


E O FENÓMENO DOS

A Mudanca de

Paradigma
que ê



Alguém disse uma vez: “Pessoas mal
sucedidas tomam decisões com base em
sua situação atual, enquanto pessoas bem-
sucedidas tomam decisões com base em
aonde querem estar.” Em outras palavras,
precisamos de um objetivo, uma visão para
o futuro ou pelo menos uma ideia sobre
onde nós queremos ir ou ser.

Porque, como mais uma vez direi, que se não mudarmos a nossa direção, podemos 
acabar indo para aonde estamos indo! Para alguns de nós, isso pode ser uma proposta 
muito assustadora.
Este livro fala geralmente sobre a oportunidade ONPASSIVE
Business Solution que pode fornecer a liberdade que estamos
procurando. Se você, tal como eu, está cansado da luta e
gostaria de liberdade pessoal e financeira para você e seus
entes queridos, então precisa prestar atenção a esta
oportunidade.

Porque se somos gurus de marketing na internet, ou não temos idéia de como fazer outra
coisa senão "navegar" na rede, isso não importa mais; não mais. Essa pode ser a solução
para qualquer um. Esta é a chance de uma vida para nós e vai mudar toda a dinâmica do
marketing on-line para o futuro imediatamente previsível.

FRENTE



Assim…. deixe o medo de não entender o marketing on-line, o medo de ir longe 
demais ou até mesmo o medo de ser enganado. Esta solução tem um Lifetime de 
100%, Garantia de devolução do dinheiro, se você não estiver satisfeito. Você é o 
único que pode impedir a si próprio de levar esse sucesso aos seus limites!

Dessa forma, o leitor aprenderá que finalmente temos uma solução de negócios que 
permite que todos tenham sucesso, não importando quem sejam ou o que fizeram 
anteriormente. Cada membro, seja passivo ou ativo, terá sucesso automaticamente!

Então relaxe!
Pense sobre o que você está lendo aqui.. 

100% LIVRE DE RISCO. 
GARANTIDO!



O QUE NÓS TEMOS :
O Produto

Eu coloquei uma descrição de funcionalidade do nosso produto, embora não em sua
totalidade, bem aqui no começo, porque há tantas pessoas com quem falei que
simplesmente não entendem o que é o produto. Quero que você saiba que essa não é
uma lista exaustiva, mas dá uma ideia do que temos e do que ela fará. Mas, acredite
em mim quando eu disser: "Quando lançarmos essa coisa, começando com o
lançamento" suave ", as pessoas ficarão absolutamente impressionadas com suas
capacidades".

Atualmente, temos mais de 30.000 membros fundadores. Isso, por si só, é inédito para
uma empresa em sua infância, para não mencionar que ainda não lançamos! Mas, por
melhor que seja, não é uma gota no balde proverbial em comparação com a direção que
estamos seguindo. O sistema ONPASSIVE será capaz de lidar literalmente com milhões
de membros. Você precisa saber disso. Porque com o programa certo ... a infraestrutura
da plataforma certa ... você pode manter seu núcleo enquanto substitui os elementos do
programa quando eles se tornam obsoletos, de modo que toda a plataforma permaneça
ativa e de ponta por muitos anos; uma vida inteira. O núcleo da Plataforma ONPASSIVE

é solidamente construído para o futuro e considera o "quadro geral". Por isso,
queremos líderes futuristas de grande porte. Queremos atrair os líderes que mostram
uma mentalidade paciente e visionária que pode trazer valor e liderança para a “mesa”,
por assim dizer, e assim agregar valor à empresa como um todo.



De qualquer forma, parece que muitos não entendem que o 
produto ONPASSIVE é uma Solução de Negócios de Marketing On-
line revolucionária, autônoma e voltada para a Inteligencia
Artificial (IA). Você sabia disso?

