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WSTĘP : Witam Ciebie Człowieku, który bierze 
swoje życie w swoje ręce! 
 
TAK! Ponieważ postanowiłeś dołączyć się do firmy MLM. Więc 
wziąłeś swoje życie w swoje ręce. Nie czekasz, aż ktoś coś Ci da. 
Aż Państwo zapewni Ci emeryturę i wypłatę. Nie prosisz nikogo o 
nic, tylko postanowiłeś samodzielnie DZIAŁAĆ. Postanowiłeś sam 
postawić kroki, ku budowaniu na własnych zasadach, własnego 
życia, dochodu. GRATULACJE! 
 
Dodatkowo nie czekasz nawet na swojego Sponsora. Na osobę, 
która wprowadziła Cię do tego MLM, ponieważ CZYTASZ TERAZ 
TEN TEKST. A ja przecież nie jestem Twoim Sponsorem. Czyli 
SZUKASZ na własną rękę rozwiązań, metod i skutecznych działań. 
WOOOW Naprawdę BRAWO. Jesteś w niewielkim procencie osób, 
które tak działają. Jesteś LIDEREM. Może teraz tego jeszcze nie 
wiesz, i być może nawet zaprzeczysz “Ja? Liderem? Nieee!”, ale ja 
wiem. JESTEŚ! Naprawdę tylko LIDERZY tak postępują. Nawet jeśli 
dziś nie masz jeszcze nikogo w swojej strukturze MLM. Masz 
postawę LIDERA. Zatem JESTEŚ LIDEREM. I jesteś w stanie 
zbudować WIELKĄ STRUKTURĘ. Potrzebujesz jedynie konkretnej 
informacji JAK TO ZROBIĆ! 
 
Jeśli dopiero zaczynasz ONLINE, to pewnie tak jak większość ludzi, 
masz wielki chaos w głowie i Twój plan jest na razie mało 
precyzyjny. Bo nie jesteś w stanie ułożyć szczegółowego planu 
działania “CO W ZASADZIE W TYM INTERNECIE ROBIĆ I CO PO 
KOLEI”. Zapewne wiele potrzebnej wiedzy jeszcze nie posiadasz. A 
wiele dostępnej wiedzy bezpłatnie jest bardzo OGÓLNIKOWA i 
ciężko Ci to odnieść do Twojego BIZNESU MLM ONLINE. Zatem to 
normalne, że możesz czuć się trochę zagubiony w tym wirtualnym 
świecie biznesu. Ale skoro tu jesteś i to czytasz, to oznacza, że 
słuchasz swej Duszy i Serca, które podpowiadają Ci, żeby iść dalej 
w tę nieznaną Ci póki co stronę. Być może umysł się lęka, ale Ty 
szukasz dalej odpowiedniej ścieżki przez ten nieznany Ci las. Jak 
długo będzie trwała Twoja droga tego nikt nie wie. Na pewno 
możesz ją przyspieszyć korzystając z pomocy osób, które wiedzą co 



trzeba robić i Ci to pokażą. Oczywiście możesz też sam do tego 
wszystkiego dochodzić, ale to właśnie jest ta dłuższa droga. 
 
Rozumiem, że chcesz rozwijać wybrany przez siebie MLM w 
Internecie. Pracując w domu, na swoim komputerze. A w przyszłości 
móc wziąć sobie komputer gdzieś, może do kawiarni, może do 
biblioteki, może na plażę… i połączyć relaks z pracą, która będzie 
Cię satysfakcjonować, bawić, rozwijać, pasjonować i…. przynosić 
wymarzone efekty finansowe rzecz jasna :) 
 
Jeśli tak chcesz pracować, to jestem osobą, która dokładnie miała 
takie same marzenia. Dlatego doskonale Cię rozumiem. Doskonale 
rozumiem przez co teraz na początku przechodzisz, jakie masz 
trudności. Wiem, że ten cały ONLINE BIZNES jest dla Ciebie teraz 
taki nowy i wydaje się tego wszystkiego TAK DUŻO i nie wiadomo 
od czego zacząć.  
 

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU : ZAUFANIE - 
ABY SKUTECZNIE POLECIĆ 
 
Zacznę zatem od początku. MLM to rodzaj biznesu, który zaczął się 
już dawno temu, kiedy nie było jeszcze Internetu. I bazowe 
założenia tego biznesu się nie zmieniły. Nadal są takie same. 
Polegają na tym, aby zaprezentować plan biznesu i produkty jak 
największej liczbie osób. Część z nich nie będzie zainteresowana, 
ale część tak. I sukces mają te osoby, które pokażą plan biznesowy 
jak największej liczbie ludzi.  
 
Jeśli chodzisz na jakieś spotkania motywacyjne i szkoleniowe w 
swojej firmie MLM to już to pewnie słyszałeś. Na początku robi się 
listę 300 osób znajomych z całego swojego życia począwszy od 
przedszkola i potem każą Ci się do tych osób odezwać. I to przeraża 
zdecydowaną większość osób. Ten sposób działał w czasach, gdy 
nie było Internetu. Teraz też działa tyle, że coraz mniej osób ma 
ochotę tym sposobem działać. 
 
Założeniem w takim działaniu jest to, że osoby znajome, nawet nie 
widziane wiele lat (te z czasów przedszkola) mają do Ciebie jakiś 



procent zaufania. Mniejszy większy, ale jakiś mają. Większy niż 
całkiem obca osoba, która pierwszy raz w życiu Cię widzi na oczy, 
albo słyszy w telefonie. Prawda? I to było i nadal jest BARDZO 
SŁUSZNE ZAŁOŻENIE. Gdyż Bez zaufania NICZEGO NIE 
POLECISZ, ani NICZEGO NIE SPRZEDASZ! 
 
