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Въведение

Никое добро дело не остава незабелязано: Част 1

Слушай внимателно!

Знам, че си имал добри намерения: да осигуриш добър живот за своето семейство, да 
гарантираш нещата, които ТИ никога не си имал, да прекарваш повече време с хората, 
които обичаш, да помагаш на другите да успяват и да растат в кариерата.

И спомняш ли си какво стана накрая?

Излъгаха те. Зарибиха те. “Големите имена” те използваха да експериментират върху 
теб. Захвърлиха те в калта - необучен, неподготвен. Кредитната ти карта беше издоена 
да купуваш продукти и рекламни материали. Приятели и роднини не ти вдигаха 
телефона, когато ги търсиш.

Тогава ти се погледна в огледалото и си каза: “Колко съм смотан и глупав!”

Знам, знам…

Всичко започна, защото и ти искаш същото като мен.

Ти искаш да си бъдеш сам началник, да не те командва никой… и да изкарваш добри 
пари! Искаш да ходиш където ти се иска, когато ти се прииска. Иска ти се да можеш да 
похарчиш 500лв. за вечеря без да ти мигне окото.

Искаш качествено време СЕГА с хората, които обичаш. Искаш да имаш парите и 
свободата да си вземеш почивен ден - или дори 2 седмици - и да отлетиш на далечен 
остров просто ей така.

Искаш да работиш и общуваш с хора, които харесваш и на които се възхищаваш, които 
споделят твоето виждане за живота и с които имате обща цел. Искаш да чувстваш 
удовлетворението да постигаш успех и набелязаните цели, дълбокото удовлетворение 
да помагаш на другите да постигнат своите мечти. Искаш финансова свобода.

НЕ ИСКАШ повече отхвърляне.
НЕ ИСКАШ да продаваш на никого нищо.

И със сигурност НЕ ИСКАШ още един пореден МЛМ.

Е, добре! Боже мой, това звучи така, сякаш АЗ споделям как се чувствам!

Е, ето ме мен! Нямам друг избор, трябва да напиша тази книга. Вярно е, че никой не ме 
кара насила. Но ще разбереш какво имам предвид в следващата глава.
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Ето какво АЗ мога да направя: тази книга е безплатна. Не се говори за нито една 
компания, не се промотира определено име или продукт, нито бизнес план и бонус 
схема.
Ще намериш поне 20 тона книги в интернет, пълни с линкове към сайтове, компании и 
продукти. Довери им се на свой риск, защото те имат печалба от всяко щракване, което 
те накарат да направиш с мишката.

Моята цел е да споделя това, което съм научил за почти 30 години опит в мрежовия 
бизнес и да ти представя един план от 10 стъпки, който можеш да ползваш с ВСЯКА 
мрежова компания и бизнес план.

Планът НЕ е лесен.

Но е много прост.

Той НЕ е от вида: “Аз ще свърша работата ВМЕСТО теб.”

Този план работи само тогава, когато работиш и ти!

НЕ е от вида “бързо забогатяване”.

Но можеш да си гарантираш доживотен пасивен доход.

Ще попиташ: “Добре де, как ме касае това мен?” На този въпрос ще отговорим в Стъпка 
2 и 5. Не се притеснявай. Когато помагам на теб, аз помагам на себе си! Това е част от 
моята отплата към този велик вид маркетинг.

Желая ти възможно най-доброто и се надявам да използваш тази информация. Тя ще 
промени живота ти.

Навит ли си да разбереш как? Тогава чети нататък!
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Никое добро не остава незабелязано, Част 2

Хората ме питат:
• Твоята книга е страхотна! Защо я разпространяваш безплатно?
• Твоето обучение е страхотно! Защо е безплатно?
• Твоят диск за Цветовете е страхотен! Защо е толкова евтин?
• Защо ми помагаш безплатно, след като не съм част от твоята компания?
• и много други подобни…

В началото на 1990-те години аз се включих в 100 МЛМ бизнеса. Изучавах ги, описвах 
ги, анализирах ги и преценявах ВСИЧКО, свързано с тях: продукти, бизнес план, 
маркетинг, помощ и обучение на сътрудниците, доходност и т.н.

Ужасните резултати

Аз обичам да се веселя. Но стисках зъби и юмруци от ярост. Бях изумен от това в 
колко много компании “големите имена” правеха ОГРОМНИ пари НЕ от продажба 
на продукти, а от продажба на тонове ненужни и безполезни маркетингови 
материали на сътрудници, които им се доверяват и им вярват!

Побеснявам само като си помисля за това. Поради тази причина навсякъде се шири 
цинизъм и скептицизъм сред обикновените мрежовици.

Не ги обвинявам.

Но трябва да чуеш обажданията, които получавам от хора, които се опитват да отгатнат 
как аз ще ги баламосвам.

Първо, опитват се да разберат как ще открадна техните сътрудници.

Факт е, че аз НЯМАМ никакви сътрудници. Поне не такива, които да имат доверие на 
тях. За много спонсори ще бъде незаменима помощ това, което ще споделя в Стъпка 1.

ИСТИНСКАТА подкрепа и помощ е да те хвана за ръката и да те преведа през всяка 
стъпка, да те въведа в този бизнес, за да можеш всъщност ти да преживееш нещата в 
реално време и да се обучиш, за да станеш добър и успешен. ТОВА е нещото, което 
правим с нашето обучение.

В тези обучения не се говори за никоя конкретна компания. Не се споменават продукти. 
Не се вербуват и зарибяват хора.

Някои си мислят, че нашите телефони са импулсни и когато някой се обади, ние му 
съдираме кожата с телефонната сметка!
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Чуй ме внимателно! Нашият МЛМ бизнес ни носи достатъчно добър доход, благодаря 
много. Нашите инструменти и телефонни разговори помагат на нашите сътрудници. А те 
работят много упорито. Линда и аз ги обичаме и високо ги ценим.

На този бизнес ние дължим всичко, което имаме и което сме. Измъчвам се, когато 
слушам хора да хулят мрежовия бизнес поради алчността на някои компании и техните 
сътрудници “супер звезди”.

Аз не правя НИЩО в живота, ако не ми е забавно. Всичко, което правя, е от любов! Аз 
обичам това, което върша!

Аз правя всичко, което мога, за да постигна баланс. Избрал съм да подкрепя 
ВСЕКИ, който инвестира своите мечти, надежди и живот в този вид маркетинг. 
Прави ме щастлив да видя как искрата в очите на тези хора отново заблестява!

Ще обучавам всеки безплатно. Няма никакви уловки. Аз не се чувствам застрашен от 
конкуренцията на никого и от никоя компания в тази индустрия.

Но разбирам, че те се чувстват застрашени от мен. Много от тях ВСЕ ОЩЕ не отделят 
времето да се посветят да обучават своите хора.

Няколко думи за тези, които са “все още скептични”: Разбирам вашия скептицизъм! 
Наистина. Но хайде, стига толкова! Преодолей го. Ако искаш да живееш живота си в 
постоянно недоверие към всички, тогава животът ти вече е свършил така или иначе. 
Довиждане и на добър път! Внимавай вратата да не те удари, когато си тръгваш ядосан 
и разочарован!

За всички останали: Да се захващаме за работа!

Искрено твой,

Майкъл Делоухи
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Стъпка 1

Дънен риболов за “големи имена”

Какво общо има между твоето минало и Джими 
Хофа!1

Да. Точно така. Отговорът е очевиден.

И двете са мъртви.

Това обаче е коварен въпрос.

Защо?

Не знам дали Джими Хофа лежи под стадиона Джайънтс в Ню Джърси или е погребан в 
гробището на Детройт. Но ще ти кажа следното: Джими Хофа Е мъртъв! Аз знам, че е 
мъртъв. Ти знаеш, че е мъртъв. Самият Джими Хофа знае, че е мъртъв.

Твоето минало, от друга страна… аз знам, че е мъртво. Ти знаеш, че мъртво. Нали така?
Или и ти, като повечето хора, преживяваш отново и отново своите бизнес провали 
всеки ден?

Ако е така, ти си дошъл на правилното място.

Мислиш си понякога, че ТИ си превъртял? Айде да видим… Аз се 
включих в 100 МЛМ компании!

Преди почти 20 години ние се включихме в една нова МЛМ компания за храни и 
добавки, която и до ден днешен се развива успешно. Времето на нашето включване 
беше по-скоро късмет, но се оказа перфектният момент. Използвахме това, което 
знаехме и изградихме много доходен бизнес, помагайки и на другите да направят 
същото.

До 1991г. нашият пасивен доход беше достатъчен, за да нямаме финансови грижи. 
Затова реших да се фокусирам да изуча всичко, което е свързано с мрежовия 
маркетинг.

Затова се присъединих към всяка мрежова компания, която можех да открия… може би 
поне 100, дори и повече. Не знам колко пакета по 30 долара и по 50 и по 100 долара си 
купихме за три години, но сигурно са били поне един тон. Включвах се, купувах си 
техния пакет, ползвах от техните продукти, ходех на обучение, гледах какво правят и 
как си организират работата и слушах всичко, което казваха.
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Никога не си бях представял, че може да има толкова много неща, от 
които просто нямам нужда

Прекарвах много, много, много нощи да подредя в каталог, да изуча, да анализирам, да 
разбера защо една от тези компании успява, а друга не. Или защо някои започват, 
действат за известно време и след това изчезват.

Бях изумен от това колко компании говорят много за продукти, но печалбата 
всъщност НЕ се генерира от техните продукти!

И агнето ще лежи до лъва (закрий си очите, че ще те изпръска кръвта 
от агнето!)

Техният фокус беше продажба на стартови пакети на нови сътрудници, брошури, книги, 
касети, дискове и много други материали. Много сътрудници купуваха стотици и дори 
хиляди касети накуп, за да ги разпращат на своите нови сътрудници. Макар да купуваха 
количества, компанията пак продаваше всяка касета за по 2 или 3 долара, а 
тиражирането струваше не повече от 20 цента!

Те печелеха като луди на гърба на своите сътрудници!

И при всички тези компании, всичко се свеждаше до едни и същи основни принципи.

Лошата кръв в големите компании

Те се провалиха по една и съща причина. Повечето компании и големи организации, 
които са се сривали пред очите ми, са се провалили поради алчност и гордост.

Алчност и гордост.

Други компании работеха правилно. Те изграждаха добра система на спонсориране и 
продаваха стартовите пакети на разумни цени.

Успехът оставя следи по пясъка, които можеш да следваш. Ако не можеш да 
вървиш по стъпките на успеха, тогава си на неправилния плаж.

О, чувам въпроси!

Говорил съм с хиляди хора, които се занимават с мрежов бизнес. Те си задават 
определени въпроси. Може би някои от тях са ти познати?

• Защо не съм достатъчно умен да работя този бизнес?

• Защо съм успешен в корпоративния бизнес, а в мрежовия се провалям?

• Защо телефонната слушалка тежи толкова много?
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• Защо боли толкова много от “Не”-то, което чувам?

• Дали не съм твърде висок? Или твърде нисък?

• Толкова упорито работих и ето - пак не става. Какво не ми е наред? Какво не е 
наред с компанията? Какво не е наред с продукта?

• “Големите имена” ми казват: “Ако някой може да го направи, аз също мога!” Другите 
успяват. Защо аз не мога?

• Защо се провалям във всички такива компании?

• Защо правителството затвори моята компания?

• Аз си похарчих всичките пари да рекламирам своята дейност. Защо не се получи?

• Ходих на обучения. Обаждах се на приятели. Защо никой не забелязва това?

• Защо материалите не са преведени на ромски?

• Къде е работата в екип?

• Защо не ми е забавно?

• Къде са фактите и цифрите?

• Къде са парите?

Дяволската измама на МЛМ

Не си виновен ти!

Позволи на тази мисъл да проникне дълбоко в ума ти. Как се чувстваш сега?

Не ме интересува какво са ти говорили “големите имена”. Истината е, че те просто са те 
излъгали. Това не те ли ядосва?

Мога да ти докажа как картите са подредени против теб. Поради това не си виновен ти!

Защо не трябва никога да се бориш с прасе

Защо? Защото и двамата ще се изцапате, а на прасето това му харесва. Това е най-
добрият съвет, който можеш да получиш, когато смяташ да се захванеш с някой от 
онези “големи имена” в МЛМ индустрията.
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Ако смяташ, че това ти звучи разумно, продължавай да четеш! Ако не, натисни 
онова Х-че в горния ъгъл. Никой няма да разбере, освен теб.

Плуване кроул през Ла Манша

Можеш ли да плуваш?

Да?

Страхотно.

Можеш ли да преплуваш едно малко езерце?

Може би?

Добре.

Какво ще кажеш да преплуваш същото езерце, но замръзнало, през януари?

Наистина ли? Защо не?

Ами какво ще кажеш да преплуваш Ла Манша през юли? (той не е замръзнал!)

Какво искаш да кажеш с това “Не”? Нали каза, че можеш да плуваш?

Други вече са го правили. Какво ми говориш “Много е трудно, много е далеч, не си 
тренирал?” Това са само извинения.

Добре, добре. Ще ти намерим треньор, ментор. Той е СТРАХОТЕН. И много добър 
плувец. Веднъж го видях как прави 6 дължини в басейна. Ще работи с теб цяла 
седмица. СЛЕД ТОВА ще те хвърлим в Ла Манша.

Какво искаш да кажеш с това “Не”?

Това е като да искаш брачен съвет от някой, който не е семеен, нали? Аз съм семеен от 
35 години. Ако исках съвет от някой, бих отишъл при човек, който има 50-годишен 
брачен опит. Не 2 години. И не такъв, който просто е “чел книга за това.”

Добре. Нека се заемем с първата лъжа. (И ако вече си чувал да казвам това, няма 
проблем. Колкото повече го чуваш, толкова по-лесно ще ти бъде да започнеш на чисто.)

Монахът с бялата престилка

“Големите имена” в МЛМ бизнеса ти казват, че мрежовият маркетинг е бизнес на 
продажби.

Това не е така!
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Истината: Мрежовият бизнес е бизнес на обучение и менторство. Ако изучаваш 
витамините или електрически релета, или монахът-отшелник в бяла престилка, който 
остъргва плесента от камъка при пълнолуние два пъти годишно… или КОЙТО И ДА Е 
продукт или услуга… ти си губиш времето.

Твоят продукт са хората. Затова изучавай хората! Открий как можеш да им 
помогнеш те да постигнат своите мечти.

ТЕХНИТЕ МЕЧТИ! Не твоите.

Хората се присъединяват към хора. Те не се включват към компании. Хората не се 
интересуват, че Изпълнителният директор на твоята компания е семеен мъж и 3-те или 
4-те му семейства доказват този факт.

Изграждай хората! Хората ще изградят твоя бизнес.

Когато изграждаш хората, процентът на тези, които остават трайно в бизнеса, ще бие 
всички рекорди!

Вуду аритметика за МЛМ

Компаниите казват: “Ние задържаме 93% от своите сътрудници!”

Лъжат!

Истината: Преди няколко години една телефонна компания, тъй като са публична 
компания, трябваше да обяви процента на своите лоялни клиенти.

Познай! От всеки 100 души, които се включват като клиенти, колко остават една година 
по-късно?

50%? ДА БЕ!

25%? Както казват в една реклама: “Не точно.”

10%? Топло…

Оповестената информация гласеше 6 до 7% задържане на клиентите. Не 67%… 6 до 
7% задържане на клиенти! Та ти си градиш бизнеса една година, обаждаш се на 
приятели, ходиш на срещи, говориш с всички и включваш 100 души. Йеееее! Вече си 
богат!

Е, не точно! Защо? Защото ти остават 6 или 7 души от 100 (!), които да продължават да 
правят бизнес след една година.

© Mentoringforfree.com, Inc., Всички права запазени, 2004г. 15



Опа… но чакай… това не е всичко, което ти остава. Остават и разбитите мечти, 
издоените кредитни карти и сигурно ГОЛЯМ брой хора, които се крият от теб, когато им 
се обаждаш.

Каквото и да правиш в мрежовия маркетинг, то трябва да може да бъде повторено 
и останалите да могат да постигнат твоя успех. 6 до 7% задържане на хората не е 
разумен начин на правене на бизнес.

И това води до следващата лъжа.

Ангели на мрежовия маркетинг… Да бе! Кучета го яли! Да поговорим 
за ОЩЕ дяволи!

“Големите имена” ти казват: “Важни са цифрите и бройките!”

Истината: Хората са хора, а не бройки. Те имат цели, мечти и желания. Те са майки, 
бащи, сестри, братя, лели, чичовци, племенници, баби и дядовци на някой, който ги 
обича. Те не са бройки, те са реални хора!

Ако ги третираш като бройка, обещавам ти: НЯМАШ бъдеще в мрежовия бизнес!

Тази лъжа учи хората да вербуват хора, а не да бъдат спонсори. Вербувай, зарибявай, 
набирай бройки. Бройки, бройки, бройки! Лъжи, лъжи, лъжи.

Човекът, който вербува други, никога не знае мотивите ЗАЩО се включват те. Нито 
знае техните мечти, цели или имената на техните съпрузи и деца. Всичко се свежда 
само до бройки.

За да успееш в дългосрочен план, ти се нуждаеш от ментор, който има сърце да помага. 
Когато се учиш от него, хората ще те МОЛЯТ да бъдеш техен спонсор в мрежовия 
бизнес.

Чудил ли си се някога защо чуваш толкова много НЕ-та? Нека погледнем отблизо…

Най-тъпата лъжа, която ВСИЧКИ те ти казват!

“Големите имена” ти казват, че НЕ-то е добро нещо!

“Чуй 100 Не-та”, казват те, “и ще се приближиш до Да-то”.

Това НАИСТИНА е едно от любимите ми!

Не е ли това най-тъпото нещо, което си чувал? На кой умник му хрумна тази идея? 
Думата “Не” е отблъснала повече хора от този вид бизнес, отколкото всяка друга в 
българския език.

© Mentoringforfree.com, Inc., Всички права запазени, 2004г. 16



Представи си следното: цял ден флиртуваш с жена си. Вечерта си вземате вана, 
запалваш свещи, пускаш нежна музика... Идеално за романтична вечер. Прегръдки, 
целувки…

И жена ти казва: “НЕ!”

Страхотно! Само още 99 Не-та и ще те огрее!

И някой умник продължава да ти казва, че Не-то е добро нещо!

Продължаваме нататък.

Маркетинговата лудост

“Големите имена” ти дават още един прекрасен съвет: “Говори с ВСЕКИ за твоята 
бизнес възможност.”

Да бе, я не ме будалкай!

Има една стара поговорка, която гласи: “Имаш две уши и една уста. Затова СЛУШАЙ 
два пъти повече, отколкото да ГОВОРИШ!”

