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PODZIÊKOWANIA

Czujê siê zobowi¹zany do podziêkowania swojej ¿onie Rena-

cie, która nak³oni³a mnie do napisania tej ksi¹¿ki.

Chcia³bym z³o¿yæ podziêkowania czytelnikom subskrypcji, z któ-

rej powsta³ ca³y materia³ zawarty w ksi¹¿ce. To dziêki ich proœbom,

opiniom i sugestiom, a czasem równie¿ krytyce, pojawia³y siê ko-

lejne czêœci subskrypcji, któr¹ wysy³a³em przez ponad 2 lata.

Dziêkujê wszystkim Liderom z mojej obecnej grupy w CaliVi-

ta International, którzy zadawali wiele pytañ, zmuszaj¹c mnie do

jeszcze g³êbszych przemyœleñ i analiz.

Specjalne podziêkowania sk³adam wszystkim tym, którzy swo-

imi niezwykle mi³ymi listami motywowali mnie do pisania kolej-

nych czêœci subskrypcji, a pisali do mnie w takim tonie:

Panie Piotrze,

Zawsze z wielk¹ niecierpliwoœci¹ oczekiwa³em na kolejny odcinek porad

dla tych, którzy w MLM-ie* chc¹ coœ zdzia³aæ. To, co Pan tam zawar³, jest

materia³em na niez³¹ ksi¹¿kê o MLM-ie, mo¿e nawet najlepsz¹ polskiego

autora. Z niecierpliwoœci¹ bêdê oczekiwa³ informacji o wydaniu ksi¹¿ki i bêdê

prosi³ o przes³anie ksi¹¿ki wraz z autografem jej autora. Osobiœcie gromadzi-

³em poszczególne odcinki subskrypcji i zebra³em je w wersji wydrukowanej.

Wiedza tam zawarta zaczyna mi s³u¿yæ m.in. w tradycyjnym biznesie –

choæ myœlê o powa¿nym biznesie w MLM. Jeszcze raz dziêkujê i ¿yczê

dalszych wspania³ych sukcesów na polu MLM i kolejnych ksi¹¿ek.

Pozdrawiam
Kazimierz Korpowski

* Multi-Level Marketing (marketing wielopoziomowy) – przyp. red.
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Ka¿dego dnia do wielu firm MLM w Polsce i na œwiecie przy³¹-

czaj¹ siê tysi¹ce osób. Z jednej strony rozumiej¹ one, ¿e w³aœnie teraz

jest najlepszy czas na tê w³aœnie dzia³alnoœæ, a drugiej strony wiele

z tych osób szuka w MLM szansy na podniesienie swojego standardu

¿yciowego, czy wrêcz spe³nienia swoich najskrytszych marzeñ.

Nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e to w³aœnie z MLM-u wywodzi

siê najwiêksza liczba œwiatowych milionerów, jednak zastanawiaj¹-

ce jest to, dlaczego pomimo faktu, i¿ system MLM to prawdziwa

maszyna do „produkcji” milionerów, tak niewiele osób w stosunku

do liczby przy³¹czaj¹cych siê osi¹ga autentyczny sukces finansowy.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e wystarczy duplikowaæ swojego

Sponsora i ws³uchiwaæ siê w rady Mentora i wszystko powinno

pójœæ doskonale. W tej dzia³alnoœci przecie¿ nie zajmujemy siê

produkcj¹ towarów, które dystrybuuj¹ firmy MLM, nie do nas

nale¿y stworzenie infrastruktury firmy i zarz¹dzanie jej pracow-

nikami, wiêc dlaczego pomimo tak ogromnego u³atwienia jedy-

nie nieliczni osi¹gaj¹ szczyty?