 
 

CZASY SIĘ ZMIENIŁY : INTERNET UŁATWIA 
DZIAŁANIA 
 
Tylko, że czasy się zmieniły i istnieją dziś nowe kanały docierania do 
ludzi. Np FB, czy strony Internetowe, YT, czy Instagram. 
Rozszerzyły się sposoby działania. Już nie musisz osobiście biegać 
po znajomych z przedszkola i wszystkich sąsiadach.  
 
Moi sąsiedzi nie wiedzą czym ja się zajmuję. Ba… nawet moja 
rodzina tego nie wie, ani nie wiedzą tego znajomi z siłowni, ani 
znajomi z innych miejsc, w których bywam w moim realnym życiu. 
Nie potrzebuję im tym głowy zawracać. Zrażać ich do siebie, 
nagabywać i zachowywać się jak nawiedzona, która w kółko tylko 
gada o swoim genialnym biznesie. Oni i tak tego nie kumają i nie 
chcą kumać. Żyją w innym świecie. Ja działam TYLKO w Internecie. 
 
Dzisiaj możesz stworzyć sobie AUTOMATYCZNY SYSTEM w 
INTERNECIE, który nawija 24 godziny na dobę w Twoim imieniu, 
opowiadając plan marketingowy obcym zupełnie ludziom. W czasie 
kiedy Ty zajmujesz się czymś zupełnie innym. W czasie kiedy 
jestem na siłowni to i tak pracuję. Pracują moje strony ONLINE za 
mnie. Wracam z siłowni i widzę efekt tej pracy. To dużo 
wygodniejsze niż łazić wszędzie i nawijać jak nawiedzona o super 
genialnym sposobie zarabiania.  
 
Jednak nie wszystko się zmieniło mimo, że się czasy zmieniły. 
Nadal, aby odnieść sukces w MLM należy pokazać plan 
marketingowy jak największej liczbie ludzi. Z tą różnicą, że w 
dzisiejszych czasach: 

★ po pierwsze możesz to robić w Internecie zamiast w realnym 
świecie. Odpadają Ci wszystkie koszty dojazdów na umówione 



miejsce, kupowania kawy, tracenia czasu na to wszystko i 
przede wszystkim nie musisz do nikogo wydzwaniać, aby się 
umawiać na spotkanie  

★ po drugie możesz plan marketingowy pokazywać zupełnie 
obcym osobom zamiast znajomym z zamierzchłej przeszłości i 
słuchać jaki to Ty głupi jesteś, że w takie bajki uwierzyłeś, że 
trzeba iść do normalnej roboty, a nie zajmować się bzdurami 

★ po trzecie nie musisz tego robić osobiście, mogą to robić za 
Ciebie Twoje nagrania wideo, audio i treści pisane, w czasie, 
kiedy Ty będziesz zajmować się czymś innym. 

 
I właśnie dlatego ja wybrałam INTERNET do budowania sieci 
sprzedaży czy polecania. To zupełnie inny komfort pracy niż 
umawianie się na mieście z dawnym znajomym, albo ledwo 
poznanym znajomym i godzinne tłumaczenie mu co fajnego masz 
dla niego, a na koniec słyszysz: “Nie dzięki, muszę już lecieć, cześć” 
I godzina w plecy, 30 zł za dojazd, kawę dla siebie i dla niego w 
plecy, dół emocjonalny, spadek wiary, że kiedykolwiek rozwiniesz tą 
sieć. I na dodatek ten znajomy przestaje odbierać ode mnie telefon 
:/ Przynajmniej ze mną tak było.  
 
Kolejna rzecz, która NADAL OBOWIĄZUJE bez względu na to, że 
czasy się zmieniły to fakt, że potrzebne jest ZAUFANIE, aby ktoś 
coś od Ciebie kupił, czy skorzystał z opcji biznesowej tej, którą 
akurat Ty mu polecasz. To się nie zmieniło. 
 
Tak było odkąd byliśmy jaskiniowcami. Osoba nieznajoma od 
zawsze była zagrożeniem. I choć dziś nie biegniemy z dzidą na 
każdą nieznajomą osobę, gdyż mijamy ich setki każdego dnia na 
ulicy, to jednak, gdy ktoś nieznajomy do nas podchodzi, czy pisze 
na czacie, czy dzwoni na telefon, czy puka do drzwi, to mamy wtedy 
wyczulone zmysły i z założenia do końca nie ufamy. No sam siebie 
zapytaj czy tak nie jest? Upewniamy się, czy tej osobe można ufać. 
Oczywiście jest to proces nieuświadomiony. Niekiedy trwa kilka 
sekund. Jednak taki proces zachodzi. 
 
Zatem… aby komukolwiek cokolwiek polecić czy sprzedać 
konieczne jest zdobycie najpierw zaufania tej osoby. I to ZAUFANIE 
musi być o odpowiedniej MOCY. Takiej mocy, która pozwala na 
sprzedaż tej osobie czy plecenie jej czegoś.  



 
Na przykład gdyby ktoś zapukał do Twoich drzwi i widzisz przez 
judasza, że to kurier. Przypominasz sobie, że przecież czekasz na 
paczkę, to od razu natychmiast wzrasta zaufanie, ale tylko do mocy 
takiej, aby otworzyć drzwi i odebrać paczkę. Gdyby ten kurier oprócz 
tego wyciągnął jakieś garnki i próbował Ci sprzedać, to 
niekoniecznie moc zaufania jaką do niego masz wystarczyłaby na to 
abyś od niego to kupił. Raczej nie.  
 
Więc MOCY do polecenia czegoś nie masz od razu po tym, gdy ktoś 
Cię ledwo poznał. Moc zaufania musi być na odpowiednio wysokim 
poziomie, aby móc mówić o tym, że masz otwartą drogę do 
polecenia komuś czegoś.  
 