Следващият път, когато видиш някой от “големите имена”, се вгледай по-
внимателно. Обзалагам се, че ако се вгледаш по-внимателно, ще видиш, че няма 
нито едно ухо, а вместо това има ТРИ УСТИ!

Добре. За да сме честни, нека видим докъде води техният аргумент.

Да предположим, че имаш магазин за обувки. Дневно го посещават 300 души. Ако 
разполагаш с подходящия стил, цвят и цена на обувките, ще продадеш ли няколко? 
Абсолютно!

Но никога не се опитваш да продадеш на секретарка в голяма компания ботуши на 
строителен работник. Не е подходящо за нея.

И не всеки иска бизнес възможност!

Техният съвет действа чудесно при 10% от населението. Те са продавачи. (За повече по 
темата, виж Стъпка 5.)

Но ако ти си част от останалите 90%, които мразят нахалните, агресивни търговци, 
ТАЗИ лъжа ще те накара да се чувстваш напълно неадекватен за изграждане на 
мрежов маркетинг.

Ключът е да подбираш хората. Говори с такива, които желаят твоите продукти и услуги. 
Представи предимствата на твоята компания и продукти, за да може ИСТИНСКИТЕ 
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бъдещи сътрудници да видят ценността на твоето предложение и да поискат повече 
информация.

Дори огледалото лъже!

“Големите имена” те карат да повтаряш пред огледалото: “Ако някой може да го 
направи, аз също мога!”

Никой небостъргач или успешен мрежов бизнес никога не е бил изграден от един човек! 
Изисква се екип от хора от всякакъв произход и прослойка, с различен опит и 
професия, които да работят заедно. Нужни са стотици, често хиляди хора, които да 
работят за обща кауза, за да построят небостъргач или мрежов маркетинг.

Помисли за следното:

• Ако няма леяри = няма стомана = няма сграда
• Ако няма стъклари = няма стъкла = няма сграда
• Ако няма дърводелци, електротехници, бояджии, специалисти по фаянс, теракота, 
мрамор, бетон, хоросан, тухли, сухо строителство, керемиди, изолации, шпакловка, 
асансьори, ВиК, климатици, вътрешен дизайн, врати и дограми, тапети, осветление, 
обзавеждане и т.н. = няма небостъргач

Абсолютно необходимо е да имаш страхотен продукт. Няма да имаш траен успех, ако 
нямаш такъв продукт. Но подобно на небостъргача, НАЙ-важното е МНОГО хора да 
работят заедно.

Наблюдавал съм и съм анализирал КУПИЩА мрежови бизнеси през последните 26 
години. И знаеш ли какво?

Всеки от тях, който НЕ се движеше от принципите на изграждане на хора и 
взаимоотношения, независимо колко добър беше техният продукт или услуга, 
независимо колко добре го управляваха от офиса - или се разоряваше, или се бореше с 
всички сили да се задържи на повърхността.

А всеки бизнес, който е изграждал хора и взаимоотношения, независимо от това, че 
продуктът им не е бил перфектен и не е бил добре управляван централно, е успявал 
въпреки всичко.

Сега… компании с ниско качество продукт или услуга в крайна сметка ЩЕ СЕ провалят. 
Но МЛМ компании и групи с превъзходен продукт и услуга, които акцентират върху 
“бройката, вербувай, зарибявай”, никога не успяват да разгърнат своя потенциал.

Очевидно, най-успешните компании са тези, които се грижат да изграждат хората и 
взаимоотношенията и предлагат чудесен продукт и услуга, имат добър мениджмънт и 
управление на компанията.
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В крайна сметка до какво се свежда всичко? Намери добър продукт и услуга, 
които да предлагаш. СЛЕД ТОВА се фокусирай върху това да помогнеш на ДРУГИ 

хора да постигнат своите мечти. ТОВА е твоят най-важен приоритет.

Възможността идва тихо с котешки стъпки (Измамниците използват 
каменарски чук.)

Когато посетиш уебсайт, на който се хвалят как изкарват милиони, или получиш мейл, 
който ти крещи в ушите да ДЕЙСТВАШ ВЕДНАГА!!! или някой ти се обади по телефона и 
те притиска със своето предложение до такава степен, че се чувстваш като пълен 
загубеняк, ако отговориш НЕ, запитай се следното:

Тази система позволява ли да бъде повторен успехът на лидерите? Мога ли аз да 
го правя? Мога ли да обуча своите сътрудници да го правят?

Очевидно е, нали? Ако само отговаряш на предложения, за които се чувстваш 
комфортно да ползваш самият ти и ако можеш да обучиш другите да ги ползват, тогава 
автоматично ще избегнеш мошениците и пирамидалните схеми за забогатяване.

Какво за Бога е “поетапно лидерство”?

Нуждаеш се от стабилен поетапен лидер, за да успееш. Намери си ментор. Трябва да 
имаш ментор, за да станеш ментор. Имаш нужда от група съветници, които мислят по 
същия начин и които искат ТИ да успееш. Искаш да получиш помощ и подкрепа от 
спонсора винаги, когато ти е необходима.

Правилното лидерство означава: Майкъл е ментор на Дейв, Дейв е ментор на Лора, 
Лора е ментор на Скот, Скот е ментор на Черил, Черил е ментор на Ройзан, Ройзан е 
ментор на Джудит и хората, на които Джудит е ментор, продължават линията на свой 
ред до безкрай. ТОЗИ вид лидерство създава твоята група от съветници.

Искаш ли да изкараш милиони?

Събери се с хора, които са милионери и се съветвай с тях.

Ако искаш да изкарваш по 30000 долара годишно, свържи се с хора, които изкарват по 
30000 долара.

Обърни сериозно внимание на следното: За повечето хора важи следното: техният 
годишен доход е средно аритметично от техните 5-има най-близки приятели.

ТВОИТЕ 5-има най-добри приятели имат ли това, което искаш ти? Ако не е така, 
защо ИЗОБЩО слушаш техните съвети за бизнеса?

Да предположим, че искаш да инвестираш в недвижими имоти. Ще питаш ли за съвет 
човек, който живее под наем? Или ще питаш човек, който има 27 къщи, 16 апартамента, 
2 ферми - едната в Оклахома, а другата в Тексас, и 27 офиса?
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За да изградиш бизнес, защо за Бога би слушал хора, които никога не са се занимавали 
с подобен бизнес? Трябва да преосмислиш от кого приемаш съвет.

Искаш да успееш? Тогава по-добре приеми съвет и стратегия от хора, които са успели.

И една последна лъжа… но не на последно място:

Ханибал Лектър е сгрешил своето призвание

Вместо да разчленява СВОИТЕ приятели и да си ги хапва с хубаво бяло вино, както 
правеше в “Мълчанието на агнетата”, Ханибал можеше да изпита същото удоволствие, 
ако беше един от тези успешни мрежовици с “големи имена”.

Той би казал: “Ей! Миналата година направих 4 милиона. Ще ти помогна да станеш 
богат. Ела у дома и ще ти покажа как да го направиш.”

Знаеш ли, че има компании за обучение и университети, които вземат хиляди долари за 
обучение и изграждане на умения…

… а собственикът на тази компания НИКОГА не е изграждал сътрудници и бонус линии 
в никоя мрежова компания? Те ти казват, че твоят личен ментор в мрежовата компания 
е човек, който се занимава само с мрежов бизнес. По-добре поискай да ти покажат 
своята мрежа!

Президентът на тази компания открито заявява, че не може да понася мрежови 
компании.

Тази последна лъжа трябва да те изкара от кожата ти повече от всяка друга.

Всъщност, ТИ трябва да питаш МЕН: “Ей, Майкъл, откъде ти имаш ТВОЯ сертификат да 
обучаваш другите и да бъдеш ментор?”

Ами нека ти кажа: Моят сертификат са 26-те години в реалния свят на мрежовия 
маркетинг. Аз нося по себе си белезите от битките - навсякъде по ума и тялото си.

Хората питат също: “Защо не искаш пари за своето обучение?”

Ще говорим за това в следващата глава. Много е лично… но аз ще ти разкрия своите 
причини.

Нали си спомняш какво казах за алчността и гордостта? Фокусирай се върху парите и 
винаги ще преследваш пари. Нашата цел е да помогнем да обучим, да изградим и да 
бъдем ментори на хора, които искат “Да станат ментори със сърце да помагат.”

А това изглежда носи и чудесни финансови резултати.
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Нейната ферма беше с размера на Роуд Айлънд

Преди няколко години ми се обади една дама от Тексас. Малко преди това тя беше 
основала голяма корпорация с добре известно име. Сигурно имаха свой клон във всеки 
град на САЩ. По-късно компанията й беше купена от друга още по-едра риба.

Но както и да е, тази дама беше много мила. Тя щеше да започва свой мрежов бизнес и 
искаше аз и няколко от лидерите в МЛМ индустрията да й кажем своето мнение за него. 
Тя ни плати самолетните билети, за да отидем до нейното ранчо, което беше може би 
най-голямото в Тексас.

Бяхме там за три дни, заедно с някои от “големите имена” в МЛМ бизнеса.

Тя ни представи своите продукти и бонус системата, след което ни попита какво 
смятаме.

Големите момчета (и момичета) се прехласваха по нейните продукти и бяха смаяни 
от бонус схемата. Те й казаха, че ще пожъне ОГРОМЕН успех.

Всеки от тях искаше тя да ги включи в началото на своя нов бизнес.

Когато дойде мой ред, аз й казах истината: това беше бита карта. Продуктите й 
приличаха на други, които бяха вече наложени на пазара. А бонус схемата беше от 
средновековието на МЛМ, трупащ богатства за лидерите и жертващ всички парт-
таймъри, които се надяваха да постигнат своята мечта, лелеяна в сърцето им цял живот 
- да имат свой собствен бизнес.

С такава бонус схема всички хора, които биха се заели с този бизнес като 
допълнителна работа, биха се провалили. И никога не биха разбрали защо. Щяха да 
обвиняват себе си и много не биха опитали друг мрежов бизнес, никога вече.

Дора (това не е истинското й име) ме дръпна настрани преди да си тръгнем и ми 
благодари. Някак си, независимо от цялата пушилка, която “големите имена” бяха 
раздухали, тя позна Истината, щом я чу.

Тя си продължи с бизнеса, който добре познаваше.

Но ако “големите имена” се опитаха да подхлъзнат една от най-богатите дами в 
страната, представи си какво си мислят за ТЕБ и какво ти кроят!
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Стъпка 2

“Погледни дълбоко, дълбоко в очите ми”

Продължителността на твоя бизнес е около 45 
минути

Добре, хвана ме, преувеличавам.

Но не много!

90% от новите бизнеси се провалят през първата година.

А 90% от останалите се провалят през следващите 4 години.

ТОВА е сериозно.

Ти си развълнуван, започваш нов бизнес. Хиляда неща се объркват. Искаш да се 
откажеш хиляда пъти.

Повечето хора го правят.

Имаш нужда от стабилна основателна причина, за да продължиш. Тогава, ако 
ТОВА, което правиш, не проработи добре, ще намериш друг начин. Но ако си само 

от типа “иска ми се-ще ми се”, ти си загубен!

Първото нещо, което правим при обучението, е да помогнем на хората да открият 
своето ЗАЩО.

Твоите топли контакти имат лед във вените

Едно добре дефинирано и аргументирано ЗАЩО може да спаси живота ти.

Повечето хора имат огромен проблем, когато решават да променят своя живот. 
Проблемът е, че един или повече от твоите най-близки приятели, НЕ ИСКАТ ти да 
успееш.

Това е ФАКТ за всеки човек по лицето на планетата земя. Ти не си изключение. Можеш 
да спориш с мен колкото си искаш, докато посинееш, но това няма да промени нищо.

Има хора в живота ти, които ще се чувстват застрашени, ако се запътиш с устрем и 
ентусиазъм към успеха. Те ще се оплакват и ще те критикуват, ще се опитат да 

изсмучат живота от вените ти.

© Mentoringforfree.com, Inc., Всички права запазени, 2004г. 22



Защо? Защото ТЕХНИЯТ живот е пълна каша и са нещастни. Затова искат и ти да се 
чувстваш така.

Най-доброто, което можеш да направиш, е да се отървеш от тях. Второто най-добро 
решение е да откриеш своето УДИВИТЕЛНО ЗАЩО, 99,9% стабилно ЗАЩО, което ще те 
преведе през дъжда, градушката, снега, потопа, напастите, ядрените бомби и 
критицизма на “любимите” хора.

Така че защо е толкова важно да правиш ТОЗИ бизнес? И защо е толкова важно да 
успееш?

Как да имаш силата да останеш?

Хората винаги говорят за своите цели.

Добре. Човек има нужда от цел.

Но твоето ЗАЩО е голяма, жизнено важна причина, която ще те тласка напред.

Кое е това, което те пали? Какво ОБИЧАШ? Какво МРАЗИШ? Кое е НАИСТИНА важно 
за теб? Какво искаш НАИСТИНА? От какво искаш да се измъкнеш в своя живот, за да 
не се повтаря никога, НИКОГА вече?

Не са просто целите. Не са и парите.

Когато започнах с обучение на сътрудници, хората често пишеха за свое ЗАЩО… 
парите. Имаха нужда да плащат големи сметки за болнично лечение, да сменят колата 
си. И други подобни.

Но твоето истинско ЗАЩО никога не са парите.
То е свързано с това КОЙ си ти.

Твоят двигател трябва да е МНОГО повече от парите.

Това е нещо, което искаш да имаш… или от което искаш да се измъкнеш. Още по-добре, 
двете заедно. Ако твоето ЗАЩО е силно 70% и се изправиш пред трудност, която е 
силна 72%, изгубен си. Ще отпаднеш, ще изчезнеш.

Но ако твоето ЗАЩО е силно 99,9%, тогава ще останеш и ще успееш.

Защо си тук, на тази земя? По един или друг начин, ти си тук, за да промениш живота на 
други хора, да докоснеш техния живот, да им помогнеш. Защо си създаден?

Да си поиграем на Шерлок Холмс

Всеки нов бизнес винаги крие риск. Хората искат да избегнат болката или да изпитат 
удоволствие. Когато отговориш на следните въпроси, това ще ти помогне да 
откриеш своето ЗАЩО.
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• Кое е това, което НАИСТИНА те вълнува?
• Колко часа седмично работиш?
• Какво ОБИЧАШ в своята работа?
• Какво МРАЗИШ в своята работа?
• Какво правиш със свободното си време?
• Ако имаш 2 месеца отпуска и колкото ти трябват пари, какво би направил?
• Харесват ли ти хората, с които работиш?
• Кой е проблемът, който те плаши до смърт, но може да се разреши с пари?
• Кое е нещото, което наистина МРАЗИШ в живота си, но парите биха разрешили?
• Ако имаш парите, от които се нуждаеш, кои ОГРОМНИ проблеми биха били 
разрешени?
• Ако разполагаш с всичкото ВРЕМЕ, от което се нуждаеш, за да правиш това, което 
обичаш, какво би правил?
• Освен пари, какво друго търсиш в този живот?

Ще ти дам пример.

Причина номер 1 аз да съм в този бизнес, да бъда тук, на тази земя, е защото ОБИЧАМ 
своето семейство. Искам да прекарвам специално време с всеки от тях. Хората казват: 
“Майкъл, това са глупости! Ти се занимаваш само с мрежов бизнес, работиш вкъщи. Ти 
вече имаш това време и тази възможност. Ти вече си го постигнал.”

Да. НО… аз гледам на бизнеса като на бизнес. Когато съм в офиса, аз съм в офиса. Все 
едно, че офисът ми е на 30км от вкъщи!

Но това ми позволява да имам времето, което толкова обичам да прекарвам с 
Линда, с моя син Матю и моята дъщеря Аманда.

Осъзнавам, че стотици съпрузи и бащи рядко или никога нямат време за нещата, които 
биха искали да правят със своето семейство поради всички ангажименти и борбата да 
изкарват прехраната на семейството. Или пък, ако имат времето, нямат парите да си го 
позволят.

За мен, бонусите на МЛМ бизнеса ми позволяват да изграждам взаимоотношенията 
си с хората, които толкова обичам.

Ние с Линда говорим МНОГО. Може да говорим по важни бизнес въпроси, когато 
излизаме на вечеря или просто да водим онези простовати, щури разговори късно 
вечер, които те карат да се смееш до сълзи. Обичаме да ходим на плажа Дейтона и да 
се гмуркаме в Лу Кий.

Аз и Матю караме мотори или се гмуркаме. Говорим за бизнес и компютри, двигатели и 
състезателни коли. Понякога дори се случва да поиска съвет от мен!

Аманда има кабриолет Камаро с една от онези специални емблеми на капака... Аз съм я 
учил как да си сменя маслото и да я поддържа. Говорим си, докато ходим заедно на 
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дълги разходки с лодка или след кино. Обичам да я прегръщам в края на деня и тя да 
се сгушва в мен.

Животът е хубав, когато правиш това, което му придава истински смисъл.

Шокираща истина - член от семейството, с когото трябва да си 
разчистя сметките!

Моята втора причина ЗАЩО е да се чувствам добре.

Тази причина е много лична… точно като твоите ЗАЩО. Те също трябва да са лични.

Майка ми беше песимист. Тя винаги ми казваше: “Не става нищо от теб. Никога нищо 
няма да постигнеш. Няма да имаш пет пари в кесията си.”

Но аз програмирах ума си да отхвърля това, което тя ми говореше.

Сестрата на баща ми, леля Хани, ми казваше: “ Майкъл, обичам те. Гордея се с теб! 
Можеш да постигнеш всичко, което пожелаеш. Погледни каква красива рисунка си ми 
нарисувал!”

На 5-годишна възраст аз взех съзнателно решение, че харесвам света на леля Хани 
повече от този на майка ми. 

Когато майка ми започваше да ме мачка, аз просто се пренасях на друга сцена в ума си. 
Представях си леля Хани, която ми казва какво страхотно дете съм. Буквално чувствах 
как ме прегръща. И не се чувствах зле.

И сега, за да се чувствам добре, аз имам нужда да бъда такава Леля Хани за 
другите. Аз ТРЯБВА да помагам на хората.

Иди и донеси няколко гюлета, момче!

През Втората световна война американските войници събирали плочките с имената от 
вратовете на своите убити събратя, за да знаят кой е оцелял и кой не. Генерал Джордж 
Патън изчислявал колко плочки са нужни, за да се спечели битка.

Виж сега, ако говорим да запазиш мира на децата си, на своето семейство, съседи и 
сънародници… ТОВА си струва жертвата!

Но когато започваш мрежов бизнес, има хора, които се нареждат, за да ти вземат 
плочката. Ако си готов да дадеш живота си, за да може някой генерал да увеличи своя 
доход, вдигни ръка.