É uma solução de negócios. Não é um produto copiado ou 
semelhante. Foi meticulosamente desenvolvido a partir do zero 
usando inteligência artificial (IA). É uma nova tecnologia, nunca
vista antes, perfeitamente integrada em um sistema completo. 
Quando você emprega esse sistema, não importa para onde está
indo, ele pode mudar a sua direção no meio (se necessário) e 
levá-lo a um sucesso fenomenal. Porque você sabe o quê? Se 
você não mudar sua trajetória ... a direção que você está indo ... 
você está determinado a acabar aonde você está indo. Isso pode
ser assustador para alguns de nós.

We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!



Então, sim ... é um "nunca antes visto", vida e estilo de vida mudando,
"definir e esquecer" solução de negócios que:

E MUITO MAIS!.

 Recrutar
 Converter
 Venda do seu produto 
 Constroe seu negócio para você
 Anuncia o seu mercado
 Envia tráfego para todos os seus 

sites
 Fornece Visitantes / Assinaturas
 Fornece renda diária
 Fornece uma carteira financeira
 Forneçe seu próprio 

financiamento coletivo
 Coloca seus sites em rotadores / 

funis ilimitados
 Dà uma solução honesta para 

todos os profissionais de 
marketing

 Marca seus sites
 Dá-lhe uma compensação mensal 

sem caducidade!



SOMOS UMA PRESENÇA GLOBAL EM MAIS DE 140 PAISES!

ESTAMOS TOTALMENTE LEGAIS EM TODO O MUNDO

NÓS ADERIMOS ÀS NORMAS AO REDOR DO MUNDO

ESTAMOS TORNANDO NUM NOVO PADRÃO MUNDIAL

NÓS NÃO SEREMOS FECHADOS POR UM GOVERNO; ELES
USARAO NOSSOS PRODUTOS!

O QUE ISTO SIGNIFICA? Bem, como afirmei anteriormente, isso
significa que finalmente temos uma solução de negócios que permite
que todos tenham sucesso, não importa quem sejam ou o que fizeram
anteriormente. Cada membro, seja passivo ou ativo, terá sucesso
automaticamente.



MAS, SE VOCÊ É UM MARKETER, (Rede, Afiliado, Multi-Nível, Vendas
Diretas ... qualquer que seja.) Não preciso dizer-te o que isso significa. Aqui está
um DICA para você: Uma vez que lançarmos, você escolhe ou usa o SEU
PRÓPRIO DOMÍNIO; não da empresa. Sua propria conta... que vai crescendo para
você com a IA. E todas as ferramentas que você precisa para construí-lo estão
incluídas.

SE VOCÊ NÃO É UM MARKETER, isso significa que você estará
automaticamente comercializando oONPASSIVEBusiness Solution e gerando receita
que crescerá mês após mês enquanto o ONPASSIVEconstrói sua empresa. Você não
terá que recrutar, vender, promover ou qualquer outra coisa se não quiser ... mas
pode ganhar muito mais se você o fizer.

Nós Ajudamos Você a Ter Sucesso!

Então relaxe. Apenas certifique-se de se tornar 
num fundador  antes do grande lançamento!



Raízes do ONPASSIVE :
Quem está no leme??

OK, agora que temos as coisas que estavam provavelmente na maioria dos nossos 
cérebros fora do caminho, tenho certeza que você está ciente da agitação criada 
pelo que parece ser o lançamento iminente do ONPASSIVE e seu líder de primeira 

linha conhecida como GoFounders.

Eu estou totalmente entusiasmado com isso e acredito que isso vai mostrar que eles
são o novo líder global na indústria de marketing online. Mas os verdadeiros heróis
serão aqueles comerciantes afiliados que usam este sistema para construir seus
próprios negócios e agregar valor ao mundo. No entanto, a empresa e o sistema
foram trazidos para nós através dos esforços de seu CEO e Fundador “Brainiac”, Sr.
Ash Mufareh.

Mas antes de você ir a um guru da internet "sabe-tudo" ou auto-proclamado, deixe-
me contar algumas coisas sobre isso. O Sr. Mufareh é um homem de família, possui
um mestrado em Tecnologia da Informação e Comércio Eletrônico (MIT) pela
American Intercontinental University [e até participou de Harvard para aprender
especificamente sobre Criação de Negócios Online]. E pelo que eu vi, nas arenas de
internet e softwares on-line são onde ele mais se destaca; é onde ele "vive". Você já
foi tão influente em algo que foi dito para levá-lo como um peixe na água? Sim, o Sr.
Mufareh é assim quando se trata de todas as coisas na internet.



