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ZANIM ZACZNIESZ
Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Skoro to czytasz to jesteś zapewne
w jednej z dwóch grup osóbchcących zarabiać na polecaniu
biznesu MLM, w którym jesteś i produktu/produktów, jakie ta firma
sprzedaje.
I pewnie chcesz to robić ONLINE i 
z tego żyć
. I skoro tak jeszcze
nie jest, to albo nic nie robisz tylko ciągle się zastanawiasz, albo coś
robisz, ale są to niewłaściwe działania, lub jest ich za mało. Sprawdź
teraz, w której grupie osób jesteś:
GRUPA 1to osoby, które ciągle się tylko uczą, a nic nie robią.
Słuchają wielu webinarów, szkoleń, czytają e-booki, chodzą na
spotkania swojego mlm i wielu innych i wciąż nie mogą ruszyć z
własnym działaniem. Nie wiedzą jak. Boją się, że zrobią coś źle. Coś
tam próbowały, ale za chwilę się wycofują.
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GRUPA 2to osoby, które działają. Cały czas coś robią. I nie mają
żadnych efektów. Są już sfrustrowane. Brakuje im sił i pomysłów jak
polecać skutecznie. Widzą jak inni dookoła zarabiają, a oni stoją w
miejscu.

Słowo dla osób z GRUPA 1
- wybierz DZIAŁANIE zamiast chomikować wiedzę na swoim dysku
komputera i półkach z książkami. To wszystko jest bardzo ważne.
Wiedza teoretyczna jest ważna. Jasne, że przyda Ci się informacja o
tym jak robić chwytliwe nagłówki na strony, czy tytuły wiadomości
e-mail. Jak pisać maile, jak udostępniać posty na FB. Albo ebook o
tym jak robić FB LIVE czy webinar. Albo jakie elementy powinna
mieć dobra strona, która poleca Twój mlm. To wszystko jest bardzo
pomocne. Jednak to wszystko jest NIC jeśli nie zaczniesz tego robić.
Więcej nauczysz się o nagłówkach na strony, gdy zrobisz kilka
swoich stron, puścisz je i sam się przekonasz co działa. Zaczniesz
obserwować jak zachowują się osoby, które na nie wchodzą. Nawet
jeśli wszystkie te nagłówki będą do bani i źle zrobione, to jest i tak
LEPIEJ niż WCALE nie zrobione. Od razu masz osoby
zainteresowane. A potem tylko pracujesz nad tym, aby było ich
więcej.
Natomiast jak nie zrobisz żadnej strony, bo najpierw się musisz 3
lata uczyć o tym jak się robi chwytliwe nagłówki, to NIC NIE
ZAROBISZ! I zdążysz się zniechęcić, bo dojdziesz do konkluzji, że
tego wszystkiego jest tak dużo, że nigdy tego nie ogarniesz. 
Im
więcej się uczysz, tym bardziej nie wiesz od czego zacząć.
Chcesz działać ONLINE. Zatem PODSTAWĄ PODSTAW jest
nabycie umiejętności tworzenia własnych stron lądowania
,
opanowanie tworzenia list mailingowych i tworzenia automatycznych
wiadomości email. Być może to wszystko teraz Ci nic nie mówi.
Spokojnie. Właśnie serię takich TWOICH stron i pozostałych
elementów stworzysz podczas kursu 
9 PRAKTYCZNYCH
KROKÓW do SKUTECZNEGO ZARABIANIA ONLINE
na AUTOMACIE. Wszystko w trkacie się rozjaśni, a na koniec
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będziesz mieć gotowe wszystkie potrzebne elementy, aby
WYSTARTOWAĆ i ZARABIAĆ NA AUTOMACIE.
Niestety większość ludzi boi się zacząć DZIAŁAĆ W PRAKTYCE
ONLINE tworzyć własne strony, własne treści, własne FB LIVE. Boją
się, że zrobią coś źle. No i co z tego? Co wtedy się stanie jak
zrobisz coś źle? Po pierwsze tylko w ten sposób można się czegoś
nowego nauczyć. A po drugie kto o tym będzie wiedział? Że zrobiłeś
coś źle? Ktoś kto się na tym zna. A wtedy może Ci podpowiedzieć
co poprawić. WIęc możesz na tym tylko zyskać. O ile ktoś taki
będzie sobie tym w ogóle zawracał głowę. Reszta osób nawet nie
będzie wiedzieć, że jest źle.
