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Aviso Legal
Todo esforço foi feito para que este livro fosse disponibilizado da forma mais
correta, inteligível, clara e didática possível, no entanto, apesar de todo
empenho nesse sentido, ainda podem haver erros de digitação, ortografia ou
gramática. Ademais, muitos links, endereços de sites e de páginas na
Internet são apresentados nesta obra, porém, devido à natureza dinâmica da
Internet, não é possível garantir que todas essas páginas e sites
permanecerão inalterados ou disponíveis após a publicação deste livro. O
autor tem se esforçado em manter o conteúdo deste livro sempre atualizado,
mas mesmo assim, é praticamente impossível garantir 100% de integridade
dos sites de terceiros aqui citados. O autor não assume qualquer
responsabilidade por eventuais perdas ou danos a pessoas ou bens
originados do uso das informações contidas neste livro. Cada leitor deve
calcular e assumir pessoalmente quaisquer riscos que possam advir de
aplicar as técnicas e estratégias aqui ensinadas. Google, Twitter, Facebook,
Yahoo e todas as demais marcas eventualmente citadas neste livro são
registradas e têm seus direitos reservados pelos seus respectivos
proprietários.

Copyright © 2014 Dani Edson
Este e-Book pode ser copiado e distribuido livremente.
IMPORTANTE: Este e-Book é distribuido com os direitos de redistribuição.
Todas as pessoas que receberem este e-Book estão autorizadas pelo autor
Dani Edson a copiá-lo e distribuí-lo a vontade. Você pode oferecer este
e-Book de presente para seus amigos, disponibilizá-lo em sites de
downloads ou oferecê-lo como brinde ao vender outros produtos digitais na
Internet. Você também pode ofecer este e-Book gratuitamente às pessoas
que se inscreverem na sua lista de contatos. Somente não é permitido
modificar qualquer parte do conteúdo deste material.

Navegando Entre este Livro e a Internet
Antes de começar sua leitura, convém explicar como você pode navegar
facilmente entre este livro e a Internet. Este livro contém diversos links para
sites da Internet. Todos os sites referenciados neste livro são confiáveis e
você pode acessá-los sem se preocupar. Entretanto, os programas leitores
de livros no formato PDF (como este) possuem um dispositivo de segurança
que impede a abertura direta de links para a Internet. Geralmente eles
apresentam um aviso de segurança solicitando sua permissão antes de
acessar um site na Internet. Isso pode tornar sua navegação bastante
inconveniente, por isso eu recomendo que você desative esse recurso em
seu programa leitor de PDF durante a leitura deste livro.
OBS: Essa recomendação se aplica somente aos livros (e-books) de
minha autoria (Dani Edson), pois não posso garantir a segurança de
links de outros e-books que não sejam os meus. Você deve decidir se
deseja manter desativado ou não o aviso de segurança para links
Internet do seu programa leitor de PDF quando abrir outros
documentos PDF.
1. Se você está usando o programa Adobe Reader para ler este documento,
faça o seguinte para desativar o aviso de segurança para links da
Internet:
2. No menu "Edit" (Editar), clique em "Preferences" (Preferências).
3. Na janela "Preferences" (Preferências) que se abre, selecione "Trust
Manager" (Gerenciador de Confiança) na caixa "Categories" (Categorias).
4. Do lado direito da janela, clique no botão "Change Settings..." (Alterar
Configurações) no item "Internet Access from PDF Files outside the web
browser" (Acesso à Internet a partir de Arquivos PDF fora do navegador
da Web).
5. Na caixa "Manage Internet Access" (Gerenciar Acesso à Internet) que se
abre, selecione a opção "Allow all web sites" (Permitir todos sites da
Web) e clique no botão "OK". Depois clique "OK" novamente.
Pronto! A partir desse momento, quando você clicar em algum link para a
Internet dentro deste livro, o site será aberto imediatamente.

Sobre o Autor

Dani Edson é um cara tranquilo que adora o Deus Altíssimo, Jeová e ama
sua família formada por sua esposa e três filhos. Atualmente vive em uma
pequena cidade do interior de São Paulo, Brasil, onde gosta de ficar no meio
da natureza. Ele cresceu nessa mesma cidade do interior, onde desde bem
jovem trabalhou como ajudante de bicicleteiro, empacotador de
supermercado, pescador, peixeiro, garçom, fotógrafo, programador de
computador e professor de informática.
Dani Edson foi um dos pioneiros no Internet Marketing (ou Marketing Digital)
no Brasil. Quando conheceu a Internet, por volta do ano 1997,
imediatamente percebeu que esta poderia ser uma interessante fonte de
renda e começou suas pesquisas sobre como ganhar dinheiro na Internet.
Sua jornada nessa área foi longa e cheia de obstáculos, mas finalmente, por
volta do ano 2004 ele começou a ganhar dinheiro na Internet de forma
honesta com programas de afiliados. A partir daí ele se especializou nessa
área e seus negócios on-line se expandiram muito ao ponto de lhe
proporcionar a tão sonhada liberdade financeira e um estilo de vida muito
agradável, tanto que ele deseja ajudar VOCÊ a ter essa mesma liberdade.
Você pode saber mais sobre o Dani Edson no seu site oficial DaniEdson.Net
e pode acompanhar suas dicas grátis sobre como ganhar dinheiro na Internet
no seu blog DinheiroGanhar.Net.

