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Sposób na niezależność finansową
Na samym początku chciałbym wyjaśnić Ci, drogi Czytelniku, dlaczego właściwie napisałem tę publikację.
Otóż zdaję sobie sprawę, że wiele osób (do których należałem również ja) stale szuka metody na to, aby się wzbogacić, aby żyć życiem,
o jakim marzą.
W większości wypadków jednak poszukiwania te kończą się niepowodzeniem i pogodzeniem się z tym, że takie życie jest nam po prostu pisane. Niejednokrotnie jednak prawdziwe okazje przechodzą
nam koło nosa, gdyż nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile są warte.
Aby naprawdę móc cieszyć się życiem, trzeba osiągnąć niezależność
finansową. Dlaczego?
Dlatego, żeby już nigdy nie martwić się o brak pieniędzy, robić to, co,
z kim i kiedy się chce. Nasuwa się w tym miejscu pytanie: Czy osiągnięcie bogactwa jest możliwe dla każdego?
Z całą pewnością tak. Sposobów na wzbogacenie się jest wiele, natomiast według autorów „Jednominutowego milionera” istnieją cztery
główne drogi do osiągnięcia niezależności finansowej: FIRMA, INTERNET, NIERUCHOMOŚCI i INWESTYCJE.
Zwłaszcza w Internecie aż roi się od rożnego rodzaju „okazji” wzbogacenia się. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że znaczna ich
część to nie do końca pewne i legalne interesy i raczej nie warto się
w nie angażować.
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Uważam, że jedną z najbardziej dostępnych dla każdego metod osiągnięcia niezależności finansowej jest network marketing, czyli
MLM.
Skąd ten pogląd?
Gdyż codziennie pojawiają nowi milionerzy oraz osoby, które osiągnęły znaczne dochody pasywne w branży marketingowej. Nie ma
znaczenia, czy są to ludzie wykształceni, czy też nie, czy są biali, czy
czarni, z jakiego kraju pochodzą i z jakiej grupy społecznej. Czytałem
wiele historii MLM-owych milionerów i mogę powiedzieć, że jedyną
rzeczą, która ich łączy, jest szczera chęć poprawy swojego życia i to,
że nigdy się nie poddawali.
W tym miejscu być może stwierdzisz, że wiesz, co to jest MLM, że
jest to oszustwo, piramida i że tutaj wzbogacają się jedynie nieliczni.
Nic bardziej mylnego.
Skąd jednak u wielu ludzi taka opinia?
Ponieważ wszędzie, w każdej branży mamy do czynienia z oszustwami i oszustami. Znane mi są z widzenia lub ze słyszenia firmy, które
pod przykrywką MLM-u były tak naprawdę piramidą finansową (jedyni, którzy się tu bogacili, to założyciele firmy).
Znam też przypadki, gdzie mimo iż firma była i nadal jest solidna, to
„liderzy” nie postępowali fair wobec dystrybutorów ze swojej grupy,
a więc ludzi, których bezpośrednio lub pośrednio zaprosili do biznesu.
W sytuacjach takich dystrybutorzy w większości nie widzieli możliwości zarobienia pieniędzy, szybko się zniechęcali. Rzucali wszystko,

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Michał Kidziński

NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA – Michał Kidziński
Sposób na niezależność finansową

●

str. 6

przeklinając konkretną firmę i „cały ten MLM”, co w rzeczywistości
nie było prawdą.
Dlaczego uważam, że MLM jest świetnym sposobem na osiągnięcie
niezależności finansowej?
Dlatego, że sam współpracuję z firmą MLM i widzę, że każdego dnia,
tygodnia, miesiąca i roku ludzie działający w branży marketingu sieciowego osiągają wspaniałe rzeczy, cieszą się życiem i nie martwią się
o pieniądze.
Jeśli uważasz, że MLM, a co za tym idzie – metoda zarabiania pieniędzy, o której piszę, nie jest dla Ciebie, to jak najbardziej szanuję
Twoją decyzję, ale myślę, że szkoda Twojego czasu na dalsze czytanie.

