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Raport 1 - ego Miliona 

                                         Manfred Wunderling 
 

WSTĘP 

 

Pytaliście o ten raport, ponieważ prawdopodobnie nadal nie jesteście milionerami i 

szukacie użytecznych wskazówek na temat tego, jak osiągnąć ten status. 

Zrobimy coś trochę innego na początek: 

Szukasz wskazówek na temat tego jak osiągnąć ogólny przychód miliona dolarów, czy jak 

osiągać taki przychód miesięcznie? 

 

Niemożliwe? 

 

Jeśli tak myślisz, musimy założyć, że potrzebujesz zmienić swój sposób myślenia o 

możliwościach w tym momencie, ponieważ są na tym świecie ludzie którzy zarabiają 

dziennie 700 milionów dziennie! (typu Arabia Saudyjska która sprzedaje ogromne ilości 

ropy naftowej).  

 

Spójrz, wszyscy słyszeliśmy to zdanie: „niebo jest limitem”. 

Jednak niebo jest dla wielu z nas pochmurne- żeby rozpoznać błękit poza chmurami, 

żeby rozpoznać nielimitowane możliwości jakie oferują nam dzisiejsze czasy. 

 

MLM jest przemysłem, dzięki któremu powstało ponad 200 tysięcy milionerów na całym 

świecie i z duma mogę ogłosić, ze sam stworzyłem 119 z nich. 

 

Każdy z nich należy teraz do topowej grupy 0,00129 %, którzy osiągnęli ten status w 

MLM. Jest jednak tak wiele do zrobienia! I to właśnie skłoniło mnie do napisania tego 

raportu - pomoc ludziom na całym świecie w osiągnieciu odpowiedniego sposobu 

myślenia, by dołączyć do tej grupy milionerów z MLM i zmienić swoje życie na życie 

milionera! 

 

Zacznijmy od samego początku. 

 

Chciałbym wam powiedzieć trochę o mnie, żebyście wiedzieli skąd pochodzę i lepiej 

zrozumieli, o czym będę wam mówił.  

 

Urodziłem się w Niemczech 54 lata temu, a moje dzieciństwo nie należało do najlepszych. 

Mój ojciec niespecjalnie dbał o swoja rodzinę, wiec logicznym krokiem był rozwód moich 

rodziców kiedy skończyłem 14 lat. 

 

Mama musiała pracować w trzech różnych pracach, nie miała wiec czasu dla mnie 

podczas najważniejszych lat. w których dorastałem jako młodzieniec. Dyscyplina jakiej 

zazwyczaj uczy nas ojciec, nie była czymś, co kiedykolwiek dostałem. W wieku 18 lat moi 

nauczyciele zdecydowali, ze nadszedł czas, abym opuścił szkole średnią, wiec odszedłem 

nie kończąc jej, a także nigdy nie nauczyłem się żadnego zawodu. 

 

Możesz wiec powiedzieć, ze to jedna z tych „karier”, o których zazwyczaj dowiadujesz się, 

gdy poznajesz historię przestępcy. Powiedzmy wiec, ze warunki na rozpoczęcie historii 

sukcesu nie wyglądały dla mnie najlepiej, ale zawsze miałem taki sposób myślenia: 

Zostanę milionerem - nawet pomimo nie ukończenia szkoły oraz nie nauczenia się 

żadnego zawodu. 
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W wieku 25 lat zacząłem karierę w przemyśle sprzedażowym i odnosiłem sukcesy. 

Zostałem CEO w mojej firmie pracując ciężko każdego dnia, jednak właściciel tej firmy 

nie był typem gościa, któremu możesz naprawdę zaufać, wiec podpisywanie się własnym 

nazwiskiem pod wszelkimi dokumentami stało się ryzykowne. Otworzyłem się wtedy na 

nowe możliwości. 

 

Na początku widziałem we właścicielu tej firmy swojego mentora. Jednak spędzając coraz 

więcej czasu przy jego boku, obserwując jego i jego nawyki, dostrzegłem, ze była to zła 

ścieżka w stronę sukcesu. Zostając z ta firmą nastawiłbym się w złym kierunku, wiec 

podjąłem decyzje: 

 

Musiałem cos zmienić. 

 

Zajęło to pół roku, jednak okazja zapukała do moich drzwi, gdy pewien student 

opowiedział mi o możliwości budowania organizacji i nauczania jej, by osiągać dochód 

pasywny. 

 

 

Dosięgnął mnie przemysł MLM - w wieku 28 lat. 

 

 

Przez 7 lat próbowałem odnaleźć swoją ścieżkę po przez wzloty i upadki i nie zarobiłem 

wystarczająco wiele, żeby żyć w wolności finansowej. Właściwie było całkowicie 

odwrotnie: miałem długi, straciłem swoja pierwsza żonę i córkę przez rozwód i 

przeszedłem wiele ciężkich chwil. 

 

 

Jednak powiedziałem sobie: zostanę milionerem i nikomu nie pozwolę siebie zatrzymać - 

nawet samemu sobie. 

Jeśli nie zarobię pieniędzy w MLM będzie to moja wina, nie wina przemysłu. Po 7 latach 

znalazłem klucz do sukcesu i od tamtej pory moje życie zmieniło się w bajkę: finansowa i 

geograficzna wolność była nagroda, a ja byłem w stanie wyprodukować ponad półtora 

biliona dolarów podczas kilku następnych lat. 

 

 

Nauczałem ludzi swoich zasad sukcesu i 119 ludzi było w stanie zarobić milion dolarów 

jak ja, a w dniu dzisiejszym tworzymy projekt, który pozwoli nam zarabiać milion dolarów 

miesięcznie. 

 

 

Wrócimy jednak do tego punktu później.  

 

 

Czego wiec możesz się nauczyć z mojej przeszłości żeby dało Ci to jakieś 

pierwsze wnioski? 

 

Jest wiele takich rzeczy, jak na przykład: 

1. To nie przeszłość jest ważna, lecz przyszłość ! 

2. Jeśli nie jesteś zadowolony, to ty musisz zmienić swoja sytuacje- jeśli twoja 

obecna praca/firma nie jest ta właściwa, nie trać czasu i otwórz się na nowe 

możliwości 

3. Zawsze musisz być pewien, ze twój mentor jest tym właściwym. Jeśli nie jest, 

zabierze Cię ze sobą na dno. 

4. Uwierz w siebie! 

5. Ustaw się na styl myślenia „one-milion-dolar-mindset” 

6. Nie win innych za swoje porażki 

7. Nigdy się nie poddawaj 



 

 

Moglibyśmy przestać tutaj, ponieważ powiedziałem już wszystko, dzięki tym 7 złotym 

zasadom. Jednak ja nie działam tak jak inni coache mówiąc jedynie mądre zdania.  

Nazywam siebie najbardziej niezwykłym coachem, ponieważ zapewniam prawdziwy 

plan krok po kroku do osiągniecia sukcesu. 

Na dodatek zapewniam tez stały systematyczny coaching, co oznacza: 

Obserwowanie starań, kontrolowanie rezultatów oraz nauczanie i praca razem z 

moimi partnerami, dopóki nie zostanie osiągnięty cel. 

 

 

Jesteś gotowy? 

 

 

1. To nie twoja przeszłość jest ważna, lecz przyszłość! 

 

Ja wygląda twoja przyszłość? 

Jasno? Kolorowo? 

Połączona ze stylem życia oraz wszystkimi przyjemnościami o jakich już teraz 

marzysz? 

 

 

Jakim cudem możemy wiedzieć jak wygląda nasza przyszłość? 

 

 

Możemy - jeśli sami stworzymy swoja przyszłość! Jednak najczęstszy rodzaj myślenia 

to taki, ze tak długo jak długo robimy nasza mapę marzeń, umieszczając nasze cele 

na papierze, przy okazji wkładając w to jak najwięcej pozytywnych myśli, przyszłość 

będzie promienna! 

Nie jest to prawda ! 

 

 

Matematyka podąża logicznymi zasadami, tak samo jak nasze życie. 

