
De      
-

En die                        -

BENT ERIN

OHET TE WINNEN!



J. Morlock 2019 - Revised

De      

De 

PARADIGM-

verschuiving die is

EN HET FENOMEEN



PARADIGM

Foreward

Iemandzei ooit: "Niet succesvolle mensennemen
beslissingen op basis van hun huidige situatie,
terwijl succesvolle mensen beslissingen nemen
op basis van waar ze willen zijn." Met andere
woorden,we hebbeneen doel, een visie op onze
toekomst nodig, of op zijn minst een idee van
waar we naartoewillen. Omdat, zoals ik later in
dit boek opnieuwzal zeggen,als we onzerichting
niet veranderen, we misschien gewoon kunnen
eindigenwaar we zijn LED ! Voor sommigenvan
ons kan dateenheel engepropositiezijn.

Dit boek spreekt over het algemeen over de
ONPASSIVE Business Solution-optie die de
vrijheid kan bieden waarnaar we op zoek zijn.
Als je, net als ik, het gevecht beu bent en
persoonlijke en �nanciële vrijheid voor jou en je
geliefden wilt, dan moet je deze kans benutten.
Want of we nu internetmarketinggoeroeszijn of
geenidee hebbenhoewe iets anderskunnendoen
dan 'surfen' op internet, het maakt niet uit; niet
meer. Dit kan voor iedereende oplossingzijn. Dit
is de kans van je leven en het zal de hele online
marketingdynamiek voor de nabije toekomst
veranderen.



Zo…. laat de angstom online marketingniet te begrijpen,de angstom te ver in te
komen, of zelfs de angst om opgelicht te worden, de deur uit. Deze oplossing
heefteen100% levenslangegeld-terug-garantieals u niet tevredenbent.

En zoals u, de lezer, zult leren, betekent dit dat we eindelijk een zakelijke
oplossing hebbenwaarmeeiedereenkan slagen, ongeachtwie ze zijn of wat ze
eerderhebbengedaan. Elk lid, passief of actief, zal automatischslagen!

Dus relax!

Denk dan eens na over wat u hier leest. 

100% risicovrij

GEGARANDEERD!



Wat we hebben:
Het product

Ik heb hier in het begin een functionele beschrijving van ons product geplaatst,
hoewelniet in zijn geheel,omdater zoveel mensenzijn met wie ik hebgesprokendie
niet begrijpenwat het productis. Ik wil je laten wetendat dit geenuitputtendelijst is,
maar het geeft je wel een idee van wat we hebbenen wat het zal doen. Maar geloof
me als ik zeg: "Als we dit ding uitrollen, te beginnenmetde‘ zachte’lancering, zullen
mensenabsoluutwordenweggeblazendoorde mogelijkheden."

We hebben momenteelmeer dan 33.000 oprichtendeleden. Dat is op zichzelf al
ongehoordvoor eenbedrijf in de kinderschoenen,om nogmaar te zwijgen van hetfeit
dat we hetnogniet eenshebbengelanceerd!Maar hoegoeddatook is, het is niet eens
eendruppelin de spreekwoordelijkeemmerin vergelijking metwaar we naartoegaan.
Het ONPASSIVE -systeemkan letterlijk miljoenenleden aan. Dat moetje weten. Omdat
met het juiste programma ... de juiste platforminfrastructuur ... u de kern kunt
behoudenterwijl u elementenvan het programmavervangt wanneer ze verouderd
raken, zodat het hele platformvele jaren actief en geavanceerdkan blijven; een leven
lang zelfs. De kern van het ONPASSIVE Platform is stevig gebouwdvoor de toekomst
en houdtrekeningmethet'groteplaatje'.



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!

Dus we willen futuristische leiders aantrekkendie het "grote geheel"
kunnen zien. We willen leiders die een geduldige, visionaire
mentaliteit tonen die waarde en leiderschap aan de 'tafel' kunnen
brengen,en dus waardetoevoegenaan hetbedrijf als geheel.

Hoe dan ook, er lijken er velen te zijn die niet begrijpen dat het
ONPASSIVE -product een revolutionaire, op zichzelf staande,
kunstmatige intelligentie-gestuurde, online marketing zakelijke
oplossing is. Dat heb je juist? Het is een zakelijke oplossing. Het is
geen "copy-cat" of Look-alike "product. Het is zorgvuldig
samengestelduit de grond met behulp van kunstmatigeintelligentie
(AI) . Het is een gloednieuwe, nooit eerder geziene technologie,
perfectgeïntegreerdin eencompleetsysteem. Wanneer je gebruiktdit
systeem, waar je ook gaat, het kan je richting veranderen (indien
nodig) en leiden tot fenomenaalsucces Omdat, weet je wat? Als je je
baan niet verandert... de richting waar je naartoegaat. Misschien Ik
zal er snel komen.