Co chcę osiągnąć dzięki tej publikacji?
Chcę w ciągu najbliższych pięciu lat pomóc minimum stu osobom
osiągnąć ich własne cele. Oznacza to tyle, że minimum stu osobom
pomogę osiągnąć wolność, a te sto osób również postąpi podobnie na
mniejszą lub większą skalę.
Jeśli więc przyjmiemy, że średnio każda z tych stu osób pomoże
dwudziestu osobom osiągnąć niezależność finansową, to otrzymamy
dwa tysiące bogatych i szczęśliwych ludzi.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Michał Kidziński

NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA – Michał Kidziński
Jak zamierzam to zrobić?

●

str. 7

Jak zamierzam to zrobić?
Myślę, że po zapoznaniu się z tą publikacją będzie Ci łatwiej wybrać
firmę, z którą chcesz współpracować. Istnieje bowiem kilka faktów,
na które MUSISZ zwrócić uwagę, decydując się na zarabianie pieniędzy dzięki współpracy z firmą MLM. Jest to pierwszy pośredni
sposób.
Drugi sposób to taki:
Przeczytasz to, co mam do powiedzenia, ale tak naprawdę nie będziesz nadal wiedział, z jaką firmą się związać. W takiej sytuacji będziesz mógł skontaktować się ze mną, po czym ja pokażę Ci, w jakim
przedsięwzięciu uczestniczę.
Być może wtedy wspólnie będziemy mogli współpracować i popracować nad osiągnięciem przez Ciebie niezależności finansowej lub innych celów, o których marzysz.
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MLM
Na pewno słyszałeś już o czymś takim jak MLM lub network marketing czy marketing sieciowy. Opinie na temat tego rodzaju biznesu są
bardzo zróżnicowane. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że mnóstwo ludzi działających w MLM-ie osiągnęło wspaniałe rzeczy I żyje
życiem, o jakim wielu tylko marzy. Z każdym miesiącem liczba tych
ludzi rośnie i cały czas na pewno będzie się powiększać. Również
w tej chwili tak się dzieje.
Jeśli można mówić o czymś takim jak idealny biznes, to dla mnie
mój biznes MLM jest czymś takim. Abym mógł jednak Ci naświetlić,
czym charakteryzuje się idealny biznes, proszę, zapoznaj się z poniższymi punktami.

Idealny biznes
1. Nakierowany jest na rynek całego świata.
2. Wytwarza produkt stałego zapotrzebowania. Oznacza to, że ludzie będą nabywać go bez względu na cenę.
3. Wymaga niewielkiego nakładu pracy: im mniej potrzeba ludzi,
tym lepiej.
4. Sprzedaje produkt, który zaspokaja ciągłe potrzeby ludzi. Nie
jest to produkt, który można zastąpić innym lub obejść się bez
niego.
5. Ma niskie koszty, nie wymaga dużej lokaty, nie potrzebuje
wielkiego serwisu, reklam, porad prawnych itp.
6. Wytwarza produkt, który jest trudny lub nawet niemożliwy do
skopiowania przez konkurencję. To znaczy, że produkt jest
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Michał Kidziński

NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA – Michał Kidziński
Idealny biznes

●

str. 9

unikatowy, zaprojektowany do specjalnego użycia albo chroniony przez prawo lub patent.
7. Nie wymaga olbrzymich nakładów pieniężnych ani wielkich inwestycji w sprzęt. Inaczej mówiąc – nie zamraża pieniędzy.
8. To taki, który daje stały dopływ gotówki – Twoje pieniądze nie
są unieruchamiane przez umowy kredytowe.
9. Nie podlega rządowym i przemysłowym regulacjom.
10.Jest przenośny. Możesz go wziąć wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz lub pojedziesz.
11. Punkt decydujący: IDEALNY BIZNES zawsze pozostaje ekscytujący, nawet gdy przewyższa nasze intelektualne i emocjonalne możliwości.
Nie wiem, czy każdy biznes MLM spełnia te punkty, ale wiem, że dla
mnie mój biznes spełnia wszystkie. Nie dla kogoś, dla mnie. I dobrze
byłoby, żeby Twój spełniał wszystkie punkty dla Ciebie. Jeśli tak będzie, to przy odpowiednim zaangażowaniu nic nie może powstrzymać Cię od osiągnięcia sukcesu.