Ksi¹¿ka, która powsta³a z kilkudziesiêciu subskrypcji, które wysy-

³a³em najpierw do swoich Liderów, z którymi wspó³pracujê, a potem

bardzo siê rozszerzy³a na Liderów innych firm MLM i nie tylko, jest

prób¹ odpowiedzi na to pytanie. Materia³ zawarty w tej ksi¹¿ce to

wynik moich 16 lat zawodowego dzia³ania na polu MLM. W moim

pojêciu zawodowe dzia³anie to dzia³alnoœæ tylko w jednym obszarze

(firmie), z którego czerpiemy dochód. Nie wchodz¹ w zakres tej

dzia³alnoœci œrodki uzyskiwane z ró¿nych form inwestycji.

Znajdziesz w niej wiele recept, które pomog¹ ci skuteczniej

dzia³aæ w biznesie. Dotrzesz do wielu informacji, które s¹ nie-

zbêdnym warunkiem osi¹gniêcia finansowego sukcesu w MLM.

WSTÊP
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Poniewa¿ w swojej biznesowej dzia³alnoœci, a jestem aktywnym

Top Mened¿erem jednej ze œwiatowych firm MLM, stosujê

w praktyce to, o czym piszê w tej ksi¹¿ce, nie ma najmniejszego

powodu, by podawaæ w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ jej treœci.

Dziêki temu, o czym przeczytasz w poszczególnych rozdzia-

³ach, ja sta³em siê wolnym i finansowo niezale¿nym cz³owiekiem.

Niemal wszystkie rozdzia³y tej ksi¹¿ki by³y omawiane na szko-

leniach, które prowadzi³em dla trzech najwiêkszych dzia³aj¹cych

w Polsce gigantów MLM, z którymi w ró¿nym czasie wspó³pra-

cowa³em jako dystrybutor. Równie¿ dok³adnie je omawia³em

(znacznie szerzej ni¿ w tej ksi¹¿ce) na wielu zamkniêtych szkole-

niach dla swoich najlepszych Liderów.

Czêœæ uwag zawartych w tej ksi¹¿ce ma charakter uniwersalny

i dotyczy szeroko pojêtego sukcesu. Dlatego czytelnicy, dla których

ta pozycja nie jest pierwsz¹ w ich bibliotece sukcesu, co jakiœ czas

natkn¹ siê na informacje zawarte w niemal wszystkich pozycjach

nale¿¹cych do lektur obowi¹zkowych ka¿dego Lidera MLM. Jed-

nak ró¿nica pomiêdzy t¹ ksi¹¿k¹ a wiêkszoœci¹ tzw. literatury pozy-

tywnej polega na tym, ¿e ja nie tylko jestem teoretykiem, ale g³ównie

praktykiem, na co dzieñ dzia³aj¹cym w jednej z du¿ych firm MLM.

Mam nadziejê, ¿e ta ksi¹¿ka pomo¿e znaleŸæ odpowiedŸ na wiele

nurtuj¹cych ciê pytañ z zakresu budowy w³asnego biznesu MLM.

Wierzê równie¿ w to, ¿e pomo¿e ci odnieœæ sukces finansowy, któ-

ry pozwoli ci na tak wspania³e ¿ycie, jakie ja prowadzê. Wszystko

jest w twoich rêkach, twoja przysz³oœæ zale¿y wy³¹cznie od ciebie.

Ja mogê tylko podpowiedzieæ, jak unikn¹æ wielu pu³apek, które

MLM zastawia na ka¿dego, kto za jego spraw¹ chce staæ siê wolnym

cz³owiekiem.

Piotr Zarzycki
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W pierwszej kolejnoœci rozwiejmy mit dotycz¹cy sukcesu

w biznesie, wyra¿any przez ludzi, którzy o odnoszeniu sukcesu
nie wiedz¹ nic lub prawie nic. Brzmi on: UDA£O MU SIÊ!
W³aœnie dlatego, ¿e z jednej strony nie maj¹ elementarnej wie-
dzy z dziedziny biznesu, a z drugiej strony wiêkszoœæ z nich na-
le¿y do graczy loteryjnych, sukces i dobrobyt kojarzy im siê
z ¿yciowym szczêœciem. Czêsto wielu z nich powtarza: „Mam

pecha” i przez lata programuj¹ swoj¹ podœwiadomoœæ na pora¿-
kê, zamiast na sukces.

