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Tento ebook je napsán pro 3 skupiny lidí. 

1. První skupinu tvoří lidé, kteří jsou rození lídři a dokáží se rychle rozhodnout. Když dostanou 

příležitost, jednají rychle a jsou připraveni obstát při jakékoliv výzvě. Jdou a prostě příležitost 

přetaví ve svůj prospěch. Pro tyto osoby je text psán červeným písmem. 

2. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří jsou zvyklí se rozhodovat na základě dostatečného množství 

informací, statistik, čísel a tabulek. Jsou pragmatičtí. Jakmile padne z jejich strany rozhodnutí, 

jdou vytrvale a důsledně za svým cílem. Pro tyto osoby je text psán modrým písmem. 

3. Třetí skupinu tvoří lidé, kteří jsou zaměření především na další lidi, rádi vytvářejí nové vztahy 

a cítí se dobře mezi ostatními lidmi. Rádi komunikují. Statistiky, čísla, tabulky, výzvy pro ně 

nejsou na prvním místě. Pro tyto osoby je text psán zeleným písmem. 

Pokud najdete v ebooku text psaný standardním černým písmem, jedná se o univerzální text, který je 

určen pro všechny skupiny lidí (červené, modré i zelené). 

Rád bych v úvodu vyjasnil i způsob oslovování Vás, jako čtenáře. Pro autora je vždy daleko snazší, 

pokud někoho po celou dobu oslovuje v jedné osobě. Dovolím si Vás tedy oslovovat ve 2. osobě 

jednotného čísla při zachování veškeré slušnosti a počestnosti. Když budu psát k tobě, bude to s 

malým písmenem na začátku. Děkuji za pochopení. 

Ještě, než začneme, rád bych uvedl pár čísel na pravou míru. Níže je tabulka č. 1, která ukazuje 

potenciál na jednotlivých kontinentech. Za úvahu stojí vypíchnout skutečnost, že v EU, je největší 

spotřeba kávy na světě. Uvádí se, že ve Finsku je průměrná spotřeba kávy až 10 šálků denně. Je to 

dáno asi tím, že tam mají delší zimu a vypijí tak větší množství teplých nápojů. Ve svých statistikách 

vycházím z toho, že pokud hovoříme o šálku kávy, má se za to, že se jedná o 7 gramů kávy. Evropská 

unie je pro ilustraci spočítána zvlášť, i když je již součástí statistik v Evropě. Pozoruhodná je statistika 

v EU, kde je průměrná spotřeba kávy 2,37 šálků na jednoho obyvatele. 

Tabulka č. 1 

Spotřeba kávy ve světě za rok 2020 (zdroj www.ico.org – World coffee consumption 2020) 

 

Pro ilustraci, jaký je v tomto obchodu potenciál, jsem vytvořil tabulky za Česko (tabulka č. 2), 

Slovensko (tabulka č. 3), Polsko (tabulka č. 4) a CZ + SK + PL dohromady jako jeden trh (tabulka č. 5). 

Uváděné provize jsou pouze orientační, protože vždy záleží na konečné podobě a struktuře tebou 

vytvářené sítě spotřebitelů. Uvedené výpočty vnímej pouze jako příklad, jehož cílem je pochopení 

obchodního potenciálu síťového obchodu. Můžeš provést simulaci jakéhokoliv „tvaru“ tebou 

vytvořené sítě a prostřednictvím marketingového plánu společnosti dostaneš přesný výsledek, který 

bude odpovídat skutečnosti. Uváděná výše provize je celkovým výpočtem pro celou skupinu 

spotřebitelů, kteří se na obratu podíleli. Pokud výsledek měsíční vyplacené provize podělíš třemi, 

statistika z 10/2020 2020* kg  počet obyvatel 
CAGR** 

%

kg / 

obyvatele
káv/rok

7 g káv/ 

den

Svět 167 592        10 055 520 000          7 795 471 000         1,80         1,29 184,27 0,50    

Evropa 55 089          3 305 340 000            738 442 000             1,80         4,48 639,44 1,75    

EU *** 45 048          2 702 880 000            446 000 000             1,80         6,06 865,75 2,37    

Asie a Oceánie 37 067          2 224 020 000            4 432 627 000         1,90         0,50 71,68 0,20    

Severní Amerika 31 434          1 886 040 000            573 777 000             2,10         3,29 469,58 1,29    

Jižní Amerika 26 905          1 614 300 000            418 447 000             1,00         3,86 551,12 1,51    

Afrika 11 671          700 260 000               1 186 178 000         2,90         0,59 84,34 0,23    

Centrální Amerika a Mexiko 5 426             325 560 000               180 899 000             1,50         1,80 257,10 0,70    

* počet tisíců 60 kg pytlů

** Průměrný meziroční růst za 4 roky

*** EU je již započítána do celkové spotřeby v Evropě

http://www.ico.org/
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nebude vzdálený od reality tobě vyplacené provize. Pro výpočet provize byla použita částka 3,30 Kč 

za jednu kávu, která odpovídá realitě na dosažené úrovni STAR DIAMOND. 

Tabulka č. 2 

 

Tabulka č. 3 

 

Tabulka č. 4 

 

Tabulka č. 5 

 

V tabulce č. 6 naopak ukazuji potenciál lidí, jako možných zákazníků DXN. Statistika ukazuje příklad, 

kdy jeden člověk vypije za den v průměru 2,37 šálků kávy. Pro výpočet provize zde byla použita částka 

3,30 Kč za jednu kávu, která odpovídá pozici STAR DIAMOND a lze ji dosáhnout v relativně krátké 

DXN ČR
Provize Kč 

denně

Provize Kč 

měsíčně

počet obyvatel 10 690 000         

ø káv denně na osobu 2,37                     

počet káv denně 25 335 300         83 606 490         2 508 194 700     

1% trhu 253 353              836 065              25 081 947           

1‰ trhu 25 335                 83 606                 2 508 195             

1/10 000 trhu 2 534                   8 361                   250 819                 

DXN SR
Provize Kč 

denně

Provize Kč 

měsíčně

počet obyvatel 5 464 000           

ø káv denně na osobu 2,37                     

počet káv denně 12 949 680         42 733 944         1 282 018 320     

1% trhu 129 497              427 339              12 820 183           

1‰ trhu 12 950                 42 734                 1 282 018             

1/10 000 trhu 1 295                   4 273                   128 202                 

DXN PL
Provize Kč 

denně

Provize Kč 

měsíčně

počet obyvatel 37 970 000         

ø káv denně na osobu 2,37                     

počet káv denně 89 988 900         296 963 370      8 908 901 100     

1% trhu 899 889              2 969 634           89 089 011           

1‰ trhu 89 989                 296 963              8 908 901             

1/10 000 trhu 8 999                   29 696                 890 890                 

DXN
C E L K E M        

ČR + SR + PL

Provize Kč 

denně

Provize Kč 

měsíčně

počet obyvatel 54 124 000         

ø káv denně na osobu 2,37                     

počet káv denně 128 273 880      423 303 804      12 699 114 120   

1% trhu 1 282 739           4 233 038           126 991 141         

1‰ trhu 128 274              423 304              12 699 114           

1/10 000 trhu 12 827                 42 330                 1 269 911             



Aleš Špírek © 2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
4 

 

době (pár měsíců). Opět se zde jedná o celkovou skupinovou provizi. Pokud výsledek měsíční 

vyplacené provize podělíš třemi, nebude vzdálený od reality tobě vyplacené provize, pokud budeš 

svůj business budovat dle osvědčených rad svých UP-LINE. 

Tabulka č. 6 

 

Začínáme 

Chodit do zaměstnání je jedna z možností, jak vydělat peníze na uspokojení základních potřeb. Ale 

pravděpodobně díky tomu nikdy příliš nezbohatneš. Pokud máš zaměstnání, je to normální. I když 

v dnešní době pro ty, co o své zaměstnání přišli, to již normální není. Odněkud se začít musí. Pokud je 

ti méně než 18 let, máš štěstí, že jsi se narodil v době, kdy si do svých 18 ti můžeš vybudovat příjem 

ze svého podnikání. Před více než 30 ti lety to nebylo možné. Lidé prostě chodili do zaměstnání. Bylo 

pár svobodných povolání a zemědělců, ale jinak všichni chodili do práce. Byla doba, kdy platilo „Já 

jsem horník (nebo valcíř), kdo je víc?“ Ale to je naštěstí pravěk… V zaměstnání dostaneš každý měsíc 

výplatu, ale vždy jen tolik, abys musel přijít příští měsíc znovu. Už jsi někdy slyšel větu, že dobré 

zaměstnání je jistota? Zeptej se těch, kteří v posledních měsících o něj přišli…  

Všichni máme jedno společné. Jsme spotřebitelé a nakupujeme věci, které k životu potřebujeme 

anebo i nepotřebujeme. Dospěl jsi, máš rodinu, bereš si hypotéku na dům nebo byt, který bude Tvůj 

za 20-30 let. Do té doby ho bude vlastnit banka, která Ti na něj peníze půjčila. Takže jsi odkázaný na 

to, abys měl po dobu 20-30 let pravidelný příjem ze zaměstnání, vyčerpal si 4-5 týdnů dovolené a pár 

dnů zdravotního volna. 

To se týká i podnikatelů-živnostníků nebo majitelů malých firem, kteří mají zaměstnance a podnikají 

tradičním způsobem. Odjet na 2 měsíce, na cestu kolem světa bez mobilu a bez notebooku, je pro 

tebe nedostižný sen… Pokud je něco nemožné, člověk nad tím ani moc nepřemýšlí. Jsme schopni 

přemýšlet nad tím, že doslova za pár let začneme přes cestovní kanceláře létat hromadně do 

vesmíru, ale nepřemýšlíme, že se toho zúčastníme. Proč? Letenka stojí cca 250.000 dolarů. Říká se, že 

člověk přemýšlí do výše svého platu nebo měsíčního zůstatku peněz na jeho účtu. Je jedno kolik 

vyděláváte. Počítá se rozdíl mezi má dáti – dal. Delta. Čím více lidé vydělávají, tím mají vyšší výdaje. 