Dus, JA ... het is een allereerste verandering in leven en levensstijl,
AI -Driven, Set-it-and-forget-it platform dat:

 Werving
 converteren
 Verkoop uw product voor u
 Bouw uw bedrijf voor u op
 Adverteer op uw markt
 Stuur verkeer naar al uw sites
 Geef bezoekers / aanmeldingen
 Zorg voor dagelijks inkomen
 Zorg voor een financiële 

portefeuille
 Geef je eigen crowdfunding
 Plaats uw sites op onbeperkte 

rotators. enz.
 Geef een eerlijke oplossing voor 

elke marketeer
 Markeert uw sites
 Geef uw resterende vergoeding 

voor het leven!

... EN VEEL MEER.



Wij zijn aanwezig in meer dan 140 landen wereldwijd!

WIJ ZIJN VOLLEDIG JURIDISCH WERELDWIJD

WIJ VOLDOEN WERELDWIJD AAN NORMEN

WIJ ZIJN DE NIEUWE WERELDNORM

WE WORDEN NIET GESLOTEN DOOR EEN REGERING; ZE 
ZULLEN ONZE PRODUCTEN GEBRUIKEN!

WAT BETEKENT DIT? Zoals ik al eerder zei, betekent dit dat
we eindelijk een zakelijke oplossing hebben die iedereen kan
slagen, ongeacht wie ze zijn of wat ze eerder hebben gedaan. Elk
lid, passief of actief, zal automatisch slagen.



MAAR ALS JE EEN MARKETER BENT, (Netwerk, A�liate, Multi-level,
Direct Selling ... wat dan ook.) Ik hoefdeje niet te vertellen wat dit betekent. Maar
dit is je EIGEN DOMEIN ; niet hetbedrijf's. Het is jouw zaak ... de jouwe ... en het
is voor jou gegroeid met AI . En elke tool die u ooit zou moeten bouwen, is
inbegrepen.

ALS U GEEN MARKETER BENT, betekentdit dat u automatischde ONPASSIVE
Business Solution op de markt brengten inkomstengenereertdie maandna maand
zullen groeien, terwijl ONPASSIVE uw bedrijf opbouwt. U hoeft niet te werven,
verkopen,promotenof iets andersdoenals u dat niet doet... maar u kunt verdienen
veel meerals je datdoet.

Wij helpen u slagen!

Dus relax. Oprichter worden
Voor de grote lancering!



ONPASSIVE'S WORTELS:
Wie staat er aan het roer?

Oké, nu we het spul hebben verwijderd dat waarschijnlijk in de meeste van onze
hersenen zat, weet ik zeker dat je je bewust bent van de onrust veroorzaakt door de
aanstaande lancering van ONPSSIVE en zijn First-Line Leader Corp. bekend als
GoFounders .

Ik ben er helemaal jazzy van en geloof dat het de nieuwe wereldleider in de online
marketingindustrie zal blijken te zijn. Maardeechte helden zullen die aangesloten
marketeers zijn die dit systeem gebruiken om hun eigen bedrijf op te bouwen en
waarde toe te voegen aan de wereld.Het bedrijf en het systeem zijn ons echter ter
beschikking gesteld door de inspanningen van de "Brainiac" CEO en oprichter, de
heer Ash Mufareh.

Maar voordat je naar een 'zee-advocaat' of een zelfbenoemde internetreview-goeroe
gaat, wil ik een paar dingen over hem zeggen. De heer Mufareh is een familieman,
heeft een Masters in informatietechnologie en e-commerce (MIT) van de
Amerikaanse Intercontinental University [en ging zelfs naar Harvard om specifiek
te leren over online businesscreatie]. En van wat ik heb gezien, zijn de online en
software-arena's waar hij uitblinkt; dat is waar hij woont. Ben je ooit zo vloeiend
geweest in iets dat je zei dat je het als een vis in het water zou meenemen? Ja, Mr.
Mufareh is zo als het gaat om internet.



