny tygodniowo na dojazd, by tylko bra udzia w spotkaniach
grupy. A prosz mi wierzy — NIENAWIDZ dojedania. Ale robiam to. Robiam to, poniewa potrzebowaam koleestwa, wparcia
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i wskazówek od tak wielu, jak to tylko moliwe, ludzi, którzy mnie
akceptuj. Od ludzi pragncych zarabia na ycie za porednictwem
internetu.
Zanim pojawia si moliwo doczenia do grupy innowatorów,
porzuciam mój pierwszy zawód i zaczam spoglda w stron rynku
internetowego, gdzie zamierzaam wyrobi sobie renom i rozwin
jakie dochodowe przedsiwzicie. Ale na razie tylko wiedziaam, e
tego chc. Nie miaam jeszcze pomysu, jak zarobi pienidze. Prawd
mówic, na pocztku wiedziaam tylko, jak wysya i odbiera poczt
elektroniczn. Nie miaam pojcia o tym, jak dziaaj strony internetowe i domeny. Ale z czasem nauczyam si tego wszystkiego podczas zakadania i prowadzenia mojego pierwszego przedsibiorstwa
internetowego.
Po pierwszym roku miaam zamiar cakowicie si podda . Zdyam si ju pogry w mylach o porace, gdy dostaam prac
w niepenym wymiarze godzin w lokalnym punkcie usug kserograficznych, za której wykonywanie nienawidziam sam siebie.
Niedugo po tym zaczam zdawa sobie spraw, e wierzyam, i
ycie polega tylko na tym, by przepracowywa si dla kogo innego,
a w zamian otrzymywa niewiele. Phi! — myl, e wtedy byam
emocjonalnie rozbita. Po przebudzeniu podjam trud przeprogramowania mojego systemu wartoci i kontynuowaam swoj przygod z internetem.
Wtedy pojawia si szansa doczenia do grupy. A w niej staam
si bardziej zainspirowana, zmotywowana i bardziej skoncentrowana. Zrozumiaam, e aby przetrwa trudne chwile i w kocu
odnie oraz podtrzyma sukces, musz dy do zrealizowania
mojej pasji. Poczone dowiadczenie grupy w zakresie biznesu
i marketingu internetowego byo podanym zasobem. Przysuchiwanie si opowieciom o izolacji i borykaniu si z problemami
podobnymi do moich istotnie byo utwierdzajce i wpierajce. Z czasem napisaam dwie ksiki internetowe, zostaam patnym konsultantem i rozwinam kilka witryn internetowych powiconych
wideo. Moja grupa innowatorów dostarczya mi wskazówek i wsparcia, gdy tego potrzebowaam. W wiecie przedsibiorców nie istnieje
aden inny zasób, który mógby si z ni równa .
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Craig Perrine (http://www.maverickmarketer.com)
Konsekwentny wkad pozostaych czonków grupy oraz ciga moliwo wspierania i pomagania innym stale przynosz mi korzyci.
Otrzymuj pomoc od innych i ucz si, gdy daj co z siebie (czsto
mnie samego zaskakuje to, co mówi).
Miaem pomysy, które w grupie pogrzebano, oraz takie, do których zrealizowania zostaem popchnity. Oszczdzio mi to czasu na
próby i bdy, przez które w przeciwnym wypadku musiabym przebrn . Ponadto, dziki pracy z czonkami grupy, stworzyem tre
swoich produktów informacyjnych i pracuj nad pomysami dotyczcymi nowych, co oznacza, e mój wachlarz produktów ma si
dobrze. Wanie przygotowaem mój najwikszy dotychczas produkt,
obszerny 30-pytowy kurs do nauki w domu, do którego doczone
s trzy podrczniki o objtoci ksiek telefonicznych. Moja grupa
innowatorów przejrzaa jego zawarto w poszukiwaniu bdów,
powicia w tym celu swój czas i zasoby, a nawet miaa swój udzia
w tworzeniu treci.
Nie ulega wtpliwoci, e jest to korzystna dla mnie relacja,
i chciabym myle , e równie wiele wniosem do grupy. Zaczynam
czu , e grupa ta jest nie tylko fantastycznym ródem przyjani
i aktywnoci spoecznej, pochodzcej od ludzi rozumiejcych, jak
zarabiam na ycie, ale równie kopalni zota przepenion zyskownymi pomysami i moliwociami, która pomaga mi bezporednio
uzyskiwa lepsze rezultaty.