Генералите изпращат ТЕБ на фронтовата линия да събираш гюлетата. Те се надяват, че  
ще успееш да изпълниш няколко заповеди преди да те пръснат на парчета и ще се 
наложи да те заменят с друг.
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На генералите се плаща много добре. Но след известно време, ако си запазил своята 
човешка същност, всички тези трупове ще започнат да те измъчват.

Затова ние сме прилагали системата за безплатно менторство за хора от ВСЯКА 
мрежова компания в продължение на много години. Никога не сме взели и 

стотинка.

Какви са моите правомощия? Двайсет и шест години на тежки удари, 26 години на 
тежки уроци от живота. Работя на пълно работно време в мрежови бизнеси от 1991г.

Нося белези по цялото си тяло, от главата до петите, от всички преживявания в 
мрежовия бизнес.

Виждал съм какво ли не. Всеки път, когато някоя компания или сътрудник избухнат 
като супернова и изчезнат, се дължи на алчност и гордост. Внимавай с алчността и 
гордостта! Пази се от тях.

Хората, които ние привличаме и ни търсят, нямат проблем с алчност и гордост. Те са 
смирени хора, които искат да успеят.

Твоят ум не струва дори толкова, че да нахраниш кучетата с него (Не 
се обиждай, Шаро)

Имаше едно семейство, съпруг и съпруга, които участваха в мрежов бизнес и за 2 
години не бяха спонсорирали нито един човек. Ние им станахме ментори и работихме с 
тях 7-8 месеца. Невероятна промяна! Тази година могат да спечелят награда за най-
добър спонсор на годината. Включват по 10-12 души месечно.

Те минаха от обяснения от ума към споделяне от сърцето

Ще ме чуеш да го казвам често. Мрежовият бизнес НЕ е бизнес на продажби. И 
определено не е бизнес на мислене.

Това е бизнес на СЛУШАНЕ. На ОБУЧЕНИЕ/ МЕНТОРСТВО. Тези съпруг и съпруга не 
продават нищо! Това не е просто изречение, което трябва да кажа. Те наистина НЕ 
продават нищо. Днес те раздават сърцата си на тези, които се нуждаят от помощ.

Те са ментори на други хора и го правят безвъзмездно.

Аз съществувам, за да съм ментор и тренер за теб, за да успееш. Аз не гоня СВОЯ 
успех, а ТВОЯ! Твоят успех е нещо красиво за мен. Ако мога да помогна на теб как да 
успееш, тогава моето бъдеще ще се погрижи за себе си.

Затова първата стъпка от моето обучение за теб е: открий своето ЗАЩО. Напиши го. 
Изпитай го в ума си. (Ще те прекара ли през МНОГО трудните моменти, когато дойдат?)
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Още няколко насоки, които да ти помогнат да откриеш своето ЗАЩО:

• Какво означава твоето семейство за теб?
• Какво искаш да постигнеш в своето личностно развитие?
• Какво искаш да постигнеш в живота си?
• Какво те плаши до смърт?
• Какво означава за теб да помагаш на други хора да променят живота си?
• Кое е това, което наистина те пали в живота ти?
• Кое е това, което НАИСТИНА те ядосва в твоя живот?
• Какво би желал да дадеш на хората, които обичаш най-много?
• Кое е това нещо, което наистина, ама наистина те разчувства?

Приеми нещата на сериозно - прати ми електронна поща!

Изключително важно е. Имаш нужда от силно, написано ЗАЩО, което да те задържи 
достатъчно дълго, за да успееш в този бизнес.

Чуй ме. Чуй ме. Чуй ме!!!!!!

Може би съм странен. Но за мен няма НИЩО друго в този бизнес, което да е по-
забавно, емоционално по-стимулиращо и по-удовлетворяващо от това да надзърнеш в 
тъмните кътчета на своята душа, да разпознаеш стари разочарования и 
отмъстителност, щура омраза и похотливи желания, неосъществени мечти и за дълго 
непостигнати цели, заедно с всички останали хубави и чудесни неща, които ни правят 
да сме това, което сме…

… и тогава да ВПРЕГНЕШ всичко това, за да постигнеш нещото, което най-силно 
желаеш в живота си!

Виж сега. Ти си бил ЕФЕКТЪТ на всичко това години наред. Сега е време да го обърнеш 
в своя полза и да го ПОЛЗВАШ!

Всъщност, едно добре дефинирано ЗАЩО е ТОЛКОВА силно, че може да извърши 
ГОЛЕМИ неща. Виждал съм това да се случва многократно, отново и отново. Затова не 
мога да не ти помогна да откриеш своето ЗАЩО, което да придвижи ТЕБ напред към 
успеха.

Леле! Аз НАИСТИНА се вълнувам, когато се разровя в ТЕЗИ неща!

Така че, ако си щастлив от своето ЗАЩО, изпрати ми електронна поща. 
Ще говорим за него.

     

Ако мога да ти помогна да бъдеш успешен… да ти помогна да обяздиш своите демони и 
да решиш да платиш цената… тогава ще се чувствам много доволен от себе си.
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Някои хора ме изтощават!

От друга страна, аз се изтощавам, когато работя с хора, които се отказват. Приемам 
нещата лично. Чудя се: “Какво мога да направя, за да не се случва това?”

Отговорът, до който съм стигнал? “Направи ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО тези хора да намерят 
своето ЗАЩО… и направи всичко възможно то да е 99,9% точно!”
Какво те мотивира да станеш от дивана? Какво те мотивира да изключиш телевизора? 
Какво би те мотивирало да се обадиш на някой, който е потърсил информация за твоя 
бизнес?

Затова моят въпрос е следният: “Доколко си мотивиран ти?”

Да бъда ментор на други сътрудници дава смисъл и стойност на моя живот. Това е 
моята движеща сила. За моето лично ЗАЩО, аз имам нужда ТИ самият да знаеш 

доколко си мотивиран да направиш всичко, което е нужно, за да успееш.

Първата стъпка е да напишеш своите ЗАЩО. И ако не си готов да платиш ТАЗИ 
нищожна цена, искам да знаеш, че аз бих отделил времето си за човек, който би го 
направил.

Твоята питка втасала ли е вече?

Виж сега. Не искам да викам. НО ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕШ ВНИМАНИЕ НА ТОВА!!!

Напиши 3-те най-важни причини защо ТРЯБВА да бъдеш успешен. Това не е 
упражнение за дъра-бъра, фръц, Барби-стил дилетанти. Това е реалният живот. Ако не 
можеш да го направиш веднага, седни с лист и химикал и отдели време да откриеш тези 
три причини.

Напиши ги и ми ги изпрати с електронна поща на следния адрес:
 

Ще бъда напълно откровен с теб. Ако не направиш това, тогава твоята питка още не е 
втасала! Ще се откажеш толкова лесно, че ще ти се завие свят!

Нямаш ЗАЩО? Няма надежда за теб!

90% от хората, които започват бизнес, никога не си записват своите причини. Така че, 
ако ти го направиш, това ще е много, много, много, много добър показател.

Затова напиши своите причини. И ги направи ОСНОВАТЕЛНИ!
Само ти знаеш дали са основателни за теб. Затова напиши три, след това помисли още 
малко. Разшири ги. Разпростри ги.

Работи по тях, докато не си кажеш: “Боже мой, ТОВА е то!”
ТОГАВА наистина си в играта!
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Стъпка 3

Голяма изненада от резултатите 
от проучването

Възможността носи маска с изкуствен нос 
и мустаци

През 1980г. прочетох една страхотна книга. Не си 
спомням заглавието, но беше за късмета. Защо хората са късметлии? Как се появява 
късметът? Може ли да се намери причина и закономерност? Какво прави късметлиите 
различни от останалите хора?

Някой да има подкова или четирилистна детелина?

Авторът говореше много за хората, за тези, които считат себе си за късметлии и за 
тези, които не се считат за такива. Той проследяваше какво се е случило в живота им и 
описваше случаите на късмет.

След това разглеждаше разликите и приликите между хората, които беше интервюирал 
и правеше изводи.

Неговият извод беше откровение за мен. Късметът НЕ е случаен.

Той е резултат от това, което наричаме “Ефект на паяжината.”

Хората, които изграждат “паяжини”, се оказали късметлии. Хората, които не изграждат 
“паяжини”, не се оказали късметлии.

С други думи… колкото повече контакти създаваш в живота си… толкова повече 
взаимоотношения изграждаш… толкова по-малко мостове рушиш… толкова по-голяма 
вселена от хора създаваш, които мислят позитивно за теб… на толкова повече хора 
помагаш… толкова по-голям шанс имаш да си късметлия.

Това беше невероятно. Най-важният извод за мен беше, че от ТЕБ зависи да бъдеш 
късметлия!

Как да хващаш мухи

Не е ли удивително? За да бъдеш късметлия, просто разпъни нишките и ги направи 
наистина плътни… с хора тук, там и навсякъде.

Не е ли напълно разумно и логично това? Колкото повече контакти имаш, толкова по-
вероятно е да се окажеш на правилното място в точното време. С други думи, когато 
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някой от твоите контакти се натъкне на страхотна възможност, която би била 
перфектна за теб, много вероятно е да се обади на ТЕБ и да ти я предложи.

Но ако никога не си създал този контакт, никога няма да чуеш за тази възможност!

И ако не направиш плетенето на паяжина системен навик за цял живот, много е 
вероятно да си един от онези хора, които винаги страдат от лош късмет.

Затова изграждай своята паяжина неуморно и систематично и ще увеличиш 
многократно шансовете си да се окажеш на пътя на добрите неща, които се 
случват.

Има стара поговорка: “Колкото по-упорито работя, толкова по-голям късметлия съм!” И 
тя е вярна. Особено ако работиш по това да изграждаш взаимоотношения!

Аз и Линда се занимаваме с МЛМ от 1978г., а от 1991г. се занимаваме само с това на 
пълен работен ден. Изградили сме приятели за цял живот и получаваме добър доход.

А през цялото това време сме видели огромни промени в тази индустрия.

Подари на своите потенциални сътрудници кученце

Но хората не са се променили ни най-малко.

Те и днес искат любов. Искат ентусиазъм в своя личен живот и в своята кариера. Искат 
удовлетворение и здраве, сигурност, свобода, доверие, забава и финансова 
независимост.

Хората са искали тези неща в продължение на хиляди години и ще ги желаят и след 
хиляди години.

Грешките, които съм видял хората да допускат в този бизнес, ме удивляват… 
неправилните решения, които вземат и ненужната ангажираност, с която се захващат.

Ако искаш щастие, късмет и удовлетворение в живота си, ако искаш цял живот на 
късмет и успех, имаш нужда да създаваш взаимоотношения с хората. За да 
направиш това, трябва да изучаваш хората и да ги разбираш. Ако правиш дори 
само това, възможностите, които ще ти се изпречват, ще са безкрайно много.

И въпреки това виждам много, които искат тези неща… но изучават плесента, 
изстъргана изпод камъка от монаха-отшелник с бяла престилка на лаборант посред нощ  
на 7-та нощ след пълнолунието.

Ей! Определено се нуждаеш от забележителен продукт в този бизнес.

Но твоят продукт НЕ е вълшебството.
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Вълшебството си ТИ.

Човекът, който засрами IBM

И трябва да ти кажа, че съм загрижен за твоето бъдеще. Помисли сериозно върху това:

• Големите компании изяждат малките. Високоплатените работни места от САЩ изтичат 
в Индия. Технологиите се променят за един ден. Продукти се появяват и изчезват. Цели 
индустрии изчезват в историята.

• Съветският съюз - една от двете супер сили допреди няколко десетилетия - напълно 
изчезна.

• До неотдавна IBM беше най-иновативната корпорация на САЩ и беше недостижима, 
със стотици хиляди служители, непоклатима. Днес, един човек, Майкъл Дел, продава 
повече компютри от IBM.

• Компаниите орязват екстрите и работното време. Здравната каса променя условията 
на заплащане на услугите и лекарствата. Социалните осигуровки и здравеопазването са 
в невероятна криза, тъй като поколението на Бейби бум-а след Втората световна война 
започва да се пенсионира. Много организации искат от правителството ДА НАПРАВИ 
НЕЩО!

Доколко може да се прогнозира ТВОЕТО бъдеще?

Какво ще стане, ако изведнъж се окажеш без работа, без доходи, с купища сметки, 
със семейство, което трябва да изхранваш, с напрежение, което нараства с всеки 
ден и с надежда, която се изпарява с всеки миг?

Как ще се справиш ти и твоето семейство с това?

Не казвай, че не може да се случи. Случвало се е в държава след държава през 
последните 20 години.

И ако наистина се случи, нали знаеш какво гласят законите на Мърфи?

“Нищо не е толкова лошо, че да не може да стане по-лошо.”

Твоето най-добро, най-евтино решение

По мое мнение, твоето най-добро и най-евтино решение, с най-висока степен на 
вероятност да проработи, е да изучаваш хората. Изучавай хората и използвай това, 
което си научил, за да ГРАДИШ СВОЯТА ПАЯЖИНА СЕГА!!!

Очевидно, няма никакви гаранции срещу катаклизми. Но твоята най-добра защита е да 
създадеш мрежа от хора, на които си помогнал и които се чувстват свързани с теб и са 
ти предани.
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Ние можем да ти помогнем да направиш това. Създаването на наша собствена 
гигантска паяжина помогна на мен и Линда да постигнем всичко, което сме желали 

в живота.

Написах тази книга, тъй като обичаме тази индустрия на мрежов бизнес и искаме да й 
се отплатим.

Научи се какво да правиш. След това гради веднъж, гради правилно, милей и се грижи 
за мрежата и тя ще продължи и ще те поддържа през целия ти живот.

Лошата новина

Това е иронията:

• Думите ни заливат отвсякъде, по цял ден.

Но хората говорят един с друг по-малко от всякога.

• Можем да изброим имената на всеки от сериала Приятели.

Но не можем да кажем имената на семейството, което живее 2 етажа под нас.

• Хората настояват на своето: Как ще ме ползва това МЕН?

И след това започват да псуват човешката природа, че никой не се спира да им помогне 
да си оправят проблемите по апартамента.

• Големите вестници и телевизионни мрежи публично се кълнат, че говорят истината.

Но истината е, че спечелването на наградата Пулицър може да оправдае всяка лъжа.

• Големите корпорации харчат милиони за интегрирано планиране и координация.

Но много от тях по-скоро биха се присъединили към секта, отколкото да похарчат и 
цент за човешката природа.

• Гурутата от директния маркетинг наричат мрежовия бизнес “издънка”.

И въпреки това, ако си муха на стената и чуеш какво си говорят тези момчета, когато се 
събират заедно, ще ги чуеш да се шегуват един с друг какви идиоти са техните клиенти 
и колко лесно се стрижат тези овце.

Ако искаш да стрижеш овце, ти си попаднал на неправилното място.

Ако искаш една от онези схеми “седи си, не прави нищо, забогатявай, ние ще свършим 
работата вместо теб”, аз не съм твоят човек!

© Mentoringforfree.com, Inc., Всички права запазени, 2004г. 32



Добрата новина

Добрата новина е, че лошата новина отваря огромна възможност пред теб.

Сега… ти трябва НАИСТИНА да искаш да помагаш на другите.

Не можеш да го изимитираш. Или го имаш, или го нямаш. Хората го разбират веднага. 
Когато се грижиш истински за другите, това сваля бариерите. Както казва Зиг Зиглър: 
“Можеш да имаш всичко в живота, ако помогнеш на достатъчно много хора да постигнат 
това, което те искат.”

Доверието е емоцията в мрежовия бизнес. Трябва да го заслужиш. То се ражда, 
когато постоянно правиш това, което е добро за твоите хора.

Така че, първо, ти се нуждаеш от хора. Трябва да станеш много добър в това да 
изграждаш взаимоотношения.

Ние можем да ти помогнем. Тази книга е много добро начало да започнеш да се 
обучаваш.

Решения от Сърцето вместо Решения от Ума

Решенията от сърцето се раждат дълбоко и траят по-дълго от решенията, взети с ума. 
Взаимоотношенията в директния маркетинг се базират на пари и продукти. Когато 
конкуренцията предложи по-добър продукт на по-ниска цена, тези взаимоотношения 
изчезват.

Но в мрежовия бизнес те имат по-висша мотивация и емоционална връзка. Затова са 
много по-трудно разрушими.

Ако искаш да вдъхновиш хората да растат, да се учат, да се развиват, да успеят и 
да постигнат всичко, което желаят от живота, ние можем да ти помогнем.

Не на последно място, ти трябва да развиеш своите умения и знания. И независимо от 
това какво може да се случи с твоята компания в бъдеще, докато натрупваш умения и 
знания как да изграждаш и поддържаш взаимоотношения, твоят доход е сигурен.

Ако си започнал да градиш своя мрежа и си се отнасял с хората по правилен начин… 
тогава дори да се случи нещо непредвидено с твоя бизнес, твоите хора ще те последват 
в нов, с който би се заел.

ТОВА е сигурност!
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Стъпка 4

Гадните игри в МЛМ

Мрежовият бизнес НЕ е това, което ти 
казаха

Директният маркетинг не е игра на цифри и 
бройки

Мрежовият бизнес (МЛМ) е въпрос на взаимоотношения

Там, където бъркат мрежовиците, е че слушат “големите имена” от директните 
продажби. Можеш да ги познаеш по любимия им израз: “МЛМ е игра на цифри и бройки.”

Навярно, заслепени от печалбата, те цепят напряко през частта с взаимоотношенията.

Но взаимоотношенията СА самият процес.
Те СА мрежовият бизнес.

Мрежовият бизнес НЕ е просто игра на бройки. Хората са хора, а не бройки. Те имат 
своите цели, мечти и желания. Те са майки, бащи, сестри, братя, лели, чичовци, 
племенници, баби и дядовци на хора, които ги обичат.

Глупостите с играта на бройки учат хората да вербуват, зарибяват, а не да спонсорират. 
Вербувай, зарибявай, не млъквай, бройки, цифри, числа...

Нож в сърцето

Човекът, който зарибява, не знае ЗАЩО неговите сътрудници се включват в бизнеса. 
Нито техните мечти, цели или имената на хората от тяхното семейство и децата им. 
Всичко е въпрос на числа и бройки.

Продуктите идват и си отиват. Компаниите идват и си отиват.
Твоята паяжина, ако я изплиташ правилно, ако се грижиш за нея по правилен 

начин, ще издържи вечно.

Ако третираш своите хора като допълнителен източник на приходи, в стила на 
директния маркетинг, който иска печалба веднага, ти се прощаваш с възможността да 
изградиш дългосрочен доход.

Аз никога не притискам никого! И това влудява онези момчета от директните продажби.

Но в мрежовия бизнес е истински нож в сърцето да притискаш някого да се включи.
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Защо?

Защото ако принудиш някого да се включи, тогава всеки месец ще трябва да му се 
обаждаш отново и отново, за да го буташ да направи нещо.

