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Hogyan Építs Online Birodalmat  1. 
- Az Alapok Könyve 
 
Verzió: 2.  2019. 07. 27. – Bekerült néhány ajánlás, kiegészült a „Milyen Marketingter-
vet Válassz” rész, és jelentősen bővült az „Online Rendszer” rész + bekerült egy későn 

küldött ajánlás 😊 
2019.08.03 – bekerült pár új ajánlás. és egy új fejezet HÍRLEVÉL címmel. A „Halogatás 
halálos” c rész átírásra került, az Utószó c rész átírásra került, új alcímet kapott a 
könyv, bekerült az Olvasók Írták c. rész! 

 
Szerző: Eugene Nordern 
 
copyright: Ez egy – változtatás nélkül - szabadon terjeszthető kiad-
vány. Amennyiben úgy kaptad valakitől, kérlek látogass el a http://on-
linebirodalom.com oldalra, és szerezz egy saját példányt, hogy ahhoz 
az információhoz is hozzájuthass, ami ebből a könyvből kimaradt. 

 
 
Felelősségvállalás: Az ebben a könyvben szereplő adatok az én néző-
pontom. Bármit használsz vagy nem használsz belőlük azt a saját fele-
lősségedre teszed. Az az igaz, ami számodra igaz, tehát, ha valami 
olyasmit találsz, amivel nem tudsz egyetérteni, az teljesen rendben 
van. Az igazságnak ezer arca van! 
 
Jó olvasást! 
  

http://onlinebirodalom.com/
http://onlinebirodalom.com/
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Köszönetnyilvánítás 
 
Köszönöm szépen a tesztolvasóknak, hogy javaslataikkal jobbá tették a 
könyvet! 
 
„Megmég, küllőn kőzönet azé, hogy a hejecsirácsi hibákkat écre vetét-
tek, és lyafitótáttók” 
 
Kiemeltem szeretném megköszönni az alábbi személyek segítségét: 
Merényi, Tamás, Balog Tamás, Bányai Éva, Tóth István 
 
Nem állítom, srácok, hogy nélkületek olyan lenne a könyv, mintha Fül-
lig Jimmy írta volna, de az is biztos, hogy nem lett volna ilyen.   
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Ajánlások: 
 
Eugene Könyve elmondja a tutit az MLM-ről és a networkingről, mert 
olyan dolgokról beszél, amiket mások nem mondanak el. Minden sza-
vával egyetértek! Nagyon humoros, és jól megírt, szerintem minden-
képpen olvasd el! 
 

KASZA TAMÁS  
LEZÁRÁSI SPECIALISTA, BESTSELLER ÍRÓ, NEMZETKÖZI TRÉNER 
http://Kaszatamas.hu 
 
Szerintem tényleg egy teljes értékű könyvet raktál össze.  
Nekem egy kicsit hosszú volt a bevezető, de ezt betudom annak, hogy 
30 éve vagyok ebben a szakmában.  Összességében tetszik, de vannak 
részei, amik jobban.  A piaci elemzésed pl. a megtartási arány, vagy a 
gyakorlati tanácsok a chat beszélgetésekhez. 
Örülök annak is, hogy visszahallom a saját gondolataimat arról, hogy 
az online-ban lehetséges a több lábon állás, mert ha egy rendszert fel 
tudsz építeni, akkor akármennyit fel tudsz.  
Szakmailag is kaptam új infókat.  

SZABÓ MÁRTA – NETWORKER, A „PIRAMIS VAGY MINDENKINEK 

LEHETŐSÉG MOST” C. KÖNYV SZERZŐJE 

 
Az tetszett a könyvedben, hogy nem egy adott MLM-es céget mutattál 
be vagy akartál eladni az olvasónak, hanem olyan átfogó tudást adsz 
át, ami akár egy most útját kereső embernek is hasznos és segít. 
 

MERÉNYI TAMÁS – UTAZÁSSPECIALISTA 
http://merenyitamas.hu 

http://kaszatamas.hu/
http://merenyitamas.hu/
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Eugene Könyve végre egy olyan átfogó leírás a Network Marketing vilá-
gáról, ami felfedi a szakma minden titkát, szépségét és persze buktatóit 
is. Őszinte tapasztalatokból származó írás arról, hogyan változik meg az 
életed, ha beleteszed a munkád ebbe az iparágba. Minden fejezetben 
találtam olyan részeket, amitől teljesen kész voltam, olyan felismeré-
seim jöttek az olvasás közben, amik még inkább megerősítik, hogy ez az 
iparág sokak csodás jövőének záloga! Imádtam és biztosan újra el fo-
gom olvasni, ahogy Téged is erre bíztatlak. Van valami ebben a könyv-
ben, ami más, mint az eddigi írások erről a témáról. Humoros és nagyon 
könnyen olvasható nem utolsó szempontként szinte azonnal érthető, 
pontosan ettől különleges. Javaslom, ne hagyd ki se akkor, ha már isme-
red az iparágat se pedig akkor, ha még csak szemezgetsz vele! 
NEKED KÉSZÜLT! 

 
TÖREKI TAMÁS - OLAJOZOTT ÉLET MENTOR 
http://torekitamas.hu 
 
 
Élveztem olvasni és közben többször is a homlokomra csaptam. Pedig 
jó pár éve ismerem és tanulom már az MLM-et. Részleteiben már sok 
minden meg volt, de így összeszedve ennek ellenére voltak új felisme-
rések. A végére abszolúte megjött az AHA érzés. Hogy aha, fogjunk 

hozzá. MOST. Szóval briliáns.  

BÁNYAI ÉVA – NETWORKER NAGYMAMI  
 
Sok téves információ kering az MLM-ről. Ez a könyv rendbe teszi, hogy 
miként működik, mit kell csinálni, és egyáltalán miként kell rá tekinteni. 
Ha valódi információkat szeretnél, némi humorral fűszerezve, akkor ez 
kell neked! 

BALOG TAMÁS – TRAVELUTIONER 

http://torekitamas.hu/
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Kedves Eugene! 
 
Elolvastam a könyvedet, nagyon tanulságos és szórakoztató olvas-
mány. Nem elég egyszer elolvasni, igy biztosan a "rongyosra olvasott" 
könyveim közé fog tartozni. Nagyon elgondolkodtató dolgokat olvas-
tam, remélem sikerül őket hasznosítanom… 

B. MÁRIA – FRISS HÁLÓZATÉPÍTŐ 

 
Ami leginkább tetszett, az a stílusod. Talán azért, mert hasonlít az 
enyémre. Azontúl pedig az, hogy a tényeket és igazságot közlöd. Vol-
tak benne újdonságok is a számomra. 

RÉDLING-GAJDÁR IVETT 
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Olvasók Írták… 
 
„A régi időket, átültetted a mai életbe, illetve fáj az 
igazság, be van törve egy fej.” 
 
„Az tetszett a legjobban, hogy nem egy száraz olvas-
mány volt.” 
 
„Az egész tetszett úgy ahogy volt, humoros és elgondol-
kodtató egyben, és tanitó”… 
 
„Jól megfogalmazott gondolatok. Semmi mellébeszélés, 
konkrét tények.”  
 
„Rávilágítottál a bináris és a mátrix jó és rossz oldalára 
- egymás után olvasva sokkal érthetőbb számomra. 
Plusz az autoship!!! Ezt eddig soha senki nem mondta 
el így, a fontosságát...” 
 
 
„Tetszett a stílusod, az hogy humorosan írtál, így jókat 
nevettem, amikor magamra ismertem akár Marokba-
tos, akár Junior személyében. Nagyon jó, hogy szemlé-
letesen írsz a tévhitekről, ami az MLM kapcsán él az 
emberekben, hogy tisztázod a fogalmakat. Tetszik a 
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könyvedben az, ahogy leírod, mi az, amitől hitelessé és 
sikeressé tudunk válni. Kedvenc mondatom: "A pénze-
dért cserébe valós értéket kell kapnod. Ami azt jelenti, 
hogy üzlet nélkül is érték. " Hasznosak a példáid a kom-
munikációról, arról, hogy hogyan lehet "csalit" dobni az 
embereknek.” 
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Egyezség 
 
Egyezzünk meg valamiben! Én leírom Neked az igazat, 
semmi bullshit nem lesz ebben a könyvben, te cserébe 
megígéred, hogy az igazság fényében nem adod fel azt, 
hogy elérd az anyagi szabadságot.  Csak akkor olvasd el, 
ha ez Neked oké! Nem feltétlenül lesz könnyű olvas-
mány, és lehet, hogy néhány helyen be fog találni… 
 

Miért hallgass rám? 
 
10 éve élek hálózatépítésből. Azon kevesek között va-
gyok, akik tényleg keresnek belőle, nem csak mondják. 
A harmadik hónap után már 600 ezer Ft volt a jövedel-
mem. Több mint 4 éve stabil, passzív jövedelmem is van 
belőle. A legnagyobb csapatom 30 ezer főből állt, és 
MINDEN cégnél, aminél eddig tag voltam, bekerültem a 
Nemzetközi TOP 10–be. Tehát tudom, miről beszélek, és 
nem írok le semmi olyat, amit nem próbáltam ki. Ettől 
függetlenül egy fontos szabály, hogy ez az én nézőpon-
tom, számodra viszont az az igaz, amit Te igaznak gon-
dolsz! Ha csak egyetlen dolgot tudsz használni ebből az 
egészből, annak én már csak örülök! 
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A humoromért előre is elnézést kérek, de sosem szeret-
tem a szakkönyveket, szóval muszáj volt menetközben 
kicsit szórakoztatnom magam! 
 
Akkor most vágjunk bele – ahogy a sebész is mondaná! 
Jó olvasást! 
 
Eugene  
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HÍRLEVÉL 
 
A könyv végén egy kérdőív található! 
 
Sokat segítenél vele, ha olvasás után kitöltenéd.  
 
Cserébe megosztom veled azokat az infókat, HÍRLEVÉL 
formájában, melyek felszínre kerülnek a kérdőív alap-
ján. 
 
Ha elég kérdőív jön vissza, megírom a második könyvet 
is: „Robbantsd Az Anyagi Helyzeted – MÉG MA” cím-
mel! 
 
EZT A KÖNYVET 153 EMBEREN TESZTELTEM, MIELŐTT A 
KEZDBE KERÜLT! 
 
Kezdd el alkalmazni még MA – és az életed megváltoz-
hat! 
 

START! 
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HÁROM TÖRTÉNET 
 
„Idő Előtt” 480-ban egy görög sereg – nem tudni a pon-
tos létszámát – 3 napig tartotta a Thermopülai szorost a 
támadó Perzsa seregek ellen.  
 
Amikor Leonidász király belátta, hogy nem tudja tartani 
a szorost, visszavonulót fújt, de 300 gárdistája, valamint 
400 thébai és 700 theszbiai harcos maradt… (Ez így 1400 
fő) 
 
Erről szól a 300 c. film. Ott ugyan erre nem térnek ki 
számszerűen, de láthatod, hogy nem csak a 300 spártai 
testőr volt ott, hanem máshonnan is csatlakoztak hozzá-
juk. 
 
A csatának kevés túlélője maradt. Az ő elbeszéléseik 
alapján írta meg az ókor nagy mesélője, Herodotosz a 
történetet. 
 
A filmben láthatod, milyen jó harcosok voltak a görögök, 
de igazából ez egy olyan helyzet volt, ahol a MENNYISÉG 
többet számított a minőségnél. 
 
A 300 spártai katonából senki nem maradt életben… 
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Herodotosz írt arról is, hogy a Perzsa uralkodó 5 napot 
várt, mielőtt támadott volna…  
 
Vajon miért várt annyit? 
 
Elmeséljem Neked? 
 
Ez már egy másik történet, egy Marokbatos nevű férfiról 
szól. Akit senki nem ismer. 
 
Úgyhogy mesélek én Neked Marokbatos-ról. 
 
Egyébként mi bajod a nevével???  
 
Miért vicces az, ha valakit Marokbatos-nak hívnak? A gö-
rög nevek már csak ilyenek. Írhattam volna Mirfallos-t is, 
de hát, ha egyszer Marokbatosról van szó, akkor Marok-
batos-ról van szó. 
 
Szóval, Marokbatos egy görög paraszt volt. Tehát far-
mer. Vagy nevezhetjük őstermelőnek is. 
 
Meglehetősen unalmas életet élt, reggel felkelt, kiment 
a földre szántani, aztán este, amikor lement a nap, ha-
zament, és lefeküdt aludni. 
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Ha tudott volna írni, az önéletrajza egy szál papirusz egy-
tizedét sem tette volna ki. 
 
Aztán egyszer, Marokbatos, miközben végezte a szoká-
sos munkáját, egy furcsa gombára lelt… 
 
A gombákról Marokbatos egyet tudott biztosan.  
Mindegyik gomba megehető.  
 
Bár van, amelyik csak egyszer! 
 
Igazából Marokbatos úgy gondolta, nem sok veszteniva-
lója van. Annyiszor látta már a tehene seggét, miközben 
az eke elé kötötte, és egész nap ment utána a földön, 
hogy csukott szemmel is teljes anatómiai ábrát tudott 
volna készíteni róla. Így dög unalmas életében akár egy 
fura gomba is változást hozhatott. 
 
Úgyhogy gondolt egyet, leszedte, hazavitte, és valami 
izét kotyvasztott belőle… Sajnos a történelemkönyvek-
ben nem említik, hogy pörkölt volt, vagy valami varázs-
főzet, ezért én sem tudok felelősséggel nyilatkozni erről. 
 
Mindenesetre aznap éjjel varázslatos álma volt, amely 
megoldást kínált neki arra, mi módon törjön ki hulla 
unalmas életéből… 



 

 

14 

 
Arról álmodott, hogy Leonidász király épp szedi össze a 
seregét, és megpróbálja majd feltartani Thermopülainél 
a Perzsa hadtestet. De öt nappal elkésnek, mert a Perzsa 
sereg már megérkezett, és támadásra kész. 
 
Marokbatos álmában megjelent néhány görög Isten is, 
reggelre már nem volt biztos benne, hogy kik, de ők azt 
mondták neki, itt az idő, hogy kitörjön a szolgaságból. 
Most megmutathatja, ki is ő valójában, és örök dicsőség 
vár rá a Walhallában… vagy az Olymposon. Nem volt 
benne biztos mit mondtak az Istenek, mert néha olyan 
zavarosan beszéltek, és úgy viselkedtek, minta be lettek 
volna állva. 
 
De mindegy, mert végül is az örök dicsőség az elég hosz-
szú idő ahhoz, hogy abban az esetben, ha esetleg rossz 
helyre kerülne, akkor utána még gyalog is el tud jutni a 
másik helyre.  
 
Úgyhogy reggel fogta a gereblyéjét, és vagy gyalog, vagy 
lovon, erre már senki nem emlékszik pontosan, de vér-
ben forgó szemekkel megjelent Thermopülainél, és a 
gereblyével öt napon keresztül feltartotta a Perzsa sere-
get! 
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Szóval ezért nem támadott Xerxész – a Perzsák uralko-
dója – öt napig. 
 
Jó sztori, mi? 
 
Szerinted elmenne egy Hollywoodi filmen? 
 
Nem, mi? 
 
Csak akkor, ha kiderülne, hogy Marokbatos valójában 
egy Terminátor, aki visszajött az időben, hogy megölje 
Sarah Connort, csak közben történt valami nem terve-
zett gikszer, ami miatt pár ezer évvel korábbra érkezett, 
elvesztette az emlékezetét, és egyszerű földművelőként 
tengette az életét. 
 
Most nyilvánvalóan azon morfondírozol, mi a fenéről is 
süketelek, és hogy elgurult a gyógyszerem, vagy pedig 
összekevertem a könyveket – mert itt még egy szó sem 
esett online birodalomról. Márpedig azt ígértem, hogy 
ez a könyv néhány óra alatt kiolvasható, tehát a mara-
dék időben naplementéig, még akár fel is építhetnél 
egyet – fél kézzel, fütyörészve… 
 
Mármint nem a fél kezeddel fütyörészel… 
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Na, mindegy! Ne menjünk ebbe bele! 
 
A helyzet az, hogy az embernek néha el kell távolodnia 
a problémától, hogy rá tudjon nézni. Gondoltam időszá-
mításunk előtt 480 elég messze van a jelentől, és ezeken 
a példákon keresztül talán jobban megérted a harmadik 
történetem szereplőjét. 
 
Ez a történet Ifjabb Pató Pálról szól, akit a rokonai csak 
Juniorként szólítottak. 
 
Junior négy műszakba dolgozott egy gyárban.  
 
Aztán egy nap elege lett belőle. 
 
Valahogy úgy kezdte érezni, hogy ez az egész egy bör-
tön. Pontosan tudta, hogy milyen egy börtön, hiszen vé-
gignézte a Szökés (Prison Break) mind a 4 eredeti 
évadját, majd később az 5.-et is. Úgyhogy szakértőként 
tekintett magára a témában… 
 
Juniornak volt egy olyan fémkártyája, amivel reggel be 
kellett csekkolni. Mármint a gyárba. Elővette, bedugta, 
mindig arra számított, hogy egyszer majd agyonvágja az 
áram, de nem. Átengedték, bemehetett a gyárépületbe. 
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Ha 10 percet késett, akkor fegyelmit kapott. Ennél töb-
bet nem mert késni, mert mi van, ha tényleg megcsapja 
az áram. Elvégre, mitől jutnának az embernek ilyen gon-
dolatok az eszébe, ha nincs valami valóságalapja. Ki 
tudja, mire nem képesek ezek a börtö… izé, gyárak! 
 
Ugyanakkor soha senki nem dicsérte meg a munkájáért, 
mert úgy gondolták, hogy az összegért, amit pofátlan 
módon fizetésnek mernek nevezni, ez jár. Sőt, amikor 
valaki túlteljesítette a normát, nem hogy plusz pénzeket 
fizettek, hanem felemelték a normát.  
 
Ezen felül ki kellett csekkolnia, ha wc-re ment, újra be-
csekkolni, ha visszajött, ki kellett csekkolnia, ha ebédelni 
ment, amire mindössze fél órája volt, és sorban kellett 
állnia több száz emberrel egyetemben.  
 
Volt, amikor nem is volt idő, hogy megegye az ebédjét, 
mert ha a 30 perc lejárt, akkor bizony be kellett csekkol-
nia… Mert ha nem, akkor jön a fegyelmi… És eskü, hogy 
valami áramütéses téma is van ott! 
 
Télen gyakorlatilag nem is látta a napfényt, hiszen reg-
gel, amikor ment sötét volt, délután, amikor végzett, sö-
tét volt… 
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Néha azon gondolkodott, feljelenti a gyárat a rendőrsé-
gen, hogy lelopták a Napot az égről… 
 
Szóval, egy nap arra gondolt, hogy ez olyan, mint egy 
börtön. Azzal a különbséggel, hogy a börtönben jár a 
napi 3-szori étkezés akkor is, ha az embernél már hó 
vége van, és nem maradt addigra „kedve” a „fizetésé-
ből” bevásárolni, jár némi tévénézés, némi séta az udva-
ron, meg némi sporttevékenység. 
 
Szóval, a fakultatív szexet kivéve, meg azt, hogy az em-
ber este nem mehet haza, nem sok különbséget látott a 
munkahelye, meg a „szentkventin” között.  
  
Úgyhogy eldöntötte, hogy változtatni fog. 
 
Felment a Facebookra, mert úgy hallotta, hogy ami nincs 
fent a Facebookon, az nem is létezik, és megpróbált egy 
üzleti lehetőséget találni. 
 
Első lépésben keresett valamit, ami megfelel neki. 
 
Kritériumok: Ne kelljen fizetni, mert pénzből kevés van, 
és utálja költeni. Hiszen cigire meg sörre is alig-alig jut. 
Oké, ez így nem korrekt. Valójában néha a számlákra és 
a kajára sem elég.  
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Szóval, ne kelljen fizetni, ne kelljen eladni semmit, mert 
hát ő aztán nem akarja a barátait zaklatni. Szeretné azt 
a hetvennyolc Facebook ismerősét, akiből héttel szemé-
lyesen is találkozott, megtartani. 
 
