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DIE
PARADIGM-
AASKUIF 
WAT IS



Iemand het eenkeer gesê: "Onsuksesvolle mense
maak besluite gebaseer op hul huidige situasie,
terwyl suksesvolle mense besluite neem gebaseer
op waar hulle wil wees." Met ander woorde, ons
het 'n doel nodig, 'n visie vir ons toekoms of ten
minste 'n idee oor waar ons wil gaan of wees.
Want soos ek later weer in hierdie boek sal sê, as
ons nie ons rigting verander nie, kan ons net
eindig waar ons op pad is! Vir sommige van ons
wat 'n baie scary voorstel kan wees.

Hierdie boek praat oor die algemeen oor die
 Business Solution-geleentheid wat die
vryheid kan bied wat ons soek. As jy, soos ek,
moeg is vir die geveg en graag persoonlike en
finansiële vryheid vir jou en jou geliefdes wil hê,
moet jy hierdie geleentheid skenk. Want of ons
internet bemarking goeroes is of geen idee het van
hoe om iets te doen, maar om die internet te
"surf", maak nie saak nie; nie meer nie. Dit kan
die oplossing wees vir enigiemand. Dit is die kans
van 'n leeftyd vir ons en dit sal die hele aanlyn
bemarkingsdinamiek vir die onmiddellike
afsienbare toekoms verander.

vorentoe



So .... verlaat net die vrees om nie aanlyn bemarking te begryp nie, die 
vrees om in te diep te kom, of selfs die vrees om geknak te word, reg uit 
jou kop. Hierdie oplossing het 'n 100% leeftyd, geld terug waarborg as jy 

nie gelukkig is nie.

En soos jy, die leser, sal leer, beteken dit dat ons uiteindelik 'n besigheidsoplossing het 
wat almal in staat stel om te slaag, ongeag wie hulle is of wat hulle voorheen gedoen het. 

Elke lid, of dit passief of aktief is, sal outomaties slaag!

So, ontspan!
Dink dan oor wat jy hier lees.

100% Risiko Vry
-GARANTIEERDE!



WAT ONS HET:
DIE PRODUK

Ek het 'n funksionaliteitsbeskrywing van ons produk geplaas, alhoewel dit nie in sy
geheel is nie, hier aan die begin, want daar is so baie mense wat ek daarmee gepraat
het, maar verstaan ein  wat die produk is nie. Ek wil jou laat weet dat dit nie 'n
volledige lys is nie, maar dit gee jou 'n idee van wat ons het en wat dit sal doen.
Maar vertrou my wanneer ek sê: "Wanneer ons hierdie ding uitrol sal mense
absoluut deur sy vermoëns weggeblaas word."

Ons het tans meer as 24.000 stigterslede. Dit is op sigself ongehoord vir 'n
maatskappy in sy kinderskoene, om nie te praat nie, het ons nog nie eens bekend
gemaak nie! Maar so goed as wat dit mag wees, is dit nie eens 'n druppel in die
spreekwoordelike emmer in vergelyking met waar ons op pad is nie. Die
ONPASSIVE -stelsel sal in staat wees om letterlik miljoene lede te hanteer. Jy moet dit
weet. Want met die korrekte program ... die regte platforminfrastruktuur ... kan jy
sy kern behou terwyl die elemente van die program vervang word wanneer hulle
verouder word sodat die hele platform vir baie jare aktief en voorpunt kan bly; 'n
leeftyd selfs. Die kern van die ONPASSIVE Platform is solank vir die toekoms gebou
en neem die "groot prentjie" in ag.



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!
Dus wil ons futuristiese en visionêre leiers hê. Ons wil

lok die leiers wat 'n geduldige, visioenêre ingesteldheid toon wat waarde en leierskap 
tot die tafel kan bring, waardeur die maatskappy as geheel bygevoeg word. In elk 

ONPASSIVE eid tad   naatsrev ein taw esnem eiab ein taw eiab raad kyl laveg -produk 'n 
revolusionêre, kunsmatige intelligensie-gedrewe, aanlyn 

bemarkingsbesigheidsoplossing is nie.  Dit is 'n besigheids oplossing. Dit is nie 'n 
"copy-cat" of "look-like" produk. Dit is van die grond af met behulp van kunsmatige 

intelligensie (AI) versigtig ontwikkel. Dit is 'n splinternuwe, nooit tevore gesiente 
tegnologie wat perfek geïntegreer is in 'n volledige stelsel. Wanneer jy hierdie stelsel 

in diens neem, maak nie saak waar jy in jou loopbaan is nie, dit jou op die pad na 
fenomenale sukses kan plaas. Omdat jy weet wat? As jy nie rigting verander nie, sal 

jy net daar gaan. As dit skrikwekkend is vir jou om te dink oor ... kom in.