Ty zacznij robić SWOJE. Nie oglądaj się na nikogo. Nie ważne, że
Twoje działania mogą być na początku nietrafione. Najważniejsze
jest ZACZĄĆ DZIAŁAĆ. Byle jak BYLE DZIAŁAĆ. ROBIĆ SWOJE.
A jak zrobisz, patrzeć obserwować co się dzieje i wtedy można się
dokształcać i poprawiać.
To prawda, że wiedzy jest sporo do opanowania. Ja jeszcze do tej
pory wszystkiego nie opanowałam, a działam od 2010 roku. I to nie
przeszkadza mi zarabiać i uczyć innych jak to robić skutecznie.
Najlepiej jest zacząć TO ROBIĆ i w trakcie PRAKTYKI uzupełniać
swoją wiedzę teorią, która znowu wstawisz w praktykę. Natomiast
na nic Ci się nie zda teoria, jeśli nie będziesz umiał działać w
PRAKTYCE.

Słowo dla osób z GRUPA 2
- to co robisz nie działa bo robisz to zapewne w nieodpowiedni
sposób. Pewnie nie posiadasz żadnej swojej strony. Nie budujesz
swojej listy adresowej. Nie budujesz swojej społeczności. Nie masz
ułożonego follow up (automatyczna wysyłka e-maili). Nie tworzysz
żadnych treści swojego autorstwa. Lub robisz niektóre z tych rzeczy,
nie masz całości, ciągle czegoś Ci brakuje.
Twoje działania pewnie ograniczają się do wrzucenia posta na
jakiejś grupie na FB, z Twoim linkiem partnerskim do strony Twojej
firmy MLM, proponując rejestrację - TO NIE DZIAŁA.
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Albo wypisujesz na czacie do obcych ludzi zaproszenia do Twojego
MLM na jakieś spotkanie webinarowe czy coś tam innego - TO NIE
DZIAŁA.
Albo piszesz posty na FB, o tym w jakiej super jesteś firmie i jakie
super są tam produkty z informacją, że osoby co chcą też tak
zarabiać, aby się na PRIV odezwały - TO NIE DZIAŁA.
Prawda wygląda tak: Tak długo jak nie zaczniesz tworzyć własnych
stron i treści, nie będziesz zarabiać.
Dopóki TY nie zaczniesz pomagać ludziom - nie będziesz zarabiać.
Jestem tu po to, aby przeprowadzić Cię przez cały proces tworzenia
Twoich własnych stron, z Twoją własną treścią od początku do
końca. Tworzą one tak zwany AUTOMATYCZNY SYSTEM
POLECANIA. Są to specjalnie przygotowane strony. Specjalnie
przygotowane wiadomości email. I Ty jesteś w stanie nauczyć się to
tworzyć w trakcie tego KURSU.
Po prostu trzeba:
1 - przestać robić to co nie działa
2 - zacząć robić to co działa
A w trakcie swojego działania, stale uzupełniać wiedzę, aby to co
działa robić jeszcze lepiej i zarabiać jeszcze więcej, pracując
jeszcze mniej.
Nie obiecuję Ci, że Twój pierwszy AUTOMATYCZNY SYSTEM
POLECANIA ONLINE będzie super extra wydajny i pozyska dla
Ciebie tysiące partnerów. Tak może się nie stać. Jednak
najważniejsze jest to, że nabędziesz umiejętność tworzenia tego i
możesz to powtórzyć kolejny i kolejny raz poprawiając swoje treści,
które tam wstawisz, aby coraz lepiej ten SYSTEM dla Ciebie działał.
Natomiast jeśli nie zdobędziesz tych umiejętności, to będziesz dalej
działać tak jak do tej pory, czyli na piechotę, albo wcale. I nic się nie
zmieni. Za rok będziesz dokładnie w tym samym miejscu co dziś.
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Nawet najgorzej zrobiony AUTOMATYCZNY SYSTEM będzie
lepszy o 100% od takiego, który nie istnieje wcale.
I za rok możesz być Liderem w swoim MLM, utrzymywać się z
zarabiania ONLINE.
Zatem najważniejsze, abyś zrobił swój PIERWSZY
AUTOMATYCZNY SYSTEM POLECANIA ONLINE. Zobaczył i
zrozumiał JAK TO DZIAŁA. Jak się to robi. Wtedy otworzą się przed
Tobą drzwi, które dzisiaj są zamknięte.

