




Isang beses sinabi ng isang tao, "Ang mga hindi
nagagawang tao ay gumawa ng mga desisyon
batay sa kanilang kasalukuyang sitwasyon habang
ang mga matagumpay na tao ay gumagawa ng mga
desisyon batay sa kung saan nais nilang maging."
Sa madaling salita, kailangan natin ng isang
layunin, pangitain para sa ating hinaharap, o hindi
bababa sa isang ideya tungkol sa kung saan gusto
naming pumunta o maging. Sapagkat, gaya ng
sasabihin ko ulit

sa ibang pagkakataon sa librong ito, kung hindi namin
baguhin ang aming direksyon maaari lamang namin tapusin
kung saan tayo ulo! Para sa ilan sa atin na maaaring maging
isang napaka-nakakatakot na panukala.

Ang aklat na ito ay karaniwang nagsasalita tungkol sa
pagkakataon ng ONPASSIVE Business Solution na maaaring
magbigay ng kalayaan na hinahanap natin.

Kung ikaw, tulad ng sa akin, ay pagod sa paglaban at gusto ng personal at pampinansyal
na kalayaan para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, pagkatapos ay kailangan mong
bigyang pansin ang pagkakataong ito. Sapagkat kung tayo ay mga internet marketing
gurus o walang bakas tungkol sa kung paano gumawa ng anumang bagay ngunit "surf"
sa net, ito ay hindi mahalaga; Hindi na. Ito ay maaaring maging solusyon para sa
sinuman. Ito ang pagkakataon ng isang panghabang buhay para sa amin at ito ay
magbabago sa buong online marketing na dynamic para sa kaagad na nakikinita sa
hinaharap.

Ipasa



Kaya .... hayaan mo lamang ang takot na hindi maunawaan ang pagmemerkado sa
online, ang takot sa pagkuha ng masyadong malayo, o kahit na ang takot sa pagiging
scammed ay lumabas mismo sa gate. Ang solusyon na ito ay may 100%
Habambuhay, Garantiya ng Pera Bumalik kung hindi ka masaya.

At habang ikaw, ang mambabasa, ay maaaring matuto, nangangahulugan ito na sa wakas
ay isang solusyon sa negosyo na nagpapahintulot sa lahat na magtagumpay kahit sino o
ano ang kanilang ginawa noon. Ang bawat miyembro, kung walang pasibo o aktibo, ay
awtomatikong magtagumpay!

Kaya, Relaks!
Pagkatapos isipin ang tungkol sa kung ano ang 

iyong binabasa dito.

100% RISK FREE
GUARANTEED

REFUND POLICY



KUNG ANONG MERON TAYO:
ANG PRODUKTO

Naglagay ako ng isang paglalarawan sa pag-andar ng aming produkto, bagaman hindi
sa kabuuan nito, dito mismo sa simula dahil maraming mga tao ang aking sinalita na
hindi lang nauunawaan kung ano ang produkto. Gusto kong ipaalam sa iyo na ito ay
hindi isang kumpletong listahan ngunit ito ay nagbibigay sa iyo ng isang ideya ng
kung ano ang mayroon kami at kung ano ang gagawin nito. Ngunit, tiwala ka sa akin
kapag sinasabi ko, "Kapag inilabas natin ang bagay na ito, simula sa paglulunsad ng
'malambot', ang mga tao ay ganap na mabubuga ng mga kakayahan nito."

Kasalukuyan kaming mayroong higit sa 30,000 Founding Members. Na, sa kanyang 
sarili, ay hindi narinig para sa isang kumpanya sa kanyang pagkabata, hindi sa banggitin 
na hindi namin ilunsad pa! Ngunit kasing ganda nito, hindi ito isang drop sa mga 
kilalang timba kung ihahambing sa kung saan kami ay ulo. Ang ONPASSIVE system 
ay may kakayahang literal na nangangasiwa ng milyun-milyong miyembro. Kailangan 
mong malaman iyon. Sapagkat, sa tamang programa... ang tamang infrastructure 
platform ... maaari mong mapanatili ang core nito habang pinapalitan ang mga elemento 
ng programa kapag sila ay naging lipas na upang ang buong platform ay maaaring 
manatiling aktibo at putulin para sa maraming mga taon; buhay kahit. Ang core ng



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!

ONPASSIVE Platform ay matatag na binuo para sa kinabukasan at 
isinasaalang-alang ang "malaking larawan". Kaya nais namin ang mga futuristic, 
malaking larawan na lider. akitin ang mga lider na nagpapakita ng isang pasyente, 
visionary mindset na maaaring magdala ng halaga at pamumuno sa 
"talahanayan", kaya upang magsalita, at sa gayon magdagdag ng halaga sa 
kumpanya sa kabuuan.

Gayon pa man, tila maraming marami na hindi nauunawaan na ang produkto ng
ONPASSIVE ay isang rebolusyonaryo, stand-alone, AI-driven, Online Business 
Solution. Nakuha mo iyon, tama? Ito ay isang solusyon sa negosyo. Hindi ito 
isang "kopya-pusa" o Look-alike "na produkto. Ito ay napakalinaw na binuo mula 
sa lupa gamit ang artificial intelligence (AI). Ito ay isang bagung-bago, hindi pa 
nakikitang teknolohiya na ganap na isinama sa isang kumpletong sistema. Kapag 
gumamit ka ng sistemang ito, kahit na saan ka namumuno, maaari itong baguhin 
ang iyong direksyon sa kalagitnaan ng [kailangan] at makarating ka sa direksyon 
ng kahanga-hangang tagumpay.