Dat gezegd hebbende, hij is in verschillende online a�liate marketing-
ondernemingengeweestwaar hij hetheel goedin heeftgedaan. Het meestopvallend
was volgensmij zijn snelle opkomstin Global Domains International(GDI) .

Aan de anderekant heeft de heer Mufareh ook moeilijke tijden doorgemaaktin de
industrie; zeer moeilijke tijden. Als een a�liate marketeer heeft hij veel geleden
onderdezelfdedingendie jij en ik waarschijnlijk hebben. Dingen zoals platformsof
systemendie niet werktenof ten prooi vielen aan oplichting. Een van die keren had
hij een hele downline bestaandeuit duizendenleden onder hem die rechtstreeks
doorzijn uplinewarengestolen.

Hoe dan ook, met de mogelijke uitzonderingvan onderwijs, is zijn verhaal net als
veel van de verhalendie jij, ik en talloze anderenkondenvertellen. Verhalen over de
fraude en het bedrog dat ten grondslag ligt aan veel van de
internetmarketingbedrijven die we hebben bestempeld als "oplichting" of
"regelingen". Ik weetzeker dat we ook verhalenkunnenvertellen over persoonlijke
en �nanciële verliezen als gevolg van de activiteiten van dergelijke vergaderingen.
Laten we eerlijk zijn, 97% van alles wat er lijkt te zijn eenzwendelontworpenom u
nauwelijks te betalenof, ergernog, van u te stelen.



Juist deze leerervaringen hebben de heer Mufareh geleid tot de oprichting van dit
opmerkelijke bedrijf, ONPASSIVE . En die ervaringenhebbenook de weg vrijgemaakt voor
hetverankerenvan de bedrijfs�loso�eën en dezeveilig op hunplaatste houden. Ik zeg dat
de heer Mufareh's ONPASSIVE en, bij uitbreiding,GoFounders, integriteiten ethiek hebben
geïntegreerdin de structuurvan haar systemenen activiteiten, van parttimeassistentietot
hardcoreprogrammeursen alles daar tussenin. Het weerspiegeltzijn hart en is zijn manier
van leven.

Natuurlijk is, ONPASSIVE nog niet gelanceerd. Maar ze zijn eerstelijnsleiders... ikzelf en de
rest van de vroege oprichters ... zijn al maandenactief. We opererenvoornamelijk vanuit
een back-o�ce met het uitdrukkelijke doel om meer oprichtersuit te nodigenom deel te
nemenaan de ONPASSIVE -bewegingvoorafgaandaan de lancering.

JA !!
Jehebt gelijk
als je zei dat
het zo is
Magie!
De functies>
De eerlijkheid>
De vergoeding>
De technologie>
En we willen u als oprichter.



GOFOUNDERS NET:
Het back-office

Het backo�ce-platform is een complete set tools die online is geplaatst en die door
ONPASSIVE is ontwikkeld speci�ek voor zijn oprichters; en alleen de oprichters. (De
aangeslotenleden waar we het zo over hebben,die anders zijn dan de oprichters, hebben
geentoegangtot dezebron.) De backo�ce is eenzeer dynamischplatformmetde krachtige
tools die wordengebruikt voor het GoFounders-initiatief en dat is vrij simpel- we nodigen
oprichter-ledenuit [wat gebeurtvia persoonlijkeuitnodigingen].

De back-o�ce biedt ook een unieke online ruimte waar oprichters sociaal kunnen
communicerenmet andereoprichters. Om u een beter beeld te geven van de latvorm van
GoFounders,wil ik hetdoel ervan delen,zoals vermeldin vijf algemenebroncategorieën:

1. Het helpt de invoer van anderenin de GoFounders-familie te automatiserentotdatwe
klaar zijn om te lanceren.

2. Het biedt promotielinks. Dit zijn dezelfde links die worden gebruikt in de ONPASSIVE
Rotator en die worden gebruikt om leads uit de Sprint-marketingcampagne in
oprichtersteamste plaatsen.



3. Het fungeertals een fundamenteleContact Manager voor vroege oprichters die ervoor
kiezen om zelfstandigte promotenen biedtook toegangtotpersoonlijkeen teampro�elen.

4. Het biedt een manier om contact op te nemen met het personeel, de technische
ondersteuning en andere oprichters en tegelijkertijd marketingmateriaal dat aan de
voorschriftenvoldoette leveren.

5. Het biedt een plek voor toegang tot huidige en eerdere aankondigingen,
webinarschema's, eerder opgenomen webinars en andere evenementen, beschikbare
downloads,zelfstudies, veelgesteldevragenen getuigenissen.