Czasem się tak zdarza, że kupisz coś nie znając sprzedawcy nie 
mając do niego żadnej mocy zaufania. To są wyjątkowe sytuacje. 
Takie, kiedy osoba kupująca ma MEGA ważny powód, by to coś 
kupić. Wtedy nie ma znaczenia czy ma zaufanie do sprzedawcy. 
Przykładem może być głód. Gdy jesteś głodny, to nie ma znaczenia, 
że jesteś w nowym mieście przejazdem i nie znasz tam żadnego 
baru. Znajdujesz jakiś i idziesz zjeść. Nie będziesz czekać 18 
godzin, aż wrócisz do swojego miasta, żeby iść zjeść do znanego Ci 
baru. Prawda? 
 
Albo wracasz z walizkami z wycieczki jest 2:00 w nocy. I nagle się 
okazuje, że zgubiłeś klucz od drzwi od mieszkania. Nie będziesz się 
teraz zastanawiał, który ślusarz w mieście jest najlepszy i który 
wzbudza Twoje zaufanie. Odpalasz telefon i dzwonisz po kolei do 
każdego licząc, że ktokolwiek odbierze o tej godzinie telefon i 
przyjedzie wymienić Ci zamek. Prawda? 
 
Więc ZAUFANIE, ma drugorzędne znaczenie tylko w wypadku, gdy 
potrzeba klienta jest PALĄCA. Potrzebuje rozwiązania 
NATYCHMIAST. Jednak to są bardzo rzadkie przypadki ( 1%) i jeśli 
zechcesz opierać swój BIZNES MLM ONLINE o to, że znajdziesz 
kogoś, kto bez zaufania wejdzie do polecanego przez Ciebie 
biznesu MLM, to wątpię, że to kiedykolwiek nastąpi. A już na pewno 
nie da się z tego co miesiąc żyć na poziomie, którego pragniesz. 
 



ZASADA 1% 30% 69% 
Teraz jest dobry moment, aby powiedzieć Ci o tej zasadzie. Bo 
przed chwilą powiedziałam Ci, że czasem trafi się ktoś tak 
zdesperowany, że kupi coś bez specjalnego poznawania osoby od 
której kupuje. I to jest ten 1%. 
 
Odnosząc to do działań MLM ONLINE, których nie polecam, to jest 
działanie na czacie. Są ludzie, którzy zajmują się zawodowo 
pisaniem do obcych ludzi na czacie i zapraszaniem ich na jakiś np. 
webinar o MLM który polecają. Generalnie walą z grubej rury od 
razu z tematem do obcej osoby. Ja mam mnóstwo takich 
wiadomości. Nawet na to nie odpisuje.  
 

 
 
Albo wysyłają wiadomość email jak leci do wszystkich ze swojej 
skrzynki mailowej. Pojęcia nie mają, że w ten sposób ich adres 
email z automatu trafia na czarną listę i jest oznaczony jako 
spamerski. Do masowych wysyłek, konieczny jest program, który ma 
specjalne pozwolenia na takie wysyłki. Ja korzystam z Getresponse. 
No i wysyłają taka wiadomość z poleceniem jakiegoś konta  w banku 



czy czegoś tam… TO NIE DZIAŁA! Obejrzyj na mojej grupie na FB 
wideo, które w tym temacie nagrałam TUTAJ >>> 
 
A poniżej screen takiego super maila jakiego niedawno dostałam. 
Od zupełnie obcej osoby. Nie mam pojęcia kim jest Iwona D. Nawet 
się kobiecie nie chciało tytułu wiadomości napisać. Wszystkie 
adresy do których wysłała tą wiadomość są publicznie widoczne. Za 
to teraz grożą potężne kary pieniężne: 

 
 
Tak nie zbudujesz swojego biznesu MLM. Narażasz się tylko na 
kłopoty. 
 
To jest właśnie szukanie tych osób, które mieszczą się w tym 1% 
desperatów, którzy skorzystają z takiego polecenia. Czyli jest to 
bardzo mała grupa ludzi. Zanim kogoś takiego znajdziesz to często 
zdążysz się zniechęcić. A nawet jak znajdziesz to znalezienie 
kolejnej takiej osoby to naprawdę ciężka praca. Szczerze podziwiam 
każdego kto zdobywa się na taką ciężką pracę ONLINE bo wiem, że 
można mieć znacznie lepsze efekty i dużo mniej pracować. Mieć 
dużo lepszy komfort pracy. Działać w dodatku zgodnie z prawem i 
nie narażać się na niepotrzebne kłopoty. 
 
Druga grupa osób to 30%. To jest grupa osób, które NIGDY nie 
skorzystają z Twojej oferty. Dlaczego? No bo nie :) Po prostu. Robią 
coś zupełnie innego i ich to co Ty robisz nie interesuje. Albo bo są 
zazdrośni i tylko podglądają co robisz, ale się nie dołączą bo życzą 
Ci tak naprawdę porażki. Albo wyśmiewają to co robisz. Albo 
dlatego, bo generalnie nic im się nie chce robić oprócz picia piwa i 
oglądania seriali i nie będą nic robić. To grupa ludzi, którzy mają 
swoje plany sensowne lub nie i je realizują po swojemu i nie 
pokrywa się to z tym co Ty im proponujesz. Po prostu statystycznie 

https://www.facebook.com/groups/joannasitarzjakrobicebiznesodoodstaw/permalink/2360616864256294/


udowodniono, że 30% osób, do których dotrzesz ze swoim 
przekazem nie skorzysta z tego. 
 