Apresentação
Ganhar dinheiro na Internet é o sonho de muita gente. Diariamente, milhares
de pessoas percorrem a Internet procurando maneiras de obter uma renda
extra. Você com certeza é uma dessas pessoas. Só que você já tem uma
GRANDE VANTAGEM em relação aos demais: você encontrou este livro
digital! Parabéns!
Se você ler com atenção e entender o que eu tenho para te contar neste
livro, você já terá dado um passo ENORME na sua jornada para ganhar
dinheiro na Internet. Você estará muito a frente de todos os outros que
passam anos buscando formas de ganhar dinheiro on-line mas nunca
chegam a lugar algum.
O objetivo deste livro é ajustar sua MENTE em relação a ganhar dinheiro na
Internet. Como assim? Veja bem, a grande maioria das pessoas que está
querendo ganhar dinheiro na Internet neste exato momento tem um
pensamento completamente errado sobre esse assunto, e é quase certo que
isso também inclui VOCÊ. Esse é um problema muito sério!
Ter uma perspectiva errada sobre ganhar dinheiro na Internet pode te custar
muito tempo, dinheiro e frustrações. Eu sei muito bem do que estou falando
porque estou nisso há 15 anos. Eu já passei por tudo que você pode
imaginar na busca por uma renda na Internet. Hoje, depois de levar muitos
tombos, perder muito tempo e muito dinheiro, eu posso dizer que aprendi a
lição. Essa lição que eu aprendi é justamente a que eu quero te ensinar
neste livro.
Tudo começa na sua cabeça, na sua maneira de pensar, no seu modo de
encarar as coisas, na sua MENTALIDADE. Se você tiver a MENTALIDADE
CORRETA sobre como ganhar dinheiro na Internet, evitará muitas
frustrações e prejuízos. Por isso eu te digo com toda convicção: não tente
ganhar dinheiro na Internet sem antes ler e entender muito bem tudo o que
eu tenho para te dizer neste livro! Eu poderia cobrar algumas centenas de
reais por essas informações, porque elas são realmente muito valiosas, mas
estou te dando DE GRAÇA porque eu quero te poupar de todo o desgosto
que eu mesmo já tive. Quero que você comece do jeito certo, com a
MENTALIDADE CORRETA e com a ATITUDE CERTA.
Boa Leitura e Muito Sucesso na sua Jornada!

É possível ganhar dinheiro na Internet: Minha Vida
Quero começar este livro dizendo que é possível SIM ganhar muito
dinheiro na Internet. Sobre isso você não precisa ter a menor dúvida. Eu
ganho dinheiro na Internet, aliás, eu vivo confortavelmente há anos,
exclusivamente de meus ganhos na Internet. E não sou o único. Milhares de
pessoas no Brasil e em todo o mundo atualmente ganham milhares de reais
(ou de dólares, ou de euros) todo mês na Internet. Vou te falar um pouco
sobre a minha vida atual.
Hoje eu moro em uma cidadezinha tranquila no interior de São Paulo. Eu
tenho meus negócios na Internet e trabalho neles no horário que eu quero.
Norlmalmente eu gosto de trabalhar de madrugada por causa da
tranquilidade e do silêncio. Eu trabalho em casa, no meu escritório. Costumo
ir dormir umas 4 horas da madrugada, as vezes mais "cedo" (hehehehehe,
neste caso "mais cedo" quer dizer mais de manhã, tipo 5 ou 6 horas da
manhã). Bom, depois eu durmo até 11, 12 ou 13 horas, as vezes atá mais
tarde (literalmente) . Enquanto eu durmo, meus negócios na Internet
continuam a todo vapor me gerando lucro, pois eles simplesmente não
param.
Quando eu acordo, dou uma relaxada, assisto um pouco de TV, fico meio
"de bobeira". As vezes não resisto e ligo o computador para dar uma olhada
no andamento dos negócios. Eu realmente gosto disso! E é muito gostoso
constatar que eu ganhei dinheiro mesmo enquanto estava dormindo. Logo
começa a bater a fome e é hora de almoçar. Isso geralmente acontece por
volta de umas 15 horas. De vez em quando eu dou uma saída para comer
fora. As vezes aproveito para resolver alguma coisa na "cidade", tipo ir ao
banco, fazer algum negócio, etc.
Mais no final da tarde, eu gosto de fazer algum tipo de exercício físico. Se o
tempo estiver quente, eu vou à piscina nadar. Senão eu vou ao parque fazer
uma caminhada ou então saio para andar de bicicleta. Eu costumo fazer pelo
menos 40 minutos de exercício físico todo dia, e recomendo a todos que
façam o mesmo! Afinal, essa vida de trabalhar pela Internet pode nos deixar
muito sedentários.

Chegando em casa, gosto de dar uma boa relaxada novamente. Se o tempo
estiver muito quente, eu coloco uma cadeira de praia na calçada e tomo uma
cerveja ou uma água bem gelada ao ar livre enquanto bato um papo com a
minha mulher. Isso é muito bom!
Depois eu dou mais uma "fuçada" na Internet enquanto minha esposa
prepara o jantar, ou então pedimos uma pizza, ou então saímos para comer
algo diferente em algum restaurante ou vamos à sorveteria.
Após o jantar, eu reúno a família para nossa adoração em família. Nesse
momento importante, nós estudamos juntos a Palavra de Deus e fazemos
uma oração em família. Somos adoradores do Criador do universo, Jeová
Deus.
Em seguida vou para o meu quarto assistir algum filme ou programa de TV.
Se estiver muito calor, ligo o ar condicionado. Isso também é muito
agradável! Gosto de assistir filmes de suspense e de ação com o som do
home theater bem alto. As crianças vão dormir mais ou menos nessa hora e
depois do filme eu vou trabalhar um pouco.
Como você pode notar, minha vida é relativamente simples. Mas algo de que
eu gosto muito é a LIBERDADE que eu tenho. Posso trabalhar quando eu
quero, passear quando eu quero, dormir na hora que eu quero e acordar
quando eu quero. Não preciso cumprir horários que um emprego ou um
patrão me impõem. Eu faço meu horário e não preciso prestar contas sobre
isso à ninguém. Apesar de tudo isso, eu ganho muito dinheiro, atualmente
algunas dezenas de milhares de reais todo mês. A maior parte desses
ganhos estou investindo em imóveis de aluguél.
Eu tenho muito tempo livre para curtir minha filhinha de 1 ano e me divertir
com minha família. Por isso considero que o maior ganho que eu obtive foi
na QUALIDADE DE VIDA. Tudo isso se tornou possível graças aos meus
negócios na Internet!
Portanto, eu posso te afirmar com toda certeza: é possível ganhar dinheiro
na Internet e ter uma incrível liberdade! Pode acreditar.

