Masz pytania?

Napisz do mnie: pawelgrzech@gmail.com
___________________________________

TWÓJ PLAN
WYZWOLENIA!
____________________________________

Jak Prosta Informacja Może Zmienić
Się w DOCHODOWE Źródło Gotówki…
Naucz Się Jak Odkryć SETKI Osób Myślących
Podobnie Do Ciebie – Osób, Które Również
Chcą Zbudować Dochodowy & Stabilny
Biznes Na Lata – Po Prostu Rozdawaj Ten
Poradnik Na Lewo i Prawo…

_____________________________________________

Jak Możesz Zacząć Zarabiać Dzięki
Tej Książce?
_____________________________________________
1. Przeczytaj ten poradnik min. 4 razy. Niektórzy czytają go nawet
po 6, 7 razy.
2. Napisz do mnie w razie pytań: pawelgrzech@gmail.com
3. Im szybciej zaczniesz, tym szybciej możesz zarabiać pieniądze.
4. Rozdawaj tą książkę na lewo i prawo. Zarabiaj prowizje. Proste.
Po prostu do mnie dołącz, uzupełnij swoje dane w tym poradniku i sprawa
załatwiona.
To są bardzo proste i oczywiste czynności do wykonania… Niestety wiele
osób tego nie łapie.
Poznasz zaraz prosty sposób, aby zarabiać dodatkowo 100 – 1000 zł dziennie z
własnego domu. Jest to specjalnie zaprojektowana metoda dla osób, które cenią
sobie swój czas, ale również zdają sobie sprawę z tego, że aby mieć efekty, to trzeba
konkretnie popracować.
Proste czynności do wykonania.









TAK. Możesz to zrobić, nawet jeśli masz niewiele czasu.
Nie musisz wydawać fortuny na start – możesz zacząć za
cenę dużej Pizzy.
To nie jest tradycyjny MLM. Chodzi o przepływ gotówki,
szybkość i prostotę.
Skopiuj ten poradnik, uzupełnij swoje dane i promuj w sieci
(zdobywaj kontakty).
Otrzymasz instrukcje działania i wsparcie.
Możliwość budowy dochodu pasywnego – dzisiaj działasz
i zarabiasz przez lata.
Praktycznie KAŻDY Chce Zarabiać Dodatkowe Pieniądze.
WYKORZYSTAJ TEN PORADNIK, aby zbierać kontakty i
zarabiać dodatkowe prowizje.
BIZNES, KTÓRY DZIAŁA 24H NA DOBĘ

www.LaptopowyBiznes.pl

Dlaczego to działa?
Ogromna branża: Miliony osób z całego świata wydają miliardy na zakupy
w sieci… Wielu z nich szuka również konkretnych możliwości, aby zbudować sobie
dodatkowe źródła dochodów. Nasz system pokazuje dokładnie co trzeba zrobić.
Poznasz różne metody i techniki, aby dzięki temu wypracować sobie dodatkowy
przepływ gotówki (Uwaga: pamiętaj, że to nie dla mięczaków!).

System Marketingowy: tworzymy specjalny system marketingowy, który będzie
zawierać wszystkie niezbędne narzędzia do budowy biznesu online + przejdziesz
przez konkretny plan działania, który pokarze Ci jak zarabiać pieniądze z domu…
Tylko, że w lepszy i szybszy sposób:
 Najwyższa jakość – dowiesz się od czego zacząć swoje działania i co
robić krok po kroku, aby dojść do pierwszych efektów.
 Możesz działać na 100% lub na pół etatu – to zależy od Ciebie.
 Proste Narzędzia Marketingowe + Taktyki, Które Praktycznie Każdy Może
Wdrożyć w Życie!
 OTRZYMASZ DOKŁADNIE TEN PORADNIK – będziesz mógł go skopiować,
uzupełnić swoje dane i rozdawać na lewo i prawo.
 GOTOWE kampanie marketingowe i szkolenia dla Ciebie i Twojego zespołu.
 System będzie działać 24h na dobę – niezależnie od tego co akurat robisz.
Musisz go po prostu używać, a my pokażemy Ci krok po kroku jak to robić
DOBRZE i skutecznie.