Jeœli czekaj¹ na pora¿kê, to mo¿esz byæ pewny, ich ¿yczenie
spe³ni siê – doczekaj¹ siê!

Mo¿e zatem warto poznaæ zasady funkcjonowania w wybra-
nym rodzaju biznesu, nauczyæ siê ich, zacz¹æ stosowaæ ka¿d¹ z nich

i uporczywie próbowaæ, a¿ teoria zacznie siê sprawdzaæ w prakty-
ce. Mo¿e przyszed³ ju¿ czas, by przestaæ opowiadaæ wszem i wo-
bec o pechowoœci swojego istnienia oraz o wyj¹tkowym szczêœciu
s¹siada, znajomego czy kogoœ z rodziny, któremu œwietnie wie-
dzie siê w ¿yciu.

Siêgnijmy do genezy myœlenia wiêkszoœci ludzi, którzy pracuj¹

na etacie i ci¹gle nad sob¹ widz¹ „t³usty” ty³ek swojego szefa. To
ludzie, którzy pilnuj¹ cudzego biznesu. Nazywani s¹ Pracowni-
kami. Mam na myœli ludzi pracuj¹cych na etacie, za okreœlone
z góry pieni¹dze.

Rozdzia³ 1.
Dlaczego ludzie nie odnosz¹ sukcesu w biznesie?
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Od pocz¹tku ca³y system edukacji ukierunkowany jest na pro-
dukcjê Pracowników. System oœwiatowy ju¿ w przedszkolu
wprowadza normy w zakresie zachowania i myœlenia m³odych
ludzi. W póŸniejszym, szkolnym okresie nawet ocena z zacho-

wania znajduje siê na œwiadectwie szkolnym.
Jeœli ktoœ wyró¿nia³ siê w szkole swoj¹ indywidualnoœci¹, to

nauczyciele i wychowawcy, bêd¹cy czêœci¹ tego systemu, robili
wszystko, by wybijaj¹ca siê osobowoœæ wyrówna³a do szeregu.
Jeœli ktoœ za bardzo siê wychyli³ ze swoj¹ odmiennoœci¹, wów-
czas prêdzej czy póŸniej czeka³y go jakieœ konsekwencje. Nawet

jeœli byliœmy indywidualnoœciami, a wszyscy byliœmy i jesteœmy,
to próbowano pouk³adaæ nam w g³owie wed³ug ICH kryteriów.

A co mówi³y te kryteria? Ile razy s³yszeliœmy z ust nauczycieli:
b¹dŸ grzeczny, siedŸ spokojnie, nie przeszkadzaj, ubieraj siê od-
powiednio, czyli tak, by nie rzucaæ siê w oczy; ¿adnych kolczy-
ków, ¿adnych dziwnych fryzur, b¹dŸ jak inni. I dalej: ucz siê,

zdobywaj dobre stopnie, miej wzorowe zachowanie, bo przecie¿,
gdy zostaniesz kiedyœ Pracownikiem, to równie¿ bêdziesz musia³
siê wzorowo zachowywaæ, a jak „podskoczysz” do szefa, to po
wyjœciu z jego gabinetu mo¿esz zacz¹æ szukaæ nastêpnego szefa.

Jeœli bêdziesz pokorny w szkole, to póŸniej pokornie bêdziesz
pracowa³ za upokarzaj¹ce pieni¹dze. Masz jeszcze mo¿liwoœæ

pracowniczego strajku, ale to ju¿ nieodpowiednie zachowanie
i nie jest mile widziane przez tych, którzy ciê zatrudnili. Przypo-
mnij sobie, jak koñczy³y siê w szkole próby zastrajkowania.

„Co to za zachowanie?” – s³yszeli rodzice takich dzieci i oczy-
wiœcie ocena z zachowania jak po równi pochy³ej zje¿d¿a³a do
dolnej granicy. Tak jest do dzisiaj w tym zakresie.

