
Jak skutecznie zarabiać
czyniąc dobre rzeczy

Posłuchaj historii Andrzeja.
Andrzej pracuje na etacie jako specjalista. Po godzinach prowadzi firmę usługową. Niestety wraz z żoną Agą wpadli w
spiralę długów, bo żyli ponad stan. Komornik zajął ich pensje. Tego, co pozostało, nie wystarcza do wykarmienia dzie-
ci. Postanowili, że Andrzej wyjedzie do Anglii do pracy. Teraz widują się z żoną raz na dwa miesiące. Stali się sobie
obcy i ciągle się kłócą. Rozważali nawet rozwód.

Takich historii jest wiele więcej.

Mariusz przez 20 lat prowadził firmę informatyczną. Kiedyś nawet zatrudniał kilka osób i prowadził sklep stacjonarny.
Zarabiał duże pieniądze. Jednak rynek się zmienił. Elektromarkety przejęły klientów.
Już kilka lat temu Mariusz został oszukany przez kilku pracowników. Obroty spadły, więc pozostałych musiał zwolnić.
Od tego czasu pracował sam. W końcu przekwalifikował się. Został kierowcą. Wyjeżdża w trasy na kilka tygodni. Wi-
duje się z żoną co miesiąc, a ich relacje na tym cierpią.
Imiona bohaterów zostały zmienione. Takich historii znamy więcej… Ale niektóre się różnią

Historia Piotra.

Piotr od 10 lat pracuje w domu. Trudno było się do tego przyzwyczaić i nabrać samodyscypliny, jednak
udało się. Kiedyś zarządzał pracownikami na odległość. Dziś wynajmuje duży dom i jedno z pięter
przeznaczył na firmę.
Jest cały czas przy rodzinie, a przerwy w pracy spędza ze swoją dwójką dzieci. Prowadzi już 10-
osobowy zespół. Wycenia swoją firmę na około 4 miliony złotych.

Historia Rafała.Co takiego zrobili Piotr i Rafał, że im się udało?

Dlaczego Andrzejowi i Mariuszowi na razie jeszcze nie powiodło się? Co możesz zrobić, aby zapewnić
sobie – i swojej rodzinie – godny byt i rozwój na lata?
Dowiesz się tego 13-14 marca (piątek – sobota) w Warszawie na seminarium „Jak skutecznie zarabiać
– czyniąc dobre rzeczy”, gdzie Piotr przedstawi Ci swój System Etycznego Zarabiania.

To seminarium będzie całkowicie inne od dotychczasowych…
Nie tylko zrewolucjonizuje Twoje myślenie o zarabianiu, ale też wywoła ogromną burzę! Wstrząśnie
Twoim światopoglądem i nakieruje na zupełnie nowe punkty odniesienia, których dotychczas mogłeś
nie dostrzegać...
Czy w świecie, w którym rządzi pieniądz i wszechobecny wyścig szczurów, Twoje osobiste wartości
mają jakikolwiek sens? Czy można przetrwać i rozwijać się, pracując w zgodzie ze swoimi wartościa-
mi?



Zobacz jak pogodzić zysk i sumienie
Na tym seminarium poznasz najefektywniejsze metody generowania pieniędzy w 2015 roku,
niezależnie od kryzysu, a nawet tym bardziej skuteczne w kryzysie. Wszystkie będą efektywne i zara-
zem dobre dla innych ludzi.
Dowiesz się, jak zyskać na autentyczności i trosce o drugiego człowieka. Zobaczysz jak ją wyrażać i
dlaczego powoduje ona wzrost dochodów. Dowiesz się wielu rzeczy, o których nikt wcześniej Ci nie
mówił!
13-14 marca w Warszawie poznasz nowe, unikalne sposoby na zarabianie pieniędzy i zwiększanie
przychodów. Dzięki nim będziesz w stanie zapewnić bezpieczeństwo dla swojej rodziny, utrzymać
firmę, inwestować i rozwijać się zawodowo.
Zobaczysz jak zdobywać pieniądze w dobrym celu, zgodnie z wartościami takimi jak: troska o drugiego
człowieka, szacunek do siebie i do innych, pomaganie ludziom, działanie zgodne z sumieniem. Ponad-
to poczujesz wymierne korzyści z zastosowania tych technik, bo kierowanie się w życiu wartościami i
zasadami po prostu się opłaca.