Хората трябва сами да приемат идеята. Когато видят смисъла на твоето предложение, 
силата, реалната възможност, която им предлагаш да ги обучиш, да им бъдеш ментор, 
да ползват продуктите, услугите, системата, помощта, презентациите, обученията и 
всичко, което ти им предлагаш, тогава ще се включат доброволно.

Има хиляди начини как да изградиш мрежов бизнес.

Но има само ЕДИН, по който можеш да изградиш своята паяжина и да имаш 
дълготраен успех. И това е да изграждаш взаимоотношения. За да можеш да 

направиш това, ти трябва да станеш ментор със сърце, готово да помага. Когато го 
направиш, хората ще те МОЛЯТ да им бъдеш спонсор в твоя бизнес.

Виж сега. Няма нищо лошо с директния маркетинг и продажбите. Но те са точно това, 
което е името.

Нека поговорим малко за Директния маркетинг и защо толкова много хора са 
привлечени от него.

Искате ли… ъ-ъ… смазка WD-40 на тази пържола?

Директният маркетинг продава продукти директно на клиента. Тук са телефонните 
продажби, продажби чрез имейл реклами, лични срещи и представяне на продуктите, 
интернет продажби… и хора, които притежават компании, които правят всички тези 
неща.

Хората от директния маркетинг измерват своята успеваемост в цифри. Те искат по-
големи, по-бързи, по-високи и по-далече достигащи продажби. Купувай или се махай от 
пътя ми. “Следващият!”

За хората от този бизнес взаимоотношенията имат една единствена СТОЙНОСТ - по-
лесно се прави втора поръчка. Затова търсят начин и обсъждат с всекиго кой е най-
добрият начин да се автоматизира изграждането на взаимоотношения.

Автоматизиране на взаимоотношения?!?

Ей! Виждал ли си тези “най-нови” пържоли? Изглеждат 100% истински, но са направени 
от пластмаса.

Ако те привличат “нови и нови” взаимоотношения, мрежовият бизнес не е за теб.

Та като говорим за “нови” взаимоотношения…

© Mentoringforfree.com, Inc., Всички права запазени, 2004г. 35



Два начина да накараш своя СЛЕДВАЩ брачен партньор да не иска 
предбрачен договор

Първият сигурно е най-лесен: не започвай бизнес от дома. Но ако имаш добри 
взаимоотношения, успешният бизнес от дома може да те качи на ново ниво, с много 
повече време за семейството и приход, който те удовлетворява.

Много пъти съм виждал това в МЛМ бизнеси и определено действа страхотно при мен и 
Линда.

Но съм виждал и други случаи, при които успехът е “последната сламка” за удавник в 
изтощен и нестабилен брак. Единият от съпрузите вижда в МЛМ възможност да открие 
някой друг.

За жалост… много често… техният бизнес рухва. Животът се отплаща за това, 
което си посял.

Вторият начин да избегнеш предбрачния договор със своя следващ партньор е да 
подпишеш с някой от Директните продажби. Когато човек от тях се включи в мрежов 
бизнес, тяхното мото е: “Зарибявай, вербувай, говори, продавай, продавай, продавай!” И 
продават тонове касети, дискове, рекламни материали, сайтове и всякакви други 
инструменти, които да “помогнат” да набираш бройки и да продаваш продукти.

Ти си опразваш кредитната карта и всички сметки, за да купуваш такива инструменти.

По-късно, когато разводът е неизбежен, няма да имаш нищо, за което да се тревожиш 
как ще делиш… ако намериш някой достатъчно луд да се ожени за теб.

Това, от което се нуждаеш, е обучение чрез взаимоотношения. А това не е сред 
арсенала на момчетата от директните продажби.

Мрежовият бизнес е въпрос на взаимоотношения

МЛМ е бизнес на взаимоотношения, а не на продажби. Това не е директна продажба. Ти 
и аз работим заедно, за да създадем много по-голям ефект от просто сбора от работата 
на отделните части.

Например…

1978г. - картината, нарисувана с думи, която преобърна живота ми

В началото на 1970-те години аз учех дърводелство и имах собствен бизнес - строеж на 
къщи за живеене. Една вечер през 1978г. един човек дойде у дома и ми каза нещо, 
което хвана моето внимание.

Той ме попита следното: “Майкъл, какво ще кажеш, ако ти покажа начин как да 
работиш за малко по-малко пари от това да строиш къщи… но тези къщи ще ти се 
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отплащат през целия ти живот? Това ще стане един непрекъснат доход. Дори да се 
откажеш и да не строиш повече къщи, чековете с бонусите ще продължат да идват.”

Аз му отговорих: “Ей, човек, това е страхотно! Наистина вълнуващо. Как може да 
стане?”

И той ми каза: “Мога да ти предложа възможност за пасивен доход. В началото работиш 
много и си създаваш доход “по пощата”, който ще получаваш дори да спреш да се 
занимаваш с този бизнес в бъдеще.”

Това беше ПЪРВИЯТ път, когато чух за мрежов бизнес. Бях прекарал 7 години да си 
скъсвам кръста от работа и строежи. Само мисълта да получавам доходи в бъдеще за 
работа, която ще извърша сега, наистина привлече моето внимание.

ИСТИНСКАТА истина за мрежовия бизнес

И той ми каза: “Всъщност, ТИ си се занимавал с мрежов бизнес, рекламирал си с устата 
си продукти и услуги, всеки ден, от около 5-годишна възраст. Казал си на майка си и 
баща си за маратонките, които искаш, любимите закуски, ризи, спортни екипи, книги, 
филми, ресторанти и други подобни неща от живота. Ти си промотирал стоки и услуги от 
около 5-годишна възраст. Но никога никой не ти е платил за това.

Моята компания ти плаща за това.”

Така че аз и Линда видяхме какво прави той. Включихме се в неговия бизнес. И тази 
компания малко по-късно беше купена от друга, която съществува и до днес.

Всъщност ние и днес си получаваме бонусите от онзи бизнес, който започнахме 
преди 25 години! Не е ли страхотно това?

Ето ТОВА е паяжината, за която говоря!

Ако искаш да създадеш такава възможност, начинът да започнеш е като изграждаш 
взаимоотношения. Ще ти помогна. Дори и най-затвореният човек, който няма социални 
контакти, ако НАИСТИНА иска, може да се научи как да бъде успешен в мрежовия 
бизнес.

Как?

Изучавай хората. Наблюдавай ги. Изграждай своята паяжина. Плети я правилно. 
Изгради я веднъж. Стани ментор на своите сътрудници, за да правят и те същото. Ако 
се грижиш за своята мрежа, тя ще стане трайна и ще просъществува във времето, 
независимо от това, че ще се появяват нови възможности и предложения.

Но трябва да помниш следното:
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Клетвата на скаута

Първо и най-вече ТРЯБВА да се посветиш на своите хора, а НЕ на личната изгода и 
печалба.

За повечето търговци от Директния маркетинг, приоритет номер едно е личната изгода. 
Това не е нито неправилно, нито правилно. Това е просто Директен маркетинг. Лошият 
ефект е, че много от тях продават всичко на всички, без самите те да са го опитали 
преди това (като например много от търговците, които продават продукти и услуги чрез 
линк на своя уебсайт).

Когато мрежовик направи това, доверието и лоялността изчезват. Твоята паяжина се 
разпада. Губиш надежда.

Моят ментор… Най-блестящият мрежовик, когото познавам…

… е Том “Големия Ал” Шрайтър. И нека ти кажа защо.

Той пътува по целия свят и провежда своите 2-3 часови семинари. Хората си плащат 
около 5 долара, за да се покрият разходите за наем на залата. Понякога тези семинари 
са напълно безплатни.

Защо го прави?

Защото има мрежа в МЛМ бизнес. И когато пътува до Тампа, Флорида, той обикновено 
се среща с 2-3 от лидерите в своята мрежа там. Той ги води на вечеря. Плаща обяда им. 
Изгражда взаимоотношения с тях. Обръща им внимание.

Никога, никога, никога, никога, НИКОГА няма да успееш да платиш от своя джоб, ако си 
около Том Шрайтър. Той плаща обяда, той плаща за вечерята. Ако отидат 20 души, той 
плаща за всички.

За Том Шрайтър това никога не е било игра на бройки. Той изгражда тези 
взаимоотношения, защото знае малката тайна на мрежовия бизнес.

По някое време в историята на твоята компания ще залепят етикетите на продуктите 
накриво. Клиентите ще върнат продукта. Ние сме хора и не сме съвършени. Той знае 
това добре.

Затова изгражда взаимоотношения с хората, за да може, когато етикетите са накриво, 
или закъснее бонусът, или има върнати продукти… той знае, че няма да се откажеш 
въпреки всичко. Няма да се откажеш, тъй като имаш взаимоотношение с него. Той се 
грижи за това, лично, на индивидуална основа.

Ние правим това с тренировъчните обаждания. Тайната на мрежовия бизнес е да 
задържиш хората, да останат, да не отпаднат.
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Задръж хората си или УМРИ!

За да имаш възможност да изградиш взаимоотношения и да задържиш хората, 
трябва да направиш следното:

1. Избери компания с консуматив, който е наистина различен и има ефект в живота на 
хората, които обичаш и за които те е грижа. Мрежовият бизнес е свързан с 
взаимоотношения и е бизнес на СПОДЕЛЯНЕ. За да могат твоите хора да са 
успешни в споделянето с приятели, трябва да имат силни впечатления от продуктите, 
да са им станали любими.

2. Предложи на крайния клиент много повече (стойността, която ТИ предлагаш, 
включва много повече от просто продукти), което ще ти позволи да получаваш много 
добър допълнителен доход.

3. Опознай своите хора. Научи какво наистина искат. Помогни им да формулират своето 
ЗАЩО. Направи всичко, което е по силите ти, за да им дадеш усещането, че ги цениш 
и те е грижа за техния успех. Това ще спечели тяхното доверие и ще ги направи 
лоялни. Дай им личното си внимание, уважение и възхищение, от което се нуждаят.

Ако твоите хора те видят като гений в Директните продажби, ти си изгубен в космоса.

Ако те видят като специален приятел, на когото могат да се доверят и с когото да 
споделят, ти си на прав път

Разбира се, ИМА търговци от директните продажби, които успяват да направят нещата 
по правилен начин:

Джойс Клайд Хол започва от абсолютна бедност и изгражда компанията за картички 
Холмарк. През 1950-те години основава Залата на славата Холмарк, най-дълго 
продължилият и най-гледан телевизионен сериал. И днес филмите по неговия канал са 
с високо качество и са напълно стойностни.

Дори рекламите - познати днес на всички с името “Моментите на Холмарк” - докосват 
сърцето.

Холмарк доказва, че ако се фокусираш върху качеството, лоялността и изграждането 
на взаимоотношения, това не е само правилно… а и доходно.

МЛМ е движеща се процесия

Хора се включват. Хора се отказват. Някои дори не започват - те само надзърват, 
когато подписват молбата за включване.

Ти искаш хора, които искат да се учат и имат силно желание за успех и висок морал. Те 
са тези, които ще изградят твоя бизнес. Ще ги познаеш, защото те вдигат ръка и ти 
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показват кои са. Те ще ти изпратят своето ЗАЩО. Тогава ще започнеш да ги обучаваш 
как да постигнат високи резултати и те ще станат част от твоята паяжина.

Виж сега… Не можеш да третираш хората като бройки. Но с колкото повече хора 
говориш, толкова повече се увеличава шансът ти да се натъкнеш на тези, които ВЕЧЕ 
имат паяжина от хиляди познати и ще ти донесат голям месечен доход. Това се случва, 
когато работиш мрежов бизнес.

Знаеш ли, че повечето хора на 65-годишна възраст живеят в недоимък? 
Аз и ти можем да променим това!

Директните продажби НИКОГА няма да им помогнат.

ЕДИНСТВЕНИЯТ човек, на когото да посветиш времето си

Но аз и ти със сигурност можем да помогнем на няколко от тях… на тези, които искат 
нашата помощ. Не се иска от теб да ги гониш. Ти търсиш някого, който търси теб!

Когато ги намериш, стани им ментор и ги обучи как да изграждат своята паяжина. Те са 
хората, които ще ти върнат доверието и лоялността, които правят този бизнес толкова 
чудесен.
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Стъпка 5

Прави само това, което има 
значение

10 грешки, които допуска всеки продавач на 
хамбургери

Да си представим, че аз и ти отваряме ресторанти за 
бързо хранене. И се обзалагаме кой ще продаде повече хамбургери.

Какви преимущества би поискал най-много, за да успееш да спечелиш облога?

Искаш висококачествена тъмна бира?

Хлебчета със сусам?

Искаш вкусен вегетариански бургер за тези, които не ядат месо?

Най-добрите хрупкави пържени картофки?

Подходяща обстановка? Хората да обичат да идват, защото им е приятно?

Или може би не много удобни столове... за да ядат бързо и да си отиват без да се 
бавят?

Детска площадка за децата?

Най-ниски цени? И ТОВА ли искаш?

Не си лесен, със сигурност.

Но добре, имаш това, това, това, това, това, това, това и това.

Какво? Искаш да кажеш, че се скъпя за нещо?

Искаш и най-доброто местоположение?

Ех, Боже мой! Направо ме убиваш!
Добре, хайде. Получаваш най-оживеното кръстовище в града.

Всъщност, давам ти ВСИЧКО ТОВА!
Всяко предимство, което поискаш, давам ти го!

Доволен ли си?
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Добре.

Аз пък искам само ЕДНО предимство. И ако ми го дадеш и започна да продавам 
хамбургери, ще видиш какво ще направя тогава!

Единственото предимство, което искам… е ТЪЛПА УМРЕЛИ ОТ ГЛАД ХОРА!

Имаш КУПИЩА домашно тази вечер

В МЛМ бизнеса виждам непрекъснато хора, които четат, учат, изучават, ровят, търсят… 
да намерят ПЕРФЕКТНИЯ продукт. Някои прекарват ГОДИНИ да се подготвят, за да 
НАПРАВЯТ нещо!

Знам, че звучи шантаво! Но е вярно, кълна се!

Факт е, че има ТОНОВЕ продукти в МЛМ бизнесите по света, от които 90% са страхотни 
или по-добри. И дали ще имаш 91% по-страхотен продукт или 96% по-велик продукт 
няма НИКАКВО значение за това дали ще успееш или не!

Затова просто си избери добър продукт. ДНЕС!!!

След това прекарай времето си да изучаваш хората… и да намериш тези, които 
УМИРАТ ОТ ГЛАД за продукта, който предлагаш.

Какво искат твоите сътрудници и клиенти най-силно?

Как техните желания ги водят към това да направят покупка?

Кое е това, което ги кара да вземат бързо решение, когато видят добрата възможност? 
Кое ги кара да обърнат поглед и да търсят другаде?

Нима НАИСТИНА мислиш, че това е твоят продукт или твоята бонус система?

МЛМ е на първо място и най-вече бизнес за хората.

Точка по въпроса.

Аз и ти заедно създаваме ефект, който е много по-голям от сбора на всеки от нас 
поотделно.

Този бизнес носи доходи, тъй като твоите хора ползват продуктите. И ти се плаща, 
когато ТЕХНИТЕ хора ползват продуктите, надолу и надолу по всички нива на 
структурата.

Покани шофьора на автобуса на обяд
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Независимо от това какво ще научиш през живота си на тази земя, нищо друго няма да 
е толкова емоционално и финансово удовлетворяващо, колкото опознаването на хората 
и научаване колкото можеш повече за тях.

Струва си да прекараш време с хора, които не познаваш, които работят професии, 
които никога не си и мечтал да вършиш. Просто ги слушай, учи се от тях, задавай 
въпроси.

Не говоря за вербуване и зарибяване. Говоря за общуване.

Всяка минута, която прекараш в опознаване на други хора и как мислят те, ще ти се 
отплати многократно в бъдеще.

Работи умно - хвърли всички сили в този бизнес

Ако можеш да работиш 3 години и да изградиш нещо, което ще ти донесе 50 000 долара 
на месец, няма ли да правиш него, вместо да хвърляш сили в нещо, което ти носи по 
5000 долара на месец?

Аз и Линда започнахме през 1978г. и се хвърлихме с всички сили в МЛМ бизнеса. Ние 
работехме с всички сили, докато по една или друга причина не се провалихме напълно.

Тогава отново се впуснахме в нов такъв бизнес.

Отне ни време. Ние се хвърлихме с всички сили, докато накрая не открихме ментор 
през 1991г. Намерих човек, който беше успешен, който вече беше постигнал това, което 
аз исках. Купих си всяка негова касета, книга и т.н.

Открий това, което пали и вълнува твоя потенциален сътрудник

Научих всичко от Том “Големия Ал” Шрайтър. Приех неговата теория, слушах и поглъщах 
всичко.

Слушах касетите му, докато шофирах. Водех си купища записки, докато прекосявах 
разстоянията от град до град.

Никога не съм катастрофирал.

Но един въпрос ме преследваше и аз го чувах отново и отново:

“Защо някои хора успяват, а други не?”

И отговорът, който чувах отново и отново, беше следният: успешните хора са положили 
усилие да разберат кое е това, което движи другите… което ги мотивира… което ги 
движи да вземат решения.
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400 години преди Христос, гръцкият лекар и философ Хипократ писал за четирите 
основни типа персоналности.

През 1921г. Д-р Карл Юнг написал най-подробната книга досега по тази тема. Той 
нарекъл четирите типа персоналности Чувствен, Сетивен, Мислещ и Интуитивен.

Флорънс Литауер по-късно ги наименува Флегматичен, Сангвиничен, Меланхоличен и 
Холеричен тип.

Оттогава до днес много хора са писали книги и са записвали касети и дискове по 
темата, в това число:

• МайкълʼКонър
• Кетрин Бригс
• Д-р Тони Алесандра
• Джим Кеткарт
• Тим Лахей
• Д-р Бърнис МакКарти
• Джери Кларк

Искам тук да изкажа своята лична благодарност на всички, които са допринесли за 
обогатяване знанията в тази област и са писали по темата за човешките типове 
персоналност. Техните изследвания и заключения са основата на нашето обучение и 
менторска програма.

С цветовете към успеха

Знам, че няма друга такава тема, която, ако бъде ползвана правилно, би донесла такъв 
положителен ефект върху твоя живот и бизнес.

Това наистина действа!

Хората заспиват, когато им кажеш флегматик, сангвиник, меланхолик и холерик. Но 
разбират цветовете. И ти можеш лесно да научиш как “да оцветиш” пътя си към върха.

Можеш да получиш диска с пълното послание на следния адрес:

 

Ето кратко резюме на нашето обучение:

Жълти

Жълтите съставляват 35% от населението. Те са медицински сестри, учители, 
служители във фондации… хора, които се грижат за другите. Те дават сърцето си да 
помагат на хората. Нямат време за себе си, защото се раздават на всички.
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Жълтите са изградили някои от най-големите мрежи в МЛМ бизнеса… КОГАТО 
повярват, че могат да го направят.

