
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Robert Smith: A passzív jövedelem hatalma 
 
 

Fordította: Dr. Bak Zsuzsanna 2006.  
 
 
 

Kizárólag ingyenes terjesztésre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Mielőtt felfedeztem a passzív jövedelem erejét, harminc egynéhány évig egy magas 
képzettséget igénylő iparágban dolgoztam. Sok pénzt kerestem abból, hogy speciális területen 
váltam szakemberré, de nem jutottam előbbre. Sajnos, ez a helyzet legtöbbünkkel manapság. 
Az elmúlt 3 évben az volt a fő célom, hogy ezen a helyzeten változtassak. 
 
Amikor 35 évvel ezelőtt elkezdtem dolgozni, jól kerestem; el tudtam látni a családomat, még 
a tanulmányok folytatása alatt is. Azóta viszont egy kicsit változott a helyzet. 
 
Tudod, hogy 10 családból 9-ben két kereső emberre van szükség csak ahhoz, hogy a 
minimális létfenntartásra elég legyen? Nos, ki fogja nevelni gyermekeinket? Felmérések 
szerint az amerikaiak 85%-a saját üzletet szeretne.  
 
Minden 5. másodpercben létrejön egy új otthonról végezhető vállalkozás (Home Based 
Business). Az észak- amerikaiak 25%-a valamilyen formában végez otthoni vállalkozást, és 
ez nem kérdéses, amikor egy más lehetőségben gondolkodsz. A nyugati kapitalizmus arra 
épül, hogy valakinek több bevétele van, mint amennyit kifizet a dolgozóknak. Ez egyszerűen 
sokunk számára már nem működik. 
 
Ma az átlagfizetés évi $24 000. Ez az utóbbi néhány évben nem változott, viszont a 
megélhetési költségek 1965 óta majdnem megháromszorozódtak. Az otthonról működtethető 
vállalkozások átlagban $50 000-t hoznak évente. Nem minden otthonról végezhető 
vállalkozás hoz ennyit, különösen az elején, de sok még ennél is sokkal többet. Így jutunk az 
átlaghoz. Az a legjobb ebben, hogy mi döntjük el, a legtöbbet vagy a legkevesebbet 
keresőkhöz akarunk tartozni. Rajtunk múlik- nem másokon. 
 
Az otthonról működtethető vállalkozásoknak vannak olyan előnyei, ami nincs meg más 
munkalehetőségekben. Az otthonról végezhető vállalkozások azt az igazi szabadságot adják 
meg életünkhöz, ami hiányzik legtöbbünk életéből. Az Internet valóban egy élethosszig tartó 
lehetőség. Felosztja a játékmezőt, és mindenki számára lehetővé teszi, hogy a nagy fiúkkal 
versenyezz világszerte. 
 
Ne ringasd magad abban, hogy gyorsan meg fogsz gazdagodni. Néhánynak sikerül, de a 
legtöbbnek nem. Időbe és erőfeszítésbe kerül kiépíteni, ugyan úgy, mint bármely más 
világméretű projectet, különösen az elején. Először kiépítesz egy alapot, és onnan „neveled 
ki/fel” az egészet, „otthonról”.  
 
A nagy fa is egy kis magból fejlődik ki. De az egész fa már ott van a kis magvacskában 
potenciálisan. Ha képes vagy előre látni a lehetőséget, akkor meg is tudod valósítani. Így 
kezdődött az én üzletem is, és ezért tudom most ezt leírni. 
 

„Minden mag a saját fajtáját termi” 
 
 Ahogyan növekszik otthoni üzleted, egyre kevesebb erőfeszítésbe kerül. 
 
Két kulcs alapelv dióhéjban: 
 

1. Senki nem kereshet sokat- vagy semmit sem- a kezdeti munka befektetése nélkül.  
2. Passzív jövedelemhez a munka elvégzése után jutsz. Amikor mozifilmet nézel, tetszik 

neked, és utána beszélsz róla valakinek, te tulajdonképpen eladod a filmet az illető 
személynek. A világon a legjobban megfizetett szakma az eladás! Az eladás 



egyszerűen annyiból áll, hogy megosztjuk tapasztalatainkat és segítünk az 
embereknek. Mindenki utálja az eladást, pedig majdnem mindenki szeret segíteni a 
másiknak. 

 
 

A PÉNZKERESÉS 5 MÓDJA… 
 
 

A PÉNZKERESÉSNEK 5 MÓDJA VAN: 
 
MUNKAHELYEN DOLGOZNI. A legtöbben így jutunk keresethez. Ez a pénzkeresés 
legkönnyebb módja kezdetben, de hosszútávon általában nem ez a legjobb. Évekig 
dolgozhatsz, azért, hogy aztán a téged alkalmazó cég saját szeszélye miatt bármikor 
lecserélhessen. Munkaadódnak ugyanis többet kell keresnie rajtad, mint amit neked kifizet. 
 