So, JA ... dit is 'n eerste-van-sy-soort, die lewe en lewenstyl
verander, AI-gedrewe, Set-it-and-forget-it platform wat sal :

EN BAIE MEER.

 Werf
 omskep
 Verkoop jou produk vir jou
 Bou jou besigheid vir jou
 Adverteer by jou mark
 Stuur verkeer na al jou webwerwe
 Verskaf besoekers / aanmeldings
 Verskaf daaglikse inkomste
 Voorsien 'n finansiële portefeulje
 Gee jou eie crowdfunding
 Plaas jou webwerwe op 

onbeperkte rotators / trekke
 Gee 'n eerlike oplossing vir elke

bemarker
 Markte jou webwerwe
 Gee jou verstandige vergoeding

vir die lewe!



Ons is ten volle wettig wêreldwyd

Ons is ten volle voldoen aan wêreldwyd

Ons word die nuwe wêreldstandaard

Ons sal nie deur 'n regering gesluit word nie,
Hulle sal ons produkte gebruik!

WAT BETEKEN DIT? Wel, soos ek vroeër 
gesê het, beteken dit dat ons uiteindelik 'n 
besigheidsoplossing het wat almal in staat 
stel om te slaag, ongeag wie hulle is of wat 
hulle voorheen gedoen het. Elke lid, hetsy 
passief of aktief, sal outomaties slaag.

Ons is 'n globale teenwoordigheid in
140+ lande!



MAAR, AS JY 'N BEMARKER IS, (Netwerk, Geaffilieerde, Multi-vlak,
Direkte Verkope ... wat ook al.) Ek het nie nodig gehad om jou te vertel wat dit
beteken. Hier is 'n NUGG vir jou: Sodra ons begin, kies jy of gebruik JOU
EIE DOMAIN; nie die maatskappy se. Dit is jou besigheid ... joune ... en dit
het vir jou met AI gegroei. En elke instrument wat jy ooit nodig het om dit te
bou, is ingesluit.

As jy nie 'n bemarker is nie, beteken dit dat jy outomaties die ONPASSIVE
Business Solution sal bemark en inkomste oplewer wat maand na maand sal
groei terwyl ONPASSIVE jou besigheid bou. Jy hoef nie te werf, verkoop,
bevorder of iets anders as jy nie wil hê nie ... maar jy kan verdien baie meer as
jy dit doen.

Ons help dit alles saam!

Ons help u om suksesvol te wees!
So Ontspan.
Word 'n stigter

voor die groot bekendstelling!



ONPASSIVE'S ROOTS
Wie is in beheer?

OK, nou dat ons dit van ons verstand het, is ek seker jy is bewus van die ophef 
wat geskep is deur die voornemende bekendstelling van ONPASSIVE en sy 

eerste-linie-leier. Corp bekend as GoFounders.

Ek is heeltemal opgewonde oor hierdie en glo dit sal bewys dat ons die nuwe 
wêreldleier in die aanlynbemarkingsbedryf is. Maar die regte helde sal 

daardie geaffilieerde bemarkers wees wat hierdie stelsel gebruik om hul eie 
besighede te bou en waarde toe te voeg tot die wêreld. Die maatskappy en die 

stelsel is egter aan ons gebring deur die pogings van sy "brainiac" hoof 
uitvoerende beampte en stigter, mnr. Ash Mufareh

Maar voordat ek gaan na 'n "weet-dit-alles" of 'n self-verklaarde internet 
gradering goeroe, laat ek 'n paar dinge oor hom sê. Mnr. Mufareh is 'n 

familielid, het 'n meester van Inligtingstegnologie en e-handel (MIT) van die 
US Intercontinental University [en het Harvard selfs bygewoon om spesifiek te 

leer hoe om aanlynondernemings te skep]. En van wat ek gesien het, die 
aanlyn- en sagteware-arena waar hy uitblink; Dis waar hy woon. Het jy al ooit 
iets so goed gedoen, het jy soos 'n vis in die water gevoel? Wel, mnr. Mufareh 

is so wanneer dit by alles se internet kom. 