 

Chce pomoc ci zrozumieć dlaczego MY nie jesteśmy zdolni do kreowania przyszłości, 

jednak czegoś innego- z drugiej strony jest to połączone z naszymi myślami. Spójrz 

na poniższe logiczne sekwencje akcji i reakcji:  

 

 

Uważaj na swoje myśli, 

Ponieważ twoje myśli zamienia się w słowa 

 

Uważaj na swoje słowa, 

Ponieważ twoje słowa zmienia się w czynności! 

 

Uważaj na swoje czynności, 

Ponieważ twoje czynności zmienia się w nawyki 

 

Uważaj na swoje nawyki, 

Ponieważ twoje nawyki stworzą twój charakter 

 

Uważaj na swój charakter, 

Ponieważ twój charakter stanie się twoim przeznaczeniem 

 

 

Jeśli przeanalizujesz ta sekwencje zdań, zobaczysz, ze nasze nawyki nie są jedynymi, 

które wpłyną na kreowanie się naszej przyszłości. 



Jeśli twój nawyk, to ciągle odkładanie na później czegoś, co musisz zrobić, mimo ze 

jest to nie przyjemne, oznacza to, ze tracisz czas, prawda? 

Jednak nawyki są sprytnymi rzeczami, które są tak głęboko w tobie, ze niemal nie 

możesz ich rozpoznać- dopóki nie zorientujesz się, ze są one jedynymi rzeczami które 

kreują twoja przyszłość. 

 

 

Jest wiele nieproduktywnych nawyków które przeszkadzają w twoim rozwoju i 

sukcesie. 

 

Jednak nie zaprzestaniesz nieproduktywnych nawyków mówiąc sobie „więcej tego nie 

zrobię”. Jedynym sposobem, by przestać jest zastąpienie ich nawykami 

produktywnymi!  

 

 

Np. : Paweł wraca do domu z pracy, a jego nawykiem jest to, by usiąść przed 

telewizorem i wypić drinka. 

(myślę, ze są miliony takich Pawłów…) 

 

 

Robi to każdego dnia. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu…przez lata. 

 

 

Stało się to jego życiem! Spróbuj zmienić cos w jego życiu… zabierz mu pilot od 

telewizora, wyrzuć jego whisky i zobacz, co się stanie…. Będzie wściekły, będzie 

krzyczał, a ty będziesz go uspokajać. Spróbujesz pomoc mu zrozumieć, ze nie jest to 

dobre dla jego zdrowia, a na koniec on zrozumie wasza rozmowę i uda, ze wszystko 

jest w porządku. 

 

 

Następnego dnia wróci z pracy i obraz jego dawnego życia przebrnie mu przez myśl. 

Stanie się niespokojny, choć może jest silny, jednak co powinien teraz zrobić? 

Czytać?- nie robi tego od lat. Rozmawiać?- ale o czym? Stanie się nerwowy. Potrwa to 

zaledwie kilka dni i Paweł znajdzie sposób, by wrócić do swojego dawnego życia. 

 

 

Co pomogłoby Pawłowi? Gdyby zamienił swoje stare życie (nawyki) z nowym życiem, 

np. zakładając swoje sportowe ubrania i biegając zamiast oglądania telewizji. 

 

 

Pierwszego dnia to zaboli, jednak już drugiego dnia będzie trochę lepiej, a trzeciego 

dnia będzie oczekiwał chwili, gdy pójdzie biegać. 

Czwartego dnia zacznie być z siebie dumny i porozmawia ze swoja zona o poprawie 

sytuacji. Ona będzie z niego dumna i ich relacja stanie się nieco inna niż wcześniej. 

Jego życie zmieni się bardziej i bardziej, im częściej będzie stosował nowy nawyk: 

Paweł nie zmieniał swojego życia; było to jedynie zastąpienie produktywnym 

nawykiem tego starego i nieproduktywnego.  

Tak samo jest z biznesem. 

 

 

Jakie są twoje nawyki? 

Co robisz, kiedy pozyskasz nowego partnera? 

Jak wiele czasu spędzisz kontaktując się z nim ? 

Na czym się skupisz pracując z nowym partnerem? 

Jakie są twoje myśli, kiedy biznes ci nie idzie? 

Jakie są twoje myśli, kiedy inni odnoszą większe sukcesy niż ty? 

Jak spędzasz swoje nawyki? 



Jak dużo inwestujesz w biznes? 

Jak często zapewniasz edukacje swoim partnerom? 

Czego używasz, by trenować? Rzeczy, które przeczytałeś, czy stosowałeś w praktyce? 

 

 

Zamknij oczy i wyobraź sobie postać idealnego networkera odnoszącego sukcesy oraz 

najlepszy możliwy sposób w jaki Ty mógłbyś być przez niego wspierany. Nie ma 

limitów; pozwól swoim myślom wykonać prace. Ta postać, to Superman w MLM, 

wszystko czego można by chcieć naprawdę, wiec jak wyobrażasz sobie jego wsparcie? 

jakie powinny być rezultaty, nie ma limitów! 

 

Nie czytaj dalej dopóki nie skończysz myśleć o swoim Supermanie. 

 

 

Nie czytaj dalej… 

 

 

Nie czytaj dalej… 

 

 

Nie czytaj dalej… 

 

 

Gotowy? 

 

 

Okej! Teraz przyszedł czas na analizowanie: gdzie jesteś w porównaniu do 

supermana? Daleko? Czego ci brakuje? Które nieproduktywne nawyki zatrzymują Cię 

przed zostanie supermanem? 

Wypisz je wszystkie! Zrób to teraz! 

 

 

Nie czytaj dalej…. 

 

 

Nie czytaj dalej… 

 

 

Nie czytaj dalej… 

 

 

A teraz zamień te wszystkie nieproduktywne nawyki na te produktywne! Jeśli dobrze 

zrozumiałeś ten rozdział i jesteś tym, który go zastosuje, właśnie zrobiłeś pierwszy 

krok, by stać się następnym milionerem w MLM. 

 

 

Gratulacje!!! 

 

 

2. Jeśli nie jesteś zadowolony, to ty musisz zmienić sytuacje- jeśli twoja 

obecna praca/firma nie jest ta właściwa, nie trać czasu i otwórz się na 

możliwości. 

 

 

 



Widzę wielu ludzi w MLM, którzy pracują w firmie, gdzie zakochują się w swoich 

początkach kariery networkowej. Wkładają wiele wysiłku w swoja prace, osiągają 

pierwsze rangi i sukcesy, jednak pewnego dnia do ich życia wkracza realność. 

 

 

Orientują się, ze ich sponsorzy jakoś specjalnie o nich nie dbają oraz ze firma nie do 

końca spełnia swoje obietnice lub ze nie do końca jest możliwe osiągniecie celów, o 

których śnili, gdy zaczynali swoja prace w networku. 

 

 

Pamiętam, kiedy byłem zaangażowany w pewnej amerykańskiej firmie i po pewnym 

czasie zacząłem dostrzegać, ze właściciel tej firmy wydawał masę pieniędzy w 

kasynach; na dodatek dowiedziałem się, ze w tym samym czasie dużo pil. Na tamten 

moment byłem numerem jeden na świecie z ta firma i prowadziłem właśnie 

negocjacje z topowym gościem, przyjmując jego decyzje o dołączeniu do mojej 

organizacji. Jednak wszystko leży w odpowiedzialności. Jak mogłem świadomie 

sponsorować, kiedy wiedziałem o wszystkich bledach jakie popełniał właściciel? 

Co wiec zrobiłem? Napisałem email do właściciela mówiąc mu, ze już  mu nie ufam i 

dłużej nie mogę sponsorować „Top-ów” by dołączali do jego firmy. Właściwie 

zrezygnowałem ze swojej pozycji nr 1 w tej firmie i musiałem znowu zacząć od zera. 

Wtedy osiągałem przychód w wysokości ok. miliona dolarów rocznie.  

