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เพราะไม่วา่เราจะเป็นผูเ้ชยีวชาญดา้นการตลาดอนิเทอรเ์น็ตหร ื ีมม่ไอ
เงอืนงําเกยีวกบัวธิกีารทําอะไรนอกจากการท่องอนิเทอรเ์น็ต ม่ไก็นัม

ญัคาํส ว้ลแกีอม่ไ . นีอาจเป็นทางออกสาํหรบัทุกคน นีเป็นโอกาสของ
ชวีติสาํหรบัเราและมนัจะเปลยีนแบบไดนามกิการตลาดออนไลนท์งัหมด

ีทนัท้ลกในัอตคานอบัรหาํส

า่ววา่ลกยคเนคีม "ผูท้ไีม่ประสบ
ความสาํเรจ็ตดัสนิใจทจีะทําเชน่นันโดย
ดทูสีถานการณปั์จจบุนัในขณะทผีูท้ี
ประสบความสาํเรจ็จะทําเชน่นันเพราะ
วธิทีพีวกเขาตอ้งการมชีวีติอยู่“ วา่ลก
อกีนัยหนึงเราตอ้งมวีสิยัทศันแ์ละ
เป้าหมายหากเราไม่เปลยีนเสน้ทาง

ะกรรตงอขบจดุจู่สปไจาอารเารเงอข !

ามวัลกาน่นัมนคงาบารเกวพบัรหาํส ก
หนังสอืเลม่นีพูดเกยีวกบัโอกาส

นัชูลซโจิกรุธงาท OnPassive ที
สามารถใหอ้สิระทเีรากาํลงัมองหา
หากคณุเชน่ฉันเบอืการตอ่สูแ้ละ

ะลแลคคุบนว่สะรสิอรากงอ้ต
การเงนิสาํหรบัคณุและคนทคีุ กัรณ

สากอโบักจในสมาวค้หใงอ้ตณุค นี

า้นหงา้ขปไ



100% Risk Free
GUARANTEED!

REFUND POLICY

ดงันัน ... ละทงิความกลวัทจีะไม่เขา้ใจการตลาดออนไลนค์วามกลวัที
จะเกดิขนึหรอืแมแ้ตค่วามกลวัทจีะถกูหลอกใหเ้ขา้สูบ่างสงิ โซลชูนันี

พีชดอลตนิงเนืคนักะรปบัรรากีม 100% จใอพม่ไณุคกาห

และในขณะทผีูอ้า่นจะไดเ้รยีนรูนั้นหมายความวา่ในที ูลซโีมก็ารเดุส
ชนัธรุกจิทชีว่ยใหทุ้กคนประสบความสาํเรจ็ไม่วา่พวกเขาจะเป็นใคร
หรอืทําอะไรกอ่นหนา้นี สาพบบแนป็เะจา่วม่ไนคกุทกิชามส อืรหฟีซ

ิตัมนโตัอยดโจ็รเาํสมาวคบสะรปะจฟีทคอแ !

ดงันนัผ่อนคลาย!
จากนนัคดิเกยีวกบัสงิทคีณุกาํลงัอา่นอยู่ทนีี

 ยุาอดอลตนิงเนคืนกัะรปบรั 100%



สงิทเีราม:ี
ารเงอข์ฑณัภติลผ

ฉันใสค่าํอธบิายฟังกช์นัของผลติภณัฑข์องเราแมว้า่มนัจะ ์ณรูบมสม่ไ
ฉันใสม่นักอ่นเพราะมหีลายคนทฉัีนพูดดว้ย า่วจใา้ขเม่ไ่ตแ ์ฑณัภติลผ
คอือะไรฉันตอ้งการใหค้ณุรูว้า่นีไม่ใชร่ายละเอยีด าทํนัม่ตแ ีมณุค้หใ
ความคดิเกยีวกบัสงิทเีรามแีละสงิทตีอ้งทําแตเ่ชอืฉันเมอืฉันพูด
"เมอืเราเปิดตวักอ่นถงึการเปิดตวัคณุจะประทบัใจในความสามารถของ
พวกเขาอย่างไม่น่าเชอื

ขณะนีเรามสีมาชกิผูก้อ่ตงัประมาณ 30,000 คน นันเป็นเรอืงเหลอืเชอื
บัรหาํส ทัษิรบ ทยีงัอยูใ่นชว่งวยัเด็กของพวกเขา งัยารเะลแ ไม่ได ้
วัตดปิเ ! แตม่นัเป็นสงิทดีี รบงัถ่คแงยีพเนป็เ้ดไม่ไนัม รจทุเีลอืงชอืเมอื

เทยีบกบัทุกสงิททํีาได ้ระบบONPASSIVE หกิชามสบัรงอรถรามาส นา้ลยาล
งิรจ้ทแงา่ยอนค คณุตอ้งรูเ้พราะดว้ยโปรแกรมทถีกูตอ้ง ... โค งา้รสงร

พนืฐานของแพลตฟอรม์ทถีกูตอ้ง ... ณขนในกแาษกัรถรามาสณุค ะที
เปลยีนสว่นประกอบของโปรแกรมอปุกรณต์อ่พ่วงเมอืลา้สมยัดงันัน
แพลตฟอรม์ทงัหมดจงึยงัคงทํางานอยู่และทนัสมยั เป็นเวลาหลายปี ...

ม์รอฟตลพแงอขกัลหนกแติวีชดอลต ONPASSIVE สรา้งขนึอยา่งมนัคง
งึถงนึาํคะลแตคานอบัรหาํส "ภาพใหญ"่



ดงันันเราจงึตอ้งการผูนํ้าทยีงิใหญ่และอนาคต อ้ตารเ ดูดงึดรากง
ผูนํ้าเหลา่นันทแีสดงความอดทนความคดิดว้ยวสิยัทศันท์สีามารถ

ู่สามานู้ํผนป็เมาวคะลแา่คณุคานํ "ตาราง" และเพมิมูลค่ บัก้หใา
ทัษิรบ โดยรวม

า่วจใา้ขเม่ไนคยาลหา่วนอืมหเูดมาตก็รไงา่ยอ ONPASSIVE เป็นวิ รากีธ
ิตัวิฏป โซลชูนัการตลาดออนไลนส์าํหรบัธรุกจิออนไลนท์ี บักนางาทํ

ระบบ AI มหไจใา้ขเณุค ? จิกรุธงาทนัชูลซโนป็เนัม ิลผ่ชใม่ไ ์ฑณัภต
"cat copy" เมอืคณุใชร้ะบบนีไม่วา่คณุจะเป็นหวัหนา้คณุสามารถ
เปลยีนทศิทางของคณุ ( นป็เาํจกาห ) ็รเาํสมาวคงอขงาทศิทนป็เ จ

รไะอู้รณุคะารพเ หากคณุไม่เปลยีนวธิี ... ทศิทางทคีณุกาํ ปไะจงัล ...