Dit het gesê hy is in verskeie aanlyn-geaffilieerde bemarkingsondernemings wat hy
baie goed gedoen het. Meestal dink ek, was sy meteoriese styging in Global
Domains International (GDI).

Aan die ander kant van dinge het mnr. Mufareh ook taai tye in die bedryf gesien;
baie moeilike tye. As 'n geaffilieerde bemarker het hy gely deur baie van dieselfde
dinge wat jy en ek waarskynlik het. Dinge soos platforms of stelsels wat nie werk of
val prooi vir swendelary. Een van daardie tye het hy 'n hele neerlaag gehad wat
bestaan tiu  duisende lede wat reguit onder hom deur sy upline gesteel is.

In elk geval, met die moontlike uitsondering van onderwys, is sy storie net soos baie
van die stories wat jy, ek en talle ander kan vertel. Verhale oor bedrog. En van die
internet bemarking besighede het ons gekom om te label as "swendelary" of
"skemas." Ek is seker ons kan ook vertel van persoonlike en finansiële verliese as
gevolg van die aktiwiteite van sulke ontmoetings. kyk na dit. Ongeveer 97% van
alles daar buite lyk soos 'n bedrogspul wat ontwerp is om te verseker dat jy skaars
geld maak of, selfs erger, van jo, steel.



Dit is juis daardie leerervarings wat mnr. Mufareh gelei het tot die skepping van hierdie
merkwaardige maatskappy, ONPASSIVE. En hierdie ervarings het ook die weg gebaan om hul
besigheidsfilosofieë bloot te stel en hulle stewig te ves�g. Ek sê dat mnr. Mufareh se 
ONPASSIVE en GoFounders, integriteit en e�ek in die weefsel van sy stelsels geweef het. Dit
weerspieël sy hart en is sy manier van lewe.

Natuurlik het ONPASSIVE nog nie begin nie. Maar daar is eerstejaarsleiers ... myself en die 
res van die vroeë s�gters ... wat maande lank baie ak�ef was. Ons werk hoofsaaklik uit 'n 
rugkantoor vir die uitdruklike doel om meer s�gterslede uit te nooi om die ONPASSIVE-
beweging aan te sluit voor die bekendstelling.

JA !!
Jy het reg as jy
het gesê dit lyk
Magies!
Die tegnologie >
Die kenmerke >
Die regverdigheid >
Die vergoeding >

En ons wil jou as 'n s�gter.



GOFOUNDERS NET
Die rugkantoor

Die Back-Office-platform is 'n volledige stel gereedskap wat aanlyn geleë is wat spesifiek
deur ONPASSIVE ontwikkel is vir sy stigterslede. en nie sy stigters nie. (Die Geaffilieerde lede
wat ons gaan praat, verskil van stigters, sal nie toegang tot hierdie hulpbron hê nie.) Die
rugkantoor is 'n baie dinamiese platform wat die kragtige gereedskap bevat wat gebruik
word vir die GoFounders-inisiatief om lede van die stigterslede uit te nooi [gemaak deur
persoonlike uitnodigings].

Die rugkantoor bied ook 'n unieke aanlynruimte waar stigters sosiaal met ander stigterslede
kan kommunikeer. Om jou 'n beter gevoel van die GoFounders-vorm te gee, laat my sy doel
as 'n lys in vyf algemene hulpbrongroepe deel:

1. Dit help om die inskrywing van ander in die GoFounders-familie te automatiseer totdat
ons gereed is om te begin.

2. Dit bied promosie skakels. Dit is dieselfde skakels wat in die on-Passive Rotator gebruik
word en gebruik word deur die bemarkingsveldtog vir die Founder's Teams.



3. Dit dien as 'n fundamentele kontakbestuurder vir vroeë stigters wat kies om selfstandig te
bevorder en bied ook toegang tot persoonlike en spanprofiele.

4. Dit bied 'n laan vir die kontak met personeel, tegniese ondersteuning en ander stigterslede
terwyl dit bemarkingsmateriale voorsien wat voldoen aan regulasie.