A jak z nauk¹? Wiêkszoœæ nauczycieli dzieli³a dzieci i m³o-
dzie¿ na lepszych i gorszych, czyli na tych, którzy siê lepiej ucz¹
i tych, którzy ucz¹ siê gorzej. Ucz¹ siê – mam na myœli, otrzy-
muj¹ lepsze stopnie ni¿ inni.
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Ci z lepszymi ocenami czêsto s¹ chwaleni w obecnoœci in-
nych uczniów, a ci z gorszymi s¹ porównywani do tych lepszych.

Ja zawsze w szkole by³em porównywany do tych lepszych, choæ
nie by³em z³ym uczniem. Kiedy mój ojciec wraca³ ze szkolnej

wywiadówki, jakoœ dziwnie nigdy siê nie uœmiecha³. Zawsze wte-
dy ciekawi³o mnie, co mówi siê do rodziców na tych wywiadów-
kach. Teraz sam jestem rodzicem trójki dzieci i nie lubiê
wywiadówek, bo wygl¹da na to, ¿e moje dzieci id¹ t¹ sam¹ drog¹,
któr¹ ja kiedyœ przemierza³em.

„Ucz siê, zdobywaj dobre stopnie, skoñczysz dobr¹ szko³ê,

skoñczysz studia”. I co? Statystyki podaj¹, ¿e ponad 40% bezro-
botnych to m³odzi ludzie, absolwenci szkó³ i uczelni. Czego
zatem nauczyli siê w okresie edukacji? Co prze¿ywa m³ody cz³o-
wiek, który pe³en zapa³u odbiera dyplom i nagle staje przed pro-
blemem, ¿e nikt go nie chce zatrudniæ?

Od pierwszej klasy szko³y podstawowej œwiadectwo z paskiem,

wyró¿nienia, nagrody, olimpiady, dyplom ukoñczenia studiów
i nagle takie upokorzenie? Nikomu nie jest potrzebny? To jest
dopiero lekcja pokory! W koñcu znajduje cokolwiek, w nadziei,
¿e uda mu siê wkrótce zmieniæ pracê i trafiæ na coœ w tzw. swo-
im zawodzie. Jeœli ju¿ znajdzie pracê, to co miesi¹c dostaje wy-
trzeszczu oczu, widz¹c ja³mu¿nê, jak¹ otrzymuje za swoj¹ wiedzê

i pracê. Marzy wówczas o awansie, ale przecie¿, ¿eby awanso-
waæ, musi zast¹piæ kogoœ na wy¿szym stanowisku. Z kolei kiedy
siê ten zorientuje, co siê szykuje, to zaczynaj¹ siê problemy w pra-
cy. Marne wynagrodzenie, problemy interpersonalne w pracy,
wszystko to przenosi siê na grunt rodziny i k³opoty w domu siê
niepotrzebnie piêtrz¹. Nawet jeœli ju¿ dostanie awans, to k³opo-

ty rozwi¹zuj¹ siê tylko na chwilê.
Przyjrzyjmy siê teraz tym gorszym uczniom. Do ¿ycia i pracy

przygotowywani byli trochê inaczej. „Brak zeszytu, brak zadania,
nie umiesz, znowu siê nie nauczy³eœ – siadaj, niedostateczny!”.
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Po powrocie do domu rodzice czêsto pytaj¹: „Co w szkole?”.
Wówczas albo odpowiada, ¿e nic ciekawego, albo przyznaje siê,
¿e dosta³ niedostateczn¹ ocenê. Co najczêœciej robi¹ rodzice?
Najpierw m³odego cz³owieka spotyka reprymenda, potem kara,

choæ nie zawsze. I tak przez lata s³yszy, ¿e jest gorszy ni¿ inni, ¿e
czegoœ nie potrafi, ¿e inni s¹ zdolniejsi ni¿ on i ¿e w przysz³oœci
nikt wartoœciowy z niego nie wyroœnie. Ale gdybyœmy przyjrzeli
siê dok³adniej tym dzieciom, to oka¿e siê, ¿e maj¹ zdolnoœci
w zupe³nie innych kierunkach ni¿ wkuwanie i odtwarzanie ust-
ne lub pisemne tego, czego siê nauczy³y. Oka¿e siê, ¿e maj¹

œwietnie rozwiniêty inny rodzaj inteligencji. Ale kto o tym wie,
¿e rodzajów inteligencji jest a¿ siedem, a nie, jak to powszechnie
wiadomo, tylko jeden, oznaczany literowym skrótem IQ? Dla-
czego nie mówi siê o pozosta³ych, dziêki którym ludzie osi¹gaj¹
wybitne sukcesy w ¿yciu?