คณุอาจไปทนัีน



ใช่ ... เป็นครงัแรกทโีปรแกรมสามารถเปลยีน
นป็เิตัมนโตัอยดโณุคงอขนงิเรากงาทติวีช

ม์รอฟตลพแ AI Driven เมอืคณุตงัคา่แลว้คณุ
สามารถเชอืถอืไดค้อื:

… และอนื ๆ

 รคัมสบรั
 แปลง
 ณุคงอขฑ์ณัภตลิผยาข
 ณุคงอขจกิรธุงาร้ส
 ณุคงอขดาลตงัยปไาณษฆโ

 / กชิามสรคัมสกชิามส
 นัวอต่ด้ไยารห้ใ
 นงิเรากงาทนางนนิเาดํรากลผห้ใ
 งอเณุคงอขนชงูฝนุทนงิเมยรีตเ
  นุมหาน้ห / ดักาจํ ม่ไงอช่

 ณุคงอขต์ซไบว็เดาลตรากาทํ
 !



? ? ?

า่วกนใกลโบัดะราน้ํผูนป็เารเ 140 ประเทศ

ยามหฎกกูถารเ - ทวัทกุมุมโลก

เรายดึมนัในมาตรฐานระดบัสงู - ทวัโลก

ม่หใกลโนาฐรตามนป็เยาลกะจงัลาํการเะลแ

ลาบฐัรยดโงลกูถม่ไะจารเ ; พวกเขา จะใช ้
ารเงอข์ฑณัภติลผ !

สงินีหมายความวา่? อยา่งทฉัีนไดก้ลา่วไปกอ่นหนา้นีซงึ
หมายความวา่ในทสีดุเราก็มโีซลชูนัธรุกจิทชี่ นคกุท้หใยว

รคในป็เะจาขเกวพา่วม่ไจ็รเาํสมาวคบสะรป กุทกิชามส คน
ยดโจ็รเาํสมาวคบสะรปะจฟีทคอแอืรหฟีซสาพะจา่วม่ไ

ิตัมนโตัอ



ดาลตรากกนันป็เณุคา้ถ่ตแ ( กบัดะรยาลหรติมธนัพยา่ขอืรคเ ารขาย
ตรง…อะไรก็ตาม) ฉันไม่จาํเป็นตอ้งบอกคณุวา่นีหมายถงึอะไร

ณุคงอขตก็เกนั : เมอืเราเปิดตวัคณุเลอืกหรอืใชข้องคณุ เป็น
งอขา้จเ DOMAIN; งอข่ชใม่ไ ทัษิรบ ณุคงอขจิกรุธอืคนัม …ของ

ณุค …และธรุกจิของคณุเตบิโตขนึดว้ย AI และเครอืงมอืทกุอยา่งที
ยว้ดู่ยอมวรก็งา้รสรากนใ้ชใงอ้ตนป็เาํจณุค

ุธนัชูลซโดาลตรากาทํถรามาสณุคดาลตรากกน่ัชใม่ไณุคกาห จิกร
OnPassive และสรา้งรายไดท้จีะเพมิขนึทุกเดอืนในขณะที ONPASSIVE

ณุคงอขจิกรุธงา้รส ิรสเง่สยาขรคัมสบัรงอ้ตนป็เาํจม่ไณุค รไะออืรหม
รากงอ้ตม่ไณุคกาหมาตก็ ... แตค่ณุสามารถสรา้งรายไดม้ากขึ า้ถน

าทํณุค

จ็รเาํสมาวคบสะรปณุค้หใยว่ชารเ !

ยาลคนอ่ผ่คแงยีพเ
และเลอืกตาํแหน่งผูก้อ่ตงักอ่นทเีราจะเปิดตวั



รูทของ ONPASSIVE:

โอเคนันคอืภาพครา่วๆของสงิทเีราคดิเกยีวกบัทสีดุ

ฉันมคีวามสขุมากเกยีวกบัเรอืงนีและเชอืวา่พวกเขาเป็น บัดะรานู้ํผ
์นลไนออดาลตรากมรรกหาสตุอนใม่หในคกลโ ป็เะจงิรจวัต่รโีฮ่ตแ น

นักการตลาดพนัธมติรทใีชร้ะบบนีเพอืสรา้งธรุกจิของตวัเองและเพมิ
กลโบัก้หใา่คณุค มาตก็รไงา่ยอ ทัษิรบ และระบบนีไดนํ้ามา นาผ่ารเ้หใ

อโีอีซงอขมายายพมาวค "Brainiac" Ash Mufareh;ผูก้อ่ตงั

แตก่อ่นทคีณุจะออกไป "ทนายทะเล" หรอืผูเ้ชยีวชาญทาง
อนิเทอรเ์น็ตทปีระกาศตวัเองฉันจะพูดอะไรบางอยา่งเกยีวกบัเขา Mr.

Mufareh มคีรอบครวัทรีกัเขา าญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเาํสาขเ โท
ซ์ริมเมอคีอะลแศทเนสราสียลโนโคทเนา้ด (MIT) นาผ่ American

Intercontinental University [ มว่รา้ขเะลแ Harvard University เพอืเรยีนรู ้
เกยีวกบัธรุกจิออนไลน]์ และจากสงิทฉัีนไดเ้ห็นวฒันธรรม

งข็แดุจนป็เ์นลไนออ์รวแ์ตฟอซะลแตน็เ์รอทเนิอ ดูพรคใีมม่ไ าทํณุคา่ว
ตวัเหมอืนปลาในนําหรอืไม่? ใช่ Mr Mufareh เป็นเชน่นันเมื งึถดูพอ
อนิเทอรเ์น็ตทกุครงั