GoFounders Backoffice Dashboard Schermafbeelding



Top leiderschap:
De positie van de oprichter

De inzet van GoFounders, die nog steedsenormsuccesvol is, resulteerdemedio juli 2019
in meer dan 33.000 leden wereldwijd. En dit zijn de eerstelijnsleiders van de oprichters
waaronderalle andereledenzullen wordengeplaatst!

Als een bredeuitleg wordt u in ONPASSIVE’S Top Leadership geplaatstwanneeru een Early
Founder-positie accepteert. Dit is de top1% van de leiders in het bedrijf en de teamsonder
deze leiders zijn letterlijk handsfree(voor de wiskundewizardsdaar: de hier vermelde1%
heeft betekenis.) Dit gebeurtvia bedrijfsbredemarketingcampagnesmet vier of vijf van
hen's werelds beste/ grootstebedrijvenvoor gegevensuitwisselingom de campagnesuit te
voeren. Deze campagnesworden"gevoed" met behulpvan eigendatabases,ontwikkeld en
eigendomvanONPASSIVE,die bestaan tiu  leads die ongeloo�ijk gericht zijn op speci�eke
industrieën. Vóór de publieke lancering is het primaire doel van bestaandeoprichters en
bedrijfscampagnesom andere oprichters uit te nodigen. De posities van de oprichters
wordengerangschiktop basis van (1) de datumwaarop de positie werd verworven, en (2)
hetaantalbetaaldeoprichtersdie henpersoonlijkhebbengesponsord.

Dus als u een morele en ethische leider bent ... een
leider metgedulden energie... is het geenverrassing
dat we u in een van deze functies willen hebben.
Vanaf hier kunt u het bedrijf het beste helpen
groeien, terwijl het ook anderen helpt om
een ,erednozeg  rijkere levensstijl te ontwikkelen.
Dezelfde levensstijl die u zoekt door deze
toonaangevende ONPASSIVE -mogelijkheid te
onderzoeken. De positie van de vroege oprichter en
de campagnes die het succes zullen bevorderen,
vormen een belangrijke mijlpaal in online marketing
en hebbenenormevoordelen.



Omwille van de transparantie krijgen bestaande oprichters GEEN geldelijke
vergoedingvoor het opnemenvan nieuwe oprichters in de GoFounders-familie. Elke
activiteit van Founders om nieuwe Founders aan te trekken, wordt volledig gedaan
door een individuele wens om het bedrijf te laten groeien en bloeien door het
verwerven van nieuw leiderschap. Dit geldt voor de productie van webinars,
spreekbeurten,publicaties [zoals e-boeken, diapresentaties,enz.), Video's, campagnes
of e-mails of anderdergelijk werk of media. Het wordt allemaal gratis gedaandoor de
oprichter voor het welzijn van het geheel. Nieuwe oprichters accepteren echter
uitnodigingenen worden opgenomenin de GoFounders-familie. Ze worden geplaatst
in de teamsvan de oprichterdie hen heeftuitgenodigd. Dat kan aanzienlijk zijn omdat
elke nieuwe oprichter later een potentiëleinkomstenstroomis voor de uitnodigende
oprichter.

Vlak voor de lanceringzal hetbedrijf campagnesuitvoerenom nieuweoprichtersuit te
nodigenom onderbestaandeoprichterste plaatsen. Bij de lanceringhoudende nieuwe
stichterpositiesten minste zes maandenop. Gedurendedeze tijd zullen de campagnes
van ONPASSIVE gericht zijn op het werven van aangesloten leden. De nieuwe
aangesloten leden worden gebruikt om alle oprichtersteams samen te stellen.
Nogmaals, elke oprichterdie metsucces werd uitgenodigd[en in teamswerd geplaatst]
door bestaandeoprichtersof het bedrijf voorafgaandaan de lancering, wordt mogelijk
eenafzonderlijke "tak" van �nanciële ondersteuningvoor eenuplineoprichter.



Aangesloten leden die zijn binnengebrachtdoor de marketingcampagnesvan het bedrijf
worden in oprichtersteamsgeplaatst. Met andere woorden, de teams van de oprichter zijn
bevolkt met aangeslotenledendie na de lanceringzijn binnengebracht. (Voorbeeld: oprichter
1 brengtoprichter2. oprichter2 [of bedrijf] brengt6 aangeslotenledenbinnen[na lancering].
Oprichter1 verdientinkomstenuit oprichterB en de 6 aangeslotenleden.) Momenteelzijn de
posities van de oprichterbeschikbaarvoor $ 97.00. Die kostenbrengenje naar de plaats van
de Stichter; datis alles. Het bevatgeentoegangtotde matrix [zoals later uitgelegd].