Kaya, OO ... maaari itong baguhin ang iyong buhay! Ito ay isang first-ever, 
AI-Driven, Set-it-and-forget-na platform na maaaring:

… AT MARAMI PANG IBA.

 Magbigay ng mga bagong miyembro

 Ibenta ang iyong produkto para sa iyo

 Buuin ang iyong negosyo para sa iyo

 Mag-advertise sa iyong market

 Magpadala ng Trapiko sa LAHAT ng iyong mga site
 Bigyan ang mga sisitors at mga pag-sign up

 Bigyan ng access sa iyong araw-araw na kita

 Magbigay ng isang Financial Portfolio

 Magbigay ng iyong sariling Crowdfunding Platform

 Ilagay ang iyong mga site sa walang limitasyong mga
rotator / funnel

 I-convert ang Mga Leads

 Porivde buhay pagpapalit kabayaran para sa buhay!

 I-market ang iyong mga site

 Magbigay ng mga matagumpay na solusyon para sa bawat
nagmemerkado



We are a Global Presence in 100+ Countries!

TAYO LEGAL ... GLOBALLY!

Natutugunan natin ang mga tinukoy na pamantayan ng mundo

At kami ay nagiging bagong pamantayan ng mundo!

Walang maaaring magsara sa amin. 
Gagamitin ng mga pamahalaan ang mga produkto.

ANO ANG IBIG SABIHIN NITO? Tulad ng sinabi ko nang mas
maaga, nangangahulugan ito na sa wakas ay may solusyon sa negosyo
na nagpapahintulot sa lahat na magtagumpay kahit na sino man sila o
kung ano ang kanilang ginawa dati. Ang bawat miyembro, kung
walang pasibo o aktibo, ay awtomatikong magtatagumpay.



NGUNIT, KUNG IKAW A MARKETER, (Network, Affiliate, Multi-Level, Direct
Sales ... kahit ano.) Hindi ko kailangang sabihin sa iyo kung ano ang ibig sabihin
nito. Narito ang NUGGET para sa iyo: Sa lalong madaling ilunsad namin, pipiliin
mo o gamitin ang IYONG SARILI MONG DOMAIN; hindi ang kumpanya. Ito
ang iyong negosyo ... iyo ... at itinayo para sa iyo sa AI. At ang bawat tool na
kailangan mo upang bumuo ng ito ay kasama.

KUNG IKAW AY HINDI MARKETER, nangangahulugan ito na awtomatiko kang
mag-market ng ONPASSIVE Business Solution at pagbuo ng kita na lumalaki buwan-
buwan habang binubuo ng ONPASSIVE ang iyong negosyo. Hindi mo kailangang
mag-recruit, magbenta, mag-promote o anumang bagay kung ayaw mong ... ngunit
maaari kang kumita marami pang iba kung gagawin mo.

Tinutulungan ka naming magtagumpay!

Kaya magrelaks. Maging isang Tagapagtatag
Bago ang Big launch!



Ang pasimula ng ONPASSIVE:
Sino ang nasa kontrol?

OK, ngayon na mayroon kami ng mga bagay na iniisip namin na ipinaliwanag,
sigurado ako na alam mo ang pagpukaw na nilikha ng kung ano ang tila patuloy na
paglulunsad ng ONPASSIVE at First-Line Leader Corp na kilala bilang GoFounders.

I am very happy about this and believe it will prove to ONPASSIVE as a new global 
leader in the online marke�ng industry. But the real hero is the Affiliate Marketer 
who uses this system to build their own businesses and add value to the world. 
However, the company and the system have been brought to us by the efforts of its 
"Brainiac" CEO and Founder, Mr. Ash Mufareh.

Ngunit bago ka pumunta sa ilang "abugado sa dagat" o isang self-proclaimed internet
guru, sabihin sa akin ang ilang mga bagay tungkol sa kanya. Si Mr. Mufareh ay isang
pamilya, na may Master's of Information Technology at eCommerce (MIT) sa
pamamagitan ng American Intercontinental University [at kahit na dumalo sa
Harvard upang matuto nang partikular tungkol sa Paglikha ng isang Online na
Negosyo]. At mula sa kung ano ang nakita ko, ang online at software arenas ay kung
saan siya ay excels; kung saan siya "nabubuhay." Nakarating na ba kayo ay matatas
sa isang bagay na nagsasabi sa iyo na gawin ito tulad ng isang isda sa tubig? Oo, si



Mr. Mufareh ay ganoon sa internet ng lahat. Iyon ay sinabi, siya ay sa ilang mga
online na pakikipag-affiliate sa pakikipagsapalaran sa pagmemerkado na siya ay
tapos na napakahusay sa. Karamihan sa mga kapansin-pansin, ayon sa aking
opinyon, ay ang pagtaas ng meteoriko sa Global Domains International (GDI).