บอชดผิบรันคนป็เรคใ



ในอกีดา้นหนึง Mufareh เห็นชว่งเวลาทยีากลาํบากในอตุสาหกรรม
นักน่ชเ อ้รดอืดเมาวคบัร้ดไาขเรติมธนัพดาลตรากกนัะนาฐนใ นจาก

สงิเดยีวกนักบัคณุและฉัน สงิตา่ง ๆ อืรหม์รอฟตลพแน่ชเ ระบบทไีม่
ทํางานหรอืตกเป็นเหยอืจากการฉอ้โกง ครงัหนึงเขาเคยมดี ์นลไ์นวา
ซงึประกอบดว้ยสมาชกิหลายพนัคนถกูขโมยโดยอพัไลนข์องเขา

อยา่งไรก็ตามดว้ยขอ้ยกเวน้ทเีป็นไปไดข้องการศกึษาเรอืงราวของเขา
เป็นเหมอืนเรอืงราวมากมายทคีณุฉันและคนอนื ๆ นว้ถม่ไบนั สามารถ
บอกได ้ เรอืงราวเกยีวกบัการฉอ้โกงและการหลอกลวงทเีกยีวข ้ บักงอ
ธรุกจิการตลาดอนิเทอรเ์น็ตสว่นใหญ่ทเีราระบวุา่เป็น "การหลอกลวง"
อืรห "แผนการ" ฉันแน่ใจวา่เราสามารถบอกเลา่เรอืงราวของความ

สญูเสยีสว่นบคุคลและการเงนิทเีกดิจากกจิกรรมดงักลา่ว ในความเป็น
ณามะรปงิรจ 97% ของทุกสงิในนันดเูหมอืนวา่มกีารหลอกลวงทอีอกแบบ

มาเพอืใหค้ณุแทบจะไม่ไดม้รีายไดเ้พยีงพอตอ่การดาํรงชวีติ น้ลปอืรห
ณุค



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 position.

We are the top-Tier Leadership. Join us now, before launch 

มนัเป็นประสบการณก์ารเรยีนรูท้แีม่นยาํทนํีา Mufareh งา้รสาม ทัษิรบ ทน่ีา
อศัจรรยนี์ ONPASSIVE และประสบการณเ์หลา่นันยงัปทูางไปสูก่ารพฒันา
ปรชัญาการดาํเนินงานและสรา้งจรยิธรรมและความซอืสตัยเ์ป็นประเด็น
กัลห งอขมรรธยิรจะลแ์ณรูบมสมาวค ONPASSIVEและ GoFounders ถกูสรา้งขนึ
จิกรุธนใ มนัอยูใ่นระบบและกจิกรรมตงัแตค่วามชว่ยเหลอืนอกเวลาไป

์รอมเมรกแรปโงึถนจ าขเงอขติวีชีถิวะลแจใวัหนอ้ทะสนัม

แน่นอน ONPASSIVE วัตดปิเม่ไงัย นป็เ่ตแ First-LineLeaders ... อ่กู้ผะลแนฉั ตงักอ่น
หนา้นี ... นอืดเยาลหาลวเนป็เน้รอืรอืตะรกงา่ยอนางาทํ นนิเาํดารเ นว่สนาง
ใหญ่มาจากสาํนักงานดา้นหลงัเพอืจดุประสงคใ์นการเชญิผูก้อ่ตงัเขา้รว่ม
การเคลอืนไหว ONPASSIVE วัตดปิเรากนอ่ก

ใช่คุณพูดถูก. ษศเวินมั !!



GOFOUNDERS NET:
บัลกนางกนัาํส

ม์รอฟตลพแ Back-Office เป็นชดุเครอืงมอืทสีมบรูณแ์บบออนไลนซ์ ึ านฒัพง
โดย ONPASSIVE โดยเฉพาะสาํหรบัผูก้อ่ตงั และมเีพยีงผูก้อ่ตงั (ส นทแวัตกิชาม
ทเีราจะพูดถงึในอกีสกัหน่อยซงึแตกตา่งจากผูก้อ่ตงัจะไม่ส งึถา้ขเถรามา
ทรพัยากรนี) Back-office เป็นแพลตฟอรม์แบบไดนามกิทใีชเ้ครอืงมื งรทนัออ
พลงัทใีชส้าํหรบัโครงการ GoFounders ซงึคอ่นขา้งจะ ยาง่ - ญิชเารเ ผูก้อ่ตงั -

กิชามส [ซงึทําผ่านการเชญิสว่นตวั]

Back-office ยงัใหพ้นืทอีอนไลนท์มีเีอกลกัษณซ์งึผูก้อ่ตั ู้ผบักบอต้ตโถรามาสง
กอ่ตงัคนอนื ๆ ้ดไมคงัสนใ เพอืใหค้ณุเขา้ใจถงึรปูแบบการใชง้าน GoFounders

ทดียีงิขนึใหฉั้นแบ่งปันวตัถปุระสงคต์ามทรีะบไุวใ้นหมวดทรพัยากรทวัไปหา้
ประเภท:
1. ชว่ยใหก้ารเขา้มาของผูอ้นืใน GoFounders Family ัมนโตัอยดโปไนป็เ ติ

วัตดปิเมอ้รพะจารเา่วกนจ
2. ยาขรากมิรสเง่ส์คงิลีม เหลา่นีคอืลงิกเ์ดยีวกนัทจีะใชใ้น ONPASSIVE Rotator

และใชเ้พอืนําไปสูก่ารขายจากแคมเปญการตลาด Sprint ู้ผงอขมีทู่ส กอ่ตงั



3. ทําหนา้ทเีป็นผูจ้ดัการการตดิตอ่ขนัพนืฐานสาํหรบัผูก้อ่ตงัทเีลอืกทจีะ
มีทะลแวัตนว่ส์ลฟไรปโงึถา้ขเราก้หใงัยะลแงอเนตยว้ดตมโรปโ

4. จดัใหม้ชีอ่งทางสาํหรบัการตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทฝ่ีายสนับส คนิคทเนา้ดนนุ
และผูก้อ่ตงัคนอนื ๆ ในขณะทจีดัทําสอืการตลาดทเีป็นไป ดนหาํกอ้ขมาต
5. เป็นสถานทสีาํหรบัเขา้ถงึการประกาศในปัจจบุนัและในอดตีตารางการ
สมัมนาทางเว็บการสมัมนาผ่านเว็บทบีนัทกึไวใ้นอดตีและกจิกรรมอนื ๆ
การดาวนโ์หลดทมีใีหค้าํแนะนําคาํถามทพีบบ่อยและคาํรบัรอง