Dito isto, ele tem participado de vários empreendimentos de marketing afiliado em
que ele se saiu muito bem. Mais notavelmente, penso eu, foi sua ascensão meteórica
na Global Domains International (GDI).

Por outro lado, Mufareh também viu tempos difíceis na indústria; tempos muito
difíceis. Como um comerciante afiliado, ele sofreu com muitas das mesmas coisas
que você e eu provavelmente também sofremos. Coisas como plataformas ou
sistemas que não funcionaram ou foram vítimas de fraudes. Uma dessas vezes, ele
teve uma linha inteira de downline consistindo de milhares de membros roubados
pelo seu upline.

De qualquer forma, com a possível exceção da educação, sua história é como muitas
das histórias que você, eu e inúmeros outros poderiam contar. Histórias sobre o
engano e a fraude subjacentes à maioria das empresas de marketing na Internet que
chamamos de "golpes" ou "esquemas". Tenho certeza de que também podemos
contar histórias de perdas pessoais e financeiras resultantes das actividades de tais
empreendimentos. Sejamos realistas: 97% de tudo que está lá fora parece ter sido
projetado para mantê-lo apenas espremendo, ou pior ainda, roubando de você.



YES!
YOU ARE RIGHT IF YOU SAID

MAGICAL?
1. THE FEATURES
2. THE FAIRNESS
3. THE TECHNOLOGY
4. 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.

São precisamente essas experiências de aprendizado que levaram Mufareh à criação desta
notável empresa, a ONPASSIVE. E essas experiências também abriram caminho para
solidificar suas filosofias operacionais e assegurá-las firmemente no lugar. Estou dizendo
que o ONPASSIVE do Sr. Mufareh e, por extensão, o GoFounders, tem integridade e ética
embutidas na estrutura de seus sistemas e atividades, desde a ajuda de meio período até os
programadores hardcore. Tudo reflete seu coração e o seu modo de vida.

Claro, o ONPASSIVE ainda não foi lançado. Mas são os Líderes da Primeira Linha; eu e o
resto dos Fundadores, estamos muito ativos há meses. Operamos principalmente a partir de
um back-office com o propósito expresso de convidar mais Fundadores para se juntarem ao
movimento ONPASSIVE antes de seu lançamento.

SIM ... você está certo se acha que 
isso é mágico!



GOFOUNDERS NET:
O ESCRITÓRIO

A Plataforma de Back-Office é um conjunto completo de ferramentas localizadas on-line
que foi desenvolvido pela ONPASSIVE especificamente para seus Fundadores; e apenas seus
fundadores. (Os membros afiliados sobre os quais falaremos daqui a pouco, que são
diferentes dos fundadores, não terão acesso a este recurso.) O back-office é uma plataforma
muito dinâmica que abriga as poderosas ferramentas usadas para a iniciativa GoFounders,
que é bastante simples - convidamos os membros fundadores [o que é feito através de
convites pessoais].

O back office também oferece um espaço on-line exclusivo onde os Fundadores podem
interagir socialmente com outros Fundadores. Para que você tenha uma ideia melhor do
objetivo da GoFounders, deixe-me compartilhar sua finalidade conforme listado em cinco
categorias gerais de recursos:
1. Ele ajuda a automatizar a entrada de outras pessoas na Família GoFounders até que 
estejamos prontos para iniciar.

 rodator on   sodasu meres a sknil somsem so oãs sessE .sianoicomorp sknil ecenroF .2
 od sepiuqe san tnirpS ad gnitekraM ed ahnapmaC ad sdael racoloc arap   sodasu e ONPASSIVE

fundador.



3. Ele fornece uma Gerente de Contato fundamental para os Fundadores Iniciais que optam 
por promover por conta própria e também fornece acesso a perfis pessoais e de equipe.