5. Dit bied 'n plek om toegang te verkry tot huidige en vorige aankondigings, webinar
skedules, verlede aangetekende webinars en ander geleenthede, beskikbare downloads,
tutoriale, algemene vrae en getuigskrifte.

GoFounders terug kantoor dashboard kiekie



TOP-LEIERSKAP:
Die stigtersposisie

Die GoFounders-poging, wat steeds baie suksesvol is, het vanaf middel Junie 2019 meer as
30,000 wêreldwye lede geproduseer. En dit is die eerste leiers van die stigterslede
waaronder alle ander affiliasies geplaas sal word!

Dus, as jy 'n morele en etiese leier is ... 'n leier met
geduld en energie ... moet dit nie verbasend wees dat
ons jou in een van hierdie posisies wil hê nie. Van
hieruit kan u die maatskappy die beste help om te
groei terwyl ander help om 'n gesonder, ryker
lewenstyl te ontwikkel. Dieselfde lewenstyl wat jy
soek deur hierdie gesogte ONPASSIVE-geleentheid. Die
vroeë stigtersposisie en die veldtogte wat die sukses
daarvan sal vergemaklik, is 'n belangrike aanlyn-
bemarkingsmylpaal en kom met groot voordele.

As 'n breë verduideliking, as jy 'n vroeë grondleggerposisie aanvaar, sal jy in ONPASSIVE se
Top Leierskap geplaas word. Dit is die top 1% van die leiers in die maatskappy. Dit word
gedoen deur middel van globale bemarkingsveldtogte wat vier of vyf van die wêreld se
beste / grootste data-uitruilmaatskappye gebruik om veldtogte bekend te stel. uit. Hierdie
veldtogte word uitgevoer deur gebruik te maak van eie databasisse wat ontwikkel en besit
word deur ONPASSIVE. Dit bestaan tiu  lei wat ongelooflik gefokus is op spesifieke
nywerhede. Voor die bekendstelling van die publiek is die primêre doel van die bestaande
stigterslede en die maatskappy se veldtogte om ander stigters te nooi. Die
grondleggingsposisies word geklassifiseer volgens (1) die datum waarop die Posisie verkry
is, en (2) die aantal stigters wat hulle persoonlik geborg het.



Ter wille van deursigtigheid, kry bestaande stigters nie 'n monetêre vergoeding betaal om
nuwe stigters in die GoFounders-familie te bring nie. Enige aktiwiteit van stigters om
nuwe stigters in te bring, word heeltemal deur middel van 'n individuele begeerte om te
sien dat die maatskappy groei en floreer deur die verkryging van nuwe leierskap. Dit geld
vir die produksie van webinars, praatwerk, publikasies [soos e-boeke, skyfievertonings,
ens.], Video's, veldtogte of e-posse, of enige ander soort werk of media. Dit word alles
deur die oprigter gratis gedoen vir die goeie van die geheel. Aangesien nuwe Stichters
egter uitnodigings aanvaar en in die GoFounders-familie gebring word, word hulle in die
Founderspanne geplaas wat hulle genooi het. Dit kan betekenisvol wees, want elke nuwe
stigter is later 'n potensiële inkomstevloei vir die uitgenooi stigter.

Net voor die bekendstelling sal die maatskappy veldtogte uitvoer om nuwe stigters uit te
nooi om onder bestaande stigters te plaas. By die bekendstelling hou die nuwe
stigterposisies vir ten minste ses maande op. Gedurende hierdie tyd word ONPASSIVE se
veldtog gerig op die werwing van geaffilieerde lede. Die nuwe Geaffilieerde Lede word
gebruik om alle Stigtingspanne te bou. Weereens, elke stigter wat suksesvol uitgenooi is
[en in spanne geplaas] deur bestaande stigters of die maatskappy voor die aanvang, word
potensieel 'n aparte "been" van finansiële ondersteuning vir 'n upline-stigter.



Die geaffilieerde lede wat in die maatskappy se bemarkingsveldtogte gebring word, word in
die stigterspanne geplaas. Op 'n ander manier word die stigters bevolk met lede. Huidige
stigterposisies is beskikbaar vir $ 97.00. Dit is net vir die stigter se posisie, nie meer nie. Dit
sluit nie inskrywing in die matriks in nie [soos 'n bietjie later verduidelik].