Nevěříš? Níže je tabulka č. 7, do které jsem náhodně vybral průměrné výdělky v jednotlivých 

profesích. Vybíral jsem z celkového počtu 750 profesí. Pro všechny by tady nebyl prostor.  

Počet 

nakupujících 

zákazníků

počet vypitých 

káv za 1 den

ø Denní provize 

(3,30 Kč z vypité 

kávy denně)

ø Měsíční 

provize (3,30 Kč 

z vypité kávy 

počet vypitých 

káv za 1 den /           

1 rodina

ø Denní provize 

(3,30 Kč z 

vypité kávy 

ø Měsíční 

provize (3,30 Kč 

z vypité kávy 

1                           2,4                       7,8                          235                      5                           16,5                     495                      

10                         23,7                     78,2                       2 346                   50                         165                      4 950                   

50                         119                      391,1                     11 732                 250                      825                      24 750                 

100                      237                      782,1                     23 463                 500                      1 650                   49 500                 

150                      356                      1 173,2                  35 195                 750                      2 475                   74 250                 

214                      507                      1 673,7                  50 211                 1 070                   3 531                   105 930              

300                      711                      2 346,3                  70 389                 1 500                   4 950                   148 500              

430                      1 019                   3 363,0                  100 891              2 150                   7 095                   212 850              

500                      1 185                   3 910,5                  117 315              2 500                   8 250                   247 500              

1 000                   2 370                   7 821,0                  234 630              5 000                   16 500                 495 000              

1 407                   3 335                   11 004,1               330 124              7 035                   23 216                 696 465              

2 000                   4 740                   15 642,0               469 260              10 000                 33 000                 990 000              

3 000                   7 110                   23 463,0               703 890              15 000                 49 500                 1 485 000           

5 000                   11 850                 39 105,0               1 173 150           25 000                 82 500                 2 475 000           

10 000                 23 700                 78 210,0               2 346 300           50 000                 165 000              4 950 000           
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Tabulka č. 7 

 

Název pracovní pozice

 Měsíční 

průměrná 

mzda v Kč 

Výrobní a techničtí ředitelé v oblasti ICT 145 091              

Nejvyšší představitelé společností 121 493              

Obchodní ředitelé 112 871              

Primáři v oblasti zdravotnictví 109 456              

Ekonomičtí a finanční ředitelé 108 354              

Burzovní makléři 99 112                

Řídící pracovníci v oblasti ICT 89 660                

Lékaři v chirurgických oborech 76 709                

Profesoři na vysokých školách 70 990                

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté 67 374                

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 64 462                

Pojišťovací poradci specialisté 56 193                

Farmaceuti bez specializace 48 010                

Odborní pojišťovací poradci 45 262                

Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví 43 469                

Elektrotechnici a technici energetici 41 499                

Sestry pro intenzivní péči 40 350                

Učitelé 40 047                

Odborní účetní finanční a investiční 39 390                

Odborní asistenti na vysokých školách 39 280                

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě 38 849                

Mistři v dopravě 37 882                

Řidiči tramvají 35 896                

Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě 35 719                

Ostatní všeobecné sestry se specializací 35 523                

Odborní asistenti v administrativě 34 099                

Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě 33 070                

Lektoři na vysokých školách 31 868                

Asistenti na vysokých školách 31 321                

Svářeči 30 642                

Řidiči popelářských vozů 29 330                

Odborní fakturanti 28 937                

Praktické sestry 26 601                

Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb 24 196                

Tesaři 23 997                

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 22 823                

Prodavači smíšeného zboží 21 546                

Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení 20 976                

Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků 18 516                

Pracovníci ostrahy, strážní 17 227                
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Níže je další tabulka č. 8, ve které jsem porovnal rodinné výdaje v rodinách podle toho, jaký mají typ 

bydlení. 

Pro některé to bude velký šok. Člověk si zvykne na cokoliv a přizpůsobí se čemukoliv. Souhlasím s tím, 

že tabulka může vyprovokovat spoustu nesouhlasů. Nevím totiž, kolik měsíčně jako rodina vyděláváte 

a jaké výdaje si můžete dovolit. Tabulku jsem vytvořil na základě svého vlastního průzkumu mezi 

lidmi, se kterými jsem se potkal a dotazoval jsem se jich, jakou profesi vykonávají, jaký mají typ 

bydlení a za co, a kolik měsíčně utrácejí. Když jsem se k nim vrátil a ukázal jim tabulku, byli 

překvapení stejně jako Ty. Člověk vydělává peníze a nic mu nezůstane. Kolik je dnes rodin, které si 

pravidelně šetří měsíčně 10 % z celkového výdělku? 

Tabulka č.8

 

Možná má Tvoje rodina menší měsíční výdaje. Může to být tím, že jezdíš autem, které je již splacené, 

utratíte méně za dojíždění do práce. V každém případě je dobré své měsíční výdaje sledovat, tak jako 

to dělají účetní ve firmách. Možná budeš po 6 ti měsících překvapený, kolik peněz utrácíte zbytečně.  

Co z toho vyplývá? Pokud budeš chodit do zaměstnání, pravděpodobně nezbohatneš. Co lidé dělají? 

Utěšují se, že je jim vlastně dobře a že nic nepotřebují. V porovnáním se sousedem, který má 15 ti 

leté auto, jsme na tom přeci lépe. Máme nové na úvěr … Slyšeli jste o statistice, že polovina 

automobilů na silnicích je služebních? 

Pojďme si promluvit o tom, co dělá ten rozdíl. Všichni jsme dnes na stejné startovní čáře. Než se 

rozeběhneme, pojďme si udělat krátkou rekapitulaci a zodpovědět si pár otázek. 

1. Proč někteří lidé přišli o práci? 

2. Proč nemohou lidé sehnat novou práci? 

3. Proč začali někteří podnikatelé a firmy krachovat? 

4. Proč se naopak jiným lidem začalo dařit lépe? 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

HYPOTÉKA RD HYPOTÉKA BYT VLASTNÍ RD NÁJEMNÍ BYT VLASTNÍ BYT VLASTNÍ BYT

výdaje Kč Kč Kč Kč Kč Kč

bydlení/nájem/fond oprav 1 000                 500                    1 000                 12 000               500                    400                    

Hypotéka 18 000               12 000               -                     -                     -                     

elektřina/teplo/plyn/voda 6 000                 3 000                 6 000                 3 000                 3 000                 2 000                 

odpad 250                    250                    130                    250                    130                    60                       

úrazové pojištění - rodina 1 500                 800                    400                    400                    400                    200                    

stravování 12 000               12 000               10 000               12 000               10 000               5 000                 

PHM/dojíždění do práce 2 500                 2 500                 2 000                 2 500                 2 000                 1 000                 

automobil - úvěr 5 000                 7 000                 5 000                 -                     5 000                 5 000                 

pojištění nemovitosti 700                    300                    700                    -                     300                    -                     

kroužky pro děti 1 000                 1 000                 -                     1 000                 -                     -                     

oblečení 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 500                    

telefon/internet 1 000                 1 000                 500                    1 000                 500                    300                    

oblečení děti 1 000                 1 000                 -                     1 000                 -                     -                     

zábava/sport/koníčky 2 000                 2 000                 2 000                 1 000                 2 000                 1 000                 

Dárky, Vánoce, elektro 1 500                 2 000                 2 000                 500                    2 000                 1 000                 

Krmivo pes, kočka, rybičky 500                    500                    500                    350                    500                    350                    

Dovolená 3 000                 3 000                 3 000                 1 000                 3 000                 1 500                 

VÝDAJE   CELKEM 57 950               49 850               34 230               37 000               30 330               18 310               

1. Čtyřčlenná rodina, která platí hypotéku za RD. 2. Čtyřčlenná rodina, která platí hypotéku za svůj byt. nájem v bytě. 3. 

Rodina se splaceným RD - manželé bez malých dětí. 4. Čtyřčlenná rodina, která žije v nájemním bytě s malými dětmi. 5. 

Rodina se splaceným bytem - manželé bez malých dětí. 6. Samotný člověk ve svém splaceném bytě.

Pravidelné měsíční rodinné výdaje podle typu bydlení
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5. Proč se někdo stal úspěšným a zbohatl? 

6. Jaké je z toho všeho od února 2020 až dodnes ponaučení? 

Ve světě je obrovská nadvýroba a lidé nadbytečné produkty nepotřebují. Z obavy před nejistou 

budoucností je přestávají nakupovat. I když někteří jsou stále nepoučitelní. Ještě do nedávna lidé 

potřebovali všechno a na to všechno si brali úvěry nebo hypotéky. Viděli jsme to na tržbách e-shopů 

před Vánocemi (198 mld. Kč). Lidé neustále porušují pravidla úspěšných lidí. Jedním z nich je: „Pay 

now, play latter“. „Plať teď, hraj si později.“ Lidé chtějí mít vše hned a zadlužují se. 

Celosvětová ekonomika prodělala zemětřesení a na chvíli se zastavila. Dalo by se to přirovnat k 7° 

Richterovy stupnice. Dotklo se to všech zemí. Nyní jsme v situaci, kdy se po tsunami pomalu stavíme 

na nohy.  