Ha ma van egy állásod, nagy valószínűséggel 40 órát dolgozol egy héten. Manapság a 
maximumot hozzák ki belőled a munkaadók, hogy profitot termeljenek. Ha egy átlagos 
munkahelyen dolgozol, tényleg nagyon kell szeretned a munkádat, mert az időd nagy részét 
ott töltöd el.  
 
SAJÁT VÁLLALKOZÁS: Adhatsz és vehetsz dolgokat, vagy szolgáltatásokat. Ez a 
tevékenység jelentős befektetést igényel. Bérelned vagy vásárolnod kell egy boltot, aztán 
pénzt kell költened, hogy embereket hozz be a boltba. Az induló vállalkozások 80%-a 10 éven 
belül tönkremegy.  
 
Még akkor is, ha a vállalkozásod sikeres, nem Te leszel a főnök. A vásárlók a Te főnökeid. 
Nagyvállalatot felépíteni sok-sok órai munkába és évekbe kerül. Végül már a vállalkozásod 
birtokol téged. Az előnyei a siker rovására mennek, mert: 

1. Túl sok a fenntartási költség 
2. A nagyobb cégek alacsonyabb árakkal dolgoznak 
3. Évekbe kerül, amíg profitábilis leszel 
4. Mások munkájának a profitjától függsz 

 
Ha nem jelentős tőkével indulsz, csak egészen kicsi az esélyed a sikerre, és végül is ez is 
egyfajta eladás. 
 
BEFEKTETÉSEK: Részvények és kötvények, és más befektetési formák mind bevételi 
források, de ezek is nagy befektetési tőkét igényelnek. 
Két fő probléma van, amivel szembe kell nézned, hogy tudd élvezni a sikert: 
 

1. Ahhoz, hogy a pénzed pénzt keressen, nagyon sokkal kell belőle rendelkezned, 
hogy elkezd. Legtöbbünknek ez nem adatott meg. 

2. Nagy a kockázat, ugyanolyan könnyen tudsz pénzt veszíteni, mint nyerni. 
 
 
PASSZÍV JÖVEDELEM: Hatékony és eredményes mód- így keresnek a feltalálók, a 
szerzők, színészek és a zenészek. Ezt „passzív jövedelemnek” hívják. A jövőbeli jövedelem 
abból a munkából származik, amit előzőleg már elvégeztél.  
 



Pl. ilyen a jogdíj, lízing díj, ügynöki jutalék, disztribútori jutalék. Ebben az a legjobb, hogy 
valami olyanért kapsz sok évig korlátlan jövedelmet, amiért még korábban dolgoztál meg.  
 
OTTHONRÓL MŰKÖDTETHETŐ VÁLLALKOZÁS: Ez a legjobb megoldás 
sokunknak. Kevés tőkebefektetéssel jár, és a belőle származó jövedelem még akkor is nő, 
amikor már az első nagy munkabefektetésnek vége van. Miután megalapoztad az otthoni 
üzletedet, a kezdetben ráfordított munka gyümölcsét később is korlátlanul élvezed.  
 
A következő dolgokat kell figyelembe venned, amikor az otthonról szervezett marketingedhez 
terméket vagy szolgáltatást keresel: 
 
 

MIELŐTT ELKEZDED 
 

MIELŐTT ELKEZDED:  
 

1. Válassz egy területet, amit már előzőleg megszerettél, vagy amiben már némi 
tapasztalatod van. Ha nem érzel szenvedélyt a területtel kapcsolatban, akkor nem 
fogod végigcsinálni. 

2. Eleinte tartsd olyan alacsonyan a költségeidet, amennyire csak lehet. Azon dolgozz, 
hogy kitermelj egy előre eltervezett összeget. Ez könnyűnek tűnik, amikor elkezded, 
és azt gondolod a terméked pénzt fog neked hozni, mint másoknak is hozott, vagy 
legalábbis azt mondták. Az az igazság, hogy sok ember keveset vagy semmit nem 
keres az elején. Meg kel tanulnod, mit és hogyan kell csinálni. Még a legjobb esetben 
is néhányszor próbaköröket kell futnod.                                                                                                   
 
Én egy „300 dolláros megoldás” nevű tervet használok. Az első célom, amikor egy 
otthoni vállalkozást indítok, hogy meghatározzam; 
 

a.) Mi kell ahhoz, hogy $ 300 –t keressek? 
b.) Mit kell tennem, hogy $ 300 –t keressek egy hónapban? 
c.) Mit kell tennem, hogy $ 300 –t keressek egy héten? 
d.) Mit kell tennem, hogy $ 300 –t keressek egy nap alatt? 