4. Ele fornece uma avenida para contactar a equipe, o suporte técnico e outros fundadores 
enquanto fornece materiais de marketing em conformidade com regulamentos.

5. Ele fornece um local para acessar anúncios atuais e passados, agendas de webinars, 
seminários on-line e outros eventos registrados, downloads disponíveis, Tutoriais, 
Perguntas frequentes e Depoimentos.

GoFounders Back-Office Dashboard Screenshot



O TOP LIDER:
A POSIÇÃO DO FUNDADOR

O esforço da GoFounders, que continua a ter um enorme sucesso, produziu mais de 30,000
membros em todo o mundo a partir de meados de Junho de 2019. E estes são os líderes de
primeira linha dos Membros Fundadores sob os quais todos os outros afiliados serão
colocados!

Então, se você é um líder moral e ético ... um líder
com paciência e energia ... não deve ser surpresa que
nós queremos você em uma dessas posições. A partir
daqui, você pode ajudar a empresa a crescer
enquanto ajuda os outros a desenvolverem estilos de
vida mais saudáveis e  ricos. O mesmo estilo de vida
que você procura, pesquisando essa oportunidade
inovadora do ONPASSIVE. O Early Founder Position e
as Campanhas que impulsionarão seu sucesso são um
importante marco de marketing on-line e trarão
tremendos benefícios.

Por meio de uma explicação ampla, quando você aceita uma posição de fundador
antecipado, você é colocado na liderança principal do ONPASSIVE. Esse é o 1% dos líderes
da empresa e as equipes desses líderes são construídas literalmente sem o uso das mãos
(para os especialistas em matemática: os 1% mencionados aqui são significativos). Isso é
feito por meio de marketing em toda a empresa. campanhas usando quatro ou cinco das
melhores / maiores empresas de intercâmbio de dados do mundo para executar as
campanhas. Essas campanhas são "alimentadas" usando bancos de dados proprietários,
desenvolvidos e de propriedade da ONPASSIVE, que consistem em leads incrivelmente
voltados para setores específicos. Antes do lançamento público, o principal objetivo dos
Fundadores existentes e das campanhas da empresa é convidar outros Fundadores. As
posições dos fundadores são classificadas de acordo com (1) a data em que a posição foi
adquirida e (2) o número de fundadores pagos que eles patrocinaram pessoalmente.



Our Goal: Founders will 
Enjoy life Changing Benefits

START STRONG

Higher in the Matrix based on:
1. Date and Time stamp
2. Number if sponsored founders

Por uma questão de transparência, os Fundadores existentes NÃO recebem uma
compensação monetária por trazer novos Fundadores para a Família GoFounders. Qualquer
atividade dos Fundadores para trazer novos Fundadores é feita completamente através de
um desejo individual de ver a empresa crescer e prosperar através da aquisição de uma nova
liderança. Isso vale para a produção de Webinars, palestras, publicações (como e-books,
apresentações de slides, etc.), vídeos, campanhas ou e-mails ou qualquer outro trabalho ou
mídia. Tudo é feito pelo Fundador gratuitamente para o bem do todo. No entanto, como
novos Fundadores aceitam convites e são trazidos para a Família GoFounders, eles são
colocados nas Equipes do Fundador que os convidaram. Isso pode ser significativo porque
cada novo Fundador é um potencial fluxo de renda mais tarde para o Fundador Convidado.

Pouco antes do lançamento, a empresa realizará campanhas para convidar novos
Fundadores para colocar sob os fundadores existentes. No lançamento, as novas posições do
fundador cessam por pelo menos seis meses. Durante esse período, a campanha da
OnPassive será direcionada para o recrutamento de membros afiliados. Os novos membros
afiliados são usados arap  construir todas as equipes dos fundadores. Mais uma vez, cada
Fundador que foi convidado com sucesso [e colocado em equipes] por fundadores existentes
ou pela empresa antes do lançamento, potencialmente se torna uma “perna” separada de
suporte financeiro para