Banky zaznamenaly u spousty lidí, kteří mají své zaměstnání, pozvolné kumulování peněz na jejich 

účtech. Proč? Jsme poučení a snažíme si vytvářet finanční rezervu. Tím, že lidé přestali nakupovat 

produkty a služby, se částečně zastavila i výroba. Když se zastaví produkce je logicky zapotřebí méně 

lidí ve výrobě. Když lidé přestanou pracovat, přestanou dříve nebo později dostávat peníze, pokud si 

nenajdou práci jinou. Lidé musí však i nadále splácet své hříchy z dob, kdy se měli relativně dobře a 

potřebovali všechno. Když nemají příjem, nestačí splácet své závazky, úvěry a hypotéky a začnou se 

znovu zadlužovat. A začne se roztáčet spirála. Co se stalo? Lidé začali spotřebovávat pouze věci, které 

jim umožnily naplnění jejich základních lidských potřeb. Co lidé opravdu potřebují ke svému životu? 

Mít kde bydlet, mít co jíst a elektřinu. Lidé začnou brát jakoukoliv příležitost, aby mohli uspokojit své 

základní lidské potřeby. A tak se z pilota stane řidič kamionu, z houslistky pokladní… Na nic nečekají, 

okamžitě konají. Život není švédský stůl. Přizpůsobili se. Nesmírně si takových lidí vážím, opravdu. Ty, 

co tak neučinili, v žádném případě neodsuzuji.  Každý jedná podle toho, jak mu „bylo dáno“ a jak 

vnímá realitu okolo sebe.  

V poušti nebo v polích stojí tisíce letadel, která nelétají a některá z nich již nikdy nevzlétnou. Na 

okrajích továren stojí tisíce automobilů, které nikdo nekupuje. Obchody jsou přeplněné zbožím, které 

lidé nepotřebují. Lidé pracující v továrnách, které byly navázány na automobilový průmysl, budou 

přicházet o svoji práci. V Chorvatsku klesly meziroční zisky z turismu o 62 %. Turističtí průvodci, 

přichází o „kšefty“ a tak bychom mohli pokračovat.  

Apokalypsa? V žádném případě ne. Změna. Dochází k „přečíslení“, „očistě“, „tvrdé zkoušce“ a „lidem 

jsou rozdávány nové karty“. Začínají přemýšlet jinak. Učí se novým věcem, rekvalifikují se, začínají se i 

v pozdním věku znovu vzdělávat. Příroda donutila člověka, aby se zastavil, zamyslel se a začal 

pracovat jinak nebo třeba i od začátku, dělat něco zcela nového. Říká se tomu RESTART.  

Možná i Ty jsi někdy snil o tom, aby ses narodil v době, kdy začne něco nového, velkého a 

převratného. Vznikají nové příležitosti a lidé se jich chopí. Vrátí se to zase po čase do normálu? Bude 

svět stejný jako dříve? Ne, už nikdy. Lidé se změnili, začínají přemýšlet jinak a někteří se po 

zkušenostech konečně naučili přemýšlet správně. Vítězí Ti, kteří jsou on-line. Tak, jak se během velmi 

krátké doby změnili lidé, změnilo se i jejich vnímání světa okolo nich. 

Jaké je ponaučení z toho všeho? 

Vyráběj věci a poskytuj služby, které lidé opravdu potřebují. Znám hodně lidí, kteří přišli o práci a 

vzápětí si našli práci jinou. Lépe placenou a jsou spokojenější. Od politiků jsme slyšeli několikrát 

mnoho slibů. A vždy před volbami se bude situace opakovat. „Sliby-chyby.“ Vím o lidech, kteří stále 

doufají, věří, čekají, až bude líp, jak jim slibovali. Sedí doma, jsou na podpoře, jsou spokojení a novou 

práci si nehledají, někteří ji dokonce i odmítají přijmout. Jako lidé se degradovali na úroveň „zvířete“ 

a naplňují pouze své základní lidské potřeby. Nic víc. A někteří ani to ne. 
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Dotklo se Tě, co jsi teď četl? Jsi naštvaný? Pak je to to, co jsi potřeboval slyšet. 

Máš nyní dvě možnosti. 

Tou první je: žít dále svůj život tak, jak jsi zvyklý. Nic to nestojí. Vzalo Ti to doposud pouze 30 minut 

Tvého života (i se shlédnutím mých tří 6 ti minutových videí) a možná sis uvědomil pár věcí. Pokud 

nechceš být ještě více naštvaný, nepokračuj dále ve čtení.  

Tou druhou možností je: Čti dál. Protože to začne být opravdu zajímavé. Ještě si 2 x rýpnu, ale to 

z toho důvodu, aby sis některé věci ve svém životě opravdu uvědomil. Zvu Tě na obrovské on-line 

dobrodružství ve Tvém reálném životě.  

Jak vznikal systém síťového obchodu 

Ve 20. století lidé v obchodování objevili výtah času, který se stal fenoménem a používá se dodnes. 

Tehdy však byli lidé omezeni teritoriálně. Informace se šířily fyzicky, z ruky do ruky, poštou, 

telefonicky a faxem. Později k tomu přibyl internet. V 21. století se přenos dat již běžně uskutečňuje 

pomocí satelitních, optických, 4G a 5G sítí. Obchod ve dnešní době, díky těmto technologiím, již 

nemá žádná technická omezení. I když ano, má. Stali se jimi již pouze samotní lidé. Proč? Nechtějí se 

učit novým věcem, mají své seriály, chtějí se bavit, někteří jsou egoističtí, pohodlní nebo zcela líní. A 

to je naprosto normální. Vždycky jsme byli takoví a budeme takoví i nadále. Opravdová příčina je však 

úplně jinde. Lidem schází motivace. Nejčastější příčinou toho, proč lidé chybují je to, že nepřemýšlí. A 

když už přemýšlí, pak nepřemýšlí správně. Nebo ještě jinak, lidé nemají potřebné znalosti a 

dovednosti. Příčin, proč je tomu tak, je spousta. A co člověk, to jiný názor. Já věřím pouze jedné věci. 

Když u člověka najdeme a stiskneme horké červené tlačítko, člověk se v mžiku dokáže změnit… Co je 

tím horkým červeným tlačítkem? Každý ho v sobě má! Je jím probuzením TOUHY.  

Slyšeli jste někdy o bleším cirkusu? Udělejte pokus. Vezměte si sklenici od okurek s víčkem a dejte do 

ní blechy. Kde vzít blechy? Najděte v přírodě ježka nebo veverku. Váš pes přeci blechy nemá. Přiložte 

k ježkovi sklenici a až se to ve sklenici začne blechami hemžit, uzavřete sklenici víčkem a začněte je 

pozorovat a poslouchat. U blech je přirozené, že skáčou, a to dost daleko a vysoko. Začnou narážet 

na víčko. Když přitisknete ucho k víčku, uslyšíte jemné lupání. Naráží na víčko. Blechy totiž ve své 

přirozenosti skáčou. Párkrát narazí na víčko, zabolí je to a po nějaké chvíli lupání ustane. Přizpůsobí 

se. Zvyknou si. Jsou to jednoduší živočichové. Začnou skákat jen tak vysoko, aby je to nebolelo nebo 

některé z nich skákat zcela přestanou. S lidmi je to podobné.  

Nechci být nezdvořilý (rýpnutí č. 1), ale když se někdy bavím s lidmi, mám pocit, že se chovají a 

přemýšlí jako blechy. Přizpůsobují se dané situaci a žijí, skáčou pouze do výše svého platu.  

Dobře, už toho nechám. Teď vážně. 

Člověk se rodí do života s přáním přijímat? Všichni máme své touhy. Přemýšlíme nad nimi a od toho 

se začínají odvíjet myšlenky. Ty začnou ořezávat nebo umocňovat naše přání a touhy. Vše záleží na 

tom, v jakém žijeme prostředí. Pokud budeš žít déle než ½ roku mezi bezdomovci, zvykneš si na to a 

pravděpodobně se z Tebe za dalšího ½ roku nestane generální ředitel nadnárodní finanční 

společnosti. Jednou jsem hovořil s mojí kamarádkou, lékařkou, která zastávala v té době zajímavou 

filozofii. Říkala, že lidé se pohybují ve svém životě ve čtverci. Jeden bod je domov, druhý je práce, 

třetí nákupní centrum, čtvrtý je rodina, přátele, koníčky a jejich volný čas. V tomto čtverci se pohybují 

od pondělka do pátku. O víkendu se čtverec může rozšířit, když lidé někam cestují. Pokud je člověk 

mladý, plocha čtverce je veliká. Má velký záběr a je plný síly. Když člověk stárne, plocha se zmenšuje. 

Když je člověk na podzimu svého života, plocha je již velmi malá. Pokud člověk nemá v životě 
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motivaci, ztrácí sílu. Odchází. Po zkušenostech vím, že někteří lidé se nepohybují jen ve čtvercích, ale i 

v kruhu. 

Stalo se ti někdy, že jsi šel po ulici a uviděl okolo tebe projíždět nádherné auto, které tě uchvátilo? 

Přišel jsi domů a začal jsi ho zkoumat na internetu. To je dnes zcela běžné. Když jsi uviděl jeho cenu, 

bublina splaskla. Spousta lidí zažívá tyto situace. 

Dá se to změnit? Dobrá zpráva je, že ANO! A to v jakémkoliv věku. Je jedno, zdali ti je patnáct nebo 

třeba dvaasedmdesát. Znám velkou spoustu znamenitých mladíků a děvčat, kteří jsou v plné síle, hýří 

nápady, jsou plní optimismu, mají znamenité životní zkušenosti, spoustu přátel a je jim přes šedesát. 

Věk se u lidí neustále prodlužuje. Vzniká nová skupina lidí. Nový fenomén na trhu práce a 

v podnikatelském sektoru. Lidé po padesátce.  

Pokud chcete něco změnit ve svém životě, musíte nejprve změnit něco ve svém životě. Co? Chodili 

jsme přeci do školy, pak jsme se vyučili, odmaturovali, promovali a třeba i pokračovali dále. Nebo 

také ne. Žijeme v překotné době, tempo inovování technologií se neustále zrychluje. Musíme se stále 

vzdělávat. To, co jsme znali před ½ rokem, již dnes nemusí stačit.  