Sa kabilang dako, si Mr. Mufareh ay may kahirapan sa industriya; napakahirap ulit.
Bilang isang affiliate marketer, nagdusa siya sa pamamagitan ng maraming katulad
na mga bagay na maaaring mayroon kami at ginawa. Mga bagay na tulad ng mga
platform o system na hindi gumagana o mahulog sa scam. Isa sa mga araw na iyon
ay nagkaroon siya ng isang buong downline na binubuo ng libu-libong mga
miyembro na ninakaw mula sa kanya sa pamamagitan ng kanyang upline.

Gayon pa man, sa posibleng pagbubukod ng edukasyon, ang kanyang kuwento ay
katulad ng maraming mga istorya na sa iyo, sa akin, at sa maraming mga maaaring
sabihin ng iba. Ang mga kuwento tungkol sa pandaraya at panlilinlang na
napapailalim sa karamihan sa mga negosyo sa pagmemerkado sa internet ay
nilagyan namin ng label na "mga pandaraya" o "mga pakana." Natitiyak ko na
maaari rin nating sabihin sa mga kuwento ng mga pagkalugi sa personal at
pinansyal na nagreresulta mula sa mga aktibidad ng naturang mga nakatagpo.
Harapin natin ito, 97% ng lahat ng bagay sa labas ay tila tulad ng isang scam na
idinisenyo upang panatilihin kang bahagya scraping sa pamamagitan ng o, kahit na
mas masahol pa, magnakaw mula sa iyo.



Ito ay tiyak na mga karanasan sa pag-aaral na humantong Mr Mufareh sa paglikha ng ito
kapansin-pansin na kumpanya, ONPASSIVE. At ang mga karanasang iyon ay nagbigay din ng
paraan upang palayasin ang mga pilosopiyang nagpapatakbo nito at secure ang mga ito sa
matatag na lugar. Sinasabi ko na ang ONPASSIVE ni Mr. Mufareh, at sa pamamagitan ng
extension, GoFounders, ay may integridad at etika na hinabi sa tela ng mga system at
aktibidad nito mula sa part-time na tulong sa hardcore programmers at sa lahat ng dako sa
pagitan. Sinasalamin nito ang kanyang puso at ang kanyang paraan ng pamumuhay.

Malamang, hindi pa inilunsad si ONPASSIVE. Ngunit ito ay First-LineLeaders ... aking sarili
at ang natitirang bahagi ng Early Founders ... ay naging aktibo sa loob ng maraming buwan.
Pinatatakbo namin ang pangunahing mula sa isang back-office para sa tiyak na layunin ng
pag-imbita ng higit pang mga Tagapagtatag upang sumali sa ONPASSIVE kilusan bago ang
paglulunsad nito.

Nais ng mga tagapagtatag para sa mga posisyon ng mataas na antas. Kami ang 
pinakamataas na nangungunang pamumuno sa �er; sumali sa amin bago ang paglunsad.

YES!!
YOU ARE RIGHT IF YOU SAID

MAGICAL?
• The Features
• The Fairness
• The Technology
• The Whole Concept

Including the money you will make...

IS TOTALLY MIND-BLOWING!

Founder’s are wanted for high-level positions.
We are the Top-Tier Leadership. Join us now, before launch.



GOFOUNDERS NET:
ANG BUONG TANGGAPAN

Ang Back-Office Platform ay isang kumpletong hanay ng mga tool na natagpuan online sa
pamamagitan ng ONPASSIVE partikular para sa mga Tagapagtatag nito; at ang mga
Tagapagtatag lamang nito. (Ang mga kaakibat na miyembro na binanggit namin ng kaunti,
naiiba mula sa Tagapagtatag, ay hindi magkakaroon ng access sa mapagkukunan na ito.)
Ang back-office ay isang dynamic na plataporma na may mga makapangyarihang tool na
ginagamit para sa simpleng mga hakbangin ng GoFounders - Inaanyayahan namin ang mga
menbers [sa personal na imbitasyon] .

Nagbibigay din ang back-office ng isang natatanging espasyo sa online kung saan
makikipag-ugnay ang Founder sa isa pang Founder. Upang bigyan ka ng isang mas mahusay
na kahulugan ng mga layunin ng GoFounders, ipaalam sa akin ibahagi ang layunin nito
tulad ng nakalista sa limang pangkalahatang kategorya:

1. Tinutulungan itong i-automate ang pagpasok ng iba sa GoFounders Family hanggang
handa na kaming ilunsad.

2. Nagbibigay ito ng mga promotional link. Ang mga ito ay ang parehong mga link na
gagamitin sa ONPASSIVE Rotator at ginagamit upang ilagay ang mga lead mula sa Kampanya
ng Marketing sa Mga Nagtatag ng Mga Koponan.



3. Gumaganap ito bilang isang pangunahing Tagapamahala ng Contact para sa mga 
Maagang Tagapagtatag na pumili upang mag-promote sa kanilang sarili at nagbibigay din 
ng access sa mga profile ng personal at koponan.

4. Nagbibigay ito ng paraan upang makipag-ugnay sa Staff, Technical Support, at iba pang 
Tagapagtatag habang nagbibigay ng mga materyal sa marketing na sumusunod sa 
regulasyon.