 
Így folytatom a célállítást kicsi, de exponenciálisan növekvő ütemben. Bármilyen 
neked tetsző számot használhatsz. 
 

3. Ha csak lehet, egy olajozottan működő üzleti szisztémát válassz. Legtöbb ember túl 
sok pénzt és nem elég időt tölt az első üzlete promóciójával. Ha nem fizet nekik az 
első néhány héten, akkor mind azt mondják, hogy „az Internet marketing nem 
működik”. Számtalanszor láttam internetes „újoncokat”, akik $ 300, $1000-okat 
költöttek, hogy $20-t keressenek az első néhány hónapban. 

4. Bölcsen válassz üzlettársakat, mintha csak egy vezetőségbe keresnél alkalmazottakat, 
mert tulajdonképpen ezt teszed. Olyanokat keresel, akik egyedül is el tudnak indulni, 
és nem csak azt várják, hogy a szájukba repüljön a sült galamb.  

 
A te időd drága. A végén a terméked az idő. Azok az emberek maradnak veled, akik 
gyorsan tanulnak és hajlandóak dolgozni, tehát ne pocsékold el az idődet azzal, hogy 
az embereket olyanokká akarod formálni, amivé nem lehet.  
 



Sok ember keres valakit, aki fogja a kezüket. Rendben van néha-néha fogni valakinek 
a kezét, de te soha sem leszel sikeres azzal, aki nem érti, hogyan kell a munkát egyedül 
végezni. A legjobb, amit megtehetsz az embereknek, hogy megosztod velük azt, ami 
neked működik. Ezt hívják duplikációnak. 
 
 

A DUPLIKÁCIÓ MŰVÉSZETE 
ALAPELEME AZ ONLINE SIKERNEK 

 
 
 

A DUPLIKÁCIÓ MŰVÉSZETE ALAPELEME AZ ONLINE SIKERNEK: 
Legtöbb üzletben az emberek nagy többsége arra vár, hogy megmondják nekik, mit 
kell tenniük. Amikor ilyenekre bukkansz, küldd el azokhoz, akik „megfogják a 
kezüket”. Egyébként is csak ritka esetben tudsz nekik segíteni.  
 
Ha igaz az a mondás, hogy „minden mag a saját fajtáját termi”, akkor te azokat a 
magvakat keresed, amelyek már kész vannak. Nem ültetsz barackfa magot, ha 
görögdinnyét akarsz. Nem az a természete, mint ahogyan nem ültetnél kaktuszt 
esőerdőbe.  
 
Az otthoni üzlet sikerének titka egy sorozat megtanulható, professzionális 
szakértelmen múlik. Ahhoz, hogy kiválasszuk, kivel dolgozunk, meghallgassuk, mit 
mondanak nekünk- ehhez adott nekünk a Mindenható két fület, és egy szájat.  
 

5. Gondolkodj hosszútávon. Legtöbb ember már azelőtt feladja, hogy sok pénzt keresne. 
Az elején ne tölts az előírtnál több időt és pénzt, és ne engedd meg magadnak, hogy 
elhamarkodottan dönts. A legtöbb internetes beetetés azon alapszik, hogy elhidd, 
neked azonnal cselekedned kell. Az igazság nem változik az idő multával, de a 
beetetés lényege, hogy többet ígérnek, mint ami ésszerűen elvárható.  

 
Minden alkalommal először az alsó sorokat nézd meg, és az apró betűs részeket olvasd 
el. Észre kell venned, hogy nagyon gyakran az a lényeg, amit nem írnak le. Ha később 
nem érted az apró betűs részt, és rákérdezel, azt fogják mondani, el kellett volna 
olvasnod az egész ajánlatot az apró betűs résszel együtt. Tudd meg, mibe mész bele, 
mielőtt az idődet és pénzedet belefekteted. A siker titka a részletek megértése. 
 
Ha túl jónak tűnik az ajánlat ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az valóban nem is igaz- 
különösen az interneten. Ez ilyen egyszerű. Mivel sok embernek nem sikerül, 
meghallgatom, mások mit mondanak, és az ellenkezőjét teszem. 
 
Hosszú távú sikered az elején befektetett kemény munkán alapszik- nem mások 
befektetett munkáján. Csak nyugodtan csináld. Fontos, hogy bölcsen dönts az elején, 
mert nem tudsz visszamenni, és elölről kezdeni. 
 