 

 

 

Dziś ta firma już nie istnieje, a „top” gość pracuje w nowej firmie razem ze mną - 

jako partnerzy… jednak oboje jesteśmy bardzo szczęśliwi. 

 

 

To co chce wam powiedzieć: naprawdę musicie się zastanowić i zadać sobie kilka 

pytań: 

 

Czy ta firma zapewnia Ci prawdziwy system prowadzący do sukcesu? 

Czy ta firma zapewnia produkt, który jest wyjątkowy i niepowtarzalny?  

Czy założyciele są przedsiębiorcami, czy dawnymi „klubowiczami”, którzy postanowili 

otworzyć swoja własną firmę, by zarobić więcej pieniędzy?  

Jaka jest misja i wizja tej firmy? Czy może chodzi tylko o pieniądze? 

Czy naprawdę masz realne szanse, aby zarobić milion dolarów z ta firmą? w ciągu 

następnych 12 miesięcy? 

Jaki jest twój plan kompensacyjny? Czy jest wiele poziomów kwalifikacji, by moc 

osiągać w biznesie jak najwięcej? 

Jak wygląda kultura komunikacji w tej firmie? 

Co z praca zespołowa? Czy czujesz, ze wszyscy pracują razem? 

Jakie są wizje założycieli? Czy zapewniają realny plan, żeby osiągnąć ten cel?  

Jaka jest infrastruktura firmy? Mam na myśli zwłaszcza te w Europie: czy posiada 

certyfikaty? Biura? Magazyny? i generalnych managerów w każdym kraju? 

 

 

Powinno się zadawać wiele pytań, a my nie powinniśmy bać się analizować. 

 

Kiedyś mój dobry przyjaciel zapytał mnie:  

-Manfred, jaki jest najlepszy błąd?  

 nie zrozumiałem tego pytania na początku, ale wytłumaczył: 

-najlepsza pomyłka, to ta najkrótsza!  

 

 

Znaczy to: w momencie, gdy zorientujesz się, ze jesteś na zlej drodze, powinieneś się 

zatrzymać i zacząć od początku gdziekolwiek indziej, ponieważ w twoim życiu czas 



jest ograniczony. Każda sekunda, gdy idziesz w złym kierunku, to strata czasu- czas 

jest ograniczony… i twoja odpowiedzialnością jest, aby wycisnąć z życia jak najwięcej. 

 

 

Stanie się milionerem jest jak dotąd jednym z najbardziej aktualnych marzeń w 

ludzkich umysłach, ale pomyśl o tym: jedynie 0.00129% osiągnęło ten status w MLM. 

Dlaczego tak niewielu? Jest wiele powodów, ale główny z nich to ten, ze nadal nie 

przestawili swojego sposobu myślenia!  

Właśnie dlatego czułem, ze powinienem napisać ten raport i czuje się zobowiązany, 

by pisać prawdę. A prawda brzmi: nie ma znaczenia jaka rangę posiadasz w 

momencie, gdy dociera do ciebie, ze w tej firmie nie zarobisz swojego „jednego 

miliona”, musisz być otwarty na zmianę- oczywiście na lepsze, zmianę związaną z 

etyka i moralnością. 

 

 

Kiedy mówisz to ludziom, zazwyczaj odpowiadają „tak- oczywiście, ze w tej firmie 

mogę zarobić pieniądze” ale czy to prawda? Oczywiście każdy może zarobić pieniądze, 

jednak razem ze sposobem myślenia powinieneś także pracować nad swoimi 

zdolnościami, a ja pomogę Ci w tym w dalszej części raportu. Jednak posiadanie 

wszystkich zdolności nie pomoże, jeśli jesteś w zlej firmie. 

 

Nie chodzi tylko o pieniądze. Ale pozwól, ze powiem ci, balans w życiu jest bardzo 

ważny. Bez balansu możesz odnieść okropna porażkę. Spójrz na Emy Winehouse, 

Houston czy Elvisa Presleya. Wszystkie te supergwiazdy straciły równowagę w życiu i 

umarły w tragicznych okolicznościach, jak wielu innych. Widzieliśmy wielu bilionerow 

popełniających samobójstwa, wiec wiemy, ze pieniądze nie są najważniejsze, 

JEDNAK: bez pieniędzy nie ma zbytnio opcji na balans w życiu. Zrób wiec sobie teraz 

przerwę; nie czytaj dalej i zacznij w tym momencie robić swoja osobista „checkliste” 

dotycząca twojej obecnej sytuacji, analizując, czy wszystko czego potrzebujesz jest 

na swoim miejscu. 

Nie słuchaj co mówią inni- chodzi o twoja osobista checkliste bazującą na osobistych 

okolicznościach- i spróbuj określić czy jesteś w tym momencie we właściwym miejscu. 

Jeśli tak- świetnie! Idź wiec i opracuj plan, by osiągnąć status milionera w ciągu 

następnych 12 miesięcy. Jeśli nie- nie trać czasu na podejmowanie decyzji, by zacząć 

od nowa w lepszych okolicznościach.  

 

 

3. Zawsze musisz być pewien, ze twój mentor jest tym właściwym, jeśli nie -  

pociągnie cię ze sobą na dno 

 

 

Gdy zacząłem biznes, zapytałem sam siebie „skąd wezmę kontakty”? w 

przeszłości 4 razy zaczynałem w MLM i nigdy nie przestawałem pracy w żadnej 

firmie zabierając swoja organizacje do kolejnej. Zawsze budowałem ja od nowa. 

Wtedy zdecydowałem zabrać się za kampanie reklamowa w google i tytuł jaki 

wybrałem to: 

 

NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCY ZAWSZE KŁAMIĄ ! 

 

Oczywiście ten tytuł był bardzo agresywny i chce cię przeprosić, jeśli zarabiasz 

najwięcej w MLM i czytasz nadal ten raport, oczywiście nie jest faktem to, ze 

wszyscy najlepiej zarabiający kłamią, jednak ostatecznie wielka cześć tego 

określenia nosi w sobie prawdę.  

 

 



Rezultatem tej kampanii było 2.500 leadow w ciągu dwóch tygodni- wszyscy z 

networku pytający o spotkanie ze mną. Wyglądało na to, ze to zdanie zwracało na 

siebie uwagę wielu networkerow . Dlaczego wiec, jeśli nie było w nim prawdy?  

Chce wiec powiedzieć, ze najlepiej zarabiający kłamią specjalnie, lecz widywałem 

to już wiele, wiele razy: im wyższa ranga, tym bardziej różniła się praca. 

Należało pracować bardziej jako menager, niż jako zwykły pracownik. 

Zaczynając biznes zazwyczaj mam do 16 spotkań by zbudować organizacje. 

Aktualnie postawiłem poprzeczkę na więcej niż rok, jednak teraz mój grafik 

wygląda zupełnie inaczej: 

Latając z eventu na event, trenując liderów grup, kontrolując rezultaty, tworząc 

nowe prezentacje i możliwości marketingowe, przejmując odpowiedzialność za 

otwarcie w nowych krajach itd. 

 

 

Ale czy to znaczy, ze zmieniłem cokolwiek w trenowaniu poczatkujących? Nie!!! 

 

 

Szkopuł w tym, ze w MLM ludzie są promowani poprzez swoje rangi, a nie 

zdolności. Oznacza to, ze widzimy wielu klubowiczów o wysokich rangach, którzy 

mówią rzeczy niekoniecznie oparte na zasadach ich sukcesu. W wielu krajach 

możemy dostrzec, ze najlepiej zarabiający najwięcej zarabiają na sprzedaży 

swoich systemów szkoleniowych, a nie na sprzedaży produktów firmy, do której 

przynależą.  

 

Wszystko zależy od misji jaka masz, a reszta przychodzi automatycznie. Moja 

misja jest pomagać ludziom osiągać przychody, więcej przychodów niż 

kiedykolwiek sobie wymarzyli, a przychód moich partnerów jest dla mnie 

ważniejszy niż mój. Oczywiście pomaga to, jeżeli pracujesz z planem 

kompensacyjnym który wspiera takie działania i który nie naciska Cię, gdy twoi 

partnerzy osiągają większe sukcesy niż ty.  