Végre talált egy megfelelő hirdetést: 
 
Vadiúj lehetőség, az elsők között lehet, nincs belépési 
díj, nincs havi díj, nincs kötelező vásárlás. És a cég azon-
nal fizet. 
 
Ez rohadtul jól hangzik.  A cég azonnal fizet, hát ez töké-
letes. Ráadásul semmi rizikó nincs, hiszen „ingyér” van, 
mit veszíthet? 
 
Nos, ez a következő hetekben kiderül…  
 
Az a feladata, hogy ő is beinvitáljon a rendszerbe máso-
kat, ezért belép Facebook csoportokba, és elkezdi 
ugyanazt hirdetni, mint amire ő is lépett… 
 
Először talán még vannak is belépők, hiszen egy vadiúj 
vadnyugat…. Bocsánat, lehetőség… 
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Nagy lelkesedésében a gyárban is, cigi szünetekben el-
mondja mindenkinek, hogy ne aggódjanak, ő most majd 
megtanítja őket, hogyan kell milliókat keresni, de az ot-
taniakkal valami gáz van. Biztos a csapvízbe raknak vala-
mit, amitől nem akarnak változtatni, mert senki nem 
jelentkezett hozzá. Úgyhogy lemondott arról, hogy 
ebédszünetben feláll, és tart egy hatalmas, rögtönzött 
beszédet, és többé a vízből sem ivott – hiába volt ingyér. 
 
Maradt a Facebook, ahol minden szabad idejét töltötte 
– hirdetéseket feladva, azon álmodozva, hova költi majd 
azt a rengeteg pénzt… 
 
Viszont a matek nem akart összeállni. Mivel nincs pénz-
forgás a rendszerben, ezért az is nulla, amit a cég „azon-
nal” ki tud fizetni. 
 
Sőt, ha jobban megnézzük, ez a nulla a következő hetek-
ben is pont ugyanolyan kerek…  
 
Szóval, eltelt pár hét, és nemhogy milliomos nem lett,  
de egy csomó időt elvesztegetett, és még mindig a gyár-
ban dolgozik. 
 
Ergo: becsapták. (Hiszen, ha a kacsa nem tud úszni, a víz 
a hülye!) 
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Talán keres egy másik lehetőséget…  
 
Persze még mindig kőkemény feltételei vannak, hiszen 
éhbérért kizárólag a gyárnak hajlandó dolgozni. Az a 
pénz pedig, amit megkeres, az túlságosan becses a szá-
mára, hiszen a szart is kihajtották belőle érte. Muszáj el-
költeni olyan dolgokra, melyektől úgy érzi, hogy él. 
Italra, cigarettára, játékra, szórakozásra, már ha marad 
a számlák kifizetése után… 
 
Az a pénz, amit befektetne egy üzletbe… őőőőőő, nos, 
mi van, ha nem jön vissza? Mi van, ha elvesztegeti? Mert 
ha nem jön vissza, az csak veszteség… Ugyebár? Tehát 
nincs hibázási lehetőség, ami valami olyasmi, mintha azt 
várnánk el egy csecsemőtől, hogy azonnal járjon. 
 
Pedig ilyet csak Jézus csinált, de ő sem csecsemőkkel, 
hanem halottakkal. „Kelj fel és Járj”! 
 
(Nem igazán ide tartozik, meg nem is akarok tiszteletlen 
lenni, csak úgy eszembe jutott. Honnan is származnak a 
zombik?) 
 
Érted már mire akarok kilyukadni? 
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Nem, nem arra, hogy zombik talán léteznek… 
 
Hanem arra, hogy nem véletlenül írtam le a három szto-
rit.  
 
Nézzük végig! 
 
Az első történetben mi hiányzott ahhoz, hogy Leonidász 
király egyetlen nap alatt lenyomja a perzsákat? 
 
Ők remek harcosok voltak (képzettek és gyakorlottak.) 
Három napig fel tudtak tartani egy óriási hadsereget.  
 
Nyerhettek volna?  
 
Ebben a felállásban nem.  
 
Ha többen vannak?  
 
Akkor igen. 
 
Hányan kellett volna lenniük, hogy egyetlen nap alatt le-
győzzék a Perzsa sereget? 
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A hadászatban úgy tanítják, hogy háromszoros túlerőre 
van szükség a sima győzelemhez. Ha annyian vannak, si-
mán egy nap alatt eltüntették volna a Perzsa csapato-
kat… 
  
A perzsa hadsereget 800 ezer és 1 millió 700 ezer közötti 
számra becsülik. Óriási haderő. 
 
Akkora szám, hogy ők aztán, ahol megjelentek, tényleg 
egyetlen nap alatt el tudtak dönteni csatákat. Gyakorla-
tilag Leonidász király seregét is pillanatok alatt elsöpör-
ték volna, ha nincsen a Thermopülai szoros, és nincs az 
a katonai tudás, ami ennek a helynek az adottságait ki-
használva 3 napig tudta tartani a támadást… 
 
De a mennyiség végül így is elsöpörte őket. 
 
A mennyiség sokszor nagyon sokat számít! 
 
Nézzük meg akkor az én kitalált szereplőmet, Marokba-
tos-omat, aki egyes egyedül száll szembe szinte a „világ-
gal.” 
 
Valójában a mennyiség olyan szinten elsöpörte volna, 
mint egy katicabogarat. Lehetett volna-e bármi esélye? 
Abban a korban nem, mert olyan erősen röghöz volt 
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kötve, hogy még ha meg is tudta volna jósolni, hogy mi 
történik, akkor sem hallgatott volna rá senki… 
 
Még akkor sem, ha évekre előre megjósolta volna, hogy 
mi történik…  
 
Még akkor sem, ha annyira éles esze van, hogy tudta 
volna, hogy egy jól kiképzett hatalmas hadsereg megál-
líthatja a perzsákat. Lehetett volna született stratéga, el-
tervezhette volna a csata minden egyes pillanatát, akkor 
is süket fülekre talált volna, és ugyanúgy megtörténik a 
történelem, ahogy valójában meg is történt. 
 
Remélem, nem csak a számat téptem eddig, és érzed a 
párhuzamot Marokbatos és Junior között. Az egyik egy 
hadsereget akar megállítani egymaga, a másik egy egész 
világot akar meghódítani…  
 
Persze, a korok változnak, ma a 21. században ifj. Pató 
Pál úrnak sokkal több esélye van, ha egy online birodal-
mat akar felépíteni. Ugyanis manapság jobban elfoga-
dott, ha valaki elhagyja a „kaptafát”. Vannak rá példák, 
történetek, hogy nulláról hogyan építenek fel vagyono-
kat az emberek, létezik internet, és nem végzik ki, ha ki-
csit túlvállalja magát. 
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Na de mégis mi hiányzott neki, hogy elérje a kívánt gaz-
dagságot? 
 
Gyakorlatilag mi nem hiányzott? 
 
A mennyiség mindenképpen.  
 
Hiszen tudjuk már a perzsák óta, hogy a mennyiség 
gyakran fontosabb, mint a minőség. Junior nem tudott 
elég mennyiségű emberrel kommunikálni, hiszen pár is-
merőse van a Facebookon, és az ideje nagy részét a 
gyárban töltötte olyan emberek között, akik ugyanúgy a 
napi megélhetésre koncentrálnak az idejük szinte min-
den pillanatában, mint ahogy ő tette eddig. 
 
 
Aztán a tudás. Tudnia kellett volna, hogyan válasszon üz-
letet, tudnia kellett volna, hogyan kommunikáljon má-
sokhoz, és ha már online akar birodalmat építeni, tudnia 
kellett volna, hogyan használja az online üzletépítéshez 
való eszközöket… 
 
Sajnos azonban, amikor a legtöbb ember belekezd, ak-
kor nemhogy ezeket nem tudja, hanem még azt sem 
tudja, hogy mit nem tud! 
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Úgyhogy akkor fussunk neki néhány alapfogalomnak, az-
tán elmesélem, hogyan építs birodalmat – akár egyetlen 
nap alatt. 
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ALAPFOGALMAK 
 
Tudom, hogy ez kicsit száraz, és már azt szeretnéd hal-
lani, hol találod a pénzt, de minden birodalmat meg kell 
alapozni. Annyira lesz stabil, amilyen erős alapokra épül, 
mint egy épület. A Te online birodalmadnak az alapja pe-
dig az alapfogalmak ismerete. Ha ezeket nem érted, 
nem látod át, akkor gyakorlatilag egy ingatag dolgot ho-
zol létre, ami könnyen összedől. Illetve Téged is sokkal 
könnyebben meg tudnak vezetni. 
 

Mi az az MLM: 
Az MLM azaz Multi Level Marketing. A neve is mutatja, 
hogy egy több szinten végrehajtott marketing. Ennyi és 
nem több. Tehát teljesen felesleges egy MLM felépíté-
sét cégekhez vagy kormányokhoz hasonlítani, mert a 
kormányoknak nem a marketing a fő feladatuk, mint 
ahogy sok cégnek sem. 
 
A marketingre egy jó meghatározást a wikiszótáron lát-
hatsz 
https://wikiszotar.hu/ertelmezo–szotar/Marketing 
 

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Marketing
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marketing (főnév) 

1. Átfogó értékesítés, amely a vevők vagy felhasználók 

igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meg-

határozza az eladni kívánt terméket vagy szolgáltatást, 

kialakítja az árát, megszervezi értékesítését, és az érdek-

lődés felkeltésével eléri azt, hogy a lehetséges vásárlók 

valóban vásároljanak az árucikkből, illetve igénybe ve-

gyék a kínált szolgáltatást.  

A jó reklámok mögött alapos marketing áll. A 
vállalat értékesítői marketinget végeznek. A pi-
ackutató a marketing módszereit használja mun-
kájában.  
 
Tehát magyarán ÉRTÉKESÍTÉS. Amelynek egy részében 
veszel részt. Ajánlod a szolgáltatást vagy a terméket, ami 
neked is bejött – valaki másnak. 
 
Ebből adódik a következő kérdés: 
 

ÉRTÉKESÍTÉS AZ MLM? 
IGEN! Ott van feketén-fehéren a meghatározásában. Hi-
szen maga a marketing is értékesítés – értéket akarnak 
teremteni általa... 
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ELADÁS–E AZ MLM? 
A szó szerinti érdemében, ahogy azt a boltban teszi egy 
eladó, nem. Elvégre nagyrészt nem kérsz pénzt a termé-
kért, hanem AJÁNLÓI tevékenységet végzel, a cég – egy 
harmadik fél – felé, és a jelölted a cégnek fizet. Szóval, 
te nem adsz el semmit. Bár vannak kivételek, amikor el 
is adhatod a terméket. 
 

KELL–E HÁZALNI VAGY TUKMÁLNI 
Őszintén. Néha nagyokat pislogok, honnan szedik eze-
ket a dolgokat az emberek… Elég gyakran látok hirdeté-
seket, amelyekben kihangsúlyozzák, hogy itt nem kell 
tukmálni és házalni…  
 
Miért??? Máshol kellett???  
 
Soha egyetlen MLM képzésen sem hangzott el ilyen. 
Soha egyetlen MLM könyvben sem volt leírva ez. A tuk-
málás és a házalás a legutolsó dolog, amit egy MLM-ben 
csinálnod kellene. TILOSAK! Ha ezeket csinálod, akkor 
nem MLM–et csinálsz, bár ha pénzt keresel vele, akkor 
le a kalappal, mert ezek rohadt nehéz dolgok. 
 
Akkor mi a feladat egy MLM–ben? 
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Nos? 
 

AZ MLM IDEÁLIS KÉPE: 
 
ELKEZDESZ HASZNÁLNI EGY TERMÉKET VAGY EGY 
SZOLGÁLTATÁST, EZZEL OLYANNYIRA ELÉGEDETT VAGY, 
HOGY ELKEZDED MESÉLNI MÁSOKNAK, MIRE 
FELKELTED BENNÜK AZ ÉRDEKLŐDÉST. EZÉRT AZ 
ÉRDEKLŐDÉS FELKELTÉSÉÉRT PEDIG JUTALMAZNAK 
TÉGED – PÉNZZEL, UTAZÁSOKKAL, RANGOKKAL, 
AJÁNDÉKOKKAL, STB… 
 
ÉS AZ A HAB A TORTÁN, HOGY NEM CSAK A KÖZVETLEN 
AJÁNLÁSOD UTÁN KAPHATSZ PÉNZT, HANEM AZOK 
VÁSÁRLÁSAI UTÁN IS, AKIKNEK A TE AJÁNLOTTJAID 
TOVÁBB AJÁNÁLJÁK. 
 
Ez így egy nyer-nyer helyzetnek hangzik. Igaz? 
 
Miért? 
 
Képzeld el ezt a helyzetet: Elkezdesz használni egy ter-
méket, elégedett vagy vele, és akkor valaki felhívja a fi-
gyelmedet a benne rejlő üzleti lehetőségre. 
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Arra gondolsz, hogy mivel neked is hasznos volt, még in-
gyen is ajánlanád, hiszen biztos vagy benne, hogy más-
nak is hasznos. Úgyhogy mindenféle félelem nélkül 
keresed meg a barátaidat, és beszélsz róla.  
 
Mi az, ami történhet? Hát minden, ami meg szokott tör-
ténni. Van, akinek hiteles vagy, főleg, ha elmondod a sa-
ját történetedet, főleg, ha látja is rajtad a változást…  
 
De persze Jönnek a szokásos kifogások, az MLM-mel 
kapcsolatos félreértések, satöbbi… 
 
Na, és Te hogyan reagálsz ezekre? 
 
Kineveted a gáncsoskodókat, hiszen a termék tényleg 
nagyon jó, vannak vele tapasztalataid, és nem igazán 
tudnak megingatni. Még ha nem keresel vele egy forin-
tot sem, akkor is rendben vagy. Így játékká válik az egész, 
és nem is érted, mások mit küszködnek, hiszen minden 
egyes forint, ami bejön belőle, az ajándék. 
 
És hidd el, így meglesz az a hálózat, amit szeretnél! 
 
Hol a hiba a képben?  (Imádom ezt a mondatot. A Ter-
minátorból vettem, amikor Swarci megjelenik az első 
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részben meztelenül, az egyik punk kérdezi ezt. Azóta én 
is, ha menő akarok lenni, mindig megkérdezem) 
 
Alapjában véve ott a „hiba”, hogy ezt egy „öt éves 
terv”-nek tekintik. 
 
Manapság pedig senki sem akar öt év múlva gazdag 
lenni. Manapság mindenki már azon a héten szeretne 
nagy pénzeket keresni, amikor belép egy üzletbe, de 
még a céget sem ismeri, meg a termékeit sem. 
 
Mi történik, ha valaki ilyen „felkészültséggel” keres meg 
másokat?  
 
Egyszerűen látszik rajta! Ha pedig előjön egy kérdés, ő is 
elbizonytalanodik. Bizonytalan a cégben, bizonytalan a 
termékben, és abszolút hiteltelen. 
 
Aztán elkezd hirdetéseket feladni… A hirdetések 99%-a 
viszont hatástalan, hiszen egy olyan piacot próbál meg-
hódítani, amit úgy hívnak „hideg piac”, tehát abszolút 
nincs felépítve náluk az ő hitelessége. 
 
Aztán lehet, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy az ő 
üzlete szar, és hisz neki, hiszen nem ismeri sem a céget, 
sem a termékeket, őt csak a pénz érdekli. 
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Mivel leértékelték a cégét, ezért úgy érzi, minden pénz, 
amit belefektetett, valójában pénzkidobás. 
 
Keserű szájízzel megy a másik MLM-be, de ugyanaz fog 
történni, sőt rosszabb a helyzet, mert a sikertelenségét 
viszi magával… A sikertelenségek, csakúgy, mint a sike-
rek, hajlamosak halmozódni… Tehát lehet, hogy ebben 
a második üzletben már annyi sikere sem lesz, mint az 
elsőben…  
 
De lesz egy harmadik lehetőség… Melybe gyakorlatilag 
két kudarccal a hát mögött vág bele...  
 
Szerinted???... 
 
Mik az esélyei??? Hiszem már maga is azt kezdi gon-
dolni, hogy ebből nem lehet pénzt keresni… 
 
Azt gondolod, hogy kissé sötéten festem le a helyzetet?  
 
Hadd mondjak el egy történetet. 
 
Nemrégiben az angol tanulós üzletembe, a Learn-Biz-be 
felregisztrált egy srác. 
 

http://keresspenztvelem.com/


 

 

34 

Utána rám írt, hogy segítek-e neki. 
 
Természetesen azt válaszoltam neki, hogy igen, segítek. 
 
Első lépésben jelöltem Facebookon. 
 
Felvittem a csoportunkba… 
 
Aztán láttam, hogy a srác valami mást hirdet… 
 
Tudod, ez egy szabad világ, mindenki azt csinál, amit 
akar.  Nekem pedig egyáltalán nincs bajom a több lábon 
állással. Úgyhogy kíváncsian vártam, mi lesz a következő 
lépése. 
 
Másnap láttam, hogy a Learn-Biz-t hirdeti. 
 
Harmadnap egy harmadik programot… 
 
Negyed nap ismét a Learn-Biz-t. 
 
Közben megkért, hogy segítsek neki abban, hogyan kell 
befizetni a heti díjat. 
 
Segítettem… 
 

http://keresspenztvelem.com/
http://keresspenztvelem.com/
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Eltelt két nap, és kaptam tőle egy Messenger üzenetet: 
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Aztán két nap múlva megint egyet: 
 

 
 
 
Szerinted mi volt erre a reakcióm? 
 
Megírtam neki, hogy nem kérek több spamet, és igazá-
ból a srác nálam hiteltelenné vált.  
 
Ne érts félre, nincs vele semmi bajom, mint emberrel. 
Biztos megvannak az indokai, hogy miért így csinálja. Le-
het, hogy nagyon gyorsan szüksége van pénzre, vagy va-
lami… 
 
Csakhogy ez az ő problémája.  Ez pedig egy üzlet, és nem 
akarom felvenni senki problémáját.  
 
Miért?  
 
Mindenkinek saját magának kell megoldania az életét. 
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Üzletileg viszont ez egy hiteltelen magatartás, és biztos 
soha nem regisztrálnék hozzá egyetlen üzletbe sem…(És 
meg kell mondanom, a srác az első pillanatban szimpa-
tikus volt, mert úgy viselkedett, mint aki komolyan akar 
valamit.) 
 
Szóval az indokai felől csak találgathatok… 
 
Abban viszont biztos vagyok, hogy ennyi idő alatt egyet-
len termékkel kapcsolatban sem alakult ki benne szere-
tet, és így nem is tudja hitelesen továbbajánlani. Csak 
tolja ki a hirdetéseket, valamint a copy-paste üzeneteket 
komolyabb eredmény nélkül, és amikor jön valaki, aki 
jobban kommunikálja a saját üzletét, mint ő, hirtelen a 
sajátja elkezd rossznak tűnni, és megy tovább a követ-
kezőbe, egy csomó kudarcot hátrahagyva, ami csak 
húzza, húzza lefelé. 
 

MEGTARTÁSI ARÁNY: 
Van egy olyan szám az MLM-ekben, amiről általában 
nem beszélnek Neked. Ezt úgy hívják, hogy Megtartási 
Arány. Ez egy százalékos szám, ami azt mutatja meg, 
hogy 100 emberből mennyi marad egy átlagos 
MLM-ben egy éven belül, vagy egy megadott időszakon 
belül.  
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A megtartási arány számértéke nemzetközi szinten: 15!  
 
Ez azt jelenti, hogy manapság egy átlagos MLM-ben 15 
ember marad meg százból 1 évre vetítve.  
 