Czym to seminarium różni się od innych?
Naszym zamysłem jest nie tylko zainspirować ludzi. Otrzymasz od nas konkretne narzędzia wspoma-
gające zwiększanie Twoich przychodów:
Narzędzia w PDF do wydruku

Procedury i procesy dla poszczególnych metod jak krok po kroku zarabiać pieniądze i zwiększać
przychody
Listy kontrolne, np. pytania, jakie należy zadać klientowi lub pracodawcy w celu rozpoznania jego
potrzeb, wielka lista kontrolna komunikacji marketingowej i in.
Schematy postępowania, np. w celu znalezienia luki rynkowej, nawiązania współpracy, połączenia
zasobów różnych firm itd.

Z seminarium wyjdziesz nie tylko z wiedzą, ale również ze schematami postępowania oraz narzędzia-
mi pomocniczymi. Te narzędzia mogą Ci służyć przez całe lata. Stanowią one ogromną wartość
liczoną w tysiącach lub dziesiątkach tysięcy złotych. To tak, jakbyś otrzymał księgę procedur cudzej fir-
my – praktycznie za darmo.

Zarabiaj pieniądze nie sprzedając swojej duszy
Wyobrażasz sobie szczęśliwego człowieka, który wszystkie pieniądze zarobił wbrew swoim zasadom?
Czy zyskana w ten sposób wolność finansowa może dać pełną satysfakcję?
Wyższe wartości obowiązują także w interesach. Potwierdzają to biznesy prowadzone przez znane
osoby, które nie wstydzą się mówić o swoich wartościach:

Roman Kluska – od początku prowadził swoją firmę zgodnie z etyką i szacunkiem dla pracowników.
Jak sam mówi, to dzięki nim zaszedł tak daleko, a Optimus stał się marką znanym na całym świecie.

Kiedy niesłusznie oskarżony trafił do więzienia, wielu urzędników zadało sobie sporo trudu, żeby
znaleźć na niego „haka”. Nic takiego nie zdobyli, bo firma była prowadzona zgodnie z prawem. To
etyczne prowadzenie firmy sprawiło, że nic nie znaleźli. „Bo gdyby cokolwiek znaleźli, to ja bym tutaj
nie stał” – mówił na jednym ze spotkań.

Krzysztof Jędrzejewski – główny udziałowiec grupy Kopex, znajdujący się na 29. pozycji na liście 100
Najbogatszych Polaków, posiadający majątek o wartości 695 mln zł, również jest przykładem tego, że
wielki biznes można prowadzić zgodnie z wyższymi wartościami, o których otwarcie mówi i
uczy. Krzysztof jest jednym z prelegentów seminarium i również będziesz miał okazję go poznać
osobiście.



Jacek Weigl - od 2005 roku dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły "Samuel", prowadzącej przedszkole,
podstawówkę i gimnazjum. Pomógł założyć kilkanaście podobnych szkół w całej Polsce. Obecnie
współorganizuje budowę Chrześcijańskiego Centrum Edukacji w Warszawie - na tę niemałą inicjatywę
pozyskano już 4,5 mln zł.

W 2003 roku założył Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, którego jest prezesem. W 2009 roku z ko-
lei założył Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Odpowiedzialni, które prowadzi Klub 29 – organi-
zujący bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży na warszawskim Ursynowie. Przez kilka lat był
członkiem zarządu Ursynowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Mąż Ani Weigl i ojciec
trzech wspaniałych synów: Mateusza, Beniamina i Eliasza oraz cudownej córeczki Hani. Jacek jest
jednym z prelegentów seminarium i będziesz miał okazję go poznać osobiście.

Andrzej Burzyński - Założyciel Instytutu Rozwoju Osobistego KOAH (www.koah.pl). Prowadzi bloga
na temat biznesu, rozwoju osobistego i duchowości (www.AndrzejBurzynski.pl ). Wykładowca Alterna-
tywnej Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobistego Asbiro. Prowadzi cotygodniowe audycje w internetowym
radiu Kontestacja (www.kontestacja.com).

Autor książek: „Od pasji do biznesu”, „Życie pełne pasji”, „Przebacz i uwolnij siebie”. Aktywny inwestor
na rynku nieruchomości. Wykształcenie: mgr filozofii, mgr teologii, instruktor terapii uzależnień, certyfi-
kowany mówca. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów.