Ogólnie jednak: im bardziej nastawisz się na to, by kreować przychód 

swoich partnerów, tym większy sukces osiągniesz ty. 

 

Wracając o terminu „mentor” musimy zrozumieć, ze w MLM znajdziemy wielu ludzi 

którzy nie są skupieni na przychodach partnerów ale na swoim własnym.  

Jeśli ci ludzie maja wyższe rangi i są postrzegani za bogów w twojej firmie twoja 

praca staje się jeszcze trudniejsza, ponieważ twoi nowi partnerzy zjawia się na ich 

spotkaniach i zdobędą złe informacje jak stać się człowiekiem sukcesu. Ciągle 

możemy to obserwować. Kierunki zmieniają się w teorie sukcesu jednak nie 

podążając za prawdziwymi czynnościami nie osiągniemy go  i nie dołączymy do 

klubu milionerów. 

 

 

Wizja to sztuka widzenia rzeczy niewidzialnych dla innych! To jeden z moich 

ulubionych cytatów, jednak wizja jest jedna z części sukcesu. Wielu liderów, 

skupia swoje treningi w większości na tej części, jest to o wiele bardziej 

eleganckie i ekskluzywne, niż rozmawianie o prawdziwej rzeczy która przynosi 

sukces: praca! 

Z drugiej strony ta praca która musi być zrobiona nie jest zrobiona nawet przez 

większość liderów samych w sobie przez bardzo długi czas. Dlatego właśnie 

stworzyłem taki a nie inny tytuł mojej kampanii google i to jest właśnie powód 

dlaczego, we wszystkich firmach w których zaczynałem, osiągałem pozycje numer 

jeden na świecie: zawsze mowie prawdę. Jest tylko jedna prawda w tym świecie i 

brzmi ona tak ze musisz pracować ciężko (i mądrze w tym samym czasie), by stać 

się milionerem ! 

 

 



W tym raporcie, otrzymasz wszystkie kroki potrzebne, by osiągnąć taki przychód i 

wiesz co? Nie ma znaczenia w jakiej firmie pracujesz, w każdej z nich możesz to 

osiągnąć.  

I będę bardzo wdzięczny za twoja odpowiedz, gdy zaaplikujesz te zasady i 

osiągniesz o wiele większy przychód niż wcześniej. Wtedy będziesz mógł 

powiedzieć: mam mentora - nawet jeśli się nie poznaliśmy. Jednak poznałeś 

kogoś kto naprawdę Ci pomógł i będzie szczęśliwy z każdego twojego sukcesu. 

Widzisz, rola mentora jest blisko powiązana z odpowiedzialnością i ludzie którzy 

posiadają wysoki  poziom odpowiedzialności, naturalnie dążą do tego, by uczyć 

innych. Od najwcześniejszych lat, czułem w sobie taka odpowiedzialność. Dla 

mnie życie bez odpowiedzialności jest żadnym życiem. Jednym z moich 

największych sukcesów jest ten gdy widzę jak mój wychowanek wchodzi na scenę 

lub wspina się na najwyższe szczeble kariery w swoim biznesie. 

Obecnie mam 153 tysięcy dystrybutorów w mojej organizacji i to z czego jestem 

dumny to fakt, ze 23,22% z nich jest na wyższym poziomie kariery. Mówiąc to nie 

zadziwi fakt, ze wykreowaliśmy ponad 150 milionów w prowizjach podczas 

ostatniego 4.5 roku, lecz najlepsze dopiero nadejdzie. Czy jestem zadowolony? 

Czy jestem usatysfakcjonowany? Nigdy! Jeśli możemy to zrobić to dla 23,22% 

ludzi, możemy to zrobić tez dla 30,40,50 i więcej.  

Niebo jest limitem mówią ludzie, ale poczekaj: poza niebem jest jeszcze 

wszechświat. 

Nie akceptujemy limitów, szukamy czegoś więcej - więcej sukcesów, więcej 

liderów, więcej ludzi którzy czują się odpowiedzialni i więcej członków klubu 

milionerów.  

Chciałbyś do nas dołączyć? Naprawdę?  

Usiądź wiec ponownie i zadaj sobie kilka pytań, by dowiedzieć się czy podążasz 

teraz odpowiednia ścieżką. 

Nie czytaj dalej zanim odpowiesz sobie na te pytania, ponieważ już wiesz: 

najlepsza pomyłka to ta najkrótsza. Jeśli podążasz za radami od ludzi którzy dają 

Ci zły przykład nawet w najlepszej firmie na tym świecie, poniesiesz klęskę jeśli 

pójdziesz w złym kierunku. Każdego dnia gdy to robisz jesteś dalej od wejścia do 

klubu milionerów. Pytania jakie powinieneś sobie zadać. 

Spisz odpowiedzi bez zastanawiania się nad nimi i dokończ swoją osobista 

„mentor checkliste” proszę, odpowiedz na te pytania jedno po drugim, nie czytaj 

kolejnych przed udzieleniem odpowiedzi to bardzo ważne. 

 

Kto jest twoim mentorem? 

Jak wyglądała jego przeszłość? 

Czemu akurat ta osoba jest twoim mentorem? 

Jaki jest jego sukces? 

Należy do przeszłości czy do teraźniejszości? 

Jaka jest jego wiadomość która ma dać ci sukces? 

Czy ten mentor regularnie sponsoruje swoich dystrybutorów? 

Czy odnoszą oni sukcesy w krótkim okresie czasu? 

Czy mentor ten kontaktuje się z tobą poza treningami? 

Czy pracuje razem z Tobą by osiągnąć sukces? 

Czy zna twoje wyniki by obserwować progres? 

Czy inwestuje w twój biznes? 

 

A teraz gdy już odpowiedziałeś na pytania możesz zrobić kolejna przerwę i 

przeczytać odpowiedzi oraz zastanowić się czy jest to odpowiednia osoba w której 

ręce możesz przekazać swoje życie. 

Być czyimś mentorem wiąże się z wysoka odpowiedzialnością. Mentorzy maja moc 

by wznieść kogoś na sam szczyt lub całkiem zmienić kierunek. 

Urodziłeś się sam i umrzesz sam. To jest twoje życie! 

Twoim zadaniem jest wycisnąć z niego jak najwięcej, wiec zacznij planować swój 

życiowy sukces. Nie ufaj wszystkim którzy maja wysokie rangi; zacznij analizować 



żeby podejmować najlepsze decyzje. To życie twoje, twojej zony, męża, dzieci… 

wszystkie te życia są blisko połączone z twoim sukcesem w MLM ponieważ jako 

członek kluby milionerów będziesz miał wszelkie możliwości by pomoc tym 

ludziom w uzyskaniu życiowej wolności i harmonii. Rozumiesz już? 

Działaj mądrze, skup się na swoim sukcesie, nie kupuj wszystkich historii jakie 

słyszysz, tylko stale obserwuj czy wiadomość jaka ślą, zgadza się z ich 

działaniami. Podejmowanie dobrych decyzji naprawdę może być tak proste. 

 

4. Uwierz w siebie 

 

Łatwo to powiedzieć, gdy wokół tyle przeszkód, prawda? 

 

Kto z nas nigdy nie doświadczył: 

-zapraszanie na prezentacje, ale ludzie się nie pojawili 

-sponsorowanie nowych klubowiczów, którzy nigdy nie zaczęli pracować 

-budowanie organizacji, które po czasie się załamały 

-wybór sponsora, który nigdy nie udzielił odpowiedniej pomocy 

-posiadanie marzeń, których nigdy nie podzielał twój partner 

-mówienie znajomym i rodzinie o nowym biznesie i słyszenie „przestań nie daj się ogłupić 

i zostań lepiej przy tym, co robisz teraz” 

 

Kiedy zacząłem w tym przemyśle, minęło 7 lat nim osiągnąłem sukces. Poślubiłem miłość 

swojego życia, jednak po braku sukcesów kazała mi podjąć decyzję: Ona albo network 

marketing.  

