
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Hogyan előzheted meg az ínséges 
időket? 

 
 

Kopogtatás nélkül bejön a baj. Ha szerencsés vagy, akkor Te még nem 

tapasztaltad a saját bőrödön azt, amire sokan csak keserű tapasztalatok árán, túl 

későn jönnek rá! 

 

Miről van szó? Arról, hogy ma már se a biztosnak tűnő állás, se a társadalmi 

védőháló nem nyújt elegendő támogatást az ínséges időkben, amikor valóban 

segítségre szorulunk. Egyre kevésbé bízhatunk a külső gondoskodásban, sőt: egyik 

napról a másikra magunkra maradhatunk, ha baj van. Ha nem szeretnénk életünk során 

előbb-utóbb hatalmas életszínvonal-csökkenéssel szembesülni – ami az emberek 

80%-át még nyugdíjas évei előtt érinteni fogja –, akkor előre kell gondoskodnunk 

magunkról! 

 

Baleset vagy komolyabb betegség miatti, váratlan bevételkiesés esetén, vagy 

ha már nem tudjuk (vagy nem akarjuk!) folyamatos napi munkával, máról holnapra 

eltartani magunkat, egyaránt igaz: mindenkinek magának kell megoldania az anyagi 

biztonsága problémáját, és előrelátóan, időben kell gondoskodnia saját magáról és a 

családjáról. Vajon hogyan tehetjük meg ezt? Erről szól Karesz alább olvasható 

története, aki nagyon fiatalon szembe kellett nézzen ezekkel a kihívásokkal. Érdemes 

elolvasnod, mert tanulságos eset, mely az érintett ifjú kora ellenére korántsem kivételes. 

Sokakkal megtörténhet, és meg is fog történni hasonló baleset! A kivételes benne az, 

hogy neki mennyire másként alakult a sorsa annak köszönhetően, hogy előzőleg nem 

az anyagi boldogulás és a pénzügyi önvédelem hagyományos lehetőségeiben 

gondolkodott, hanem valami másban… 



 

 

 

 

Öröm az ürömben: Karesz sztorija 

 

Az alábbiakban – az érintett hozzájárulásával és csupán néhány, a szöveget 

tagoló alcímmel kiegészítve – szó szerint idézve olvashatod Kareszt sztoriját, amit a 

kórházi kényszerpihenője alatt írt meg, és küldött el nekünk. 

 

Ez az igaz történet arról szól, hogy egy útkereső, sokunkhoz hasonlóan jó 

megélhetésre és szabadságra vágyó fiatalember miként szenvedett váratlan balesetet. 

De szól emellett arról is, hogy egy innovatív vállalkozási forma keretében az előző 

hónapokban felépített csapata miként segítette ki őt ekkor, amikor a legnagyobb 

szüksége lett a bevételre. Íme: 

 

„Karesz vagyok. Egy 25 éves, átlagos srácnak képzelj el, átlagon felüli sztorival.  

Hadd meséljem el Neked, hogyan is jutottam el az életemben arra a pontra, amikor – 

bár a kórházi ágyat nyomtam és így egy időre kiestem a munkából –, mégis több pénzt 

kerestem, mint addig bármelyik hónapban! 

 

Sötétszőke haj, zöldes-kékes-barnás szemek, táncos testalkat és kiállás. Így 

jellemezném magamat kívülről. Emellett még azt érdemes tudnod rólam, hogy több mint 

20 éve táncolok. Ez a szenvedély gyerekkorom óta kísér életemben. Először a 

néptáncban teljesedett ki, majd 3 évvel ezelőtt belopta magát a szívembe a boogie-

woogie stílus is. A tánc mindig erősségem volt, még tanítottam is, valamint rengeteg 

versenyen vettem részt, kisebb-nagyobb sikerekkel, de mindig örömteli szenvedéllyel. 

Ellenben a hivatásom megtalálása terén már nem voltam ilyen szerencsés. 

 

 



 

 

 

 

Útkeresés az élet dzsungelében – és a 

váratlan reménysugár… 

 

Sokáig keresgéltem utamat az életben, mindenfélével próbálkoztam, és 

tűnődtem azon, hogy mi is akarok én igazán lenni. Irigyeltem azokat a társaimat, 

akiknek pontos elképzeléseik voltak, és jól érezték magukat a bőrükben.  

 

Én nem voltam olyan szerencsés, hogy határozott elképzelésekkel, a jövőmre 

vonatkozó tervekkel értem volna el a munkába állás időszakát. Így aztán kipróbáltam 

magamat a vendéglátásban, a faiparban, és mivel mindig is érdekelt valamilyen szinten 

a marketing, jó sok ilyen témájú könyv is díszítette a könyvespolcomat. Bár mindig 

nagy lendülettel csináltam, amibe belekezdtem, valami mégiscsak folyton hiányzott 

nekem. Soha nem éreztem, hogy igazán révbe értem volna, megtalálva azt, amit életem 

végéig tudnék csinálni. 

 

De azért nem adtam fel! Mindvégig kerestem azt a lehetőséget, amivel 

segíthetek az embereknek, biztos anyagi hátteret teremthetek magamnak és a 

családomnak, és kiteljesedhetek valamiben, amiben jó vagyok, mert meg tudom tanulni, 

és át tudom adni, segítve másoknak is. Bevallom, volt egy olyan vágyam, hogy mire a 

25. évemet betöltöm, legyen egy saját vállalkozásom, vagy benne legyek valamiben, 

ami meg tudja nekem adni azt az elégedettségérzést, amire mindig is vártam.  