ABY CI SIĘ CHCIAŁO TO ROBIĆ
Nie wiem jak Ty, ale ja bardzo dużo słucham wszelkich szkoleń
dotyczących osiągania celów, motywacji, rozwoju osobowego,
sposobu działania, myślenia. I zgadzam się z teorią, że chętniej
działamy i łatwiej się motywujemy, podczas gdy to co robimy jest
jakąś formą ZABAWY dla nas. Nie tylko ciężkim i trudnym
obowiązkiem.
Dlatego zawsze staram się z mojej pracy robić ZABAWĘ. ZAWODY.
Z samą sobą lub z innymi osobami. Mam na przykład taką zabawę
pod tytułem “5 zwycięstw dziennie”.
Dziś właśnie W TYM MOMENCIE przed tym jak przystąpisz do
swoich działań z KROKIEM 1 chciałam zaprosić Cię do dwóch
zabaw. Tak! Aby to co zaczniesz robić nie tylko przybliżyło Cię do
osiągania Twoich CELÓW. Ale, aby też Cię bawiło, aby Ci się
CHCIAŁO BARDZIEJ to robić KAŻDEGO DNIA i abyś miał
WIĘKSZĄ SATYSFAKCJĘ, gdy WYGRASZ swoją grę.

GRA 1 :“5 zwycięstw dziennie”
O tej grze możesz posłuchać więcej 
TUTAJ
. W swoim notesie
codziennie wypisuj sobie 5 spraw lub więcej, jakie planujesz zrobić
w danym dniu. Pisz sobie to wieczorem dnia poprzedniego.
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I każdego dnia musisz wykonać 5 z nich, aby wygrać swój dzień.
Wpisujesz wtedy w notesie przy tym dniu wielkie 
Zjak
ZWYCIĘZCA. Jeśli zrobisz mniej to przegrywasz dzień. Wpisujesz
wtedy przy dniu wielkie Pjak Piz…. znaczy PRZEGRANY :) Taka
zabawa.
Odpowiednia ilość ZWYCIĘŻONYCH dni składa się na
ZWYCIĘŻONY miesiąc, potem na kwartał, na półrocze i na rok
Twojego życia. Ja zaczęłam swoją grę prawie 3 miesiące temu.
Pierwszy kwartał dobiega końca. I chyba wygram ten kwartał choć
muszę się mocno teraz postarać przy finiszu, ponieważ drugi
miesiąc przegrałam. Tu fota z mojego notesu:

Wspólna nasza zabawa ma polegać na tym, że robisz fotę swojego
notesu zawsze w niedzielę pod postem na mojej grupie na
Facebook. Grupa jest TUTAJ KLIKNIJ >>>dołącz poczekaj, aż Cię
zaakceptuję jako Uczestnika. A następnie w każdą niedzielę
wklejasz zdjęcie swojego notesu 
w tym poście >>>
.
Możesz zamazać swoje zadania jeśli nie chcesz, aby były
odczytane. Instrukcja jak zamazać jest TUTAJ
. Wklejasz swoje
zdjęcie na grupę i piszesz czy masz wygrany tydzień czy przegrany.
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W ten sposób wzajemnie sobie dopingujemy, podtrzymujemy na
duchu i motywujemy do dalszego działania. Zapraszam Cię do gry.
W tej grze uwzględnij oczywiście swoje zadania dotyczące
budowania Twojego AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU!
POST pod którym należy wklejać swoje zdjęcie notesu jest TUTAJ
>>>

GRA 2: “OGARNIACZ CZASU”
Bardzo ważne jest to, aby kontrolować na czym spędzamy swój
czas. Po to, aby zobaczyć, czy przypadkiem go nie marnujemy.
Bardzo często nie osiągamy tego co chcemy osiągnąć, właśnie
dlatego, że spędzamy czas nie na tym co trzeba.
Bardzo wielu ludzi mówi, że “nie ma na coś czasu”. Tymczasem
czasu mamy wszyscy TYLE SAMO. Każdej doby o północy każdy
człowiek dostaje kolejne 86 400 sekund do dyspozycji na kolejne 24
godziny. O północy znowu dostajemy 86 400 kolejnych sekund. I tak
codziennie, aż do momentu tej północy, w której dostaniemy ich
mniej. Będzie to doba, w której nastąpi nasza śmierć.
Problem tego, że “nie mamy na coś czasu” polega nie na tym, że
mamy mniej czasu niż ktoś inny, kto to robi bo ma na to czas. Na
przykład jedna osoba nie idzie na siłownię bo “nie ma czasu”, ale
przecież ma tak samo 86 400 sekund jak te osoby co chodzą na tę
siłownię.