A my jsme stále nespokojení. Zbývá nám stále ještě 10 let k doplacení hypotéky, máme ojeté auto, 

které jezdí, ale chceme nové a ceny nových jsou stále vysoké, potřebujeme opravit novou fasádu 

atd... Položím Ti otázku? Možná nebude příjemná a dotkne se přímo Tvého ega (rýpnutí č. 2).  

Jsi dnes v situaci, kdy vědomosti, které máš, Ti neumožňují vydělávat více peněz?  

Jsi dnes v situaci, kdy vědomosti, které máš, Ti neumožňují vydělávat více peněz?  

Proč nevyděláváš 2x více, pokud si to přeješ? Chybí Ti způsob! Co s tím?  

Existuje východisko? ANO. Existuje. Musíš použít výtah času a peněz. Ten ovšem v zaměstnání 

nefunguje.  

Ten, kdo v zaměstnání zastává pozici obchodníka, může namítnout: „Já nemám strop, můj strop je 

nebe. Jsem placený podílem ze zisku, procenty“. Fajn a co když přijdou jakákoliv omezení, nebo 

obchodník onemocní a nebude moci pracovat? A co například skutečnost, že den má 24 hodin a 

měsíc má v průměru 30 dní? Většina lidí má své pracovní limity. Všichni máme v živé paměti 

pražského taxikáře, kterému zázrakem zachránil život Remdesivir. Do své původní práce se však již 

nevrátil…  

Co byste řekli filozofii a strategii: „Než abych se spolehl ve 100 % na úsilí jednoho člověka, raději se 

spolehnu v 1 % na úsilí 100 lidí. Matematicky to vychází stejně. Prakticky je v tom však zásadní rozdíl. 

Když Ti vypadne 1 člověk ze sta, finančně to téměř nezaznamenáš. 100 % z úsilí jednoho člověka vs 1 

% z úsilí 100 lidí. A co mít např. 1 % z úsilí 10.000 lidí. Výtah času. Násobení vs. exponenciální vs. 

skokový růst. Říká se tomu duplikace. Všichni dnes používáme klávesovou zkratku CTL+C nebo 

CMD+C (na Macu). Dříve se k duplikaci používal kopírák. Většina lidí to již dnes nepamatuje. Toto je 

další nový fenomén 21. století. Urychlovačem se staly inovativní technologie.  

Pokud mi mé vědomosti neumožňují vydělávat více peněz, musím se naučit něco nového a začít 

k tomu používat nové technologie. Pokud mi má práce neumožňuje vydělat více peněz, musím začít 

dělat něco jiného. Jedním slovem ZMĚNA. RESTART. Připadá Vám to moc složité? Pojďme na chvíli 

opustit toto téma.  

Pamatujete si ještě na to červené tlačítko? Je jím tvoje TOUHA. Je něco ve tvém životě, čeho jsi ještě 

nedosáhl? Je něco, po čem toužíš? Máš nějaký nesplněný sen, v jehož dosažení si již dávno přestal 

věřit? Chceš jet s rodinou po letech na vysněnou dovolenou? Potřebuješ nové auto? Chceš se 
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osamostatnit a mít své vlastní stabilní podnikání? Chceš začít trávit více času se svojí rodinou? Chceš 

finančně podporovat své děti ve vrcholovém sportu? Chceš být úspěšný? Chceš dokázat rodičům, že 

mohou být na tebe pyšní a hrdí? Chceš, aby si tě více vážila Tvoje manželka a děti? Chceš dokázat 

sám sobě, že na to máš?  

Ať je to cokoliv, začni o tom přemýšlet a odšroubuj své víčko. Začni přemýšlet bez omezení. To je ta 

první změna. Spousta lidí přes tuto překážku neprojde. Zaseknou se. Je to pro ně konečná. Pak jen 

najdou vhodné odůvodnění, proč oni NE. Možná ani Ty NE. To je jediná příčina, proč se lidé v životě 

zastaví. Lidé mají již tak otlučenou hlavu, že už nechtějí podstoupit žádnou změnu. Zvykli si na to. 

Jsou odevzdaní. Mají špatné zkušenosti a chybí jim vytrvalost. Nechtějí znovu a opakovaně prožívat 

pocit zklamání. Syndrom stáda. Ve stádě je lidem dobře a cítí se bezpečně. Věnují společně pozornost 

svým zájmům a potřebám. Byl jsi někdy na tenisovém turnaji? Všiml sis jak všichni lidé pohybují 

hlavou stejným směrem? Sem a tam? Jako kyvadlo. Je to něco, jako když surikatky vylezou ze země a 

všechny se dívají tamtéž. Pozorovat je, je legrace.  

Další věc, kterou tedy musíš udělat je, že musíš znovu začít věřit. Uvěř, že toho můžeš dosáhnout. 

Zasloužíš si lepší život. Každý člověk může! Každý má právo na lepší a kvalitnější život. Uvěř a Tvůj 

život se změní. Najdi si nějaký motiv, pro který stojí za to znovu opustit zónu pohodlí a konformity. 

Najdi si motiv, který Ti dá novou sílu, rozšíří Tvůj čtverec a dostane Tě z kruhu. Najdi si něco, na co 

když pomyslíš, začneš cítit šimrání v okolí žaludku. Je to jako když přeskočí jiskra a zapálí Tvoji Touhu.  

Určitě znáš ten pocit. Je to jako ten okamžik, když se muž dozví, že se stal otcem. Nebo okamžik, když 

matka v porodnici poprvé v životě k sobě přivine své dítě. Vzpomínáš na svoje první rande, když si se 

z něj vracel domů? Vzpomínáš si na ten okamžik, když jsi si poprvé sednul do svého auta a rozjel se 

domů? Vzpomínáš si, když Tvoje dcera měla své první vystoupení ve školce na vánoční besídce? 

Vzpomínáš si na ty chvíle, když Tvůj syn na závodech vystupoval na stupně vítězů? Vzpomínáš si na 

chvíle, když jsi úspěšně dokončil autoškolu? Vzpomínáš na chvíle, kdy Ti děkan nebo rektor předal do 

rukou vysokoškolský diplom a Tvoji rodiče plakali štěstím? Každý máme v sobě nějaký hluboce 

zakořeněný pocit štěstí. Pokud tomu uvěříš, pak jsi schopen toho dosáhnout. Je to jenom otázka 

času. Uvěř! Víra je potřebná a bude neustále tvým velkým pomocníkem na Tvé nové cestě! O jaký typ 

víry se jedná? Nejedná se o slepou víru. Ta Tě může nejen poznamenat, ale i zničit. Nejedná se ani o 

náboženskou víru. O jaký druh víry se tedy jedná?  

Představ si, že půjčíš svému příteli peníze. On Ti je po čase v obálce vrátí. Převezmeš od něj obálku 

s penězi a strčíš si jí do tašky, důvěřuješ mu. Znáte se přeci dlouho. Co když tam ale nebudou 

všechny? Pocítíš obrovské zklamání a bolest! Omluva, já jsem Ti zapomněl říct, že Ti ten zbytek dám 

v neděli, nebude fungovat. Ve tvém srdci zůstane šrám. Proto ověřuj! Přepočítej! To je také cílem 

tohoto e-booku. Předat Ti dostatek informací, abys mohl udělat kvalifikované rozhodnutí. Pokud se 

rozhodneš, nebudeš již muset po cestě ke Tvému úspěchu nikdy nic ověřovat a řešit. 

Jak překonat fenomén času? Potřebuješ k tomu mít systém. Systém, který tě dovede k úspěchu. Bill 

Gates kdysi řekl, že cokoliv, co člověk vymyslí a dá se to matematicky ověřit, může posléze 

zrealizovat. Systém, po kterém budeš stoupat jako po žebříku. Fenomén 21. století. Když budeš 

pracovat, budeš vydělávat peníze. Dokonce i když budeš spát, budeš vydělávat peníze. Když budeš 

s rodinou a přáteli na dovolené, budeš vydělávat peníze. Když budeš nemocný, budeš vydělávat 

peníze. Když bude další vlna celosvětové pandemie, budeš stále vydělávat peníze. Čas se nebude 

počítat, stejně jako vzdálenosti a velikost tvého teritoria. Je to vůbec možné? ANO.  

Pokud máš velkou touhu, pak opravdu chceš? Přemýšlíš o ní dnem i nocí. Touha se zvětšuje, v tvém 

srdci díky malým jiskřičkám vzplanul plamínek, který se rozhořel a Ty začínáš pociťovat oheň. Vstaneš 
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od počítače nebo od počítače, začneš dělat co je třeba, napojíš se na systém a vzlétneš vzhůru ke 

svému cíli. 

Co je třeba dělat, abych vydělával více peněz? Co k tomu potřebuji? Odpovědi na tyto Tvé otázky 

získáš čtením následujících řádků. 

Potřebuješ k tomu funkční systém, internet, zboží a lidi. Jaké lidi? Někoho, kdo nakupuje zboží pro 

svoji spotřebu. Ti jsou všude na světě a v každé rodině. Znáš někoho, kdo pije kávu nebo čaj? Znáš 

někoho, kdo dbá o svoji imunitu? Mít dobrou imunitu se stalo fenoménem doby. Nikdy na tom lidem 

nezáleželo více! Máme na to dostupné produkty, které nebyly vyvinuty v laboratořích a nemusíš se 

obávat, že pozmění Tvoje DNA. Je to dar přírody. Znáš někoho, kdo se chce cítit dobře a chce být 

zdravý? Každý normální člověk. Právě jsem Ti odpověděl na otázku, jaký je potenciál? Téměř 8 miliard 

lidí. To za svůj život nemáš šanci stihnout! (Ani v těch příštích). 