Szkolenia prowadzi od 2007 roku. Do tej pory współpracował m.in. z : Votum S.A., Kopex S.A., WDF
(Wielkopolski Dom Finansowy), Solid Consulting, Over Group, Mapa Zdrowia, Zielone Zoo, Folmag,
Polski Druk, Business Bridge Group, Firma Adrian Koczy, Strategie – Rozwoju, Uczelnia Łazarskiego
w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poli-
technika Wrocławska, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, MOPS Piła. Andrzej
jest jednym z prelegentów seminarium i będziesz miał okazję go poznać osobiście.

Ci i im podobni ludzie rozumieją, że zarabianie w zgodzie z wartościami się opłaca. Stajemy się bardziej wiarygodni, a
poświęcając czas innym ludziom lepiej rozumiemy ich potrzeby i możemy lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Jeszcze jedno – w pracy spędzamy większą część dnia. Dlaczego tylko po godzinach mielibyśmy żyć zgodnie ze swoim
sumieniem?

Dobre pieniądze biorą się z troski o dobro drugiego człowieka.
Wolność finansowa to nie tylko stały wpływ gotówki na konto. Wolność finansowa to umiejętność pozbycia się swojego
nadmiernego przywiązania do pieniędzy. Takiego przywiązania, które sprawia, że boisz się stracić to, co posiadasz, i że
nie możesz spać po nocach, bo nakręca cię strach przed bankructwem lub żądza pieniędzy.
Dopiero po uwolnieniu się od tego nadmiernego przywiązania jesteś w stanie podjąć twórcze ryzyko i zrobić coś
wspaniałego, na co nie zdobył się nikt przed Tobą!
Dlaczego? Bo dopiero wtedy przestajesz kierować się w życiu strachem, a zaczynasz robić to, co podpowiada Ci serce,
Twój głos sumienia. Zaczynasz robić wspaniałe i wielkie rzeczy.
Na tym seminarium będziemy mówić nie tylko o tym jak zdobyć pieniądze. Przede wszystkim nauczysz
się je zdobywać w sposób, który uczyni Cię szczęśliwym człowiekiem.
Moją misją jest pomóc Ci się rozwijać i więcej zarabiać, bo wiem, że żyjemy w niełatwych czasach, a
każdy z nas chciałby zapewnić godziwy byt sobie i swojej rodzinie.
Dlatego też na tym seminarium poznasz metody wprowadzania swojej kariery na wyższy poziom, roz-
wijania biznesów i zdobywania pieniędzy, w większości przypadków bez żadnego kapitału na start.



Przejdźmy do konkretów!
Dla kogo

Osoby szukające lepszej, spójnej metody zarabiania pieniędzy.
Osoby, dla których ważne są wartości, szukające w życiu dobra.
Menedżerowie, pracownicy firm, przedsiębiorcy, wolni strzelcy - każdy, kto musi zarabiać pieniądze,
aby żyć, bo nie jest na utrzymaniu innych.

Korzyści
Wolność od pieniędzy zupełnie inna niż ta, której uczą Amerykanie: wypływająca nie tylko ze stanu
posiadania, ale przede wszystkim ze stanu ducha.
Bezpieczeństwo wynikające ze świadomości otaczających nas ogromnych możliwości generowania
pieniędzy. Szanse leżą niemalże na ulicy. Ogranicza nas tylko nasza własna chęć i konsekwencja!
Zwiększenie stopnia niezależności od kryzysu i zewnętrznych czynników ekonomicznych, politycz-
nych, społecznych, demograficznych i innych.
Uniezależnienie się od konkurencji, wyznaczanie własnych standardów.
Poczucie samorealizacji, szacunku do samego siebie i spełnienia.
Wartościowe kontakty, niesamowici ludzie, znajomości na lata.

Czas: 13-14 marca 2015
Miejsce: Warszawa
Nie jest to „typowe szkolenie”, chociaż dowiesz się na nim wielu konkretów związanych z zarabianiem
pieniędzy w 2015 r. Wyniesiesz z tego seminarium sporą dawkę wartościowej wiedzy, ponieważ są
pewne uniwersalne metody, które działają na zwiększenie dochodów w każdej branży i niezależnie od
zawodu.
Dzięki udziałowi w seminarium:

poznasz dziesiątki konkretnych, praktycznych studiów przypadku osób, które osiągały nie-
samowite rezultaty działając przede wszystkim mądrze i z ciekawym pomysłem,
studia przypadku zostaną przełożone na praktykę, abyś zastosował je w swojej sytuacji: poznasz
bowiem ukryte w studiach przypadku modele, systemy i schematy działania,
poznasz skuteczne metody generowania pieniędzy i zwiększania swoich dochodów poprzez
czynienie dobrych rzeczy dla innych ludzi i realizację swojego wielkiego potencjału i
powołania,
zdobędziesz wiele praktycznych wskazówek na temat efektywnego zakładania i rozkręcenia bizne-
su (swojego własnego - lub pracodawcy).