Więc wracając teraz do ludzi, którzy działają na tych czatach. Nasi 
niestrudzeni czatowcy. Zobacz jak oni mają trudno. Piszą do obcych 
ludzi na oślep. Aż 30% do których tak piszą, to osoby, które i tak nie 
skorzystają z tego co się im proponuje. Więc zanim trafią na ten 1% 
desperatów, to częściej trafiają na te osoby z grupy 30%. Co chwilę 
zatem czytają na tych czatach “Nie Dzięki” albo żadnej odpowiedzi 
(to chyba częściej).  
 
Ja celuję w grupę 69%. Jest to największa grupa osób. Są to 
osoby, które chętnie skorzystają z tego co im proponujesz, z tym, że 
nie tu i nie teraz, nie dzisiaj, nie w momencie, w którym im to 
proponujesz. Te osoby co korzystają tu i teraz to jest ten 1% 
desperatów. Te 69% to osoby, które z różnych powodów dziś nie 
skorzystają, ale skorzystają w przyszłości. Czyli nie są to też osoby 
z grupy 30%, które nigdy nie skorzystają. Są to te osoby po środku. 
Skorzystają, ale później.  
 
Dlaczego nie dziś? Jest setki powodów: bo właśnie za 2 miesiące 
bierze ślub i teraz ma co innego na głowie. Bardzo tej osobie się 
spodobało to co zobaczyła u Ciebie, ale po prostu teraz nie może 
się tym zająć i myśli sobie, że po ślubie jak cały ten szał opadnie to 
do tego wróci. Albo odwrotnie, za 2 miesiące bierze rozwód… Albo 
właśnie się przeprowadza, albo czeka, aż dziecko pójdzie do 
przedszkola, szkoły, żłobka…. albo czeka na operację jakąś, albo 
jest po operacji i ma rehabilitację czeka, aż się to skończy, albo 
rodzina na 2 miesiące zwaliła się do chaty, albo właśnie się rozstała 
z partnerem nie może zebrać myśli, albo wręcz odwrotnie, właśnie 
się zakochała :D i też nie może zebrać myśli, albo, ma problemy w 
pracy z szefem i chce się teraz skupić na tym, albo właśnie szuka 
pracy nowej, albo ma jakieś egzaminy niedługo i teraz się chce 
skupić na tym, albo, albo, albo… setki sytuacji życiowych, które 
sprawiają, że ta osoba aktualnie nie może się tym zająć na TU I 
TERAZ. Nie jest w grupie 1%.  
 
Proszę oto co w komentarzu na szybko na grupie swojej teraz 
znalazłam na dowód tych słów, które tu napisałam, cytuję: “Na razie 



na droższe kursy nie mogę sobie pozwolić, ale kiedyś zakupię” - 
Człowiek z grupy 69% 

 
 
albo “W końcu dojrzałam do tego co mi mówiłaś cały czas”: 

 
 
Tego typu komentarzy mam setki więcej. Tych ludzi z tej grupy 69% 
bardzo lub chociaż trochę zainteresowało to co robisz, spodobało 
się, nie odrzucają tego tak jak ci z 30%, ale DZIŚ NIE MOGĄ SIĘ 
TYM ZAJĄĆ. Jednak jeśli utrzymasz z nimi kontakt to nadejdzie ten 
dogodny dla nich dzień, kiedy powiedzą “OK jestem GOTÓW 
działamy”. I do takiego utrzymywania kontaktu służą właśnie 
AUTOMATYCZNE SYSTEMY. Które podtrzymują kontakt z 
wstępnie zainteresowanymi osobami. Te systemy są jak 
INKUBATORY DOJRZEWANIA. Dlatego właśnie w pewnym 
momencie zaczynasz mieć bez żadnego wysiłku co miesiąc nowe 
osoby polecone do Twojego MLM. CO MIESIĄC NOWE! 
 
To jest największa grupa ludzi. 69%. Na tej grupie powinieneś się 
skupić jeśli chcesz odnieść sukces w MLM. 
 
I teraz jeśli ktoś działa sposobem czatowym to nie ma szans na to, 
aby móc uzyskać kontakt do takiej osoby z grupy 69%, aby w ogóle 
wiedzieć, że ktoś do kogo napisał jest właśnie z grupy 69%. Spisuje 
tą osobę na straty, bo ta osoba nie odpisała. A nie odpisała tylko 
dlatego, że właśnie z tych różnych powodów nie mogła tego 
NATYCHMIAST zrobić. Nawet chciała, ale nie mogła. A potem to 
wiesz jak to wszystko na tych czatach ginie.. potem już przepadło w 
otchłań wirtualnego świata. Tylu innych ludzi napisało międzyczasie 
do niej, że ta osoba już zapomniałam o tym, że miała odpisać.  



 
A nawet jak odpisała i wywiązała się jakaś dyskusja, to te osoby 
działające na czatach naciskają niesamowicie na jak najszybsze 
działanie. Nie mają przygotowanego żadnego systemu dojrzewania 
dla grupy 69%. Nie dają tej zainteresowanej osobie swobody, nie 
mają żadnych odpowiednich wiadomości email z kolejnymi 
ciekawymi informacjami. Nie podsycają zainteresowania, tylko stale 
NACISKAJĄ. Przez to tracą w końcu tą osobę z grupy 69%. Bo ona 
musi dojrzeć w swoim tempie, a nie pod naciskiem.  
 
Dlatego Ci co na czatach szukają nowych Partnerów celują tylko w 
ten 1% desperatów gotowych na tu i teraz. I dlatego w ten sposób 
nigdy tego nie zbudują. Bo to jest po prostu zbyt mała grupa osób.  
 
W dodatku te CUDEM znalezione w ten sposób osoby z grupy 1% 
gdy się dołącza do tego MLM z reguły nie potrafią też budować 
struktury, więc co z tego, że pozyskają tą osobę, skoro ona nie 
potrafi działać, bo ma jakiś nóż na gardle, zbyt jest zdesperowana 
by móc zacząć budować ten biznes z sukcesem. Poza tym jaki ona 
wzór dostała? Taki, aby szukać na czacie “No przecież Ciebie tak 
znalazłam” no i też zaczyna wypisywać na czacie szukając tego 1% 
kolejnych desperatów. Czy naprawdę myślisz, że tak się da 
zbudować stabilny biznes MLM przynoszący zysk na lata? 
 