Zastanów siê, jak to jest, ¿e ludzie wielkiej wiedzy – profesoro-

wie i wyk³adowcy na uczelniach, maj¹cy wysokie IQ, zarabiaj¹ tak
ma³o, a wiele osób z minimalnym wykszta³ceniem prowadzi fan-
tastyczne biznesy lub osi¹ga bardzo wysokie dochody w sporcie
czy show-biznesie. Jakim zatem rodzajem inteligencji siê pos³u-
guj¹? Czy ten rodzaj jest rozpoznawany i promowany przez oœwia-
tê? Niestety, NIE! Jasno wiêc z tego wynika, ¿e system edukacji

promuje ludzi, którzy maj¹ wy¿szy ni¿ inni poziom inteligencji
IQ. Ale czy ta inteligencja wystarcza do osi¹gania sukcesów w dal-
szym ¿yciu? Nie wystarcza, choæ pomaga.

Zarówno ci „dobrzy” uczniowie, jak równie¿ ci gorsi, maj¹
ograniczone mo¿liwoœci startu w biznesie. Ci „lepsi” nie wiedz¹,
co to jest pora¿ka i wrêcz boj¹ siê podejmowania dzia³alnoœci na

w³asn¹ rêkê. S¹ przepe³nieni strachem. Wol¹ bezpieczn¹ pracê
na etacie za niewielkie wynagrodzenie – staj¹ siê Pracownikami.
Kiedy zdecydowali siê na pracê dla kogoœ, zaczê³y siê ich k³opoty
finansowe. A na k³opoty finansowe najlepsze s¹ kredyty i karty
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kredytowe, co jeszcze powiêksza te k³opoty. Ci „gorsi” ucznio-
wie ju¿ wczeœniej siê nas³uchali od nauczycieli i rodziców, s¹ ju¿
zahartowani, ale wielu z nich posiada tak du¿o ograniczeñ z dzie-
ciñstwa i m³odoœci, ¿e im równie¿ jest trudno na pocz¹tku. Ale

jak pokazuj¹ historie ludzi sukcesu i jak obserwujemy to na co
dzieñ, to w³aœnie w tej grupie ludzi jest najwiêcej osób, które
odnios³y znacz¹cy sukces w biznesie.

Przyk³adem niech bêdzie autor czterech biznesowych bestselle-
rów, amerykañski multimilioner Robert Kiyosaki, bêd¹cy obok
J.K. Rowling (autorka przygód Harry’ego Pottera) na liœcie najbar-

dziej poczytnych autorów na œwiecie. W pewnym okresie edukacji
Robert Kiyosaki „obla³” jêzyk angielski jako podstawowy przed-
miot w USA i tylko dlatego, ¿e jego ojciec sta³ na czele oœwiaty na
Hawajach, Robert przeszed³ do kolejnej klasy. Podobnych przyk³a-
dów ludzi sukcesu mo¿na przytoczyæ tysi¹ce. Ale to w³aœnie oni
mieli najwiêksz¹ praktykê w kreatywnym wymyœlaniu np. jak wyjœæ

z opresji, jak unikaæ nagany i kary. Uczyli siê, jak sobie radziæ w trud-
nych sytuacjach, jak radziæ sobie z niepowodzeniami. To by³y po-
cz¹tki ich mo¿liwego w przysz³oœci biznesu. Wielu z nich, nie czuj¹c
siê gorszymi od rówieœników studiuj¹cych na uczelniach, chcia³o
sprawdziæ siê w praktycznym myœleniu i dzia³aniu, otwieraj¹c swój
w³asny biznes. Jeœli nie zabrak³o im kilku wa¿nych cech, takich jak:

pasja, kreatywne myœlenie, odwaga, optymizm, zaanga¿owanie, upór
i wielu innych, dziœ posiadaj¹ du¿e i dobrze prosperuj¹ce biznesy.