Csak megjegyzem, ha az emberek a termékért jönné-
nek, akkor nem lenne ilyen rossz arány. Az MLM-ben a 
jobbnál is jobb minőségű és hatású termékek vannak.  
 

PILÓTAJÁTÉK–E AZ MLM? 
Azt kell mondanom, hogy az MLM soha nem volt pilóta-
játék.  
 
DE!!! 
 
A pilótajátékok korát éljük. 
 
Mit jelent ez? 
 
Azt, hogy RENGETEG MLM-nek álcázott pilótajáték van. 
 
Az emberek fejében él az az elképzelés, hogy a pilótajá-
ték valami olyasmi, ahol nincs termék, vagy léteznek 
olyan „termékkel fedett pilótajátékok”, amelyekben van 
ugyan termék, de az nem komoly. 
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Nos, tévedés. Pilótajáték az, amikor olyan pénzekből van 
a fő bevétel, ami a termékek árréséből nem lehetne le-
hetséges. 
 
Tehát mondjuk egy olyan vásárlói közösség, amiben van 
ugyan egy csomó termékpartner, akik adnak, mondjuk 
százalékokat, 2, 3, 20, 40%, és azt veszed észre, hogy 
akárhogy számolod, ebből a haszonból nem jönnének ki 
azok az összegek, amiket a tagok keresnek, az pilótajá-
ték gyanús. 
 
Sokakat megzavar az, hogy esetleg egy ilyen rendszer-
nek multinacionális termékpartnerei vannak. Ne zavar-
jon ez meg senkit! Ha elég pénzed van, Te is bemehetsz 
egy multihoz, és kéretsz tőle utalványokat, árengedmé-
nyeket. Ha pedig azt mondod, ha felteheted őket a web-
lapjukra, mint termékpartnert, még többször ennyi 
pénzt is hozol, akkor ott helyben felírják neked cd-re a 
logójukat.  
 
Miért ne tennék?  
 
Pénzből élnek, és nincs nekik egy olyan alosztájuk, aki 
azt vizsgálja, hogy aki pénzt hoz nekik, az vajon pilótajá-
tékot csinál, vagy valami mást… 
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Szóval, az, hogy arra szokás hivatkozni, hogy ilyen meg 
olyan termékpartnerei vannak, az nem jelent semmit. 
 
Persze néha ettől függetlenül is nehezen látható, hogy 
miből jön a cég bevétele… De alapvetően, ha valami 
olyan dologért fizetsz pénzt, amit csak az üzlet miatt fi-
zetsz ki, és ha nem lenne hozzá üzlet, nem fizetnéd ki, 
akkor már gyanakodj. 
 
Magyarán.  
 

KELLENE AZ A VALAMI, AMIT KIFIZETSZ, 
MLM NÉLKÜL IS? 

 
Ha nem, baj van! És már megint visszajutottunk a ter-
mékhez… Ami az MLM ALAPJA! 
 
Még egyszer: A modern pilótajátékokban nagyon sok 
pénz forog, ami NEM A TERMÉKEKBŐL JÖN. Az egészet 
egy felszíni csillogással leplezik… Hirtelen megkeresett 
megajutalékok, utazások, satöbbi… (Ne keverd ezt össze 
egy tisztességes MLM cég ilyen programjaival.) 
 
Azonban ezek a pénzek nem a termékekből jönnek, ha-
nem a tagok befizetéseiből. Mondjuk Franchise díjakból. 
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A cég nagy értékű Franchise díjakat fizettet veled, és eb-
ből pörög a pénz, nem a termékből. A Franchise díj 
egyébként első lépésre még logikusan is hangzik, nem? 
Még talán kedves gesztusnak is, hogy Te is kaphatsz a 
Franchise díjakból jutalékot.  Nagyon sokszor hasonlítjuk 
az MLM-eket Franchise cégekhez a jobb megértés vé-
gett.  
 
Azonban egy MLM az nem Franchise, hanem MLM.  
 
Csak hasonlít, és nem ugyanaz! Az MLM valójában egy 
fogyasztói hálózat. Gondolj magadra fogyasztóként, mi-
előtt nagy értékű kezdőcsomagot vásárolsz, és gondold 
végig, hogy miért adod ki azt a nagy összeget. Azért, 
hogy üzletet építhess, és pörögjön a pénz, vagy azért, 
mert olyan mennyiségben a cég nagy kedvezményt tud 
adni neked a termékeire. Tehát ha szükséged van, 
mondjuk – most a hasramra csapok – egy vitamin cso-
magra, ha előre megveszed fél évre a család fogyasztá-
sát, akkor a cég tud neked adni 50–70% kedvezményt. 
 
Persze jöhet a nagy kérdés, hogy miért omlanak össze a 
pilótajátékok? 
 
Azért, mert ha elkezd csökkenni az új belépők száma, 
márpedig az mindig elkezd, hiszen akármit mondanak, 
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egy vadiúj piacon a legtöbb embernek könnyebb „tobo-
rozni”, mint egy telítetten, akkor nem lesz pénz a rend-
szerben. Hiszen a termékekből nagyon kevés a bevétel, 
a valódi jutalékok az új tagok kezdőbefizetéseiből szár-
maznak, amikor megveszik a franchise díjat, vagy a nagy 
értékű kezdő csomagot, amiben olyan tételek szerepel-
nek – valami körítéssel, hogy miért kell megvenni –, amit 
az üzlet ígérete nélkül nem venne meg.  
 
Tehát, amikor elkezd lassulni, az új belépők már nem 
fognak annyit keresni, mint akik a piramis tetején van-
nak, és ez a megtorpanás véget is vet az „üzletnek”.  
 
Hiszen tudunk egy olyan számot, hogy megtartási arány. 
A belépők 85%-a, mivel nem fog pénzt keresni, nem 
újítja meg a Franchise díjat... Miért fizetne érte? Ha egy-
szer nem megy neki az üzlet, és nem kap olyan dolgot, 
ami akkor is megérné neki, hogy kifizesse, ha nem megy 
az üzlete.  
 
És a dolog máris kezd szétesni… 
 
A legszörnyűbb az egészben, hogy a rendszer létrehozói 
sőt, sokszor a vezetői is tudják, hogy ez fog történni. 
Nem egy munkatársamat keresték már meg pilótajáték-
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kal, és amikor ők felhívták a figyelmet, hogy ez pilótajá-
ték, akkor az volt a válasz: „Az én pénzem már megvan 
belőle, a többi meg nem érdekel”. 
 
Ennyi. 
 
A pilótajáték hosszútávon mindig bukta, kerüld el! 
 

MÁSOLÓDÁS: 
Azt gondolom, hogy ez az egyik leginkább félreértett do-
log az MLM világában. Mert valahogy fordítva állnak 
hozzá.  
 
Hadd világítsam meg egy példán keresztül. Képzeld el, 
hogy valaki évekig értékesítő volt, és jó volt a szakmájá-
ban. Aztán úgy dönt, mondjuk, hogy felépít egy MLM há-
lózatot, mert rájön, hogy az több szabadságot ad neki. 
Megvásárolja a kezdőcsomagot, el is kezdi értékesíteni 
másoknak…  
 
És akkor most jön az, hogy azt mondják neki, az ő tudása, 
nem másolható. És ez valami olyasmi, mintha valami át-
kot szórna rá egy gonosz boszi. Mégis, mit kellene ten-
nie? Ne használja az évek alatt összeszedett tudását?  
 
Komolyan???  
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Azért, mert Gipsz Jakab most jött a gyárból, és nem 
tudja lemásolni?  
 
Gipsz Jakab igazából olyan pénzeket akar keresni, mint 
az értékesítő gyerek, mert abban a pillanatban, amikor 
meglátja annak jutalékcsekkjét, a pupillái átalakulnak 
egy-egy dollárjellé, és már képzeletben költi is a millió-
kat. Látja magát egy piros Ferrariban száguldozni a ten-
gerparti nyaralója felé. 
 
Aztán hirtelen azt mondja: Hé, én most jöttem a gyár-
ból! Mit képzelsz??? Én nem tudlak lemásolni, nekem 
olyan módszert adjál, amit le tudok másolni, és meg tu-
dom szerezni azt a Ferrarit, mert a 30 éves zsigámnak 
lassan kiesik az alja… 
 
Valóban??? 
 
Nincs más mód. Ha nagy pénzeket akar valaki keresni, 
olyan szinten kell tudni kommunikálni, és olyan szinten 
kell tudni kezelni az embereket… Tehát, egyszerűen neki 
kell elindulni felfelé. Hiszen ebben az üzletben valójában 
mindenki a saját üzletét építi. Mi a fenének vonná vissza 
a képességeit és a tapasztalatát, amikor az hozza neki a 
pénzt? 
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És akkor még hadd legyek picit gonosz is. A világon a cé-
gek között hatalmas verseny van, hatalmas konkuren-
ciaharc. Nemzetközi statisztikák alapján 10-ből 9 cég 
megbukik 3 éven belül. Ezért ezek a cégek mindent meg-
tesznek, hogy a pozíciójukat biztosítsák a piacon.  
 
Nézzünk például egy indulást. Arról tudsz, hogy van egy 
előregisztrációs időszak a legtöbb esetben. Ez azért kell, 
hogy amikor élesben elindul a cég, legyen egy hirtelen 
robbanás. Ezt első hullámnak nevezik, és az emberek 
imádják ezeket a hullámokat, mert ilyenkor aránylag 
elég könnyű üzletet építeni… 
 
Arról viszont talán nem tudsz, hogy ezek a cégek általá-
ban megkeresnek már gyakorlott vezetőket, és ajánla-
nak nekik pozíciókat… Például ő lehet az első abban az 
országban, és ha a cégnek van reklámtevékenysége, ak-
kor az abból jövő regisztrációk is hozzá kerülnek…  
 
Azért, hogy legyen egy durva indulás, és lehessen muto-
gatni a nagy pénzeket…  
 
Persze most mondhatod azt, hogy sok cég tiltja a tobor-
zást a jutalékcsekkekkel…  
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Persze, tiltják!!!…  
 
Ja! Hogyne!... Hiszen le van írva! Láttam én is… 
 
Jó, akkor most vágjunk ájtatos arcot, és egy percig né-
mán tisztelegjünk mindazokért, akik nem beszéltek a ju-
talékaikról – ha volt nekik.  
 
Mit? Hogy nem ismersz egyet sem? 
 
Nos, hát én sem… 
 
Szóval, kérném szépen, hol van itt a másolódás??? 
 
Egyezzünk meg annyiban, hogy a másolódás annyit je-
lent, hogy adsz eszközöket másoknak, melyeket használ-
hatnak, hogy az információ ne torzuljon.  
 
Például videókat.  
 
Bemutat egy videót másnak… Ez másolható…  
Azonban az emberek különbözőek. Ugyanazzal a meg-
hívó technikával, és ugyanannak a videónak a bemuta-
tásával különféle eredmények születnek. 
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Nem tudsz olyan rendszert létrehozni, ami mindenki 
számára ugyanolyan eredményt hoz, vagy egyáltalán 
eredményt hoz.  
 
Ezen felül tartasz képzéseket, hogy aki akar, elinduljon 
arra a szintre, ahol Te vagy. De az elsődleges felelőssé-
ged nem az, hogy lebutítsd a tudásodat, hogy mások 
számára emészthetővé tedd, hanem az elsődleges fele-
lősséged az, hogy pénzt keress magad és a családod szá-
mára. És ha a másolódás ezt gátolja, akkor az a 
másolódás nem ér egy kalap tevekakit sem.  
 
És hadd mondjak még valamit ezzel kapcsolatban. Ha 
azon erőlködsz, hogyan másolódj le, és ezért elkezded 
lebutítani a rendszeredet, kevesebb pénzt fogsz keresni.  
 
Mi történik, ha kevesebbet keresel? 
 
Mármint azon kívül, hogy az asszony sodrófával vár ott-
hon… Még az is megtörténik, hogy az emberek, akik ed-
dig azt követelték tőled, hogy másolódj le, ott hagynak 
egy pillanat alatt, mint szart a gazban! Azt hiszem ezt 
most nagyon költőien fogalmaztam, de a lényeg átmegy. 
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Azt is meg tudom Neked mondani, hogy hányan fognak 
otthagyni. Átlagos helyzetben úgy körülbelül 85%. Hivat-
koznék egy fogalomra, amin már átmentünk. A 
MEGTARTÁSI ARÁNY.  
 
Szóval ez egy ördögi kör.  
 
Még kevesebbet keresel…  
 
Még több ember lepattan, és a végén eljutsz egy olyan 
szintre, hogy már nem tudod mutogatni, milyen jól ke-
resel, már nem tudod mutogatni az életstílusodat… 
 
Ezen a ponton két dolgot tehetsz…  
 
Belevágsz valami másba, vagy pedig rohadt sok munká-
val visszatornászod magad.  
 
Hidd el, ekkor már nem nagyon fogsz törődni a másoló-
dással… 
 
Tehát egyezzünk meg, hogy a másolódás NEM LEFELÉ 
irányul, hanem felfelé. Te adsz eszközöket, mint mond-
juk videó, online rendszer, stb... De nem engedsz a mű-
ködő dolgokból. Aki pénzt akar keresni, annak meg kell 
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tanulnia olyan profi módon használni ezeket az eszközö-
ket, mint ahogy Te használod! 
 
Még egyszer: ha felfelé akarsz haladni, akkor felfelé kell 
haladnod! Nem lefelé. Tehát nem neked kell másolód-
nod, hanem a másolódás felfelé történik. A csapatnak 
kell másolnia téged. Ez nagy kihívás, de csak így fejlőd-
hetnek. 
 
Erre valók például a képzések. Annyit tehetsz, hogy egy 
ösvényt, egy lépcsőt építesz ki ahhoz, hogy mások le 
tudjanak másolni, miközben a bevételedért a maximu-
mot hozod magadból, és egyre jobbá válsz. 
 
 

KIS ÜZLET – NAGY ÜZLET STRATÉGIA 
 
Nos, annak ellenére, hogy a nagy MLM trénerek vezet-
ték be vagy kezdték el népszerűsíteni ezt a fogalmat, az 
isten áldja a nevüket. Remélem, ahányszor eszembe jut-
nak, csuklanak!... 
 
Megérdemlik! 
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Nos, gondolom, kezded kapizsgálni, hogy erről a dolog-
ról nekem ismét más a véleményem, mint ami a köny-
vekben van. 
 
Mi is a kis üzlet stratégia: A kis üzlet stratégia az az, amit 
fentebb az MLM eredeti, ideális képében leírtam. Tehát 
elkezdesz használni egy terméket, megtapasztalod az 
előnyeit, és elkezded ajánlani másoknak. Nem feltétle-
nül azért, hogy hirtelen meggazdagodj, hanem azért, 
mert szereted a barátaidat, és a segítség az a jó embe-
rekbe bele van kódolva…  
 
Ajánlod, elkezdik használni, a te terméked így ingyen 
lesz a családnak és neked, és teljesen el vagy varázsolva, 
és csak mondod, mondod mindenkinek, hogy képzeld 
mi történt velem. Itt se feltétlenül azért, hogy eladj ne-
kik, hanem egyszerűen boldog és lelkes vagy attól, ami 
történik…  
 
Abszolút nem nyomulsz, abszolút nincs rajtad semmi 
kényszer…  
 
A varázslat pedig itt kezdődik.  
 
Az emberek valahogy elkezdenek kíváncsivá válni arra, 
hogy „mi is ez az egész”.  Kipróbálják a terméket.  
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Van, aki érzi a hatását, van, aki nem.  
 
Azok közül, akik érzik a hatását, egy rész a fogyasztói há-
lózatod részévé válik. Némelyikük elkezdi tovább aján-
lani…  
 
És ez az egész valahogy elkezd lemásolódni…  
 
És egyszer csak azt veszed észre, hogy egyre több pénzt 
keresel…  
 
Aztán egyszer csak eljutsz egy olyan magasságra, amiről 
eddig csak álmodni mertél. Mindezt pedig azért, mert 
használtál valamit, amire szükséged volt, és jobbá tette 
az életedet, és ezt elmondtad másoknak is… 
 
Ugye, milyen szépen hangzik?  
 
De azt is tudod, hogy ez a mai pörgős világban már nem 
elég jó. Hiszen ez egy ötéves terv! 
 
Ezért kitalálták a nagy üzlet stratégiát. 
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NAGY ÜZLET STRATÉGIA 
A kis üzlet stratégiában fogyasztói hálózatot építettél. 
Tehát olyan embereket „kerestél”, akiket a termékhasz-
nálaton keresztül fogtál meg… 
 
A nagy üzlet stratégia azt mondja ki, hogy igazából az 
MLM-ekben az egyik termék az anyagi szabadság. Tehát 
olyan embereket keresel meg először, akik üzletileg le-
hetnek érdekeltek a dologban. Ez kivesz egy csomó időt 
a hálózat felépítéséből, gyorsabban pörög a pénz. 
 
Mellékhatása: 15% megtartási arány. 
 
Annak ellenére, hogy az MLM könyvekben le van írva, 
hogy a:  
 

TERMÉK A MINDEN!!!! 
 
Ez valahogy elfelejtődött. Illetve, ha szabatosak akarunk 
lenni, nem is elfelejtődött, hiszen ki lett mondva, hogy 
az „anyagi szabadság” is az MLM-ek egyik terméke. In-
nentől kezdve jogosan jönnek be a rendszerekbe olyan 
üzletemberek, akik azt mondják, őket nem a hálózat ter-
méke érdekli, hanem az a pénz, amit meg lehet keresni 
belőle.  
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Mi ennek a következménye?  
 
Az, hogy gombamód szaporodnak az MLM-ek, és óriási 
tömegeket lehet átcsábítani egy újonnan elinduló üz-
letbe azzal az ígérettel, hogy ez most még nagyobb piac, 
jobb benne a pénz.  
 
Nem hiszed?  
 
Gondold csak végig!  
 
Hány olyan vezetőt ismersz, aki már évek óta 
MLM-ekkel foglalkozik, és még mindig ugyanabban az 
üzletben van?  
 
Van néhány vezető, aki még mindig ott van, aki az elsők 
között lépett be…  
 
De ugyanannyit ismerek, aki már a 3.-dik, 4.-dik, 5.-ikben 
nyomja az ipart azóta. Persze nagyon jó sztorija van min-
denkinek, hogy miért váltott, de ez a játék része. 
 
És véletlenül se gondold, hogy leszólom Őket! Igazuk 
van! Oda mennek, ahol jobb a pénz! 
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Na, szóval, akkor azt mondom, hogy a kis üzlet stratégi-
ával kellene foglalkoznod? 
 
NEM! 
 
Ezzel igen nehéz manapság a hagyományos módon üz-
letet építeni. Nyugodtan keresd meg azokat első kör-
ben, akiket üzletileg érdekel, de ne felejtsd el, ha nem 
tudod kialakítani náluk a kötődést a termékhez, akkor 
könnyen elvesztheted őket egy újonnan induló üzlet 
kedvéért. 
 
 

AZ ELSŐ HULLÁM 
 
Amikor elindul egy MLM, mindig nagy figyelmet kap. 
Mindenki őrült módon regisztrál, mert azt gondolja, 
hogy ezzel aztán most tényleg révbe ér…  
 
Ezt nevezik első hullának… Izé, bocsánat, nem hulla, ha-
nem hullám. Szóval. első hullá(m)nak…  
 
Ilyenkor nem sok szaktudás kell, csak élvezni a beáram-
lást.  
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Az első hullám akkor ér véget, amikor valamiért zökken 
egyet a beáramló nagy mennyiségű regisztráció…  
 
Mondjuk hirtelen „elfogynak” az érdeklődők a Facebook 
csoportokból, vagy hirtelen jön egy másik üzlet, ami 
szintén nagy érdeklődést kelt.  
 