VOORDELEN .

 Toegang tot exclusieve oprichterswebsite
 Prelaunch toegang
 Prioritaire posi�onering
 Lid van de binnenste cirkel
 Bètatest: brainstormen,
 geef feedback
 Plus nog veel meer. Dus ...

Verwacht onder de indruk te zijn als nooit tevoren!



EEN VERGOEDING: DE MATRIX

Om commissies te verdienenin ONPASSIVE,moet u een actief abonnementbehoudenvoor
elk pakket dat u koopt. Er zijn in totaal 4 verschillende pakketten($ 25,00, $ 125,00, $
250,00 en $ 500,00). De volgendepagina'sen gra�eken laten zien hoe u van het ene pakket
naar het andere gaat. Wanneer u een pakket koopt, wordt u in de Companywide-matrix
geplaatst voor dat speci�eke pakket. De aankoop van uw pakketten kan individueel,
allemaal tegelijk worden gedaan, of via een automatischproces met behulp van de winst
van uw huidige actieve pakketten,zodra deze beschikbaarkomen. In elk geval startenalle
leden [inclusief de bestaandeen volgendeoprichters] in een gratis proefperiodevan zeven
dagen. Zoals u zich kunt voorstellen, biedt deze proefperiodezeven dagengratis deelname
aan het bedrijf. Met andere woorden, wanneer een persoon ons product voor
bedrijfsoplossingenwil beoordelen,krijgt hij een gratis proefperiodevan 7 dagen. Tijdens
die proefperiodeworden ze toegevoegdaan het uitnodigendepersoonlijke team van de
oprichteren aan de bedrijfsbredematrix. Terwijl ze in de matrix de mogelijkheidhebbenom
overloop-leden te ontvangen [van de campagnes] en de resulterende commissies te
verzamelen.

COMPENSATIEom oprichter te zijn



However, they will not have access to those commissions un�l they have
paid the $25 cost for the AFFILIATE package. Once they do, which is called
“Ac�va�ng the Level”, the accumulated commissions will be released to
them. If the free trial runs out and they have not ac�vated the next level,
they will be moved to the bo�om of the matrix and the original spot will
become available to someone else. Advancement into each higher package is
done either manually, by choosing when to ac�vate and pay for the next
higher package, or automa�cally, by allowing ONPASSIVE to access your
profits to automa�cally advance you to the next higher package. If done
automa�cally, once you have earned enough to advance to the next higher
package, you will be immediately ac�vated in the next higher package.

In the following charts, which show the matrices for the different levels and
their associated payouts, I will use numbers from the First through Third
Levels to explain money that can be earned. (It should be apparent that Free
Member Spot is actually just how a member is held for a specified period of
�me without any level ac�va�on ac�vity. Consequently, there is no Chart
showing a Free Member or any ac�vity associated with a Free Member.)



BELANGRIJK: We moetenniet vergetendat hetenigetijd zal durenom de posities in
te vullen en dat zal afhangen van verschillende factoren. Ik ben bijvoorbeeld een
oprichterdie lid werd van bijna 5.000, dus ik krijg mijn eerste lid pas als er een lid is
geplaatstbij elk van de 5000 oprichtersdie zich vóór mij hebbenaangesloten. Het hangt
ook sterk af van de grootte,duuren marktverzadigingvan demarketingcampagnes.

BELANGRIJK: Voor de duidelijkheid, als een lid pakkettenvan een hogerniveau wil
kopen in plaats van te wachten om automatisch door het systeem te worden
opgewaardeerd, moeten de pakketten achtereenvolgens worden gekocht. Als we
bijvoorbeeld klaar zijn, is het mijn bedoelingom de eerste 3 pakkettente kopen. Dit
betekentdat ik het pakket van $ 25, $ 125 en $ 250 in opeenvolgendevolgorde moet
kopenvoor eentotaalvan $ 400. Als ik ervoor kies om meteennaar het hoogstepakket
te gaan [dat $ 500 kost], zou ik alle 4 pakkettenmoetenkopen voor een totaal van $
900..