 

Podjąłem właściwą decyzję: to moje życie i nikt nie powinien pchać mnie do czegoś, 

czego nie chcę. Rozwód był logiczną konsekwencją i pomimo tego, że moja córka miała 

wtedy 6 miesięcy, musiałem podjąć taką decyzję. 

 

Mieć możliwość wsparcia mojej córki za każdą cenę, by spełniać jej marzenia, 

potwierdza, że zrobiłem właściwy krok. Jednak wtedy, 22 lata temu, to był ciężki czas. 

Straciłem żonę, rodzinę, dom, ale nigdy nie straciłem pewności siebie: dokonam tego! 

 

Obwinianie innych za nasze porażki nie jest opcją która zaprowadzi nas do sukcesu; 

wszystko co teraz nie działa w twoim biznesie jest w całości twoim błędem. 

Zaakceptuj to i stań się bogaty! 

 

Twoi goście się nie pokazali? Zmień sposób zapraszania! 

Nowi klubowicze nie zaczynają ostro pracować? Czy naprawdę o nich zadbałeś gdy 

podejmowali pierwsze kroki?  

Organizacje się zapadają? Czy zapewniasz instytucje żeby temu zapobiec? 

Kłócisz się z partnerem? Czy on/ona naprawdę rozumie możliwości jakie daje MLM? Czy 

angażujesz go/ją w kwestii dużych eventów? 

Przyjaciele i rodzina mówią Ci, żebyś dał sobie spokój z MLM? Czy dobrze zweryfikowałeś 

swoją listę kontaktów i skupiłeś się na odpowiednich osobach do pracy?  

 

Teraz jestem w związku ze swoją drugą żoną, a ona wspiera mnie w 100%, więc mogę 

rozwijać swój biznes globalnie. To udowadnia, że moje decyzje były słuszne. 

W życiu głównie chodzi o decyzje: te dobre i te złe. Im więcej podejmujesz dobrych, tym 

więcej sukcesów osiągniesz. Im mniej błędów popełnisz, tym łatwiej twój sukces 

nadejdzie. Wszystko to będzie miało ogromny efekt na to, jak bardzo w siebie wierzysz. 

 

Wiara zapewnia sukces, sukces przychodzi po działaniach, a działania wychodzą z 

dobrego i realnego planu na sukces. 

 

Wiedza jest mocą? Absolutnie nie, używanie wiedzy da Ci moc. 

 



Masz więc dwie możliwości po przeczytaniu tego raportu: przeczytać go tak jak zawsze 

czytałeś książki, mówiąc innym jak dobra była, ale nie aplikując rzeczy w niej opisanych 

albo w końcu podjąć właściwy krok: czytać, robić, kontrolować, optymalizować, robić, 

optymalizować… 

To będzie stały proces, by stać się milionerem- zadanie domowe nigdy się nie kończy. Nie 

ważne jaką posiadasz rangę lub sukces, nigdy nie powinieneś przestać się uczyć, 

natomiast być otwartym na nowe możliwości, które możesz zastosować w swoim 

obecnym biznesie, jeśli chcesz wejść na wyższy poziom. 

 

Złota zasada ludzi sukcesu! 

Wszyscy znamy ten typ ludzi, do których dzwonimy i mówimy im o możliwościach 

biznesowych i w odpowiedzi słyszymy ich głupie odpowiedzi: „nie chcę o tym słuchać, daj 

spokój, MLM nie działa” 

Są to ludzie, którzy nie są otwarci. Odwiedź ich w domach, zobacz jak żyją, spójrz na ich 

konta bankowe, samochody, zegarki, ubrania lub gdzie jeżdżą na wakacje… czy to życie 

do jakiego dążysz? Nie? Dla mnie zdecydowanie nie. Czemu miałbym słuchać ludzi nie 

odnoszących sukcesu? Jakie predyspozycje mają by sprawiać , żebym czuł, że jestem w 

złym biznesie? 

 

To żart roku, czyż nie? 

 

Informacja jest zła tylko dla tych, którzy jej nie posiadają. 

Jednak Ci ludzie są zbyt mądrzy, by słuchać, więc zostaw ich tam gdzie są- to ich 

decyzja, by pracować 40 godzin tygodniowo przez następne 40 lat, mając 10 lub 15 lat 

zabezpieczenia w wieku 65 lat, mając 40% pieniędzy które mają teraz. 

 

Czy to Twoja przyszłość? Chcesz zapłacić właśnie taką cenę za swoje życie? Jedyne jakie 

masz? Czy wolałbyś zapłacić te cenę teraz. 

Zawsze będzie Ci czegoś brakować; być może sukcesu lub wolnego czasu. Nie możesz 

mieć obu- bynajmniej nie na samym początku. 

 

I tutaj wszystko się zaczyna! 

 

Zapracowując się przez następne 10 lat, by później żyć takim życiem jakie sobie tylko 

wymarzysz, w połączeniu z totalną wolnością finansową, czy jest to warte podjęcia 

decyzji teraz i zmiany niektórych nawyków w:  

Zrobię to teraz za taką cenę jaka będzie potrzebna! 

Pracując ciężko i mądrze każdego dnia przez 10 lub 15 lat, budując organizację 

odnoszącą sukcesy zapewnisz sobie możliwość, by żyć takim życiem; podczas gdy inni 

oglądają telewizję - co może być przerwane dzwonkiem telefonu od przyjaciela 

mówiącego im, że mogą zmienić swoje życie… odpowiedzą: nie. Odłożą słuchawkę 

wracając do oglądania telewizji i obserwowania życia jakie mogliby mieć. 

Co za tragedia. 

 

Wiara? 

Wiara w twój biznes? 

Wiara w twoje nawyki? 

Wiara w siebie? 

Wiara w twój przemysł? 

Wiara w twoje działania? 

 

Działania są kluczem do kreowania tej wiary. Każde działanie przyniesie rezultaty. Jeśli 

czujesz, że masz kłopoty z wiarą w siebie – pomyśl jak wiele działań dokonałeś i 

zrozumiesz o czym mówię. 

 

5. Ustaw swoje myślenie na „one-milion-dolar-mindset” 

 



Łatwo powiedzieć: przestaw sposób myślenia, ale na pewno nie jest to łatwe do zrobienia. 

Jak możemy przestawić myślenie na takie, podczas gdy nadal nie jesteśmy milionerami? 

Chciałbym opowiedzieć Ci historię mojego mentora, który przedstawił mi MLM 25 lat temu. 

W tamtym czasie był studentem od 6 miesięcy i zrekrutował 100 osób- nikt w jego biznesie 

nie rozpoczął pracy. Czy był sfrustrowany? Tak i nie jednocześnie. Nie tym, że nie potrafił 

być ich sponsorem (bo potrafił), lecz  z powodu ich sposobu myślenia. 

Większość ludzi nie rozumie, że ich życie kierowane jest przez innych, że ich życiowe 

zasady są ustalone przez autorytety i szefów lub innych ludzi, którzy narzucają ramy w 

jakich mogą się oni ruszać. Na pewno nie o takim życiu marzysz, prawda? Kiedy jesteś 

niezależny w swoich działaniach, decyzjach, zachowaniach? Gdy posiadasz całkowitą 

wolność finansową. To jest prawda jaką musimy zrozumieć.  

 

Wracając do mojego mentora, który nie potrafił przekonać 100 ludzi, jesienią 1990 roku 

spotkał mnie. Przez 6 godzin rozmawialiśmy, ale nie o jego propozycji biznesowej, lecz 

naszej wizji życia i jak biznes mógłby nam pomóc osiągnąć styl życia o jakim marzymy. 

