PROČ JSEM SE ROZHODL JÍT DO TOHO

Zaujala mne nevtíravost a kultivovanost toho úvodního dopisu. Vznikl
 zřejmě v průběhu akce "vývojem". Prostě, je to PŘÍLEŽITOST
 a každý se může rozhodnout, zda ji využije. Je to jako v životě...
Ve vlastním textu jsem byl úplně okouzlen bezprostředním vyznáním
 (to se jinak nedá nazvat) autora programu. Ta touha, aby PROGRAM žil
 dál, ta moudrost ve světě, kde se za všechno platí, že on z toho
 v tuto chvíli nemá ani cent... Prostě TVŮRCE. Zaujala mne také
 ta možnost "být u toho". Být u vzniku celosvětové sítě - týmu,
 který, když bude sestaven ze schopných jednotlivců, může v podnikání
 dokázat velice mnoho. A protože si o sobě myslím, že jsem schopný
 člověk, přijal jsem tuto VÝZVU.
Moji ženu nejvíce zaujala pasáž o Donaldu Trumpovi. Ano, člověk
 si může vybrat, jestli chce stát v sále a pískat, nebo jestli chce
 sedět na pódiu a diskutovat.
Dále mne zaujalo, že jde o legální akci: Prostě nabízíte a prodáváte
 zboží-produkt (Report 1 - 4). Jde v podstatě o "knihu", která má
 čtyři kapitoly. Každou kapitolu si objednáváte u jiného "knihkupce"
 - cena je stanovená, objednávka je stanovená, způsob platby také:
 bereš - nebereš. Je to věcné, žádná show kolem. Nikam nemusím,
 aby mne v manipulovaném davu někdo přesvědčoval, že nezdravě
 jím, a že nejlépe mi bude, když budu jíst právě tohle, vařit
 právě v tomhle, vonět se právě tímhle... - a cpou to do vás
 horem dolem s jediným úmyslem - ulovit vás, zpracovat vás, využít
 okamžitého tlaku, uměle vyprovokované atmosféry v sále, apod.
 Také se mi nikdo bez ohlášení nevnucuje s kufírkem a s tajuplným
 výrazem do soukromí, aby po čtvrthodině mluvení o ničem vytáhl
 několikanásobně předraženou voňavku, u které se v krátkosti
 rozbije rozprašovač (asi víte o čem je řeč.)
Prostě - přišla mi informace a já se můžu rozhodnout, jak s ní
 naložím.

Problém jsem viděl jediný - že úroveň písemných materiálů,
 které si objednávám, aniž je vidím předem - může být nízká
 až mizivá... JENŽE - CO KDYŽ NE ?!
Sám před svým svědomím jsem si to vyřešil tak, že do toho
 mohu investovat, ale že počkám, až mi přijdou materiály, abych
 viděl jejich úroveň, a pak se rozhodnu. Buď je budu vidět jako
 dobré a přínosné pro adresáty - a pak je začnu posílat, nebo
 to bude další z řady "mýdlových bublin" se kterými se člověk
 setká - a to bych "ztopil", protože bych neměl žaludek na to nabízet
 něco, za čím si nestojím.
Materiály mi přišly během tří dnů.
Profesně jsem manažer pro aktivní řešení osobních i podnikatelských
 problémů, pro tvorbu strategických linií. Už první Report mne
 přesvědčil, že jeho cena jako metodického materiálu je pro mne
 vyšší než částka, kterou jsem celkově zaplatil. Nyní mám
 před sebou na stole už všechny Reporty (vytištěné a několikrát
 pročtené) a fandím autorovi programu i všem lidem, díky nimž
 se PROGRAM dostal až ke mně.
Materiály se mi moc líbí. Jsou zpracovány konstruktivním a čtivým
 způsobem. Informace v nich jsou fundované a velice využitelné pro
 práci s počítačem, pro strategii jakéhokoliv podnikání, pro
 zabydlení se v celosvětové internetové síti... Schéma informací
 jde "po spirále" podle stoupajících čísel Reportů. Vždy vychází
 ze základní polohy, kterou fundovaně rozvíjí.
Pro mne je to jasné - JDU DO TOHO !!!

NABÍZÍM ZBOŽÍ, KTERÉ MÁ SVOU CENU!!!
S klidným svědomím mohu posílat úvodní informace. Máte je nyní
 před sebou.
JAK SE ROZHODNETE ?