um fundador upline. Os membros afiliados trazidos pelas campanhas de marketing da
empresa são colocados nas equipes do fundador. Em outras palavras, as equipes do
Fundador estão cheias de Membros Afiliados (Exemplo: O Fundador A traz o Fundador B. O
Fundador B [ou empresa] traz 6 Membros Afiliados [Após o Lançamento] Fundador Ganha
renda do Fundador B e 6 Membros Afiliados.) As posições do Fundador são atualmente
disponível por US $ 97,00. Esse custo faz com que você seja colocado no lugar do Fundador;
Isso é tudo. Não inclui entrada na matriz [como explicado um pouco mais tarde].

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

BENEFITS
For Becoming a Founder

Exclusive Access to Founders Zone

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



COMPENSAÇÃO: A MATRIZ

Para ganhar comissões no ONPASSIVE, você deve manter uma assinatura ativa para cada
pacote comprado. Há um total de 4 pacotes diferentes (US $ 25,00, US $ 125,00, US $
250,00 e US $ 500,00). As páginas e gráficos a seguir mostram como você progride de um
pacote para outro. Ao comprar um pacote, você é colocado na matriz da empresa, para esse
pacote específico. A compra de seus pacotes pode ser feita individualmente, de uma só vez,
ou através de um processo automático usando lucros de seus pacotes ativos atuais, à medida
que se tornam disponíveis. Em qualquer caso, todos os membros [incluindo os Fundadores
existentes e subsequentes] começam em um período de teste gratuito de sete dias. Como
você pode imaginar, este teste fornece participação gratuita no negócio por sete dias. Em
outras palavras, quando uma pessoa deseja revisar nosso produto de solução de negócios,
ela receberá uma avaliação gratuita de sete dias. Durante esse período de avaliação, eles
serão adicionados à equipe pessoal do fundador convidativa, bem como à matriz de toda a
empresa. Enquanto estiverem na matriz, eles terão a oportunidade de receber membros do
spillover [das campanhas] e acumular as comissões resultantes.

COMPENSATION



No entanto, eles não terão acesso a essas comissões até que paguem o custo de US $ 25
pelo pacote AFFILIATE. Uma vez que eles fizerem isso, o que é chamado de “Activando
o Nível”, as comissões acumuladas serão liberadas para eles. Se a avaliação gratuita
terminar e eles não tiverem activado o próximo nível, eles serão movidos para a parte
inferior da matriz e o ponto original ficará disponível para outra pessoa. O avanço em
cada pacote superior é feito manualmente, escolhendo quando activar e pagar pelo
próximo pacote mais alto, ou automaticamente, permitindo que o ONPASSIVE acesse seus
lucros para avançar automaticamente para o próximo pacote superior. Se for feito
automaticamente, uma vez que você tenha ganho o suficiente para avançar para o
próximo pacote mais alto, você será imediatamente acivado no próximo pacote mais alto.

Nos gráficos a seguir, que mostram as matrizes para os diferentes níveis e seus
pagamentos associados, vou usar números do primeiro ao terceiro nível para explicar o
dinheiro que pode ser ganho. (Deve ser evidente que o Ponto de Membro Livre é, na
verdade, apenas como um membro é mantido por um período de tempo especificado sem
qualquer atividade de activação de nível. Consequentemente, não há Gráfico mostrando
um Membro Gratuito ou qualquer actividade associada a um Membro Gratuito.)



IMPORTANTE: Precisamos ter em mente que levará algum tempo para preencher
as posições e isso dependerá de fatores variados. Por exemplo, sou um fundador
que se juntou à faixa dos 5.000, por isso não receberei meu primeiro membro até
que um membro tenha sido colocado em cada um dos 5.000 fundadores que
participaram antes de mim. Também depende muito do tamanho, duração e
saturação do mercado das campanhas de marketing.