Prosty Plan Na Wyjście z Matrixa i
ODZYSKANIE Wolności
Większość osób, które czyta ten poradnik i zdaje sobie
sprawę z tego, że po 90 dniach KONKRETNEGO działania
jest już wstanie zarabiać od 500 do 5000 zł, wykonuje
następujące czynności:
1. Wykonuje kopie tego poradnika i wysyła je do każdej osoby, którą zna.
2. Wykonuje kopie, drukuje i zostawia w galeriach, restauracjach, sklepach itp.
3. Regularnie wysyła swoją kopię do całej swojej listy adresowej (pokażemy Ci
później jak taką listę krok po kroku budować).
4. W tym poradniku znajduje się link do systemu, który pracuje 24h na dobę i
zajmuje się całą resztą.
5. Nie tłumacz się. Pokaż co i jak tylko osobie, która przeczytała ten poradnik.
6. Większość osób marzy o budowie dodatkowego źródła dochodów – Ty
pokazujesz im jak.

7. Za pomocą systemu marketingowego uczymy marketingu, promocji i
działania.

Działaj. Nie Komplikuj. Wykonaj Plan i Zarabiaj.

A co, jeśli…?
Zastanów się nad tym… Co wtedy?
Co, jeśli to co Ci tutaj pokazujemy, to jeden z lepszych systemów marketingowych
na rynku, który naprawdę potrafi odmienić życie tych osób, które wezmą go na
poważnie i zaczną KONKRETNIE działać…?
Co wtedy?
Co, jeśli żyjąc tak jak do tej pory nagle zaczynasz zarabiać dodatkowe 1000 zł…?
Dzieląc się tym poradnikiem z innymi oraz wykonując proste czynności z naszego
planu działania…?
Wyobraź sobie, że ten prosty poradnik jest pierwszym krokiem do tego, aby
regularnie i z miesiąca na miesiąc zarabiać dodatkowo 1000 zł. Co wtedy?
Co wtedy, gdy weźmiesz to wszystko na poważnie…
Nauczysz się konkretnych rzeczy i zaczniesz budować swoją własną listę
adresową…
Będziesz konkretnie promować ten poradnik i nasz system marketingowy i zaczniesz
zarabiać dodatkowo 500, 1000, 1500, 2000 zł ? Co wtedy?
Co, jeśli istniałby sprawdzony system marketingowy (taki jak nasz), który zawiera
wszystkie niezbędne narzędzia do budowy stabilnego i dochodowego biznesu
online?
Co, jeśli ten system zawierałby produkty i usługi, które umożliwią Ci zarabianie
dodatkowych pieniędzy w prosty i przyjemny sposób?
Co, jeśli odkryjesz, że pieniądze i nowe możliwości są wszędzie wokół Ciebie i
dzięki konkretnemu działaniu możesz znacznie poprawić jakość swojego życia?
A co, jeśli przeczytasz ten poradnik 5 razy… dołączysz do naszego systemu,
zaczniesz działać i zarabiać pieniądze?
Zrób Kopie + Rozdawaj Te Kopie + Dołącz Do Systemu = Zarabiaj Prowizje.

Nowe Możliwości Kryją Się Za Każdym
Rogiem…
Pytanie, czy je widzisz?
Widzisz je, czy tylko potrafisz narzekać jak Ci źle…?
Pieniądze są praktycznie wszędzie, a nowe możliwości kryją się za każdym rogiem, a
ten kto zgadza się z tym pojęciem, zwykle gromadzi większą ilość pieniędzy od
większości osób.
Zgadzasz się?
Dużo osób łączy pieniądze tylko i wyłącznie z „pracą” lub pozycją. A to jest błąd.
Ja uważam (mam nadzieję, że też niedługo to odkryjesz – warunek jest taki, że
musisz po prostu konkretnie działać), że niezależność finansowa jest możliwa
prawie dla każdego…
Musisz po prostu dotrzeć do PODOBNIE MYŚLĄCYCH OSÓB. Pieniądze możesz
zarabiać np. dzięki Facebookowi, za pomocą Twittera, na YouTube, a nawet
wysyłając proste broszurki.
Zbierasz pieniądze od tłumów, które na co dzień odwiedzają te wszystkie media.
Chodzi tutaj o proste i systematyczne czynności, które możesz każdego dnia
wykonywać…
Przykład:
Jak myślisz, dlaczego Michał Wawrzyniak rozdaje bardzo dużo wiedzy za darmo (lub
za grosze), a przy okazji i tak zarabia DOBRE pieniądze? Ponieważ dociera do
osób, które myślą w podobny sposób jak on.
Po co napisałem tyle artykułów na blogu, tyle szkoleń i po co napisałem ten
poradnik?
Ponieważ pieniądze i nowe możliwości są praktycznie wszędzie a ja za pomocą
moich materiałów docieram do osób, które nie szukają nowej pracy, ale które myślą
w podobny sposób do mnie. Wiedziałem, że prędzej czy później znajdziesz ten mały
poradnik, prosty ebook, który tak samo buduje moją jak i Twoją listę kontaktów.
Niektóre osoby nie zgadzają się z tą niesamowitą koncepcją i wolą stanąć przed
swoim pracodawcą i powiedzieć – „Moja praca jest warta 40.000 zł rocznie…
Zatrudnia pan…?” Odezwiemy się 
Inni z większą wizją i wiarą w siebie, samodzielnie oznajmiają społeczeństwu swoje
pragnienia i cele… Następnie czekają, aż inni ludzie się z nimi zgodzą.