Chceš být zdravý, cítit se dobře, dobře vypadat a mít dostatek peněz? Většina lidí odpoví že ANO, 

najdou se i tací, kterým to bude jedno. Někdo odpoví i že ne. Ať bude odpověď jakákoliv, bude 

součástí statistiky. Určitě je lepší být zdravý a krásný než nemocný a ošklivý. Na tom se asi shodneme. 

Máme na to produkty. STOP! Možná si říkáš to znám, o tom už jsem slyšel! Zastav na chvíli svoji mysl 

a čti dále. Jedno drobné připomenutí. Položím Ti ještě jednou a naposledy, potřetí stejnou otázku: 

Jsi dnes v situaci, kdy vědomosti, které máš, Ti neumožňují vydělávat více peněz?  

Pojďme si vysvětlit jednoduchý princip obchodu. Využíváme toho, že lidé potřebují k životu výrobky, 

které nakupují v kamenných obchodech (pokud jsou zrovna otevřené) nebo v e-shopech. Přirovnal 

bych to k tomu, jako když lidé nakupují med. Ne všichni ale kupují med. Určitá skupina však ano. 

Nejvíce Ti, kteří mají malé děti. A také babičky a dědečkové pro svá vnoučata. Takže vlastně asi 

většina spotřebitelů. Slyšeli jste o tom, že když odkryli faraonovu hrobku, našli tam nádoby s medem, 

který tam byl po tisíciletí a zůstal beze změny? Žádné vakuum, žádný mrazák, žádná chemická úprava, 

žádná pasterizace nebo paskalizace… Prostě příroda. Včely. Každý tuší, co by se stalo, pokud by 

vyhynuly.  

Když chceš opravdu kvalitní med, kam si ho jdeš koupit? ANO, správně. Ke včelaři! Znáš včelaře? 

Neznáš? Zná někdo ve tvé rodině včelaře? Zná! Bingo! Znáš někoho, kdo má v okruhu tvých známých 

v rodině včelaře, pokud nekupuješ med v obchodě? Znáš a kupuješ med od něj. Pokud se rozhodneš, 

že chceš kvalitní med a chceš jej přímo od včelaře, nepůjdeš si jej přeci koupit do obchodu. To je 

přesně to, co děláme my. Pokud nechceš jet přímo za včelařem, dovezu ti ho já, až si pojedu pro ten 

svůj, ale musíš si počkat, až pojedu. Pokud nechceš čekat, zajedeš si k němu sám. To je princip naší 

práce. Nikomu nic neprodáváme. Těžko povezeš med člověku, který ho nechce nebo má těžkou 

cukrovku. Šíříme informace o tom, kde bydlí včelař, který prodává med. Máme společnost, která 

vyrábí unikátní produkty, které jsou ve špičkové kvalitě, té nejlepší na světě. Opravdu. Máme na to 

certifikáty na všech kontinentech, ve 184 zemích světa. DXN má svoji vlastní produkci, vše si pěstují 

sami, žádný outsorcing, žádné dodavatelské řetězce. Přímo kontrolují a ovlivňují kvalitu výroby. Mají i 

vlastní výzkum. Společnost má po celém světě své sklady a své zaměstnance, kteří se starají o to, aby 

sis mohl objednat a koupit své vybrané výrobky. Jaké výrobky? Ty, které Ti budou vyhovovat a pro 

které se sám rozhodneš. V Asii se to nazývá ONE DRAGON. Nabízí kávu s Ganodermou, čaj, 

kosmetiku, zubní pastu, mýdlo a spoustu doplňků, které mohou výrazně zlepšit kvalitu tvého života. 

Musím nakupovat všechno? Nemusím. Já také nenakupuji pro svoji vlastní spotřebu úplně všechno. 

Produkty DXN umí dát do pořádku lidem jejich imunitu.  
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V Thajsku po diagnostikování osob nakažených COVID-19 v prvních 72 hodinách podávají bylinnou 

terapii, která je účinná. Naše společnost DXN tento doplněk stravy prodává pod obchodním 

názvem ANDRO G. 

Pokud by toto bylo napsáno v titulku mého prvního videa, nikdy by ses nedostal až sem. Video by 

bylo okamžitě vymazáno. Jsem si tím zcela jist.  

Jsme u prvního způsobu spolupráce. Můžeš se stát spotřebitelem. Znáš někoho, kdo shání med 

přímo od včelaře? Otázka z jiného soudku: „Znáš někoho, kdo pije kávu nebo čaj, chce být zdravý a 

cítit se dobře? Další otázka: „Víš o někom, kdo se chce chránit před virovými onemocněními“? 

V závěru Ti položím ještě jednu otázku. Otázku za milion dolarů.  

Blížíme se ke druhému způsobu. Napoj ho na naši společnost a on si bude nakupovat pro sebe a svoji 

rodinu. A Ty o tom ani nebudeš vědět. Dnes umí objednávat zboží přes internet každý. Znám rodiny, 

kde to dělají malé děti. Rodiče jim nahrají hlasovou zprávu, pošlou ji dětem pomocí Whatsappu nebo 

Messengeru mobilem nebo jim zašlou emailem seznam zboží a děti nahází zboží do košíku a rodiče 

v práci odkliknou a zaplatí objednávku.  Dnes objednají a zítra nebo pozítří děti nebo babička 

převezmou zboží. Funguje to podobně jako když v práci dá šéf své asistentce na stůl faktury, aby je 

zadala do elektronického bankovnictví a on je pak už jenom autorizuje. 

To, co mě napadlo v tuto chvíli bylo, no dobře a co z toho budu mít já? Vzhledem k tomu, že firma 

nevynakládá žádné peníze na reklamu, neuvidíte ji v televizi, na billboardech, v časopisech, ušetří tím 

spoustu peněz. O část ušetřených peněz se s Tebou rozdělí. O kolik? Podle předem nastaveného 

marketingového plánu. Pamatuješ na princip 1 % z úsilí 100 lidí. No a co dál? 

To je třetí bod. Vysvětlíš svému příteli, svým známým, jak tento systém funguje, jak nakupovat. 

Naučíš ho, co je třeba dělat a pomůžeš mu. To samé pak společně můžete naučit jeho přátele. Jinými 

slovy: „vysvětlíš mu, kde bydlí včelař a jak k němu dojet. Tady už začíná duplikace. CTL+C nebo 

CMD+C. Naučíš jej „přes kopírák“ to samé. Úspěšnost systému spočívá v tom, že lidé nakupují svoji 

kávu nebo čaj, ve svém obchodě a od své společnosti. Systém je založen na loajalitě zákazníků. 

Pokud bys byl majitel benzínky, jezdil bys tankovat benzín ke konkurenci? Určitě nebudou pít jinou 

kávu nebo čaj. Z té svojí, kterou koupíš u své společnosti DXN, máš peníze. Z každé vypité kávy za den 

0,80 až 5,70 Kč, podle úrovně a struktury sítě spotřebitelů, kterou jsi vytvořil. Samozřejmě podle 

vytvořeného měsíčního objemu. Navíc, naše káva se běžně nedá koupit v běžných obchodech. Říkáš 

si, to znám. O tom jsem slyšel. Možná jsi již podobný princip v minulosti viděl. Mohlo se jednat o 

čistící prostředky, doplňky stravy, kůry na hubnutí, diety, parfémy, Bitcoiny a spousty jiných, mnohdy 

i imaginárních produktů. Naší hlavní komoditou je káva. A tu pijí téměř všichni lidé a v některých 

částech světa několikrát denně. Právě jsem definoval naši cílovou skupinu. Cokoliv nakoupí navíc 

kromě kávy, je obrat ve Tvé síti, kterou jsi vytvořil. Hovoříme doslova o generování příjmu. 

Samozřejmě, že vše se vyvíjí. Principy obchodu zůstávají po celá tisíciletí stejné. Mění se pouze forma, 

chcete-li metoda obchodování. Používáme k tomu nejmodernější technologie. Vše funguje zcela 

automaticky a ty na to dohlížíš. Může u toho být spousta legrace. Ráno vstaneš, mrkneš do 

objednávkového systému e-world a zjistíš, že Tvé obraty za noc na Filipínách vzrostly. Tví přátelé 

nakoupili a vypili kávu.  Zatím, co jsi spal, jinde lidé vypili svou kávu. Jelikož byli ve Tvé obchodní síti, 

vydělal jsi i Ty. Značnou část svého obchodu kontroluješ a řídíš ze svého mobilu. Je to jako 

s televizorem. Řekneš svému televizoru, aby se zapnul a sdělíš mu, jaký program chceš sledovat a 

technologie vše zařídí. Nevíš, ani nepotřebuješ vědět, co se děje uvnitř. Stačí říci Siri nebo Alexa. 

Nemusíš tomu rozumět, můžeš to však používat. Používáme technologie třetích stran, se kterými jsi 

se doposud nikdy nesetkal. Znají je pouze geekové. Běžný člověk se v průběhu svého života o nich ani 

nemusí dovědět. Technologie a spřežení robotů zařídí na internetu vše potřebné.  
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Lidé nakupují to, co potřebují ke svému životu a ty z toho začneš profitovat. Ne pouze velké 

nadnárodní obchodní sítě a řetězce, ale Ty.  