Pamiêtam, kiedy uczy³em w szkole, w ostatniej, ósmej klasie
mia³em ucznia, który godzinami przebywa³ w warsztacie samo-
chodowym, pomagaj¹c ojcu. Nie bywa³ w szkole, bo uczy³ siê
w tym czasie innego fachu. Niemal ze wszystkich przedmiotów

mia³ byæ niesklasyfikowany, równie¿ z przedmiotu, którego ja
uczy³em. Dziœ prowadzi w³asny, du¿y biznes – oblegany warsz-
tat samochodowy, do którego ciê¿ko siê dostaæ. Czy to nie jest
zastanawiaj¹ce?
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Przypomnij sobie swoje lata dzieciêce, kiedy nie mia³eœ jesz-

cze dzisiejszych ograniczeñ, kiedy nie zna³eœ wartoœci pracy i pie-
ni¹dza. Jak czêsto marzy³eœ? Jak wspaniale by³o wieczorem
zamykaæ oczy i marzyæ o wspania³ym sportowym samochodzie,
kiedy siedzia³eœ za kierownic¹ i wyprzedza³eœ z zawrotn¹ prêd-
koœci¹ innych uczestników wyœcigu. Jak cudownie by³o, kiedy
jako ma³a dziewczynka marzy³aœ o tym, by byæ ksiê¿niczk¹ w ko-

ronie, maj¹c¹ swojego rycerza w b³yszcz¹cej zbroi jad¹cego na
bia³ym koniu. Wszyscy mieliœmy marzenia, nie zawsze o nich
rozmawialiœmy, ale ka¿dy z nas marzy³, i to wielokrotnie. Co siê
z nimi sta³o?

Kto nam je zabra³?
Dlaczego daliœmy sobie wmówiæ, ¿e jesteœmy ju¿ doroœli i nie

czas na nierealne marzenia, bo w ¿yciu doros³ym trzeba twardo
st¹paæ po ziemi? Z³odzieje naszych marzeñ – s¹siedzi, szwagro-
wie, koledzy z pracy, nie wiedz¹ o tym, ¿e wszystkie wielkie rze-
czy na tej ziemi powsta³y z wielkich marzeñ, a nie z realistycznego
myœlenia.

Wróæmy na moment do tych chwil, kiedy spe³nia³y siê nasze

marzenia. Pewnie trzeba wróciæ do dzieciñstwa, kiedy 6 grudnia
przychodzi³ do twojego domu goœæ w czerwonym ubraniu, z bia³¹
doklejan¹ brod¹ i grubym g³osem wzywa³ ciê do siebie po od-
biór czegoœ, o czym marzy³eœ. Przypomnij sobie, jak mocno bi³o

Rozdzia³ 3.
Poziom marzeñ
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ci wówczas serce, ile by³o emocji i jaka by³a twoja radoœæ, kiedy
otworzy³eœ paczkê i zobaczy³eœ to, o czym marzy³eœ.

Ile radoœci by³o, kiedy pod choink¹ znalaz³eœ du¿¹ paczkê z bi-
lecikiem, na którym widnia³o twoje imiê? Czy pamiêtasz szaleñ-

stwo z radoœci, jakie wówczas ciê ogarnia³o?
Spróbuj przypomnieæ sobie ten okres. To nie jest trudne,

wystarczy na chwilê wy³¹czyæ siê z realnego ¿ycia. Przypomnij
sobie chocia¿ jedno marzenie spe³nione w ten sposób. A inne
marzenia, które tworzy³a twoja wyobraŸnia? Czy pamiêtasz je?