Tudo Começa na Sua Cabeça, Então Acredite!
Muitos já se falou sobre o poder do pensamento positivo. Realmente, tudo
começa na sua cabeça, na sua forma de pensar, na sua MENTALIDADE
. Então eu quero te perguntar uma coisa:
"Você REALMENTE ACREDITA que pode ganhar dinheiro na Internet?
Acredita que pode ter uma incrível liberdade por trabalhar em casa no
seu computador?"
Responda essas perguntas com toda honestidade. Você precisa
ACREDITAR DE VERDADE, caso contrário dificilmente alcançará seu
objetivo. Por que? Muito simples: porque você vai estar trabalhando em algo
que não acredita. Se você mesmo não acredita em uma coisa, como poderia,
por exemplo, convencer outros a acreditar?
Imagine-se vendendo um produto para emagrecimento que você mesmo não
acredita que funcione. Será que você conseguirá muitas vendas? Ao
apresentar o tal produto a um obeso, será que ele sentirá confiança em você
para comprar o produto? Provavelmente não. Ele perceberá em você, no seu
modo de falar e de agir, que você mesmo não acredita naquele produto.
Então ele não o comprará.
Se você tem dúvidas sobre a possibilidade de ganhar dinheiro na Internet,
então é melhor não começar agora. Pesquise mais sobre o assunto,
procure pessoas que ganham dinheiro na Internet e converse com elas. Tire
essas dúvidas da sua cabeça antes de começar. Eu gosto muito desta frase
do Henry Ford:
"Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você está
certo."
Portanto, antes de começar algo, certifique-se de que você
realmente ACREDITA naquilo, ou então nem comece, caso contrário, você
estará começando uma jornada rumo ao fracasso.

Aceite a Prosperidade na Sua Vida
Se você quer ter sucesso e prosperiade, precisa ACEITAR que a
prosperidade é algo bom e positivo na sua vida. Você pode achar estranho
eu estar dizendo isso, mas a grande verdade é que a maioria de nós foi
treinada e condicionada para ser pobre. Isso está profundamente gravado no
nosso subconsciente.

Desde pequenos somos "programados" para acreditar que a riqueza é
errada. "O dinheiro é a raiz de todo o mal", "Os ricos são gananciosos", "Os
ricos são criminosos", "Os ricos são desonestos", "Prefiro ser um pobre
honrado", "Os ricos não vão herdar o reino de Deus", "Isso não é para o
nosso bico". Todas essas frases (e outras mais) que ouvimos desde criança
vão criando em nosso subconsciente uma aversão à riqueza e à
prosperidade. Por conta disso, a maioria das pessoas, mesmo sem o saber,
está destinada a viver uma vida de pobreza.

Muito desse "condicionamento" ou "programação" que sofremos é resultado
de uma visão errada e distorcida das coisas. Por exemplo: Será que todo rico
é desonesto mesmo? Será que Deus realmente não quer que você seja rico?
Será que você nunca vai poder ter aquilo que deseja? Se você acreditar
nisso, dificilmente terá prosperidade na sua vida, pois é assim que
funcionamos:

P>P>S>A=R

Essa "fórmula" significa o seguinte: Sua PROGRAMAÇÃO conduz aos seus
PENSAMENTOS . Seus pensamentos geram os seus SENTIMENTOS .
Seus sentimentos conduzem às suas AÇÕES e suas ações produzem seus
RESULTADOS.

Portanto, se você foi "programado" ou "programada" para viver na pobreza,
seus pensamentos farão você ter sentimentos nessa direção (da pobreza), e
desse modo suas ações vão cuidar para que você se mantenha pobre.
Assim, se você quer realmente ter sucesso, precisa REPROGRAMAR SUA
MENTE para aceitar a riqueza e a prosperidade na sua vida.