5. Nagbibigay ito ng isang lugar upang ma-access ang kasalukuyan at nakalipas na mga 
anunsyo, mga iskedyul ng webinar, nakaraang naitala na mga webinar at iba pang mga 
kaganapan, magagamit na mga pag-download, Mga Tutorial, Mga Frequently Asked 
Questions, at Testimonials.

Screenshot ng Back-Office Dashboard ng GoFounders



NANGUNGUNANG PAMUMUNO:
Ang Tagapagtatag ng Posisyon

Ang mga pagsisikap ng GoFounders, na patuloy na naging matagumpay, ay lumikha ng
higit sa 30,000 miyembro sa buong mundo sa pamamagitan ng Hunyo 2019. At sila ang
mga Pinuno ng Unang Linya na maglalagay ng lahat ng iba pang kaakibat na inilagay sa
kanilang mga koponan.

Kung ikaw ay isang moral at e�kal na lider ... isang
lider na may pasensya at enerhiya ... Hindi namin
dapat sorpresahin ka sa isa sa mga posisyon na ito.
Mula dito matutulungan mo ang kumpanya na
lumago habang �nutulungan ang iba na bumuo ng
isang malusog at mas mayaman na pamumuhay. Ang
parehong paraan ng pamumuhay na hinahanap mo
sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa nangunguna,
ONPASSIVE na pagkakataon. Ang Early Founder
Posi�on, at ang mga kampanya upang pasiglahin ang
tagumpay nito, ay bumubuo ng isang makabuluhang
milyahe sa pagmemerkado sa online at may malaking
pakinabang sa kanila sa mga pananalapi na termino.

Sa isang malawak na paliwanag, kapag tinanggap mo ang isang Early Founder Position,
ikaw ay nakalagay sa ONPASSIVE's Top Leadership. Ito ang nangungunang 1% ng mga lider
ng kumpanya at ang mga koponan sa ilalim ng mga pinuno ay literal na walang bayad.
(Para sa mga wizard ng matematika sa labas: 1% na naka-reference dito ay mahalaga.) Ito
ay ginagawa sa pamamagitan ng pagmemerkado sa mga kampanya ng kumpanya na
gumagamit ng apat o limang ng pinakamahusay / pinakamalaking data exchange kumpanya
sa mundo upang magpatakbo ng mga kampanya. Ang mga kampanyang ito ay "pinakain"
gamit ang mga proprietary database, na binuo at pag-aari ng ONPASSIVE, na binubuo ng
mga hindi kapani-paniwalang mga lead na naka-target sa mga partikular na industriya.
Bago ang paglulunsad ng publiko, ang pangunahing layunin ng umiiral na mga
tagapagtaguyod at mga kampanyang kumpanya ay mag-imbita ng isa pang Founder. Ang
mga founder ay niraranggo ayon sa (1) ang petsa na ang posisyon ay tinanggap, at (2) ang
bilang ng mga bayad na Founder na personal nilang na-sponsor.



Para sa kapakanan ng transparency, ang mga umiiral na Tagapagtatag ay HINDI normal na
mabayaran para sa pagdadala ng mga bagong Founder sa GoFounders Family. Ang
anumang aktibidad ng mga Tagapagtatag upang magdala ng mga bagong Tagapagtatag ay
ganap na ginagawa ng isang indibidwal na pagnanais na makita ang kumpanya na lumago at
umunlad sa pamamagitan ng pagkuha sa bagong pamumuno. Totoo ito sa paggawa ng mga
Webinar, pakikipag-usap sa mga pag-uusap, mga pahayagan [tulad ng mga e-libro, mga
slide show, atbp.), Video, kampanya o email, o anumang iba pang gayong trabaho o media.
Ang lahat ng ito ay ginawa ng Tagapagtatag ng libreng-bayad para sa kabutihan nang buo.
Gayunpaman, habang tinanggap ang mga bagong paanyaya ng Tagapagtatag at dadalhin sa
GoFounders Family, inilalagay sila sa Team ng Tagapagtatag 'na nag-aanyaya sa kanila. Ito
ay maaaring makabuluhan dahil ang bawat bagong Founder ay isang potensyal na stream ng
kita mamaya para sa Nag-aanyaya Tagapagtatag.

Bago ang paglulunsad ng kumpanya ay magpapatakbo ng mga kampanya upang anyayahan
ang mga bagong Tagapagtatag na mailagay sa ilalim ng mga umiiral na Tagapagtatag. Sa
paglunsad ng bagong Tagapagtatag ng Tagapagtatag ay ititigil ng hindi bababa sa anim na
buwan. Sa panahong ito, ang ONPASSIVE na kampanya ay itutuon patungo sa recruitment ng
mga Affiliate Members. Ang mga Bagong Kaakibat na Miyembro ay ginagamit upang
bumuo ng lahat ng Founder of Teams. Muli, ang bawat Founder na
matagumpay na naimbitahan [at inilagay sa mga koponan] ng mga
umiiral na Tagapagtatag o ng kumpanya bago maglunsad ng
potensyal ay nagiging isang hiwalay na "leg" ng pinansiyal na
suporta para sa isang up Founder ng linya.