Ilyenkor a „hullámlovasok” elhagyják a hajót, és mennek 
a következőbe, aztán a következőbe, és a következőbe. 
Hány hullámlovas van. Erre van pontos számunk. Az em-
berek 85%-a hajlamos a hullámlovaglásra, ha nem tudod 
valami módon ezt megállítani – ami azt is jelenti, hogy 
ugyanennyi ember nem foglalkozik a termékkel, hanem 
az MLM üzletet gyors pénzkeresési lehetőségnek te-
kinti. (Ha esetleg nem lenne tiszta a 85%-ot a megtartási 
arányból számoltuk ki. Ha 100 emberből 15 marad, ak-
kor nyilván 85 megy… Ha őket érdekelné a termék, ak-
kor nyilván nem mennének.) 
 
 
Ennyi alapfogalom elég is. De ezeket muszáj megérte-
ned, mert „értened” kell a piacot ahhoz, hogy irányítani 
tudd az érdeklődést. 
 
Persze, az emberi elképzelésekkel nehéz harcolni, nincs 
is sok értelme.  
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Ezért nézzük meg, hogy lehet az ideális helyzetet, és azt, 
ami a valóság, egymáshoz közelíteni. 
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MILYEN MLM-ET VÁLASSZ! 
 
Amit eddig olvastál – vagy átfutottál – az alapfogalmak-
ról, itt fog értelmet nyerni, úgyhogy elképzelhető, hogy 
újra fogod olvasni. Ez a bosszúm, ha már annyit kellett 
dolgozni rajta – így érem el, hogy alaposabban tanulmá-
nyozd!  
 
Persze viccelek!  
 
Az igazi bosszúm az, hogy meg kell határoznom még va-
lamit. (Persze megint viccelek. Nem, nem abban, hogy 
nem lesz meghatározás, hanem abban, hogy bosszú. 
Nincs bennem bosszúvágy, csak nagyon száraz tud lenni 
egy ilyen könyv, muszáj néha szórakoznom egy picit, kü-
lönben a kardomba dőlök!) 
 
Azért nem az alapfogalmak között szerepel, mert nem 
tartozik közéjük, de meg kell értened! 
 
Ez pedig a 
 

PIACI HELYZET: 
Van megint egy sztorim, amivel lehet, hogy jobban meg 
tudom értetni a dolgot.  
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Én az írás területéről jövök. Ponyvát írtam, sci-fit, thril-
lert, szórakoztató könyveket. Amikor megírtam az első 
könyvemet, és elkezdem kiadóknak elküldeni, mind úgy 
jött vissza, hogy hát ez szar. Persze nem ilyen szavakkal. 
Legalábbis a legtöbb udvariasan küldött el a pokolba.  
 
Kivéve egy, amelyik abban az időben sci-fire volt specia-
lizálódva. Ők köcsögök voltak. Azt javasolták, hagyjam 
abba az írást.  
 
Cserébe megátkoztam őket!  
 
Be is dőlt a kiadó. Jó, nem az átkom miatt, hanem azért, 
mert nem fizettek jogdíjakat. Úgyhogy végül is jobban 
jártam, hogy nem ők adtak ki. Na, de ez egy másik törté-
net. 
 
A helyzet az volt, hogy úgy döntöttem, csinálok egy ki-
adót. Meg is csináltuk, és próbáltunk infót szerezni, mi-
lyen példányszámban kellene kinyomtatni a könyveket. 
Csakhogy ez az infó „titkos” volt a piacon, nem mondta 
el senki. A fura az volt, hogy míg korábban a könyveken 
feltüntették a példányszámokat, az utolsó két évben 
már nem… Az utolsó adat, ami rendelkezésre állt, hogy 
egy sci-fi könyvet 200 ezer példányban nyomtattak ki. 
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Mi arra gondoltunk, hogy mivel kezdő író vagyok, óvato-
san kellene belevágnunk. Kinyomtattuk a töredékét: 
8000 példányt. 
 
Mint kiderült később, 8000 példányt abban az időben 
már nagyrészt katasztrófa volt nyomtatni, mert megvál-
tozott a piac. 
 
Mi történt? 
 
Hát az, hogy gomba módra elszaporodtak a kiadók, és 
rengeteg könyv jelent meg egy évben. Volt 15 nagy ki-
adó a Magyar piacra, és volt, amelyik 3-400 könyvet is 
kiadott egy évben. 
 
A régiek pedig, akik nem ehhez a piachoz szoktak, tönk-
rementek… 
 
Egy másik sztori: 
 
Valamikor az amerikai filmek óriási hasznokat zsebeltek 
be… 
 
Manapság viszont sok filmstúdió szinte nem tud önál-
lóan megfinanszírozni egy-egy nagyobb szabású filmet. 
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Észrevetted, hogy a filmek elején egyre többször, feltűn-
nek kínai filmstúdiók nevei is? Tehát egyre több kínai 
pénz is kerül az amcsi filmekbe? 
 
Mi történt? 
 
Hát egyrész az illegális letöltések… 
 
Másrészt pedig a technika fejlődésével egyre több kis 
stúdió is minőségi filmet tudott készíteni… 
 
Mondok mást! Oroszországban jelenleg olyan minőségű 
filmek készülnek, amelyek néha kenterbe verik az amcsi-
kat. Holott még 10-15 éve nézhetetlenek voltak a film-
jeik… (Legalábbis számomra.) 
 
Tehát ott is megváltozott a piac. 
 
Mit akarok ezzel mondani? Hát azt, hogy másképp mű-
ködik a piac, ha csak néhány cég van jelen, és másképp, 
ha telítve van MLM-ekkel. 
 
Jelenleg olyan mennyiségben indulnak MLM-ek, hogy 
minden héten vagy havonta egyszer jön valami, aminek 
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a terméke a konkurenciája lesz a tiednek, sőt számít-
hatsz arra, ha valaki sikeres, akkor rövidesen jönnek a 
„másolók”.  
 
 
Lásd pl. vásárlói közösségek, vagy akár bitcoin (itt ki kell 
térnem arra, hogy nem vagyok meggyőződve róla, hogy 
minden kriptovaluta törvényes, sőt, a többsége sajnos 
nem az, de én magam nem értek hozzá, ezért se mel-
lette, se ellene nem szeretnék érvelni.) 
 
Tehát, ha elkezdesz valamit, a következőt kell tudnod: 
 
Az első hullám nagyon ütős tud lenni, mert az emberek 
azt gondolják, hogy ez egy új esély számukra…  
 
Azok, akik nem igazán boldogultak el a jelenlegi hálóza-
tukban, ugranak…  
 
Már tudjuk, hogy ez a szám akár 85% is lehet. Ami egy 
hirtelen zökkenést jelent abból a rendszerből/rendsze-
rekből, ahonnan eljönnek. De neked egy fellendülés. 
 
 
Aminek egészen addig örülsz, amíg nem jön egy újabb 
MLM, és valamiért nem zökken egyet a fellendülés, 
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mert akkor te kerülsz egy olyan helyzetbe, hogy elmegy 
a figyelem a cégedről. 
 
Oké, menjünk végig ezen, hogy tudod a maximumot ki-
hozni belőle… 
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MILYEN MARKETINGTERVET VÁLASSZ? 
 
A piac sokkal nehezebb egy átlagembernek, mint pár év-
vel ezelőtt volt, és sokkal nehezebb, mint 20 éve volt. 
Ezért mindig csak pislogok, amikor valaki úgy reklámoz, 
hogy: „soha nem volt ilyen könnyű”. 
 
A „soha nem volt ilyen könnyű” azt jelenti, hogy a háló-
zatépítők 95%-a nem keres pénzt… 
 
Ha ez könnyű, akkor két kamion vagy két 10 ezer méter 
magasban repülő Boeing szárnyai között spárgázni is az. 
Pedig ez szerintem még Chuck Norrisnak is lefújná, de 
legalábbis meglobogtatná a kalapját! 
 
De persze ezt nem merem teljes felelősséggel kijelen-
teni, mert még az is lehet, hogy Chuck Norris kalapját 
még egy tornádó sem képes megrengetni, és az is lehet, 
hogy Chuck Norris nem spárgázna két Boeing között, ha-
nem a Boeingeket spárgáztatná… 
 
De visszatérve a „könnyűre”. Ha könnyű lenne, nem 
dőlne be a cégek 90%-a 3 éven belül…  
 
Márpedig ez történik. 
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Szóval, milyen marketingtervet válassz? 
 
Először is kerüld el a pilótajátékokat, mert azok BIZTOS 
bedőlnek. Csak idő kérdés.   
 
Hogyan próbáld meg elkerülni? 
 
Próbáld meg kisilabizálni, miből jön a fő bevétele. Ha 
bűzlik, hogy nem a termék, szolgáltatás ajánlásával, ha 
olyan pénzek forognak benne főképp, amiért nem kapsz 
értéket, akkor hagyd…  
 
Az értéket itt úgy értem, hogy az üzletért fizetni, az nem 
érték. Az érték az az, amit kifizetsz, és akkor is értékes 
számodra, ha NINCS az üzleti lehetőség.  
 
Tehát nem csak azért fizeted, mert „hát basszus, ez mi-
lyen jó üzlet lesz”. Hanem, ha nem jön be az üzlet, azt 
mondod: „Oké, az üzlet nem jött be, de a cuccos az 
kell…” 
 
Tehát még egyszer!  
 

A pénzedért cserében VALÓS értéket kell kapnod. 
Ami azt jelenti, hogy üzlet NÉLKÜL is érték! 
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NINCS KIVÉTEL! 
 
Egy drága Franchise díj, amiért csak azt kapod, hogy te 
is beszervezhetsz másokat, és jutalékot kapsz a 
Franchise díjaikból, NEM valós érték.  
 
A valós érték CSAKIS termékből vagy szolgáltatásból jön!  
 
Hiszen, fizeted-e következő évben a Franchise díjat, ha 
nem jön be az üzlet??? (Na és gondold csak végig, há-
nyan NEM lesznek milliomosok egy év alatt… Vagy két 
év alatt… Vagy akár öt év alatt…) 
 
Ezt azt jelenti, hogy a cég nem tud komoly jutalékokat 
fizetni a termékéből vagy a szolgáltatásaiból, és ahogy 
lecsökken az új emberek beáramlása, a cég fogja a 
pénzt, és lelép.   
 
Ne gondold azt, hogy bármelyik cég is véletlenül csinál 
pilótajátékokat. Én ebben nem hiszek. Hiszen a marke-
tingterveket szakértők csinálják, akik ki tudják számítani 
a következményeket… Pilótajátékokat azért csinálnak, 
hogy leakasszanak egy csomó pénzt, nem törődve azok-
kal, akik erre ráfaragnak.  
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Mint mondtam, sokszor a vezetők is tudják ezt… És nem 
igazán törődnek vele… 
 
Ez legyen az ő bajuk. Te maradj tiszta! 
 
Hogy tudod kisilabizálni, hogy miből jön a pénz? Hát a 
marketing tervéből. 
 
Ebből következik – legalábbis számomra fontos –, hogy 
a marketingterv legyen gyorsan megérthető. 
 
Rengeteg előadást hallok úgy kezdeni, hogy a marke-
tingtervet nem érted meg elsőre. 
 
Nálam rendszerint itt a vége… Ritkán teszek kivételt. Hi-
szen, ha nem értem, akkor nem tudom eldönteni, miből 
jön a pénz… Nem tudom, hogy pilótajáték-e vagy sem… 
Akkor viszont vakon repülök. Amit nem szeretek. 
 
Ha úgy hívnának, hogy Chuck Norris, akkor nem zavarna, 
de hát így… Hát, na!… 
 
Nekem a jelenlegi mindhárom üzletem, a Pure Leverage, 
a Learn-Biz és a Gyémántbiztonság is elsőre megért-
hető. 

http://keresspenztvelem.com/
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Visszatérve a piacra, abból indulunk ki, hogy a legtöbb 
ember ugrik az első hullám állapotában lévő üzletekre… 
(És mi már tudjuk, hogy közel 90%-a ezeknek hajlamos 
el is tűnni majd). 
 
Igazából, ha valaki megtanul online marketinggel háló-
zatot építeni, akkor neki tök mindegy, hogy a hálózat mi-
lyen állapotban van, mert így is tud belőle pénzt keresni. 
De nekem 6 évbe telt, míg eljutottam ide, hogy ezt meg-
értsem, összeomlott közben három hálózatom, volt, 
amelyik 30 ezer fős volt.  
 
De senkire sem hallgattam, ezért azt gondolom Te is így 
vagy vele.  
 
Tehát jó, ha érted a marketingtervet… 
 
Milyen legyen még? 
 
Ha a termék a fontos számodra, igazából mindegy, de 
tudnod kell, hogy van két nagyon népszerű marketing-
terv típus. Az egyik a bináris a másik a szűkített vagy eről-
tetett mátrix. 
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BINÁRIS 
Ez azt jelenti, hogy egy emberhez vagy pozícióhoz kettő 
csatlakozhat. 
 
A bináris rendszert általában úgy építik, hogy az egyik lá-
badat építi a szponzorod, a másik lábadat te. És így foly-
tatva: Te építed minden belépőd egyik lábát, mondjuk a 
balt, ők pedig minden újat a jobb lábukra hoznak egy vo-
nalban…. 
 
Előnye: nagyon oda tudja kötni az embereket a rend-
szerhez, ha egy olyan helyre kerülnek, ahol gyorsan épül 
a bal láb… Ilyenkor látják a növekedést, látják az azon a 
lábon lévő halmozódó pontokat, és úgy érzik, van vala-
mijük. Persze vannak szabályai annak, hogyan kereshet-
nek pénzt abból a másik lábból.  
 
Építenie kell a saját lábát… 
 
De igazából, képzeld el, ha egy olyan helyre kerülsz, ahol 
az egyik lábadon van akár 100 vagy 1000 fő. Lehet, hogy 
nem keresel belőle pénzt, mert te nem tudtál még be-
hozni senkit, de akkor is minden nap látod, hogy ott van 
neked, és a remény érzését kelti benned.  
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Olyannyira, hogy sokszor kérdeztem embereket, hogy 
nem keresnek pénzt a hálózatukból, miért nem mennek 
máshova, és azt válaszolták, hogy nem fogják otthagyni 
azt a nagy csapatot, ami a szponzoruk által felépített lá-
bon van. Szóval rendesen oda tudja kötni az embereket 
a hálózathoz. 
 
Hátránya: kivéve, ha olyan helyre kerülsz, ahol a szpon-
zor nem építi a lábadat, azt várja, hogy majd te felépíted 
neki az egészet! Tehát nem a fő sodorba kerültél. Akkor 
neked kell építened mindkét lábadat, és ez eléggé 
frusztráló tud lenni, főleg, ha azt látod, hogy nálad sok-
kal kevésbé tehetséges emberek, akiknek a szponzoruk 
felépítette az egyik lábát, és véletlenül sikerült a másik 
lábukra egy igazi hálózatépítőt behozni, sokkal több 
pénzt keresnek, mint Te, a kitartó, kemény munkáddal. 
 
A bináris rendszerek ritkán tisztán binárisak. Legtöbb 
esetben úgynevezett hibrid binárisok, mely esetben a 
hibrid csak azt jelenti, hogy van egy külön részük, amely-
ben az is számít, hogy ki mennyit csatlakoztatott. Tehát 
ezek plusz pénzek, és a teljesítményt jutalmazzák. 
 

SZŰKÍTETT VAGY ERŐLTETETT MÁTRIX 
Ennek az a koncepciója, hogy bizonyos számú embert 
vagy pozíciót tudsz csatlakoztatni magadhoz, és ha ez 
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megvan, akkor, ha ezen felül még csatlakoztatsz máso-
kat, akkor azok „lecsorognak” a már csatlakoztatott po-
zíciókhoz vagy emberekhez, és azoknak is termelnek 
jutalékot. 
 
A legnépszerűbb ilyen mátrix a 3-as. 
 
Előnye: úgy is kereshetsz pénzt belőle, ha esetleg még 
nem tudsz csatlakoztatni.  
 
Ez szintén oda tudja kötni az embereket. 
 
Hátránya: Minél kevesebben dolgoznak benne, annál 
lassabban töltődik a mátrix. Márpedig kialakít sok em-
bernél egy olyan viselkedést a piacon, hogy a belépők 
gyakran várják, mi „dobódik” felülről… 
 
 
A bináris marketingtervből úgy tudod kihozni a maximu-
mot, ha valaki olyanhoz regisztrálsz, akiről tudod, hogy 
fel fogja építeni az egyik lábadat, és te meg gőzerővel 
nyomod a másikat.  
 
A 3-as mátrixnál szinte ugyanez a helyzet. Olyanhoz 
csatlakozol, aki többet fog hozni, mint hármat, de Te 
nem erre apellálsz, hanem Te is tolod, és a „lecsorgó” 
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emberek vagy pozíciók szépen töltik a mátrixot. Mire 
azoknak a személyeknek is van esélyük csatlakoztatni 
másokat, akiknek eddig nem sikerült, hiszen meg tudják 
mutatni azt, hogy hogy épül nekik. 
 
Ehhez viszont az elején robbantani kell a rendszert. 
 
Mielőtt rátérnénk arra, hogyan, még egy dolgot szeret-
nék elmondani, ami fontos. 
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AUTOSHIP 
 
Nagyon sokan próbálnak úgy jövedelmet szerezni az 
MLM világában, hogy ne kelljen befektetni. Nem igazán 
értem, mit értenek befektetés alatt. De a „megvásáro-
lunk egy terméket vagy szolgáltatást”, az is lehet befek-
tetés… Ha nem vásárolsz, és senki nem vásárol, akkor a 
matek egyszerű. Szorozz meg bármit nullával, az nulla 
marad. 
 
A legtöbb ember passzív jövedelemre vágyik. Ezt viszont 
úgy lehet elérni, ha a hálózatban visszatérő vásárlások 
vannak. Namost, ha neked minden hónapban az embe-
rek után kell járkálnod, hogy befizetik, vagy nem fizetik 
be a havi díjat – szolgáltatás esetén, vagy vesznek-e 
megint vitamint, vagy nem vesznek, akkor az NEM pasz-
szív jövedelem.  
 
Olyannyira nem passzív, hogy nagyon sok ember úgy bá-
nik a pénzével, hogy amikor bejön neki a fizetése, akkor 
kifizeti a számlákat és a kötelezettségeket, és ami ma-
rad, abból megpróbál „élni”.  
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Amikor valaki „próbál” élni, nem feltétlenül számára 
hasznos dolgokra költi a pénzét, hanem élvezeti cik-
kekre…  
 
Tehát, ha rosszul időzítesz, hogy felkeresd a havi „vásár-
lásával”, lehet már elköltötte a pénzét. Hiába bánja meg 
utána, hiába mondja azt, hogy a fenébe, pedig jó lett 
volna az a vitamin, ha egyszer már nem „fussa” rá, akkor 
nem „fussa” rá. 
 
A vitamin egészségesebbé tette volna, lehet, hogy meg-
hosszabbítja az életét – még ha ezt nem is lehet hirdetni, 
mert azonnal rád ugranak a hatóságok. De ez itt nem egy 
reklám, hanem az én véleményem. Úgyhogy jogom van 
leírni.  
 
Szóval, nem lett volna hasznosabb, ha mondjuk cigi he-
lyett, azt a vitamint veszi meg? 
 
Ezt úgy lehet elérni, hogy léteznek bizonyos „autorende-
lések” a hálózatokban. Be tudod állítani, hogy, mondjuk, 
havonta megrendelje azt a vitamint. A rendszer automa-
tán levonja tőle ezt a pénzt, és küldi minden hónapban. 
Így biztosítva van, hogy ő megrendeli azt a vitamint, és 
vélhetőleg be is fogja szedni.  
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Miért szedi be?  
 
Lehet, hogy néha elmulasztja, lehet, hogy fel is gyűlik 
először egy kis készlet neki, de a rendszer küldözgeti, 
küldözgeti, és amikor az ember költi a pénzét, akkor 
előbb-utóbb azt mondja, hogy a fenébe, ha már ennyit 
költök rá, akkor beszedem.  
 
Mit értél el ezzel?  
 