Jak można w skrócie określić MLM?
„MLM jest kopaniem studni, zanim dopadnie Cię pragnienie, bo
kiedy już poczujesz pragnienie, możesz już nie mieć siły, żeby kopać.”
Jak wspomniałem wcześniej, wiele osób myli piramidę z MLM-em.
Są to w rzeczywistości dwie różne rzeczy. Dlaczego?
Otóż piramida to „biznes” nielegalny oparty, głównie na oszustwie.
Jedynymi, którzy zarabiają tu pieniądze – i to niemałe – są założyciele firmy, a cała reszta ludzi, którzy probują zdobyć tu jakikolwiek
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dochód, dostarcza jedynie pieniądze wierzchołkowi powstałej piramidy.
A tak nawiasem mówiąc – czy np. zakład pracy nie tworzy czegoś na
kształt piramidy? Fakt jest taki, że zarabiają tu wszyscy, ale kto wyciąga z tego interesu najwięcej? :-) Pomyśl o tym.
Kiedy przyjrzysz się swojemu życiu, to tak naprawdę w pewnego rodzaju piramidach codziennie uczestniczysz. Zresztą nie tylko Ty, ale
również ja i cała reszta naszej populacji.

Jak sytuacja wygląda w network marketingu?
Wygląda to tak, że nieważne, kiedy przystąpisz do współpracy,
bowiem ZAWSZE możesz dokonać więcej niż Twój bezpośredni
sponsor czy też ludzie, którzy znacznie wcześniej zaczęli swą
działalność.
Wiem to, gdyż są tego tysiące przykładów. Tutaj nie ma ograniczeń.
W każdym momencie jest dobry czas, aby zacząć, a to, co osiągniesz,
zależy wyłącznie od Ciebie. Być może to TY będziesz osobą, która
ustanowi rekord i w wyjątkowo krótkim czasie zbudujesz grupę tak
dużą, jak nikt wcześniej. Ograniczenia co do tego mieszczą się
jedynie w Twojej głowie.
Warto, abyś zapamiętał, że przed podjęciem współpracy należy
przyjrzeć się kilku faktom. Na podstawie tych punktów ja również
podjąłem decyzję, że akurat z tą firmą, z którą aktualnie
współpracuję, chcę współpracować. Wiem, że wybrałem idealnie.
Oto te punkty („Twoja niezależność finansowa” – Andre Blanchard):
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1. Firma
Ważne jest, aby związać się z firmą, która wykazuje dużą stabilność,
działa zgodnie z zasadami etyki, posiada długą tradycję i zapewnia
długoterminowe korzyści. Dokładnie przeanalizuj strukturę oraz
wszystkie aspekty funkcjonowania firmy, z którą zamierzasz prowadzić interesy.
Właściciele
Kim są właściciele i czy mają jakiekolwiek doświadczenie w danej
dziedzinie?
Czy firma jest własnością prywatną, czy publiczną? To bardzo ważne
pytanie, gdyż często akcjonariusze poświęcają jakość produktu dla
większych zysków.
Finanse
Szukaj firmy, która ma dobrą reputację, i wybierz taką, która nie ma
długów. Wystrzegaj się firm, które obiecują olbrzymie pieniądze przy
niewielkim wysiłku.
Etyka
Dowiedz się, czy i jakie zasady etyczne obowiązują w biznesie i czy są
przestrzegane w całej organizacji.
Trwałość
Dowiedz się, kiedy powstała firma, co da Ci możliwość przejrzenia jej
dotychczasowych wyników oraz ustalenia stopnia jej wiarygodności.
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Obowiązkowy wkład
Z reguły firmy, które nalegają, aby płacić „wkładowe” na rozpoczęcie
(co może wiązać się z pewnym ryzykiem), nie funkcjonują zbyt długo.
Reprezentacja
W poważnych firmach istnieją związki dystrybutorów, którym przewodniczy wybierany spośród nich zarząd.
Legalność
Upewnij się, czy Twój biznes przetrwa po Twoim odejściu. Powinieneś mieć możliwość przekazania go swoim legalnym spadkobiercom.