Wróæmy jeszcze raz do tej chwili, kiedy marzenie siê urzeczy-

wistnia³o. Jestem przekonany, ¿e bez najmniejszych k³opotów
potrafisz przypomnieæ sobie, jak siê wówczas czu³eœ.

A teraz wyobraŸ sobie, ¿e ci¹gle jesteœ dzieckiem i masz g³owê
pe³n¹ wspania³ych marzeñ. Mo¿e ju¿ nie marzysz o rycerzu na
bia³ym koniu, bo masz ¿yciowego partnera, ale w twojej g³owie
jest ca³e mnóstwo innych. Potrafisz wyobraziæ sobie te chwile,

kiedy bêd¹ siê urzeczywistniaæ. Ja wiem coœ o tym, bo co jakiœ
czas marzenia moje, mojej ¿ony i dzieci siê urzeczywistniaj¹.

Opowiem ci krótk¹ historiê, pokazuj¹c¹,
jak wa¿ne dla nas s¹ marzenia.

Po kilku latach zamieszkiwania w swoim domu mojej ¿onie
Renacie przysz³o do g³owy, ¿eby przebudowaæ ca³y dó³ naszego
domu. Kilka razy o tym rozmawialiœmy, ale zawsze rozmowa koñ-
czy³a siê niczym. Moje argumenty by³y przewa¿aj¹ce: to bêdzie
du¿o kosztowa³o, bêdziemy mieæ ci¹gle budowlany ba³agan, ci¹-
gle ktoœ nam bêdzie chodzi³ po domu, w którym mieszkamy, itd.

Renata jednak nie odpuszcza³a. Pokaza³a mi swój projekt prze-
budowy domu, który narysowa³a, zrywaj¹c siê jednej nocy z ³ó¿ka
oko³o 4.00 nad ranem, ale ja dalej sta³em po stronie wymienio-
nych problemów. Niestety, znowu nie dogadaliœmy siê.
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Nastêpnego dnia w jednym z pomieszczeñ na œcianie znala-
z³em tê sam¹ kartkê, z tym samym projektem, ale z widocznym
napisem: TO MOJE MARZENIE.

Czy ju¿ wiesz, co by³o dalej?

Wszystkie moje argumenty sta³y siê niczym przy tym jednym
wyrazie: MARZENIE!

Piszê ten tekst w³aœnie w tym miejscu, które zosta³o przebu-
dowane. Jest mi podwójnie przyjemnie, bo lubiê to miejsce
i wiem, ¿e urzeczywistni³o siê marzenie mojej ¿ony. Marzenie

Renaty siê nie spe³ni³o, jak to bywa w bajkach, ale siê urzeczy-
wistni³o, a to spora ró¿nica.

Poziom marzeñ to ¿ycie wielkimi marzeniami, które ju¿ siê
urzeczywistni³y i kolejnymi, które ci¹gle siê urzeczywistniaj¹.
Jeœli marzysz o wspania³ej pracy, to domyœlam siê, ¿e marzysz

o tym, by spe³nia³a ona nastêpuj¹ce kryteria:

- robisz to, co uwielbiasz;
- pracujesz z pasj¹, kiedy chcesz;
- nie masz ¿adnego kontrolera nad sob¹;
- pracujesz we wspania³ej atmosferze;

- doskonale zarabiasz;
- kiedy nie pracujesz, równie¿ zarabiasz pieni¹dze (masz
  pasywny dochód).

Czy to nie idea³? Czy taka praca to nie marzenie?
Byæ mo¿e dla ciebie jest to marzenie, ale w naszym wypadku

to rzeczywistoœæ. Od pierwszego spotkania z MLM w³aœnie tak
chcieliœmy pracowaæ. Powiedziano nam wówczas, ¿e jeœli na-
uczymy siê MLM-u, bêdziemy w³aœciwie myœleæ i dzia³aæ, to
czeka nas wspania³a nagroda od ¿ycia.
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Wiedzieliœmy, ¿e jeœli poka¿emy taki styl pracy i ¿ycia naszym
dzieciom, to nie zechc¹ pracowaæ dla kogoœ i pilnowaæ jego in-
teresu. Równie¿ bêd¹ pracowaæ dla siebie we w³asnym biznesie.