 Toegang tot eksklusiewe s�gterswebwerf

 Vroeër voor toegang

 Prioriteits posisionering

 Lid van die binnekring

 Beta-toets: dinkskrum,
gee terugvoering

 Plus nog baie meer. So ....
Verwag om soos nooit tevore beïndruk te wees nie!    

VOORDELE
om

wees
'n

stigter



VERGOEDING: DIE MATRIX

Om kommissies in ONPASSIVE te verdien, moet jy 'n aktiewe intekening vir elke
pakket wat jy koop, onderhou. Daar is altesaam 4 verskillende pakkette ($
25.00, $ 125.00, $ 250.00 en $ 500.00). Die volgende bladsye en kaarte sal wys
hoe jy van een pakket na 'n ander vorder. Soos u 'n pakket koop, word u in die
Maatskappywidth matrix geplaas vir die betrokke pakket. Die aankoop van u
pakkette kan individueel gedoen word, al dan nie, of deur 'n outomatiese proses
wat wins uit u huidige aktiewe pakkette gebruik, aangesien dit beskikbaar word.
In elk geval begin alle lede [insluitende die bestaande en daaropvolgende
stigters] in 'n gratis, sewe-dag proefperiode. Soos u dalk dink, bied hierdie
verhoor sewe dae gratis deelname aan die besigheid. Met ander woorde,
wanneer 'n persoon ons Besigheidsoplossingsproduk wil hersien, kry hulle 'n
gratis proeflopie van 7 dae. Gedurende daardie proeftydperk sal hulle bygevoeg
word aan die uitnodigende stigter se persoonlike span sowel as die
maatskappywye matriks. Terwyl hulle in die matriks is, sal hulle die geleentheid
kry om spillover-lede [van die veldtogte] te ontvang en die gevolglike
kommissies te akkumuleer.

VERGOEDING



Hulle sal egter nie toegang tot daardie kommissies hê totdat hulle die $ 25-koste vir die
AFFILIATE-pakket betaal het nie. Sodra hulle dit doen, wat genoem word "Die vlak
aktiveer", sal die opgehoopte kommissies aan hulle vrygestel word. As die gratis
proeflopie uitloop en hulle nie die volgende vlak geaktiveer het nie, sal hulle na die
onderkant van die matriks verskuif word en die oorspronklike plek sal beskikbaar wees
vir iemand anders. Bevordering in elke hoër pakket word óf handmatig gedoen deur te
kies wanneer u die volgende hoër pakket wil aktiveer en betaal óf outomaties deur
ONPASSIVE toe te laat om u winste te verkry om u outomaties na die volgende hoër pakket
te bevorder. As dit outomaties gedoen is, sal jy onmiddellik geaktiveer word in die
volgende hoër pakket sodra jy genoeg verdien het om na die volgende hoër pakket te
beweeg.

In die volgende kaarte, wat die matrikse vir die verskillende vlakke en hul
gepaardgaande uitbetalings aandui, sal ek getalle van die eerste tot derde vlak gebruik
om geld wat verdien kan word, te verduidelik. (Dit moet duidelik wees dat Free Member
Spot eintlik net is hoe 'n lid vir 'n bepaalde tydperk gehou word sonder enige
vlakaktivering aktiwiteit. Gevolglik is daar geen grafiek wat 'n Gratis lid of enige
aktiwiteit wat met 'n Gratis lid geassosieer word.



BELANGRIK: Ons moet onthou dat dit tyd sal neem om die posisies te vul en dit sal
afhang van verskillende faktore. Ek is byvoorbeeld 'n stigter wat by die 5 000-reeks
aangesluit het, sodat ek nie my eerste lid sal kry totdat 'n lid by elke 5 000 stigters wat
voor my aangesluit het, geplaas is nie. Dit hang ook baie af van die tesame, duur en
markversadiging van die bemarkingsveldtogte.

BELANGRIK: Vir die duidelikheid, as 'n lid die hoërvlakpakkette wil koop in plaas
daarvan om te wag om outomaties deur die stelsel opgegradeer te word, moet die
pakkette opeenvolgend gekoop word. Byvoorbeeld, wanneer ons gereed is, is ek van
plan om die eerste 3 pakkette te koop. Dit beteken dat ek die $ 25, die $ 125 en die $
250-pakket, in opeenvolgende volgorde, vir 'n totaal van $ 400 moet aankoop. As ek
kies om direk na die hoogste pakket te gaan [dit kos $ 500], moet ek al 4 pakkette koop
vir 'n totaal van $ 900..