Egy olyan személyt, aki vitamint szed… Egy olyan em-
bert, akinek hozzájárultál az életéhez. Ugyanakkor ez a 
havi rendelés – autoship – neked passzív jövedelmet 
eredményez, hiszen nem kell újra és újra megdolgozni 
érte, egészen addig jön, amíg valaki le nem mondja.  
 
Mert természetesen le is lehet mondani. Néhány cégnél 
egy kattintással, néhány cégnél írni kell az ügyfélszolgá-
latnak egy emailt.  
 
Ez az üzletpolitikájuktól függ.  
 
Vagy mondok egy másik példát. 
 
A Pure Leverage üzletbe mindig jönnek olyanok, akik el-
kezdik fizetni a havi díjat. Aztán eltűnnek hónapokra. 
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Nemrégiben az egyikük felkeresett, és azt mondta, az 
ördög vigye, ha már ennyit költött, akkor elkezd dol-
gozni… 
 
Ha nem autoshipen lett volna, akkor mennyi az esélye 
ennek? Talán semennyi. 
 
Vagy nézzük a Learn-Biz-t, a nyelvtanulós MLM-et. Ren-
geteg ember nyelvet akar tanulni. Megrendeli a csoma-
got. Fizeti... Tanulja... Tetszik neki… 
 
Aztán hirtelen az élet közbeszól, és nincs ideje…  
 
Ha nem fizeti automatán a díjakat, mennyi az esélye, 
hogy újra felveszi a fonalat?  
 
Legjobb esetben is 50%.  
 
Ha viszont fizeti, akkor előbb–utóbb eszébe juthat, hogy 
a „fenébe, akkor, ha már ennyit fizettem, akkor igenis ki-
használom ezt a dolgot”.  
 
Hasznos ez neki?  
 
Igenis, hasznos. Az eredeti célja az volt, hogy megtanulja 
a nyelvet. Az élet közbeszólt… És néha, amikor az élet 

http://keresspenztvelem.com/


 

 

76 

közbeszól, akkor évek is eltelhetnek, mire az ember újra 
felveszi a fonalat…  
 
De hát az ő célja nem az volt eredetileg, hogy elterelőd-
jön az általa kijelölt útról… 
 
Az autoship pedig visszarakhatja az eredeti célra a figyel-
met. 
 
Érdekes módon vannak olyanok, akik az autoshipet ne-
gatív dolognak tartják. Nem is igazán értem. Egyrészt 
gondolj arra, amit eddig leírtam. Másrészt a TV és a te-
lefon nem autoshipen van?  
 
Minden nap nézel tévét?  
 
Sokan nem. Mégis kifizeted azokat a napokat…  
 
Akkor is fizetsz, ha elmész nyaralni, és hetekig, hónapo-
kig nincs bekapcsolva a tévéd. Sőt, ott, ha nem fizetsz, 
mivel legtöbb esetben szerződésben állsz, lehet, hogy 
még kötbért is fizettetnek veled, míg egy MLM-ben egy-
szerűen kikapcsolod az autoshipet. 
 
Mit akarok ezzel mondani?  
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Azt, hogy válassz olyan céget, aminél van autoship, mert 
sokkal stabilabbak azoknál, amelyeknél nincs, és csakis 
így lesz passzív jövedelmed! 
 
Na és akkor nézzük meg, hogyan indulsz el a nagy üzlet 
stratégiával: 
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HOGYAN INDULSZ EL A MOSTANI 
PIACON A NAGY ÜZLET STRATÉGIÁVAL 
 
Megjegyzem csak úgy a másolódás kapcsán: Egy tapasz-
talt vezető, amikor bejön egy hálózatba, mit fog csi-
nálni? Vezetőket keres meg legelőször…  
 
Na, ezt próbáld lemásolni!  
 
De egyébként gondold végig, Te is ezt tennéd, nem? Én 
is ezt teszem első körben. (Kevesebb vacakolással rob-
ban a hálózat.) 
 
Tudom, hogy ez sokaknak nem fog tetszeni, de a követ-
kezőt figyeltem meg! Az emberek jó részét a jutalék-
csekkek érdeklik. Ha tudsz villantani egy nagy 
jutalékcsekket, akkor tudsz érdeklődést vonzani. Ez van. 
Nem véletlenül nyitottak annyian az első hullámra… 
 
Szóval választottál egy bináris rendszert, vagy egy mátrix 
rendszert.  
 

Robbantanod kell az elején. 
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Tehát mindenáron el kell érned, hogy a jutalékaid miha-
marabb elérjenek egy olyan szintet, ami már az emberek 
számára kívánatos. És ezt be kell mutatnod, mert ezek-
kel újabb érdeklődőket vonzhatsz be. Ezzel olyan szinten 
el tudod húzni az első hullámot, hogy felépüljön a háló-
zat. Ez lelkesedést kelt, és aktivitást. Az emberek pedig 
sokkal többet ki tudnak hozni magukból, mint gondol-
ták. 
 
De a hullám előbb-utóbb elcsitul. Mit tehetsz ekkor? 
Két dolgot. 
 
1. Azért ez az első pont, mert ez a fontosabb! Az MLM 

könyvek legfontosabb mondata, ahogy már koráb-
ban is hivatkoztam rá:  
 

„A TERMÉK A MINDEN”!!!! 
 
(Még nem láttam az angol eredetit, de lehet, hogy itt 
valójában azt írják – a termék van mindenekfelett) 
 
Tehát egyszerűen megszeretteted a terméket az em-
berekkel! Ha megszerette a terméket, nem fog el-
menni a következő induló cégbe. Vagy ha el is megy, 
akkor is a terméket fizeti tovább.  Bár van a megtar-
tási szám, ami egy átlagos MLM-ben 15%, de mindig 
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vannak cégek, vezetők, csapatok, akikhez lojálisak 
maradnak az emberek, és stabil hálózatot építenek.  
 
A stabil hálózat egyik alapja a visszatérő felhasználó. 
Tehát, aki szereti a terméket.  
 
Még, ha a csapat jó része a pénzért is jött be, szeret-
tesd meg vele a terméket!!!  
 
Hivatkozok az MLM-ek ideális képére, ami igazából 
az MLM-ek eredeti koncepciója volt. Ha hasznos a 
termék, akkor az emberek maradnak!  
 
Persze vannak olyanok, akik majd miattad maradnak, 
vannak olyanok, akik a csapat miatt maradnak, és 
azért, mert vannak közös programok, és lehetnek új 
barátaik, mert alapvetően magányosak, és ott hozzá-
juk hasonló emberekkel találkozhatnak, olyanokkal, 
akik akarnak valamit kezdeni az életükkel, csakúgy, 
mint ők maguk, de akkor is szerettesd meg velük a 
terméket is! 
 
Tehát a lényeg nem változott, a nagy üzlet stratégia 
csak megpróbál kivenni időt az eredeti 5 évből, úgy 
hogy trükkös marketingtervekkel, mint például a bi-
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náris vagy a 3-as mátrix, a hálózathoz köti őket. En-
nek ellenére a trükkök nem tartanak örökké, és ki kell 
alakítani a rendszer stabilizálásához a: 
 

TERMÉKSZERETETET. 
 

2. Kitalálsz egy újabb hullámot: Sokan azt gondolják, 
hogy egy első hullám csak először létezik. Valójá-
ban az első hullám, és ezért talán nem is helyes 
első hullámnak nevezni, annyiszor létezik, ahány-
szor egy vezető vagy egy csapat meg tudja csi-
nálni. Nem egyszer látni, hogy hosszú évek óta 
működő hálózatba bejön egy vezető, és hirtelen 
robbant egyet, elindítva egy újabb hullámot!  
 

3. Több lábon állás: Az első dolog, amit megtanul-
tam az online marketingben, hogy több helyről 
próbáljak pénzt keresni. Ennek az okaira ki fogok 
térni. Először ez a koncepció nagyon furcsa volt a 
számomra, mert a hagyományos hálózatépítés-
ben pont az ellenkezőjét tanítják. Egyetlen cég 
sem akar tagokat veszteni, ezért vezetői szinten 
sokszor tiltják is a több lábon állást, a kizárás ve-
szélyével. Ennek az a hátránya, hogy egy jó ve-
zető, ha kizárják a hálózatából, utána teljes erővel 
toborozhat a régi hálózatból – teljesen jogosan – 
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holott esetleg azt korábban nem tette volna. 
Azonban a több lábon állásról még mindig azt 
gondolom, hogy az inkább ONLINE eszköz, hagyo-
mányos módon elég nehéz kivitelezni. Erről majd 
később fogok beszélni, mert egy fontos eszköznek 
tartom ahhoz, hogy kilépj abból a hatáshelyzet-
ből, amit a piaci törvények manapság diktálnak, 
hogy kiléphess az első hullám csapdájából. 
 
De először nézzük meg, mit tehetsz akkor, ha el-
döntötted már, hogy melyik üzletet választottad.  

 
Szóval, ahogy a sebész mondaná: 
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VÁGJUNK BELE! 
 
Kiválasztottad a céget, amiről úgy gondolod, ez az! 
 
Következő lépés, hogy ajánld.  
 
Most kapcsolatba kellene lépni valakivel, hogy elhívd va-
lahova, vagy megmutass neki egy videót. (Én személy 
szerint ez utóbbit részesítem előnyben.) 
 
Mit csinálnak ekkor az emberek? 
 
 

TELEFONOS IDŐPONTEGYEZTETÉS: 
Ezt egyre kevesebben csinálják. Nem akarok sem ellene 
sem mellette ágálni, de a telefonos beszélgetések egy 
nagyon jó esélyt adnak arra, hogy fejleszd a kommuni-
kációdat, megtanulj kifogást kezelni, és egyáltalán meg-
értsd, hogyan gondolkodnak az MLM-ről a jelöltjeid.  
 
Amit még érdemes tudni ezzel kapcsolatban az az, hogy 
felejtsd el azokat a meghívó technikákat, amelyeket az 
MLM könyvekben találsz. Ezek az eszközök elkopnak. 
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Néha elég gyorsan. Tehát, ha telefonon akarsz időpon-
tot egyeztetni bármire is, akkor egy olyan személytől kell 
ezt megtanulnod, aki MOST sikeres benne. 
 

MESSENGER, SKYPE, VIBER, STB…  
Tehát az online felületek, általában, ahol személyes kap-
csolatba tudsz lépni az emberekkel. 
 
Sokan azt gondolják, hogy ez az online hálózatépítés. 
 
Ez még NEM az online hálózatépítés. Ez még online fe-
lületen „elkövetett” hagyományos megközelítés. 
 
Amit feltétlenül NE tegyél. 
 
Ne csapj csak úgy oda egy ilyet: 
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Szóval, mi is történik itt? Valaki ismerősnek jelöl, vissza-
igazolod, és rövidesen jön ez. 
 
Az MLM-eket pedig azzal vádolják, hogy a 95% nem ke-
res pénzt. 
 
Na, most komolyan srácok!! Naponta többször kapok 
ilyen üzeneteket. 
 
Nemsokára kaptam a sráctól a másodikat. Akkor meg-
kértem, hogy ne küldjön több spam-et. 
 
Aztán, amikor jött a harmadik, egyszerűen letiltottam. 
 
Ezzel a megközelítéssel SOHA nem fog pénzt keresni. 
Lehet, hogy feloldom ezt a tiltást, és elküldöm neki ezt a 
könyvet. De lehet, hogy nem, mert esetleg megsértődik 
a következő mondaton: 
 
Az agyhalott mentalitás egyedül a Walking Deadben iz-
galmas. 
 
Ha pedig spammelsz, jelenthetnek, és ha ezt többen 
megteszik, a Facebook profilodat is kockáztathatod. 
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A következő formája, amikor bejelölnek, és udvariasan 
megírják Neked, hogy egy MLM csoportban találkoztak 
a neveddel, és te pont olyan fasza csávó vagy csajszi 
vagy, akiket ők keresnek. 
 
Nos: Ők legalább szoktak köszönni! 
 
És különben is, tudja, és tudja, és tudja, hogy én milyen 
fasza csávó vagyok! Úgyhogy velük annyira keményen 
azért nem szoktam bánni! 
 
Bár nem nézik át, hogy kinek írnak, ez is csak egy 
copy-paste üzenet. (Tehát kimásolom, beillesztem és 
entert nyomok.) 
 
Persze, így is lehet próbálkozni. De miből gondolod, 
hogy ebből vagyonos leszel? 
 
Hadd adjak át neked egy nézőpontot.  
 
Emberek dolgoznak minimálbérhez közeli összegekért 
négy műszakban egy gyárban. 
 
Embertelen körülmények között!!!  
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Ehhez igazából még száz felkiáltó jel is kevés lenne…  
 
Utána úgy döntenek, hogy ennek véget akarnak vetni, és 
belevágnak az első üzletükbe, és azt gondolják, hogy né-
hány kimásolt üzenettel sikereket érnek el, és meggaz-
dagodnak! 
 
Hadd mondjak el valamit.  
 

Az MLM a világ LEGERŐSEBB 
 üzleti modellje. 

 
 
Brutál pénzeket lehet keresni. Azt gondolod, hogy cég-
vezetők, értékesítők, és a többi, nem jönnek be ide, és 
nem szállnak versenybe a copy-paste üzenetekkel?  
 
Tényleg azt hiszed, hogy vagyonokat keresni egyszerű? 
 
Nem lenne érdemes egy kicsit elgondolkodni azon, hogy 
te mit szeretnél, hogyan bánjanak veled az emberek? 
 
Én például – és most tarts régimódinak, kövezz meg, 
vagy vess keresztet, és köpj át a bal vállad felett – szere-
tem, ha köszönnek nekem.  
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Ezért én, ha chaten megkeresnék valakit, első szavam az 
lenne, hogy: 
 

SZIA! 
 
És addig nem is írnék mást neki, amíg nem köszönne 
vissza.  
 
Nem alap ez??? 
 
Most, jöhet az egymillió dolláros kérdés. Oké, és mi van, 
ha visszaköszön! 
 
Hát az van, ha nem köszön vissza, akkor gond van.  
 
Veled, vagy vele. 
 
Ezt úgy tudod, eldönteni, hogy ráköszönsz sok emberre 
a Facebookon, és ha sokan még csak válaszra sem mél-
tatnak, akkor lehet, veled van a gond. 
 
Ha visszaköszön, akkor szerencséd van. 
 
De mi a fenét kellene írni ekkor. Igaz? 
Hú, baszki, ez visszaköszönt!... 
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Nos, most jönne egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy:  
 

APROPÓ 
Magyarán: mi a rákért írtál rá. 
 
Persze ide már akár be is rakhatod a copy-paste üzene-
tedet, és akkor megtudod, mi a hatása… 
 
De a legjobb az lenne, ha találnál valami okot, amiért rá-
írsz.  
 
Ehhez viszont nem ártana, ha tudnál is valamit az illető-
ről.  
 
Tehát minimálisan átnézed a Facebook profilját… 
 
Rendszeresen kapok olyan üzeneteket egy szia után, 
hogy a csapatukban pont olyan valakit keresnek, mint 
én, és hogy most végre megtanulhatok pénzt keresni az 
ő segítségükkel.  
 
Ilyenkor azt szoktam válaszolni, villantson már egy juta-
lékcsekket, és ha az jobb, mint az enyém, és mondjuk az 
elmúlt 4 évben folyamatosabban jobb volt, mint az 
enyém, hajlandó vagyok követni… 
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Szomorúsággal tölt el, hogy miután ilyen csúnyát vála-
szoltam, ezek az emberek többé nem akarnak velem tár-
salogni…. brühü-hü-hü! 
 
A legjobb valami olyan lenne, hogy úgy vezesd le ezt a 
beszélgetést, mintha 
 

egy kötetlen csevegés lenne… 
 
Tudod, amikor ismerkedsz valakivel, akkor is bizonyos 
dolgok előkerülnek… Mit iszó’, kő kóla? Vagy: van pasid? 
Vagy: van fotó a melledről?... 
 
Jaj, Istenem, miket is beszélek!!!!  
 
Szóval az alap kérdésekről van szó. Ha pedig alap kérdé-
sek, hogy: „hol lakol”, „hogy híjják a nevedet”, akkor 
előbb utóbb az is előkerül, hogy: 
 

Na és mivel foglalkozol? 
Tehát: 

1. Keress valamit a Facebook profilján, ami elindít-
hat egy csevegést. 
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pl. 
 
Helló, öregem! Láttam azokat az eszméletlen fotó-
kat, amiket a ……. (tengerparton) készítettél. Gyakran 
jártok oda? 
 
(Figyeled, milyen ravasz dög vagyok? Így már elindul-
hattunk abba az irányba, hogy diszkréten firtassuk az 
anyagi helyzetét. Mert esetleg ezt mondhatja) 
 

- Ó mennék én, de hát az átkozott anyagiak… 
- Na, hogyhogy?  Mi az, hogy nincs pénzed??? 

 
Na, jó, ha még nem vagy elég gyakorlott, elsőre ezt így 
meg ne kérdezd tőle, csak ha nagyok a golyóid, mert hir-
telen egy olyan helyzetbe kerülsz, amit nem biztos, hogy 
felkészülés nélkül tudsz kezelni. Ugyanis vissza fog kér-
dezni, hogy „miért, talán te akkor mész, amikor akarsz?” 
– Vagy valami hasonlót. Ezt csak akkor kérdezd meg, ha 
valami ehhez hasonlót tudsz rá válaszolni, hogy: „persze. 
simán. Tele van a hócipőm már a tengerpartokból. Ez a 
hetedik tengerpart idén, ahol homok megy a szandá-
lomba.” 
 
 
Kérdezd inkább azt, finoman, hogy: 
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- Miért, mivel foglalkozol? 

Vagy ha tudod, hogy mivel foglalkozik, és hol dolgozik 
- Hogyhogy, a ……. ezt nem teszi lehetővé? 

vagy: 
- Még mindig ugyanaz a munkahelyed? Azt hit-

tem ott jól keresel. 
 

Ekkor el fogja mondani, hogy mivel foglalkozik, vagy be-
szélni fog a munkahelyéről vagy arról, hogy úgy érzi, 
nem keres jól.  
 
Ezenfelül, az udvariasság azt diktálja, hogy ő is visszakér-
dezzen: „Na, és Te mivel foglalkozol”? vagy „Na és te 
még mindig ugyanott dolgozol”, „Na és te elégedett 
vagy azzal, amit keresel”? Stb… 
 
Ha megkérdezi, a következőt tudod például mondani: 
 

- Azzal foglalkozom, hogy elérjem, hogy az em-
berek többször tudjanak elmenni nyaralni ál-
maik tengerpartjára… 
 

Ez egy csiki-csuki mondat! Tudod, mi az a csiki-csuki, a 
malomból való kifejezés, amikor bárhogy lépsz, malmod 
van. Ha ide lépsz csiki, ha oda, akkor csuki! 
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Miért az?  
 
Mert ezt bármire használhatod! Gyakorlatilag személye 
szabtad neki a megkeresést. 
 
Egy problémájára adtál neki egy lehetséges VÁLASZT. 
.  
Mi a problémája? Hát, hogy nem tud akkor elmenni a 
tengerpartra egy kis relaxra, amikor csak akar! 
 
De itt még nincs vége, úgyhogy ne dörzsölgesd annyira 
a kezed, mert még kigyulladsz. 
 
A következő kérdése valami ilyesmi lesz: 
 

- Ez egy MLM? 
 

Pofád lapos!!!!!! 
 
Dikk! Ezt most tényleg hangosan kimondtam?  
 
Sőt, le is írtam???  
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Nem hiszem el!  A végén még azt gondolod majd rólam, 
hogy az az izé szindrómám van, amitől folyton károm-
kodnia kell az embernek.  Tuareg, vagy mi a fene.  Persze 
lehet, hogy a Tuareg az egy afrikai népcsoport…  Sőt, ha 
belegondolok, egyre biztosabb, hogy az!!! 
 