Pieniądze są wszędzie…
Gdzie dokładnie?
Siedzą w kieszeniach Twoich przyszłych klientów i współpracowników.
Wybór należy do Ciebie.
Możesz swój dochód uzależnić od jednej osoby i prosić ją o kasę (czołem szefie) lub
możesz wprowadzić własną INTENCJĘ do społeczeństwa i czekać na innych, tych
którzy myślą tak jak Ty, podnoszą ręce i mówią:
TAK! Myślałem kiedyś tak jak TY. Czy mogę kupić bilet i popatrzeć?

Jak Prostą Informację Zamienić w Gotówkę?
Lubisz myśleć na głos?
Nie wiem czy zauważyłeś, ale bardzo dużo osób lubi to robić, jeszcze lepiej jest gdy
możesz głośno mówić to co myślisz. Inny ludzie myślą nawet z Tobą i na głoś
wymieniacie się swoimi myślami.
Tak.
To właśnie jest rozmowa.
Niestety większość osób prowadzi takie rozmowy tylko i wyłącznie w małych i
zawężonych grupach. Rozmawiają w restauracji, na grillu, w kawiarni, piszą smsy itp.
Niestety nie ma tutaj żadnej dźwigni. W taki sposób docierasz do małej ilości
osób.
Z drugiej strony są również osoby, które dzielą się swoimi przemyśleniami z setkami,
a nawet tysiącami osób w jednej chwili.
Widzisz różnicę?
A oglądałeś może kiedyś program X Factor?
Jaki miałoby to sens gdyby uczestnicy śpiewali tylko przed garstką osób?
A jaki miałoby to sens gdyby program Kuby Wojewódzkiego oglądało tylko 5, 10
osób?
A jaki miałoby to sens gdybyś musiał płacić za oglądanie X Factor albo Kuby
Wojewódzkiego? Ludzie oglądają to za darmo, a firmy wykupują reklamy.
Natrafiłem kiedyś na pewien poradnik, który o ile dobrze pamiętam kosztował coś w
granicach 7 – 14$.
Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale oferta mówiła o tym, że jest to konkretny plan
działania na to, aby zacząć zarabiać średnio od 500 do 1000$ dziennie.
Słabo znam Angielski ale kupiłem ten poradnik i faktycznie autor opowiadał dokładnie
jak to robi, pokazywał liczne przykłady i dowody na to, że jego metoda faktycznie
działa.
Jednak celem tego poradnika było coś innego.
On nie zarabiał na sprzedaży tego poradnika, a nawet dokładał do interesu.
Ten tani poradnik miał zachęcić nowych klientów, aby kupili jego droższy i bardziej
rozbudowany program szkoleniowy, który kosztował chyba coś w granicach 300 –
400$. Zarabiał dopiero na sprzedaży tego droższego produktu (większość
doświadczonych marketerów zarabia w taki sposób).

Poradnik, który czytasz w tej chwili działa bardzo podobnie. Różnica jest taka,
że tym razem to Ty zarabiasz prowizje.

Historie. Rozmowy. Proste Wiadomości = Zarabiasz Prowizje.
Jaki był sekret powyższego autora?
Wszystko co robił zaczynało się od przekonania, że inni również myślą w podobny
sposób do niego. Dlatego umieszczał reklamy, które zbierały energię – pieniądze od
osób, które chciały poszerzyć ich wzajemną konwersację i zaufały mu na tyle, aby
zapłacić te 7-14$.
P.S. Ten poradnik był naprawdę dobrej jakości i zainspirował mnie
do dalszego działania (również dużo się z niego nauczyłem).
Wszystko dlatego, że byłem na tyle otwarty, aby zaufać głupiej
reklamie, która mówi, że każdy może zarabiać od 500 do 1000
USD dziennie…
Byłem otwarty i nie słuchałem bzdur typu „to niemożliwe”.