มุคบวคงผแงอขตอ็ชนีรกส
GoFounders



ดุสงสูาน้ํผูะวาภ :
ตาํแหน่งผูก้อ่ตงั

ความพยายามของ GoFounders ทปีระสบความสาํเรจ็อยา่งตอ่เนืองไดส้ งา้ร
า่วกกามกิชามส 30,000 รายทวัโลกในเดอืนมถินุายน 2019 และนีเป็นส กิชาม

ผูก้อ่ตงัคนแรกภายใต ้ ทัษิรบ ในเครอือนื ๆ !
ดงันันหากคณุเป็นผูนํ้าทางศลีธรรมและ

มรรธยิรจ ... ผูนํ้าทมีคีวามอดทนและ
นางงัลพ ... ไม่น่าแปลกใจทเีราตอ้งการให ้

คณุอยู่ในตาํแหน่งเหลา่นี จากทนีีคณุ
้หใยว่ชถรามาส ทัษิรบ เตบิโตในขณะที

ชว่ยเหลอืผูอ้นืในการพฒันาชวีติทมีี
ักน่ชเงอืรเงุ่รญิรจเมาวคะลแีดพาภขุส น

ไลฟ์สไตลเ์ดยีวกบัทคีณุกาํลงัมองหาโดย
สากอโาหน้ค ONPASSIVE ระดบับนสดุนี

ตาํแหน่งผูก้อ่ตงัและแคมเปญกอ่นหนา้เพอื
ผลกัดนัความสาํเรจ็เป็นขนัตอนสาํคญัใน

การทําการตลาดออนไลนท์สีาํคญัและมา ลาศาหม์นชยโะรปลผบักมอ้รพ
งา้วกงา่ยอยาบิธอาํคมาต ๆ เมอืคณุยอมรบัตาํแหน่งผูก้อ่ตงั ดนหาํกนอ่ก

งอขงูสบัดะราน้ํูผงน่หแาํตบัร้ดไณุค ONPASSIVEนีคอื 1% ดุสงูส นใานู้ํผงอข
ทัษิรบ และทมีภายใตผู้นํ้าเหลา่นีถกูสรา้งขนึแบบแฮนดฟ์ร ี งิรจ้ทแ ( บัรหาํส

ีมกออ์รตสาศตณิคงา้รสยว่ชวัต : 1% อา้งองิทนีีถอืเป็นสาํคญั) นาผ่าทํะจ
การตลาดทวัทงั ทัษิรบ แคมเปญทใีชส้หีรอืหา้ของ ทัษิรบ แลกเปลยีน
ขอ้มูลทดีทีสีดุ / ใหญ่ทสีดุในโลกเพอืเรยีกใชแ้คมเปญ แคมเปญเหลา่นีเป็น

“

fed” โดยใชฐ้านขอ้มูลทเีป็นกรรมสทิธพิฒันาและเป็นเจา้ของโด

ย

ONPASSIVE ซงึประกอบดว้ยโอกาสในการขายทกีาํหนดเป้าหมายไปยงั
อตุสาหกรรมเฉพาะอยา่งไม่น่าเชอื ุถตัวะณราธาสวัตดปิเรากนอ่ก ประสงค ์
หลกัของผูก้อ่ตงัทมีอียู่และแคมเปญของ ทัษิรบ ญิชเรากอืค ผูก้อ่ตงัคนอนื

ๆ

ตาํแหน่งผูก้อ่ตงัไดร้บัการจดัอนัดบัตาม (1) วนัททีไีด ้ ะลแงน่หแาํต (

2)

จาํนวนผูก้อ่ตงัทไีดร้บัคา่จา้งทพีวกเขาสนับสนุนเป็นกา วัตนว่สร



เพอืความโปรง่ใสผูก้อ่ตงัทมีอียู่จะไม่ไดร้บัเงนิจากการนําผูก้อ่ตงัใหม่เขา้สู่
วัรคบอรค GoFounders ดใมรรกจิก ๆ ของผูก้อ่ตงัทจีะเชญิผูก้อ่ตงัใหม่สามารถ

ทําไดด้ว้ยความตอ้งการสว่นบคุคลเพอืให ้ ทัษิรบ สะรปะลแตโบิตเ บการณ์
ความสาํเรจ็ของการเป็นผูนํ้าใหม่นันเป็นจรงิสาํหรบัการสรา้ง านมมัสราก
ผ่านเว็บการพูดการนัดหมายสงิพมิพ ์ ฯลฯ ) ีออืรหอโีดิวญปเมคแ อืรหลมเ
งานหรอืสอือนื ๆ ผลประโยชนท์งัหมดอยา่งไรก็ตามในฐานะผูก้อ่ตงัใหม่ยอม

งัยปไง่สะลแญิชเาํคบัร GoFounders Family ่กู้ผงอขมีทนใู่ยอะจาขเกวพ อตงัที
าขเกวพญิชเ นันอาจสาํคญัเพราะผูก้อ่ตงัใหม่แตล่ะคนมรีายไดท้อีาจมา

ภายหลงัเพอืเชญิผูก้อ่ตงั

วัตดปิเนอ่ก ทัษิรบ จะดาํเนินการรณรงคเ์ชญิผูก้อ่ตงัใหม่ ใน วัตดปิเราก
ตาํแหน่งผูก้อ่ตงัใหม่ใหห้ยดุอยา่งนอ้ยหกเดอืน ในชว่งเวลานีแคมเปญ
OnPassive จะถกูสรา้งขนึสาํหรบัสมาชกิในเครอื หใรติมธนัพกิชามส กูถะจม่
ใชเ้พอืสรา้งทมีกอ่ตงัทงัหมด อกีครงัผูก้อ่ตงัแตล่ะคนไดร้บัเชญิจากผูก้อ่ตงั

นป็เยาลกจาอวัตดปิเนอ่ก "ขา" ิงเรากงาทนนุสบนัสรากกาจกาหงา่ตกยแ น
สาํหรบัผูก้อ่ตงั



ÉS MÉG SOKKAL TÖBB+++
ILYEN MEGELÉGEDETT MÉG SOHA NEM LESZEL !