Как да спонсорираш жълти

За да оцветиш своя път към върха, трябва да се научиш как да станеш хамелеон.

Жълтите не обичат да ги притискат да вземат решение. Не обичат нахални, агресивни 
търговци.

Когато говориш с жълт, стани жълт. Забави темпото. Сдържай ентусиазма си. Говори 
по-тихо. Жълтите гледат на прекаленото въодушевление като на опит да им продадеш 
нещо и да ги убеждаваш. Не казвай на жълтите, че изкарваш 10 000 долара на месец, 
защото веднага ще изгубиш вниманието им.

Вместо това, иди у тях. Не говори за бизнес. Говори за тяхното семейство, за децата им, 
за отпуската им.

Жълтите не могат да работят добре в стъпаловидна мрежова схема и бонус план, 
където се откъсва структура при достигане на максимален процент. Те трябва да се 
включат в схема, която позволява да поставят хора под хора под хора. Те са най-добри 
във всяка форма на “безкраен” бизнес план, която им се отплаща да трупат в 
дълбочина - дълбоко, по-дълбоко, още по-дълбоко.

Те никога няма да са удовлетворени, ако участват в бизнес със стъпаловиден или 
еднослоен план, където поставяш 5 души на първа линия, докато достигнеш до 
определен обем, след това включваш нови 5 на първа линия и т.н.

Успехът в тази схема изисква да дадеш цялото си време да набираш нови 
сътрудници на първа линия. Но това не действа при жълтите.

Статистиката в МЛМ индустрията показва, че средностатистическият мрежовик 
спонсорира 2,7 души.

Така че, ако твоят жълт спонсорира 3-ма души… а трябва да направи 5 първи линии, 
тогава не е направил нищо. Но ако се изискват 2-ма, той ще постави третия под единия 
от тях.

И другите средностатически спонсорират други 3-ма.

Ето това вече е излишък. И ето ти тук-там по някой сериозен мрежовик, който 
спонсорира 8 или 10 души месечно и има голям излишък. Когато много хора работят 
заедно, получаваш синергия и умножен ефект. Така че ТОЗИ тип бизнес схема действа 
чудесно при жълтите.

Сини
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Сините просто искат да се забавляват. Те са 15% от населението. Те винаги се 
занимават с продажби в един или друг смисъл. Те скачат от програма на програма и 
търсят забавление и купон. Те са най-творческите хора на планетата.

Синият веднага вижда голямата картина. Той няма нужда от всички детайли. Синият 
може да изяде цял слон, но не наведнъж - няма нужда от всички детайли и 
подробности.

Как да спонсорираш сини

Те са същите като жълтите по отношение на бизнес плана. В същата бонус схема те 
могат да работят в дълбочина, да създадат голям излишък и за кратко време да 
постигнат голям ефект. Това ги ентусиазира и те ще останат в бизнеса.

Със син говори като син. Говори разпалено, ентусиазирано. Говори за гмуркане, скачане 
с парашути, забава, купон, веселие. Това е, което искат те. “Ей, когато се видим на 
летището, аз ще съм облечен с хавайка, ще ме познаеш. Ще бъда с една голяма, смешна 
шапка.” За това искат да говорят те.

Говорят за своята отпуска, за семейството си, но повече от всичко искат да говорят за 
нещата, които им носят удоволствие и забавление.

Зелени

Зелените са 35% от населението. Те са аналитични хора. Те анализират до припадък, че 
даже до смърт. Те са пропуснали възможности за милиони долари, защото са 
анализирали твърде дълго.

Зелените могат да заведат сините на ново ниво. Те работят добре във всеки тип бонус 
схема. Искат да разберат специалния бонус, който се изплаща на Звезден шериф от 
клас Супер звезда, който се изплаща на 3-то, 9-то и 12-то ниво при всяко пълнолуние.

Как да спонсорираш зелени

Зелените вярват, че са най-умните хора на планетата. Със зелен… ти трябват 2-3 
минути, за да разбереш, че е зелен. Те искат ВСИЧКИ детайли и подробности.

НЯМА начин да ги принудиш да се включат. Не се и опитвай. Те трябва да се убедят 
сами. Те ще отидат да видят сайта, ще чуят записи на обученията. Ще отидат на другия 
сайт и оттам на другия линк. Ако имаш 27 линка на сайта си, те ще посетят всеки от тях. 
Ще прочетат всички лични впечатления на други сътрудници, всички статии и 
материали и т.н.

Говори ясно и отчетливо със зелените. Не говори прекалено бързо. Не говори и бавно. 
Говори убедено. Дай им цялата информация. Отговори на въпросите им. Дай им всички 
сайтове, които могат да посетят.
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Ако след презентацията им се обадиш да отговориш на техен въпрос, те гледат на това 
като на притискане. Остави зелените да си анализират информацията с ТЯХНОТО 
собствено темпо.

След седмица или 2-3 седмици ще ти се обадят за повече информация или за да ти 
кажат, че са готови да се включат. Те са се убедили, решили са, че това е перфектният 
бизнес.

Зелените искат да нахранят сините със слона наведнъж - да кажат всичко наведнъж. И 
този е начинът, по който зелените градят своя бизнес.

Червени

Червените съставляват 15% от населението. Те са мотивирани от пари, фокусирани са 
да изкарват пари. Не си прави труда да им говориш за семейство и отпуски! Тях не ги е 
грижа.

Те знаят, че ако се ожениш, от теб се очаква да имаш деца. Ако имаш деца, очаква се 
да ходиш на почивка. Това е! Не искай от тях да ти говорят за тези неща.

Как да спонсорираш червени

Те искат да говорят за пари, пари и пак пари.

Те се чувстват добре в стъпаловидна бонус схема, защото мислят, че мрежовият бизнес 
е свързан с продажби. За тях всичко е продавай, продавай, продавай. В стъпаловидния 
бизнес план те могат да поставят 5 човека на първа линия. Ако само единият носи 
добри резултати, те никога не се занимават с него и не поставят хора под него. Те 
търсят хора, които носят резултати, които градят, строят и действат.

Червените знаят, че когато този успешен сътрудник от първа линия достигне обем от 
50001 долара, той ще се откъсне като самостоятелна структура. И тогава техният бонус 
ще падне от 15% на 5%, тъй като останалите 10% отиват при човека, който е изградил 
своята структура.

Това е напълно в реда на нещата за червените, защото знаят, че тяхната работа е да 
намерят друг червен и да продължат да си запазват 5% от бонусите. Защото за тях това 
си е бизнес на продажби.

Червените са Изпълнителни директори на големи компании, хора, които са 
фокусирани да се свърши работата и които всеки в мрежовия бизнес търси така 

упорито.

Но това е пълна заблуда. Червените са едва 15% от населението и са напълно 
неподатливи на обучение. Те имат най-голямо его. Те само раздават заповеди. Този 
начин действа добре в корпоративния свят, но не и в мрежовия бизнес.
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Когато червените изискват от сътрудниците да се включат в конферентните разговори 
и обученията, това отблъсква хората.

От друга страна, червените имат много връзки. Ти искаш да спонсорираш червени, тъй 
като те ще те свържат с хора на високи постове. Те познават собственици на бизнеси, 
управници, лидери и т.н.

Така че прицелвай се за червени. Но не си и помисляй, че ще ги обучаваш, че ще им 
бъдеш ментор или ще им казваш какво да правят - това просто НЯМА да стане!

Остави ги да правят нещата по свой начин. Така или иначе нямаш избор.

Но мрежовият бизнес НЕ е бизнес на продажби.
Той е бизнес на обучение и менторство.

Това е, което съм научил от Том “Големия Ал” Шрайтър.

Когато намериш хора, които са постигнали огромен успех в стъпаловидна бонус схема, 
те са червени, те са продавачи. Но при тази схема процентът на задържане на 
сътрудници е много нисък. Ако включат 100 души в своя бизнес, до края на годината са 
останали само неколцина.

Но за жълтите, ако включат 100 души, те ще ги обучат и ще им станат ментори. Те ще 
работят в дълбочина в своята мрежа и ще задържат поне 60-70 души активни 
сътрудници след една година.

Садам Хюсейн се среща с Д-р Фил2

Всеки човек е смес от цветове и изявява различни черти от характера си в различни 
моменти. Никога не съм се срещал със Садам Хюсейн, но от това, което съм виждал, ми 
изглеждаше достатъчно “труден за убеждаване”. Много червен! И много слабо 
аналитичен, едва ли е обичал забава и е бил незагрижен за другите.

Не си ли съгласен с мен?

Предполагам, че е бил 75% червен, 12% зелен, 8% син и 5% жълт.

Какво би се случило, ако Садам се срещне например с… д-р Фил?

Предполагам, че д-р Фил е вероятно 40% жълт, 25% червен, 25% син и 10% зелен.

Тази среща щяха да я предават пряко в централната емисия новини по националната 
телевизия.
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Какво искам да кажа?

Ами когато се срещаш с хората и ги СЛУШАШ, изгради навик да забелязваш различните 
цветове на техните темпераменти. Използвай насоките, които ти дадох. Използвай 
цветовете всеки ден. Направи го своя втора природа. Гарантирам ти: ще бъдеш много 
доволен, ако го направиш!

Възможностите имат МНОГО дълги крака

Друго наблюдение, което искам да споделя тук, е че 85% от населението (сини, зелени 
и жълти) работят най-добре или много добре в мрежов бизнес, който има такава бонус 
схема, която плаща бонуси в дълбочина до безкрайност. Червените (15%) са много по-
добри в еднослойните планове (безкрайна ширина на първа линия, все нови и нови 
хора).

Реши за себе си, но е винаги добре да направим така, че процентите да работят в наша 
полза колкото е възможно повече.

Концепция, която промени живота ми

Не мога с думи да изразя колко е различен животът ми след като се научих да 
разпознавам и да работя с различните типове персоналности.

Навярно най-голямата промяна е тази: за да разпознаеш тези темпераменти, ти 
трябва да СЛУШАШ хората! И когато наистина слушаш, чудесни неща започват да 

се случват.

Всеки е смес от цветовете. Лично аз съм 40% син, 30% червен, 20% зелен и 10% жълт. 
Но съм се научил да бъда хамелеон, за да работя ефективно с всички хора.

Преди време, когато се натъкнех на зелен (35% от населението, нали помниш?), аз 
виждах човек, на който му трябва цяла вечност, за да вземе решение. Те анализират 
всичко до смърт!

Това ме влудяваше. Затова ги отсвирвах директно. Дори не отговарях на техните 
обаждания.

Но нека видим нещата по този начин… аз губех по 35% от своите потенциални 
сътрудници! А когато един зелен се включи, той никога не се отказва. Те не са като 
сините. Можеш да включиш син веднага, на място, но той никога няма да направи нищо. 
Дори няма да си активира кода, за да прави бизнес. Той ще се включи, защото е 
забавно и купон. Но и сините могат да те свържат с много други хора, които да бъдат 
страхотни сътрудници.

Най-голямата тайна за мен беше да разбера, че мрежовият бизнес не е свързан с 
продажби.
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Това е бизнес на обучение и менторство.
Нищо чудно, че жълтите и зелените са толкова добри в МЛМ бизнесите.

А те съставляват 70% от населението!

Научи жълтите и зелените, че не е тяхна вината. В мрежовия бизнес картите са 
подредени срещу тях. А червените казват на всички през цялото време, че това е 
бизнес на продажби. Продавай, продавай, продавай.

Този бизнес няма НИЩО общо с продажби. Той е ИЗЦЯЛО свързан с обучение, 
изграждане на умения, наставничество и менторство на хора.

ТИ си робо-свързочник!

Тази технология ще те свърже с най-дълбоките желания, нужди и страхове на хората, с 
които опиташ да се свържеш. Няма да мине много и ще започнеш да разбираш тези 
хора по-добре, отколкото те самите разбират себе си.

Тъжният факт е, че повечето хора са твърде обсебени от себе си, за да използват това 
знание. Ще донесе цяло СЪСТОЯНИЕ на тези, които го приемат на сериозно.

Когато слушаш хората и наистина разбираш тяхната личност, ти имаш 
способността да им помогнеш да се мотивират и да постигнат изключителни 
резултати, да станат велики. Наградата за теб е много повече от просто финансова 
облага.

От друга страна, ако всичко, което има значение за теб, си САМИЯТ ТИ, тогава 
наистина нямаш шанс в този бизнес.

За нас беше истинска радикална промяна в живота да научим и усвоим тези истини.

Ако искаш да научиш пълните детайли за това как да разпознаваш и работиш с 
различните типове хора и ако искаш да чуеш ТОЧНО какво да кажеш по телефона на 
всеки отделен тип, поръчай си копие на нашия диск “С цветовете към успеха”.

Просто посети: 
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Стъпка 6

Потенциалните сътрудници са като 
кутия шоколадови бонбони

Три силно показателни въпросника: Мислиш ли като 
потенциален сътрудник?

Някои неща просто не могат да бъдат казани по-добре. Тази статия е 
едно от тях. Тя е откъс, който ползвам, от Ед Торп, който е написал 
Електронно списание, пропагандиращо Бизнеса от дома. Можеш да 

посетиш неговия сайт: www.lazydudepublishing.com. Следващият откъс е зает оттам.

Урокът на Чарлз Шулц
от Едуард Торп

Ако си човек като мен, сигурно си си задавал въпроса: “Хм, какъв човек съм всъщност? 
Добър ли съм, честен ли съм, грижовен ли съм?”

Накъде бия ли?…

Всички имаме някаква идея що за хора сме и в какво вярваме, нали си съгласен с мен? 
Тъй като не ме познаваш още, нормално е да ти разкажа що за човек съм.

Всъщност, аз не бих могъл да ти разкажа за нещата, които са важни за мен, по-добре от 
Чарлз Шулц, създателят на обичаното анимационно филмче “Фъстъчета”.

Той е написал следното, което е много близо до описанието, което аз бих желал да 
направя за живота по принцип.

(Всъщност не е нужно да попълваш въпросника, поместен по-долу. Просто го изчети. Ще 
разбереш за какво говоря.)

Философията на Чарлз Шулц!

1. Напиши имената на петте най-богати човека в света.
2. Напиши имената на петте последни носителя на наградата спортист на годината.
3. Напиши имената на петте последни победителки в конкурса за красота Мис Америка.
4. Напиши имената на десет души, които са печелили Нобелова награда и награда 
Пулицър.

5. Напиши имената на последните шест лауреата на наградата Оскар.
6. Изброй отборите, спечелили Световната купа през последните десет години.

Как се справи?

Смисълът на упражнението е, че никой от нас не си спомня заглавията от 
вчерашните вестници
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Не говорим за подгласници, за вторите места. Тук говорим за най-добрите в своята 
област. Но аплодисментите затихват много бързо. Наградите губят своя блясък.

Постиженията се забравят лесно. Наградите и грамотите се погребват заедно с техните 
носители.

Анатомия на ума на потенциалния сътрудник

Ето един друг въпросник. Виж как ще се справиш с този:

1. Изброй няколко учители, които са ти помогнали да се справиш добре в училище.
2. Изброй трима приятели, които са ти помогнали да се справиш с трудности.
3. Изброй петима души, които са те научили на нещо стойностно.
4. Спомни си няколко души, които са те накарали да се чувстваш оценен и специален.
5. Спомни си пет човека, с които ти е приятно да прекарваш време.
6. Изброй шест герои, чиито истории са те вдъхновили.

По-лесно е, нали?

Важната поука:

Хората, които предизвикат промяна в твоя живот, са тези, които печелят доверие, пари 
и награди.

Те са тези, които ги е грижа.

Предай това нататък - на хората, които са донесли промяна в твоя живот. И не се 
тревожи за това, че светът може да свърши днес. В Австралия вече е утре!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Написано е от създателя на “Фъстъчета”, Чарлз Шулц... СЪЩИЯТ човек, който не успял 
да получи работа като аниматор в компанията Дисни…

Някой “началник” в Дисни казал на Шулц, че не му достига талант и че не е достатъчно 
креативен.

Ключовата истина: Не оставяй другите да те определят какъв си и да ти лепят етикети! 
Мистър Шулц не се е оставил на това! Следвай неговия пример. Следвай сърцето си. 
Живей своя живот за себе си!

И отново ще кажа, благодаря на Ед Торп, авторът на Електронно списание за 
пропагандиране на Бизнеса от дома (www.lazydudepublishing.com), за тази чудесна 
статия.
__________________________________________________________________________
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Сега е време за

Моят въпросник към теб - Мислиш ли като потенциален сътрудник?

Моят ментор, Том “Големия Ал” Шрайтър, е пътувал по целия свят да представя своя 
МЛМ бизнес. Той е открил какво бъдещите сътрудници считат за най-важно, когато 
решават дали да се включат в мрежова компания.

Подреди следните точки по приоритет от 1 до 10, започвайки от най-важното.

Силно препоръчвам НАИСТИНА да направиш това упражнение. Ще ти отнеме около 5 
минути. Тогава ще ти дам ИСТИНСКИТЕ отговори от сътрудници по цял свят.

Ако откриеш, че начинът, по който ТЕ мислят, е коренно различен от ТВОЯ… ами, това 
ще обясни много неща!

Още нещо: Номер 1 в това проучване печели с ОГРОМЕН брой гласове. Разликата с 
номер 2 е огромна. Затова трябва да е много лесно и за ТЕБ да определиш кое е 

номер 1.

Нали така?

Добре. Хайде да го направим!

Вземи си лист и химикал. Ето го и списъкът:

• Рекламна литература за компанията и продуктите
• Бонус схема и потенциални възможности за печалба
• Обучения
• Кой прави презентацията
• Продуктова гама
• Опитът на компанията
• Помощ от прекия спонсор
• Имидж на компанията
• Мостри, които компанията предлага
• Да бъдеш пръв в своя регион

Сега просто подреди тези точки от 1 до 10, от най-важното към най-маловажното, от 
перспективата на потенциалния сътрудник.

Направи го сега.

Ключовият въпрос е: Мислиш ли като потенциален сътрудник?

© Mentoringforfree.com, Inc., Всички права запазени, 2004г. 53



НЕ, НЕ, НЕ!!!

Не надзъртай преди да си подредил точките!
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Добре. Номер 1, спечелил с огромен брой гласове, е:

1. Кой прави презентацията?

Това изненада ли те? Всичко е свързано с ТЕБ. Хората се присъединяват към хора, а не 
към компании. Затова най-важната точка, която печели с огромен брой гласове, е кой 
прави презентацията.

Пак ще кажа, това е през перспективата на потенциалния сътрудник. Може би за нас е 
по-важно да знаем името на компанията, от колко време е в бизнеса, кой е основателят 
и т.н.