Byłem oczarowany jego wiarą w to, że osiągnie sukces i stanie się milionerem. W tamtym 

momencie byłem w dobrym miejscu: miałem dobrą pracę i zarabiałem całkiem fajne 

pieniądze, lecz jako student był on wyjątkowo pewny siebie i naprawdę wierzył, że stanie 

się milionerem. Dołączyłem do jego biznesu i pojechaliśmy na pierwsze dwu dniowe 

szkolenie, siedząc obok siebie. Słuchałem bardzo uważnie i nigdy nie zapomnę co 

zobaczyłem na notatce leżącej przed moim mentorem. Na całej kartce papieru napisana 

była tylko jedna rzecz: 1.000.000 $ .  

Napisał to na papierze setki razy i gdy strona była już pełna, obrócił ją by zacząć od nowa. 

Robił to w kółko, a ja pomyślałem: „on naprawdę nie myśli o niczym innym niż jak stać się 

milionerem”. 

 

Ustawiał swój sposób myślenia, by zostać milionerem, robiąc to każdego dnia, tygodnia, 

roku. W wieku 40 lat przeszedł na emeryturę jako przedsiębiorca z wieloma zerami na 

koncie. Chcę Ci więc powiedzieć: zmień swoje myślenie. To zmieni Twoje słownictwo, twoje 

działania i twoje nawyki. Znowu powracamy do wstępu: czy na pewno zrobiłeś listę swoich 

nawyków, tych produktywnych? Czy któryś z nich może Ci przynieść status milionera? Nie? 

Czas byś zaczął o tym myśleć. 

Oraz o tym, kto może Ci pomóc. Jest wielu ludzi, którzy mogą, nawet jeśli o nich nie wiesz. 

 

Czytanie książek jest bardzo pomocne, ale nalegam byś nie czytał typowych o network 

marketingu, znajdziesz w nich więcej lub mniej praktycznych rzeczy o MLM, jednak 

proponuję Ci:  

-historia Stiva Jobsa  

-historia Starbucksa 

-bogaty ojciec – biedny ojciec 

-książki Anthonego Robinsa, Jima Collinsa, Pressfielda Eckharta Tolla, Klarmana, 

Carnegiego, Hilla, Gladwella. 

 

Książki które zmienią Twój styl myślenia i sprawią, że skupisz się na odpowiednich 

rzeczach. Może powiesz: „kiedy znajdę czas by to wszystko przeczytać? Pracuję cały dzień, 

a potem buduję swoją strukturę, a potem chciałbym spać…” Pozwól, że coś Ci powiem: 

Wyśpisz się po śmierci, życie poświęć na kreowanie swojego bogactwa. 

 

Też jestem teraz zajęty. Rozbudowuję sieć w 30 krajach, zarządzam organizacją o ponad 

153 tysiącach członków, będąc odpowiedzialnym za wiele rzeczy w mojej firmie, będąc 

ojcem i mężem, uprawiając sporty i przygotowując codzienne webinary, treningi 1:1, więc 

kiedy miałem czas napisać dla Ciebie ten raport? 

Rano! Od dwóch tygodni – odkąd określony został deadline na ten raport, wstawałem o 5 

i korzystałem z ciszy wokół mnie, ponieważ nikt w mojej całej organizacji nie wstaje tak 

wcześnie. Żadnych wiadomości na Skype, żadnych telefonów – czysta przyjemność by 

zacząć myśleć i pisać. Pisanie o tym, co jest ważne dla Ciebie, przypominając, co również 

dla mnie jest istotne by osiągać sukcesy. 



 

Czy nie mówiłem: zadanie domowe nigdy się nie kończy? 

 

Skąd ten pomysł? Z czytania historii Kinga, jednego z najlepszych pisarzy w dziedzinie 

horrorów, który dostaje 10 milionowy czek za kontrakt, zanim jeszcze napisze choćby 

jedno słowo. Jest również prawnikiem i także nie ma czasu, jednak marzył o tym by zostać 

pisarzem. Jedynym sposobem było wstawanie wcześnie, zanim zaczynał swoje normalne 

życie prawnika. Robił to przez lata, aż stał się sławny i teraz zmienił swoje życie na życie 

swoich snów. 

 

Mówiąc to, łatwiej udaje się znaleźć czas. Jeśli naprawdę tego chcesz. Jeśli zaczniesz budzić 

się godzinę wcześniej, by codziennie czytać, spójrzmy na rezultaty: co nie jest coś co 

możesz zrobić w jeden dzień, więc nawyk wcześniejszego wstawania na pewno Ci pomoże. 

Później powtarzaj to każdego dnia.  

 

Godzina dziennie – każdego dnia: w jedną godzinę 30 stron, co oznacza w 10 dni 300 stron 

a w jeden miesiąc 900. W jeden rok będzie to prawie 11 tysięcy stron. Biorąc pod uwagę, 

że średnio książka ma 400 stron oznacz to, że w ciągu roku przeczytałbyś 27 książek.  

 

6. Nie wiń innych za swoje porażki 

 

W świecie, gdzie nikt nie bierze odpowiedzialności, nie jest łatwo wykreować odpowiednie 

nastawienie do siebie i okoliczności wokół siebie. Nasi liderzy (politycy) pokazują nam to 

codziennie: jak NIE stać się człowiekiem sukcesu. Grają każdego dnia, winiąc innych, nigdy 

nie słyszymy więc: Okej to była nasza wina.  

 

Nikt nie bierze odpowiedzialności za złe decyzje i to, co poszło nie tak.  

W świecie gdzie firmy jak Philipp Morris są kazane  za to, że ludzie dostają raka po paleniu 

papierosów, nie tak łatwo zrozumieć, że jesteśmy tymi, którzy sami kreują swoje porażki. 

Kto zmusza ludzi do palenia? Każdy wie, że to złe dla zdrowia, jednak ludzie dalej palą i 

dopiero gdy zachorują, zaczynają pozywać firmy i udawać się do sądów. Dziwne… 

Kto przyłożył im pistolet do głowy i powiedział: „no dalej, pal!”. 

 

To samo w przypadku biznesu i MLM, gdy budujesz swoje organizacje. Wciąż słyszymy to 

samo, gdy ludzie rzucają MLM i zaczynają w innej firmie. Nigdy nie słyszymy: „nie 

potrafiłem zbudować swojej organizacji” Zawsze jednak słyszymy: „ta firma zrobiła to lub 

tamto, plan kompensacyjny nie był w porządku, czas nie był odpowiedni, sponsor mnie nie 

wspierał…” itd. 

Nawet jeśli to prawda, powinniśmy myśleć: Czy my zrobiliśmy wszystko jak trzeba? Czy 

wspieraliśmy nasze struktury w odpowiedni sposób? Czy edukowaliśmy się najlepiej jak 

próbowaliśmy? Czy naprawdę zrobiliśmy wszystko by odnieść sukces?  

Obiecałem wam praktyczne wskazówki  jak zbudować milionowy biznes w MLM i ten 

rozdział powinien się na tym skupiać. Jeśli pójdziesz tymi krokami to osiągniesz sukces. 

 

Nie powinno się tego kwestionować. Wszyscy znamy zdanie: „szczęśliwi są Ci, którzy są 

zajęci”. Więc jeśli staniesz się zajęty dzięki tym krokom, zrozumiesz, że pytanie nie brzmi: 

Czy będę szczęśliwy, lecz kiedy będę szczęśliwy. 

 

O jakim rodzaju szczęścia mówię? Szczęście, że trafisz na osobę, której wszyscy szukamy: 

osobę, która wchodzi w biznes na całość, wkładając w to wszystkie starania i 

zaangażowanie. Typ człowieka, którego widzimy w MLM, budującego swoją strukturę od 

zera do bohatera podczas kilku miesięcy. Jakim szczęściem byłoby mieć kogoś takiego w 

swojej organizacji? 

 

Żeby osiągnąć sukces, musimy zrozumieć: ludzie zawsze będą mówić: Czas, produkt, 

firma, plan. Oczywiście, prawda, że te rzeczy są ważne, ale nie one są kluczowe do 

osiągnięcia sukcesu. Dwa najważniejsze punkty, to:  



Twój zespół 

I 

Twój system. 