DOKŁADNIE w taki sposób działa system, który aktualnie budujemy. Zobaczysz
„Jak” i „Dlaczego” – czyli jak przyciągać tłumy osób, które chcą wysyłać Ci pieniądze
i kupować to, co akurat sprzedajesz…
Wiesz co…?
Tam na zewnątrz… W Internecie (i nie tylko) znajdziesz TYSIĄCE osób, które tak
samo jak Ty, mają dużą ochotę na konwersację. Chcesz z nimi porozmawiać, nie?
Wystarczy wpisać odpowiednie słowa w przeglądarce albo sprawdzić różne grupy i
fora dyskusyjne.
Na samo hasło „Zarabianie w Internecie” wyskoczyło mi w Google Około
5 350 000 wyników…
Zainteresowanie jest ogromne.
A to dowodzi, że tam na zewnątrz istnieją OGROMNE tłumy osób, które myślą w
podobny sposób do Ciebie. Jeśli umieścisz przed nimi swoją ofertę, to jakaś część z
tych osób chętnie zapłaci za możliwość rozmowy z Tobą.

Po co inni ludzie czytaliby moje artykuły?
Po co inni ludzie oglądaliby moje filmy wideo?
W jakim celu korzystaliby z moich systemów marketingowych?

___________________________________________________________
Ludzie, którzy myślą w podobny sposób do Cienie, zapłacą Ci za Twoje
wsparcie, produkty i usługi:

SPRAWDŹ BIZNES, KTÓRY DZIAŁA 24H NA DOBĘ
www.LaptopowyBiznes.pl
___________________________________________________________

_____________________________________________

Ponad 4 Miliony Książek
Prosta Wiadomość. Rozmowa.

_____________________________________________

W USA żyje sobie pewna kobieta o imieniu Rachael Ray. Jeden ją lubi a drugi
nienawidzi… To jednak nie zmienia faktu, że jest żywą legendą.
Prowadzi w TV program „30 Minute Meals” i w 2008 roku sprzedała pond 4 miliony
książek. Jej sekret? Prosta sprawa.
Siedziała w telewizji i rozmawiała o szybkich posiłkach. Zbudowała relacje z widzami
opowiadając o dzieciństwie, o swojej matce, dużo się śmiała i przy okazji dawała
również dużo wartości.
Jakby był tego rezultat?
Ponad 4 miliony osób powiedziało coś w tym stylu:
„Z chęcią zabiorę Cię ze sobą do domu, aby przenieść naszą telewizyjną relację do
mojego prywatnego życia. Masz może książkę?”
I co? Okazało się, że ma książkę.
Pieniądze są wszędzie. Wszystko co musisz zrobić, to dać drugiej osobie powód,
aby podzieliła się z Tobą tym, co ma już w swojej kieszeni.
Posłuchaj:
Energia, w którą wierzysz, jest tą samą energią, która albo będzie Cię wspierać albo
hamować…
Jeśli wierzysz w energię typu „za mało”, to będziesz żyć w taki sposób, aby to przed
samym sobą udowodnić. Krótko mówiąc – obojętnie co zrobisz i tak będzie Ci za
mało (miałem tak i uwierz mi, że jest to bardzo uciążliwe).
Natomiast jeśli będziesz głęboko wierzyć w to, że świat stoi po Twojej stronie i Cię
wspiera (świadomość dobrobytu), wtedy każdego dnia tysiące obcych osób będzie
wysyłać Ci pieniądze, aby mieć tylko możliwość rozmowy i współpracy z Tobą.
Świadomość typu „za mało”, „życie jest to bani”, można porównać do Pizzy. Jak myśli
Pizza? „Szlak! Brakuje 2 kawałków i zostało mi tylko 5!” Ogólnie koniec świata,
wielka katastrofa i wieczne przebywanie w roli ofiary.

Świadomość dobrobytu to całkowite przeciwieństwo. Tutaj to TY jesteś
odpowiedzialny za WYKONANIE ciasta. Dzięki temu możesz upiec praktycznie
nieskończoną ilość Pizz. I co z tego, że ktoś zjadł Ci 2 kawałki… Nie ważne. Bez
problemu upieczesz sobie nową Pizzę.
Posiadasz MOC, aby wykonać dowolną ilość Pizz – w dowolnej chwili!