Slíbená Otázka za milion dolarů:  

„Chtěl bys mít k dispozici přírodní produkt, který při včasném použití může potlačit virus COVID-19 a 

snížit závažnost průběhu onemocnění?“ 

Nejsem žádný věštec, ale ve světle informací, o které jsem se s Vámi podělil jsem přesvědčen, že 

budeme ve velice blízké době svědky velikých a razantních změn. Zažijeme vzestupy a pády velkých 

korporací a firem, ekonomik, systémů a vlád. Začnou vznikat zcela nové ekonomické systémy a 

technologie. Na trh budou uváděny úplně nové typy produktů a zařízení, které značně urychlí náš 

další vývoj. Vše je již připravené. Jsme na prahu nové integrální éry lidstva. Nikdy nebyla lepší chvíle 

vstát z popela jako bájný Fénix a začít dělat něco nového. Jedná se o nový systém šíření informací 

v obchodě. Nové formy marketingu. Chceš se toho zúčastnit? Chceš plout na nové vlně s firmou, 

která meziročně neustále roste? Co budu muset dělat? Změnit své nákupní návyky a naučit se 

správně šířit informace. Budoucnost je v „šesti palcích bez rámečku“. Odhalím Vám systém, který 

vygeneruje v příštích pěti letech desítky tisíc milionářů po celém světě. Dobrá zpráva na závěr, 

neplatíš žádné vstupní poplatky, nejedná se o nelegální pyramidové schéma a naším produktem je to, 

co lidé spotřebovávají několikrát denně – káva. Co (kdo?), je naším produktem? Člověk jako 

spotřebitel, který sám rozhoduje o tom, co vloží do svého nákupního košíku. 

Výběr společnosti síťového obchodu 

Aby mohl fungovat obchod, musí být splněno několik základních podmínek.  

1. Na jedné straně musí být nabídka a na straně druhé musí existovat poptávka.  

2. Musí existovat produkt 

3. Musí být zákazníci, kteří jej budou kupovat. Tomu se říká cílová skupina. 

4. Produkt musí mít vhodně nastavenou cenu, kterou budou zákazníci ochotni zaplatit. 

5. Musí existovat způsob distribuce produktu. 

6. Produkt musí být propagován. 

V síťovém obchodu to funguje následujícím způsobem: 

1. Existuje produkt, který výrobce prodává přímo svým zákazníkům (distributorům) 

prostřednictvím svého e-shopu. 

2. Zákazníci budují svoji vlastní síť dalších spotřebitelů, kteří si jej také nakupují z e-shopu 

společnosti. 

3. Jednotlivé nákupy všech členů Tvojí sítě se započítávají do Tvého obratu a společnost Ti 

vyplácí pravidelné odměny podle předem stanoveného marketingového plánu. 

Takhle jednoduše funguje síťový obchod. 

Máš možnost volby. Můžeš po celý zbytek svého života nakupovat v supermarketu, získávat v rámci 

věrnostního programu body, za které si můžeš koupit ve slevě zboží, kterého se obchod potřebuje 

zbavit. Nebo si budeš moci dokoupit za peníze například sadu nádobí, které nepotřebuješ nebo 

pánev, která je předražená. Cílem je, aby měly obchody stálé zákazníky a neustále vymýšlí nové a 

neotřelé způsoby, jak toho dosáhnout. 

Marketingový plán 

Existují různé typy marketingových plánů společností v síťovém obchodu (Multi Level Marketingu – 

MLM). 
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Multi Level Marketing 

Jedná se o nejspravedlivější systém vyplácení peněz, za vytvářené obraty. Klíčové je o jaké produkty 

se jedná, za jak dlouho je zákazníci spotřebují a tudíž, za jak dlouho se vytvoří další opakovaný nákup. 

Pokud se jedná např. o vysoké koncentráty nebo malou škálu produktů, pak další nákup bude 

například po 4 měsících. Sponzoři tě nutí další měsíc k dalším nákupům. Nezbyde ti, než nakoupit a 

prodávat dál. Dokonce, když se u jedné společnosti objevila leštěnka na auto, slyšel jsem o tom, že 

argumentovali těm, kteří ještě v tu dobu neměli auto, aby si ji koupili, protože jednou určitě budou 

mít auto. Pokud nebudeš pravidelně nakupovat zboží ve stanoveném objemu, nikdo ti nepomůže a 

půjdeš ke sponzorovi „na kobereček“. Opravdu jsem o těchto praktikách od některých distributorů 

slyšel. Měli fóbii z konzultací. Míra přátelství byla ovlivněna výší osobních nákupů. Pokud se jedná o 

prodej parfémů, kolik si jich měsíčně pro svoji potřebu budeš nakupovat? Obvykle mají muži jeden 

nebo dva. V tomto MLM měli muži všechny (I ty dámské). Takhle to fungovalo v ČR od r. 1992, kdy 

společnosti MLM začínaly. V některých společnostech to tak však funguje dodnes. Velkou neřestí je 

dosahování nových kvalifikací a pozic v rámci MLM. Máš na to vždy jeden fiskální rok (ne kalendářní). 

Dochází k dokupování velkého množství produktů (abys splnil limit pro novou pozici). Lidem se pak 

zboží hromadí doma a mnohdy jim trvá dlouhou dobu, než ho prodají nebo sami spotřebují. Když 

dosahují vyšších pozic tzv. „kamenů“, spouští velké promotion kampaně. Něco slíbí svým 

distributorům. Například, že se budou moci zúčastnit nějakého speciálního meetingu, pokud nakoupí 

zboží za 10 000 Kč za měsíc. No a částečně vytvořená struktura dosáhne poslední 3 měsíce potřebné 

kvalifikace a sponzor získá nový „kámen“ (například smaragd nebo diamant). Proč o tom hovořím? 

Toto neustále, i po letech stále funguje. Ověř si to!  

Binární MLM 

Kdysi jsem dostal nabídku vstoupit ke společnosti, která tento typ marketingu používala. Paradoxně 

to byl obchod s kávou obsahující Ganodermu. Jednalo se však o společnost z Kanady, která 

okopírovala produkty naší společnosti DXN. Produkty neměly srovnatelnou kvalitu a byly dražší. 

Tenkrát to byl velký boom. Pompézní start společnosti. Princip binárního MLM spočívá v tom, že 

buduješ dvě větve (nohy), do kterých přidáváš nové distributory a stále do hloubky, pod posledního 

člena v síti (poslední generaci). Podle toho, jak si stojíš s obraty, přidáváš nové zákazníky do větve 

číslo jedna nebo dvě (do hlavní-průběžné nebo do té, kterou potřebuješ posílit). A stejným způsobem 

pracují i tvoji sponzoři. „Binár“ má spoustu úskalí. Jen málo lidí ti dokáže doopravdy vysvětlit, jak se 

systém chová, jak byl zkonstruován a vždy existují limity, které se týkají množství vyplácených peněz. 

Ti zkušenější, kterým jde pouze o peníze, posilují budováním hloubky pouze tvoji hlavní-průběžnou 

větev a ty dříve nebo později můžeš tzv. protéct a nebudeš mít peníze. V tomto systému je velká 

fluktuace. Když jsem dostal tuto nabídku od jednoho distributora nedokázal mi odpovědět na moje 

otázky. Neměl jsem mu to za zlé, byl na začátku. Požádal jsem ho o zprostředkování schůzky s někým 

hodně úspěšným, který by mi dokázal zodpověděl moje otázky. Celý jejich „binár“ jsem si pečlivě 

prostudoval, pročetl obchodní podmínky včetně marketingového plánu společnosti a vydal jsem se 

na předem domluvenou schůzku. Přišla velice milá, sympatická a upravená dáma ve středních letech. 

Bedlivě jsem ji poslouchal a když se mě v závěru zeptala, zdali mám nějaké otázky, začal jsem ji 

pokládat ty mé, předem připravené. Asi po třetí otázce zpozorněla a zeptala se mě, jestli mám nějaké 

zkušenosti s MLM. Odpověděl jsem, že ano. Začala být odtažitá a po páté otázce mi řekla, cituji: „Vy 

do toho nějak moc šťouráte.“ Věděla kam svými otázkami, zaměřenými na příjem, směřuji. A bylo po 

schůzce.  

Proč o tom píši? Nesmírně důležité je, zdali si i vzájemně budete se svým sponzorem lidsky 

vyhovovat. A když ne, zdali je i někdo nad tímto člověkem, s kým můžeš být v kontaktu. Sponzor 

Tvého sponzora. Pokud tomu tak není, pak bude pro Tebe velice obtížné tento obchod 
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vybudovat. Jde to, ale nepůjdeš přímou cestou ke svému úspěchu. Bude to cesta pokus a omyl, 

která může být velice bolestivá. Vždy je lepší mít nad sebou někoho, kdo ti bude schopen pomoci.  

Způsob budování sítě 

Existují 3 základní způsoby (je jen na tobě, kterou si vybereš). 

1. Pracuješ jako dealer 

Nejprve si nakoupíš všechny výrobky a používáš je. Pak se školíš, jak tyto produkty fungují. 

Například tě učí, že prášek na praní pere, že se dává odměrka po rysku do jedné pračky. Učí 

tě, jak se ředí prostředek na nádobí. Po tomto zaškolení, tě začnou učit, jak se pořádají 

veřejné prezentace a jak se tyto produkty předvádějí a prodávají přímo na těchto 

prezentacích. Říká se tomu psychologie prodeje, někdy zvané měkké dovednosti. Jako 

pozvaný host během hodiny nabydeš dojmu, že si je musíš koupit. Lidé je pak na konci 

prezentace po vyřčení závěrečné–kouzelné věty: “Máme dnes omezené množství za tuto 

úžasnou cenu“ povolí a koupí. Odborně se to nazývá persvaze (přesvědčování) a je to 

mnohdy na hraně manipulace. Absolvuješ celou akademii, za kterou si zaplatíš a v závěru se 

dozvíš o tom, jak se při prodeji manipuluje s lidmi. Naučí Tě jednotlivé prodejní fáze, 

zdolávání námitek, uzavírací a přesvědčovací techniky a spoustu dalších jiných technik. Byl 

jsem svědkem prezentací, kdy například pili čistící prostředky, aby dokázali, jak jsou tyto 

deriváty kokosového oleje ekologické. Funguje to? Ano, na některé lidi to funguje, ale ne 

dlouhodobě. Takové lidi velice snadno poznáte. Po opakovaných setkáních z nich přestáváte 

mít dobrý pocit. Stejné prezentace, stejné příklady, stejné historky, stejné vtipy. Nikam se 

neposouvají. 25 let dělají svojí práci stejně. Jsou živými důkazy toho, že se jejich business 

zastavil. Jak je poznáte? Neustále hovoří o tom, čeho dosáhli, kolik vydělávají, jaká mají auta, 

jaké mají hodinky. Prezentují tzv. symboly úspěchu. Tyto „hračky“ pak mají fungovat jako 

magnet na ostatní lidi v síti nebo na nové prospekty (budoucí členy), kteří po nich dříve nebo 

později začnou toužit také… 

  

2. Budovatel sítě dealerů 

To, co jsem popsal v předchozím bodu se dále duplikuje. Hledají se další lidé, kteří budou tyto 

dealery následovat. A tak probíhají další školení a celá Akademie prodejních dovedností. 