2. Sponsor i Twoi współpracownicy
Network marketing daje Ci nieograniczoną wolność wyboru ludzi,
z którymi chcesz współpracować. Możesz współpracować absolutnie
z każdym, jednak aby ta współpraca była owocna i aby sobie wzajemnie zawierzyć, musi się między Wami zawiązać naturalna nić przyjaźni.
Powinieneś w gruncie rzeczy wybierać ludzi, którzy prosperują najlepiej i najdynamiczniej pośród tych, których znasz.
Wtedy Twój biznes ma bardzo dużą szansę na wspaniały rozkwit i na
to, że da Ci takie dochody, o jakich zawsze marzyłeś.
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System
Pozwala na to, aby w sposób sprawdzony i bezbłędny iść drogą do
wolności i niezależności finansowej.
Każdy MLM ma swój system. Czy każdy jest dobry? Nie wiem.
Na pewno jednak jakikolwiek system jest lepszy niż jego brak.
Moja sugestia jest taka, abyś również dobrze przyjrzał się systemowi
pracy i aby był on możliwie jak najmniej skomplikowany (na pierwszy rzut oka pewnie i tak większość będzie niezrozumiała :-D).
Nie mogę mówić o systemach innych firm networkowych, ale wiem,
że system firmy, z którą współpracuję. jest najlepszy... dla mnie oczywiście – i był to jeden z powodów, dla których wybrałem właśnie tę,
a nie inną firmę działającą w branży MLM.
Myślę, że to również bardzo istotne, aby system Twojej firmy był
również najlepszy dla Ciebie.
Jedno jest jednak pewne: nawet najlepszy system nie zrobi z Ciebie
osoby finansowo niezależnej i wolnej, jeśli naprawdę z całego serca
się nie zaangażujesz.
Ale ścisłe działanie według systemu i nierobienie nic po swojemu
(nie odkrywaj na nowo czegoś, co już dawno jest odkryte :-)) da Ci na
pewno wspaniałe wyniki.
Potrzebne jest jedynie zaangażowanie, dyscyplina i cierpliwość – no
i ... ZACZNIJ DZIAŁAĆ.
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Narzędzia
Aby prowadzić ten biznes, musisz liczyć się z tym, że będziesz umawiać się na spotkania bądź to w domach swych przyszłych partnerów, bądź też u siebie. Jest to poświęcenie pewnej ilości czasu i pieniędzy. Nic nie ma w tym dziwnego. Jedna rzecz jedynie w tym momencie jest ograniczająca – działając w ten sposób, jesteś w pewien
sposób ograniczony co do liczby osób, z którymi możesz przeprowadzić spotkania, oraz terenu, na którym możesz te spotkania przeprowadzać.
Jak więc spowodować, aby te ograniczenia znacznie zmniejszyć
i spowodować znacznie szybszy rozwój biznesu?
Jest jedno narzędzie, dzięki któremu tak naprawdę nie masz żadnych
ograniczeń. Wiesz już, o czym mówię?...
Tak, jest to Internet.
Jeśli Twoja firma ma system pracy oparty o to niesamowite narzędzie, to tak naprawdę nie masz ograniczeń. Masz wręcz nieograniczony dostęp do ludzi na całym świecie. Oznacza to, że w nieporównywalnie krótszym niż przy tradycyjnych metodach czasie możesz
zainteresować ludzi i robić interes wszędzie, gdzie tylko będziesz
chciał.
A gdybyś jeszcze mógł mieć dostęp do automatycznych prezentacji
online? Oznaczałoby to, że pewne rzeczy działyby się bez Twojego
udziału, a Ty w tym czasie mógłbyś... informować nowe osoby i kontaktować się z nimi.
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Być może myślisz, że takiego biznesu nie ma. Gdyby jednak go nie
było, to czy pisałbym o tym? :-)
Kolejnym plusem takiego prowadzenia biznesu (nie mówię, że całość, ale około 80% pracy jest wykonywane poprzez Internet) jest na
pewno zmniejszenie kosztów i efektywniejsze wykorzystanie czasu.
Pamiętaj jednak, że w MLM-ie bardzo ważne jest, aby pewne sprawy
omawiać w sposób tradycyjny, a więc albo telefonicznie, albo np. za
pośrednictwem Skype'a, który bardzo dobrze się do tego nadaje.
Wszystkiego nie można zautomatyzować.
Podsumowując to wszystko, co napisałem: uważam – i co do tego jestem przekonany w 100% – że dosłownie każdy może osiągnąć niezależność finansową dzięki MLM-owi.
Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas czegoś się boi. Boimy się
biedy, straty, krytyki, braku akceptacji. Bardzo często odczuwamy
również strach przed porażką, co może zahamować wszelki rozwój
człowieka i zniechęcić go do wszelkich prób poprawienia swego życia.
Podświadomie więc większość z nas wybiera „bezpieczeństwo” w formie pracy na etacie, gdyż owa większość sądzi, że stała comiesięczna
pensja stanowi zawsze jakieś zabezpieczenie. Ta sama jednak większość lub znaczna jej część nie lubi bądź nawet nie znosi miejsca,
w którym pracuje. Dziwne, prawda?
Wybierają więc owo „bezpieczeństwo” w zamian za wolność, która
może stać się ich udziałem. W konsekwencji jednak tracą i jedno,
i drugie. Nikt, żaden pracodawca nie może zagwarantować im stałego utrzymania aż do emerytury i tak samo nikt nie może zagwaranto-
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wać, że tę emeryturę dostaną. A jeśli nawet dostaną, to czy ich poziom życia wówczas podniesie się, czy spadnie?
Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna...
Zacznij więc już dziś kopać studnię, dopóki nie chce Ci się jeszcze
pić, bo później, kiedy dopadnie Cię pragnienie, będzie albo bardzo
trudno, albo wręcz nie sposób kopać.
Jeśli więc uznasz, że taki sposób uwolnienia się i podążania do wolności jest dla Ciebie – nie zwlekaj. Zacznij działać. Czy zdecydujesz
się na współpracę ze mną, czy też nie – życzę Ci z całego serca powodzenia i osiągnięcia naprawdę dużego sukcesu.
Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem e-maila:
kidzik@safe-mail.net.