To nie musi być wcale takie trudne.
Ten poradnik i system wykona połowę pracy
za Ciebie.

Jak Prosta Rozmowa Za $10
z 2000 Osób Zamieniła Się
w 5-Cyfrowy Biznes w Skali
Miesiąca…
Pieniądze są wszędzie! A szczególnie w portfelach innych osób.
Zastanawiałem się kiedyś co z tym zrobić…
I po pewnym czasie stworzyłem konwersację o wartości $10. Nigdy nawet nie
musiałem tłumaczyć, czym właściwie był produkt. Wszystko co robiłem to
opowiadanie historii, dzielenie się informacją i promocja systemu (historie i
informacje zajęły się promocją).
Dzięki temu ludzie dosłownie rzucali się na ten system i projekt był już nie do
zatrzymania.
Ten prosty w duplikacji poradnik, który teraz czytasz działa dokładnie tak samo.
___________________________________________________________
Sprawdź: Poniższa wiadomość działa 24h na dobę. Pomoże Ci zarabiać
dobre pieniądze i zbudować DOCHODOWY biznes online. Prosta wiadomość
generuje prowizje:

BIZNES, KTÓRY DZIAŁA 24H NA DOBĘ
www.LaptopowyBiznes.pl
TY + Ten Poradnik + Biznes, Który Działa 24h = DOCHODOWY Biznes
___________________________________________________________

Posiadając listę kontaktów wielkości zaledwie 2000 osób (to dowód, że nie musisz
mieć dużej listy) i prosty tunel sprzedażowy udało mi się zbudować 5-cyfrowy biznes
w skali miesiąca. Nawet w sytuacji gdy większość tej listy i tak mnie zignorowała bo
dołączyło do mnie tylko około 160 osób.
Ale to wystarczyło, aby odbić się od dna i odmienić swoje życie. Dochód pasywny też
udało mi się przy okazji zbudować. Tak działa prawdziwa dźwignia i już niedługo
pokażę Ci jak możesz zrobić to samo.
Jak widzisz…
Pieniądze są wszędzie – musisz po prostu umieścić swoje przesłanie (to co myślisz)
przed wystarczającą ilością osób i czekać na tych, którzy myślą podobnie i pragną
tego samego.
A kiedy już Cię znajdą, to jakaś część z nich będzie mieć tendencję, aby na Ciebie
„głosować” w formie własnej gotówki…

Wiesz jaki błąd popełnia większość początkujących osób?
Docierają do zbyt małej ilości ludzi… Rozmawiają lub reklamują się tylko do małych
grup, które często nawet się z nimi nie zgadzają, czyli myślą w inny sposób i chcą
czegoś innego. To jest fatalny błąd.

Musisz docierać do setek, a nawet do tysięcy osób każdego dnia.
Puszczasz w obieg swoje reklamy = ludzie zapisują się na Twoją listę
kontaktów. A to przekłada się na PIENIĄDZE. Twoje prezentacje mogą
pracować 24h na dobę (nawet gdy śpisz).

Zatrudnij Swój Podświadomy Umysł
Jeśli chcesz się ożenić/wyjść za mąż, to CHCESZ to zrobić, a nie być może… Od
momentu podjęcia decyzji Twoja podświadomość rusza do pracy i szuka Ci partnera
lub partnerkę.
Tak samo gdy postanowiłeś kupić samochód. Także gdy skończyłeś szkołę i
zdecydowałeś się iść do pracy. Jeśli podjąłeś decyzję, to Twój umysł zaczyna
działać.
Zwróć uwagę jak we wszystkich tych przypadkach masz to, o czym myślałeś i czego
tak naprawdę wymagałeś.
Zatem…
Już wiesz jak dokładnie „MYŚLEĆ”, aby dostać to, na czym KONCENTRUJESZ swój
umysł. Tak?