Você precisa acreditar que é possível ser rico e honesto, que você não
precisa ser pobre para ser honrado, que Deus não quer que você seja pobre
e que você PODE ter aquilo que deseja. Por exemplo, se você tiver bastante
dinheiro, poderá ajudar muito mais na obra de Deus fazendo bons donativos
e ajudando pessoas necessitadas. Além disso, a Bíblia não diz que o
dinheiro é a raiz de todo mal. Ela diz que "o amor ao dinheiro" é a raiz de
todo mal (1 Timóteo 6:10) e isso é a mais pura verdade! Não devemos amar
o dinheiro a ponto de nos esquecermos de Deus ou de nossos semelhantes.
Precisamos ter nossas prioridades muito bem estabelecidas em nossas
vidas: Deus em primeiro lugar, depois a nossa família, depois nosso
semelhante, e assim por diante. No entanto, para tudo que fazemos
precisamos do dinheiro: para servir a Deus, para cuidar da nossa família,
para ajudar nosso semelhante. Portanto, se colocarmos o dinheiro no seu
devido lugar, ele pode servir para muitas coisas boas. Precisamos fazer com
que o dinheiro seja nosso escravo e não nosso amo.
Eu poderia continuar por muitas páginas explicando que Deus não quer que
você seja pobre, pois tenho um bom conhecimento da Palavra de Deus. Por
exemplo, eu poderia citar diversos servos fiéis de Deus como Abraão, Jacó,
Jó, Davi, Salomão, e outros que foram abençoados POR DEUS com muita
riqueza. Mas esse não é o propósito deste livro. O que eu quero é que você
aceite a prosperidade na sua vida como uma coisa boa, uma coisa positiva.
Enquanto você não "reprogramar" sua mente para aceitar a riqueza e a
prosperidade como algo bom na sua vida, suas ações continuarão fazendo
você ficar na pobreza. Um livro que eu recomendo que você leia e que
poderá ajudá-lo nesse processo de "reprogramação" é "Os Segredos da
Mente Milionária" de T. Harv Eker. Inclusive eu baseei uma parte deste
tópico nesse livro.

Isso dá Trabalho
Está na hora de você começar a entender A REALIDADE sobre ganhar
dinheiro na Internet, sem papo-furado. E a realidade mais simples e pura é
esta: Isso dá trabalho . Não adianta tentar fugir dessa realidade. Se você
tentar fugir disso, é muito provável que vá ficar decepcionado depois. Então
é melhor começar a encarar essa verdade de frente.

Ganhar dinheiro na Internet dá tanto trabalho quando ganhar dinheiro fora da
Internet. É claro que não é um trabalho braçal, mas é trabalho. Se você quer
mesmo ganhar dinheiro na Internet, precisa se preparar para "arregaçar as
mangas" e "botar a mão na massa", ou seja, trabalhar mesmo!

Entenda uma coisa: os seus ganhos na Internet serão proporcionais ao seu
esfoço.

Se você não quer se esforçar, se não quer trabalhar, então eu recomendo
que pare agora mesmo de buscar formas de ganhar dinheiro na Internet
porque todas as formas legais e honestas que eu conheço exigem trabalho
sério.

VOCÊ é o Único Responsável pelo seu Sucesso
ou Fracasso
Aqui está outra verdade básica que você precisa encarar na sua vida:

VOCÊ, somente VOCÊ é o responsável pelo seu sucesso ou fracasso.
Assuma essa verdade! O ser humano tem uma incrivel e forte tendência de
culpar outros por seus insucessos. É difícil assumir a culpa pelos nossos
próprios erros. Isso já vem desde o início da história humana. Quando Deus
chamou o primeiro homem, Adão, para prestar contas pelo seu erro, ele
imediatamente jogou a culpa na sua esposa Eva. Daí, quando Deus pediu
explicações a Eva, ela rapidamente lançou a culpa na serpente. (A Bíblia Gênesis 3:11-13) Então podemos notar que essa tendência de culpar outros
é muito antiga. Porém, ela não nos ajuda em nada, pelo contrário, ela nos
prejudica.

Quando jogamos a culpa em outros por nossos erros e fracassos, perdemos
a oportunidade de nos corrigir e de melhorarmos, deixamos escapar uma
grande chance de progredirmos. Mas quando assumimos a nossa
responsabilidade por nossas falhas, estamos crescendo, pois podemos
analisar com cuidado aonde foi que erramos e partir daí tomar medidas para
nos reajustar e evitar repetir esse erro.

Ao tomar decisões importantes que afetarão o seu futuro financeiro, você
poderá considerar muitos conselhos e dicas de outras pessoas, mas tenha
em mente que a decisão final será EXCLUSIVAMENTE SUA. Outros podem
até dar palpites, mas ninguém pode decidir por você . Por conta disso,
quem deverá arcar com as consequências da sua escolha é você mesmo!

Por exemplo, se você seguiu um conselho errado e por isso levou prejuízo, a
culpa é sua pois quem decidiu seguir esse conselho errado foi você . Se
você foi enganado por um vigarista e perdeu dinheiro ou tempo, ou ambos,
novamente a culpa é sua por ter acreditado no pilantra. Aprenda a assumir a
culpa pelos seus erros e você aumentará significativamente suas chances de
sucesso no futuro. E não fique se lamentando pelos erros cometidos. Todas
as pessoas de sucesso já cometeram muitos erros, alguns deles terríveis. Eu
mesmo já cometi muitos e muitos erros. Se você sofreu perdas materiais por
causa dos seus erros, considere essas perdas como um preço que você
pagou para aprender uma lição valiosa na escola da vida. Aprenda com seus
erros e siga em frente.

Da

mesma

forma,

o

seu

sucesso

também

será

responsabilidade

exclusivamente SUA . Ninguém mais vai construir o seu sucesso pra você.
Pense comigo: por que outra pessoa construiria o SEU sucesso? Se uma
pessoa tiver a capacidade de construir o sucesso de alguém, é claro que ela
vai construir o sucesso dela mesma e não o seu. Portanto, quem precisa
correr atrás do SEU sucesso é ninguém menos do que VOCÊ MESMO!
Naturalmente você pode receber ajuda de outras pessoas. Você pode
aprender com pessoas de sucesso, porém, novamente, as decisões finais e
a responsabilidade por elas caberão unicamente A VOCÊ.