Els bbségi hozzáférhet ség

Alapítók köre

BETA teszt

Szavazás és

visszajelzések

Hozzáférhet ség a zárt körü FOUNDERS web oldalra

Meghívás a rendszerbe, még a nyivánosság el tt

bbségi elhelyezés a rendszerben

Javaslatok meghallgatása

MILYEN JUTTATÁSOKKAL
 JÁR, A GOFOUNDERS 
 AZ ALAPÍTÓI POZÍCIÓ?

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

สมาชกิในเครอืซงึนําโดยแคมเปญการตลาดของ ทัษิรบ นันจะอยูใ่น ู้ผมีท
กอ่ตงั ในอกีทางหนึงทมีของผูก้อ่ตงัยงัมี ทัษิรบ อืรคเนใ (ตั น่ชเงา่ยอว : ผู ้
กอ่ตงั A, ผูก้อ่ตงันํา, B. ผูก้อ่ตงั B [ อืรห ทัษิรบ ], านู้ํผ 6 ทัษิรบ อืรคเนใ
[ วัตดปิเกาจงัลห ] ผูก้อ่ตงัไดร้บัเงนิจากผูก้อ่ตงั B และสมาชกิในเครอืทงัหมด
6. ) ตาํแหน่งผูก้อ่ตงัปัจจบุนัมใีหบ้รกิารสาํหรบั $ 97.00 ้ชใา่ค จา่ยนันทําให ้
คณุอยู่ในจดุทเีป็นผูก้อ่ตงั นันคอืทงัหมดทมีนัทําดงันันไม่รวมถงึการเขา้สู่

์ซกิรทมเ [ตามทอีธบิายไวใ้นภายหลงั]



COMPENSATION

COMPENSATION : THE MATRIX

ในการรบัคา่คอมมชิชนัใน ONPASSIVE าง้ชใรคัมสรากาษกัรงอ้ตะจณุค น
สาํหรบัแตล่ะแพ็คเกจทคีณุซอื มทีงัหมด 4 แพคเกจทแีตกตา่ นักง ($ 25.00, $

125.00, $ 250.00, และ $ 500.00) หนา้และแผนภมูติอ่ไปนีจะแสดงความคบืหนา้
ของคณุจากแพคเกจหนึงไปอกีแพ็คเกจหนึง เมอืคณุซอืแพคเกจ กูถะจณุค
วางในเมทรกิซท์วัทงั ทัษิรบ สาํหรบัแพ็คเกจนัน การซอืแพค ณุคงอขจกเ
สามารถทําไดท้ลีะรายการทงัหมดในครงัเดยีวหรอืผ่านกระบวนการ
อตัโนมตัโิดยใชก้าํไรจากแพ็คเกจทใีชง้านอยูใ่นปัจจบุนัของ ณุค นใา่วม่ไ
กรณีใด ๆ สมาชกิทงัหมด [รวมถงึผูก้อ่ตงัทมีอียู่และผูก้อ่ตงัทตีามมา]

เรมิตน้ในชว่งทดลองใชฟ้รเีจ็ดวนั อยา่งทคีณุอาจจนิตนาการวา่การทดลอง
นีใหก้ารมสีว่นรว่มในธรุกจิฟรเีจ็ดวนั กลา่วอกีนัยหนึงเมื รากงอ้ตลคคุบอ

กบัร้ดไะจาขเกวพาขเกวพงอขจิกรุธงาทนัชูลซโ์ฑณัภติลผบอสจวรต าร
ีรฟ้ชใงอลดท 7 นัว ในชว่งเวลาทดลองใชง้านนันพวกเขาจะถกูเพมิเขา้ไป

ในทมีสว่นตวัของผูก้อ่ตงัเชญิรวมทงัเมทรกิซท์วัทงั บร ิ ทัษ ในขณะทอียูใ่น
เมทรกิซพ์วกเขาจะมโีอกาสไดร้บัสมาชกิทลีน้เกนิ [จากแคมเปญ] และ
สะสมคา่คอมมชิชนัทไีด ้



อยา่งไรก็ตามพวกเขาจะไม่สามารถเขา้ถงึคา่คอมมชิชนัเหลา่นัน
ะจาขเกวพา่วกนจ ONPASSIVE / GoFounders ยา่จ้ชใา่คยา่จ $ 25 บัรหาํส

แพ็คเกจ AFFILIATE เมอืพวกเขาทําซงึเรยีกวา่ " ะรนาง้ชใดปิเ บัด " า่ค
คอมมชิชนัสะสมจะถกูปลอ่ยออกมาใหพ้วกเขา หากการทดลองใช ้

ูถะจาขเกวพปไอ่ตบัดะรนในาง้ชใดปิเ้ดไม่ไาขเกวพะลแงลดมหีรฟ ก
ยา้ยไปทดีา้นลา่งของเมทรกิซแ์ละจดุเรมิตน้จะปรากฏแกบ่คุคลอนื
ความกา้วหนา้ในแตล่ะแพ็คเกจทสีงูขนึนันสามารถทําได ้ งอเนตยว้ด
โดยเลอืกวา่จะเปิดใชง้านและชาํระเงนิสาํหรบัแพ็คเกจทสีงูขนึถดัไป

้หใตาญนุอรากยดโิตัมนโตัอยดโอืรห ONPASSIVE รไาํกลผงึถา้ขเ ของ
ณุค หากทําโดยอตัโนมตัเิมอืคณุไดร้บัเพยีงพอทจีะก ้ จกเคพ็แู่สปไวา
ทสีงูกว่าถดัไปคณุจะเปิดใชง้านทนัทใีนแพ็คเกจถดัไปทสีงูขนึ

ในแผนภมูติอ่ไปนีซงึแสดงการฝึกอบรมสาํหรบัระดบัทแี นักงา่ตกต
และการจา่ยเงนิทเีกยีวขอ้งฉันจะใชต้วัเลขจากระดบัแรกถงึระดบัที
สามเพอือธบิายเงนิทสีามารถไดร้บั ( า่วดัช้ดไนห็เรวค Free Member Spot

นันเป็นเพยีงวธิกีารทสีมาชกิจดัขนึในชว่งเวลาทกีาํหนดโดยไม่มี
ดใบัดะรนาง้ชใดปิเรากมรรกจิก ๆ ดงันันจงึไม่มแีผนภมูแิส กิชามสงด

ดใมรรกจิกอืรหีรฟ ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัสมาชกิฟร)ี