 

Z Tą wiedzą wszystko jest w twoich rękach by trafić do klubu milionera. 

 

Mój obecny biznes zacząłem 6 lat po tym jak powstała firma. Byli ludzie od 6 lat 

zaangażowani w nią, jednak po niemal 3 latach to ja stałem się numerem jeden na świecie 

i przejąłem ich firmę. Właściwie nie ja, ale cały mój zespół. 10 tysięcy nowych członków w 

zaledwie 1 miesiąc i ustanowienie największych rekordów w historii firmy. 

 

65% z top liderów w rankingach to członkowie mojego zespołu, wszyscy po tym krótkim 

okresie czasu. To jest możliwe; wszystko jest możliwe! Teraz nowa osoba zaczęła przygodę 

w tej firmie, trzy lata po mnie i pobiła mój rekord po 13 miesiącach i wiecie co? To najlepsza 

rzecz jaka mogła mi się przytrafić, ponieważ mogę robić teraz dwie rzeczy: narzekać i 

obwiniać innych lub analizować i stać się lepszym oraz szybszym w mojej organizacji. 

Konkurować! Co jest do tego potrzebne? System, który może zastąpić indywidualne 

możliwości. System ma siłę pomagania ludziom, by odnosili więcej sukcesów, niż 

kiedykolwiek planowali. System daje bezpieczeństwo, może być duplikowany i wzniesie Cię 

na wyższy poziom sukcesu. 

 

Jeśli system jest odpowiedni! 

 

A teraz 4 kroki którymi musisz podążać, jeśli chcesz odnieść sukces – nie ważne w jakim 

biznesie działasz. 

 

1. Przygotuj 

2. Wdrąż 

3. Kontroluj 

4. Duplikuj 

 

Jeśli chcesz złożyć odpowiednie zaproszenie na swoje spotkanie: 

Przygotuj się na odpowiedni telefon. Zacznij o tym myśleć, wypróbuj go w swoich 

pierwszych rozmowach, zobacz jakie będą rezultaty. Jeśli nie będą tak dobre jak myślałeś, 

cofnij się do początku i rób zmiany tak długo aż osiągniesz rezultat jaki planowałeś. 

Teraz możesz działać tą metodą ze swoimi partnerami żeby mogli to duplikować. 

Kontrolowanie oznacza również sprawdzanie, czy twoja organizacja to wdraża. Usiądź obok 

nich, wysłuchaj i pomóż. W momencie gdy zrobią dokładnie to co było testowane i działało, 

pozostaje tylko duplikować to w organizacji: 

Kontroluj sposób w jaki twój zespół używa tej metody ze swoimi klubowiczami. Jeśli zrobią 

to tak jak Ty, duplikacja zadziałała. 

To samo możesz zastosować w przypadku: prezentacji biznesu, „zamykania” rozmowy lub 

sprzedaży, nauczania zespołu, prowadzenia biznesowych prezentacji. 

 

Brzmi jak wiele pracy? Masz rację! Dlatego wielu nowych decyduje się poczekać i liczą, że 

znajdą kogoś kto odwali robotę za nich. I zazwyczaj czekają tak całe życie. Pamiętaj: 

0,0000129% klubowiczów dołącza do klubu milionerów. Chcesz dołączyć choćby nie wiem 

co? W porządku, ciężka praca zawsze prowadzi do sukcesu, a mądra praca na pewno 

pomoże. Jeśli wystarczająca ilość osób w organizacji będzie pracować systemem, wyniki 

przyjdą szybko.  

 

A co z weryfikacją twojej listy kontaktów? Słyszałeś kiedyś o tym? Pewnie tak, ale czy 

kiedykolwiek robiłeś to z nowym członkiem twojego zespołu? Czy kiedykolwiek spędziłem 

2,3,4 godziny by pomóc mu z całą jego listą?  

Naprawdę? Wow! – więc wiesz o czym mówię! Nie? Nie wiesz więc co tracisz! Nawet sobie 

nie wyobrażasz jak wiele jest tam świetnych kontaktów. Weryfikowanie listy, to krok, który 



od razu powinieneś wdrożyć do swojego systemu. Znajdź najlepsze kontakty na swojej 

liście, z którymi mógłbyś budować swój biznes. A Więc z kim? 

 

Ludzie, którzy są: 

- odnoszący sukcesy, ale jeszcze nieusatysfakcjonowani  

-lubiący zarabiać dużo pieniędzy 

-łatwo chłonący wiedzę 

-z otwartym umysłem 

-pozytywni i nastawieni na sukces 

 

Ludzie, którzy mają:  

-dużo kontaktów 

-dużo kontaktów online 

 

Przejrzyj wszystkie kontakty i wyznacz swoje top 20. Ci ludzie są najlepszymi do budowania 

biznesu, szybciej podejmują decyzję. Łatwiej inwestują, mają zdolności liderskie i gen 

przedsiębiorcy. Jeśli tylko zadbasz jeśli tylko ten krok był duplikowany w twojej organizacji, 

wtedy osiągniesz sukces. Gwarantuję. 

Następna rzecz, jakiej powinieneś uczyć swojej struktury, to korzystanie z wielkich 

eventów, a nawet ich kreowanie. Widzisz więc jak ważny jest zespół. Jeśli kreujesz 

odpowiedni sposób myślenia wśród swojego zespołu, a każdy członek na prezentację 

będzie przyprowadzał gości, nastąpi wielka zmiana. „zamknięcie” jest o wiele łatwiejsze, 

kiedy potencjalni partnerzy widzą większy obraz. Pewnie słyszałeś zdanie „najwięksi liderzy 

rodzą się na eventach” – i jest to prawda. Korzystaj więc z eventów, pozwól całej twojej 

organizacji je promować i wręcz im jak najwięcej biletów, by mogli zapraszać gości. Użyj 

motywacji, która wytwarza się na takich spotkaniach, inspiracji oraz siły najlepszych 

mówców w twojej firmie, by przekonać gości do dołączenia. Przedstaw ich najlepszym 

liderom – zbuduj wizję u swoich gości, prezentując biznes w możliwie najlepszy sposób. 

 

Nic nowego? Oczywiście, że nie ! czego się spodziewałeś? To działa od 100 lat, ale po co 

zmieniać coś dobrego? Różnica polega na tym, że niektórzy to rozumieją i wdrażają, 

podczas gdy inni tylko o tym mówią.  

 

Jeszcze raz: to zespół decyduje, czy idzie ścieżką sukcesu! 

 

Więc od Ciebie zależy, czy stworzysz zespół z odpowiednim sposobem myślenia i oddania. 

To esencja odnoszenia sukcesów. To powód dlaczego ktoś może zacząć 20 lat po powstaniu 

firmy i przejąć stery oraz poprowadzić ją dalej: to jego zespół działający dobrze każdego 

dnia, pracujący zespołowo, mający wspólny cel.  

 

Jako krótkie podsumowanie tego rozdziału i wszystkich praktycznych porad, by dołączyć 

do klubu milionerów:  

Weryfikuj każdy z kontaktów, by wyznaczyć swoje top 20 i korzystać z wielkich eventów 

dla szybszych przyrostów. 

Jego punkt kluczowy, potrzebujesz też odpowiedniego zespołu, który zawsze zrobi co 

trzeba. 

 

W mojej karierze coacha, trenowałem tysiące ludzi w tworzeniu zespołów i stosowaniu 

powyższych kroków. To dłuższy proces i wymaga często wielu korekt po wprowadzeniu, by 

osiągnąć zamierzone rezultaty. To była moja praca przez ostatnie lata dla wielu grup ludzi, 

a robiąc to wykreowałem 119 milionerów w MLM! 

 

7. Nigdy się nie poddawaj! 

 

Łatwo powiedzieć prawda? Ale wyobraź sobie: nurkujesz w oceanie Indyjskim, Malediwy 

są znane ze wspaniałych widoków podczas nurkowania. Teraz wyobraź sobie, że jesteś 



głęboko na 30 metrów i obserwujesz wszystkie ryby wokół Ciebie. Pomyliłeś się w czasie i 

brakuje Ci powietrza. Chcesz wziąć oddech, ale tlen się skończył. 