Essa é outra mudança que você deve fazer na sua mente se quiser alcançar
o

sucesso

na

vida

em

qualquer

área:

aprenda

responsabilidade pelas decisões que você toma.

a

assumir

a

Não Acredite em Dinheiro Rápido e Fácil
O ser humano, principalmente o ser humano brasileiro, tem uma tendência
muito forte de querer as coisas do jeito mais fácil. É a famosa "lei do menor
esforço". Ele vive buscando atalhos para alcançar seus objetivos. Ele quer
acreditar que existe uma maneira muito mais fácil de ganhar muito dinheiro
do que trabalhando arduamente. Essa mentalidade é altamente perigosa
porque acaba levando muitas pessoas a se tornarem vítimas de golpistas e
vigaristas.
Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, pois isso poderá te salvar
de muitos prejuízos na Internet:
Hoje em dia a Internet está cheia, lotada, abarrotada de golpistas, vigaristas,
pilantras, fraudadores, estelionatários e trambiqueiros de todo tipo. Esses
bandidos exploram fortemente o desejo de ganhar dinheiro rápido e fácil que
todos nós temos. Então o que eles fazem? Criam sites muito bonitos e
atraentes com propostas muito tentadoras que fazem parecer que você
poderá ganhar muito dinheiro de modo fácil e rápido. Muitas vezes os sites
desses pilantras mostram fotos de mansões e carros de luxo para criar em
sua cabeça a ilusão de que você poderá conseguir tudo isso facilmente se
aderir à proposta deles. A maioria dessas propostas afirma que basta você
pagar uma taxa ou comprar um e-book ou um curso para começar a ganhar
dinheiro sem muito esforço. Esses sites são muito apelativos, eles
praticamente TE OBRIGAM a comprar a idéia deles. Eles fazem parecer que
aquela é a melhor oportunidade da sua vida e que se você perdê-la, nunca
mais terá outra chance igual. Porém, depois que você entrega seu dinheiro
ao vigarista, descobre que a realidade é bem diferente.
Se você parar um pouco para refletir vai perceber que esses golpistas e
vigaristas trabalham bastante para conseguir tomar o dinheiro das pessoas
na Internet. Eles realmente se empenham para alcançar seu objetivo,
embora seja um objetivo criminoso. Pois pense comigo: eles bolam um
plano, criam um site muito bem feito e fazem uma grande divulgação na
Internet para atrair pessoas inocentes e conseguir seus ganhos desonestos.
Tudo isso dá muito trabalho! Eles poderiam aplicar todo esse esforço em

produzir um produto de real valor e comercializá-lo na Internet de forma legal
e honesta, mas preferem seguir o caminho do crime. De qualquer modo, o
que eu gostaria de destacar aqui é que, mesmo para os criminosos dá
trabalho "ganhar" dinheiro na Internet . Não é nada fácil nem rápido!
Portanto, se até eles precisam trabalhar muito para aplicar seus golpes na
Internet, porque é que VOCÊ deveria acreditar que pode ganhar dinheiro
facilmente de forma honesta?
Talvez você tenha ficado iludido com muitas propostas para ganhar dinheiro
fácil e rápido. O pior de tudo é que você quer acreditar que isso é possível.
Sua mente está contra você. Se você não mudar isso, vai ter sérios
problemas! É essa mentalidade que você precisa mudar URGENTEMENTE.
Se você está chegando agora na Internet, pode ser uma presa fácil para os
golpistas virtuais porque ainda não tem experiência nesse assunto. Então
deixe-me falar um pouco da minha história.
Eu estou na Internet buscando maneiras de ganhar dinheiro honestamente
há 15 anos. Então eu posso afirmar sem medo de parecer pretencioso que
eu sei muito bem do que estou falando . Durante todo esse tempo que
estou na Internet, já vi quase todo tipo de golpes e enganações. Já perdi
muito tempo e dinheiro testando as mais diversas propostas para ganhar
dinheiro na Internet. Então você pode ter certeza de uma coisa: se existisse
uma maneira legal e honesta de ganhar dinheiro rápido e fácil eu a
conheceria e com certeza a indicaria a você! Guarde bem isso na sua
cabeça!
Só para você ter alguma idéia do que eu já vi e do que você provavelmente
vai encontrar na Internet, aqui estão alguns exemplos de golpes mais
comuns:
● Pirâmides

Financeiras: São sistemas de movimentação de dinheiro que
prometem altos ganhos aos participantes no qual o dinheiro dos que
entram por último serve para pagar os “ganhos” dos que entraram
primeiro. Nesses esquemas não existe um produto ou serviço de valor
real sendo comercializado. O objetivo é puramente movimentar dinheiro
entre os participantes e gerar muito lucro ao criador do sistema. As

vezes, para dar uma fachada de legalidade ao sistema, inclui-se um
produto ou serviço de valor duvidoso com um preço muito alto. Esse tipo
de golpe é o que mais existe na Internet e tem lesado milhares de
pessoas diariamente.
● HYIPs:

Programas de Investimento de Alto Rendimento. São programas
fraudulentos que prometem grandes rendimentos sobre o valor
"investido". Alguns desses programas prometem retorno de 1%, 2% ou
até mais AO DIA, algo que é simplesmente impossível de ser sustentado
por muito tempo. As vezes eles realmente pagam alguns investidores
durante algum tempo para adquirir uma certa "credibilidade" e atrair mais
investidores, porém, o dinheiro usado para pagar é proveniente dos
investimentos de novos participantes. Ou seja, também é um esquema
de pirâmide financeira. Todos são fraude, sem exceção. Pergunte a
qualquer economista de confiança e ele lhe dirá para não acreditar em
promessas de rendimentos muito acima do mercado financeiro
tradicional.