Но потенциалният сътрудник иска да знае кой точно прави презентацията. Това е 
бизнес с хора. Когато те е грижа за хората, те го разбират.

2. Помощ от прекия спонсор

Отново свързано с ТЕБ, вторият най-важен фактор, отново с огромен брой гласове. 
Потенциалните сътрудници искат да знаят дали ТИ ще им помогнеш. Прекият спонсор 
ще им помогне ли да успеят?

Така че номер едно е: хора се присъединяват към хора… но номер две е почти същото. 
Те искат да знаят дали ще могат да правят този бизнес и да успеят. И определено няма 
да се присъединят към човек, който не им харесва, защото ще трябва да работят с него.

3. Обучения

Виж това! На този етап още не питат за пари и бонуси, още не сме говорили за 
компанията, все още говорим за ТЕБ. Номер 3 е отново свързано с теб. Осигуряваш ли 
практични обучения, в които новите сътрудници могат да се включат? Имаш ли някаква 
система, която да ми помогне да бъда успешен? Организира ли компанията обучения? 
Добър спонсор ли си? Ще помогнеш ли и на мен?

МНОГО хора не са сигурни, че могат да правят такъв бизнес. Може би това е първият им 
контакт с мрежов бизнес. Но ако знаят, че ще бъдат обучени от някой, който е добър в 
този бизнес, това увеличава тяхната увереност.

Едно нещо, което аз правя с нашите сътрудници: когато работя с някого или 
спонсорирам някого, аз им казвам: Моля те, моля те, моля те, слушай тази конкретна 
касета! Прочети тази конкретна книга! И моля те, не говори с никого!

Не искам да отиваш при своите роднини и приятели и да опитваш да им продаваш. 
Нека поработя с теб, да ти помогна да се обучиш в този бизнес. Ще работим заедно, 

за да бъдеш успешен.
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Критично важно е да помогнеш на този човек и да му дадеш обучението, от което се 
нуждае.

Знам, че някои хора правят точно обратното. Включваш се и първото нещо, което 
чуваш, е: “Добре сега, хайде да загреем телефона! Направи си списъка с имената. Ще 
започнем да звъним от утре, в 6 часа, веднага след като свършиш работа!”

Аз веднага ще кажа: “Спри! Не руши този мост!”

Ако току-що съм се включил в този бизнес и нямам никаква идея за какво става въпрос, 
сигурно ще кажа нещо неправилно. Ще се ентусиазирам и след това ще се откажа. 
Ентусиазираш се, че си се включил, но нека да кажем правилното нещо, а не да изгорим 
топлите контакти с нашите близки и приятели.

4. Бонус схема и потенциални възможности за печалба

Е, вече сме почти по средата на списъка. СЕГА потенциалният сътрудник най-сетне се 
чуди: “Мога ли да изкарам пари от тази работа?” Всъщност въпросът не е толкова дали 
те могат да изкарат пари, а по-скоро дали ТИ можеш да ги обучиш да го направят. 
Можеш ли ТИ да ми помогнеш да направя пари?

И всъщност не е толкова важно колко пари могат да се изкарат. Става въпрос за това: 
“Мога ли аз да правя това и да изкарам пари?”

Така че номер 1, 2 и 3 са свързани с теб. Тогава, най-сетне стигаме до парите. Те искат 
да знаят малко за бонус схемата. Не навлизай в детайли, защото те най-вероятно няма 
да ги разберат така или иначе.

5. Продуктова гама

Накрая стигаме до продуктите. Внимаваш ли? Защото ако пред теб стои потенциален 
сътрудник и ти се опиташ да му кажеш тайните съставки, как действа продуктът и как 
действат прекъсвачите на релейните станции, колко дълбоко са вкопани кабелите или с 
каквото и друго да искаш да го впечатлиш с твоите продукти и услуги…

… тогава тръгваш отзад напред!

Хората не се интересуват от това. Те просто искат да знаят: Какъв е продуктът? Мога 
ли аз да го ползвам? Не си губи времето да ги обучаваш колко грама натрий съдържа. 
Говори простичко и ясно.

Нека сега обобщим.

Първо, те искат да харесат човека, който прави презентацията. Затова трябва да 
научиш малко за хората, на които ще представяш и трябва да се идентифицираш с тях.
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След това трябва да добият увереност, че те самите могат да правят този бизнес. Те 
искат да повярват.

Трето, те искат да се уверят, че ти и хората, с които работиш, могат да ги обучат.

Чак тогава идва въпросът за парите.

И след това продуктовата гама.

Така ли подреди ти своите 5 най-важни точки в СВОЯ списък? Следваш ли този 
порядък, когато говориш с хора и представяш своя бизнес?

Какво трябва да запомниш:

Хората се присъединяват към хора, а не към компании.

6. Да бъдеш пръв в своя регион

Забеляза ли, че още дори не сме говорили за компанията, а първо говорим за това, че 
бизнесът е нов и тепърва навлиза в твоя регион? Хората не искат да проправят път и да 
са първи, но определено искат да видят, че бизнесът има голям потенциал за растеж и 
развитие.

7. Рекламна литература за компанията и продуктите

Има МНОГО мрежовици, които се фокусират върху рекламната литература. Но този 
бизнес не се основава на четене, а на взаимоотношения. Ако не вярваш в това, 
погледни първите три точки в списъка отново.

Ако разчиташ на рекламните брошури, за да убедиш някого или на дисковете и на 
видеокасетите, по-добре си помисли отново. В крайна сметка от теб зависи всичко.

Ако имам наистина страхотна 3D презентация, холограми, дим и светлини, това е 
страхотно. Но ако не достигна до хората на лично ниво, нищо друго няма значение.

8. Имиджът на компанията

Може би показваш видео с 2 декара офис и склад, на 1 хектар площ в луксозно 
предградие, с всички екстри и лъскави ефекти.

Голяма работа! Това е номер 8 в списъка, едва го лови радарът. Защо да се занимаваме 
толкова с това?

Те искат да знаят, че компанията съществува, че е легитимно на пазара, не се крие зад 
някоя пощенска кутия и не работи от някой склад. Искат да са сигурни, че ще получават 
своя бонус. Това е горе-долу всичко, от което те се интересуват на този етап.
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Така че сме почти в края на списъка с това кое потенциалният сътрудник смята за 
важно. Но аз съм присъствал на много презентации и Имиджът на компанията 
обикновено е ПЪРВОТО нещо, което се показва и за което се говори.

“Здравейте. Моята компания се казва Дрън-дрън. Тя е страхотна. Ще ви изгубя 20 
минути от ценното време, за да говоря за нея.”

Много от презентациите, погледнати през призмата на потенциалния сътрудник, са 
обърнати наопаки… а всъщност тяхната гледна точка е ЕДИНСТВЕНОТО, което има 
значение.

9. Мостри, които компанията предлага

Сега вече потенциалният сътрудник иска да знае, че имаш добро видео, имаш добра 
рекламна литература, имаш инструменти и услуги, които може да използва, за да 
изгражда своя бизнес.

Така че ТИ продължаваш да бъдеш най-важното и мострите са почти на последно 
място!

Но колко презентации си чувал и виждал, на които първо говорят за компанията и ти 
показват комплекта мостри на продуктите?

Потенциалните сътрудници не се интересуват от това. Те искат да знаят дали ще им 
помогнеш, дали прекият спонсор ще им помогне. Могат ли да изкарат пари? Можеш ли 
да им помогнеш да бъдат успешни?

Което ни води до последната точка…

10. Опитът на компанията

НА ПОСЛЕДНО място в ума на потенциалния сътрудник е това дали президентът на 
компанията е семеен и дали има четири или пет брака, за да го докаже.

Това не е важно за него.

Така че целият процес е много по-прост, отколкото много хора смятат:

1. Направи така, че да те харесат.

2. Направи така, че да повярват, че те могат да го правят.

Ако не направиш това, нищо друго няма значение.

Помисли за това за малко.
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Ти говориш с потенциален сътрудник. Залагаш на опита на компанията и каква 
страхотна система на администрация има, а в неговия ум това е най-маловажно.

Сега вече твоят потенциален сътрудник се обляга назад, очите му губят блясък, не 
прави връзка и кима отрицателно.

Вече е чувал всичко това и не го е грижа.

Но какво ще кажеш да започнеш с най-важното: със СЕБЕ СИ!

Разкажи им историята си в този бизнес (или на своя пряк спонсор, ако си още нов.) 
Разкажи им как работиш с хората и как точно ще им помогнеш да бъдат и те успешни.

ТОВА е, което искат твоите потенциални сътрудници.

Добре. Време е да оцениш своите отговори.

Сметни разликата между това, което си отговорил и правилните отговори. (напр. ако си 
поставил номер 10 на първа позиция, имаш минус 9).

Направи това с всяка точка. Събери резултата. И ще видиш как мислиш ТИ в сравнение 
с това как мисли потенциалният ти сътрудник.

Когато аз направих този тест, резултатът ми беше 12. Това, което научих от този 
резултат, беше, че мисля доста като потенциалния сътрудник. Но не забравяй, че се 
занимавам с мрежов бизнес от 1978г.

Един мой приятел, който се беше занимавал със застраховки, също направи теста. Той 
имаше много висок резултат. А това показа, че мисли като собственик на компания, а 
не като потенциален сътрудник.

За него, когато продаваш застраховка, ти казваш, че компанията е със стогодишна 
традиция, имат най-висока оценка в бранша. Даваш им брошурите и листовките. Всичко 
е свързано с компанията, компанията, компанията. Най-маловажното нещо беше той 
самият.

И когато сметна отговорите, той беше поставил номер 10 на мястото на номер 1. Когато 
обърна това в ума си, резултатът му почти се изравни с моя.

Обзалагам се, че има купища мрежовици, които мислят по този обърнат наопаки начин.

Няма значение дали си опитен и обучен мрежовик или си съвсем нов.
Ти трябва да мислиш като потенциален сътрудник.

Няма значение какво знаеш ти.
От значение е какво мисли твоят потенциален сътрудник.
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Много хора са се отказали от този вид бизнес. Правиш презентация и потенциалният 
сътрудник казва: “Ами знаеш ли? Аз вече опитах такъв бизнес и не се получава.”

Или може би някой от твоите хора спонсорира нов човек. И първият човек, при когото 
отива, казва следното: “Знаеш ли? Аз вече опитах такъв бизнес и наистина не става.”

Защо си мислиш повечето хора се провалят в мрежовия бизнес? Понеже нещо се 
случва. И защо мислиш, че болшинството се провалят?

Разбира се, някои са просто такъв тип - те постоянно се отказват. Напускат училище, 
напускат семейството си, напускат работата си, напускат, тъй като само това могат и 
все това правят.

Говори на техния език и им представи нещата разбираемо

Но това, което аз научих в мрежовия маркетинг, е следното: най-важната причина 
хората да се провалят е фактът, че не се учат от други хора.

Ако си бил строител, лекар, адвокат, дърводелец или водопроводчик, ти е трябвало да 
се обучиш. С мрежовия бизнес не е по-различно.

Трябва да четеш книги. Да слушаш дискове.
Но най-важното е да си намериш ментор.

Когато един младеж реши да стане лекар, той отива в университета и учи 6 години. 
През тези години той не изкарва НИЩО. Просто учи и ходи на лекции и упражнения.

След това има възможност да започне да изкарва пари.

В мрежовия бизнес можеш да се учиш и да градиш бизнеса си едновременно. След 6 
години на обучение и изграждане на бизнеса можеш да изкарваш 10 пъти повече пари, 
отколкото един лекар.

Затова трябва първо да се обучиш. Научи кое е нещото, което запалва и мотивира 
хората. Ти се занимаваш с мрежов бизнес от 5-годишна възраст, препоръчвал си 
продукти и услуги от детска възраст. Имаш вече КУПИЩА опит в това!

Просто досега никой не ти е плащал за тази реклама!

Така че ти го правиш от 5-годишен. Никой никога не те е арестувал за това, че си 
споделял с другите и си препоръчвал любимите си закуски, ресторанти и филми. Така 
че трябва да е законно!

Ти имаш опит! Не ти е нужна диплома, за да започнеш и да успееш.

Обзалагам се, че НИКОГА няма да спреш да препоръчваш неща и да споделяш.
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Но междувременно можеш да получаваш пари за това.

Когато твоите хора разберат тази истина, те никога няма да се откажат.
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Стъпка 7

Твоят МЛМ бизнес от супа до гайки и болтове
За ветераните в МЛМ бизнеса тези следващи две страници ще бъдат преговор. За 
новите сътрудници ще са начин да наберат скорост.

Защо хората искат бизнес от дома?

Защо толкова много хора избират МЛМ или мрежов бизнес?

И какви ТОЧНО инструменти са необходими, за да успееш в този бизнес?

Проучванията показват, че около 85% от американците МНОГО биха желали да 
изкарват пари от дома.

Ето 4 причини, поради които повечето не го правят:

1. Висока начална инвестиция.
2. Твърде много време, което трябва да отделиш.
3. Висока степен на риск.
4. Нямат идея как да започнат.

Ако искаш да си победител, вдигни ръка

Бизнесът от дома предлага следното:

1. Нямаш началник. Сам си плануваш работното време, следиш своя напредък, 
определяш своите приоритети. Можеш да си подредиш работата така, че да е 
приятна за ТЕБ.

2. Няма таван на доходите.

3. Носи удовлетворение. ТИ създаваш своя бизнес. ТИ получаваш бонусите.
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4. Работиш с хората, които ти харесват. Нямаш трудни колеги. Няма ги интригите в 
офиса.

5. Гъвкавост. Работиш толкова часа, колкото можеш да отделиш, за да имаш време за 
своя живот и семейството си. Ако най-добре работиш от 2 до 5 сутрин, няма проблем 
да работиш тогава.

6. Няма пътуване за работа. Спестяваш време и пари.

7. Няма разходи за офис = по-бърза печалба.

8. Сигурност. Няма уволнения. Няма съкращения.

9. Приспадане на данъци: приспадаш разходи за пътувания, застраховки, телефон, 
обучения, зали и т.н.

10. По-добър пенсионен план: не разчиташ на системата, а ти сам работиш, за да 
гарантираш бъдещето си.

Допълнителни ползи от МЛМ:

1. Ниска начална инвестиция: Можеш да започнеш новия си бизнес, включително ако 
решиш да платиш за система за набиране на нови контакти, за по-малко от 300 
долара. Повечето бизнеси изискват хиляди долари начален капитал.

2. Евтино обучение. Всъщност, аз ще обучавам теб и ВСИЧКИ твои сътрудници как да 
успеете в този бизнес, 5 вечери в седмицата по телефона в 8 часа вечер, НАПЪЛНО 
БЕЗПЛАТНО!

3. Никакви административни разправии: Ти изграждаш свой собствен бизнес, но в 
същото време си представител на стабилна компания, която се грижи за 
разработване на продукти, пратки, складове, маркетинг и т.н.

4. Запази си настоящата работа, докато твоят доход от “почасовия” нов ангажимент не 
стане толкова висок, че да напуснеш и да се заемеш само с мрежовия бизнес.

5. Не се изискват скъпи инструменти. Трябва ти телефон. Компютърът много помага. 
Но най-важното са уменията ти да работиш с хора, а ние те обучаваме за това 
БЕЗПЛАТНО!

И накрая, 8-то чудо на света

6. Пасивен доход. Ти получаваш бонус от всяка покупка на продукт и продажба на 
продукт сред твоите сътрудници.
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Нищо не е по-важно за твоето финансово бъдеще от идеята за “пасивния доход”. Нека 
поговорим малко за нея.

За да се квалифицираш за бонус, ти трябва да купуваш определено количество 
продукти всеки месец. Когато станеш спонсор на някого в бизнеса, ти получаваш 
месечни комисионни от покупките, които ТОЙ прави, когато пазарува. За да увеличиш 
своя месечен доход, просто добавяй НОВИ сътрудници към своя бизнес.

Ти също имаш бонус върху ГРУПОВИЯ обем покупки в своята мрежа. След като 
изградиш голяма мрежа, по-голямата част от доходите идват от работата на другите. 
(Което бие по точки почасовата работа, която не носи НИКАКЪВ приход, ако самият ти 
не работиш.)

МЛМ бизнесът от дома се отплаща в бъдещето за работа, която си свършил в 
миналото. Когато помагаш на другите да градят своя собствен бизнес, ТВОЯТ 
доход расте.

Което означава, че това е ОГРОМЕН стимул за твоя спонсор да помага на ТЕБ да 
успееш, тъй като той получава процент от закупените продукти в групата.

За да постигнеш най-бърз успех, включи се в група, която осигурява ключов план 
за най-важните елементи на бизнеса:

1. Набиране на нови контакти
2. Осъществяване на връзка
3. Спонсориране
4. Обучение на сътрудниците да правят същото

Сините просто искат да се забавляват!

Аз силно вярвам в това да се забавляваш. (Нали ти казах вече, че съм 40% син.)

Всъщност, ако едно нещо НЕ е забавно, не ме търси да го правя.

Писането на книга трябва да е забавно. ЧЕТЕНЕТО на книга определено трябва да бъде 
забавно.

А изграждането на бизнес за цял живот трябва да бъде ПОСТОЯННО ЗАБАВЛЕНИЕ! 
Поне при мен е така.

Така трябва да е и при теб.

Някои МНОГО лоши не-забавни неща

Да се провалиш, докато градиш своя бизнес. ТОВА е много не-забавно.
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Причината, поради която смятам, че много хора се провалят, особено в ерата на 
интернет, е че започват и след това се отнасят ДАЛЕЧ в друга посока, като дори не 
осъзнават, че се отдалечават от своята цел все повече и повече. (Решението на това 
ще откриеш в Стъпка 10).

Поради интернет, днес е много по-лесно от всякога да изградиш система как 
последователно да набираш нови контакти, да осъществяваш връзка, да спонсорираш 
нови сътрудници и да научиш тях да правят същото.

Но интернет гъмжи от баласт и неограничени възможности. Така че задачата да 
разпознаеш, координираш и приложиш правилните инструменти, за да успееш, е много 
често невероятно объркваща, далеч отвъд възможностите на обикновен смъртен мъж 
(или жена) да се справи.

Иронично, нали?

Човек-машина за печелене на победи

Ако ТИ си потенциалният сътрудник, какво би искал ТИ?

Аз знам какво бих искал аз.

1. Когато говориш с мен, първо и най-вече бих искал да ме СЛУШАШ, да откриеш 
какво точно искам. Бих желал да усетя, че аз и ти си допадаме и се харесваме.

Това е мястото, където наистина можеш да успееш. Започни веднага да изграждаш 
взаимоотношения. КАЖИ ми какво правиш и ЗАЩО го правиш и ми разкажи за тази 
част от твоята система, която ще ми помогне да изградя ключови взаимоотношения.

Искам да се убедя, че ти виждаш МОЯ успех като критично важен за своя собствен 
успех.