Nie da si wyceni tego rodzaju dynamiki i tego rodzaju wspódzielonego zasobu, a czytelnik z pewnoci nie wie, co traci, jeeli nie
posiada wasnej grupy innowatorów. Niech mi wolno bdzie zakoczy tak: przez 15 lat byem samotnikiem. I chocia wedug wikszoci standardów odnosiem sukcesy, gdy tylko przebyem strom
krzywizn uczenia si podstaw i zaczem nawizywa partnerskie
relacje z innymi ludmi, poziom mojego sukcesu eksplodowa. Tej
grupie innowatorów zawdziczam wiele sukcesów i inspiracji.
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Jillian Coleman Wheeler (http://www.GrantMeRich.com)
Najlepsz rzecz dla mnie jest wsparcie grupy w skupianiu mojej
energii. Poprzez uczynienie z czasu spotka priorytetu i bycie
zobligowan do zdawania relacji z postpów staam si bardziej
konsekwentna w powicaniu czasu i energii moim projektom
biznesowym.
Czerpi równie korzyci z ogromnych iloci informacji udostpnianych przez pozostaych czonków. Wszyscy zasiadamy przy stole
z odmiennymi dowiadczeniami dotyczcymi spóek typu joint venture, dostawców, marketingu i rónych typów projektów, tote oferujemy sobie nawzajem mnóstwo praktycznego wsparcia.
Wreszcie, istnieje pewien rodzaj „magii”, dziki której kolektywna kreatywno caej grupy przewysza sum zdolnoci naszych
pojedynczych umysów. Kady czonek naszej grupy, a ju na pewno
ja, dowiadczy olbrzymich przypywów kreatywnoci od czasu rozpoczcia naszych spotka. Wszyscy zgaszamy nowe i interesujce
projekty.
Od roku 1991 byam czonkini czterech innych grup innowatorów. Nie potrafi powiedzie , jak wiele warte jest bycie czci
dobrej grupy, poniewa jest to bezcenne. Najwaniejsze, w czym
przynaleno do grupy innowatorów mi pomoga, jest to, e jej
czonkowie s w stanie dostrzec rzeczy, których ja nie zauwaaam,
poniewa byam zbyt przywizana do moich wasnych projektów.
Poznanie opinii grupy jest naprawd pomocne, a czsto przekada
si na lepszy produkt dla klienta.
Cindy Cashman (http://www.CindyCashman.com)
Niedawno odbyam spotkanie z picioosobow grup innowatorów
za porednictwem Skype’a (aplikacji sucej do nawizywania pocze telefonicznych za pomoc internetu). Rozmawiaam z moim
przyjacielem, Markiem, który jest konstruktorem rakiet, i wspomniaam o jednym z projektów, którym si zajmuj, a on zasugerowa zorganizowanie spotkania piciu osób przy uyciu Skype’a,
poniewa wszyscy mieszkamy w rónych stanach. W cigu tygodnia
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doczekalimy si naszego spotkania, a ja zapisaam dwie strony
pomysów i moliwoci dotyczcych mojego nowego projektu.
Napoleon Hill w swojej ksice Myl i boga si pisze: „ adne
dwa umysy nie spotykaj si nigdy w taki sposób, by w wyniku ich
zblienia nie narodzi si trzeci — niedostrzegalna, nieuchwytna sia,
któr mona by przyrówna do trzeciego umysu”.
Tym, co odkryam, jest fakt, e odpowiednia grupa staje si
czym wicej ni tylko zbiorem kontaktów biznesowych. Jej czonkowie staj si prawdziwymi przyjaciómi. Z grup Wimberley
(Billem, Joem, Craigiem, Patem, Neriss oraz Jillian) dzieliam
si rzeczami, o których nikt inny nie wie. Wszystkich ich bardzo
sobie ceni.
Dzikuj wam, Bill i Joe, za zaproszenie mnie do waszej grupy
innowatorów, a reszcie grupy — za pomysy, mio i wsparcie.