Viděl jsem spoustu neúspěšných budovatelů sítě, kteří školili jako „vedlejšák“ obchodní 

(prodejní) dovednosti. Ale ještě jsem nepotkal úspěšného budovatele sítě spotřebitelů, který 

by školil psychologii prodeje a manipulativní uzavírací techniky. 

 

3. Budovatel sítě spotřebitelů 

Nejsnazší a nejrychlejší způsob budování MLM funguje za předpokladu, že máš k dispozici 

produkty každodenní spotřeby. Rozuměj tomu tak, že je nakupuješ opakovaně každý měsíc, 

po celý svůj život. Svobodně si vybereš co, v jakém množství a za kolik peněz v daném 

měsíci budeš nakupovat. Nestaneš se tak nutnou součástí cizího úspěchu nad Tebou. Toto je 

klíčové v MLM. Tuto filozofii však uplatňují pouze skuteční lídři v MLM. Měl bys o tom vědět 

ještě před tím, než se rozhodneš. Pokud toto čte člověk, který je součástí jiného MLM, než 

DXN, za tu tučně zvýrazněnou větu mě asi určitě nebude mít rád. Jsem si toho vědom. Můj cíl 

je, abys měl všechny potřebné informace. Ty dobré, o kterých všichni hovoří na svých 

prezentacích, ale i ty stinné stránky a úskalí, o kterých Ti dopředu nikdo předem neřekne a 

dozvíš se o nich až později. Systém budování sítě ve společnosti DXN je nejjednodušší a 

nejtransparentnější, se kterým jsem se kdy setkal. Máme asi největší cílovou skupinu na světě 
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(lidé, co pijí kávu, čaj, kakao) a produkt, který lidé spotřebovávají několikrát denně, kterým je 

samotná káva. Káva z Ganodermou (Reishi) té nejvyšší kvality na světě. 

Systémy pod společnostmi MLM 

Dalo by se to nazvat firmou pod firmou. Jak to funguje? Aby si byl úspěšný v MLM, musíš mít 

potřebné znalosti a dovednosti při budování své sítě. Někteří lidé se soustředí na samotný prodej 

produktů, jiní na pořádání párty, kde získávají zákazníky nebo nové distributory nebo na těchto 

setkáních přímo prodávají produkty (a co v době pandemie?). Tak to fungovalo v devadesátých 

letech. Někdo se soustředí na odborné přednášky. Někdo se pasuje do role terapeuta. Někdo 

kombinuje vše dohromady. Pokud tuto činnost lidé provozují na odborné a profesionální úrovni, pak 

je to v naprostém pořádku. Vše se dá naučit a trénink dělá mistra. Vždy jsem takové odborníky na 

produkty obdivoval. Dříve se to nazývalo zbožíznalství. Takoví lidé ví o produktech úplně všechno a 

dokáží velice odborně o nich hovořit. Mají můj obdiv.  

Jsem spíše praktik. Dokáži pohovořit o užitku produktu a proč stojí za to si ho koupit a dále jej 

používat. Jsou přednášky, které se zaměřují na produkt v celkové délce například dvě hodiny. To jsou 

však již velice pokročilé prezentace pro odborníky. V našem byznyse DXN stačí za 45 minut předat 

informace o celé škále produktů.  Navíc na to máme natočená videa. Největším odborníkem na 

produkty je můj sponzor, který má s používáním produktů obrovské zkušenosti. Troufnu si říci, že až 

na medicínské úrovni. Pokud by to někoho dále zaujalo, předám mu pak další informace, které 

potřebuje. Poskytnu mu i potřebné množství materiálů.  

Když odbočím. Pár upozornění. Pod společnostmi se nachází různé podsystémy. Nazýváme je 

větvemi. Některá větev je založená na prodej a na budování sítě dealerů. Jiná větev pak na prodej 

školení obchodních dovedností. Některé větve se pak orientují na prodej vzdělávání. Viděl jsem 

skupiny, které zavedly do svého fungování i náboženskou víru. Ale to už je hodně vysoké téma, kam 

nechci zabíhat a ani jej nijak zvlášť hodnotit. Domnívám se totiž, že náboženství do obchodu nepatří… 

Lístky na takové semináře stojí v průměru 400 korun. Velké semináře pak např. 2 000 korun. Slyšel 

jsem o systémech, kde za účast na webináři v době pandemie chtějí 400 korun. Prodávají knihy a 

nahrávky ze seminářů.  

MLM je o produktech a o lidech, kteří je používají. Vzhledem k tomu, že naším nosným produktem na 

startu je káva, nemáme tolik práce se zbožíznalstvím. Spíše se věnujeme budování sítě spotřebitelů. A 

to je opravdové umění. Za to Ti platí společnost nejvíce. V době internetu a nových technologií, které 

umožňují soustředit v jedné chvíli na internetu větší množství lidí, kdy odpadají veškeré náklady za 

pronájem místností, sálů v hotelech nebo v halách, se domnívám, že 400 korun za webinář je 

poměrně hodně. Mělo by to pokrýt měsíční náklady za používání technologií a čas přednášejícího. 

Zbytek peněz přeci vyplácejí společnosti z pravidelně vytvářeného měsíčního obratu. Je tedy vůbec 

vzdělávání potřebné a důležité? Jednoznačně ano! Lidé se tyto dovednosti musí naučit.  

Knihy. Určitě od vybraných a renomovaných autorů. Přiznám se, že jsem jich přečetl stovky. Vytvořil 

jsem si návyk, kdy přečtu 1-2 knihy měsíčně. Jedná se však o knihy zaměřené na budování 

mezilidských vztahů nebo o knihy s motivační tématikou. Knihy, které napsali úspěšní lidé. Spousta 

z nich se dá dnes koupit i v knihkupectvích nebo na internetu. Pokud ovládáš angličtinu nebo jiné 

světové jazyky, jsi ve výhodě. Máš daleko větší možnost výběru a nemusíš čekat mnohdy i několik let, 

než se kniha přeloží do češtiny. Pokud chceš dosáhnout úspěchu v jakékoliv branži, musíš se k němu 

dopracovat. Můžeš použít metodou pokus nebo omyl, jako např. Edison, kdy potřeboval zhruba 8 000 

pokusů, aby jeho žárovka trvale svítila. Nebo můžeš jít přímou cestou ke svému úspěchu. To 

znamená, že duplikuješ úspěch někoho, kdo toho dosáhnul již před Tebou.  
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Je to jako když se chceš například naučit vytvářet nové webové stránky. Můžeš se to učit sám. Bude Ti 

to trvat dlouho. Můžeš si koupit knihu o Wordpressu a krok po kroku zkoušet to, co je v ní popsané. 

Nebo si můžeš koupit kurz vytváření stránek ve Wordpressu, ve formě video lekcí (třeba na Udemy). 

Člověk, který před lety začínal jako Ty, než dosáhnul mistrovství ve Wordpressu, musel se vše naučit, 

strávil stovky hodin poznáváním celého CMS a nyní Ti vše předá. Za týden se to naučíš a zaznamenáš 

velké pokroky.  

Takhle funguje náš DXN MLM systém. Poznáváš výrobky tím, že je sám spotřebováváš. Ve svém 

volném čase sleduješ video nahrávky a vzděláváš se. Můžeš k tomu využít svůj neefektivní čas, který 

trávíš např. cestováním do práce a z práce domů. Pokud část své práce trávíš za volantem, můžeš se 

při tom vzdělávat. Tvé auto, Metro, vlak, autobus nebo tramvaj (šalina) se může proměnit ve Tvoji 

univerzitu. Představ si, že někam sám služebně cestuješ. Když posloucháš nebo sleduješ podcast 

(zvukový záznam z přednášky nebo doma video), je to jako by vedle tebe na sedadle seděl úspěšný 

člověk a předával Ti své know-how. Ve dnešní době stačí mít smartphone a sluchátka. Pokud nic 

nedávají v televizi, máš další prostor pro své vzdělávání. Můžeš si přečíst zajímavou knihu.  

Všichni máme 24 hodin denně. Jde o to udělat rozhodnutí a nastavit si potřebné priority a začít svůj 

čas využívat efektivně. Jak dlouho to trvá? Musíš tvrdě zabrat po dobu 21 dnů. Je to jako když se 

odnaučuješ kouřit nebo když chceš zhubnout. V příštích 21 dnech musíš přenastavit své osobní 

návyky a priority. A to je to nejtěžší. Zbytek se děje postupně a automaticky.  