Szóval elnézést kérek, természetesen nem így akartam 
fogalmazni! Majd valahogy megkérem a nyomdászt, 
hogy retusálja ki azt innen! Biztos meg lehet oldani, 
e-book esetén nem lehet ez olyan nehéz… 
 
Valahogy majd kitakarjuk, amikor a nyomdába megy! 
 
Azt akartam mondani egyébként, visszatérve a té-
mánkra, hogy állítsd meg azt a vad késztetést, amivel rá-
vágnád, hogy ÓÓÓ, IGEENNN!, és őrült sebességgel 
elkezdenéd neki felsorolni a jellemzőit a rendszerednek. 
Egész jól haladsz, ne cseszd el! 
 
 
A válasz: 
 

- Miért? Érdekelnek az MLM–ek? 
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Akkor is ez a kérdés, ha ő kérdő hangsúllyal mondja, ak-
kor is, ha kijelentésként. 
 
A kérdésedre, hogy most már dörzsölgetheted-e a te-
nyeredet, a válaszom: NEM. Most jön a neheze. 
 
Vegyük a legrosszabb verziót, mi lesz, ha azt mondja 
egyszerűen, hogy 
 

- Nem. 
 
Egy dolgot most meg kell említenem. Ez az üzlet nem 
arról szól, hogy elkezdd betuszkolni az embereket a há-
lózatodba. Ez arról szól, hogy megtaláld azokat, akik 
AKARNAK! 
 
Tehát, ha nemet mond, akkor nemet mondott. Nem 
mindenki lesz tagja vagy vásárlója az MLM-ednek.  
 
Azért ennyit még válaszolhatsz neki, hogy kiugrasd, ez a 
NEM egy végleges nem-e: 
 

- Megértelek! Nagyon sok hamis adat kering az 
MLM-ekről. Totálisan megértem, hogy az em-
berek egy része miért nem nyitott rá… 
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Igazából én nem ezt mondanám, a három pont után 
mondanék neki még valamit, csak arra nem biztos, hogy 
fel vagy készülve. Mert az aztán kiugrasztaná a nyulat a 
bokorból, hogy tényleg nem érdekli a dolog, vagy ko-
rábbi negatív tapasztalatok miatt nem akar róla be-
szélni. 
 
Ez a mondat is kiugraszthatja, de ez nem „basz be úgy a 
pajzsa mögé”, mint amit én mondanék. Azonban, ami-
kor elkezded gyakorolni, akkor nem tudsz még mélyen 
beütni a pajzs mögé, mert lehet, hogy sértésnek veszi, 
és lehet, hogy Te nem vagy felkészülve még arra, hogy 
kezelj valakit, aki hirtelen kiakad. 
 
Pedig néha erre lenne szükség, hogy rá tudjon nézni, 
hogy csapdában van. 
 
A lényeg, hogy itt vagy befejeződik a beszélgetés, vagy 
előáll valamivel, amit úgy neveznek, hogy kifogás, vagy 
félelem, vagy tudatalatti ellenállás. Én szerintem ez 
utóbbi érzékelteti a legjobban azt, hogy mivel kerülsz 
szembe. Mert itt valami olyan van a fejében, amiről nem 
is igazán tud, de megakasztja őt abban, hogy helyesen 
gondolkodjon arról a dologról. 
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Ezt pedig kezelned kell. Ennek kezelésére pedig kidolgo-
zott módszer van, ami a Kasza féle lezárás technika. A 
Franchise valamelyik képviselőjénél tudsz tanulni ilyene-
ket. Felsorolnám, hogy kinél, de lassan már annyian van-
nak, mint az oroszok. Ez a könyv betelne a neveik 
felsorolásával… 
 
A félelem az egy hibás elképzelés, ami megállítja a sze-
mélyt, amikor szeretne valamit elérni.  
 
Annyi félelem lehet, ahány ember. Bár vannak olyanok, 
amik nagyon gyakran előjönnek. 
 
Nincs időm… 
Nincs pénzem… 
Én nem vagyok olyan… 
Már megpróbáltam, de megégtem… 
Nem voltam sikeres benne… 
A szponzorom nem foglalkozott velem… 
Nekem kellene azért fizetni, hogy dolgozzak...? 
Stb… 
 
Csak röviden a kezelés alapjairól. 
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Nyugtázás:  – megértem, hogy azt gondolod, nincs időd. 
– Tehát itt nem azt érted meg, hogy nincs ideje. Ezzel 
elismernéd, hogy nincs ideje. azt érted meg, hogy ő AZT 
GONDOLJA! 
 
Visszadobod neki a kifogást. 
 
…De pontosan azért kellene ezt csinálnod, mert most 
nincs időd. A csapatom több tagja is ezzel küszködött, 
hogy nem volt ideje, sőt én is, de aztán belevágtunk, és 
megdöbbenésünkre lett időnk. 
 
MEGJEGYZÉS: Csak olyan dolgot mondhatsz itt, ami 
IGAZ! 
 
Felszólítás a cselekvésre: 
…úgyhogy csak azt tudom Neked javasolni, hogy vágj 
bele Te is, és hozzuk ki együtt a legjobbat ebből a dolog-
ból. Na, akkor megnézed a videómat kötelezettségektől 
mentesen? 
 
Persze ez csak egy példa volt a kezelésre. 
 
Az a lényeg, hogy ha elkezded alkalmazni az embereken, 
elkezdesz beszélgetni velük, elő fognak jönni a félel-
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meik. Ha ezeket egy beszélgetés után leírod, akkor ki tu-
dod dolgozni magadnak a válaszokat, vagy ha a csapa-
tunk tagja vagy, akkor bedobod a közösbe, és együtt 
kidolgozzuk – és legközelebb, amikor jelentkeznek, már 
tudod kezelni. 
 

Merj hibázni!…  
 
Ez egy tanulási folyamat. Lehet, hogy a suliban meg egy 
hagyományos munkahelyen kinevetnek, leértékelnek, 
ha hibázol, de a való életben, ami igazán számít, a hibá-
kat arra használhatod, hogy megtanulsz valami olyat, 
amit előtte még nem tudtál. 
 
Tehát, ez volt, ha nemet mond, és megpróbáltál a nem-
ből kihozni valamit. 
 
 
Mi van, ha IGEN-t mond? 
 
Egyszerű! Mutasd meg neki a videódat, és utána beszél-
jetek. Tehát egyeztess le vele egy időpontot, hogy mikor 
beszélitek meg. 
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Jó esély van rá, hogy a videó megnézése után elmondja 
a „kifogásait”, amiket ugyanígy kezelni kell. 
 
A harmadik variáció: 
 
Mond egy kifogást, és helyben kezeled.   
 
Aztán megmutatod neki a videódat, onnan a forgató-
könyv ugyanaz. 
 
Kérdés: Mindig jönnek kifogások?  
 
Válasz: Nem feltétlenül. Minél hitelesebb vagy, és minél 
lazábban kommunikálsz, annál több esélyed van, hogy a 
félelmek csak úgy elszállnak...  
 
Főleg azért, mert ezt így nagyon kevesen csinálják. Ren-
geteg pénzt tudsz keresni csak azzal, hogy kíváncsi vagy 
az emberekre, tényleg érdekel, hogy mi van velük, tény-
leg hajlandó vagy meghallgatni az igényeiket, és tényleg 
segíteni akarsz nekik.  
 
Hidd el, én már csak tudom, a saját bőrömön tapasztal-
tam. Volt egy 25 millió forintos szerződés, amit csak ne-
kem adtak oda. 
 



 

 

101 

Miért? 
 
Mert leültem a cégvezetővel, és kávézgattam vele, meg 
megittunk néhány pohár gyümölcslevet, és közben be-
szélgettünk, és megkérdeztem, mire van szüksége. 
 
Azt mondta, ezt még soha, senki ne kérdezte meg tőle... 
 
Ez a fickó az 50 leggazdagabb Magyar között van a listán. 
Ha az üzletkötők, akik meglátogatták, nem csak ledarál-
tak volna egy sablonszöveget, nem csak egy pénzforrás-
nak látták volna, hanem valakinek, akinek szolgálatot 
akarnak nyújtani, milliókat, tízmilliókat, vagy akár száz-
milliókat is szemrebbenés nélkül a zsebükbe tudott 
volna tenni. 
 
Én csak 25 milliót tudtam elvinni tőle, mert annak, amit 
kért tőlünk, ennyi volt az értéke, és nem megvágni akar-
tuk, hanem megadni neki azt, amit szeretne. 
 
De ha kezdő vagy, és nem ismered a céget, és nem vagy 
biztos benne, nem ismered a terméket, és nem vagy biz-
tos benne, ez valahogy ott fog lógni a levegőben, és ér-
zékelni fogja a másik fél. Ezt úgy is hívják, metakom-
munikáció.   
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A kommunikációk egy része „inger-reakció” alapján mű-
ködik. Ezért tudod kiugrasztani a dolgokat nála. Ezért 
tudsz egy forgatókönyvet létrehozni, mert az emberek 
hasonlóképpen reagálnak. Ezek berögzült sémák, és 
ezek irányításával egy „laza csevegés” keretében ki tu-
dod ugrasztani belőle a megfelelő pillanatban, hogy 
megkérdezze, „te mivel foglalkozol”. 
 
Ez az értékesítés! Elérni, hogy a jelölted akarja azt a dol-
got. Így sohasem lesz olyan érzése, hogy rá akarsz tuk-
málni valamit, és sokkal simább lesz ez az egész dolog. 
 
Tehát a magam részéről, én SOHA nem mutatom meg a 
videómat valakinek, aki nem kéri tőlem.   
 
Ezért adja magát, hogy ezt az egészet be kellene gyako-
rolnod. 
 
Először úgy, hogy elkezdesz beszélgetni emberekkel a 
Facebookon, üzleti cél nélkül.  
 
A célod itt az, hogy eljuss a beszélgetésben addig, hogy 
megkérdezzék, mivel foglalkozol, vagy ha tudjátok egy-
másról, hogy mivel foglalkoztok, akkor is valahogy erre a 
munkára terelődjön a szó, és rákérdezzen, hogy még 
mindig azzal foglalkozol, stb…  
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Ezt pedig úgy tudod megtenni, hogy Te irányítod a be-
szélgetést, és a megfelelő pillanatban, amikor teljesen 
odaillik, a munkájára tereled a szót, és addig beszélteted 
róla, míg vissza nem kérdez a te munkáddal kapcsolat-
ban. 
 
A megfelelő pillanaton nem azt értem, hogy ráírsz: 
 

- Helló még mindig a …..nál dolgozol? 
- Igen! Miért kérded? 
- Hát csak azért, mert én már nem. Én váltot-

tam. Megnézheted a videómat, hogy mit csi-
nálok. 
 

Szóval, ez NEM a megfelelő pillanat volt, és nem a meg-
felelő beszélgetés. 
 
Addig kell ezt gyakorolnod, amíg lazának nem érzed az 
egészet! 
 
Aztán begyakorolhatod a többit. 

 

Forgatókönyv:  
Válassz ki valakit a Facebook ismerőseid közül, és kezdd 
el vele a gyakorlást. Tanulmányozd addig a profilját, 
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amíg nem támad egy jó ötleted, hogy hogyan indíthatnál 
el egy beszélgetést.  
 
Beszélgess picit vele, és próbáld a beszélgetést finoman 
a munkájára terelni. 
 
Érd el, hogy visszakérdezzen. 
 
Egyelőre ennyi. 
 
Utána elemezd a beszélgetéseteket, hogy mit csinálhat-
tál volna másképp, vagy jobban, bár ha sikerült, akkor 
helyben vagy! Akkor másnál is megpróbálhatod. 
 
Akkor ez egy forgatókönyv. 
 
A jól működő dolgaidat írd össze, és amikor újra és újra 
előjönnek, akkor egyszerűen copy-paste módszerrel tu-
dod majd beilleszteni. De itt is az a lényeg, hogy a „be-
szélgetés” minél kötetlenebbnek tűnjön. Tudom, 
többször leírtam már, de nem győzöm hangsúlyozni. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 
 
A kommunikáció olyan, mint egy labda. Egy olyan labda, 
mint amivel gyerekkorodban játszottál… Vagy, ha ping-
pongoztál, akkor egy pingpong labdának képzeld. 
 
Az a lényege, hogy egyrészt betartjuk az udvariasság sza-
bályait. Például, köszönünk, ha ráírunk valakire! 
 
Vagy nem üvöltünk rá váratlanul az utcán: ennek meg-
felelője, amikor rátolsz egy ajánlatot a Messengerén… 
 
Amikor pedig ráköszöntünk, akkor elindítottuk a labdát, 
és most nála van. A labdák pedig olyanok, hogy ha valaki 
másnál vannak éppen, akkor nem dobhatod el őket újra, 
vagy nem indíthatsz egy szervát újra… Meg kell várni, 
míg ismét nálad lesz a labda. 
 
A beszélgetéseidet is így kell levezetned. A másiknak 
éreznie kell, hogy figyelsz rá, és hagynod kell őt is be-
szélni… Egyszer Te beszélsz, egyszer ő beszél… 
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Ha tudod, hol dolgozik, akkor egyszerűen megkérdezhe-
ted azt is tőle, hogy még mindig a ……-nál dolgozol? 
 
Udvariasságból vissza fog kérdezni! 
 
Majd tudasd velem, hogy boldogulsz! 
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HIRDETÉSEK FACEBOOK CSOPORTBAN 
 
Ezúton szeretném nyilvánosan megkövetni azokat, akik-
nek azt mondtam az elmúlt pár hónapban, hogy a hirde-
tések működnek.  
 
ONLINE RENDSZER nélkül már nem igazán működnek. 
 
A legtöbb hirdetési dolog már el van csépelve. 
Nekem egy hirdetés jött be az elmúlt fél évbe, bár az na-
gyon. 
 
Az a következő volt: 
 

 

 

Ez itt Jenő! Jenő szereti a sok pénzt, és évek 
óta passzív jövedelemből él! Azonban Jenő 
most talált valamit, amivel úgy véli, megsok-
szorozhatja a passzív jövedelmét! Nem 
mondom, hogy legyél Jenő, mert nem min-
denkinek áll jól ez a frizura, de Te is szeret-
heted a pénzt, és Te is vágyhatsz a passzív 
jövedelemre. Akkor ezt NE hagyd ki!... 
GYERE!!! 
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Ez feljuttatott a Learn-Bizben a top listára napok alatt.  
 
De aztán ez is elkopott. 
 
Ez a „kopás” dolog a marketingben egy szokványos do-
log, ha használsz valamit, egy idő után hatástalanná vál-
hat. Ezt hívjuk úgy, hogy elkopott.  
 
Ezért kell újra és újra új dolgokat kitalálni. 
 
Ha elemezni szeretnéd ezt a hirdetést, akkor a követke-
zőt csináltam – mármint azon kívül, hogy egy valag pénzt 
tartottam a kezemben, ami egyébként egy nagy gomb 
az embereknél. 
 

1. Korábbi dolgokra hivatkoztam, amiket elértem, és 
a közönség is szeretné elérni. 

2. Arra hivatkoztam, hogy ez most is fent áll (tehát 
tartósan meg tudom csinálni.) 

3. Mivel az első két pont megalapozta azt, hogy tu-
dom, mit beszélek, komolyan vették azt, amikor 
azt mondtam, hogy most valami olyan dologra ké-
szülök, ami őt is eljuttathatja ide 

 
 

http://keresspenztvelem.com/
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De valójában nagyon kevés ilyen hirdetést találsz! A hir-
detések zöme tucat hirdetés, amilyet már milliószor lát-
tak. Ha csak olyat tudsz felrakni Te is, az hatástalan. Ha 
tudsz egy ilyet, mint az enyém, akkor az viszont fel tud 
repíteni a magasságokba pillanatok alatt.  
 
Bár, mint mondtam, a hirdetések gyorsan elkopnak. Ez 
sem hatékony már, újat kell kitalálni. 
 
Még egy szabály van! Hirdetésekből nem fognak felre-
gisztrálni fizetősen. Csakis ingyenes dolgokra. Magyarán, 
ha az a célod, hogy megnézzen egy videót a weblapo-
don, és utána valamilyen reakciója legyen, akkor ha csak 
az van fent reakciónak, hogy lépj be, és fizess be, akkor 
elvesztetted. Vagy INGYENES regisztrációnak kell lennie, 
vagy ha a cégedhez csak úgy lehet beregisztrálni, hogy 
mindjárt vásárol is, akkor legyen egy alternatív ajánlatod 
a weblapon, hogy abban az esetben, ha több informáci-
óra van szüksége, iratkozzon fel a hírleveledre. Onnan 
pedig már egy jó hírlevélküldő tud dolgozni rajt... 
 
Visszatérve a hirdető csoportokra, ne várj sokat tőlük. 
Persze nem rossz az, ha tudnak róla, hogy mit csinálsz, 
de ne add fel csak azért, mert a hirdetésekből nem jön 
esetleg semmi. 
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Tehát adj fel hirdetéseket, de ne erre alapozd a marke-
tingedet. Ez inkább egy jelzés a piacnak, hogy Te is léte-
zel, és hogy ezzel foglalkozol. 
 
A legjobb, ha van egy online rendszered, és egy csalit 
hirdetsz a csoportokban, amit ingyen megkaphatnak… 
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ONLINE RENDSZER 
 
Az előzőekben azokat a felületeket tárgyaltuk ki, ame-
lyeken az emberek előszeretettel elkezdenek kommuni-
kálni. Ha megtanulod, hogyan kommunikálj a chat-en, 
állítom:  
 

sokkal többet teszel, és sokkal sikeresebb 
leszel, mint a „próbálkozók” 90%-a. 

 
Ezt azért kellett így nagy betűkkel kiírnom, mert tudom, 
hogy nem hiszed el. Viszont én meg tudom, hogy mit be-
szélek!!! 
 
Tényleg te lehetsz a Király(nő), ha meghallgatod az em-
bereket, és azon jár az agyat, hogyan segíts nekik, és va-
lahogy megpróbálod az ajánlatodat úgy tálalni, hogy az 
az ő személyes problémájára legyen egy megoldás. 
 
Azonban, ez nem minden.  
 
Amit eddig leírtam, az nem Online rendszer volt. Ez az 
volt, amit az emberek online-nak gondolnak. 
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Az online hálózatépítés egészen más. 
 
Hasznos bevezető lehet hozzá, ha megtanulsz kommu-
nikálni az emberekkel, mert akkor tudni fogod az online 
marketingedben is, hogy: 
 

„mit” kommunikálj! 
 
Az online marketing nem olyan dolog, amit az egyik nap-
ról a másikra elsajátítasz. 
 
Még a legnagyobb online guruk is, mint Russel Brunson, 
John Chow, Anthony Morrison, stb. 1-2 vagy több év 
alatt jutottak el odáig, hogy igazán nagy pénzeket keres-
senek. (Russel Brunson, aki az egyik termékéért most 1 
millió dollárt elkér, valójában egész gyerekkorában ezzel 
próbálkozott, szóval többről beszélünk, mint 1–2 évről. 
De nem adta fel!) 
 
Persze vannak kulcsra kész rendszerek, csak az a baj, 
hogy azok – főleg, ha hálózatról van szó, gyorsan elkop-
nak.  
 
Tehát mi is egy online rendszer: 
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Amikor online pénzkeresetben gondolkodsz, akkor egy 
automatát építesz fel az interneten. Ami akkor is termeli 
neked a pénzt, amikor alszol, vagy nyaralsz, stb…  
 
Az automata, ha jól építed fel, minimális idő- és energia 
ráfordítással termeli neked a pénzt.  
  

Az automata részei: 
 
Wordpress blogoldal. 
Hírlevélküldő alkalmazás 
Elkapó oldalak 
Videokonferencia terem 
 
+ közösségi oldalak és az ezen végzett tevékenység, mint 
például az élőközvetítések, stb… 
 
A blog az gyakorlatilag egy online napló. Az életedről írsz, 
vagy a tevékenységedről, vagy bármiről, amit az embe-
rek vonzónak találnak. 
 