Te co chodzą tam, nie dostały przecież więcej sekund. Mają ich tyle
samo. Wszyscy mamy tyle samo czasu. Problem polega na tym, że
wybieramy robić coś innego w te nasze 86 400 sekund.
Jedna osoba w tym czasie snuje się bez celu po domu, coś tam
poklika, popatrzy przez okno co tam sąsiad w samochodzie dłubie,
pomyśli jak to dzisiaj w pracy ją wpieniali ludzie, zrobi sobie z nudów
herbatę i już w ten sposób zainwestowała swoją godzinę.
Tą samą godzinę inna osoba decyduje się nie snuć bez sensu po
domu tylko ubiera się i idzie na siłownię. Decyduje się nie myśleć o
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nieistotnych bzdurach, które są już przeszłością i nie podglądać
sąsiada grzebiącego w samochodzie. Decyduje iść na siłownię,
myśleć o swoich celach, o tym co będzie robić jutro, a w uszach ma
słuchawki z angielskim.
Być może jakaś druga osoba wybiera w tym samym czasie, który Ty
przeznaczasz na coś innego, z tego co Ty robisz zrezygnować, aby
te same sekundy zainwestować w siłownię, wizualizację celu i
słuchania angielskiego, bo to spowoduje, że ona osiągnie coś, do
czego zdecydowała się dążyć.
Zatem…. podstawą jest KONTROLOWANIE SWOJEGO CZASU.
Na co Ty przeznaczasz swój czas? I oczywiście w tej zabawie
chodzi o to, aby zmierzyć ile dokładnie czasu przeznaczasz na
realizację budowania konkretnie AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU,
a zaczynasz od KROKU 1 - TWÓJ WŁASNY ADRES
INTERNETOWY I TWOJA PIERWSZA STRONA
.
Oczywiście zachęcam Cię również do mierzenia czasu
wykonywania różnych rzeczy też w innych obszarach Twojego
życia. Natomiast w tej zabawie mierzymy czas na działanie w
kierunku AUTOMATYCZNY SYSTEM - KROK 1.
I gdy skończysz KROK 1 i każdy kolejny, to wklejasz ile czasu w to
zainwestowałeś. TAK. Nie “ile czasu straciłeś”, ani nie “ile
przeznaczyłeś”. Właściwym słowem jest słowo
ZAINWESTOWAŁEŚ.
Ponieważ czas przeznaczony na wykonanie AUTOMATYCZNEGO
SYSTEMU jest czasem, który zaprocentuje w przyszłości tym, że
właśnie odzyskasz czas z obszaru “praca” na inne obszary takie jak:
“rozwój” “rozrywka” “relacje”.
Gdyż będziesz mieć AUTOMATYCZNY SYSTEM ZARABIANIA
ONLINE, wtedy SYSTEM pracuje za Ciebie, a Ty możesz wtedy
właśnie w tym samym czasie robić inne rzeczy.
Zatem, aby móc to osiągnąć to najpierw trzeba ZAINWESTOWAĆ
swój czas w to, aby coś takiego stworzyć. Jest to INWESTYCJA,
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gdyż ma się to ZWRÓCIĆ z nawiązką. Nie tracisz tego czasu, tylko
inwestujesz teraz więcej czasu w obszar “praca” biorąc go z innych
obszarów np. z obszaru “czas wolny”, po to aby w przyszłości mieć
WIĘCEJ CZASU WOLNEGO i móc mniej pracować.
Ja do mierzenia czasu używam bezpłatnego narzędzia 
Toggle
.
Uruchamiasz sobie to narzędzie i tworzysz projekt o nazwie
AUTOMATYCZNY SYSTEM. I włączasz mierzenie czasu za każdym
razem, gdy siadasz do jakiegokolwiek zdania w ramach tego
projektu. Gdy siadasz do kursu 
9 PRAKTYCZNYCH
KROKÓW do SKUTECZNEGO ZARABIANIA ONLINE
na AUTOMACIEi czytasz e-booka z poszczególnymi krokami,
do przerabiania wideo w ramach tego kursu, do tworzenia i robienia
swoich stron i różnych zadań, których będę Cię uczyć. Za każdym
razem odpalasz ten projekt w Toggl i robisz to co masz robić. Gdy
kończysz, to zatrzymujesz zegar.