Ang Mga Kasamahan sa Pagkakatugma na dinadala ng mga kumpanya sa pagmemerkado sa
pagmemerkado ay inilagay sa Team Founding. Maglagay ng isa pang paraan, ang Mga
Tagapayo ng Koponan ay binubuo ng Mga Kaakibat na Miyembro (Halimbawa: Ang Player
ay nagdadala ng Tagapagtaguyod B. Ang Tagapagtatag ng B [o ang kumpanya] ay
nagdudulot ng 6 Mga Kaakibat na Miyembro [pagkatapos ng Paglunsad.] Founder
Natagpuan ang kita mula sa Founder B na may 6 Associated Mga miyembro.) Ang
kasalukuyang posisyon ng mga Tagapayo ay magagamit para sa $ 97.00. Ang gastos na kinita
mo sa lugar ng Tagapagtatag; iyon lang. Hindi kasama ang mga entry ng matrix [tulad ng
ipinaliwanag sa ibang pagkakataon].

Inaasahan na maging impressed tulad ng hindi kailanman bago!

Exclusive Access to Founder Zone

• Early Invitation Before Public
• Priority Positioning
• Priority Access
• Beta Tester
• Inner Circle
• Brainstorming
• Privilege to suggest / vote / give feedback

Plus much more++++
Expect to be impressed like never before! 



Compensación:  La matriz

Para ganar comisiones en ONPASSIVE , debe mantener una suscripción ac�va para cada 
paquete que compre. Hay un total de 4 paquetes diferentes ($ 25.00, $ 125.00, $ 250.00 y 
$ 500.00). Las siguientes páginas y tablas le mostrarán cómo progresa de un paquete a 
otro. Cuando compra un paquete, se coloca en la matriz de toda la compañía, para ese 
paquete en par�cular. La compra de sus paquetes se puede hacer individualmente, todos a 
la vez, o mediante un proceso automá�co u�lizando las ganancias de sus paquetes ac�vos 
actuales, a medida que estén disponibles. En cualquier caso, todos los miembros [incluidos 
los fundadores nuevos y existentes] comienzan en un período de prueba gratuito de siete 
días. Como puede imaginar, esta prueba ofrece una par�cipación gratuita en el negocio 
durante siete días. En otras palabras, cuando una persona desea revisar nuestro producto 
de solución empresarial, obtendrá una prueba gratuita de 7 días. Durante ese período de 
prueba, se agregarán al equipo personal del Fundador de la invitación, así como a toda la 
matriz de la compañía. Mientras estén en la matriz, tendrán la oportunidad de recibir 
miembros desbordados [de las campañas] y acumular las comisiones resultantes.



Sin embargo, no tendrán acceso a esas tarifas hasta que ONPASSIVE / GoFounders haya
pagado el costo de $ 25 por el paquete de AFILIADO. Una vez que lo hagan, lo que se
denomina "Activación del nivel", recibirán las comisiones acumuladas. Si la prueba
gratuita se agota y no han activado el siguiente nivel, se moverán a la parte inferior de la
matriz y el lugar original estará disponible para otra persona. El avance en cada paquete
superior se realiza manualmente, al elegir cuándo activar y pagar el siguiente paquete
superior, o automáticamente, al permitir que ONPASSIVE acceda a sus ingresos para
avanzar automáticamente al siguiente paquete superior. Si se hace automáticamente, una
vez que haya ganado lo suficiente para avanzar al siguiente paquete superior, se activará
inmediatamente en el siguiente paquete superior.

En las siguientes tablas, que muestran las matrices para los diferentes niveles y sus pagos
asociados, usaré los números del primero al tercer nivel para explicar el dinero que se
puede ganar. (Debería ser evidente que Free Member Spot es en realidad cómo se retiene
a un miembro durante un período específico de tiempo sin ninguna actividad de
activación de nivel, por lo que no hay un Gráfico que muestre un miembro gratuito o
cualquier actividad asociada con un Miembro gratuito).



MAHALAGA: Kailangan nating tandaan na aabutin ng ilang oras upang mapunan ang
mga posisyon at ito ay depende sa iba't ibang mga kadahilanan. Halimbawa, ako ay
isang Tagapagtatag na sumali kapag halos 5,000 ang Tagapagtatag kaya hindi ako
makakakuha ng aking unang miyembro ng kampanya hanggang sa isang miyembro ay
inilagay sa bawat isa sa 5,000 Founder na sumali bago ako. Depende din ito sa mabigat
na oras, tagal, at saturation sa merkado ng mga kampanya sa marketing.

MAHALAGA: Para sa kalinawan, kung nais ng isang miyembro na bumili ng mas
mataas na antas ng mga pakete sa halip na maghintay na awtomatikong ma-upgrade ng
system, dapat na bilhin ang mga pakete nang sunud-sunod. Halimbawa, kapag handa
na kami, ang layunin ko ay bilhin ang unang 3 pakete. Nangangahulugan ito na
kakailanganin kong bilhin ang $ 25, ang $ 125, at ang $ 250 na pakete, sa sunud-sunod
na pagkakasunud-sunod, sa kabuuan na $ 400. Kung pinili kong pumunta diretso sa
pinakamataas na pakete [na nagkakahalaga ng $ 500], kakailanganin kong bilhin ang
lahat ng 4 na pakete para sa isang kabuuang $ 900.