Lehet, üzleti blogod, lehet hobby blogod, lehet bármi-
lyen témában blogoldalad, ami az embereket érdekli, és 
összekapcsolhatod az üzleteddel őket. 
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Tehát lehet egy MLM-ről szóló blogod. Főleg, ha már te-
kintély vagy benne. Mert előtte lehet, hogy a kutya nem 
fogja olvasni. 
 
De lehet, mondjuk, egy főző blogod, ahol kint van egy 
banner, hogy „hogyan keress pénzt az interneten né-
hány egyszerű lépés” segítségével, és miközben bemu-
tatod a dolgaidat, finoman célozgatsz is rá, hogy annak 
az oka, hogy a főzéssel ennyit tudsz foglalkozni, hogy 
van egy rendszered arra, hogyan keress pénzt az inter-
neten, és persze oda is várod a nézőidet, rajongóidat... 
 
A finom célozgatás nem azt jelenti, hogy szégyenlősen 
elpirulva, hanem azt, hogy nagyon finoman elkezded 
„súlykolni” ezt a dolgot. Olyan finoman, hogy az termé-
szetesnek hat, de sosem felejted el megemlíteni, hogy 
ebből ők is kereshetnének pénzt, és szívesen látod őket 
a csapatodban. 
 
Gyakorlatilag a saját tevékenységedet reklámozod a 
hobbydon keresztül. 
 
Az internetes automaták lényege, hogy minél több kö-
vetőd legyen (mondjuk Facebookon) és minél több 
email címed legyen. 
 



 

 

115 

Hogyan szerzel email címeket? 
 
Ehhez kell a blogoldalad, vagy egy elkapó oldal, ahol egy 
csali segítségével elkéred az email címét. 
 
Az elkapó oldal egy nagyon leegyszerűsített weblap, ahol 
a csalidat felajánlod neki. 
 
Ezen gyakorlatilag nem szerepel más, mint az ajánlatod, 
és néhány mondat, hogy miért van szükséged rá, és ho-
gyan jutsz hozzá – vagy egy rövid videó ugyanerről. 
 

Mi az a csali?  
A csali az az, amit odaadsz az email címéért cserébe, és 
ennek értékesnek kell lennie. (Ha horgászol, akkor tu-
dod, miről beszélek. Adsz a halaknak valamit, amit na-
gyon szeretnek, és ők ráharapnak a horgodra. Ezt 
egyébként Te beetetésnek nevezed, csak én nem akar-
tam így megfogalmazni.) 
 
A csali vagy ingyen van, vagy nagyon olcsó. (A halaknak 
is, meg az online rendszereden is.) 
 
Mi lehet ez a csali? 
 
Például ez a könyv, amit olvasol, egy csali. 
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Ez egy teljes értékű kiadvány. Akkora terjedelemben, 
amit elvárnak egy ilyen típusú könyvtől.  
 
Az az elvárás, hogy egy délután alatt ki lehessen olvasni 
az egészet.  
 
Amit leírok benne, azt mind kipróbáltam, tehát műkö-
dik. 
 
Nálam nem a szokásos bullshitet kapod, hanem az igazat 
írom. 
 
Ezért 5 ezer Forintot is elkérhetnék.  
 
Mondhatom azt, hogy olyan nagyra becsüllek, hogy 
5000 Ft-ot ér nekem csak az email címed.  
 
Pontosabban az, hogy minden kötelezettség nélkül 
megadod nekem, hogy legyen hova küldenem a köny-
vet. Ezek után bármikor leiratkozhatsz, ez nekem rend-
ben van. Nem tartozol semmivel! Illetve egy dologgal 
mégis!  
 
Volt egy alkunk!  
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Én leírom az igazat, te pedig nem adod fel! Ezt szeret-
ném, ha betartanád! 
 
Mégis, miért jó nekem az, hogy ingyen adom a könyvet? 
 
A csalinak tényleges értéket kell képviselnie, és én úgy 
gondolom, hogy amit leírtam, az ennek megfelel. Ezt 
ilyen őszintén, ilyen direktben még biztos nem olvastad 
sehol leírva. És még a rossz vicceimért sem számítok fel-
árat… Szerintem ez már önmagában megéri! 
 
Másrészt megismerhetsz. Tudod, mire számíthatsz tő-
lem. 
 
Megismered picit a piac igazi arcát is. Nem csak az „itt 
nem kell eladnod semmit, nincs termék, nincs befizetés, 
nincs bevétel, nincs MLM címmel…  
 
Kapsz néhány működő dolgot is tőlem. A chates beszél-
gető technika az egyik leghatékonyabb üzletépítő tech-
nika, amit kipróbálhatsz. 
 
Én kerestem fel embereket chaten, éveken keresztül. 
Előtte direkt értékesítésből, telefonhívásokkal 15 millió 
Ft-ot kerestem egy év alatt egy olyan piacon, ahol rajtam 
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kívül mindenki egyetemet végzett a témában, én meg 
egy húsz perces gyorstalpalót.  
 
4000 konkurensem volt a piacon, akik évek óta ezt csi-
nálták. Én meg elvittem előlük a szerződéseket, mert 
egyszerűen alkalmaztam azt, amit itt leírtam. Ha Te 
megtanulod, és alkalmazod, ezzel az egyszerű techniká-
val is rengeteg embert tudsz beléptetni. 
 
 
Persze sok minden nem fér bele ebbe a könyvbe, de ta-
lálsz majd további infókat a könyv weblapján 
(http://onlinebirodalom.com) 
 
Azonban ez a könyv nekem egy szűrő, és egyben reklám 
eszköz is. 
 
Aki végigolvassa, ránéz a valóságra, és nem akad ki, azzal 
tudok valamit kezdeni. 
 
A többiek visszamennek, és küldözgetik a spameket to-
vább másoknak, és soha nem keresnek pénzt. 
 
Miért kell ránézni a valóságra? 
 
Itt egy görbe: 

http://onlinebirodalom.com/
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Ha egy kicsi tanulmányozod ezt, akkor rá fogsz jönni, 
hogy a piac nagy része hol van. 
 
Hadd segítsek! 
 
„Itt nem kell eladni…” 
„Nem kell vásárolni…” 
„Nem kell befektetni…” 
 
Ismersz még ilyeneket? 
 
Ha nem mered kimondani, majd én megteszem. 
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Ezt TAGADÁS-nak nevezik. 
 
Egy olyan ember, aki elkezdi olvasni ezt a könyvet, és ta-
gadásban volt, mit fog csinálni? 
 
Elsőre azt mondja, hogy: ekkora baromságot még sosem 
olvasott. Ez az egész egy nagy kamu! 
 
Aztán, ha mégis tovább olvassa, akkor leesik a következő 
fokra a skálán. Elkezd hitetlenkedni…  
 
Érezted azt, miközben olvastad, hogy „nem, ez nem le-
het igaz”? 
 
De én csak löktem tovább a szöveget, és elkezdted rosz-
szul érezni magad. Talán azt érezted, hogy basszus, ez 
az egész MLM világ durvább, mint a Trónok Harca.  
 
Sőt, most, hogy így végiggondolod, az egyik szponzor ha-
tározottan hasonlít is az Éjkirályra. Sápadt bőr, világos-
kék szem, és még a fülei is… 
 
Érdemes egyáltalán ezzel foglalkoznom?  
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És különben is, ez a csávó egy csomót káromkodik! A vic-
cei pedig förtelmesek, szerinem csak ő röhög rajtuk 
egyedül. Mi a fenét csinál ez? Leír pár sort, aztán vihog 
magában a laptopja előtt? Majd, amikor abbahagyja, ak-
kor ír még pár sort? 
 
Valaki nem is tudja ezt végigolvasni.  
 
De ha eddig eljutottál, akkor lehet, hogy már azt gondo-
lod: „Lehet benne valami.”  
 
Ha már ennyit leírt ide, akkor nem lehet, hogy az egész 
egy sületlen baromság! 
 
Gratulálok, most billentél át a skála legalsó pontján a 
jobb oldalra! 
 
Akkor viszont lehet, hogy tudunk egymással kezdeni va-
lamit. 
 
Ugyanis a skála bal oldalán lévőkkel nem lehet… 
 
Miért?  
 
Hadd mondjak el egy történetet! Lehet, hogy neked 
még nem tűnt fel, de szeretek történeteket mesélni. 
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16 évig gyúrtam… 
 
Nem, nem tésztát! 
Gyúrtam, waze! 
 
Elég jól tudom, hogy hogyan reagál a test a gyakorla-
tokra, és elég jól tudom, hogy kell azokat pontosan vég-
rehajtani. Legalábbis a hagyományos módon. Mert most 
egy egészen más módot tanulok, de ez egy más tört-
net… 
 
Tavaly nőnapi ajándékra a nejem kondibérletet kapott 
tőlem. Imádjuk egymást, 8 éve sülve-főve együtt va-
gyunk, szinte sosem veszekszünk, tökéletes az összhang 
közöttünk. Olyannyira, hogy mindent közösen csinálunk, 
tényleg ő a másik felem. Ha láttál rólunk fotót, akkor tu-
dod, hogy még a hajunkat is ő hordja! 
 
Azonban, amikor elmondtam neki, hogyan kell egy-egy 
gyakorlatot végrehajtani, élből mindig elkezdett vitat-
kozni. 
 
Elég nehéz helyzet, mert így sokáig tartott, mire jól meg-
tanulta… 
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Egy ideig nem értettem, miért van tagadásban velem 
kapcsolatban a gyúrás témájában, aztán egyszer rákér-
deztem, hogy járt-e valaha korábban konditeremben. 
 
És akkor neki is beugrott. Már rég elfelejtette: de 13 
éves korában kick-boxra járt. És ott elvitték kondite-
rembe is, és tanítgatták gyakorlatokra. 
 
És nem úgy mutatták meg azokat, ahogy én. 
 
Szóval egy tortúra volt az elején, amikor a gyakorlatokat 
tanítottam neki. És egyszerűen nem értettem, hogy mi-
ért kezd el először vitatkozni velem, aztán miért akad ki, 
miért „durcizik”, amikor tovább erőltetem a dolgot. 
 
Nézd meg a görbét!  
 
Ha valaki tagadásban van, és elkezded neki áttolni az 
igazságot, akkor mit csinál?  
 
Először hitetlen lesz, és utána, ha tovább nyomod, akkor 
depresszióba esik… 
 
Ennyi. 
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Képzeld el, mi történik, ha olyan emberekkel akarsz dol-
gozni, akik tagadásban vannak? 
 
Az MLM egy szabad üzlet. Gyakorlatilag nincs főnöki 
lánc. Ha én mondok valamit, vagy csinálják, vagy nem 
csinálják. De, aki tagadásban van, nem fogja csinálni…  
 
Vagy tagadásban marad, és azt mondja, hogy amit te 
mondasz egy baromság, vagy ha elkezded átnyomni az 
igazságon, ki fog akadni! 
 
Depis lesz, és ha ekkor fog távozni, akkor azt mondja, 
hogy szörnyű ember vagy! Egy igazi köcsög! 
 
Szóval, az MLM nem arról szól, hogy beerőltess minden-
kit az üzletedbe, hanem arról, hogy kiszűrd azokat, akik-
kel dolgozni tudsz majd. 
 

EGY PERCET SE TÖLTS EL OLYAN 
EMBEREKELL, AKIKKEL NEM LEHET 
DOLGOZNI, MERT LE FOGJÁK SZÍVNI AZ 
ENERGIÁIDAT! 
 
Szóval, bedobtam ezt a csalit ezzel a könyvel!  
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Elkérem az email címedet, elolvasod a könyvedet, ha 
tetszik, akkor tudunk közös nevezőt találni! 
 
Ha nem, akkor is rendben van! Ez a világ sokszínű, nem 
muszáj ugyanúgy látni a dolgokat, mint én. 
 
Ha a csalimat értékesnek találod, nyitottabb leszel rám… 
Nekem pedig az a feladatom, hogy addig mozgassalak az 
online rendszeremben, amíg meg nem tudsz hozni egy 
döntést. Ami „IGEN” vagy „IGEN”. 
 
Bocsánat, itt valamit elírtam. A második igen az valami 
más. Mit is szoktak az elvetemültek mondani? Ja, meg 
van… „NEM!” 
 
Tehát nekem a csalim ez a könyv.  
 
Lehet egy egyszerű videó is, vagy egy tanulmány, de ilye-
nekkel tele van már a piac.  
 
Ezek most már nem olyan hatásosak. Ha nyersen akarok 
fogalmazni, nem „bacnak” úgy oda, mint amikor legelő-
ször letöltött valaki egy ingyenes tanulmányt, ami hasz-
nos volt számára. 
 
Tehát úgy döntöttem, egy teljes értékű könyvet kapsz. 
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Miután feliratkoztál hozzám, és elolvasod a könyvemet, 
a hírlevél küldő automatám elkezd dolgozni rajtad.  
 
Miért? 
 
Mert az emberek annyira körbe vannak véve különböző 
impulzusokkal, hogy gyakorlatilag úgy járnak, mint az az 
autó, amit minden oldalról megpróbálnak betolni.  
 
Egyhelyben maradnak. 
 
Úgyhogy újra és újra vissza kell, hogy irányítsuk a figyel-
müket a célra. 
 
Mondjuk az a célom, hogy belépj a hálózatomba. 
 
Hitelessé kell válnom előtted. 
 
Erre itt a csali. Szerinem elég jó dolgokat írtam benne. A 
könyv végén elmondom, hogy lépj be az üzletembe.  
 
Ez vagy megtörténik, vagy nem.  
 
Pontosabban lesznek, akik mindjárt belépnek, de miért 
veszítsem el azokat, akik nem???  
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Ezért időről-időre kapsz tőlem hírleveleket. Sőt, idő-
ről-időre meghívlak egy-egy konferenciára is. 
 
Ezenfelül, csinálhatok még Facebook csoportot is, oda is 
meghívhatlak, és igazából addig irányítalak a rendszer-
ben az egyik helyről a másikra, amíg a fejedben meg 
nem születik egy döntés. 
 
A döntés, az tudjuk már, lehet az IGEN, vagy amit az el-
vetemültek mondanak, a: NEM. 
 
Nem esetén egyszerűen leiratkozol a hírlevelemről. 
 
Barátságosnak tűnik, igaz? 
 
Az is! 
 
És gyakorlatilag sokkal gyorsabb is lehet, ha jól csinálod, 
mint egy hagyományos üzlet. 
 
Nagyságrendekkel gyorsabb. 
 
Mennyire? 
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Hát ismerek olyan hálózatépítőket, akik chaten keresték 
meg az embereket. Nagyon nagy nemzetközi hálózatot 
építettek. És annyi hármas beszélgetést csináltak, hogy 
a feleségük az ételt úgy tolta be napi háromszor a szo-
bájukba, heteken, hónapokon keresztül. 
 
Én ennél sokkal, de sokkal lustább vagyok. Arról ne is be-
széljünk, hogy a nejem is kinyírna, úgyhogy jól jön egy 
olyan online rendszer, ami elvégzi nekem a munka 
oroszlán részét. 
 
Tehát még egyszer. Blog oldal. Elkapó oldalak. Csali. Hír-
levélküldő, konferencia terem. Ezek az alapeszközök az 
egyik oldalon. 
 
A blog oldal, az WORDPRESS! Tudom, hogy van sok más, 
vannak ingyenes, és vannak jobban programozott olda-
lak, de minden online marketing cuccot wordpressre fej-
lesztenek. Ezt használják a nagyok is. 
 
A csalimért cserébe megadod az email címedet, és ha ez 
elég hasznos volt neked, akkor elkezdesz figyelni rám, 
vagy mindjárt csinálod azt, amit szeretnék.  
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Az emailek további hasznos dolgokat adnak, meghívlak 
előadásokra, és szép finoman terelgetlek, terelgetlek a 
végcél felé. 
 
A hírlevélnek van egy olyan előnye, hogy akár évekre 
előre is megírhatod. És ugyanannyi neki 1 embernek ki-
küldeni a hírlevelet, mint tízezernek. Vagy akár egy mil-
liónak. 
 
Egyébként is, hidd el, nem szeretnéd 10 ezer embernek 
elmondani ugyanazt! 
 
Tuti, hogy a kardodba dőlnél.  
 
Vannak ennél érdekesebb dolgok is az életben! 
 
A másik oldalon meg ott vannak a közösségi oldalak, 
mint a Facebook. Ott lehet csoportod, tarthatsz vi-
deopartikat, stb… Ráerősítesz az online marketingedre. 
 
Vannak, akik azt mondják, hogy az élő videók már nem 
is az online marketingre történő „ráerősítések”, hanem 
ebből jönnek a belépők.  
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Igazából egyrészről maximálisan igazuk van, másrészről 
ott van a jelmondatom. hogy „Hozd ki a maximumot, és 
készülj a legrosszabbra”. 
 
Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy a Facebook, az 
Instagram NEM a tied.  
 
A listád viszont a TIED!  
 
Nemrégiben panaszkodott valaki, hogy nem érti miért, 
de letiltották a fiókját! Valójában többen panaszkodtak 
már emiatt. Legyünk pártatlanok. Nem tudom, hogy mi 
történt, elkövettek-e valamit, de nyilván ezek a felületek 
a SAJÁT üzletüket akarják építeni elsősorban, és annak 
ára van, ha Te is pénzt akarsz ott keresni. Szóval, nem 
tudom mi történt ezekkel a profilokkal, de „készüljünk 
fel a legrosszabbra” alapon, ne csupán egy Facebook 
csoportban legyenek a követőid. Legyen egy saját listád 
legalább egy biztonságos hírlevélküldőben. Olyanban, 
ahol van ügyfélszolgálat, ahol tudsz reklamálni. Mert a 
Facebooknál ilyen nem igazán van. És ha más nem arra 
tudod használni ezt a hírlevélküldőt, hogy olykor emlé-
kezteted őket, hogy a Facebook csoportba tettél egy be-
jegyzést… 
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Tehát lehet, hogy az online „terjeszkedés” keretein belül 
olykor eltolódnak a hangsúlyok bizonyos felületekre, bi-
zonyos kommunikációs módokra, de ettől még legyenek 
bent az alapok, legyen meg a saját oldalad, a saját listád, 
a saját videokonferencia termed. 
 
Miről beszélj! 
 
Bármiről, amit meghallgatnak. 
 
A nejem nemrég kezdett el hálózatépítéssel foglalkozni. 
Régebben ki nem állhatta, hogy az életünk pillanatait és 
az ételeket kirakom a Facebookra. 
 
Most már szereti, de azt, hogy ő videón beszéljen, az el-
képzelhetetlen volt. 
 
Aztán vettem neki egy új telefont, amit szeret, és mond-
tam neki, hogy beszéljen a hóról pár szót, mutassa meg 
az embereknek. A havat is imádja, úgyhogy elkezdte. 
 
Most már az edzéséről beszél. Arról, milyen nehéz le-
szokni a csoki evésről, meg ilyenek. (Mellesleg ma rajta 
kaptam, hogy Túró Rudit evett, de azt mondta, az nem 
csoki.) 
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Most már rajongói vannak. 
 
Sőt, két embert szerzett a konditerembe is. 
 
Ezért mondjuk, nem jár jutalék, de ha már egy dolgot el 
tudtál adni egy videóval – márpedig ez az, ÉRTÉKESÍTÉS 
–, akkor miért ne tudnál valami mást is. 
 
Azóta már megkeresik emberek, és üzlet felől is érdek-
lődnek.  
 
Mondok valamit! Én itt erőlködök ezzel a könyvvel, hogy 
minél nagyobb listát építsek, asszony meg villant pár fo-
tót és pár receptet, közben néha elszólja magát, hogy 
üzletel, és több érdeklődője volt az elmúlt két hétben, 
mint nekem. 
 
Most azon gondolkodik, hogy csinál egy kis kiadványt 
néhány kedvenc ételéről, épít rá egy listát, és ezzel fog 
üzletet építeni! 
 