Майкъл Джордан беше най-великият баскетболист. Голяма част от това се дължеше на 
факта, че той просто ИСКАШЕ да спечели повече от останалите играчи.

Гледал ли си някога Джордан в последните минути преди края на играта? Той се 
ПРОМЕНЯ!!! Той сякаш влиза в друго състояние, в което не може да допусне 
грешка. Той показва пълно пренебрежение по отношение на своя противник, 
независимо кой е той.

Той не само иска да ги победи. Той иска да ги ЗАСРАМИ!

Той се фокусира върху своите умения и става човек-машина за печелене на победи.

ТИ също се нуждаеш от такъв фокус, когато говориш със своя потенциален сътрудник. 
ЕДИНСТВЕНОТО нещо, което има значение, е какво мисли той, какво иска той, какво 
желае и от какво се нуждае.
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Ако аз съм твой потенциален сътрудник, по-добре ТВОЯТА цяла вселена да се завърти 
около мен, докато говорим. Що се отнася до мен, това, което искаш ТИ, дори не 
съществува. И за теб не би трябвало да съществува… докато говориш с мен.

ТОГАВА аз и ти ще имаме еднаква гледна точка!

2. Аз бих желал да изложиш своето предложение много ясно, кратко и убедително 
- въз основа на това, което съм ти казал и да ми обясниш защо ТВОЕТО 
предложение е по-добро за мен от всички други конкурентни предложения.

Бих очаквал да можеш да отговориш на всеки въпрос, свързан с маркетинга и бонусите, 
който имам и бих ти задал.

Не се върти около това, което знаеш като се опитваш да ме заблудиш. Запознай се с 
материалите на компанията достатъчно добре, за да ме насочиш към правилния 
материал, откъдето мога да получа отговор (телефон, на който да се обадя, сайт, 
брошура и т.н.) на всички въпроси, на които ти не можеш да ми отговориш.

3. Бих искал проста бонус схема, която не затормозява, ясна е, не крие рискове, 
осигурява обучение и е забавна.

Колкото по-сложна е бонус схемата, толкова по-малък е шансът да се занимавам с нея. 
Ти си в бясна надпревара за моето време и внимание. Едно от твоите ключови оръжия в 
тази битка е простотата. Да изясниш трудните неща по простичък начин е сериозна 
работа. Малко хора го правят добре.

Ако можеш да ми дадеш цялата информация, от която имам нужда, да изложиш 
предложението си по ясен и подреден начин, за да мога бързо да взема решение, 
шансовете ти да се включа нарастват неимоверно много.

Това помага и на ТЕБ да работиш по-интелигентно.

Система, която действа

И отново ще кажа следното… трябва да намираш нови контакти, да осъществяваш 
връзка с тях, да ги спонсорираш в бизнеса и да ги учиш да правят същото. Ако твоята 
компания или мрежа не осигурява система, която да ти гарантира успешно да се 
справиш с тези задачи, абсолютно задължително е ти да направиш това. Много по-
лесно е, ако отидеш в мрежа, която вече е установила такава система като добра 
практика.

Можеш да имаш система за набиране на нови контакти, която ти води САМО 
потенциално най-правилните хора в групата. Тогава аз ще ги обуча 

БЕЗПЛАТНО, 5 вечери в седмицата, как да изграждат взаимоотношения и да 
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Как действа това?

1. Привлечи посетители към своя уебсайт (виж следващата точка 2 за сайта).

Има хиляди начини как да привлечеш посетители към своя сайт. Ако не можеш да 
отделиш пари за насочване на трафик, няма проблем. Много от ефективните начини за 
генериране на трафик към сайтове са безплатни.

Дори ти самият да можеш да си позволиш да отделиш средства за генериране на 
трафик и привличане на посетители, много от твоите сътрудници няма да могат да го 
направят. Затова най-добре се научи СЕГА как да генерираш такъв трафик от 
посетители без пари или за много ниска цена. Има добри материали, които изброяват 
такива начини и ти дават пълната последователност как точно да го направиш и откъде 
да започнеш.

2. Посети този сайт

    

Това е наша страница, където хората могат да си поръчат ТАЗИ електронна книга. Тази 
страница е предназначена да се хареса на хора, които искат да изкарват пари от дома 
си и които четат. От опит мога да кажа, че Лидерите обичат да Четат.

Твоят сайт има само една цел: да вземе информация за контакт. Така че 
ЕДИНСТВЕНАТА опция е човек да се регистрира със своята електронна поща и име.

Непознат човек, който иска да чете, е много по-вероятно да постигне траен успех, 
отколкото всички други контакти, които имаш.

Само за 19,95 долара на месец можеш да имаш собствен сайт “Успех в 10 стъпки”, към 
който да привлечеш трафик от посетители. В резултат новите контакти ще се свържат 
директно с теб, те ще дойдат при теб.

3. Какво да правиш с новите контакти

Аз провеждам обучение на живо 5 вечери в седмицата.

По време на тези конферентни разговори НИКОГА не споменаваме име на 
компания, НИКОГА не обсъждаме продукти.

Ти можеш да включиш в тези обаждания своите нови контакти и аз и ти заедно можем 
да им се обадим. Ще чуеш как да говориш с тях. Ще установим, че те определено търсят 
добър начин как да изкарват пари от дома. След това ще определим време, когато да 
им се обадиш отново и да говорите по-подробно за възможността, която ТИ предлагаш.

Ще можеш да слушаш, докато аз работя с другите и говоря с техните нови контакти.
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Трябва да се регистрираш и да си запазиш място в групата за съответното 
обаждане. Обади се на:        

4. Как да спонсорираш новите контакти и да им презентираш своето предложение

Да се върнем на Стъпка 5. Преди всичко друго, за да бъдеш успешен в спонсорирането 
на нови хора, ти трябва да разбираш хората, трябва да ги слушаш. Затова се нуждаеш 
от обучение по Цветовете към успеха. Не мога с думи да изразя колко критично важно е 
това за твоя успех. Можеш да поръчаш диска по тази тема тук:
        

И след това ще можеш да направиш предложение на своите сътрудници, на което е 
много трудно да се устои, а именно НАШАТА оферта:

Можеш да имаш система за набиране на нови контакти, която ти води САМО 
потенциално най-правилните хора в групата. Тогава аз ще ги обуча 

БЕЗПЛАТНО, 5 вечери в седмицата, как да изграждат взаимоотношения и да 

Да, ние просто включваме твоите хора в нашата система за обучение и започваме целия 
курс.

Това наричаме “Добре смазана машина. Стъпка 1 преминава плавно в 2. Стъпка 2 в 3. 
Стъпка 3 в 4. Стъпка 4 в Стъпка 1.

И така нататък, и така нататък.

Терминът “Добре смазана машина” означава, че НЯМА дупки и бабуни по пътя. 
Няма пречки, няма нищо, което да забави дори малко преминаването на новите 
контакти от стъпка в стъпка.

За да успееш в дългосрочен план, ти ТРЯБВА да имаш “Добре смазана машина” за 
твоята бизнес идея. Аз обичам нашата, тъй като тя предлага възможност за цялостно 
обучение и изграждане на умения как да работиш с хора, за да може да ставаш все по-
добър и по-успешен… и твоите хора да се включват в тази система, което облекчава 
теб да можеш ефективно да им помогнеш и да трупаш все повече и повече опит.
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Стъпка 8

Изкопай златото! Намери и задръж 
своите хора

ОК. Аз не съм Том Круз. Но не съм и Гуфи…

Един ден, когато бях на 16 години и работех с моя баща 
в неговия автосервиз, влезе невероятно красива жена на около 35 години.

Направо ми взе ума.

От любопитство, веднага погледнах на паркинга да видя каква кола кара.

Форд Галаксиʼ64. С две врати. Тюркоазено синьо.

И това не беше всичко.

ВЪТРЕ в колата седеше друга жена, която много приличаше на нея, но беше много по-
млада.

Аз бях като хипнотизиран. Трябваше да се приближа до колата.

Така и направих.

Говорихме за около 15 минути.

Върнах се в сервиза, отидох в офиса, затворих вратата, облегнах се на стената и 
затворих очи.

Представих си деня, когато аз и Линда щяхме да се оженим.

Това беше преди 36 години. Тя продължава да бъде любовта на живота ми. (Освен това 
имам най-готината тъща, която ИЗОБЩО можеш да си представиш!)

Разбрах го веднага, щом ги видях.

На какво си готов, за да направиш такова впечатление на своите потенциални 
сътрудници?

Тъмната страна на МЛМ

Хората си представят, че имат страхотна компания, страхотни продукти, отлична бонус 
схема, добри умения, доказан успех през годините, и т.н., и т.н… така че успехът трябва 
да дойде от само себе си, все едно да търкулнеш камък по надолнище.
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И тогава изведнъж се оказват смазани ПОД камъка!

Някои страни от този бизнес са толкова очевидни, че може да ги приемеш за 
даденост… и всъщност никога да не ги НАПРАВИШ!

Например…

Говорихме вече за изключително важното, в основата на всичко, всеобхватно ЗАЩО, 
което ще те преведе през всички трудности, независимо какви са те.

Но ти имаш нужда от ОЩЕ ЕДНО огромно, всеобхватно, мощно ЗАЩО.

ТОВА ЗАЩО е причината твоите потенциални сътрудници да изберат ТЕБ пред 
всички други 650 бизнес предложения. Твоята работа е да направиш такова 
впечатление, което те ще запомнят ЗАВИНАГИ.

Не знам какъв точно е твоят бизнес. Не знам какви са неговите специфични 
конкурентни предимства, които те поставят едни гърди пред конкурентите.

Само знам, че ако не можеш да изтъкнеш такива предимства,

Ти си БИТА КАРТА!!!

Нямаш НИКАКЪВ шанс.

За да ти помогна за някои идеи, ще ти покажа предимствата, които ние предлагаме на 
потенциалните си сътрудници, които ни издигат високо над всяка конкуренция:

Аз ще ти осигуря система за набиране на нови контакти, която ти води САМО 
потенциално най-правилните хора в групата. Тогава аз ще ги обуча БЕЗПЛАТНО, 5 
вечери в седмицата, как да изграждат взаимоотношения и да станат Топ спонсори, 
което ще донесе на ТЕБ доживотен пасивен доход!

… или по-съкратената версия:

Аз лично ще ти помогна да намериш, обучиш и задържиш своите хора - 
БЕЗПЛАТНО, 5 вечери в седмицата.

Ти си винаги добре дошъл да участваш в нашата група и да се ползваш от НАШЕТО 
конкурентно предимство.

Но във всеки случай, ти ТРЯБВА да можеш да изложиш СВОЕТО конкурентно 
предимство с няколко думи, за да създадеш трайно впечатление и да се издигнеш над 
всяка конкуренция.

Е, и?

© Mentoringforfree.com, Inc., Всички права запазени, 2004г. 70



Има един много известен търговец от Директния маркетинг (Виждаш ли? Аз НАИСТИНА 
познавам някои от тях!), който веднъж ми каза, че след като напише обява, той чете 
всяко изречение на себе си и се пита

Е, и?

Ако не намери добър отговор, изречението ИЗЧЕЗВА!

Е, и? е добър показател, който ТИ можеш да ползваш, докато изграждаш своя бизнес. 
Всичко, което плануваш да направиш… всяко изречение, което пишеш… питай се: Е, и? 
С други думи…

На прав път ли съм?

Дали нещо странично до такава степен е привлякло вниманието ми, че съм като 
хипнотизиран и губя посока?

Тази част критично важна ли е за голямата картина?

Това звучи ли разумно? Могат ли другите да го изпълняват?

Е, и? ще ти помогне да действаш по-добре.

Ще се научиш как да бъдеш хирургически точен и да се фокусираш върху това, което е 
важно.

Ще се отървеш от много неща, които задръстват твоя живот.

Това ще ти помогне да определиш ясно своето конкурентно предимство.

Горещо го препоръчвам.
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Стъпка 9

Как да преценим едно бизнес 
предложение

Твоята бивша жена беше оптимист

Добре сега. Слушай. Аз НЕ говоря на теб сега. Само 
стой кротко и слушай така или иначе.

Аз говоря на човека, който си изтегли тази електронна книга точно след теб. НЕГОВАТА 
жена му казала, че сигурно е малко нереалистично (разбира се, това не са точно 
нейните думи, но горе-долу това искала да каже) да заложи своето финансово бъдеще 
и надежди на компания, която му обещава следното:

• няма да е нужно да работи - друг ще работи вместо него;
• всъщност няма да е необходимо да се занимава и набира неприятни хора - неговата 
група ще се изгради автоматично чрез принципа на “излишъка”;

• няма да е нужно да продава - неговите сътрудници, които се явяват излишък след 
необходимия брой първи линии, ще правят това

• той ще забогатее само чрез щракане с мишката.
И на всичко отгоре, само ще си получава чековете с бонуси!

Всъщност, бившата жена на нашия приятел стигнала дотам, че да подхвърли, че 
ако човек е мързелив, алчен и наивен, той навярно няма да има блестящо бъдеще 
в бизнеса.

И тя, естествено, била напълно права. Но това е само половината от историята.

В някои случаи това са всъщност искрени хора, които правят тези предложения, защото 
се страхуват, че никой няма да се включи, ако им кажат, че наистина има РАБОТА! 
Когато обучиш хората да не правят нищо, а само да чакат теб да работиш вместо тях, 
ще имаш накрая хора, които правят ТОЧНО това, което ги учиш… не правят нищо!

Добре, стига с това. То така или иначе не важи за ТЕБ. Да минем към това как да 
преценим една бизнес възможност.

Формулата има 5 компонента. Всеки от тях е важен.

Ето ги и тях, подредени от най-лесен към най-труден за оценяване.

ПРИЛИЧА точно като на мозъчна хирургия

Хората ме питат постоянно:

“Майкъл, кой е твоят любим маркетингов план и бонус схема?”

Ето моят отговор:
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Най-добрият маркетингов план съдържа две ключови характеристики:

1. Работи С цифрите (ще говорим за това след мъничко)

2. Средностатистическият сътрудник (парт-таймър) може да го изгражда и да успее. 
(Болшинството от хората в твоята мрежа ще са средностатистически хора.)

Повечето мрежовици са обречени от самото начало, тъй като тяхната бонус схема 
не работи с цифрите.

Не слушай мен, слушай цифрите.

Аз карах състезателни мотори. Когато 59 мотора се спускат от 8 метровия хълм със 
скок, нито един НИКОГА не е отлетявал към небето по “магичен” начин.

Всички до един тупват отново в прахуляка на земята.

Гравитация!

Ти не можеш да ВИДИШ гравитацията.

Няма значение дали я харесваш или не. Или дали я разбираш.

Но ако скачаш с мотор, постарай се да разбереш как действа и я ползвай.

За 26 години в мрежов бизнес аз съм научил, че трябва да се научиш да разшифроваш 
цифрите. Иначе си загубен. Може да не ги харесваш, може да не ги разбираш.

Няма значение.

Цифрите са реалността. Или работиш с тях, или чао.

И така… кои са ключовите цифри в мрежовия бизнес?

1. Ако попиташ всеки мрежовик как е успял в своя бизнес, той ще ти каже, че 
неговият доход идва от 2-3 души в групата.

Не си измислям тези цифри. Научил съм се да работя с тях.

2. Статистиката на МЛМ индустрията ти казва, че “средностатистическият” 
сътрудник спонсорира 2,7 души в своята кариера в бизнеса си от дома.

Не си измислям тези цифри. Научил съм се да работя с тях.

Виждаш ли връзка между тези две цифри?

Жълтите съставляват 35% от населението. Те не обичат агресивни хора.

Сините съставляват 15% от населението. Те не обичат да ги убеждават.

Зелените съставляват 35% от населението. Те не обичат да ги притискат.
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Червените съставляват 15% от населението. Една трета от червените не обичат да ги 
убеждават.

3. Значи 90% от населението, 9 души от 10, 900 от 1000, не обичат агресивни 
търговци, които искат да продават и да убеждават.

Аз не си измислям тези цифри. Научил съм се да работя с тях.

Когато се обаждам на потенциални сътрудници, аз откривам 9 от 10, 900 от 1000, които 
очакват да разберат как мога аз да им помогна да постигнат своите мечти.

И това се дължи на факта, че аз говоря за ползи, ползи, ползи.

НИКОГА, никога не продавам и не убеждавам

Хората постоянно ме питат: “Майкъл, защо моите хора просто си СЕДЯТ и нищо не 
правят? Защо не ПРАВЯТ нищо?”

Ами програмирай ума си с тази истина за МЛМ бизнеса:

Ако продаваш, убеждаваш и притискаш хората да се включват в твоя бизнес, ще 
трябва да правиш това отново и отново всеки месец, за да ги накараш да направят 
каквото и да било!

Логиката и опитът показват, че ТОВА твърдение е вярно.

Но нека се върнем на бонус схемата. Просто работи с цифрите и никога няма да 
сбъркаш.

Ако “магическото” число, което повечето хора спонсорират, е 3, тогава всяка схема, 
която планува по-широк мащаб от 3, няма да работи за всички.

Бележка за червените “супер убедители”: Знам, знам. Ти можеш да включиш по 3-ма 
души на ден. Може би в минута.

Лошата новина е, че вие съставлявате около 3% от населението. Най-добрата схема за 
вас е тази, която ви се отплаща за бързина за всеки, който включите и която изплаща 
лидерски бонус до безкрай върху неограничен оборот.

Най-доброто от ДВАТА свята

Така че моят въпрос е: Искаш ли бонус схема, която е добра за 97% от хората или 
такава, която действа за 3%?

Още една забележка: Аз ставам много аналитичен, когато говорим за бонус схеми. 
ОБИЧАМ компании, които ми позволяват аз да спонсорирам някого, след това да го 
поставя КЪДЕТО поискам в мрежата, за да оптимизирам ТЕХНИЯ бонус. По този начин 
се изгражда доверие и хората се задържат в бизнеса.

Затова моят съвет е следният: Избягвай бонус схеми, които:
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1. ограничават твоята стратегия да поставяш спонсорираните от теб хора където 
пожелаеш;

2. те принуждават да работиш в ширина;
3. не те възнаграждават за това, че работиш в дълбочина;
4. не позволяват успех на човек, който се занимава с този бизнес като допълнителна 
работа.

Не забравяй: цифрите са като гравитацията. Работи с тях, а не срещу тях. Избери бонус 
схема, която работи с цифрите и е подходяща за всеки.

Последният е смотльо!

Когато дойде подходящият момент, НЕмрежовиците ще пуснат твоя продукт на пазара. 
Затова моментът е СЕГА. Не преди 5 години и не след 5 години. Винаги избирам 
подходящото време пред многото работа.

В този бизнес хора са ставали милионери САМО поради включване в подходящия 
момент. Поради нищо друго.