Mam nadzieję, że teraz już rozumiesz, że należy skupić się na 
grupie 69%. I z nimi budować relacje. Pozyskiwać ich do 
AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU, postarać się aby skorzystali jak 
najszybciej, ale jednocześnie pozwolić im dojrzeć w odpowiednim 
tempie i w ten sposób budować stabilny dochód. 
 
 

WIADOMOŚĆ DOBRA : I ZŁA 
 
Ok. Skoro nie masz ochoty robić listy 300 i dzwonić do swoich 
znajomych z przedszkola, wszystkich kuzynów stryjecznych, ciotek, 
wujków i prababci, do swojej pierwszej miłości i przyjaciół z 
dzieciństwa, ani biegać po sąsiadach polecając im swój MLM, no to 



pozostaje Ci pokazywanie tego czym się zajmujesz OBCYM 
osobom.  
 
I tu jest DOBRA WIADOMOŚĆ. W dzisiejszych czasach jest to 
bardzo łatwe. Dzięki Internetowi i mediom społecznościowym 
możesz bardzo szybko dotrzeć do setek osób dziennie. OBCYCH 
OSÓB. Zatem nie masz konieczności robić listy 300 znajomych z 
całego swojego życia.  
 
Oczywiście jeśli chcesz działać sposobem MLM ONLINE. Sposób 
MLM ONLINE bazuje na docieraniu do obcych osób, ale w sposób 
taki, że to ONI szukają Ciebie, a nie TY ICH. Do nikogo nie 
wypisujesz żadnych czatów i wysyłania linków do super świetnych 
webinarów, na którym się wszystkiego dowie to zostawmy dla 
naszych niestrudzonych czatowców. Dzięki sposobowi MLM 
ONLINE. Pokazujesz tylko furtkę, a wtedy SAME znajdują się osoby, 
które chcą przez tę furtkę przejść. 
 
Ale jest też zła wiadomość. Obce osoby nie mają do Ciebie 
ŻADNEGO zaufania na początku. A nawet gdy Cię poznają to MOC 
zaufania jest za mała, aby im od razu polecać Twój MLM. 
 
Zatem odpada pomysł o wysyłaniu na czacie obcej osobie 
zaproszenia na webinar produktowy Twojej firmy MLM. Dlaczego? 
Bo to NIE ZADZIAŁA! Jeśli już ten etap bycia czatowcem i 
zaczepiania obcych ludzi na czacie przeszedłeś to wiesz doskonale, 
na własnej skórze doświadczyłeś, że faktycznie to nie działa. 
 
Nie działa też publikowanie posta o tym jaki to świetny masz biznes 
MLM i super produkt i że będzie extra webinar w tej sprawie.  
 



 
 
Ponieważ właśnie czytają to OBCE osoby, a jak już wiemy NIE 
MAJĄ ODPOWIEDNIEJ MOCY ZAUFANIA. Więc nie skorzystają. 
Omijają Twoje ogłoszenie. I Ty tak w kółko publikujesz ten post o 
tym swoim super MLM i extra produkcie i bombowym webinarze jak 
to ten biznes super działa, a efektów nie ma. No nie ma i nie będzie. 
 
Skoro już wiemy, że chcemy dotrzeć do OBCYCH osób. A obce 
osoby nie mają do nas ZAUFANIA. A bez odpowiedniej MOCY 
zaufania, nie ma mowy o SKUTECZNYM POLECANIU czy 
SPRZEDAWANIU (no chyba, że działasz tak jak czatowcy i polujesz 
na super grupę osób 1%), to teraz jest tylko jedno wyjście. Trzeba 
tak zrobić, aby najpierw OBCE osoby Tobie ZAUFAŁY i aby to 
zaufanie było odpowiedniej MOCY. A gdy się to stanie to dopiero 
wtedy możesz im polecić SKUTECZNIE MLM i produkt.  
 
 
 



ZARABIANIE NA AUTOMACIE : LEJEK 
MARKETINGOWY 
 
I aby nie siedzieć godzinami przed kompem i nie musieć z każdą 
osobą osobno gadać i budować owego zaufania i każdemu z 
osobna tłumaczyć o co chodzi tak jak to robią nasi super dzielni i 
wytrwali czatowcy :D, to Ty robisz do tego właśnie INTELIGENTNY 
LEJEK MARKETINGOWY. Ja to w skrócie nazywam SYSTEM. I to 
właśnie działa na automacie.  
 
To zaufanie buduje się poprzez odpowiednie strony, poprzez 
darmowe informacje, poprzez pokazanie się na przykład na 
zdjęciach, FB LIVE, ZOOM, WEBINARZE. Tak, aby OBCA osoba 
mogła Cię najpierw POZNAĆ, ZOBACZYĆ, USŁYSZEĆ. Bo zanim 
Ci zaufa musi Cię poznać. I tu w grę wchodzi TWOJA STRONA 
WIZYTÓWKA.  
 
Potem coś tej osobie dajesz. Coś co jej się przyda, z czego będzie 
zadowolona. I chodzi tu o podarunek w formie cyfrowej czyli np. 
jakąś ciekawą poradę w formie pdf, czy wideo, czy jakaś 
prezentacja. Tak, aby osoba Cię polubiła, że coś fajnego ciekawego 
i pomocnego od Ciebie dostała. Poniewaz musi Cię POLUBIĆ, aby 
Ci potem zaufać. Nie ufamy ludziom, których nie lubimy, do których 
czujemy niechęć. Prawda? Więc daj się polubić. I wtedy dopiero jest 
czas na to, żeby osoba Ci zaufała i aby MOC zaufania wzrosła 
odpowiednio. A gdy się to stanie, to dopiero wtedy możesz polecać 
jej swój MLM i produkty. I pozyskać tę osobę do Twojej struktury. 
 