A siker nem nézi, hogyan jutottál el a csúcsra. A siker akkor jön, amikor időt szakítasz 
arra, hogy megértsd az alapelveket. Legtöbb ember egyik lehetőségről megy a 
másikra, és közben arra vár, hogy a siker majd eljön hozzájuk. Ezt én Internet lottónak 
nevezem.  
 



Ahhoz, hogy megtanuld, hogyan kell sok pénzt keresni, először meg kell tanulnod 
keveset keresni. Miután már kerestél valamit, már meg tudod tanítani másoknak, te 
hogyan csináltad. Miután megtanítod másoknak, hogyan keressenek annyit, amennyit 
te, te magad is egyre többet és többet fogsz keresni. 
 

6. Miután elkezdtél pénzt keresni, sokszorozódj. Először azonban meg kell tanulnod a 
saját üzletedet megnöveszteni. Honnan máshonnan jöhetne a tőke a 
sokszorozódáshoz? Sokszorozódsz, és így több lábon állsz. 

 
Ha a McDonalds megállt volna az első hamburger standnál, sohasem vált volna 
óriássá, és ha az első sikerük után átmentek volna az autóbizniszbe, akkor sohasem 
lettek volna olyan sikeresek a gyorséttermi hálózatban, mint ma.  
 
Az első on-line üzleted olyan terméket ajánljon, amire igény van. Ugyanúgy, mint a 
befektetők, akik először egy hagyományos cég részvényeibe fektetnek, és csak utána 
más (esetleg kockázatosabb) részvényekbe.  
 
Hosszútávon először a hagyományos üzletek keverékét fejleszd ki, és a nagyok 
árnyékában maradj. 
 
 

CÉL ÉS SOKSZOROZÓDÁS 
 
 

CÉL ÉS SOKSZOROZÓDÁS: 
 
Majdnem egy évig egyetlen egy on-line üzleten dolgoztam és később használtam az 
összes ott szerzett tudásomat és profitomat más üzletek elindítására. Ma már 
meglehetősen kényelmesen működtetek több, egymástól független bevételi forrást. 
Nem lehettem volna sikeres, ha nem fizettem volna meg a tanulópénzt az első 
üzletemben, de ha körültekintőbben választottam volna ki az első üzletemet, sok időt 
takarítottam volna meg.  
 
 

7. Építsd fel a saját marketing csapatodat. Van egy koncepcióm, amit „Mesterelme 
Szövetségnek” hívok, ami egy együttműködési marketing, amiben használják a te 
erődet plusz te is kapsz segítséget másoktól azon a területen, ahol ők szakemberek. 
Egy tökéletes világban mindenki azt csinálná, amihez kedve és tehetsége van.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MESTERELME SZÖVETSÉG 
 
 

MESTERELME SZÖVETSÉG:  
Jobban szeretem a Multi-level marketinget együttműködési marketingnek nevezni. Miért 
kezdjük mindig új emberekkel az üzletet, amikor felfedezünk valami új lehetőséget? Nem 
bölcsebb azokkal az emberekkel csinálni, akikkel már együtt dolgoztál előzőleg? Mit szólnál, 
ha az emberek adottságainak és érdeklődésének tökéletesen megfelelő lehetőséget 
kihasználnád? Építs csapatot, tanulj meg a csapat vezetője lenni, és tanuld meg, mikor kövess 
valaki mást. 
 

8. Miután megtanultad, hogyan legyél vezető, meg tanulsz szolgálni. Azt fogod 
tapasztalni, hogy ha csapatod pénzkeresésére koncentrálsz, te magad is egyre többet 
fogsz keresni. Ezt tanítással és tanulással fogod elérni. Sőt, ha jól építed a csapatodat, 
még más vezetők is veled akarnak dolgozni. Minden csapattag az üzlet más területére 
fókuszál, és az együttműködésen alapuló csapat többet fog keresni és jobban fog 
előrehaladni. 

 
A CSAPATÉPÍTÉS EREJE 

 
 

A CSAPATÉPÍTÉS EREJE: 
 
Az interneten abszolút bárki tud pénzt keresni termékek és szolgáltatások marketingjével. 
Keresd meg azt a személyt, aki ezt az e-bookot adta neked. Az Internet marketinghez 
speciális szaktudás kifejlesztésére van szükség. Kezdd  el kicsiben; annyit csinálj egyedül, 
amennyit tudsz; keress másokat, akik tovább adják ezt; és ami a legfontosabb, soha ne add fel. 
Ha követed ezt a receptet, 
 
NEM TUDSZ ELBUKNI, CSAK HA FELADOD. 
 
Legjobbakat, 
 
 Bob, 
Robert Smith emberek ezreit segíti otthonról működtethető Internet vállalkozásuk 
működtetésében.   
 

 



 
 