Как да прецениш кога е моментът?

Не е лесно, но ето няколко насоки:

1. Ще изхабиш много време, пари и енергия, ако се включиш прекалено рано, защото 
голям процент от тези компании се провалят през първите една-две години.

2. Ще изхабиш много време, пари и енергия, ако се включиш прекалено късно. Ако 
компанията е например за домашни потреби (помисли за някоя от МЛМ компаниите, 
за която си мислиш като за “динозавър”) и пиковият момент в развитието е бил преди 
много години, ще бъде истинска битка да направиш пари, ако се включиш сега в 
такава компания.

3. Искаш да се включиш в компания, СЛЕД като тя е доказала, че се е задържала 
на пазара (може би 3-5 години), но ПРЕДИ да е минала своя пиков момент 
(обикновено това е времето, което е нужно на компанията да направи годишен 
оборот от 100 000 000 долара до 500 000 000 долара). Ако можеш да намериш 
такава компания, която съдържа и другите части от формулата, за които говорим, с 
малко приятна работа ще уловиш вълната към богатството.

Никога не посвещавай живота си на неодушевен предмет

В тази индустрия, ако твоят продукт не е забележителен, ти си невидим.

Имаш нужда от продукт, който хората ще купуват, дори да няма бонус схема.

Обаждат ми се хора, които казват, че имат нужда от продукт, който истински да ги 
вдъхнови.

И това е точно погрешният начин, по който да тръгнеш

Това, което им казвам, е да намерят тълпа от хора, които копнеят за продукт… и 
ТОГАВА
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да се влюбят в ТОЗИ продукт!

Бъди яростен защитник на този продукт! Намери продукт с ОГРОМЕН пазар и се влюби 
в него.

Някои хора обичат да работят за компании, които имат продукт, който подхожда на 
техния имидж… но не изкарват и пукната пара от него.

Направи си услуга! Фокусирай се върху хората. Фокусирай се върху пазара. Избери 
продукт, който всеки човек ще иска.

И тогава, докато изграждаш хората, им дай тази мъдрост и те да направят същото.

Има много спекулации

Всеки път, когато виждаме компания или бонус линия да избухва с резултатите си и да 
залязва, това се случва поради две причини: АЛЧНОСТ и ГОРДОСТ.

Истинските лидери са ментори с отворено сърце да помагат на другите. Никога не се 
фокусират върху парите. Ако няма фокус върху парите = няма алчност. Изграждай 
хората и хората ще изграждат твоя бизнес.

Хората са хора. Те не са бройки. Те имат своите цели, мечти и желания. Мрежовият 
бизнес не е бизнес на продажби, а на обучение и менторство. Затова е много важно 
отношението на лидера и неговата история на успеха.

Най-простата проверка в http://www.google.com: напиши името на лидера, сложи го 
в кавички и потърси какво ще излезе. Ако има много лоша слава, много е 
вероятно да излязат резултати.

Възможностите се крият във високата трева

Имаш нужда от изпитана, доказана, повтаряща успеха на лидера система. Това описах 
доста подробно в предходните 2 глави.

Всеки сътрудник, когото спонсорираш и всеки, когото той на свой ред спонсорира, се 
нуждае от система, която да го преведе стъпка по стъпка от самото начало и да му 
даде бърз и успешен старт: онлайн, офлайн, индивидуална работа, студени контакти, 
топли контакти, продажби, спонсориране, менторство на хората, които той самият 
спонсорира. Няма нужда той да прави всичко това, но се нуждае от всички тези техники 
и похвати да са на негово разположение в случай на нужда.

Чувствам се достатъчно уверен да заявя, че никога, никога, НИКОГА няма да намериш 
компания, която да предлага реалистична, полезна, достъпна система, гарантираща 
изграждането на всички тези умения за теб и за всички твои хора.

Но всяка компания има индивидуални групи от предприемчиви сътрудници, които 
са изградили заедно такава система. ТЕЗИ са спонсорите, които хората търсят и с 
които ще искат да работят.

Не се включвай в група, ако няма такава изградена и действаща система.
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Стъпка 10

Фокусирай се, докато ти се 
съберат очите

Множество потоци на разходи

Болшинството от мрежовиците, които се убеждават в 
блестящата идея, че се нуждаят от много потоци на 
приходи, стигат дотам да имат много потоци на 
разходи.

Помисли за всички печалбари, за които си се абонирал. Помисли за всички долари, 
които си платил, за да купуваш материалите им. И помисли за прихода, който това ти е 
генерирало досега, този месец.

Нека вземем една реплика от д-р Фил: “Как действа ТОВА при теб?”

Има по-добър начин.

IBM беше лидер на пазара с 35 милиарда долара печалба, преди някой изобщо да чуе за 
Майкъл Дел.

Днес? Дел яко бие IBM по продажби на персонални компютри.

Защо? Защото Дел са фокусирани.

Удари отляво и отдясно

Конкуренцията за ума на твоя потенциален сътрудник е жестока. 
Средностатистическият ум получава следното:

* 9 часа телевизия, радио, интернет, вестници, списания, книги и видео дневно
* 40 000 думи дневно
* 280 000 думи седмично
* над 14 милиона думи годишно

Нека перифразирам прословута реплика на Пол Нюман от филма “Непокорният Люк” от 
края на 1960-те: “Това, което се случва, е че не можем да СПРЕМ да общуваме!”

Прекалената комуникация е извън контрол навсякъде около нас. За да се справим 
с нея, ние трябва да се фокусираме.

Колкото по-точно се фокусираш, толкова по-голям шанс имат потенциалните 
сътрудници да гледат на теб като на високо качество. И НИКОЙ СЕРИОЗЕН СТРОИТЕЛ 
не се посвещава на мрежов бизнес, освен ако не я счита за високо качество.

Как да накараш потенциалните сътрудници да се разбягат
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Когато представяш шведска маса с възможности, ти подкопаваш своята мрежа.

Когато се опитваш да се харесаш на всички със своите много продукти и услуги, 
интелигентните хора не те приемат на сериозно. И защо да го правят? Те не могат да те 
отъждествят с нищо конкретно в ума си.

Какъв е резултатът?

Няма доверие. Няма лоялност. Няма мрежа. Твоите хора стават лесна мишена за 
някои тясно фокусирани мрежи.

Ти хабиш сили и пари да търсиш повече възможности, за да създадеш повече потоци на 
приход. Но загубата на фокус = загуба на сила.

Ти унищожаваш усещането за качество, защото в ума на потребителя, специализацията 
в едно нещо = качество.

Ти се разпростираш на цял километър ширина и само сантиметър дълбочина. Ти си слаб 
във всичко вместо да си силен в едно нещо.

Бориш се да промотираш множество несвързани един с друг продукти и услуги, които не 
познаваш добре.

Ако изкараш пари от някой от тях, ти ги прахосваш за останалите неуспешни “потоци на 
приход”.

Губиш производителност, не си конкурентоспособен и пазарният ти дял се смалява 
непрекъснато.

По мое мнение, ти ще се справиш МНОГО по-добре, ако направиш своето проучване, 
избереш ПРАВИЛНАТА възможност и се ФОКУСИРАШ ВЪРХУ НЕЯ!

Давай, спори с мен!

Мога веднага да чуя твоите аргументи:

“Грешиш, Майкъл. Тези момчета от интернет изкарват цяло състояние и не се 
фокусират върху една възможност. Те промотират десетки, може би СТОТИЦИ 
програми и компании.”

И аз така чувам. Може и да е вярно.

Но моят въпрос продължава да бъде: “Как действа това при ТЕБ?”

Като се вземат предвид твоите умения, знание, време и ресурси… и най-вече 
резултатите ти до момента… по-добре ли се справяш сега, вместо да се 
фокусираш върху един източник на печалба? Или е по-добре да се разпиляваш (и 
да харчиш пари, за да промотираш продукти и услуги) на цял тон компании, за да 
разбереш кои са няколкото, които ще действат добре при теб?

Само ТИ можеш да дадеш отговор на този въпрос.
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Как една известна компания прогони своите клиенти

Преди няколко години, Кока-Кола изпратили следното писмо до собствениците на 
ресторанти по цялата територия на САЩ:

“Отвори ли ПепсиКо ресторант до вас? Почакайте 4 часа! Всеки 4 часа ПепсиКо добавят 
нов обект към своята империя от ресторанти. Още един ресторант, който се конкурира 
с вашия бизнес и храни вашите клиенти!”

В допълнение към продажбата на Кола, ПепсиКо притежават Пица Хът, Тако Бел и KFC. 
Ако аз имам ресторант, мисълта, че като зареждам Пепси, аз субсидирам 
конкуренцията, никога не би напуснала ума ми. Затова НИКОГА не бих заредил Пепси.

Колкото повече потока на приходи промотираш, толкова по-голям става шансът 
да се конкурираш със собствените си хора. Виждаме това всеки ден онлайн.

Никой сериозен мрежовик не би рискувал да се отдалечи от хората си по този начин. 
Трябва да вложиш цялото си старание в това, което промотираш.

Приклещен в ъгъла от човешката природа и здравия разум

Когато се разпростреш по цялата вселена, на ширина цял километър и само сантиметър 
в дълбочина, никой няма да си спомня твоята марка. Нито клиенти, нито потенциални 
сътрудници, нито съществуващите ти сътрудници, нито медиите. Здравият разум им 
казва, че не предлагаш качество. Човешката природа разпознава само едно точно, 
фокусирано послание.

От друга страна, твоята фокусираност привлича точно клиентите и сътрудниците, 
които искаш. Това ги въодушевява, защото те са част от нещо голямо. Това им 
говори накъде са се запътили, вдъхновява ги да се включат и създава увереност в 
ума им, че наистина ще успеят.

Това ти дава сила пред всички останали момчета с множество потоци на приходи.

В какво вярват твоите потенциални сътрудници

• Специалистът знае повече.
• Ще спечели продуктът с по-високо качество.
• Високата цена означава високо качество.
• Ниската цена означава ниско качество.

Значи най-лесният начин да създадеш впечатление за качество в ума на своя 
потенциален сътрудник, е следният:

“Не можеш да имаш високо качество И ниска цена. Или едното, или другото.”

През повечето от времето това е така. И определено е това, в което вярват твоите 
потенциални сътрудници. Така че поуката е: “Фокусирай се върху високото качество.” В 
това не можеш да сбъркаш.
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Слънцето, луната, звездите, вселената и главата на твоя потенциален 
сътрудник

Твоите потенциални сътрудници имат купища възможности, от които да изберат. Как да 
ги сравнят и да ги оценят?

Трудно е. Те говорят за качество. Но обикновено не могат да разпознаят кое е по-
доброто. Възможности, продукти и впечатления на хора, които са ползвали продуктите 
и услугите. Всичко звучи толкова подобно.

Разликите в качеството трудно се измерват. Но разликите във възприятията са реални 
и измерими. Ако потенциалните сътрудници усетят, че знаеш точно какво правиш, точно 
къде отиваш и че те е грижа за техния успех, тогава ще получиш повече от своя дял от 
хора, с които работиш.

Добрите хора искат да работят с добри хора за добра компания

Колкото по-точно се прицелиш, толкова повече сила ТИ ще добиеш, защото ще те 
възприемат като… и ще станеш… експерт, черешката на тортата.

Бъди верен на себе си

Твоето задължение номер 1 е да останеш в бизнеса, сега и завинаги. Можеш да го 
постигнеш като изграждаш своята паяжина. И правиш ТОВА като помагаш на другите 
сътрудници да изграждат своята собствена паяжина.

Научи се от момчетата с “много потоци на приходи”. Тези много потоци спират всеки 
възможен растеж на силна, фокусирана мрежа. Повечето “потоци на приходи” всъщност 
губят пари. И тук се намесва моралът.

Специализация = сила
Фокусираният мрежовик изгражда фокусирана мрежа

Например, ние сме определили своите граници. В нашата група, ние ставаме ментори 
на хора лично и чрез телефонни обаждания, дискове и пощи, за да изградим 
маркетингова мрежа, която да създаде доживотни взаимоотношения. Тази точна 
фокусираност ни позволява да сме водещи в най-доходоносния сегмент на тази 
индустрия.

Трябва да дефинираш своя фокус и да определиш своите граници.

Или, разбира се, може да се включиш към нас. Ще се радваме да станеш част от екипа.

Във всеки случай ТРЯБВА да направиш една важна крачка: да дефинираш “кой не си”.

Помисли за Рокет Кемикъл

Те бяха компания от 3 собственици, които правеха смазочни масла за космическите 
полети. Бяха разработили самолетен продукт против ръжда, който наименували WD-40. 
Последвал огромен успех. Така че Рокет спрели да произвеждат другите си продукти и 
се преименували на Компания WD-40.
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Какъв е резултатът? Те “навлезли” в умовете на клиентите. След няколко години 
продуктът WD-40 бил в 77% от домакинствата в Америка. Техният нетен приход 
достигнал 17% от продажбите, докато това обикновено е около 5%.

Трябва да бъдеш търпелив и смел. Пазарът няма да дойде за един ден.

Мисли дългосрочно. Не мисли: “Това решение ще подобри ли нашите резултати?”, а: 
“Това решение ще подобри ли нашия фокус?”

Ще ти вляза в ума и под кожата

Ние сме фокусирани. Ние сме абсолютни лидери в “Безплатно менторство” в 
индустрията на мрежовия маркетинг. Правим това, откакто се помня. Имаме опита, 
резултатите и силата, която другите никога няма да имат.

Моята цел е да имам ОНАЗИ част от ума ти

Ние ОЧАКВАМЕ да имаме най-добрите, които да работят с нас. Ние ОЧАКВАМЕ нови 
хора да ни се обаждат и да искат да се включат в нашата група.

И съм горд да призная, че го правят.

ТВОЯТА цел трябва да бъде да се фокусираш върху ниша, която ТИ можеш да имаш в 
ума на своите потенциални сътрудници.

Хайде да станем нелогични!

Фокусирането може да бъде мъчително.

Идеята за тези “много потоци на приходи”, за която всички говорят, е напълно логична, 
нали?

Логиката твърди, че най-добрият начин да подобриш своя краткосрочен приход е да 
предлагаш ПОВЕЧЕ продукти и услуги. С други думи, да се разфокусираш.

НАПЪЛНО нелогично е да мислиш, че за да “увеличиш продажбите, трябва да стесниш 
фокуса си.”

Но ако беше логично, всички биха го правили. И нямаше да имаш конкурентно 
предимство.

Никога не подценявай цената на логиката

Сосът за стек А1 бил лидер на пазара. Но хората започнали да ядат повече и повече 
пиле. Какво трябва да се направи?

Разработили нов продукт: А1 за пиле.

Но в ума на клиента А1 не е марка, а самият сос.
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Какъв е резултатът? Независимо от рекламния бюджет, който вероятно е бил в пъти 
по-голям от ВСЕКИ рекламен бюджет, който ти и аз някога бихме имали в най-смелите 
си мечти, А1 за пиле се провалил с гръм и трясък.

Многото потоци на приходи са невероятно рискови за дългосрочния успех на 
компанията, която познава своя пазар в детайли.

За мен и теб? Жалка картинка.

Поредица от безобидни решения? Да бе!

ВНИМАНИЕ! Когато ти дойдат тези мисли, ти ще започнеш да създаваш много 
потоци на разходи:

* Какво друго да продавам?
* Това не става достатъчно бързо. Дай да поускорим нещата.
* Някои клиенти не могат да си ни позволят. Трябва да добавим нова линия по-евтини 
продукти.

* Ще спечелим повече пари, ако предложим тези други продукти на този друг пазар.
* Конкуренцията ни е НАИСТИНА зверска. Хайде да направим нещо различно.
* Трябва ни по-голямо разнообразие, тогава ще продаваме повече продукти.
* Е, добре! С това се справихме добре. Дайте сега да разширим нашата основа.
* Как да продаваме на тези, които не са наши клиенти?
* КАКВО? Да се откажа от другите си “потоци на приходи”? Да не си луд?
* Хайде да предлагаме този нов продукт редом със стария. Нека клиентът да реши.

Съветът за много потоци на приходи е едно от най-логичните неща, които съм 
чувал през живота си.

Единственият проблем е, че не действа!

Надявам се да си достатъчно силен да сложиш край на тази практика.

Ам, ам, ам!

Когато вложиш своята енергия в един мощен източник на приходи, твоят потенциал да 
изкарваш пари става огромен.

Най-сериозният проблем за повечето хора е да се фокусират… способността да 
правиш едно нещо удивително добре. Препоръчвам ти да насочиш всички свои 
таланти, знание, учене и обучение в това да създадеш превъзходна паяжина в 
мрежовия бизнес. На тази основа ти можеш да плетеш във всички посоки (това 
трябваше да е игра на думи!).

Например,… мой ментор беше Том “Големия Ал” Шрайтър. От Том съм се научил на 
менторски умения. Аз помагах на другите. Чрез опит и учене, аз усъвършенствах и 
доразработвах своите умения.

Днес имаме най-големия бизнес и безплатното менторство го прави възможен.
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Трудно е да откриеш ниша - имаш възможност да избереш от толкова много 
предложения. Само фокусът върху нещо специфично може да ти помогне. Горещо 
препоръчвам да започнеш с добър, успешен личен ментор.

Разбира се, може да объркаш нещата страшно много в началото. Удивителното, 
чудесното нещо е, че това, което правиш, може да се окаже не това, което си мислил. И 
въпреки това ти упорстваш и не се предаваш, като си пазиш и другата работа.

Ние определено сме рискували. Не препоръчвам това на всеки. Но страхът и рискът са 
ни помогнали да се фокусираме.

Ти можеш да имаш тортата и да я изядеш. Но първо идва жертвата. Тогава 
упорството. Тогава иди в сладкарницата за торти и яж колкото ти душа иска!

Ам, ам, ам!
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Аз и Линда се надяваме, че тази електронна книга ти е помогнала по някакъв начин да 
достигнеш до ново ниво в мрежовия маркетинг. За да разбереш как можеш да станеш 
човекът, който искаш да бъдеш и който ще привлича хора към себе си, свържи се с 
този, който ти даде тази книга. Нашите БЕЗПЛАТНИ телефонни разговори на 
менторство ще ти дадат всички подробности, от които се нуждаеш, за да постигнеш 
успех. Твоят приятел, който ти е дал тази книга, има разписанието и телефонните 
номера за тези разговори.

Искрено твой,

Майкъл Делоухи

П.С. Искаме да знаеш, че имаме разговори с потенциални сътрудници, в които 90% от 
хората, които ни се обаждат, ни казват: “Да, искам да изкарвам допълнително доходи 
от дома.” За да научиш повече за тези разговори и нашите безплатни разговори на 
менторство, свържи се с човека, посочен тук:

Твоят личен ментор:
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Emmanuel Padilla
703.596.1209

emmanuelpadilla0@gmail.com
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