Disclaimer: Ang mga kita ay nag-iiba
depende sa bawat indibidwal na
pagsisikap ng Affiliate. Ang mga
claim sa kita na iniharap ay hindi
inilaan upang magsilbing isang
garantiya ng kita; Sa halip, ang mga
ito ay dinisenyo upang mabigyan ka
ng ideya kung ano ang posible. Tulad
ng anumang negosyo, ang tagumpay
sa ONPASSIVE ay nangangailangan
ng pagsisikap, pangako, pamumuno,
at pagnanais.

Ang mga package ay naka-set up tulad nito.
LIBRE Miyembro pumunta sa AFFILIATE $ 25.00 Package

Antas 1, na may 3 miyembro ay may buwanang payout na $ 6.00

Level 2, there are 9 members with a monthly payout of $ 27.00

Level 3, with 27 members has a monthly payout of $ 54.00

Sa halimbawang ito, dahil ang mga miyembro ay binabayaran sa kasalukuyang at 
nakaraang mga antas, lamang ng isang kabuuang $ 87.00 bawat buwan ay binabayaran (6 + 
27 + 54) = 87



MAHALAGA: Ang mga sumusunod na tatlong pangunahing paketeng (Pro, Leader, & 
Master) ay nagbibigay ng garantisadong araw-araw na trapiko.

MGA AFFILIATE Mga miyembro ay sumulong sa PRO $ 125.00 
Package.

Antas 1, na may 3 miyembro ay may buwanang kita na $ 30.00

Antas 2, na may 9 na miyembro ay may buwanang kita na $ 135.00

Level 3, na may 27 miyembro ay may buwanang kita na $ 189.00

Sa halimbawang ito, dahil ang mga Miyembro ay binabayaran sa lahat ng 3 Mga Antas ng
PRO Package, ang kabuuang halaga na kinita ay $ 354.00 bawat buwan; (30 + 135 + 189 =
354). Gayunpaman, ang mga Miyembro ay patuloy na kumita mula sa AFFILIATE Package
pati na rin, na sumasalamin sa isang kabuuang buwanang payout na $ 441.00, para sa unang
3 Mga Antas sa bawat pakete. (6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



PRO Members advance to the LEADER $250.00 Package. 

Antas 1, na may 3 miyembro ay mayroong buwanang kita na $30.00

Level 2, na may 9 na miyembro ay may buwanang kita na $ 225.00

Ang Level 3, na may 27 miyembro ay mayroong buwanang kita na $ 270.00

Sa halimbawang ito, dahil ang mga Miyembro ay binabayaran para sa lahat ng 3 Mga
Antas sa Lider Package, ang kabuuang halaga na kinita ay $ 525.00 bawat buwan; (30 +
225 + 270 = 525). Gayunpaman, patuloy na kumita ang mga miyembro mula sa
AFFILIATE Package at PRO Package, na sumasalamin sa kabuuang buwanang payout
na $ 996.00, para sa unang 3 Mga Antas sa bawat pakete. 6 + 27 + 54) + (30 + 135 +
189) + (30 + 225 + 270) = 996



LEADER Members advance to the MASTER $500.00 Package.

Level 1, with 3 members has a monthly payout of $60.00

Antas 2, na may 9 na miyembro ay mayroong buwanang kita na $ 270.00

Ang Level 3, na may 27 miyembro ay mayroong buwanang kita na $ 405.00

Sa halimbawang ito, dahil ang mga Miyembro ay binabayaran sa lahat ng 3 Mga Antas ng
MASTER Package, ang kabuuang halaga na kinita ay $ 735.00 bawat buwan; (60 + 270 +
405 = 735). Gayunpaman, ang mga miyembro ay patuloy na kumita mula sa AFFILIATE
Package, PRO Package, at ang Lider Package pati na rin, na sumasalamin sa isang
kabuuang buwanang kita na $ 1,701.00, para sa unang 3 Mga Antas sa bawat pakete.

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



Sa ilang punto bago maglunsad ng mga kampanya sa pagmemerkado ay magdadala ng
higit na Tagapagtatag at ilagay ang mga ito sa ilalim ng mga umiiral na Tagapagtatag.
Narito ang isang mahalagang punto na binanggit nang higit sa isang beses.

(Ngunit mayroon ding pagkakataon na hindi namin makita ang pagkakataon ng
Tagapagtatag sa anumang presyo.) Sa loob ng unang anim na buwan ng post-launch na ito,
ang kumpanya ay magsasagawa ng mga kampanya upang magtayo ng Founder Teams,
mag-imbita ng milyun-milyon at milyon-milyong upang sumali. Ang mga nagresultang
bagong miyembro ay gagamitin upang bumuo ng mga koponan sa ilalim ng lahat ng
umiiral na Tagapagtatag. Kaya, kung mayroon kang mga kaibigan o pamilya na
makikinabang dito, ipakita sa kanila ang pagkakataong ito. Mag-sign up ngayon o sa lalong
madaling maaari mong kaya ang pagkakataon ay hindi nawala sa kanila sa pamamagitan
ng paglunsad ng ONPASSIVE.