_____________________________________________
Cały Czas Myślisz o Pieniądzach.
W Taki Sposób To Do Siebie Przyciągniesz!
_____________________________________________
Ten poradnik jest kolejnym dowodem, ponieważ myślisz o pieniądzach – dużo –
i ta mini książka mówi Ci teraz o tym, o czym już i tak marzyłeś? To naprawdę działa.
No dobra. Weź teraz wszystko to co już wiesz i zrób kolejny krok na przód. Wykonaj
ten eksperyment przez kolejne 90 dni a zobaczysz ile nowych możliwości może
zapukać do Twoich drzwi. Wykonuj to ćwiczenie rano, w południe i przed spaniem –
pamiętaj, przez 90 dni.
================

Na imię mam (Twoje imię) i jestem niezależny finansowo. Jestem w
zgodzie ze sobą i ze światem. Problemy przed którymi stoję, już mnie nie
niepokoją, ponieważ uzyskałem kontakt z prawdziwym źródłem mojej
inteligencji i siły. Jestem prowadzony tak, że będę robił właściwe rzeczy
o właściwym czasie.
================

Trenuj swój podświadomy umysł, aby pracował dla Ciebie
24h na dobę

Twój wybór:
Pieniądze i możliwości są wszędzie.
A kiedy nauczysz swoją podświadomość wierzyć w ten fakt, to z czasem Twoje ciało
i system nerwowy będzie zmuszony, aby udowodnić Ci, że to jest dla Ciebie
prawdziwe.
Musisz uwierzyć w słowa, które wypowiadasz. Twoja podświadomość chroni Cię
przed tym, czego w głębi duszy tak bardzo się boisz albo w co tak naprawdę nie
wierzysz.
W jaki sposób myślą biedne osoby?
Negatywnie…
Wiem, że to nie zawsze jest łatwe i nie chodzi mi tutaj o to, aby zawsze biegać z
bananem na twarzy. Jak jesteś wkurzony, to jesteś wkurzony, ale nie możesz sam
siebie sabotować.
Biedny ZAWSZE myśli negatywnie, dlatego jego podświadomość ze wszystkich sił
próbuje udowodnić mu, że to dla niego jest prawdziwe – „Życie jest to bani”.
„Jestem biedakiem”. „Nie poradzę sobie z tym!” – aż wszystko staje się prawdą.
Sam spróbuj.
Musisz tylko WIERZYĆ w to, że dokoła Ciebie jest pełno pieniędzy, a ludzie tylko
czekają na to, aby Ci je przekazać i aby Ci pomóc. To oznacza, że już masz
świadomość dobrobytu.
Gdy tylko uwierzysz, że ludzie to ćwoki, a te wszystkie biznesy to jedno wielkie
oszustwo albo gdy zamienisz swój mózg na Pizzę, to anulujesz ogromną ilość
pieniędzy oraz ludzi, którzy mogą Ci pomóc.
Większość ludzi uważa, marketing internetowy, programy partnerskie itp., to chyba
jakaś czarna magia i bajki z za siedmiu mórz, a pieniądze zarabia się tylko w jeden
możliwy i właściwy sposób – idź na etat i nie marudź.
Zatem fryzjer to tylko fryzjer, kelner to tylko kelner, masażysta to tylko masażysta i
każdy walczy min. po 8 godzin dziennie… Pytanie, na jak długo starczy Ci sił?
Ja pewnego dnia postanowiłem myśleć inaczej. Nie chciałem do końca życia
pracować jako magazynier w markecie, który już i tak nie istnieje albo jako pracownik
biurowy w masarni, która też już nie istnieje… nie wspominając o zarobkach rzędu
800-900 zł.
Moim celem stała się wolność, a nie metody zarabiania pieniędzy. Dlatego zacząłem
budować kilka różnych źródeł dochodu i promować programy partnerskie. Nie
szukam tylko i wyłącznie jednego sposobu do zarabiania pieniędzy.
Podobnie jak Donald Trump. On również uważa, że pieniądze są wszędzie i właśnie
dlatego zarabia na 37 różnych sposobów.

Pieniądze i możliwości są wszędzie. Jedynym powodem „kryzysu” jest brak decyzji
o tym, aby te pieniądze przyjąć (przeczytaj to jeszcze raz dokładnie).
Jeśli znajdujemy się w kryzysie ekonomicznym (obojętnie czy światowym czy nie), to
jak wytłumaczyć nowe książki, które stały się bestsellerami? Dlaczego niektórzy w
miesiąc zarabiają więcej niż inni w ciągu roku?
Dlaczego np. liderzy MLM, czy marketerzy internetowi cały czas potrafią zarabiać
ogromne prowizje, a inni ledwo wiążą koniec z końcem? Jaki kryzys? Gdzie?
Wiesz dlaczego tak jest?
Ponieważ niektórzy szukają pracy tylko i wyłącznie tam, gdzie nie ma już pieniędzy…
A inni sami tworzą własną ekonomię.
Trudno jest ubiegać się o pieniądze w lokalizacji, która przestała już je produkować.
Dlaczego zatem narzekasz, jeśli w rzeczywistości odmawiasz jakiejkolwiek zmiany?