ญัคาํส : เราตอ้งจาํไวว้า่ตอ้งใชเ้วลาในการกรอกตาํแหน่งและขึ บักู่ยอน
งา่ตยัจจปั ๆ ตวัอยา่งเชน่ฉันเป็นผูก้อ่ตงัทเีขา้รว่มเกอืบ 5,000 ครงัดงันัน

กิชามสีมะจา่วกนจนฉังอขกรแนคกิชามสบัร้ดไม่ไะจนฉั 5,000 คนกบัผู ้
กอ่ตงัทเีขา้รว่มกอ่นหนา้ฉัน นอกจากนียงัขนึอยู่กบัขนาดความยาว
และความอมิตวัของการตลาดของแคมเปญการตลาด

ญัคาํส : เพอืความชดัเจนหากสมาชกิตอ้งการซอืแพ็คเกจระดบัทสีงู
กวา่แทนทจีะรอใหอ้พัเกรดระบบโดยอตัโนมตัแิพ็คเกจจะตอ้งซอื

บัดาํลมาต ตวัอยา่งเชน่เมอืเราพรอ้มความตงัใจของฉันคอืการซอื 3

แพ็คเกจแรก ซงึหมายความวา่ฉันจะตอ้งซอืแพคเกจ $ 25, $ 125 และ $

250 ตามลาํดบัเพอืรวม $ 400 หากฉันเลอืกทจีะตรงไปทแีพ็คเกจ ดุสงูส [ที
าคารีม $ 500] ฉันจะตอ้งซอืแพ็คเกจทงั 4 นิงเนป็เมวรดุช $ 900



Disclaimer:
มาวคมาตปไนักงา่ตกตแ้ดไยาร

ะล่ตแงอขมายายพ ทัษิรบ ในเครอื
การเรยีกรอ้งรายไดท้นํีาเสนอ
ไม่ไดม้ไีวเ้พอืเป็นหลกัปร นักะ
รายได;้ ามบบแกออรากบัร้ดไ่ตแ
เพอืใหค้ณุมคีวามคดิในสงิทเีป็นไป
ได ้ ดใจิกรุธบักวยีดเน่ชเ ๆ

งอขจ็รเาํสมาวค ONPASSIVE นัน
มาวคกนัหนางาทํรากยัศาองอ้ต

มุ่งมนัความเป็นผูนํ้าและความ
ปรารถนามกีารตงัคา่แพคเกจเชน่นี

จกเคพ็แบัรหาํสีรฟา้นหงว่ลกิชามส $ 25.00

บัดะร 1 ทมีี 3 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมกิชามส $ 6.00

บัดะร 2 ทมีสีมาชกิ 9 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมนค $ 27.00

บัดะร 3 กิชามสีม 27 นอืดเยารนิงเะราํชรากีมยาร $ 54.00

ในตวัอย่างนีเนืองจากสมาชกิจะไดร้บัเงนิในระดบัปัจจบุนัแล นอ่กบัดะระ
ยา่จะจา้นห $ 87.oo นอืดเอ่ต (6 +27 + 54) = 87



ญัคาํส : กรแบัดนัอมาสจกเคพ็แะาพฉเ (Pro, Leader, & Master) ตอ่ไปนี
เท่านันทรีบัประกนัการรบัสง่ขอ้มลูรายวนั

สมาชกิของพนัธมติรเลอืนไปทแีพ็คเกจ $ 125.00 ของ
PRO

บัดะร 1 ทมีี 3 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมกิชามส $ 30.00

บัดะร 2 กิชามสีม 9 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมนค $ 135.00

บัดะร 3 กิชามสีม 27 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมยาร $ 189.00

ในตวัอยา่งนีเนืองจากสมาชกิจะไดร้บัเงนิในแพ็คเกจระดบั PRO ทงั 3 บัดะร
ยอดรวมทไีดร้บัคอื $ 354.00 นอืดเอ่ต (30 + 135 + 189 = 354) มาตก็รไงา่ยอ

จกเคพ็แกาจ้ดไยารบัร้ดไงคงัยกิชามส AFFILIATE เชน่กนัซงึสะทอ้นการ
จา่ยเงนิรายเดอืนทงัหมด $ 441.00 บัรหาํส 3 จกเคพ็แะล่ตแนใกรแบัดะร (6 + 27
+ 54) + (30 + 135 + 189) = 441



จกเค็พแบัร้ดไะจพีชาออืมบัดะรกิชามส $ 250.00 าน้ํผูนป็เ

บัดะร 1 ทมีี 3 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมกิชามส $ 30.00

บัดะร 1 ทมีี 3 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมกิชามส $ 30.00

บัดะร 3 กิชามสีม 27 นอืดเยารนิงเะราํชรากีมยาร $ 270 00

ในตวัอยา่งนีเนืองจากสมาชกิจะไดร้บัเงนิในแพ็คเกจ 3 ระดบัทงัหมดของ
ลดีเดอรจ์าํนวนรวมทไีดร้บัคอื $ 525.00 นอืดเอ่ต (30 + 225 + 270 = 525)

จกเคพ็แกาจ้ดไยารบัร้ดไงคงัยกิชามสมาตก็รไงา่ยอ AFFILIATE และ
แพ็คเกจ PRO ดว้ยเชน่กนัซงึสะทอ้นการจา่ยเงนิรายเดอืนทงัหมดของ $

996.00 บัรหาํส 3 จกเคพ็แะล่ตแนใกรแบัดะร 6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) +
(30 + 225 + 270) = 996



LEADER Members advance to the MASTER $500.00 Package.