● PTC:

Programas gratuitos que prometem lhe pagar alguns centavos por
cliques em anúncios. 99,9% não pagam nunca e os que pagam
simplesmente não compensam o trabalho e a perda de tempo, pois os
ganhos são muito baixos. Alguns programas desse tipo prometem pagar
mais do que 1 ou 2 centavos por clique, mas não pagam. Muitos deles
oferecem um upgrade no qual você paga um certo valor para obter mais
vantagens. Daí o programa já deixa de ser gratuito e mostra seu real
objetivo: pegar o seu dinheiro.

● Cursos

Sobre Ganhar Dinheiro na Internet: Hoje existe muita gente se
propondo a ensinar como ganhar dinheiro na Internet e, de fato, existem
ótimos cursos sobre esse tema, inclusive eu mesmo recomendo alguns
deles. Porém, infelizmente existem muitos pilantras vendendo cursos de
péssima qualidade e o que é pior, usando de mentiras e enganações
para conseguir suas vendas, fazendo as pessoas acreditarem que basta
comprar os seus cursos para começar a ganhar dinheiro de modo fácil e
rápido na Internet. Por isso você precisa ter muito cuidado na hora de
escolher um curso sobre como ganhar dinheiro na Internet. Pesquise na
Internet e verifique principalmente a credibilidade do autor do curso
antes de comprar.

Um modo realista de analisar uma proposta de negócio na Internet (ou fora
dela) é pensar da seguinte maneira:
"Se uma oportunidade parece boa demais para ser verdade, é muito
provável que seja mesmo."

Não Tenha Pressa
Outra grande tendência do ser humano é o imediatismo . Queremos tudo
"para ontem". Mas infelizmente o sucesso não costuma ocorrer da noite para
o dia. Ele vem aos poucos, com o tempo. Portanto você não pode ter pressa.
Veja o meu caso. Eu comecei a procurar maneiras de ganhar dinheiro na
Internet em 1997. Durante longos sete anos, eu não consegui ganhar nem
um centavo. Depois disso é que eu passei a ter alguns ganhos, mas foram
bem poucos. À medida que eu fui descobrindo os métodos que realmente
davam lucro e me empenhando cada vez mais nesses métodos, meus
ganhos começaram a aumentar, até que hoje, depois de 15 anos, eu
conquistei minha tão sonhada liberdade financeira graças aos meus
negócios na Internet.
Percebeu por que você não pode ter pressa? Não estou dizendo que você
também terá de esperar 7 anos para começar a ganhar dinheiro na Internet
como eu esperei. Afinal hoje você pode encurtar esse caminho aprendendo
com quem já passou por isso, inclusive comigo mesmo! Mas o que eu quero
te mostrar é que você não deve chegar achando que em poucos dias já vai
estar ganhando milhares de reais por mês na Internet como eu ganho
atualmente. Isso não é realista.
Com isso em mente, estabeleça suas metas, trabalhe com afinco para
alcançá-las. Aprenda com seus erros. Reajuste sua trajetória se perceber
que é necessário. Dê um passo de cada vez. Seja persistente. E então, com
o tempo você atingirá seus objetivos. Mas sem pressa!

Entenda de Onde Vem o Dinheiro
Se você quer ganhar dinheiro na Internet de forma séria e honesta, precisa
entender de onde vem o dinheiro. Muitas pessoas estão buscando um tipo
de "emprego" na Internet, algo como uma atividade que elas possam
desenvolver em casa e ser remuneradas pelo seu tempo de trabalho, ou por
sua produção. Mas esse tipo de trabalho é muito difícil de encontrar.
Algumas pessoas e empresas de mau caráter, sabendo dessa procura, estão
aplicando golpes na Internet oferecendo "trabalhos em casa" dizendo que
estão procurando pessoas para etiquetar e postar envelopes, ou fazer
serviços de "processamento de e-mails" e outros similares, porém, quando
uma pessoa ingênua se interessa por sua "oferta de trabalho" logo fica
surpresa ao notar que precisa PAGAR para trabalhar. Os golpistas afirmam
que cobram uma taxa para enviar o material de treinamento, mas na verdade
isso não passa de um golpe para tomar o dinheiro das pessoas.

Em vista disso, você deve saber a verdade sobre a origem do dinheiro. E a
verdade é a seguinte: o dinheiro que ganhamos na Internet na grande
maioria das vezes é proveniente de alguma VENDA. Isso mesmo, a coisa
toda é muito simples de entender. Para ser mais simples e claro, posso
afirmar o seguinte: para você ganhar dinheiro na Internet, alguém precisa
pagar. Alguém precisa comprar um produto ou um serviço. É daí que vem o
dinheiro que você ganha. Não existe milagre nem mágica. Isso se chama
"comércio". No caso, por ser um comércio via Internet, é também chamado
de "comércio eletrônico", ou e-Commerce (em inglês).

Por exemplo, o modo mais simples de se ganhar dinheiro na Internet e que
eu recomendo a todos que estão começando é ser um afiliado. Um afiliado é

um parceiro de negócio de uma empresa que divulga ou promove os
produtos ou serviços dessa empresa a troco de comissões . Quando um
afiliado recomenda um produto de uma certa empresa para outra pessoa e
essa pessoa compra esse produto, o afiliado ganha uma comissão em
dinheiro, ou seja, ele recebe uma parte do valor pago pelo produto, uma
parte do lucro da empresa que realizou a venda. Como você pode perceber,
o dinheiro neste caso é proveniente de uma VENDA. Alguém comprou e
PAGOU algo, e o afiliado ganhou seu dinheiro justamente por ter gerado
essa venda.