Let’s Recap
HOW ABOUT THESE BENEFITS?
Let’s imagine

• Funding solution to your business’s and any cause
• Instant payments
• Unlimited residual income.. Paid daily.. In real-time
• Top marketing automation and all done for you
• Real-time guaranteed visitors and signups, All done for you
• Breakthrough products to automate your financial freedom



Kailangan mong sumang-ayon, ang solusyon sa negosyo na ito ay maaaring magbigay ng
napakalaking pakinabang para sa pagtatayo ng pinansiyal na portfolio ng sinuman. Iyon
din ay sa pamamagitan ng disenyo. Tandaan na hindi kinakailangan ang pag-imbita o
pagrekrut sa iyo. Gayunpaman, ito ay hinihikayat dahil ito ay bumuo ng iyong yaman ng
mas mabilis. Isipin mo iyon. Bilang Tagapagtatag ay makakakuha ka ng napakagandang
pera. Kung mag-recruit ka lamang ng isang Tagapagtatag ang iyong potensyal na doubles.



Tandaan, ang bawat Founder sa iyong koponan ay nagiging isang potensyal na stream ng
kita para sa iyo. Kung magpasya kang ibahagi ito sa iba at anyayahan silang sumali sa iyo
ay isang bagay na nais mong gawin pagkatapos ay maaari mo akong tulungan nang labis.
Bagaman hindi ako mas matalinong ito, ginagawa ko ito sa loob ng ilang buwan at
natutunan ko ang isang bagay o dalawa. Gusto ko kahit na iminumungkahi na bumili ka ng
isang lugar para sa isang tao na mahalaga sa iyo na hindi kayang bayaran ito ngayon, kung
maaari mong. Meron akong. Ito ay medyo maganda.

Ang Langit Ay Ang Limitasyon!
Buksan para lamang sa Tagapagtatag.



ARTIPISYAL NA KATALINUHAN:
Ang Pagtaas ng Machine

Sigurado ako na narinig mo ang artificial intelligence; tinatawag din na machine
intelligence. Sa larangan ng agham sa kompyuter, tumutukoy ito sa katalinuhan na
ipinakita ng mga makina kaysa sa mga taong may mataas na pag-iisip o hayop.
Sinasabi ko ito dahil ginagamit ng ONPASSIVE ang artificial intelligence. At ang
ONPASSIVE ay nagmamay-ari ng bawat bit ng teknolohiya para sa mga system nito; ito
ay patentadong at pagmamay-ari. Hindi ko masasabi ang eksaktong kalikasan at
komposisyon ng mga sistema na magkakaroon ka ng access, ngunit tiniyak ko sa iyo,
gagawin nila ang lahat ng sinabi ko na gagawin nila ... at marami pang iba.

Ang Hinaharap ay naririto!

The FUTURE is here...
Our System Effortlessly...

• Builds Your Team and Grows your Business..
• Rotates Limitless Fresh Websites and Landing 
Pages...
• Automatically Sends Traffic to Your Sites...
• Seamlessly Recruits, Converts and Closes for you...

Developed Using Artificial Intelligence



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Nakikita mo ... ito ay isang napaka real, online at brick-and-mortar na negosyo.
Ang produkto nito ay isang fully-finished-for-you system na makakapag-
automate ng mga umiiral na mga negosyo sa marketing.

Ang ONPASSIVE ay kasalukuyang may daan-daang mga bayad na kawani ng
suporta na nakalagay na sa lugar at kami ay touting ating sarili bilang isang tunay
na pangkaraniwang mundo na may sa aming presensya sa higit sa 130 mga
bansa. Ang isa sa aming mga lokasyon, sa Orlando, ay nakalarawan dito.



Ang parehong ay kahanga-hanga na kami ay 100% debtfree! Mag-isip ng ilang
sandali. Gaano karaming mga bagong, globally-operating companies na kilala mo
ang sariling 100% ng kanilang sariling habang ganap na utang sa zero utang?
Malamang na maaari mong mabilang ang mga ito sa isang banda.

Bukod pa rito, ang aming negosyo ay napaka "malinis." Nangangahulugan ito na
mayroon tayong tunay at napapanatiling mga produkto na tumatakbo nang
napakalinaw bilang isang sistema.

Hindi ko masasabi sa iyo ang lahat ng maaaring gawin ng ONPASSIVE Business
Solution. Ngunit kung gayon, hindi ko alam ang lahat ng ginagawa nito.
Gayunpaman, kung mayroon kang hindi bababa sa isang maliit na halaga ng
karanasan sa pagmemerkado sa anumang uri ng online, ang ilan sa mga
terminong ito ay dapat na pamilyar sa iyo.