Pewnie teraz zastanawiasz się Jak długo trwa ten proces: 
POZNAJ - POLUB - ZAUFAJ - DOŁĄCZ! 
 
Nie ma na to jednej odpowiedzi. Ponieważ przypomnij sobie jak to z 
Tobą jest, gdy szukasz czegoś w Internecie. Szukasz, szukasz. 
Trafiasz na jakieś strony, jakiś osób, jakieś filmiki i nie wiesz 
dlaczego nie przekonują Cię. Mimo, że widziałeś już filmiki tych osób 
wiele razy.  
 



Ale nagle trafiasz na jakąś stronę, filmik kogoś nowego, słuchasz, 
czytasz parę minut i już po prostu fluidy lecą. Czujesz, że ta osoba 
super coś tłumaczy i już ją lubisz. Że idealnie dla Ciebie to jest 
pomocne. Wystarczyło zaledwie kilka minut. Wchodzisz na jej 
stronę, zapisujesz się, aby odebrać jakiś darmowy ebook, który 
napisała ta osoba. Czytasz ten ebook idealnie pomaga Ci on w 
rozwiązaniu jakiś Twoich problemów. Dowiadujesz się tam czegoś 
pomocnego i przydatnego dla Ciebie. Widzisz, że ta osoba ma jakiś 
kurs bardziej rozbudowany w tym temacie. Ale coś jeszcze nie do 
końca czujesz żeby to kupić. Ale na drugi dzień przychodzi email od 
tej osoby i znowu coś ciekawego pisze. Na trzeci dzień znowu masz 
super poradę i informację, która możesz zastosować w życiu. I 
wchodzisz znowu na stronę tego kursu. I już masz większe zaufanie 
żeby jednak go kupić. Czytasz ofertę ponownie, widzisz opinie, 
międzyczasie jeszcze jeden filmik tej osoby oglądasz i nagle 
czujesz, że to jest to. Kupujesz.  
 
U Ciebie trwało to np. 4 dni. Ktoś inny może od razu w ciągu 
pierwszych 15 minut podjąć decyzje, że kupuje. Że to jest idealnie 
dla niego. Inna osoba poczeka miesiąc bo czeka na pieniądze. 
Dlatego ten czas jest dla każdego inny. WŁAŚNIE DZIĘKI TEMU, że 
każdy dojrzewa w innym tempie, Ty co miesiąc masz nowych 
Partnerów w swoim biznesie. 
 
 
 

SŁOWO DLA TYCH CO LUBIĄ ROZMAWIAĆ 
Z LUDŹMI I BUDOWAĆ SWÓJ MLM 
OSOBIŚCIE 
 
Jeśli Ty lubisz rozmawiać z ludźmi i wydaje Ci się, że robiąc taki 
AUTOMATYCZNY SYSTEM stracisz z nimi kontakt, że będzie to 
takie sztuczne i bez ducha to JESTEŚ W BŁĘDZIE! 
 
Popatrz już Ci tłumaczę: 
 

- taki system pozyskuje dla Ciebie osoby, które potem na 
automacie przekształca w OSOBY MEGA ZAANGAŻOWANE. 



I teraz gdy już dołączą do Twojego MLM ONLINE oczywiście, 
że należy się tymi osobami zająć. Odezwać się do nich jeśli 
dołączyły, przywitać je, pogratulować i porozmawiać, aby się 
wzajemnie osobiście poznać. Przecież to jest BIZNES MLM, 
na tym on polega.  
Różnica jest jednak taka, że Ty rozmawiasz już TYLKO z tymi, 
którzy są KONKRETNI, a nie z tymi co marudzą i się 
zastanawiają i mają milion wymówek. Po prostu nie są dziś 
gotowi. Więc Ty z tymi nie gotowymi nie rozmawiasz 
osobiście. Z nimi rozmawiają Twoje strony i materiały, które 
przygotujesz wcześniej.  
Natomiast Ty rozmawiasz osobiście już tylko z tymi absolutnie 
zdecydowanymi, którzy dołączyli, wykupili pakiet. To zupełnie 
inny komfort rozmowy. SYSTEM ma pomóc Tobie w 
znalezieniu na automacie tych właśnie osób, które są 
GOTOWE! A gdy je znajdzie Ty przejmujesz pałeczkę. 
Wkraczasz do akcji i witasz się z nimi.  
Po prostu SYSTEM wykonuje dla Ciebie najtrudniejszą i 
najbardziej mozolną część pracy. A Ty pracujesz bardzo 
przyjemnie z osobami, które postanowiły dołączyć do Twojej 
struktury. Możesz rozmawiać z nimi indywidualne.  
Możesz wtedy też organizować jakieś grupowe webinary, 
zoomy dla Twojej struktury. Np specjalne spotkanie grupowe 
online dla nowych osób, które weszły w tym tygodniu. Dla 
osób, które pozyskały już swoich pierwszych partnerów jakieś 
spotkanie grupowe szkoleniowe co teraz mają robić. Jakieś 
grupowe spotkanie motywacyjne, dla tych co mają problem z 
działaniem i tak dalej…  
Masz co robić ze swoją strukturą. Twoja najfajniejsza praca 
się dopiero zaczyna. To jest ta najprzyjemniejsza część pracy. 
Nie chodzi o to, że pozyskujesz nowych Partnerów do MLM 
ONLINE i dalej nic nie robisz. Jak najbardziej masz cały czas 
osobisty kontakt z tymi ludźmi. Po prostu pozbywasz się tej 
najbardziej czasochłonnej pracy. A zyskujesz czas na inne 
fajniejsze zajęcia z osobami zaangażowanymi, chętnymi. 
System dla Ciebie znajdzie tych, którzy są GOTOWI. I z nimi 
pracujesz dalej w sposób bardzo komfortowy.  