Poruszymy także temat bogactwa, a właściwie „dobrego bogactwa”. Zobaczysz, że „dobre bogactwo” nie jest niczym
złym, o ile nie jest wynikiem pożądliwości, lecz efektem ubocznym służby drugiemu człowiekowi poprzez uczciwą i
przede wszystkim mądrą pracę... przy spełnieniu jeszcze paru warunków naszego podejścia do tak zarobionych pienięd-
zy.
Poznasz konkretne modele generowania „dobrego bogactwa”. Zdobędziesz zbiór praktycznych wskazówek, które
będziesz mógł z powodzeniem wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

zrozumiesz, czym jest prawdziwa wolność finansowa i jak ją zdobyć (zupełnie inaczej, niż uczą niektórzy
autorzy mówiąc Ci, abyś rozbudzał w sobie pożądanie luksusowych domów i samochodów),
dowiesz się jak uniezależnić się od zewnętrznych czynników (ekonomicznych, społecznych, politycznych, kryzysów
i innych),
uzyskasz szansę osiągnięcia większej niż do tej pory samorealizacji poprzez wartościową pracę zgodną z
Twoimi wartościami,
będziesz działać niezależnie od konkurencji i tego, co mówią inni,
nawiążesz znajomości na lata, poznasz niesamowitych ludzi i zdobędziesz kontakty, które mogą ogromnie zao-
wocować w przyszłości.

Zastanawiasz się jaka będzie cena udziału w seminarium?
Jaka będzie cena udziału w seminarium? Otóż chcemy, żebyś wycenił je sam, na zasadzie "co łaska" - prosimy o pokry-
cie tylko co najmniej ceny minimalnej, uwzględniającej nasze koszty organizacyjne.
Kieruj się przy wycenie swoimi przekonaniami i sumieniem, ale uwzględnij też proszę nasz czas i wysiłek przeznaczony



na organizację tego wydarzenia i opracowanie wartościowej wiedzy.
Możesz wpisać kwotę w przedziale od 200 zł do nawet 2000 zł, wedle własnego wyczucia. Jeśli zdecydujesz się wpłacić
więcej, nagrodzimy Twoją hojność dodatkowymi prezentami i bonusami:
Od 200 zł otrzymujesz:

bilet wstępu na dwudniowe seminarium
dostęp do narzędzi (do pobrania w PDF), do systemów, metod, schematów i procedur skutecznego
zarabiania pieniędzy, nawiązywania współpracy, rozpoznania potrzeb klienta i in.
woda i napoje

Jeśli nie stać Cię na opłacenie kwoty min. 200 zł za uczestnictwo w seminarium, zgłoś się do naszego programu stypen-
dialnego najpóźniej do 29 lutego. Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest autentycznie trudna, a chciałbyś uczestniczyć w
seminarium, napisz do nas e-maila na adres biuro@strategie-rozwoju.pl, a udostępnimy Ci krótką aplikację na
stypendium.

Od 400 zł otrzymujesz dodatkowo:
udział w 4 telekonferencjach po szkoleniu - grupowy coaching z Piotrem Michalakiem - ze
względów technicznych tylko dla pierwszych 99 osób! - wartość 800 zł!
dostęp do nagrań z 4 telekonferencji (dla wszystkich)
dostęp do platformy społecznościowej z forum uczestników seminarium

Od 800 zł otrzymasz dodatkowo:
dostęp do nagrań video z wydarzenia
dostęp do nagrań video z I edycji z 2013 roku w jakości HD
możliwość pobrania wszystkich powyższych nagrań w formie MP3!
dodatkowy poczęstunek (catering)

Od 1000 zł otrzymasz dodatkowo:
miejsca w pierwszych rzędach
w piątek i w sobotę: lunch i networking VIP
w piątek: spotkanie wieczorne i networking VIP
możliwość indywidualnej rozmowy z Piotrem po seminarium

Jest to cena jednej wejściówki na seminarium. Jeśli chcesz kupić więcej wejściówek, najlepiej aby dla
każdej osoby złożyć osobną rezerwację, a następnie można dokonać zbiorczej wpłaty na konto.
Kliknij poniżej i zarezerwuj miejsce:
rezerwacje na adres: pfg@pfg.pl

100% Gwarancja Satysfakcji

Chcę Ci zagwarantować, że będzie to seminarium inne niż dotychczasowe, ale na pewno nie mniej praktyczne i nie
mniej wartościowe!