I zabawa polega na tym, że gdy przerobisz każdy z KROKÓW to
wklejasz screen z Toggl pokazując ile ZAINWESTOWAŁEŚ czasu w
przerobienie danego kroku a zaczynasz od bezpłatnego 
KROK 1 TWÓJ WŁASNY ADRES INTERNETOWY I TWOJA
PIERWSZA STRONA. I oczywiście nie ma tu dobrych i złych
odpowiedzi. Wygrywa ten kto mierzy swój zainwestowany czas,
przegrywa każdy kto nie zmierzy swojej inwestycji.
To jest podobnie jak z DŁUGIEM. Wiele osób ma długi, ale pojęcia
nie mają ile tego długu dokładnie jest. Więc jak mają zamiar wyjść z
długów skoro nawet nie wiedzą czy tego jest 5 tyś, czy 10 tyś, a
może 20 tyś? Nie widząc tego nie ma szans stworzyć żadnego
planu wyjścia z tego. I często te osoby umierają z długiem.
Z CZASEM jest tak samo. Jeśli nie wiesz na co przeznaczasz czas
w ciągu dnia, to nie masz pojęcia czy rozsądnie nim dysponujesz
czy nie. I jak możesz zmienić ewentualne proporcje. I w jakich
obszarach. I jak masz osiągnąć swoje cele, skoro nie masz pojęcia
skąd masz wziąć ten czas, który potrzebujesz na to, aby działać w
kierunku swojego celu. Nie ma wtedy mowy o osiąganiu celów jeśli
nie wiesz jak spędzasz swój czas.
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Oto oś czasu dwóch osób… mają go tyle samo… ale zobacz jak
inaczej go inwestują:

U mnie było dokładnie to samo dopóki nie zaczęłam używać
TOGGL. Zaczęłam mierzyć główne obszary swojego życia i okazało
się gdzie go idzie najwięcej.
I najwięcej szło mi na tak zwany CZAS WOLNY. Czyli bliżej
nieokreślone najróżniejsze zajęcia dnia codziennego. Takie snucie
się bez celu, w sumie nie wiadomo co robić, takie zbieranie myśli,
chodzenie po YTubach, Facebookach, takie zastanawianie się o
niczym konkretnym, rozmowy o pierdołach z koleżanką, do tego
sprzątanie ile zeszło to zeszło, mycie się też bez określania jakoś
specjalnie limitu czasu itd… To wszystko był mój czas wolny.
Dopóki nie zaczęłam tego mierzyć i nie zobaczyłam jak wiele mi to
zabiera czasu. Teraz dalej mam czas wolny, ale jak jest sprzątanie
to nie zbieram się do tego godzinę, tylko wstaję i sprzątam szybko
kończę i zabieram się za coś innego. Bez tego niepotrzebnego
snucia się, takiego odpoczynku niby, i obmyślania co dalej. Teraz
mam PLAN - 5 zwycięstw, więc wiem dokładnie co muszę zrobić za
co się zabrać, aby wygrać dzień. Więc nie snuję się i nie
zastanawiam co teraz robić.… To zżerało mi najwięcej czasu.
Założę się, że u Ciebie jest podobnie. A oto moje obrazki z Toggl,
gdy zaczynałam mierzyć, w porównaniu z tym jak teraz wygląda mój
rozkład czasu na obszary. Różnica jest spora prawda?
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Dlatego zachęcam Cię do tej zabawy > mierzenia czasu, który
inwestujesz w AUTOMATYCZNY SYSTEM. 
Swój Raport możesz
wklejać na grupie pod tym POSTEM >>>>>
A tu instrukcja jak odpalić swój 
Toggli jak założyć tam projekt
AUTOMATYCZNY SYSTEM :) [
ZOBACZ INSTRUKCJĘ WIDEO
]
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CZY TOBIE TO WSZYSTKO W OGÓLE
WYJDZIE?
Wiele osób, które dołączają do różnych struktur niestety nie osiąga
żadnych rezultatów. Dlaczego tak się dzieje? Obserwując siebie
samą oraz innych ludzi jak działają w tego typu biznesie, mam
pewien wniosek na ten temat.
Uważam, że jeśli nie masz w 100% w swoim sercu tego BIZNESU i
PRODUKTU, który wybrana przez Ciebie Firma MLM sprzedaje, to
poniesiesz porażkę.
Sama również dołączyłam do Firm, gdzie coś mi nie grało. 99% było
wszystko ok, ale ten 1% mnie w serduchu gryzł. Albo plan
marketingowy mi nie pasował, albo widziałam, że produkt jest
kiepski, albo ludzie mi nie pasowali, albo coś jeszcze.