บัดะร 1 ทมีี 3 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมกิชามส $ 60.00

บัดะร 2 กิชามสีม 9 นอืดเยารนิงเยา่จรากีมนค $ 270.00

บัดะร 3 กิชามสีม 27 นอืดเยารนิงเะราํชรากีมยาร $
405.00
ในตวัอยา่งนีเนืองจากสมาชกิไดร้บัเงนิสาํหรบัแพ็คเกจหลกัพวกเขาจะ
ไดร้บัทงั 3 บัดะร อืคมวรนิงเนวนาํจ $ 735.00 นอืดเอ่ต (60 + 270 + 405 = 735)

จกเคพ็แกาจจกเคพ็แบัร้ดไงคงัยะจกิชามสมาตก็รไงา่ยอ AFFILIATE, PRO

และ LEADER อืดเยารนิงเะราํชรากงึถนห็เ้หในอ้ทะสงัยานู้ํผจกเคพแ นรวม
ของ $ 1,701.00 บัรหาํส 3 จกเคพแะล่ตแนใกรแบัดะร .(6+27+54)+(30+135+189)+(30+225+270)+(60+270+405)=1701



Let's think about these benefits
A fund solu�on for any cause
immediate payment
Unlimited residual income is paid daily
Top marke�ng automa�on done for you
Guaranteed visitors and sign
Breakthrough products for the 
automa�on of financial freedom

ณ จดุหนึงกอ่นทจีะเปิดตวั ONPASSIVE คแรากนนิเาํดะจ์ยน์ีพมอค มเปญ
การตลาดเพอืเชญิผูก้อ่ตงัใหม่เพมิเตมิและวางพวกเขาในทมีผูก้อ่ตงักอ่น
นีเป็นจดุสาํคญัทถีกูกลา่วถงึมากกวา่หนึงครงั
(แตย่งัมโีอกาสทเีราจะไม่เห็นโอกาสทจีะซอืผูก้อ่ตงัอกีครงัในราคาใด ๆ )

วัตดปิเรากกาจงัลหกรแนอืดเกหงว่ชนใ ทัษิรบ ์คงรณรรากนนิเาํดะจ เพอื
สรา้งทมีผูก้อ่ตงัโดยเชญิผูค้นนับลา้นเขา้มา จม่หใกิชามส ะถกูใชเ้พอืสรา้ง
ทมีภายใตผู้ก้อ่ตงัทมีอียูท่งัหมด ดงันันหากคณุมเีพอืนหรอืครอบครวัทจีะ
ไดร้บัประโยชนจ์ากสงินี [ าท่ํญหในว่สณุคา่วดิคนฉัะลแ ] แสดงโอกาสนีแก่
พวกเขา จากนันใหพ้วกเขาลงทะเบยีนโดยเรว็ทสีดุเพอืไม่ใหเ้สยีโอกาส

วัตดปิเะารพเ ONPASSIVE



ดงันันหากคณุมหีรอืครอบครวัทจีะไดร้บัประโยชนจ์ากสงินี [และฉันไม่
สามารถจนิตนาการไดว้า่มใีครทจีะไม่] แสดงโอกาสนีใหพ้วกเขา
ลงทะเบยีนทนัทหีรอือยา่งเรว็ทสีดุเท่าทจีะทําไดเ้พอืโอกาสทจีะไม่สญู

วัตดปิเรากกาจปไยาห ONPASSIVE

คณุตอ้งยอมรบัโซลชูนัธรุกจินีสามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบอยา่งมาก
นคกุทงอขนิงเรากงาทนางลผงา้รสรากบัรหาํส นันก็คอืการออกแบบ

นป็เาํจม่ไณุคยดโาหรรสรากอืรหญิชเรากา่ว้วไาํจดรปโ ก็รไงา่ยอ ตาม
ไดร้บัการสนับสนุนเพราะจะสรา้งความมงัคงัของคณุไดเ้รว็ขนึมาก ลอง

ูดดิค ในฐานะผูก้อ่ตงัคณุจะไดร้บัเงนิทดีมีาก บัรณุคกาห สมคัรผูก้อ่ตงั
เพยีงคนเดยีวรายไดข้องคณุอาจเพมิขนึเป็นสองเท่า ลองนึกภาพมี 5. ลอง
นึกภาพ 50!



The Sky
is

the limit!
FOR 

FOUNDERS
!ONLY

โปรดจาํไวว้า่ผูก้อ่ตงัทมีของคณุทกุคนจะกลายเป็นชอ่งทางรา บัรหาํส้ดไย
ณุค หากคณุตดัสนิใจทจีะแบ่งปันสงินีกบัผูอ้นืและเชญิ มว่รา้ขเ้หใาขเกวพ

Fouders กาม้ดไณุคยว่ชถรามาส ฉันขอแนะนําใหค้ณุซอืตาํแหน่งผูก้อ่ตงั
สาํหรบัคนทคีณุห่วงวา่ไม่สามารถจา่ยไดม้ี moeny เพยีงพอทจีะซอืถา้คณุ
ทําได ้ฉันม.ี ีดกึสู้ร



The future is here.
Our system effortlessly ...

Builds your team and grows your 
business
Provides unlimited rotators, fresh 
websites & des�na�on pages
Automa�cally sends traffic to your sites!
Seamless reviews, converts, and joins for 
you

Developed using ar�ficial intelligence

์ฐษิดะรปาญญปั :

การเพมิขนึของเครอืงจกัร

ฉันแน่ใจวา่คณุเคยไดย้นิเรอืงปัญญาประดษิฐ ์ ่ยอกีอกยีรเ วา่ขา่วงา
กรองเครอืง บืสยวน่หงึถยามห์รอตเวิพมอค์รตสาศายทิวาขาสนใ
ราชการลบัทแีสดงโดยเครอืงจกัรแทนทจีะเป็นคนหรอืสตัวท์ี ดิคมาวคีม
งูส ฉันพูดแบบนีเพราะ ONPASSIVE ์ฐษิดะรปาญญป้ัชใ และ ONPASSIVE เ นยีข

ะจะลแบบะรบัรหาํสติบกุทียลโนโคทเงอขา้จเนป็เะลแกามมรกแรปโ
เสมอ เป็นสทิธบิตัรและเป็นกรรมสทิธิ ไรไะอดพูถรามาสม่ไนฉั ด ้
มากกวา่นีเกยีวกบัลกัษณะและองคป์ระกอบของระบบทคีณุจะสามารถ

้ดไงึถา้ขเ แตม่นัใจไดว้่าพวกเขาจะทําทกุอย่างทฉัีนไดก้ ้วไวา่ล

อนาคตอยู่ทีนี!