Vrywaring:
Verdienste wissel afhangende van elke
individuele affiliate se poging. Die
inkomste-eise wat aangebied word, is nie
bedoel om as waarborg van inkomste te
dien nie; In plaas daarvan, hulle is
ontwerp om jou 'n idee te gee van wat
moontlik is. Soos met enige besigheid,
vereis sukses met ONPASSIVE harde
werk, toewyding, leierskap en begeerte.

Die pakkette is so ingestel.

GRATIS lede gaan na die AFFILIATE $ 25.00 Pakket

Vlak 1, met 3 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 6,00

Vlak 2, met 9 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 27,00

Vlak 3, met 27 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 54.00

In hierdie voorbeeld, aangesien lede op huidige en vorige vlakke betaal word, word 

slegs 'n totaal van $ 87.oo per maand betaal (6 + 27 + 54) = 87



. BELANGRIK: Slegs die volgende top drie (Pro, Leier, & Meester)
pakkette bied gewaarborgde daaglikse verkeer

AFFILIATE Lede vorder na die PRO $ 125.00 Pakket

Vlak 1, met 3 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 30.00

Vlak 2, met 9 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 135.00

Vlak 3, met 27 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 189.00

In hierdie voorbeeld, aangesien Lede op al 3 vlakke van die PRO-pakket betaal 
word, is die totale bedrag verdien $ 354.00 per maand; (30 + 135 + 189 = 354). Die 
lede bly egter ook verdien uit die AFFILIATE-pakket, wat 'n totale maandelikse 
uitbetaling van $ 441.00 weerspieël, vir die eerste 3 vlakke in elke pakket.
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



PRO lede vorder na die LEADER $ 250.00 pakket.

Vlak 1, met 3 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 30.00

Vlak 2, met 9 lede, het 'n maandelikse uitbetaling van $ 225.00

Vlak 3, met 27 lede met 'n maandelikse uitbetaling van $ 270.00

In hierdie voorbeeld, aangesien Lede op al 3 vlakke van die LEADER-pakket betaal word, is
die totale bedrag verdien $ 525.00 per maand; (30 + 225 + 270 = 525). Die lede verdien
egter ook van die AFFILIATE-pakket en die PRO-pakket, wat 'n totale maandelikse
uitbetaling van $ 996.00 verteenwoordig vir die eerste 3 vlakke in elke pakket. 6 + 27 + 54)
+ (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



LEADER-lede vorder na die MASTER $ 500.00 Pakket.

Vlak 1, met 3 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 60.00

Vlak 2, met 9 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 270.00

Vlak 3, met 27 lede het 'n maandelikse uitbetaling van $ 405.00

In hierdie voorbeeld, aangesien lede op al 3 vlakke van die MASTER-pakket betaal 
word, is die totale bedrag verdien $ 735.00 per maand; (60 + 270 + 405 = 735). Die 
lede bly egter ook verdien uit die AFFILIATE-pakket, die PRO-pakket en die 
LEADER-pakket, wat 'n totale maandelikse uitbetaling van $ 1,701.00 uitmaak vir die 
eerste 3 vlakke in elke pakket.

(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) + (60 + 270 + 405) = 1701



Kom ons dink oor hierdie voordele
1. 'N Fondsoplossing vir enige oorsaak
2. onmiddellike betaling
3. Onbeperkte residuele inkomste word daagliks

betaal
4. Top bemarking outoma�sering vir jou gedoen
5. Gewaarborgde besoekers en aanmeldings
6. Deurbraakprodukte vir die outoma�sering van 

finansiële vryheid

Op 'n sekere tyd voor die bekendstelling sal meer stigters by e-posbemarkingsveldtogte
aansluit en in bestaande stigtingspanne geplaas word. Dit is 'n belangrike punt wat meer as
een keer genoem word. Maar daar is ook 'n kans dat die nuwe stigterslede se posisies sal
ophou gaan. Gedurende die eerste ses maande van bekendstelling sal die maatskappy
veldtogte begin om die stigterspanne te bou deur miljoene en miljoene mense uit te nooi
om aan te sluit. Die gevolglike nuwe lede sal gebruik word om spanne tussen al die
stigterslede te bou.