IMPORTANTE: Para maior clareza, se um membro quiser comprar os pacotes de nível
superior em vez de esperar para ser atualizado automaticamente pelo sistema, os
pacotes deverão ser adquiridos sequencialmente. Por exemplo, quando estivermos
prontos, minha intenção é comprar os 3 primeiros pacotes. Isso significa que eu
precisarei comprar o pacote de US $ 25, US $ 125 e US $ 250, em ordem sequencial,
para um total de US $ 400. Se eu escolher ir direto ao pacote mais alto [que custa US $
500], eu precisaria comprar todos os 4 pacotes para um total de US $ 900.



Notícia legal:
Os ganhos variam dependendo do esforço
de cada Afiliado. Os pedidos de
rendimentos apresentados não se
destinam a servir como garantia de
rendimento; em vez disso, eles são
projetados para lhe dar uma ideia do que é
possível. Como em qualquer negócio, o
sucesso com o ONPASSIVE requer muito
trabalho, compromisso, liderança e
desejo.

Os pacotes são configurados assim.
Membros GRÁTIS avançam para o pacote AFFILIATE $ 25.00

O nível 1, com 3 membros, tem um pagamento mensal de US $ 6,00

O nível 2, com 9 membros, tem um pagamento mensal de US $ 27,00

O nível 3, com 27 membros, tem um pagamento mensal de US $ 54,00

Neste exemplo, como os membros são pagos nos níveis atual e anterior, apenas um total de 
$ 87.oo por mês é pago (6 + 27 + 54) = 87



IMPORTANTE: Apenas os seguintes três principais pacotes (Pro, Leader e Master) 
fornecem tráfego diário garantido.

Membros afiliados avançam para o pacote de R $ 125,00. 

O nível 1, com 3 membros, tem um pagamento mensal de US $ 30,00

O nível 2, com 9 membros, tem um pagamento mensal de US $ 135,00

O nível 3, com 27 membros, tem um pagamento mensal de US $ 189,00

Neste exemplo, como os membros são pagos em todos os 3 níveis do pacote PRO, o valor
total recebido é de US $ 354,00 por mês; (30 + 135 + 189 = 354). No entanto, os membros
também continuam a ganhar com o pacote AFFILIATE, refletindo um pagamento total
mensal de US $ 441,00 nos primeiros 3 níveis de cada pacote. (6 + 27 + 54) + (30 + 135 +
189) = 441



Membros PRO avançam para o pacote LEADER $ 250.00. 

O nível 1, com 3 membros, tem um pagamento mensal de US $ 30,00

O nível 2, com 9 membros, tem um pagamento mensal de US $ 225,00

O nível 3, com 27 membros, tem um pagamento mensal de US $ 270. 00

Neste exemplo, como os membros são pagos em todos os 3 níveis do pacote LEADER, o
valor total recebido é de US $ 525,00 por mês; (30 + 225 + 270 = 525). No entanto, os
Membros também continuam ganhando com o Pacote AFILIADO e o Pacote PRO,
refletindo um pagamento mensal total de US $ 996,00, nos 3 primeiros níveis de cada
pacote. 6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



Membros LEADER avançam para o pacote MASTER $ 500,00.

O nível 1, com 3 membros, tem um pagamento mensal de US $ 60,00

O nível 2, com 9 membros, tem um pagamento mensal de US $ 270,00

O nível 3, com 27 membros, tem um pagamento mensal de US $ 405,00

Neste exemplo, como os membros são pagos em todos os 3 níveis do pacote MASTER, o
valor total recebido é de US $ 735,00 por mês; (60 + 270 + 405 = 735). No entanto, os
membros também continuam a ganhar com o pacote AFFILIATE, o pacote PRO e o pacote
LEADER, refletindo um pagamento mensal total de US $ 1.701,00 pelos primeiros 3 níveis
em cada pacote.

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



Em algum momento antes do lançamento, as campanhas de marketing trarão mais
Fundadores e os colocarão nas Equipes dos Primeiros Fundadores existentes. Aqui está um
ponto-chave que foi mencionado mais de uma vez.

(Mas também há uma chance de nunca mais vermos a oportunidade de buy-in do Fundador
a qualquer preço.) Durante os primeiros seis meses após o lançamento, a empresa realizará
campanhas para construir as equipes fundadoras convidando milhões e milhões de outras
pessoas a participar. . Os novos membros resultantes serão usados arap  construir equipes
sob todos os Fundadores então existentes.