Zależy mi na Twoim zadowoleniu, dlatego wszystkim, którzy zakupią wejściówkę, udzielam Gwarancji Satysfakcji. Jeś-
li przyjedziesz do Warszawy i stwierdzisz przed zakończeniem seminarium, że było ono poniżej Twoich oczekiwań,
dostaniesz zwrot wpłaconej gotówki. Bierzemy ryzyko na siebie.

Zachęcam Cię do przyjazdu, bo przygotowuję coś naprawdę wielkiego. Coś, co na pewno wykorzystasz w swoim życiu.
Coś, co doprowadzało naszą firmę do każdego z sukcesów, jaki udało się osiągnąć. Zależy mi na tym, żebyś wyszedł z
tego seminarium usatysfakcjonowany, a zdobyta wiedza pomogła Ci zapewnić godny byt swojej rodzinie i umożliwić
czynienie dobra dla innych.

Podsumowując: świetni prelegenci, masa wartościowej wiedzy, którą będziesz mógł wykorzystać na polskim rynku i nie-
samowita atmosfera sprawią, że na pewno wyjedziesz z tego seminarium z głową pełną bardzo konkretnych pomysłów i
bardziej precyzyjną wizją tego, co możesz w życiu osiągnąć, czyniąc dobre rzeczy!

mailto: biuro@strategie-rozwoju.pl


Dlaczego właśnie TO seminarium może zmienić Twoją przyszłość?
Być może od dawna zarabianie pieniędzy kłóciło się z twoim sumieniem, a być może dopiero teraz zdajesz sobie
sprawę, jak wiele możesz zyskać lub stracić przez swoje podejście do pieniędzy.
Moją misją i celem tego seminarium jest uświadomienie, dlaczego zarabianie zgodnie z własnymi wartościami jest tak
ważne i co dzięki temu zyskasz.
Jeśli chcesz osiągnąć coś wielkiego, musisz zejść z utartych szlaków. W tym seminarium dowiesz przede wszystkim
JAK zarabiać pieniądze NOWYMI sposobami, mając przy tym pewność, że proponowane metody są moralnie akcepto-
walne.
Tak naprawdę, im bardziej pragniesz pieniędzy, tym trudniej będzie je zarobić!
Czy pozbycie się własnych egoistycznych pobudek i wsłuchanie się w potrzeby innych ludzi wystarczy, żeby zacząć zar-
abiać wielkie pieniądze? Przyjedź na seminarium i dowiedz się, w czym tak naprawdę tkwi sekret! I jak go wdrożyć w
praktyce...
Możesz odbyć tysiące szkoleń i wysłuchać tysięcy wykładów, a w Twoim życiu nic się nie zmieni. Możesz jednak wy-
brać jedno, które naprawdę pomoże Ci zarabiać duże pieniądze. Pomożemy Ci znaleźć drogę w biznesie i osobistej kar-
ierze, która będzie zgodna z Twoimi wartościami i intuicją.

Na koniec kilka słów o Bogu…
Mówi się, że w biznesie nie powinno się rozmawiać na dwa tematy: religii i polityki. W trakcie tego seminarium nie
będziemy trzymać się pierwszej części tej zasady (jedynie na tematy polityczne i doktrynalne nie będziemy dyskuto-
wać).
Wiara potężnie wpłynęła na mój biznes i dlatego, moim zdaniem, nie powinniśmy się jej wstydzić w życiu zawodowym.
Nie jest zagrożeniem, ale pomocą w robieniu kariery.
Jeśli ten temat jest dla Ciebie kontrowersyjny, mam nadzieję, że również zjawisz się na seminarium i zobaczysz drugą
stronę medalu, poznając autentycznych ludzi, którzy mówią, co naprawdę myślą!
Kliknij poniżej i zarezerwuj miejsce:
pfg@pfg.pl
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