Disclaimer:
De inkomsten variëren afhankelijk 

van de inspanningen van elke 
individuele partner. De 

gepresenteerde inkomensclaims zijn 
niet bedoeld als een garantie voor 

inkomsten; in plaats daarvan zijn ze 
ontworpen om u een idee te geven 
van wat mogelijk is. Zoals met elk 

bedrijf, vereist succes met 
ONPASSIVE hard werken, 

betrokkenheid, leiderschap en 
verlangen.

De pakke�en zijn zo opgezet.
GRATIS leden gaan naar het AFFILIATE $ 25.00-pakket

Niveau 1, met 3 leden, hee� een maandelijkse uitbetaling van $ 6,00

Niveau 2, met 9 leden, hee� een maandelijkse uitbetaling van $ 27,00

Niveau 3, met 27 leden met een maandelijkse uitbetaling van $ 54,00

 uaevin girov ne   gidiuh po nedel tadmo ,tdrow dleebroov tid nI
worden betaald, slechts een totaal van $ 87.00 per maand betaald (6 
+ 27 + 54) = 87



BELANGRIJK: alleen de top drie (Pro, Leader & Master)
pakke�en bieden gegarandeerd dagelijks verkeer.

AFFILIATE leden gaan door naar het PRO $ 125.00-pakket

Niveau 1, met 3 leden, hee� een maandelijkse uitbetaling van $ 30,00

Niveau 2, met 9 leden, hee� een maandelijkse uitbetaling van $ 135,00

Niveau 3, met 27 leden met een maandelijkse uitbetaling van $ 189,00

In dit voorbeeld is het totale verdiende bedrag $ 354,00 per maand, 
aangezien leden worden betaald op alle 3 niveaus van het PRO-pakket; 
(30 + 135 + 189 = 354). De leden verdienen echter ook van het 
AFFILIATE-pakket, dat een totale maandelijkse uitbetaling van $ 441,00 
voor de eerste 3 niveaus in elk pakket weerspiegelt.
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



PRO-leden gaan door naar het LEADER-pakket van $ 250,00.

Niveau 1, met 3 leden, hee� een maandelijkse uitbetaling van $ 30,00

Niveau 2, met 9 leden, hee� een maandelijkse uitbetaling van $ 225,00

Niveau 3, met 27 leden met een maandelijkse uitbetaling van $ 270,00

Aangezien leden in dit voorbeeld op alle 3 niveaus van het LEADER-pakket 
worden betaald, is het totale verdiende bedrag $ 525,00 per maand; (30 
+ 225 + 270 = 525). De leden verdienen echter ook van het AFFILIATE-
pakket en het PRO-pakket, wat een totale maandelijkse uitbetaling van $ 
996,00 voor de eerste 3 niveaus in elk pakket vertegenwoordigt. 6 + 27 + 
54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



LEIDER Leden gaan door naar het MASTER $ 500,00 pakket.

Niveau 1, met 3 leden, hee� een maandelijkse uitbetaling van $ 60,00

Niveau 2, met 9 leden, hee� een maandelijkse uitbetaling van $ 270,00

Niveau 3, met 27 leden met een maandelijkse uitbetaling van $ 405,00

Aangezien leden in dit voorbeeld op alle 3 niveaus van het MASTER-
pakket worden betaald, is het totale verdiende bedrag $ 735,00 per 
maand; (60 + 270 + 405 = 735). De leden verdienen echter ook van het 
AFFILIATE-pakket, het PRO-pakket en het LEADER-pakket, wat een totale 
maandelijkse betaling van $ 1.701,00 vertegenwoordigt voor de eerste 3 
niveaus in elk pakket.

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

Alle resterende inkomsten voor het leven!



Op een gegevenmomentzullen marketingcampagnesmeer oprichtersbinnenhalenen deze
in de bestaandeteams van de vroege oprichters plaatsen. Hier is een belangrijk punt dat
meerdaneensis genoemd.

(Maar er is ook een kans dat we de Oprichter buy-in gelegenheidnooit meer tegenelke
prijs zullen zien.) Tijdens die eerstezes maandenna de lanceringzal hetbedrijf campagnes
uitvoerenom de Oprichter Teams te bouwendoor miljoenen en miljoenen anderenuit te
nodigen. De resulterendenieuweledenzullen wordengebruiktom teamssamente stellen
onderalle danbestaandeoprichters.