Závěrečné rozhodnutí 

Muži se v Čechách, na Slovensku a v Polsku dožívají v průměru 75 let, ženy pak 85 let. O délce života 

člověka rozhoduje několik faktorů. Například genetická výbava, vhodná životospráva, kvalita života, 

stres, spokojenost s vykonávanou prací, množství neřestí, kterým se oddáváme, společenství, kterým 

jsme obklopeni a spousta dalších faktorů. Jsou i lidé, kteří to nazývají jedním slovem – osud. Já se 

spíše přikláním k přísloví: „Každý je strůjcem svého štěstí.“  

Do jaké míry by se změnil tvůj život, pokud bys začal vydělávat 2 x více peněz ve svém zaměstnání. Co 

by si jedl? Kam a kolikrát do roka bys jezdil na dovolenou? Jak bys bydlel? Mnohokrát jsem slyšel 

větu, že peníze nejsou všechno. Spousta lidí to stále bere jako klišé. Zkus popřemýšlet o tom, pokud 

bys v roce 2022 dosáhnul pravidelného měsíčního příjmu 200 000 Kč, do jaké míry by to ovlivnilo tvůj 

život. Pokud nevěříš, že jsi schopen toho dosáhnout, přičti si ke svému příjmu ze zaměstnání 

například částku 30 000 Kč. Pomohlo by ti to? Změnilo by se něco ve tvém životě? 

Pokud budeme vycházet z faktu, že muži se dožívají v průměru 75 let, prožijí 657 000 hodin, což je 39 

420 000 minut nebo 2 365 200 000 sekund. Vezmi svůj věk a odečti jej od 75 (pokud jsi muž a od 85, 

pokud jsi žena). Zbytek pak vynásob 365 a ještě dále 24. Dostaneš výsledek, kolik hodin ti zbývá do 

konce života, pokud nic nezměníš ve svém životě. Zůstaneš v průměru. Můžeš si to představit jako 

nádobu ve které je 68,3 % celkové populace. Zbývajících 15,85 % je na tom hůře než ty a mnozí 

daleko hůře. 15,85 % je na tom lépe než ty a mnozí daleko lépe než ty. Jak kvalitně chceš prožít 

zbývající část svého života je v tuto chvíli pouze NA TOBĚ. Kolik ti to vezme času a jak daleko jsi od 

toho vzdálený? 21 dnů od okamžiku, kdy uděláš rozhodnutí, že to chceš. Po dobu 21 dnů budeš 

muset změnit své životní návyky.  

Před rokem jsem položil otázku mému příteli, který je miliardář: „Jak jsi dosáhnul takového úspěchu? 

Usmál se a řekl: „Před 30 ti lety jsem měl velkou TOUHU, každý den jsem tvrdě pracoval po dobu 2 let 

a vzniklo z toho impérium.“ Tento člověk podniká klasickým způsobem. Má po světě více než 50 

firem. Když jsem se ho ptal na jeho názor na MLM, řekl: „Kdybych dnes znovu začínal, věnoval bych 

se MLM.“ Také zmínil, že před 30 lety, když začínali, použili se svým společníkem část know-how 



Aleš Špírek © 2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
18 

 

z MLM při budování svých poboček (jeho společník začínal podnikat v roce 1992 v MLM). Vytvořili tak 

svoji vlastní síť. 

Před pár lety jsem měl schůzku s jiným miliardářem. Při rozhovoru se mě zeptal: „Pane Špírek, dají se 

v MLM vydělávat doopravdy velké peníze?“ Zamyslel jsem se a řekl jsem mu, že je to těžká otázka. 

Zeptal se mě proč? Odpověděl jsem mu, že je to stejná otázka, jako kdyby šel do banky a zeptal se 

bankéře, zdali se dají vybrat v jeho bance velké peníze. Srdečně se zasmál a pokýval souhlasně 

hlavou, že rozumí. Řekl jsem mu, že to může být snazší a rychlejší než v klasickém podnikání. V MLM 

máte totiž vyzkoušený model, který před Vámi použili spousty jiných lidí a vy jej duplikujete. 

V klasickém podnikání Vám své know-how nikdo nepředá. Pokýval hlavou. Nebylo třeba více 

vysvětlovat. 

Ve svém životě jsem potkal spoustu velice úspěšných lidí a hovořil jsem s nimi o jejich úspěchu. Když 

se téma hovoru stočilo k MLM, vždy o něm hovořili pozitivně a se značným respektem. Potkal jsem 

však na druhou stranu i spoustu lidí, kteří tento jednoduchý princip nepochopili a řekli, že to znají a 

že to nebude fungovat. Měli pravdu. Tento systém nefunguje pro ně. Ale ještě jsem nepotkal člověka, 

který by dosáhnul v MLM úspěchu a tvrdil by, že tento systém nefunguje. Potkal jsem však spoustu 

jiných lidí, kteří se zapojili, zkusili to, nedělali, co je třeba a skončili. Někteří hledali zkratky, 

nakupovali velké množství produktů, aby dosáhli rychleji svých vysněných pozic. Proto budeme 

neustále potkávat lidi, kteří budou mít opačný názor na věc.  

V DXN neexistuje pro dosahování pozic žádné ohraničené období. Můžeš tak postupovat například 

každý měsíc a kontinuálně. Jedinou výjimkou je kvalifikační období, po dobu jednoho roku, na 

výjezdní seminář (který hradí společnost). 

MLM dalo základy pro vznik síťovému obchodu i v segmentech B2B (business to business). Veškerý 

velký firemní úspěch je dnes totiž založen na síti zákazníků, dobrém produktu, funkčním systému a na 

internetových technologiích. A to je dnes i DXN. Investovali obrovské částky svých vlastních, již dříve 

vydělaných peněz. Se svými akcionáři se domluvili, že nebudou po dobu tří let vyplácet dividendy. 

Postavili další nové výrobní podniky v Indii a v SAE v Dubaji. Rozšířili svá datová centra v Austrálii 

v Sydney. Proč? Chystají se na novou expanzi.  

Jak se tento obchod buduje? Je to jednoduché: „Drink it, Share it, Profit it.“ Krásná definice 

novodobého MLM na závěr.  

Dokáži si představit, že tato věta ve spoustě zemí dokáže vyvolat obchodní explozi a může změnit 

životy spousty lidí k lepšímu. 

Pravá víra není hřebík, na který se zavěsíš v zoufalství nad slabostí rozumu. 

Pravá víra není opium pro uklidnění znepokojené duše. 

Pravá víra je ta, která Tě neuspává, ale probouzí a žene Tě dopředu!  

Pokud budeš neustále věřit, že můžeš, budeš mít před očima svůj cíl, který bude opřený o správný 

záměr, budeš vytrvale, kontinuálně a progresivně dělat správné a ověřené věci, držet se principů 

úspěšných lidí, i když budeš na své cestě chybovat, dosáhneš ve svém životě čehokoliv, po čem 

toužíš.  

Opravdový úspěch v životě je založen na dávání. Dávání nové příležitosti ostatním lidem, kteří se 

rozhodli, že chtějí prožít lepší život a budou tě chtít následovat. Ty se pak staneš průvodcem v jejich 

novém začátku. Začneš tak stoupat po žebříku úspěchu a začneš postupně realizovat své cíle. Čím 
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většímu množství lidí pomůžeš, tím většího úspěchu dosáhneš.  Peníze pak přestanou být ve tvém 

životě měřítkem úspěchu a nalezneš odpověď na otázku, proč stojí za to žít.  

Nechť se tato idea stane i tvým záměrem při budování network marketingu.  

 

Chceš být u toho? 

Pokud ano, vyplň formulář na stránce www.alesspirek.cz/start. 

Spojím se s Tebou osobně a domluvíme si termín video rozhovoru nebo termín osobní schůzky. 

 

 

 

O mě: 

   S network marketingem jsem se poprvé setkal v roce 1992. Od roku 1994 jsem začal budovat síť 

distributorů. Po dvou letech moje síť v Čechách a na Slovensku přesáhla 2 500 distributorů a 

generovala pravidelné měsíční obraty. V roce 2009 jsem přenechal celou vybudovanou síť mé bývalé 

manželce, která z ní má stálý příjem.  

   Od roku 2009 se dále věnuji práci v mezinárodnímu obchodu. V letech 2015-2017 jsem se věnoval 

studiu MBA, které mi rozšířilo můj pohled na obchod.  V roce 2020 v době „první vlny“ pandemie 

jsem začal přemýšlet o principech obchodu jako takových. Viděl jsem, jak lidé okolo mě přicházeli o 

práci. Uvědomil jsem si, jak nejisté je chodit do zaměstnání a že nikdy v minulosti nebylo naléhavější 

téma, než si v době krize udržet práci a poohlédnout se po dalším zdroji příjmu. Spousta lidí byla 

nucena přijmout „jakoukoliv“ práci. Viděl jsem padat podnikatele, malé a střední firmy. Tehdy jsem si 

uvědomil spoustu věcí. Začal jsem hledat společnost, která používá systém network marketingu a 

nabízí produkty, které mohou používat lidé v jakýchkoliv časech a na všech kontinentech.  

Od března do konce října 2020 jsem prostudoval a zanalyzoval prvních TOP 100 network 

marketingových firem. Jak po stránce produktů, tak i po stránce marketingového plánu. Porovnal 

jsem ceny produktů oproti jejich užitku. V mém porovnání zvítězila společnost DXN. Nabízí produkty 

každodenní spotřeby. Měsíční nákup 100 b. spotřebuje průměrná rodina za prvních 20 dní v měsíci. 

Odpadává tak povinnost prodeje produktů dalším zákazníkům (jako je tomu u některých společností). 

Pokud by měl být pro tebe prodej produktů překážkou a měl to být zároveň jediný důvod, který by ti 

bránil začít, v DXN máš volnou cestu… Po uvedení produktu Andro G na český trh, který účinně 

pomáhá v boji nejen s pandemií, nebylo již třeba na nic dále čekat. Připravil jsem tuto kampaň, jejímž 

vyústěním je samotný fakt, že jsi právě dočetl tento ebook. 

http://www.alesspirek.cz/start
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