Dus, as jy vriende of familie het wat daarby sal baat, wys hierdie geleentheid. Teken hulle
nou of so gou as wat jy kan sodat die geleentheid nie verlore gaan deur ONPASSIVE se
bekendstelling nie.



Jy sal moet saamstem, hierdie besigheids oplossing kan groot voordele bied vir die bou
van iemand se finansiële portefeulje. Dit is ook deur ontwerp. Hou in gedagte dat
uitnodiging of werwing deur u nie nodig is nie. Dit word egter aangemoedig omdat dit jou
rykdom baie vinniger sal opbou. Dink daaroor. As 'n stigter sal jy baie goeie geld verdien.
As jy net een stigter werf, verdubbel jou inkomste potensieel.



Onthou, elke stigter in jou span word 'n potensiële inkomstestroom vir jou. As jy besluit
om dit met ander te deel en hulle uit te nooi om aan te sluit, is dit wonderlik. Doing wat jou
finansiële potensiaal en hul s'n vergroot. Ek sal selfs voorstel dat jy 'n plek koop vir iemand
waarvoor jy omgee, wie dit nie kan bekostig nie, as jy kan. Ek het. Dit het redelik goed
gevoel.

Die atmosfeer
is

die limiet!

Slegs oop posisies    
vir s�gters!



Kunsmatige intelligensie:
Styging van die masjiene

Ek is seker jy het gehoor van kunsmatige intelligensie; ook genoem masjien
intelligensie. In die veld van rekenaarwetenskap word dit verwys na 'n intelligensie wat
deur masjiene gedemonstreer word in plaas van mense of hoër denkende diere. Ek sê
dit omdat ONPASSIVE kunsmatige intelligensie gebruik. En ONPASSIVE het die baie
programme geskryf en elke bietjie van die tegnologie vir sy stelsels besit en sal altyd
wil; Dit is gepatenteer en eiendom. Ek kan nie veel meer sê oor die presiese aard en
samestelling van die stelsels waaraan jy toegang sal hê nie, maar wees verseker dat
hulle alles sal doen wat ek gesê het hulle sal doen ... en nog baie meer.

Die toekoms is hier.
Ons stelsel moeiteloos ...

1. Bou jou span en groei jou besigheid
2. Draai onbeperkte, vars webwerwe en 

bestemmingsbladsye
3. Stuur verkeer outomaties na jou webwerwe!
4. Naatlose hersiening, omskep, en sluit aan vir 

jou

Ontwikkel met behulp van kunsmatige intelligensie.



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Jy sien ... dit is 'n ware, aanlyn en steen-en-mortier besigheid. Die produk is 'n
heeltemal gedoen-vir-jou stelsel wat bestaande bemarkingsondernemings kan
outomatiseer. Selfs in sy huidige fledging staat,

ONPASSIVE het tans honderde betaalde ondersteuningspersoneel wat reeds in plek
is en ons het 'n werklike globale verskynsel gebruik met ons teenwoordigheid in
meer as honderd lande. Een van ons plekke, die Orlando een, word hier
afgebeeld.



Ewe indrukwekkend is dat ons 100% skuldvry is! Dink daaroor vir 'n oomblik.
Hoeveel nuwe wêreldwye bedryfsmaatskappye is jy bewus van eie 100% van
hulself met nul skuld? Jy kan dit waarskynlik op een hand tel.

Daarbenewens is ons besigheid baie skoon. Dit beteken ons het werklike en
volhoubare produkte wat bestaan tiu  gladde geïntegreerde komponente en
tegnologie wat nog nooit voorheen gesien is nie.

Ek kan jou nie vertel wat die ONPASSIVE Business Solution kan doen nie. (Ek weet
nie eens wat dit kan doen nie.) Maar as jy selfs 'n klein hoeveelheid aanlyn
bemarkingservaring het, moet sommige van hierdie terme almal vir jou bekend
wees.

Met die oog daarop, wees seker dat alles wat jy kan dink om 'n aanlyn 
bemarkingsbesigheid te bedryf, voorsien word ... en dan sommige! Maar as 

hierdie terme niks vir jou beteken nie, dan is dit reg, want die stelsel waaroor ons 
praat, maak dit in elk geval so vir jou. Onthou die mantra, alles vir 

jou. Jy weet wat "Alle" beteken, reg? Ja, allebeteken alle.
En ons bedoel dit.

