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Se existisse uma formula concreta para fazer que um negocio de
pessoas funcione, e que este fosse o segredo para alcancar a

liberdade financeira no menor tempo possivel, independentemente do
nosso talento inicial, o tipo de produto, a negatividade da internet ou
qualquer crise; valia a pena conhece-la?Neste livro se concentram
vinte anos de trajetria do autor, dedicados exclusivamente a indstria
de MMN (Marketing Multinvel). Desde uma primeira tentativa

falida, at a exitosa construo de varias empresas, todas relacionadas ao
marketing de rede. A quantidade de pessoas que se prospectam,

entrevistam e recrutam dia a dia em um negcio destes, e
simplesmente esmagadora e se poderia dizer que sem comparao com
qualquer outro que envolva pessoas. A informao contida em "e;Meu

Negcio de Gente, 20 Anos Depois"e; representa uma escola
inigualvel, uma espcie de "e;Doutorado"e; para qualquer pessoa que
busque liderar a outros. Seus ensinamentos, provenientes do sucesso
da gesto de redes, so de grande importncia no s no marketing de
rede, mas tambm em outros negcios de gente, tais como vendas de
seguros, tempo compartilhado, vendas de aes, relaes pblicas, ou



qualquer projeto onde exigido um empreendedor prspero e humano.
Devido a vrios captulos exclusivamente dedicados em entender a
programao a que submetido uma criana, em temas de abundancia e
pobreza, este livro poderia ser de grande utilidade para um pai de

famlia que queira criar filhos mais seguros e prsperos. Esta informao
tambm pode impactar a uma pessoa que ainda sem estar

familiarizada com a MMN, queira aprender como reprogramar sua
mente com hbitos geradores de riqueza. Ao terminar de ler esta obra,
muito possvel que o concepto sobre voc e sobre as pessoas em geral

MUDE dramaticamente, levando-te a entender que ajustes so
necessrios para reduzir consideravelmente o caminho at a liberdade
financeira. E mas importante ainda que aes prticas e fceis de recordar

logrem que as mudanas obtidas sejam permanentes. Este livro
descreve valores inamovveis e contem conceptos originais, inditos, s
vezes brutalmente honestos. Mas alm de ser um livro motivacional-
promocional, uma ferramenta educativa nunca antes criada, nascida
da necessidade do autor por encontrar uma forma tica, inteligente,

eficaz e estimulante de obter riqueza atravs de um negcio de duplicao
massiva, como um de marketing de rede. A educao poder. Teu tempo
chegou. La encima esta mais perto do que voc imagina Desfruta.
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