Często obserwuję ludzi jak dołączają do struktury, ale nie czują tego
do końca. Nie są na 100% przekonani. Wstydzą się jakby, że w
ogóle to robią. Coś im nie gra. I wtedy to nie ma szans tego
rozwinąć.
Po prostu jeśli tak masz, to będziesz mieć wiele podświadomych
blokad, które nie pozwolą Ci ruszyć. Nie będziesz wiedzieć czemu,
ale nie będziesz umiał nic wymyślić, będziesz mieć opór przed
publikowaniem postów, będziesz miał opór, żeby cokolwiek zrobić,
jakąkolwiek swoją stronę. Cały czas będziesz mieć wewnętrzne
blokady. AUTOSABOTAŻ.
Dlatego jeśli nie masz 100% przekonana do swojej wybranej Firmy
i/lub jej produktów i/lub ludzi, którzy z Tobą tam mają działać, to
lepiej szukaj innej Firmy.
Natomiast jeśli czujesz dokładnie, że to jest to. Produkt Ci bardzo
pasuje, plan marketingowy też, ludzie są super, szkolenia są super,
wszystko jest świetnie i brakuje Ci tylko wiedzy jak to skutecznie
rozwijać ONLINE, to jesteś w dobrym miejscu! Pokażę Ci KROK PO
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KROKU, jak Ty do swojej Firmy MLM możesz pozyskiwać
Partnerów na automacie ONLINE.

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE
Wiem, że w ciągu przerabiania całego kursu możesz wiele rzeczy do
końca nie rozumieć, o których będę mówić/pisać. Ale jeśli będziesz
się ode mnie systematycznie uczyć, to wszystko w swoim czasie Ci
wytłumaczę. Wszystko stanie się jasne i poskłada się jak obrazek z
puzzli. Trzeba tylko przejść cały kurs 
9 PRAKTYCZNYCH
KROKÓW do SKUTECZNEGO POLECANIA MLM
ONLINE na AUTOMACIEod początku do końca.
To jest trochę tak jak z jazdą w nocy samochodem z Krakowa do
Gdańska. Wjeżdżasz na autostradę i masz włączone światła.
Światła oświetlają Ci ok 50 metrów drogi przed Tobą. I to wystarczy,
aby na bieżąco śledzić drogę i bezpiecznie dojechać. Nie musisz
teraz wiedzieć, że za 1000 metrów będzie lekki łuk w lewo…
Dowiesz się jak dojedziesz. Skręcisz lekko kierownicę i jedziesz
dalej…
Tak samo tutaj. Wiesz, że chcesz zarabiać Online w MLM. Ale dziś
nie masz pojęcia jak dokładnie wygląda ta droga. Kiedy będzie lekki
łuk w lewo i dlaczego, a kiedy będzie zjazd na inną autostradę, a
kiedy objazd i zwężka…. Wszystko w trakcie na bieżąco to co
będzie trzeba będziesz mieć wyjaśniane. Tak jak na drodze znaki
informują Cię kilkadziesiąt metrów wcześniej co będzie grane.
Gdy wyjeżdżasz z Krakowa nie trzeba Ci wiedzieć, że w tej chwili
była lekka stłuczka pod Gdańskiem. Gdyż to niepotrzebnie by Cię
mogło zaniepokoić i spowodować lawinę niepotrzebnych,
negatywnych myśli, obaw i emocji… A przecież, gdy tam dojedziesz
za 7 godzin, już nie będzie śladu po tej stłuczce. Więc po co Ci teraz
zawracać tym głowę?
Tak samo teraz nie muszę Ci wszystkiego dokładnie tłumaczyć od
razu, gdyż gdy będzie ta wiedza Ci potrzebna to już będziesz
znacznie więcej wtedy wiedzieć i wyjaśnienie tego będzie prostsze,
więc po co Teraz Cię obciążać niepotrzebnymi informacjami :)
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Zaufaj mi, tak jak ufasz znakom na drodze. 
Wykonuj KROK po
KROKU co Ci mówię i piszę, a bezpiecznie, najkrótszą możliwą
drogą dojedziesz do celu.

GOTOWY ZACZĄĆ?
Tak Na 100%? :)
OK! :) TERAZ możesz zacząć 
KROK 1 - TWÓJ WŁASNY
ADRES INTERNETOWY I TWOJA PIERWSZA
STRONA:)
ZACZNIJ TUTAJ >>>>>

ZAPRASZAM
i mega Ci dopinguję!
Pozdrawiam Asia Sitarz
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