• kontakbestuurder
• verdeel toetse
• direkte aankoop
• druk bladsy
• Omskakelkoerse
• rotators
• tregterbladsye
• Geaffilieerde sagteware
• En baie meer

• verkeer
• werwing
• matriks
• handelaar
• nis
• opt-in koers
• banner advertensies
• verkope
• landing-bladsye



Al
le

sv
ir

jo
u!  Self befondsing oplossing

 U eie rykdom portefeulje
 Bou enige besigheid vir jou
 Jy beheer jou geld
 Elke nu�ge neem wat jy nodig het
 Nog nooit gesien nie, eie tegnologie
 dit is 100% hande vry

 Jy kan $ 25 in meer as 'n miljoen verander ...
 oorblyfsel vir die lewe!

Dus, as jy betrokke is, of wil wees, die geaffilieerde, netwerk- of selfs multi-vlak
bemarkingsareas, is dit jou oplossing. ONPASSIVE kan u 'n volledig outomatiese,
selfstandige, 3X Matrix-gebaseerde sakemodel lewer. Dit beteken eenvoudig dat
die maatskappy drie mense direk onder jou sal plaas en dan drie lede onder elkeen,
dan drie lede onder elk van hulle, ensovoorts deur ten minste tien vlakke
[uiteindelik]. Hierdie grafiek toon die eerste drie vlakke.



Elkeen van hierdie lede koop 'n outomatiese platform vir 'n maandelikse intekenfooi
wat wissel van $ 25.00 tot $ 500.00. Dit, my vriend, beteken baie mense gaan direk
bydra tot jou inkomstestroom. En die platform wat hulle huur, bied elke hulpmiddel
wat nodig is om hul aanlyn bemarkingsondernemings te outomatiseer, wat beteken
dat hulle ook baie "BANG vir hul geld" kry. Om nie eens te noem dat ONPASSIVE ook
'n superieure, alleenstaande onderneming is wat jou massiewe en oorblywende
inkomste vir die lewe sal bied nie.

Begin sterk, en eindig goed!



En, "Ja." Ek het gesê die inkomste was l aan die gang. Dit sal vir jou die maand vir
die maand vir die res van jou lewe vir jou bou. Trouens, dit is oorerflik; Jy kan dit
aan jou vriende of familie gee ... of enigeen wat jy wil. Maar jy moet besluit om
daarop te handel, want soos jy kan dink, sal hierdie top leierskapsposisies nie vir
ewig beskikbaar wees nie.

Ten slotte sê God se Woord,

"... alles is waar, wat ookal edel is,
Alles wat reg is, alles wat rein is,
Wat ook al is, is wonderlik,
as enigiets uitstekend of lofwaardig-
Dink aan sulke dinge. "
(Filippense 4: 8)

Daardie vers is hier van toepassing, want die gedeelte word weerspieël deur die
filosofie wat in die hart van ONPASSIVE is. En as jy luister na mnr. Mufareh praat, is
dit sy hart wat jy bo alles hoor. Hy glo nie in negatiwiteit, terugslag, murmureer of
kla nie [en staan ein  vir daardie soort gedrag by ONPASSIVE nie; van die stigters of
enigiemand anders.]. Aan die ander kant glo hy in familie, wedersydse voordeel,
gebed, geloof en praat met die dinge wat nie asof hulle is nie, sowel as met jou
berge praat. Dus, as jy 'n opregte begeerte het om grootliks te slaag om diegene
rondom jou te help, dan is dit vir jou. En as hierdie dinge is waaroor jy dink en
probeer om te produseer, ontwikkel of manifesteer in jou lewe ... dan is jy die soort
leier wat ons soek.



Moenie meer tyd spandeer om daaroor te dink nie; laat vrees los. Moenie "vergaan" vir 'n
gebrek aan doelwitte nie. Kry die visie, kry die inligting, en besluit om vandag by ons aan
te sluit. Dit sal jou lewe en jou lewenstyl letterlik verander.

Seëninge en ...

Dankie…
Vir lees hieroor
fenomenale
geleentheid.

JY IS DIT OM TE WEN!