Jeśli jednak uważasz, że to nie dla Ciebie – to tym bardziej życzę Ci
powodzenia, bo... będzie Ci potrzebne.
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POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:
Zostań SuperPartnerem – Krzysztof Abramek
Jak zwiększyłem swoje zyski
z programów partnerskich o 387%?
Krzysztof Abramek wie, że na programach partnerskich
można naprawdę dużo zarobić. A skąd wie? Z własnego
doświadczenia! Teraz i Ty możesz się dowiedzieć, jak
osiągnąć wymierne korzyści finansowe z udziału w programach partnerskich.
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://superpartner.zlotemysli.pl
"... Krzysztof Abramek jest najlepszym partnerem w moim programie
partnerskim i jedyną znaną mi osobą, która ma na tyle doświadczenia, aby
takiego ebooka napisać."
- Piotr Majewski, konsultant e-biznesu, redaktor CzasNaE-Biznes

Google AdSense – Andrzej Herzberg
Dowiedz się, jak zarabiać
kilkadziesiąt dolarów dziennie

NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA – Michał Kidziński
Narzędzia
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Nauczysz się, jak umieścić reklamę na swojej na stronie. Dowiesz się, jak
przygotować swój serwis, aby został on zaakceptowany przez redaktorów z
Google. Poznasz także wszystkie ważne pojęcia związane z programem Google
AdSense i nauczysz się interpretować wyniki raportów.
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://google-adsense.zlotemysli.pl
"Aktualnie sam wypracowałem już zarobki na poziomie 20$/dzień, jednak
po przeczytaniu wstępnych rozdziałów eBooka widzę, że mogę
zdecydowanie więcej, a informacje tam zawarte napewno pomogą mi
w osiągnięciu celu."
- Bartosz Michalski, administrator serwisu UnderPL.org

Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników
na stronie www.zlotemysli.pl
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