- druga rzecz to wszystkie Twoje materiały, które stworzysz do 
takiego SYSTEMU MLM ONLINE będą przygotowane 
osobiście przez Ciebie. Zatem nie będą martwe i sztuczne. 



Będą jak najbardziej prawdziwe i pełne pasji, jeśli to co robisz, 
robisz z pasją.  
To, że wysyłasz to w sposób automatyczny to tylko ma ułatwić 
Ci dotarcie w jednym czasie do wielu nawet tysięcy osób 
na raz. Natomiast to nie zmienia faktu, że wiadomość, którą 
piszesz, piszesz przecież OSOBIŚCIE. Wkładasz w nią całe 
Twoje serce i piszesz tak, jakbyś pisał do każdej tej zapisanej 
na Twoją listę osoby oddzielnie. Gdy tworzysz swoja nową 
stronę z jakąś przydatna infrmcją, to przecież robisz to TY. 
Wkładasz w to swoje serce i zaangażowanie. Żaden robot nie 
robi tego za Ciebie.  
Nigdy nie traktujesz swojej listy jak stada, bez duszy, jak 
cyferek na liście, jak adresów email. Pamiętaj, że są to osoby, 
prawdziwe tak samo jak Ty jesteś prawdziwy. I one mają 
swoje lęki, pragnienia, marzenia, obawy. A Ty jesteś kimś, kto 
może wskazać im drogę. Na przykład poprzez to, co sam 
robisz. Pokazując im co robisz.  
I wszystko co stworzysz do swojego automatycznego systemu 
MLM ONLINE ma jak najbardziej ENERGIĘ, Twoje emocje, 
Twoje przesłanie, Twój przekaz. TY W TYM JESTEŚ! Te 
osoby, które to odczytują, oglądają, odsłuchują czują Cię 
jakbyś robił to z nimi tu i teraz.  
Nie ma znaczenia, że napisałeś to 3 miesiące temu czy pół 
roku temu, czy 2 dni temu czy DZISIAJ. One odczuwają to tak, 
jakbyś DZISIAJ siadł i napisał do nich wiadomość czy nagrał 
wideo.  
Te materiały są jak najbardziej żywe i prawdziwe i pełne 
Ciebie. Po prostu ta automatyczna metoda działania 
pozwala Ci odzyskać czas i działać wygodniej. Ponieważ 
inaczej nie ma szans obsłużyć tysiące zainteresowanych osób 
w ciągu jednego dnia. Prawda? Więc AUTOMAT pomaga Ci 
tylko w rozsyłaniu tego co stworzysz do odpowiednich osób w 
odpowiednim dla tych osób czasie. AUTOMAT pilnuje co 
komu i kiedy trzeba wysłać. Ty zajmujesz się tworzeniem tego 
co trzeba wysłać, a AUTOMAT jest jakby Twoją OSOBISTĄ 
SEKRETARKĄ, która nigdy nie chodzi na urlop, nie prosi o 
podwyżki, nie bierze chorobowego i zapier… dla Ciebie 24 
godziny na dobę cały rok, całe LATA non stop. Jednak te 
wszystkie treści, Twój przekaz do Twojej struktury jak i osób 
zainteresowanych, które są jak już wiesz w tej najważniejszej 



grupie 69%, to wszystko robisz (tworzysz) TY, jest to ŻYWE i 
jest w tym CAŁY TWÓJ POTENCJAŁ. 

 

JAK WYGLĄDA TAKI LEJEK 
AUTOMATYCZNY? 
Tutaj mapa jak to będzie wyglądać, gdy będziesz mieć to wszystko 
co opisałam gotowe: 

 
 
 
 
Mam nadzieje, że też to WIDZISZ i CZUJESZ jak to jest ŚWIETNE! 
:D Jakie wygodne. Jakie wspaniałe działanie. Można się skupić na 
swoich ulubionych działaniach. A reszta dzieje się automatycznie.  
 
Skończ z teoretyzowaniem zacznij od razu działać. Zakasaj rękawy i 
stwórz dla siebie te strony, które będą niezbędne, te wiadomości 
email, które będą polecać za Ciebie. Wszystko ze sobą połącz i 
ODPAL. Aby w konsekwencji od razu po uruchomieniu na Twoją 
listę mailingową same zapisywały się zainteresowane osoby, a 
następnie, aby dołączały do Twojego biznesu MLM ONLINE. I to 
bez zawracania Ci głowy. W czasie kiedy Ty pójdziesz do sklepu, na 
basen, czy odwieźć dziecko do przedszkola. 
 
 
 



DOWODY DZIAŁANIA LEJKA 
 
Wracasz do domu, odpalasz skrzynkę email, a tam informacja, że 
nowa osoba jest na Twojej liście mailingowej. I jeszcze jedna, i 
kolejna. 

A potem info z firmy:” GRATULACJE za pozyskanie Nowego 
Partnera”, “Gratulacje otrzymujesz nową prowizję”. 
 

 
 
 
 
 



 

 
I to wszystko na automacie! Kiedy nie było Cię nawet w domu! 
Wyobrażasz to sobie? Ja tego doświadczyłam wiele razy i nadal 
doświadczam. Teraz gdy piszę ten ebook właśnie była transakcja 
TPAY. Ktoś wszedł na moją stronę SAM Z SIEBIE, poczytał to co 
napisałam z 4 miesiące temu. Obejrzał 10 minut nagrania, które 
nagrałam też ok 4 miesiące temu… i …… kupił. Nie kiwnęłam nawet 
palcem. Pracę tą wykonałam 4 miesiące temu, a ona wciąż działa. A 
ja mogę w tym czasie na luzaku pisać dla Ciebie ten ebook. Fajne?  
 