Let’s Recap
How about these benefits? Let’s imagine
1. Funding solution to your business and any cause

2. Instant Payments

3. Unlimited Residual Income.. Paid Daily.. In Real-time

4. Top Marketing Automation and all done for you

5. Real-time Guaranteed visitors and sign ups. All done for you

6. Breakthrough Products to automate your Financial FREEDOM



Então, se você tem amigos ou familiares que irão se beneficiar com isso [e eu não posso
imaginar alguém que não faria isso], mostre a eles essa oportunidade. Inscreva-se agora
ou o mais rápido possível para que não perca a oportunidade através do lançamento do
ONPASSIVE.
Você teria que concordar que essa solução de negócios pode fornecer enormes vantagens
para a criação de portfólio financeiro de qualquer pessoa. Isso também é por design.
Tenha em mente que convidar ou recrutar por você não é necessário. No entanto, é
encorajado porque vai aumentar sua riqueza muito mais rapidamente. Pense sobre isso.
Como Fundador, você ganhará muito dinheiro. Se você recrutar apenas um Fundador, sua
renda potencialmente dobra.



The Sky
is

the limit!
FOR 

FOUNDERS
!ONLY

Lembre-se, cada Fundador da sua equipe se torna um fluxo de renda potencial para você.
Se você decidir compartilhar isso com os outros e convidá-los a participar é algo que você
gostaria de fazer, então eu posso ajudá-lo imensamente. Embora eu não seja mais magistral
nisso, venho fazendo isso há alguns meses e aprendi uma coisa ou duas. Eu sugiro que
você compre um lugar para alguém que você gosta, e que não pode pagar, e você paga se
puder.

O Céu é o Limite! 
Aberto Apenas Para 

Fundadores.



ARTIFICIAL INTELLLIGENCE:
RISE OF THE MACHINES

The future is here.
Our system effortlessly ...
• Builds your team and grows your 

business
• Provides unlimited rotators, fresh 

websites & destination pages
• Automatically sends traffic to your sites!
• Seamless Recruits, converts, and Closes

for you

Developed using artificial intelligence.

Tenho certeza de que você já ouviu falar de inteligência artificial; também chamado de
inteligência de máquina. No campo da ciência da computação, refere-se a uma
inteligência que é demonstrada por máquinas em vez de pessoas ou animais de
pensamento superior. Eu digo isso porque o ONPASSIVE usa inteligência artificial. E o
OnPassive escreveu os próprios programas e possui toda a tecnologia para seus
sistemas e sempre será; é patenteado e proprietário. Não posso dizer muito mais sobre a
natureza e a composição exactas dos sistemas aos quais você terá acesso, mas, com
certeza, eles farão tudo que eu disse que farão… e muito mais.

O FUTURO está aqui!



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Você vê ... este é um negócio muito real, on-line com tijolo e argamassa. Seu
produto é um sistema totalmente feito para você, capaz de automatizar as
empresas de marketing existentes. Mesmo em seu actual estado em
desenvolvimento.

Actualmente, o ONPASSIVE conta com centenas de funcionários de suporte pagos
em todo o mundo e estamos promovendo um fenômeno verdadeiramente global
com nossa presença em mais de 140 países. Uma de nossas localidades, a de
Orlando, é retratada aqui.



Igualmente impressionante é que somos 100% livres de dívidas! Pense nisso por
um momento. Quantas empresas novas que operam globalmente estão cientes de
que elas possuem 100% de si mesmas enquanto estão completamente livres de
dívidas? Você provavelmente pode contá-los em uma mão.

Além disso, nosso negócio é muito "limpo". Isso significa que temos produtos
reais e sustentáveis, compostos de componentes e tecnologias sem precedentes,
que funcionam muito bem juntos.