Laten we eens nadenken over deze voordelen:
 Een fondsoplossing voor elke oorzaak
 onmiddellijke betaling
 Onbeperkt resterend inkomen wordt dagelijks 

betaald
 Top marke�ng automa�sering voor u gedaan
 Gegarandeerde bezoekers en aanmeldingen

brekende producten voor de automa�sering van 
financiële vrijheid



Dus als je vrienden of familie hebtdie hiervan zullen pro�teren [en ik kan me niemand
voorstellendie datniet zou doen], laat ze dezekans zien. Registreer ze nu of zo snel als je
kunt, zodatde kans niet verlorengaatdoorde lanceringvan ONPASSIVE.

Je zou hetermeeeensmoetenzijn, dezezakelijke oplossingkan enormevoordelenbieden
voor het opbouwenvan iemands �nanciële portefeuille. Dat is ook ontworpen. Houd er
rekening mee dat het niet nodig is om u uit te nodigen werven. Het wordt echter
aangemoedigdomdat het uw rijkdom veel sneller zal opbouwen. Denk erover na. Als
oprichterverdien je heel goedgeld. Als u slechts één oprichterrekruteert,verdubbeltuw
inkomenmogelijk.



Vergeet niet dat elke oprichter in uw team een elëitnetop  inkomstenstroom
voor u wordt. Als u besluit dat u dit met anderen wilt delen en hen wilt
uitnodigen om deel te nemen, is dat geweldig ! . Ik zou zelfs willen
voorstellen dat je een plek koopt voor iemand waar je om geeft en die dat
momenteelniet kan betalen,als je kunt. Ik heb. Het voeldebestgoed.

De lucht
is de

limiet.
Alleen voor
oprichters!

    The  Sky is the 
      Limit !

    For Founders 
     ONLY !



Kunstmatige intelligentie:
Opstand van de machines

Ik weet zeker dat je hebt gehoord van kunstmatige intelligentie; ook machine-
intelligentiegenoemd. Op hetgebiedvan informaticaverwijst hetnaar eenintelligentie
die wordt gedemonstreerddoor machines in plaats van mensen of dieren met een
hogeredenkwijze. Ik zeg dit omdat  ONPASSIVE kunstmatigeintelligentie gebruikt. En
ONPASSIVE schreef de programma's zelf en bezit elk stukje technologie voor zijn
systemen en zal dat altijd blijven doen; het is gepatenteerden eigendom. Ik kan niet
veel meer zeggen over de exacte aard en samenstellingvan de systemen waartoe u
toegangzult hebben,maar wees gerust, ze zullen alles doenwat ik heb gezegddat ze
zullen doen... en nogveel meer.

De toekomst is er.
Ons systeem moeiteloos ...

 Bouwt uw team op en laat uw bedrijf groeien
 Biedt onbeperkte rotators, nieuwe websites en 

bestemmingspagina's
 Verzendt automa�sch verkeer naar uw sites!
 Naadloze beoordelingen, conversies en joins 

voor u

Ontwikkeld met behulp van kunstma�ge intelligen�e.



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Zie je ... dit is een heel echt, online en brick-and-mortar bedrijf. Het productis
een volledig voor u gedaansysteemdat bestaandemarketingbedrijvenen nieuwe
kan automatiseren.

ONPASSIVE heeft momenteelhonderdenbetaaldeondersteuningsmedewerkersen
we promoteneen echt wereldwijd fenomeenmet onze aanwezigheidin meer dan
140 landen. Een van onzelocaties, Orlando FL, is hier afgebeeld.



Even indrukwekkendis dat we 100% schuldenvrij zijn! Denk erover na. Hoeveel
nieuwe, wereldwijd opererendebedrijvenkent u die volledig schuldenvrij zijn? Je
kuntze waarschijnlijk op éénhandtellen.

Bovendien is ons bedrijf erg 'schoon'. Dit betekentdat we echte en duurzame
productenhebbendie zijn samengestelduit soepelgeïntegreerdecomponentenen
nooiteerdervertoondetechnologiedie zeer soepelsamenwerken.

Ik kan u niet alles vertellen wat de ONPASSIVE Business Solution kan doen. (Ik
weet zelfs niet alles wat het kan doen.) Als u echter maar weinig ervaring heeft
met online marketing van welke aard dan ook, zouden enkele van deze
voorwaardenu bekendmoetenzijn.