Amikor ezt megérted, hogy össze tudod kötni a hobbi-
dat az üzleteddel, kitárul a világ… 
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Hiszen a hobbidban vélhetőleg JÓ vagy! Mondhatjuk 
azt, hogy sokkal jobb vagy benne, mint az online háló-
zatépítésben? 
 
Szerintem erre a legtöbb esetben a válasz az IGEN! 
 
Bevallom Neked, hogy én is sokkal jobb vagyok a hobbi-
jaimban, mint az online marketingben! Ugyanis az on-
line hálózatépítés kizárólag KÖNNYEN VÉGREHAJTHATÓ 
DOLGOKRÓL szólhat, ezért nem is igazán építhetek én 
sem bonyolult weblapokat! 
 
Tehát az online marketing 90%-a egy hálózatban szinte 
nem is játszik… 
 
Szóval, ha még nem vagy jártas se az online marketing-
ben, sem az online hálózatépítésben, akkor miért kezde-
nél azon erőlködni, hogy üzleti tanácsokat adj 
másoknak? 
 
Van egy örök törvény! 
 
AZT, HOGY MENNYI PÉNZT KERESEL, AZ HATÁROZZA 
MEG, HOGY MENNYI FIGYELEM IRÁNYUL RÁD! 
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Van-e olyan tevékenységed, amiben hitelesnek érzed 
magad?  
 
Ugyanis, ha Te hitelesnek érzed magad valamiben, ak-
kor mások is hitelesnek érezhetnek abban, főleg, ha te-
szel is picit érte. 
 
Van még egy dolog. Az emberek jelentős része olykor 
hajlamos úgy gondolkodni, ha egy valamiben hiteles 
vagy, akkor más dolgokban is bátran hallgathat rád. 
 
Ezenfelül, ha valamihez már értesz, akkor sokkal köny-
nyebben beszélsz róla, sokkal szívesebben beszélsz 
róla, és nehezebben kerülsz nehéz helyzetekbe. 
 
Vegyül például az ÉLŐ KÖZVETÍTÉS-eket! 
 
Ez most az egyik LEGERŐSEBB figyelemirányító dolog. 
 
Meglepő? Ha végig gondolod, hányan nézik a Big Brá-
nert… Bocsánat, ez Brother, nem bráner… Szóval, há-
nyan nézik a nagy tesót… 
 
Egy show mindig több embert vonz, mint egy üzleti do-
log.  Tudsz-e valami olyat nyújtani, amire odafigyelnek 
az emberek, és amit Te is élvezel? 
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Miért kell élvezned? 
 
Azért, mert amikor elkezded, számítanod kell a legrosz-
szabbra. Tehát arra, hogy nem lájkolnak, nem követ-
nek, csak „néznek” az emberek… 
 
Mellesleg az üzleti videóiddal sokszor még akkor is így 
lesz, ha már elértél valamit. Felteszel valamit – mond-
juk kaja, kiscica, kiskutya, cukiság -, aztán felraksz vala-
mit üzletről és semmi! Max néhány csapattag. 
 
De nem baj, ettől még látják! És ez a lényeg. 
 
Mellesleg, ha élvezed a dolgot, mit érdekel? Nyomod 
tovább! 
 
Én azért választok olyan cégeket az üzletben, ahol 
egyébként is szükségem van a termékre, mert elkez-
dem csinálni, az emberek jó része pedig csak néz… Az 
emberek jó része, akkor fog lépni, ha mások már csinál-
ják! Mert annyira bizonytalanok önmagukban, annyira 
döntésképtelenek, hogy rengeteg megerősítés kell ne-
kik… Aztán, ha van egy zökkenés az üzletedben, akkor 
megint megállnak, és néznek… Közben elmegy ide-oda, 
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bepróbálkozik ezzel-azzal, de téged figyel tovább, 
mintha a CIA-nak dolgozna, vagy mit tudom én… 
 
De mozdulni megint csak akkor fog, ha megint azt látja, 
hogy MÁSOKBAN nagy érdeklődést keltesz. 
 
Ha Te szereted, amit csinálsz, nem nagyon zavar, hogy 
hány ember lép az első pillanatban. Ha szükséged van a 
termékre, ugyanez a helyzet.  
 
Egyszerűen mész tovább – és átnyomod a dolgokat! 
És ezért leszel Te sikeresebb, mint mások! 
 
Tehát a válasz arra a kérdésre, hogy miből és hogyan 
építs listát – beszélj arról, ami érdekelheti az embere-
ket, és amiben jó vagy! Amiben tényleg a legjobb vagy!  
 
Csinálj rá facebook csoportot, csinálj rá facebook ol-
dalt, találd ki, hogy mi az, amiért cserébe odaadnák az 
email címüket – és kösd össze ezt az egészet az üzle-
teddel! 
 
Ha hiteles vagy valamiben, amit csináltál, akkor utána 
az üzleti ajánlatban is hiteles leszel sokak számára. 
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Ha hatalmas listád lesz, mindig meg fogod találni a 
módját, hogyan keress belőle pénzt! 
 
Persze ez idő! De nem véletlenül írtam arról olyan so-
kat, hogyan kell chaten ismerkedni! 
 
Ha van egy üzleted, és nincs még listád, az alapvető do-
log, amit tehetsz, hogy embereket hívsz megy egy elő-
adásra. Megjegyzem ez minden hálózat első számú és 
legerősebb üzletépítő ereje. Hiszen ehhez nem kell 
évekig tanulni, egy délután ráérezhetsz! 
 
Ha jók az előadások, mindig lesz belépő!  
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AZ ONLINE ÉS A TÖBB LÁBON ÁLLÁS 
 
A hagyományos hálózatépítésben a több lábon állás ha-
lálos bűn. 
 
Az online marketingben az egy lábon állás halálos bűn. 
 
Na, erre varrj gombot!... 
 
Az első dolog, amit megtanultam az online hálózatépítés 
kapcsán, hogy sokkal könnyebb 100-200 dollárt keresni 
egy üzletből, mint mondjuk 10 ezret. 
 
Ehhez ugye nem kell Einsteinnek lenni, ezt elsőre meg-
értettem még én is! 
 
Az interneten viszont nem csak egy automatád lehet.  
Lehet, akár 40-50, vagy 100 is. Amennyit el tudsz kép-
zelni. 
 
Ugyanis lehet, 50 vagy 100 különböző weblapod. Ki 
nézi? (Illetve hát az a cél, hogy minél többen nézzék, na!) 
 
Persze itt is vannak szabályok. Alapvetően az online 
marketing a direktértékesítésből származik, és ezért an-
nak a szabályai még mindig érvényben vannak. 
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Például, ha telezsúfolod a weblapodat ajánlatokkal, ak-
kor összezavarhatod az embereket, és lehet, hogy nem 
tudnak dönteni. 
 
De megteheted azt is, hogy minden egyes ajánlatod kü-
lön weblapon szerepel. 
 
Vagy, ha olya lusta vagy, mint én, akkor azt is megtehe-
ted, hogy a weblapodon belül elrejted az ajánlataidat. 
 
Például, ha valakinek a Learn-Biz üzletemet ajánlom, ak-
kor egyszerűen ráküldöm erre a linkre, és ott nem látja 
a weblap többi részét. 
 
http://keresspenztvelem.com/ 
 
Ha viszont a gyémánt megtakarítást akarom megmu-
tatni neki, akkor csak azt látja: 
http://keresspenztvelem.com/gyemant/ 
 
Viszont a magamról szóló részben, fent van a menü, ott 
mindent lát 
http://keresspenztvelem.com/magamrol/ 
 
Szóval ezt megcsinálhatod Te is. 

http://keresspenztvelem.com/
http://keresspenztvelem.com/
http://keresspenztvelem.com/gyemant/
http://keresspenztvelem.com/magamrol/
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Ugyanakkor nekem van az egészre egy történetem, ami 
felfűzi az egészet egy szálra, hogy hitelesebb legyen az 
egész. 
 
Halld a sztorit. Illetve a rövid verziót! 
 
Hosszú éveken keresztül, ki voltunk téve a piaci ingado-
zásnak. Annak, hogy egy átlagos MLM megtartási aránya 
15%. Ez olyan érzés volt, mintha egy zsákot próbálnánk 
megtömni, aminek az egyik oldala lyukas, és csak hulla-
nak, hullanak kifelé az emberek! 
 
Aztán végiggondoltuk a dolgot, és arra a következte-
tésre jutunk, hogy egy olyan üzletet kellene behozni Ma-
gyarországra, amire akkor is szükségük van az 
embereknek, ha nem jön be nekik az üzleti rész. Úgy-
hogy megkérdeztük az embereket, mire van szükség. 
Mivel azt mondták, online akarnak pénzt keresni, utána-
jártunk, hogy az mivel jár.  
 
Aztán behoztuk a Pure Leverage-t, mert az pont azokat 
az eszközöket szolgáltatta, amire szükségük van az em-
bereknek, ha online akarnak építkezni. És ami történt, az 
az volt, amire számítottunk.  
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Itt is ugyanúgy jönnek és mennek az emberek, mint bár-
hol máshol. Azonban a termékre továbbra is szükségük 
van, tehát ha elmennek egy másik üzletbe, itt továbbra 
is fizetik a havi díjukat. Így van nekünk stabil passzív jö-
vedelmünk minimális munkával a Pure Leverage-ben, 
mialatt mások ennyi idő alatt már 3-5 MLM-et is végig 
próbáltak… 
 
Hogy kerülök a Learn-Biz-be, a nyelvtanulós MLM–be? 
 
Nagyon egyszerű. Ahogy elkezdtem online marketinggel 
foglalkozni, rögtön levágtam, hogy az online marketing 
nyelve az angol. Akik beszélik ezt a nyelvet, sokkal ha-
marabb jutnak az új technikákhoz, sőt, ha lemagyarítják 
őket, még plusz pénzeket kereshetnek, és növelik a hi-
telességüket is. Szóval, adott volt, hogy meg kell tanulni 
angoul. 
 
Az első dolog, amit megtanultam az online marketing-
ben, ha szükséged van valamire, akkor keress egy ajánlói 
programot, ami azt nyújtja. Így nem a pénzt költöd, ha-
nem pénzt keresel vele. Ezért elkezdtem keresni egy 
ajánlói programot rá. Így jött a képbe a Learn-Biz, ami-
nek a legnagyobb előnye, hogy még az egész világ piaca 
a mienk… 
 

http://keresspenztvelem.com/
http://keresspenztvelem.com/
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És a gyémánt?  
 
Erre nagyon érdekes sztorim van. Amikor gyerek voltam, 
akkor több milliónyi pengő volt odahaza. Azzal játszot-
tam. Azt hittem, gazdagok vagyunk, és amikor el akarták 
magyarázni, hogy a pengő nem ér semmit, nem értet-
tem.  
 
Hogy lehet, hogy 100 ezer pengő kevesebbet ér, mint 20 
forint? Amikor szebb pénz, mint a forint. 
 
Úgyhogy elmentem vásárolni vele, és amikor a boltos ki-
nevetett, az hatalmas sokk volt nálam. 
 
Azóta hiába tudom, hogy a bevételem egy részét félre 
kellene rakni, vésztartaléknak, egyszerűen nem megy. 
Arra gondolok mindig, hogy mikor lesz a forint, a dollár 
vagy az euró pont olyan értéktelen, mint a pengő lett. 
Hiszen ez bármikor, bármelyik valutával megtörténhet.  
 
Évekig kerestem a megoldást, és végül a befektetési 
gyémánt adta meg a stabilitást. Ahhoz találtam megfe-
lelő ajánlói programot. Szóval, ha minden összeomlik, 
én akkor is likvid maradok… 
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Na, ez volt mindháromra a kerettörténet. Persze a rövi-
debb verzió, mert hosszabban is el tudom mondani. De 
ha megnézed az egészet, valahogy összeáll egy kerek 
sztorivá. 
  
Miért fontos ez?  
 
Azért, mert rengetegen azért állnak több lábon, mert 
nem működnek az üzleteik… Egyik héten ezt tolják, a 
másik héten valami mást. Korábban bemutattam azt a 
srácot, aki kétnaponta megküldött egy-egy új üzlettel. 
Nos, én nem azért állok több lábon, mert nem mennek 
a dolgaim, én azért állok több lábon, mert MŰKÖDNEK 
a dolgaim.   
 
De a piac ezt honnan tudná? 
 
Onnan, hogy megvan rá a történetem, és ezt ahol tu-
dom, el is mesélem. 
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 A TÖBB LÁBON ÁLLÁS ELŐNYEI 
 

1. Meg tudod tenni azt, hogy olyan üzleteket válasz-
tasz, amelyeknek a termékeire szükséged van. Én 
csakis olyan hálózatokba lépek be, amire tényleg 
szükségem van. Tehát az előbb leírt sztorim szó-
ról-szóra igaz.  
 
Ebből az következik, hogy a legrosszabb verzióból 
is jól jövök ki.  
 
Mi lehet a legrosszabb verzió?  
 
Lehet egy rossz verzió az, hogy a piac nem úgy 
gondolkodik, min én, és nem lesz belőle hálózat. 
(Ilyen még nem volt ugyan, de tételezzük fel). Na 
és? Nekem akkor is szükségem van a termékekre, 
tehát egyszerűen fizetem tovább.  
 
Mi van, ha bedől a cég? 
 
Való igaz, a cégek olykor bedőlnek.  Jó cégek is. Ez 
mindig benne van a pakliban. Akkor sincs semmi. 
Hiszen használtam, előnyöm származott belőle, 
tehát ha bedől, akkor keresek egy másik hasonlót, 
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ha van… Anyagilag pedig nem nagyon számít, hi-
szen több lábon állok, ha az egyik cég bedől, nem 
az van, hogy hirtelen nincs egy vasam sem, a töb-
biből még jön. 

 
2. Felejtsd el az első hullám körüli hercehurcát. Va-

lójában a több lábon állás hozhat neked annyi 
pénzt, mint az első hullám. Könnyebb párszáz dol-
lárt keresni egy hálózatban, mint tízezreket… Rá-
adásul, ha elmegy az első hullám, sok cég össze is 
omlik. Téged ez nem érint nagyon, mert gyakorla-
tilag máshonnan is jön a pénz. Max keresel vala-
mit, hogy a kieső összegeket pótold. 
 

Mint mondtam, ezt csak az online marketingben tudod 
jól megcsinálni. 
 
 
Na és akkor elértünk ide is: 
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HOGYAN ÉPÍTS FEL EGYETLEN NAP 
ALATT EGY ONLINE BIRODALMAT! 
 
Róma nem egy nap alatt épült fel. 
 
Viszont az Interneten órák alatt el tudsz jutni a világ min-
den tájára. 
 
Ehhez arra van szükség, hogy tényleg megtanuld hasz-
nálni az online rendszeredet, és hogy elég nagy mennyi-
ségű feliratkozód legyen.  
 
És mindent használnod kell, amit ebben a könyvben le-
írtam. 
 
Tehát azt, hogy hogyan válassz ki egy MLM-et, stb… 
 
Kiválasztasz egy első hullám állapotában lévő MLM-et, 
vagy épp kreálsz egy első hullámot… Igen, erről nem is 
beszéltem még részletesebben. Ha elég feliratkozód 
van, akkor simán kreálhatsz egy hullámot Te magad! 
 
Mit kell tenned? 
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Egyszerű! Válassz egy bináris vagy egy 3-as mátrix rend-
szerű céget. 
 
És küldd ki a listádra, hogy elkezded, és annak a sorrend-
jében berakod az embereket, ahogy befizetnek… 
 
Szerinted mi fog történni? 
 
Igen, a nap végére állni fog az online birodalmad… 
 
Utána a játék már az, hogy megtartsd. 
 
De ez már egy másik történet! 
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NE VÁRJ, MERT MEGSZÍVOD 
 
A halogatás halálos. 
 
Pedig eléggé emberi dolog! Az élet sokszor közbeszól, és 
az ember áttesz dolgokat egy másik időpontra…  Ami 
sokszor egy: „majd valamikor” Majd, ha több időm lesz, 
majd, ha lesz pénzünk, majd, ha piros hó esik… Meg ilye-
nek. 
 
Miért ne halogass, ha egy online üzletet akarsz elkez-
deni?  
 
A piac nehezedik! 
 
Sokkal nehezebb, mint 10 éve volt, és nehezebb, mint 
mondjuk tavaly volt. 
 
Tíz éve el lehetett indítani egy emaillel egy online üzle-
tet. Nekem napi 1000 feliratkozót is hozott. 
 
Ma, ha van egy weblapod, olyan jogi dolgoknak kell 
megfelelned, mint a GDPR, és eléggé macerás lett a do-
log. 
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Most fogadott el nemrég az EU egy újabb törvényt, ami 
ismét megnehezíti ezt az egészet... 
 
Ugyanakkor a gazdaság lassan széthullik. 
 
Van megoldásod arra, hogy talpon maradj, ha beüt a 
baj? 
 
Az én üzleteim így vannak felépítve, hogy egy ilyen hely-
zetben segítsenek Neked! 
 
Például a nyelvtanulás.  
 
Nyelvet tanulni nem csak menő, hanem ha kommuni-
kálsz, sokkal több lehetőséged lesz világszinten. Ha eset-
leg menni kell valahova máshova, sokkal több a 
lehetőséged, ha beszéled az ország nyelvét… 
 
Úgyhogy kezdjük is ezzel. 
 
A Learn-Biz egy 3-as mátrix, tehát sorban töltöm az em-
bereket. 
 
 Mindenkinek felajánlom, aki elolvassa ezt a kiadványt! 
 

http://keresspenztvelem.com/
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Előzd meg őket, és kerülj be előttük a mátrixba, hátha 
valami jól sül ki belőle… 
 
Itt tudod megnézni a videómat: 
 
http://www.keresspenztvelem.com 
 
 
E KÖNYV KÉRDŐÍVE ITT TALÁLHATÓ! 
KÉRLEK TÖLTSD KI MOST! 
 

https://forms.gle/111a532dihiYJNfM9 
 
Hadd írjam meg Neked a Hogyan Robbantsd Az Anyagi 
Helyzetedet – MÉG MA c. kiadványt!  
  

http://www.keresspenztvelem.com/
https://forms.gle/111a532dihiYJNfM9
https://forms.gle/111a532dihiYJNfM9
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UTÓSZÓ - KAPCSOLAT 
 
 
Ez a kiadvány szabadon terjeszthető. Tehát nyugodtan 
add oda bárkinek...  
 
Ha Te úgy kaptad ezt a példányt valakitől, a könyv hon-
lapjáról le tudod tölteni a legfrissebb példányt is, már ha 
kellett javítani a mostanin, és akkor felkerülsz a hírleve-
lemre is, ahol további infókat kaphatsz! 
 
http://www.onlinebirodalom.com 
 
Ha bármi kérdésed lenne, felteheted a titkos Facebook 
csoportban, ahova csak azok kerülnek be, akik a honlap-
ról töltötték le a könyvet, vagy akár írhatsz is nekem egy 
emailt: 

hello@onlinebirodalom.com 
 
Köszönöm a figyelmedet, remélem tetszett, és remélem 
tetszeni fog a következő is, amit az 1000. feliratkozó 
után elkészítek! 
 

http://www.onlinebirodalom.com/
mailto:hello@onlinebirodalom.com
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Addig is sok sikert kívánok Neked a Szabadok üzletében, 
és a Learn-Bizben is, ahova reményeim szerint már be-
léptél.  
 

Eugene 
 
ui. 
Ha idáig eljutottál, és még nem tetted volna, kérlek töltsd 
ki a kérdőívemet, hogy tudjam, hogyan teljesített a 
könyv, és hogy megírhassam a Hogyan Robbantsd az 
Anyagi Helyzetedet – MÉG MA C. kiadványt! 
 

https://forms.gle/111a532dihiYJNfM9 
 
köszönöm! 
 

https://forms.gle/111a532dihiYJNfM9