 
 
Też tak możesz. Zajmować się czymś innym i na automacie 
pozyskiwać NOWYCH PARTNERÓW! Trzeba tylko wszystkie 
elementy stworzyć. Ja Ci w tym pomogę. 

 
A tu jeszcze powiadomienie z aplikacji 
dostałam o tym, że na moje konto wpadło 
właśnie kolejne 70 zł (15 funtów) w jednym z 
programów, do którego mam automatyczny 
SYSTEM.  
 
 
Tak właśnie to potem działa. Do wszystkiego 
masz już gotowe strony, wiadomości, 
automaty. Możesz zajmować się w czasie 
kiedy zarabiasz, czymś innym. Prywatnie lub 
zawodowo. Przeznaczyć więcej czasu dla 
swoich dzieci, Partnera, dla siebie i 
przyjaciół. Albo zająć się rozbudową swojego 



biznesu MLM ONLINE, robić kolejne jego etapy, żeby działało 
jeszcze lepiej i jeszcze więcej zarabiało. A w tym samym czasie, to 
co do tej pory zbudowałeś, cały czas działa w kółko 24 godziny na 
dobę, 365 dni w roku, bez przerw na obiad, na chorobowe, na sen, 
na urlop. A w tym czasie kiedy Twój SYSTEM działa na automacie 
nasi wspaniali niestrudzeni czatowcy siedzą i piszą dniami, nocami i 
wieczorami polując na 1% desperatów. I dlatego nie mogę wyjść z 
podziwu dla tych ludzi :D Ja jestem jednak bardzo leniwym 
człowiekiem w porównaniu do nich. Mnie by się po prostu 
zwyczajnie nie chciało. 

 
 
 
  



 

CZY NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ JUŻ NIGDY 
PRACOWAĆ? 
 
OK. Żebyś mnie źle nie zrozumiał. Nie mówię, że nie będzie 
potrzeba Twojej pracy. Będzie potrzeba! Być może siedzenia przed 
kompem godzinami. Być może wieczorami i nocami, albo wcześniej 
trzeba będzie wstać, aby przerobić jakiś materiał wideo szkoleniowy. 
Być może odmówić wspólnego wyjścia ze znajomymi.  
 
OK. Jasne… trzeba PRZECIEŻ zbudować sobie ten system. Nikt 
tego za Ciebie nie zrobi. No chyba, że zapłacisz grubą kasę. Cały 
taki od A do Z SYSTEM zrobiony przez specjalistę na rynku kosztuje 
10-20 tyś … tyle to kosztuje… wtedy ok… ktoś może zrobić to za 
Ciebie. Ale czy Ty masz taką kasę na to? No jak nie masz to nie ma 
wyjścia… trzeba siedzieć i samemu robić.  
 
Ciesz się, że masz kogoś, kto Ci pokaże po kolei JAK TO ROBIĆ. 
To tak jak budowanie rurociągu w opowieści o Pablo i Bruno… 
OBEJRZYJ TUTAJ… czyli najpierw siedzisz i budujesz swój MLM 
ONLINE, a gdy go uruchomisz zacznie przynosić Ci dochód w 
sposób bardzo przyjemny. I wtedy masz zdecydowanie więcej 

https://online.joannasitarz.pl/9-kluczowych-krokw-pablo-i-bruno/


wolnego czasu i większe efekty finansowe. Ja pokażę Ci najkrótszą 
drogę. Abyś zrobił to JAK NAJSZYBCIEJ. Najbardziej 
zdeterminowani robią podstawę, te 9 kroków, w ciągu 2-3 dni! I już 
mogą działać MLM ONLINE. 
 
Czy taka wizja Ci się podoba? Ok więc przygotuj się. Trzeba będzie 
trochę popracować. A ja Ci pokażę co dokładnie trzeba zrobić i jak. 
O ile masz ochotę zakasać rękawy. Uzbroić się w trochę 
cierpliwości, aby nauczyć się być może nowych czynności. I 
ZROBIĆ TO! JUST DO IT! Być może teraz będzie to dla Ciebie 
trudne, ale….. 

 
 
 
 

ZACZYNAMY : PRAKTYCZNE DZIAŁANIA 
BUDOWY SYSTEMU LEJKA 
Ok. Pewnie chcesz przejść do konkretów. Do działania. Jak te 
wszystkie strony SYSTEMU zrobić, aby budować MLM ONLINE NA 
AUTOMACIE.  
 
Mam nadzieję, że masz już za sobą lekturę mojej innej publikacji 
pod tytułem “MLM ONLINE ZANIM ZACZNIESZ”. Jeśli nie to 
przeczytaj zanim zaczniesz :D TUTAJ ODBIERZ >>> 
 
Zatem wszystkie KROKI 1-9 budowania AUTOMATYCZNEGO 
SYSTEMU dokładnie opisałam w PDF. Jeśli wykonasz wszystkie 9 

https://online.joannasitarz.pl/9-kluczowych-krokw-mlm-online-zanim-zaczniesz-sp/


kroków to zbudujesz sobie FUNDAMENT potrzebny do dalszego 
działania MLM ONLINE.  
 
ZACZNIJ OD KROK 1 TUTAJ WEJDŹ >>>>> 
 
Z Satysfakcją buduj krok po kroku swoje IMPERIUM MLM ONLINE! 
A ja Ci w tym pomogę! 
 
 

ZAPRASZAM 
i mega Ci dopinguję! 

Pozdrawiam Asia Sitarz 
 

 

https://online.joannasitarz.pl/9-kluczowych-krokw-zapis-wstepny/