Poziom marzeñ to ¿ycie wraz z urzeczywistnionymi marze-

niami: piêkny i wygodny dom z du¿ym ogrodem, który jest ni-
czym innym, jak przed³u¿eniem domu.

Wymarzony samochód jako œrodek do przemieszczania siê.
Wymarzone, czêste podró¿e w dowolne miejsce na œwiecie, i to
jeszcze z grup¹ fantastycznych ludzi. Wysokie, stabilne docho-
dy, które pozwalaj¹ na kupowanie tego, co chcemy, a nie tego,

na co nas staæ.
Poziom marzeñ to równie¿ odrzucenie tego, czego czêsto nie

lubimy: sprz¹tania, prania, prasowania, gotowania itd. Wokó³ cie-
bie jest przecie¿ sporo osób, które zrobi¹ to za twoje pieni¹dze.

Marzy³eœ kiedyœ o takim ¿yciu? Czy robisz w swoim ¿yciu coœ,
czego nie lubisz i nie chcesz robiæ, ale musisz?

Jeœli nie marzy³eœ o zmianie ¿ycia, to nie bêdziesz ¿yæ lepiej.
Jeœli zaczniesz marzyæ, jeœli bêdziesz pragn¹æ lepszego ¿ycia, to
prêdzej czy póŸniej tak siê stanie.

Bêdziesz w ¿yciu mieæ tylko to,
co jesteœ sobie w stanie wyobraziæ!

Jeœli znajdujesz siê na poziomie komfortu, ale mimo to nie
jesteœ zadowolony ze swojego ¿ycia, pragniesz ¿yæ inaczej, to
czeka ciê trudna droga. Jeœli wybra³eœ pracê na etacie, a chcesz
¿yæ na poziomie marzeñ, to czeka ciê zmiana ¿yciowej drogi.
Niestety, nie mo¿esz jednym skokiem przedostaæ z miejsca na

miejsce, musisz wróciæ do miejsca wyboru ¿yciowej drogi – wiele
lat wstecz i wybraæ inny kierunek.

Czekaj¹ ciê szkolenia, seminaria, konsultacje, literatura facho-
wa i im wiêcej ich zaliczysz, tym lepiej dla ciebie. Musisz bywaæ



tam, gdzie bywaj¹ ludzie sukcesu, s³uchaæ, jak i co mówi¹, mu-
sisz zacz¹æ uczyæ siê od nich myœlenia biznesowego, podgl¹d-
n¹æ, co robi¹, kontaktowaæ siê z nimi. Im czêœciej bêdziesz to
robiæ, tym twoja droga do sukcesu bêdzie krótsza. Musisz zacz¹æ

s³uchaæ wyk³adów tych ludzi, i to nie tylko jeden raz, ale czêsto,
by zacz¹æ mówiæ jak oni. Dostêpna jest bogata literatura bizne-
sowa, któr¹ trzeba przeczytaæ.

Uwaga!!!

Zapamiêtaj, nie chodzi o to, by dowiedzieæ siê czegoœ od tych
ludzi, chodzi o to, by zacz¹æ myœleæ tak jak oni!

Jeœli jesteœ Pracownikiem zatrudnionym na umowê o pracê
i chcesz odnosiæ sukcesy w biznesie, w pierwszej kolejnoœci po-
szukaj kogoœ, kto bêdzie dla ciebie prawdziwym drogowskazem
i map¹ w biznesie. Poszukaj kogoœ, kto w tej samej bran¿y od-

niós³ wymierny sukces. ZnajdŸ MENTORA – najlepszego
z mo¿liwych i s³uchaj tego, co ci powie.

IdŸ za nim, po jego œladach, przechodz¹c przez pole minowe,
jakim jest prawdziwy biznes. Czasem bêdziesz chcieæ na tym
polu wybraæ swoj¹ w³asn¹ drogê, ale czy warto a¿ tak ryzykowaæ
i natkn¹æ siê na minê?