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

คุณจะเห็น... นีคือธุรกิจออนไลน์ทีแท้จริงและธุรกิจทีสร้างด้วยอิ งริจ์ฑณัภตลิผยว้ดฐ นัม
เป็นระบบทีสมบูรณ์แบบสําหรับคุณทีจะสามารถดําเนินธุรกิจการตลาดทีมีอยู่ของคุณ

ตัิมนโตัอยดโ

นับจุจปันใ ONPASSIVE มีพนักงานให้การสนับสนุนหลายร้อยคนและเรากําลังสร้าง
ปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างแท้จริงด้วยการปรากฏตัวของเราในกว่าร้อยประเทศสีสิบ

Orlando Florida



ทีน่าประทับใจอย่างเท่าเทียมกันคือปลอดหนี 100% ของเรา! ลองคิดดูสักครู่ กัจ้รูณคุ
ทัษริบ ทีทํางานทัวโลกกี ทัษริบ มีกี ทัษริบ 100% ในขณะทีปลอดหนีคุณ

วยดีเอมืยว้ดบันถรามาส

นอกจากนีธุรกิจของเรานัน "สะอาด" เป็นอย่างมากซึงหมายความว่าเรามีผลิต
แท้จริงและยังยืนซึงประกอบด้วยส่วนประกอบและเทคโนโลยีทีไร้รอยต่อซึงไม่เคยมีมา
ก่อน

ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ทุกอย่างทีโซลูชันธุรกิจONPASSIVE ด้ไาํทถรามาส (ฉันไม่รู้
ด้วยซําว่าต้องทําอะไร) อย่างไรก็ตามหากคุณมีประสบการณ์เล็กน้อยในการตลาด
ออนไลน์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคําศัพท์เหล่านีควรจะคุ้นเคยกับคุณ

•ติดต่อผู้จัดการ
•ทดสอบแยก
•ซือโดยตรง
• า้นหบใบบี
• งลปแราการตัอ
•โรเตเตอร์
• ธีวิ
• รตมิธนัพร์วแ์ตฟอซ
• มาลหน้ล

•การจราจร
•การสรรหา
•เดอะเมทริกซ์
• ยาขู้ผ
•ช่อง
•อัตราการมีส่วนร่วม
•โฆษณาแบนเนอร์
•ขาย
• พาภบัจา้นห

มันใจได้ว่านีคือทุกสิงทีคุณสามารถจินตนาการได้ว่าคุณต้องการดําเนินธุรกิจการตลาดออนไลน์แต่ถ้า
ข้อกําหนดเหล่านีไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณนันก็ไม่เป็นไรเพราะระบบทําทุกอย่างเพือให้คุณจําได้
ว่า"ทําทุกอย่างเพือคุณ" หรือคุณรู้ไหมว่า" " รไะองถึยามห ? งถึยามหนมั " "! และเรา

นมังถึยามห



Self funding solu�on
Your own wealth por�olio
Build any business for you
You control your money
Every useful tool you need
Never seen, proprietary technology
100% hands free

You can turn $ 25 into over a million ...
residual income for life!
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enoD llA

ดังนันหากคุณอยู่ในหรือต้องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายหรือแม้กระทังการ นใบัดะรยาลหดาลต
ONPASSIVE สามารถส่งมอบโมเดลธุรกิจทีใช้เมทริกซ์ 3X ดโ้ดไ ย

ตัิมนโตัอ มันค่อนข้างง่ายซึงหมายความว่า ทัษริบ จะวางคนสามคนโดยตรงภายใต้คุณจากนันสามคน
ภายใต้พวกเขาแต่ละคนและอีกสามคนภายใต้พวกเขาแต่ละคนและอย่างน้อยสิบระดับ แผนภูมินีแสดง

บัดะรมาส เป็นครังแรก



สมาชิกแต่ละคนกําลังซือแพลตฟอร์มอัตโนมัติสําหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือน
ตังแต่$ 25.00 ถึง$ 500.00 นันหมายความว่าหลายๆ คนจะมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ของ
คุณโดยตรง "เช่า" มีเครืองมือทังหมดทีจําเป็นในการทําธุรกิจการตลาด

ตัิมนโตัอยดโ์นลไนออ นอกจากนีONPASSIVEธุรกิจทีโดดเด่นทีจะทําให้คุณมี
ตวิชี



และใช่. "ฉันบอกว่ามันจะสร้างรายได้มากขึนสําหรับคุณหลังจากเดือนหลายเดื ตวิชีดอลตนอ
ทีเหลืออยู่ของคุณในความเป็นจริงมันเป็นมรดกคุณสามารถปล่อยให้เพือนหรือครอบครัว

ณคุงอข ... หรือใครก็ตามทีคุณต้องการ แต่คุณต้องตัดสินใจทํามัน เพราะอย่า
จินตนาการได้ตําแหน่งผู้นําระดับสูงเหล่านีจะไม่สามารถใช้ได้ตลอดไป

ในตอนท้ายพระวจนะของพระเจ้าบอกว่า...,

“ …สิงใดเป็นความจริงสิงใดทีสูงส่งสิงใดถูกสิง
ใดบริสุทธิสิงใดๆ ทีน่ารักอะไรก็ตามทีน่าชืนชม
- หากมีสิงใดทียอดเยียมหรือน่าสรรเสริญ - ให้
นึกถึงสิงนัน”

(ฟิลิปปอย4: 8)

ทีเกียวข้องทีนีเพราะข้อความสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาทีเป็นแกนหลักของOnPassive และ
เมือคุณฟังคําพูดของนายมูฟาเรหัวใจของเขาคือสิงทีคุณได้ยินเหนือสิ เขาไม่เชือใน

บลงชิเยคุดูพราก rgossip หรือบ่น [และไม่ยอมให้มีพฤติกรรมประเภทนันทีOnPassive;

จากผู้ก่อตังหรือคนอืนๆ ] ในทางกลับกันพวกเขาเชือในครอบครัวผลประโยชน์ร่วมกันคํา
อธิษฐานศรัทธาเช่นเดียวกับ "พูดกับภูเขาของคุณ" และช่วยเหลือผู้คนรอบตัวคุณนีคือสิงที

รากงอ้ตณคุ และถ้าสิงเหล่านีเป็นสิงทีคุณคิดและพยายามทีจะสร้างพั ตวิชีนใตธิาสอรืหานฒ
ของคุณ... คุณเป็นผู้นําทีเรากําลังมองหา



อย่าใช้เวลาคิดอีกต่อไปปล่อยให้ความกลัวไป อย่า " ศานพิ " เพราะขาดการมองเห็น
รับวิสัยทัศน์รับข้อมูลและตัดสินใจเข้าร่วมกับเราวันนี สิงนี
สไตล์ของคุณอย่างแท้จริง

พรและ...