 Makipag-ugnay sa
Manager

 Split-Testing
 Direktang Pagbili
 Pag-squeeze ng pahina
 Mga Rate ng 

Conversion
 Mga Rotator
 Mga Funnel

 Kaakibat
 Trapiko
 Manggagawa
 Matrix
 Mangangalakal
 Angkop na lugar
 Rate ng Opt-In
 Banner Ads
 Pagbebenta
 Mga Landing-Pahina

Sa ganitong kahulugan, siguraduhin na ang lahat ng maaari mong isipin kung kinakailangan
upang magpatakbo ng isang negosyo sa pagmemerkado sa online ay ibinigay ... at pagkatapos
ng ilang! Ngunit kung ang mga salitang ito ay walang kabuluhan sa iyo pagkatapos na iyon ay
OK dahil ang sistema na aming pinag-uusapan ay gumagana pa rin para sa iyo; kaya
magrelaks. Tandaan ang mantra, "Lahat ay ginawa para sa iyo". Alam mo kung ano ang ibig
sabihin ng "Lahat", tama ba? Yep ... lahat ng bagay ay nangangahulugan ng lahat. At iyon ay
eksakto kung ano ang ibig naming sabihin.



• Self-funding solution
• Your own wealth portfolio
• Builds any business/s for you
• You are in control of your funds
• Every usefulmarketing tool you may 
think of
• Never seen proprietary technology 
100% hands-free

Turn $25 into $2,000,000+++
Residual for Life

Kaya, kung ikaw ay nasa, o nais na sumali, kaakibat, network, o kahit multi-level marketing
arena sa hinaharap, ito ang iyong solusyon. Ang ONPASSIVE ay magbibigay sa iyo ng ganap na
awtomatikong, pagpapanatili sa sarili, 3X Matrix batay sa modelo ng negosyo. Masyadong
madali! Nangangahulugan ito na ang kumpanya ay maglalagay ng tatlong mga tao direkta sa
ilalim mo at pagkatapos ay tatlong miyembro sa ilalim ng bawat isa sa kanila, pagkatapos ay
tatlo pang mga miyembro sa ilalim ng bawat isa sa kanila, at iba pa sa pamamagitan ng hindi
bababa sa sampung antas [sa huli]. Ang tsart na ito ay nagpapakita ng unang tatlong antas.



Ang bawat isa sa mga miyembrong ito ay bumili ng isang awtoma�kong plataporma
para sa isang buwanang bayad sa subscrip�on mula sa $ 25.00 hanggang $ 500.00. Na, 
ang aking kaibigan, ay nangangahulugang maraming tao ang magiging direktang nag-
aambag sa iyong stream ng kita. At ang pla�orm na kanilang "pag-upa" ay nagbibigay ng 
bawat tool na kinakailangan upang i-automate ang kanilang mga online na negosyo sa
marke�ng na nangangahulugan na nakakakuha sila ng maraming "BANG para sa
kanilang usang lalaki", masyadong. Hindi na banggi�n muli na ang ONPASSIVE ay isa ring 
superior, stand-alone na negosyo na magbibigay ng napakalaking at na��rang kita sa iyo
para sa buhay.



Sa pagsasara, 
sinasabi ng Salita ng Diyos,

"... anuman ang totoo, anuman ang marangal,
anuman ang tama, anuman ang dalisay,
anuman ang kaibig-ibig, anuman ang
kahanga-hanga - kung anumang bagay ay
napakahusay o kapuri-puri - isipin ang mga
bagay na iyan."
(Filipos 4: 8)

Ang talatang iyon ay may kinalaman sa ito dahil ang sipi ay inilalarawan ng
pilosopiya na nasa core ng ONPASSIVE. At kapag nakikinig ka kay Mr. Mufareh, ito
ang kanyang puso na naririnig mo. Hindi siya naniniwala sa negatibiti, paninirang-
puri, pagbubulung-bulungan, o pagrereklamo [at hindi tumayo para sa ganitong uri
ng pag-uugali ng ONPASSIVE; mula sa mga Tagapagtatag o sinumang iba pa.]. Sa
kabilang banda, naniniwala siya sa pamilya, kapakinabangan, pananalangin,
pananampalataya, at pagsasalita sa mga bagay na hindi gaya ng mga ito, gayundin
ang "pagsasalita sa iyong mga bundok." Kaya, kung mayroon kang tapat na
pagnanais na magtagumpay habang tumutulong sa mga nakapaligid sa iyo, ito ay
para sa iyo. At kung ang mga bagay na ito ay ang iyong mga iniisip at gusto mong
magtrabaho, magtayo, o magpakita sa iyong buhay ... kung gayon ikaw ang uri ng
pinuno na hinahanap natin.

At oo." Sinabi ko na ang kita ay �ra. Ito ay lalong lalago para sa iyo buwan-
buwang-buwan para sa na��rang bahagi ng iyong buhay. Bilang isang bagay ng 
katotohanan, ito ay minana; maaari mo itong iwanan sa iyong mga kaibigan o 
pamilya ... o sinuman ang gusto mo. Ngunit kailangan mong magpasiya na
kumilos dito dahil, tulad ng maaari mong isipin, ang mga Nangungunang Mga
Posisyon ng Pinuno ay hindi magagamit magpakailanman.



Huwag gumastos ng mas maraming oras sa pag-iisip tungkol dito; hayaan ang takot na
pumunta. Huwag "mamatay" dahil sa kakulangan ng pangitain. Kunin ang pangitain,
makuha ang impormasyon, at magpasiya na sumali sa amin ngayon. Ito ay literal na
baguhin ang iyong buhay at ang iyong pamumuhay.

Mga pagpapala at ...

Salamat sa
pagbabasa ng
eBook na ito.

Ikaw ay nasa tuktok!