 

Co byś zrobił? Szukałbyś kolegi tak? Ale twój kolega nie jest w pobliżu, więc nikt nie może 

Ci pomóc. Co byś zrobił? Dowiedziałeś się, że jeśli wypłyniesz zbyt szybko, może to być 

ryzykowne i zginiesz. Co więc zrobisz? Wypłyniesz najszybciej jak to możliwe, nawet jeśli 

to ryzykowne 30 metrów to naprawdę duży dystans bez tlenu. Po 10 metrach twoje płuca 

zaczną boleć i poczujesz, że brakuje Ci siły. 

 

Spróbujesz płynąć jeszcze szybciej? Naprawdę? Po kolejnych 10 metrach poczujesz, że już 

dalej nie dasz rady. Ból stanie się mocniejszy, jednak zostało tylko 10 metrów. Nadal 

możesz myśleć, więc co zrobisz? Przyciśniesz jeszcze mocniej, choć to takie niebezpieczne? 

Dlaczego?  

Ponieważ masz najsilniejszy powód, by kontynuować: przetrwanie! 

Bez całego ryzyka związanego z sytuacją, postąpił być normalnie: wypłynął na 

powierzchnie i wziął głęboki wdech. 

 

Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz w takiej sytuacji, jednak podobna może się zdarzyć 

w MLM. Jeśli zaczniemy biznes i się poddamy, przestaniemy płynąć do powierzchni. Jeśli 

zdecydowałeś, że chcesz odnieść sukces, podjąłeś dobry pierwszy krok, ale nadal nie 

odnosisz sukcesów tak szybko jak zaplanowałeś, nie oznacza to, że musisz się poddać i 

spróbować swoich sił gdzie indziej. 

 

Potrzebowałem 7 długich lat, by odnaleźć swoją ścieżkę do sukcesu i podczas nich nie 

zarabiałem wystarczająco – czasem było to tak mało, że nie byłem w stanie opłacić 

rachunków, paliwa, a czasem nawet brakowało na jedzenie. Jednak nigdy mnie to nie 

zatrzymało. Mamy jedno życie i obowiązek by przeżyć je jak najlepiej, a MLM jest jak dotąd 

najlepszym sposobem, by zwykli ludzie kreowali nadzwyczajną karierę. 

Nie ma więc opcji, by się poddać – jedynie opcja, by zmienić kierunek w którym idziemy. 

 

Mówiąc to chciałbym przejść do końca tego raportu, zakończyć użytecznym 

kwestionariuszem napisanym właśnie dla Ciebie. To powinno Ci pomóc podjąć najlepszą 

decyzję swojego życia, więc oferuję Ci swoją pomoc, której możesz użyć by osiągnąć 

sukces – nie ważne dla jakiej firmy pracujesz. 

 

Brzmi dobrze? Raczej tak! Świetna sprawa, pracować z odpowiednim coachem. Siebie 

nazywam najbardziej niezwykłym coachem biznesowym.  

 

Dlaczego? Ponieważ naprawdę czuję potrzebę, pomagania ludziom w osiąganiu sukcesów, 

jeśli naprawdę tego chcą. I przedkładać ich sukces nad swoim własnym. Fokusując się na 

ich potrzebach, intensywnie kontrolując ich rezultaty, analizując i kreując ich metody 

pracy. 

 

I nie ma dla mnie znaczenia w jakiej firmie pracują. To co dla mnie ma znaczenie: 

Ci dobrzy zawsze powinni wygrywać! 

 

Jesteśmy tu, by zmieniać świat na lepszy. Jesteśmy, by zmienić przemysł MLM, pomóc tak 

wielu ludziom odnieść sukces jak to możliwe, kreować lepszą opinię na temat tego biznesu. 

 

Pozwolisz mi zostać swoim coachem? Nie  oznacz to, że zawsze będę dla Ciebie miły, jednak 

zawsze będę mówił prawdę – w innym wypadku nie wykonywałbym dobrze swojej pracy. 

 

Jeśli więc chcesz się zgłosić, z tym treningiem będziesz miał niesamowitą szansę na zmianę 

kierunku, na coś nieosiągalnego przez wielu ludzi: kierunek do klubu milionerów. 

 

Zanim przejdziesz do kwestionariusza, chciałbym poprosić, żebyś napisał do mnie maila i 

dał mi znać, co sądzisz o tym raporcie. 



 

themostunusualbusinesscoach@gmail.com 

 

Dziękuję! 

 

Życzę Ci wszystkiego dobrego i wielu sukcesów! Zawsze miej w głowie: nikt nie stał się 

mistrzem w kilka dni. Więc gdy podejmiesz decyzję, żeby działać właściwie, kontynuuj – 

nigdy się nie zatrzymuj i stań się kolejną super-gwiazdą w najpiękniejszym przemyśle tego 

świata! Będę tam razem z Tobą! 

 

Manfred Wunderling 

The most unusual business coach 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz: 

1. Czy jesteś w tym momencie usatysfakcjonowany tym, co robisz? 

2. Czy satysfakcjonuje Cię przychód w Twoim obecnym biznesie? 

3. Czy jesteś zadowolony z pomocy jaką dostajesz od swojego upline (który powinien 

być z Tobą i razem z Tobą wykonywać pracę) 

4. Czy widzisz realną szansę na zwiększenie swojego przychodu 3 lub 4 krotnie w ciągu 

następnych 12 miesięcy? 

5. Czy widzisz realną szansę, by w tym biznesie stać się milionerem? 

6. Czy masz konkretny plan na najbliższe miesiące/lata, by wykreować swój milionowy 

przychód? 

7. Czy posiadasz coacha?, który konsekwentnie śledzi Twoje wyniki i kontroluje 

progres w stronę sukcesu? 

8. Czy prowadzisz cotygodniowe rozmowy telefoniczne ze swoim mentorem/coachem 

? 

9. Czy prowadzisz cotygodniowe rozmowy edukacyjne ze swoim mentorem/coachem? 

10. Jak wiele czasu Twój mentor/coach inwestuje w Twój sukces tygodniowo? 

11. Czy pomoc ta odbywa się głównie online? Czy spotykacie się również offline? 

12. Czy boisz się zmian? 

13. Czy odbierasz zmiany jako wyzwanie, czy jako szansę? 

14. Czy słuchasz opinii innych?  

15. Czy uważasz, że inni powinni Ci mówić, co masz robić? 

16. Co dla Ciebie oznacz sukces? 

17. Czy kiedykolwiek miałeś okazję, posiadać swojego osobistego coacha? 

18. Ile pieniędzy mógłbyś przeznaczyć miesięcznie na indywidualny coaching? 

19. Skala od 0 do 10. 0 - w ogóle, 10 – w zupełności. 

 

- jestem bardzo skoncentrowany, jeśli chce coś osiągnąć 

- lubię ciężko pracować, jeśli widzę cel 

- osiągnąłem już wielki sukces w życiu 

- mam jasny plan na życie 

- mam cele w życiu 

- moja sytuacja finansowa jest stabilna 

- jestem zadowolony ze swojej pracy 

- mam pomysły na biznes 

- mam wielu przyjaciół 

- mam wpływ na innych 

- pieniądze są dla mnie ważne 

- 5000 tysięcy euro to dla mnie bardzo dużo pieniędzy 

- jakość ponad ilość 

- łatwo przyswajam wiedzę 

mailto:themostunusualbusinesscoach@gmail.com


- kocham pieniądze 

- jestem pozytywnie nastawiony 

- mam otwarty umysł 

- można na mnie polegać 

 

 

Jeśli podejmiesz decyzję, że chcesz zmienić swoje życie i szukasz profesjonalnej 

pomocy, proszę, prześlij mi swoje odpowiedzi na email podany powyżej. 

 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/mel.robson.92 

http://manfredwunderling.com/ 
 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 
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