Nie Możesz Narzekać Na Coś Jeśli Na To Pozwalasz
Postanowiłem, że moją obsesją nie będą pieniądze bo to i tak tylko cyferki, ale
zamiast tego skoncentruje się na tym, w jaki sposób mogę obsłużyć większą ilość
osób. A więc rozpoczęły się moje szalone studia, nauka i praktyka (na szczęście nie
zostałem wiecznym studentem).
Marzyłem o tym ile dobrego mogą zrobić pieniądze dla mnie i dla innych. Czytałem
masę książek na temat prawa przyciągania, sukcesu oraz dekodowałem niektóre z
najbardziej zręcznych strategii marketingowych, jakie kiedykolwiek wymyślono
(najlepsze są proste rozwiązania).
Zrobiłem obszerne notatki i nakreśliłem – na początku w głowie a później na kartce –
konkretny plan działania. Zrozumiałem, że życie bez planu jest jak planowanie klęski.
Ale to tylko ja.
Jeśli TY jesteś dopiero na początku swojej drogi, to zacznij od małych kroków i
stopniowo posuwaj się do przodu.

Zacznij (jeśli chcesz) od rozdawania tego poradnika i naszego
systemu: www.laptopowybiznes.pl

Pieniądze To Tylko Pomysł. Oto Dowód:
Pieniądze można porównać do skaczącej piłki. Jednego dnia masz ich pełno, a
drugiego mało, ale zawsze wskakują z powrotem do Twojej dłoni.
Jednego dnia masło w sklepie kosztuje 4 zł, ale jutro od 8 do 11 będzie kosztować
już 7 zł. Dlaczego? Bo gdzieś ktoś powiedział: „Podnieśmy na chwilę ceny…
Dlaczego? Bo możemy.”
Pewnego dnia banki decydują się, aby każdemu kto tylko chce przyznać kredyt
hipoteczny. Nawet tym, których tak naprawdę na to nie stać. Po 1,5 roku przychodzi
nagle jakiś dziwny kryzys, gospodarka się wali, panika, strach i bezrobocie wzrasta
do 16%.
Raz jest, raz nie ma. Raz jest więcej, a raz mniej. Wszystko dlatego, że pieniądze to
tylko wytwór ludzkiej wyobraźni. Ktoś je kiedyś wymyślił. Ktoś miał taki pomysł.
Dzisiaj Twoja rata kredytu wynosi 900 zł, ale nagle opos, za miesiąc wzrosła o 300 zł
i teraz jest już na poziomie 1200 zł.

Jeśli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, to idź tam,
gdzie więcej osób myśli o większej ilości pieniędzy,
a wtedy więcej osób zacznie dzielić się większą
ilością pieniędzy z Tobą…
Jedną z ważniejszych rzeczy, którą zrobiłem, to decyzja, że będę tym gościem, który
rozmawia o pieniądzach, dobrobycie i biznesie online. Zamiast czekać aż jakiś klient
albo współpracownik przyzna mi rację, sam stworzyłem własną konwersację i
ogłaszałem na lewo i prawo, że pieniądze są wszędzie.
Czy to takie trudne? No nie…
Ten od masła (od 8 do 11) powiedział „Dlaczego nie.” Ja zrobiłem podobnie. Z taką
różnicą, że dodatkowo stworzyłem plan działania i system marketingowy, w którym ja
i moi partnerzy biznesowi możemy zarabiać dzięki wzajemnej energii, wsparciu i
współpracy.
Decyzja zapadła. Bo dlaczego niby nie?
Większość ludzie nie docenia nie tylko siebie, ale również innych.
Tak z ciekawości: W którym momencie czytając ten poradnika pomyślałeś coś w
stylu, „Za kogo on się uważa?”
Ale nie ma w tym nic złego.