Então, se você quer ganhar dinheiro na Internet, saiba que o seu principal
trabalho será esse: gerar vendas . Mas não se assuste! Gerar vendas na
Internet é muito diferente de ser um VENDEDOR. Muitas pessoas têm
calafrios só de pensar em ter de sair por aí vendendo alguma coisa. Porém
na Internet a história é outra. Você não vai precisar conversar pessoalmente
com outras pessoas o ficar lhes implorando para comprar um produto ou
serviço (a não ser que você queira fazer isso). Na Internet temos diversas
ferramentas e estratégias para gerar vendas de forma eletrônica, na maioria
das vezes sem precisar de um contato pessoal com os possíveis
compradores. Muitas dessas ferramentas e estratégias conseguem gerar
vendas on-line de forma totalmente automática . Esse tipo de trabalho é
conhecido como Internet marketing, webmarketing ou marketing digital, e a
pessoa que o faz é chamada de internet marketer ou webmarketer.

Portanto para ganhar dinheiro na Internet de verdade, você deverá se tornar
um Internet Marketer ou Webmarketer. Você deverá aprender a usar o maior
número possível de ferramentas e estratégias para gerar muitas vendas
on-line e desse modo faturar sua grana. Esse é o caminho.

Pode Sonhar, Mas Estabeleça Metas
Sonhar é muito bom! Imagine-se conquistando todos os seus objetivos. Você
conquistou sua liberdade financeira trabalhando em casa confortavelmente
pela Internet. Pode desfrutar a vida com quem você ama pois tem tempo e
dinheiro para isso. Trabalha quanto e quando quer, dorme no horário que
deseja e não precisa prestar contas a um patrão nem ficar horas num
congestionamento no trânsito para o local de trabalho. Pode tirar férias e
viajar quando quiser, sem se preocupar com o emprego. Que maravilha!

Por enquanto isso pode ser apenas um sonho para você, mas como
transformá-lo em realidade? A resposta tem a ver com estabelecer metas.
Em suas grandes palestras sobre sucesso, o Prof. Dr. Lair Ribeiro diz o
seguinte:

"Como é que você transforma um sonho em meta? Muito simples:
coloque uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de 'algum
dia' provavelmente nunca vai acontecer na sua vida, sabe por que?
Porque 'algum dia' não existe no calendário. Quando você diz: "algum
dia eu vou ler esse livro", seu cérebro fala: "perfeitamente, o dia que
'algum dia' chegar, nós vamos ler esse livro.". Só que algum dia não
chega. "Algum dia eu vou abrir minha empresa." Você não abre, nunca.
Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos.
Porque no momento que você coloca datas, eu não estou garantindo que
você vai realizá-los, mas as chances de realizá-los aumenta pelo menos
mil vezes porque você transforma seus sonhos em metas."
Uma vez eu publiquei um artigo muito interessante no meu blog falando
justamente sobre esse assunto. Recomendo que o leia neste link:

Ganhar Dinheiro na Internet: Um Sonho ou Realidade?

Como você pode perceber, sonhar é o primeiro passo, mas se você ficar
apenas sonhando, não vai chegar a lugar nenhum. É preciso transformar
seus sonhos em metas e suas metas em ação . Aqui está um texto do
Augusto Cury que resume muito bem este assunto:

"Sem sonhos, a vida não tem brilho.
Sem metas, os sonhos não têm alicerces.
Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais.
Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades
e corra riscos para executar seus sonhos.
Melhor é errar por tentar do que errar por omitir!"

Aprenda Tudo que Puder
Quase todo dia eu recebo mensagens de pessoas me perguntando mais ou
menos o seguinte:

"Eu sou leigo em computação, não sei nada de informática, mal sei ligar
e desligar o computador. Você acha que eu posso ganhar dinheiro na
Internet nessa situação?"
Se eu fosse responder essa pergunta de forma rápida e direta, eu diria
simplesmente o seguinte:

"Não! Você não tem a menor condição de ganhar dinheiro assim."
Essa é uma resposta bem sincera, mas eu prefiro dar esta resposta mais
completa, assim:

"Isso depende da sua vontade e determinação para APRENDER.
Ninguém nasceu sabendo, nem eu. Todo mundo que hoje ganha muito
dinheiro na Internet precisou APRENDER o que era necessário para
chegar aonde está."
Se a pessoa prefere ficar no comodismo da ignorância dizendo "mas eu não
sei como fazer!", então, infelizmente não poderá esperar obter sucesso. Se
você tinha essa mentalidade, este é outro aspecto em que precisa mudar
imediatamente. Aqueles que realmente querem ganhar dinheiro na Internet
devem pensar assim:

"Hoje eu não sei nada do que é necessário para ganhar dinheiro na
Internet, mas vou aprender tudo que eu puder sobre esse assunto e vou
alcançar meus objetivos!"
Essa é a mentalidade do vencedor. E com essa mentalidade ele vai sair em
busca de todo o conhecimento necessário para se tornar um verdadeiro
especialista no assunto "ganhar dinheiro na Internet". Vai aprender tudo que
puder com os mestres dessa "arte" e assim vai conquistar seu sucesso. Foi
exatamente isso que eu fiz.

Empenhe-se de VERDADE
Em vista de tudo que consideramos até aqui, você já sabe que não existe
uma forma honesta de ganhar dinheiro facilmente. Portanto, se você quer
realmente ganhar dinheiro na Internet, precisa se prepara parar trabalhar
sério.

No tópico anterior eu expliquei que você deve buscar todo o conhecimento
necessário para alcançar seus objetivos. Uma vez que você tenha adquirido
esse conhecimento, é hora de por mãos à obra trabalhar com afinco para
obter os resultados desejados.