Met dat in gedachten,kunt u er zeker van zijn dat alles wat u zich kunt voorstellen
nodig om een enilno  marketingbedrijfte runnenwordt verstrekt ... en meer! Maar
als deze termenniets voor u betekenen,is dat prima, omdathet systeemwaar we
hetover hebbenalles voor u doet,dus ontspan. Denk aan de mantra: "Alles voor u
gedaan". Je weet wat "Alles" betekent,toch? Ja ... alles betekentalles. En we
menenhet.

• Contact manager
• splitsen testen
• directe aankoop
• knijp pagina
• omrekeningskoersen
• rotators
• trechters
• Aangesloten software
En veel meer..

• verkeer
• rekruut
• Matrix
• handelaar
• trechters
• opt-in tarief
• banneradvertenties
• verkoop
• bestemmingspagina's



• Oplossing voor zelffinanciering
• Uw eigen vermogensportefeuille
• Bouw elk bedrijf voor u op
• Jij hebt controle over je geld
• Elk handig hulpmiddel dat u nodig hebt
• Nooit gezien, gepatenteerde technologie
• 100% handsfree

Je kunt van $ 25 meer dan een miljoen maken 
..resterende inkomsten voor het leven!Al
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Dus als u zich in de toekomst in een a�liate-, netwerk- of zelfs multi-level
marketingarenabevindt of wilt bevinden, is dit uw oplossing. ONPASSIVE kan u
voorzien van een volledig geautomatiseerd, perptual, 3X Matrix-gebaseerd
bedrijfsmodel. Eenvoudig gezegd betekent dit dat het bedrijf drie mensen direct
onderu plaatsten vervolgensdrie ledenonderelk van hen, dan nog drie ledenonder
elk van hen, enzovoort,op ten minste tien niveaus [uiteindelijk]. Deze gra�ek toont
de eerstedrie niveaus.



Elk van deze leden koopt een geautomatiseerd platform voor een maandelijks
abonnementvan $ 25,00 tot $ 500,00. Dat, mijn vriend, betekent dat veel mensen
rechtstreeksbijdragenaan je inkomstenstroom. En het platform dat ze 'huren'biedt alle
tools die nodigzijn om hunonline marketingbedrijvente automatiseren,wat betekentdat
ze ook veel 'BANG voor hun geld' krijgen. Om nog maar te zwijgen over het feit
ONPASSIVE ook eensuperieur,op zichzelf staandbedrijf is datu voor hetleven enormeen
resterendeinkomstenzal opleveren.

!

Begin sterk en eindig goed!



En ja. "Ik heb wel gezegddat het inkomen residueel is. Het zal maand na maand
steedsmeer voor je bouwenvoor de rest van je leven. Het is zelfs erfelijk; je kunt
het aan je vrienden of familie overlaten... of wie je ook bentwillen, maar je moet
beslissen om ernaar te handelen omdat, zoals je je kunt voorstellen, deze
topleiderschapspositiesniet voor altijd beschikbaarzullen zijn.

TenslottezegtGods Woord:

"... wat waar is, wat nobelis,
wat goedis, wat puuris,
wat mooi is, wat bewonderenswaardigis -
als iets uitstekendof lovenswaardigis -
denkaan zulke dingen”(Filippenzen 4: 8)

Dat vers is hier relevantomdatde passagewordt weerspiegelddoor de �loso�e die
de kern van ONPASSIVE vormt. En als je metMr. Mufareh praat, is hetzijn hart dat je
boven al het andere hoort. Hij gelooft niet in negativiteit, bijten, mompelen of
klagen [en staatdat soort gedragniet toebij ONPASSIVE ; van de oprichtersof iemand
anders.]. Aan de andere kant gelooft hij in familie, wederzijds voordeel, gebed,
geloof en het sprekentot die dingendie niet zijn alsof ze zijn, evenals 'tot je bergen
sprekend'. Dus als je een oprechtverlangenhebt om enorm te slagen terwijl je de
mensenom je heen helpt, dan is dit iets voor jou. En als deze dingenzijn waar je
aan denkten probeertte produceren,ontwikkelenof manifesterenin je leven ... dan
benje hetsoortleider datwe zoeken.



Besteed er geen tijd meer aan om erover na te denken; laat angst los. 'Ga niet ten onder'
door gebrek aan visie. Krijg de visie, ontvangde informatie en besluit vandaagnog lid te
worden. Dit zal letterlijk je leven en je levensstijl veranderen.

Zegeningenen ...

Dank je
voor de �jd om 
over te lezen
deze geweldige
kans ...

JE BENT ERIN OM HET TE 
WINNEN!