Nie każdy musi się z Tobą zgadzać i nie każdy musi zgadzać się ze mną. Od 4% do
7% osób zawsze się zgadza a to w zupełności wystarczy. Dzięki temu prowadzę
życie całkowicie poza rutyną normalnego społeczeństwa i Ty możesz mieć tak samo.
Pieniądze są wszędzie. Problem polega tylko na tym, że większość osób NIE CHCE
tego zobaczyć, przez co podcinają sobie skrzydła i pozostają zamknięci w
znienawidzonej pracy… i ledwo płacą rachunki.
Tanie jest drogie, ponieważ bez wystarczającej ilości gotówki i tak musisz za
wszystko płacić. A tanie jest często niskiej jakości i niezdrowe, a to oznacza, że w
perspektywie czasu i tak wydajesz więcej. Później kupujesz na kredyt, stopniowo
zwiększasz swoje zadłużenie i zgadnij co się wtedy dzieje? Tanie nie tylko jest
drogie, ale jest również stresujące i bardzo szkodzi Twojemu zdrowiu.
Rozwaliła Ci się lodówka i wyobraź sobie teraz, że nie masz wystarczającej gotówki,
aby kupić nową… Co wtedy? Bierzesz ją na kredyt i płacisz dodatkowy % za
opóźnione spłacanie rat. Przez to łącznie za tą przeklętą lodówkę płacisz 3597 zł,
a kupując za gotówkę zapłaciłbyś tylko 2199 zł.

Ludzie krzyczą… „O mój boże!!! Mam wydać 500 zł na start mojego domowego
biznesu???” Świat się wali.
Problem polega tylko na tym, że Tanie prawie nigdy nie jest dobre i o wiele łatwiej
znaleźć 50 osób, które dadzą Ci 500 zł niż czekać do chwili, gdy znajdziesz dziesięć
razy tylu.
100 tanich osób, które dadzą Ci 10 zł… To wygląda na rekrutację małego kraju, aby
wyjść na prostą i zacząć zarabiać.
Poza tym, jeśli ludzie zbierają zwykłe śmieci, czyszczą je i sprzedają później w
Internecie zarabiając przy okazji całkiem dobre pieniądze (widziałem to na własne
oczy), to dlaczego niby TY nie możesz zarabiać np. 500 zł dziennie, za każdym
razem gdy pomagasz komuś przejąć kontrolę nad własnym życiem za śmieszne
$50!
Podejmujesz decyzję. A z czasem przyjdą osoby, które myślą tak samo jak TY.

Zaprogramowana Maszyna Do
Generowania Prowizji
Ci wśród nas, którzy odnoszą największe sukcesy, są zaprogramowani na sukces.
Nie traktują upadku jak porażkę, ponieważ w odpowiedni sposób zaprogramowali
swoje myślenie – wiedzą, że upadając można wiele się nauczyć.
Maszyna nie prosi drugiej maszyny o motywację i nie martwi się o swój urlop. Nie
dziwi się tym, co wyprawia maszyna obok, ponieważ jest samowystarczalna i
samodzielnie potrafi podejmować decyzje. Ty też tak będziesz mieć.
Te maszyny same tankują paliwo i nie obchodzi ich to, co myślą sobie inni (nikt inny
nie opłaci Twoich rachunków).
Dzisiaj Twoje słowo jest prawem.
Zobacz jak działa ten system, ponieważ działając według prostego planu działania Ty
również zostaniesz zaprogramowany, aby działać i być bogatszym.
Piszę jeden poradnik za drugim. Tworzę jeden system za drugim, ponieważ jestem
odpowiednio zaprogramowany. Jestem jak maszyna. Niedługo Ty również będziesz
działać podobnie. Nikomu na ziemi nie pozwól dyktować Ci, KIM możesz być i ile
możesz zarabiać.

Zrób Kopię Tego Poradnika Wraz z Zamówieniem
o Wartości od $10 do $185

_____________________________________________
Pieniądze Są Wszędzie!
www.LaptopowyBiznes.pl
1. Kliknij w Powyższy Link
2. Postępuj Według Instrukcji
3. Zarabiaj Pieniądze
Możesz zarabiać za pomocą tego systemu – to wcale nie jest takie
skomplikowane.
Ten poradnik można nawet wydrukować i wysłać tradycyjną pocztą albo po prostu
rozdawaj go w Internecie.

Prosty Plan Działania:
1. Zrób własną kopię tego poradnika.
2. Podziel się tym poradnikiem z innymi.
3. Zacznij zarabiać pierwsze prowizje i przejdź do
następnego etapu.
Oto Twój Kolejny Krok:

www.LaptopowyBiznes.pl