Eu não posso te dizer tudo o que o ONPASSIVE Business Solution pode fazer. (Eu
nem sei tudo o que isso pode fazer.) No entanto, se você tiver uma pequena
experiência com marketing on-line de qualquer tipo, alguns desses termos devem
ser familiares para você.

• gerente de contato
• teste dividido
• compra direta
• espremer página
• taxas de conversão
• rotadores
• funis
• Software afiliado
• e muito mais.

• tráfego
• recrutamento
• matriz
• comerciante
• nicho
• taxa de adesão
• anuncios
• vendas
• páginas de destino

Com isso em mente, certifique-se de que tudo que você pode imaginar que é necessário para
executar um negócio de marketing on-line é fornecido ... e, em seguida, alguns! Mas se estes
termos não significam nada para você, então tudo bem, porque o sistema que estamos falando
faz tudo para você, então relaxe. Lembre-se do mantra "Tudo feito". Você sabe o que "Tudo"
significa, certo? Sim, tudo significa tudo. E nós queremos dizer isso.



Self funding solution
Your own wealth portfolio
Build any business for you
You are in control of your funds
Every useful Marketing tool you may think of
Never seen, proprietary technology
100% hands free

Turn $25 into $2,000,000++
Residual for life!
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Então, se você é, ou quer ser, um afiliado, rede ou mesmo arenas de marketing multinível no
futuro, esta é a sua solução. O ONPASSIVE pode oferecer a você um modelo de negócios
totalmente automatizado, autoperpectuador e baseado na matriz 3X. Significa simplesmente
que a empresa colocará três pessoas diretamente abaixo de você e depois três membros abaixo
de cada um deles, depois mais três membros em cada um deles, e assim por diante, através de
pelo menos dez níveis [eventualmente]. Este gráfico mostra os primeiros três níveis.



Cada um desses membros está comprando uma plataforma automatizada por uma taxa de
assinatura mensal que varia de US $ 25,00 a US $ 500,00. Isso, meu amigo, significa que
muitas pessoas vão contribuir diretamente para o seu fluxo de renda. E a plataforma que
estão "alugando" fornece todas as ferramentas necessárias para automatizar seus
negócios de marketing on-line, o que significa que eles também estão obtendo muito
"BANG for buck". Sem mencionar mais uma vez que o ONPASSIVE é também um negócio
autônomo e superior que proporcionará renda maciça e residual para você por toda a
vida.



É sim." Eu disse que a renda é residual. Ele irá construir cada vez mais para você,
mês após mês, para o resto da sua vida. De fato, é herdável; você pode deixar isso
para seus amigos ou familiares ... ou para quem você quiser. Mas você tem que
decidir agir, porque, como você pode imaginar, essas posições de liderança não
estarão disponíveis para sempre.

Para encerrar, a Palavra de Deus diz,

“… O que quer que seja verdade, o que quer
que seja nobre, o que é certo, o que quer que
seja puro, o que quer que seja, o que quer
que seja admirável - se é excelente ou
louvável - pense em tais coisas.”
(Filipenses 4: 8)

Esse verso é relevante aqui porque a passagem é espelhada pela filosofia que está
no centro do ONPASSIVE. E quando você ouve a conversa do Sr. Mufareh, é o
coração dele que você ouve acima de tudo. Ele não acredita em negatividade,
mordidas, murmúrios ou reclamações [e não representa esse tipo de
comportamento no ONPASSIVE; dos fundadores ou qualquer outra pessoa. Por outro
lado, ele acredita na família, no benefício mútuo, na oração, na fé e na fala
daquelas coisas que não são como se fossem, assim como "falando em suas
montanhas". Então, se você tem um desejo sincero de ter sucesso ao ajudar as
pessoas ao seu redor, então isso é para você. E se essas coisas são o que você pensa
e procura produzir, desenvolver ou manifestar em sua vida ... então você é o tipo de
líder que estamos procurando.



Não gaste mais tempo pensando nisso; solte o medo. Não "pereça" por falta de visão.
Obtenha a visão, obtenha as informações e decida se juntar a nós hoje. Isso vai literalmente
mudar sua vida e seu estilo de vida.

Bênçãos e…