É claro que você não precisa esperar até aprender TUDO para começar a
trabalhar, senão você não vai trabalhar nunca, pois sempre teremos muito o
que aprender. Você deve intercalar aprendizado com trabalho. Por exemplo:
você conheceu um bom programa de afiliados que poderá lhe render uma
grana interessante na Internet e entendeu bem como ele funciona. Então é
hora de trabalhar, no caso, aderir ao programa fazendo e ativando o seu
cadastro. Daí você sabe que o próximo passo para ganhar dinheiro é
divulgar o produto desse programa, então você vai em busca de informações
sobre maneiras de divulgar na Internet. Quando você aprender uma boa
maneira de divulgar, é hora de trabalhar novamente para colocar essa forma
de divulgação em prática. Em seguida você vai aprender outro método de
divulgação e, tendo aprendido, vai colocá-lo em prática, e assim
sucessivamente.

Aprendizado, trabalho, aprendizado, trabalho, aprendizado, trabalho.... Esse
é o caminho do sucesso!

Seja Persistente
A persistência é fundamental para você alcançar o seu sucesso. Isso porque
começar

algo geralmente é fácil. Ir adiante é mais complicado. Exige

persitência e muita força de vontade.

Pare um pouco e olhe à sua volta. Quantas vezes você já viu alguém
começar algo? Começar um casamento, começar a largar um vício, começar
uma dieta, começar a fazer exercícios, começar um negócio. Mas quantos
desses foram adiante? É por isso que eu considero esta frase muito
apropriada:

"As pessoas não fracassam, simplesmente deixam de tentar."
Quando você começar a se empenhar para ganhar dinheiro na Internet,
provavelmente ficará frustrado, principalmente no começo, por não obter
resultados significativos tão cedo. Quase diariamente eu recebo mensagens
de

pessoas

desapontadas

por

esse

motivo.

Elas

começaram,

se

empenharam por algum tempo, mas não obtiveram os resultados que
gostariam e já estão pensando em desistir. É nesse ponto que a sua
verdadeira mentalidade vai se revelar, se é uma mentalidade para o sucesso
ou não. Se você tiver uma mentalidade preparada para o sucesso, não vai
desistir.

Mas preste atenção: eu não estou dizendo que você deve persistir em algo
que está comprovado que não funciona. Isso seria burrice! Você deve
persistir quando há evidências suficientes de que aquilo é possível.
Por exemplo, o fato de muita gente estar ganhando bastante dinheiro na
Internet hoje, incluindo eu mesmo, é uma prova clara de que isso é possível
e que você também pode . Portanto, é algo pelo qual vale a pena se
empenhar e persistir. Porém, se você começar a tentar e logo desistir,
obviamente não terá sucesso. As pessoas que tiveram sucesso são
justamente aquelas que não desistiram, são aquelas que persistiram.

Ajuda Para Você Começar
Se você leu todo este livro até aqui, se você entendeu muito bem tudo o que
eu disse, e se você refletiu cuidadosamente em cada tópico, então é muito
provável que você tenha preparado a sua mentalidade para o sucesso.
Se você acha que ainda não assimilou bem qualquer um dos pontos
apresentados neste livro, volte e leia-o novamente com toda atenção. Reflita
no que você leu até ter certeza de que entendeu e que isso faz sentido pra
você. Não tente começar qualquer negócio antes de ter todos esses pontos
bem implantados na sua mente!
Uma vez que você tenha preparado sua mentalidade para o sucesso com
todo o conteúdo deste livro, você já pode começar sua jornada vencedora
nos negócios on-line. Você agora tem muito que aprender dentro dessa área.
Mas por onde começar? Bem, existe muita iformação de qualidade na
Internet, tudo depende de você fazer uma boa pesquisa sobre o assunto.
Conforme eu disse antes, eu tenho buscado formas honestas de ganhar
dinheiro na Internet há 16 anos e já percorri um longo caminho nessa área.
Felizmente, nos últimos anos eu tenho sido muito bem sucedido e estou
certo que posso te ajudar a dar o seu "pontapé inicial". Eu pesquisei
incansavelmente na Internet e testei vários treinamentos até encontrar um
que realmente funciona e que eu posso te recomendar sem medo de errar.
Atualmente o treinamento que eu recomendo, tanto para quem está
começando do ZERO como para quem já tem experiência é este:
Segredos do AdSense
Mas lembre-se que esse treinamento é composto apenas por conhecimento,
e que esse conhecimento sozinho não vai fazer nenhum milagre. Tudo vai
depender de como você usará esse conhecimento. Se você realmente
preparou sua mentalidade para o sucesso , está pronto para buscar e
conquistar seus objetivos.

Conclusão
Parabéns por ter estudado este livro. Espero sinceramente que, com a ajuda
deste livro, você tenha preparado DE VERDADE a sua mentalidade para o
sucesso.
Se você fez isso, está pronto para seguir adiante. Busque conhecimento com
quem sabe e aplique-o da melhor forma possível. Aqui está um breve
resumo das atitudes que você ter para conquistar o seu sucesso, conforme
você aprendeu neste livro:
● ACEITE

A PROSPERIDADE NA SUA VIDA

● SONHE
● ACREDITE

● ASSUMA

A RESPONSABILIDADE

● ESTABELEÇA
● NÃO

METAS

TENHA PRESSA

● APRENDA
● TRABALHE

● SEJA

DURO

PERSISTENTE

Estou torcendo por seu sucesso (mas lembre-se que ele depende de você, e
da sua mentalidade!)
Grande abraço!
Dani Edson
O Autor