 

De ahogy ez a magamnak adott határidő egyre közeledett, sőt le is járt, már kezdtem 

elkeseredni, hogy vajon azt az értelmes és bőségben élt életet körülöttem mindenki 

megtalálja, csak egyedül én nem?!      



 

 

 

 

Ilyen élettörténettel bukkantam rá a megmentőmre, az InnoFitre 2018 

októberében. Volt egy olyan érzésem, hogy talán ez tartogathat számomra valamit, így 

novemberben elmentem az új vállalkozási formát útjára bocsátó megnyitóra, és ott, 

azon a rendezvényen felcsillant bennem a remény: erre vártam!  

 

 

A küzdelmes kezdetektől a (majdnem) 

happy endig 

 

Az akkori munkám mellett elkezdtem mellékállásként beindítani a saját InnoFit-

vállalkozásomat. Így a meglévő munkám mellett napi 2-3 órában elkezdtem tanulni és 

csinálgatni a dolgokat. Próbálkoztam a szárnybontogatással ezen az új területen. De 

mivel valóban csak csinálgattam, csak kóstolgattam a lehetőséget, és voltak olyan 

napok, amikor nem foglalkoztam vele, az első időkben nem is hozta meg a várt 

eredményt.  

 

Majd 2019 januárjában volt egy nagy elköteleződésem, egy döntésem, hogy 

nem számít, mennyi időt, energiát, tőkét kell belefektetnem, mert megéri, hiszen látszik, 

hogy mindez hamarosan meg fog számomra térülni. Így külön erre elkülönített időben, 

napi szinten következetesen elkezdtem a feladatokat: tanultam, konzultáltam a 

mentoraimmal, megcsináltam, amit mondtak, és ekkortól láttam is szépen jönni az 

eredményeket. Meglett az első munkatársam, aztán egymást hozta a második, a 

harmadik, és hamarosan már igazi mélységben, profi szinten dolgoztam. 

 

 



 

 

 

Ezután a főnököm egyik napról a másikra kirúgott a főállásomból. Bár 1-2 

napig váratlan hidegzuhanyként éltem meg, utána már nem csapott annyira mellbe a 

gondolat, hogy mi lesz ezután. Persze rosszul esett, hisz mondvacsináltnak éreztem az 

indokokat – mert nem az elkötelezettségem, a komolyságom hiánya, hanem a vállalat 

rosszabbra fordult helyzete állt a hátterében. De akkor már tudtam, hogy az InnoFitnél 

elindult valami. Kéznél volt a mentőöv. Ez lett a főállásom! 

 

Áprilisban, amikor minden fókuszt az InnoFitre irányítottam, ugrásszerű 

növekedést tapasztaltam, és ezután már nagyon gyorsan jött egymás után a Bronze, 

májusban a Silver, augusztusban pedig a Gold Manager szint. Tényleg nagyon sok 

energiát fektettem bele, hogy mindezt elérjem. Mondtam is a páromnak, amikor elérem 

a Gold szintet, néhány napig csak heverészni, pihenni akarok.  

 

Így is lett, megkaptam, amit kértem, bár nem teljesen úgy, ahogyan szerettem 

volna. Reggel kimondtam ezeket a szavakat, dél környékén elértem vágyva vágyott a 

Gold szintet, este nyolckor pedig elintéztem a pihenésemet.       

 

Áldott az a baj, amelyik egyedül jön! 

 

Emlékszel még, hogy az elején említettem: lelkes táncos vagyok. Nos, aznap 

este éppen új figurát tanultunk a boggie-woogien. Párcsere volt, és más lánnyal más a 

lendület, másak a finom mozdulatok… Hisz ettől is szép és izgalmas a boogie. Bár a 

lényeg ugyanaz, egy kicsit – mint a régi dal mondja – »mindenki másképp csinálja«.  

 

 

 



 

 

 

Most azonban minden nagyon másként alakult, mint kellett volna. A lendületünk 

nem egyezett, és egy rossz mozdulattal meg is volt a baj: az ütközésnél a térdem befelé 

kiugrott, majd ráestem. Aznap este még erősködtem, hogy nem megyek kórházba, de 

az élet rásegített, hogy ne tudjam csak úgy szőnyeg alá söpörni, elbagatellizálni a 

dolgot. 

 

Hajnalban sokkot kaptam, így aztán megnéztük egy mentő belsejét, majd a 

szépen felújított sürgősségit is... Utána a baleseti osztályon kellett pihennem, rá két 

napra pedig megműtöttek, mert kiderült, hogy többszörös térdszalagszakadásom lett, 

csonttörésekkel fűszerezve. 

 

De azt mondják: áldott az a baj, amelyik egyedül jön! A sérülésemnél nagyobb 

problémáim szerencsére nem lettek. Legalább a megélhetésem nem került veszélybe 

ebben a hirtelen jött sötét időszakban. Hogy egy kicsit pihenhessek, a csapatom 

azonnal összefogott, és a felső vezetőim szintén támogattak, segítették a vonalaimat. 

Így addig is, ameddig nem voltam jelen a munkában, óriásit ugrott a forgalmam. A 

térdem megsérült, de ezt a zsebem nem bánta, köszönte szépen, jól volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A kilenctől ötig tartó, napi robot helyett 

 

Nem győzök eléggé hálás lenni azért, hogy ha már egyszer ezeket a 

tapasztalatokat meg kellett élnem, legalább akkor történtek meg velem, amikor már 

nem fizikai munkát, személyes munkahelyi jelenlétet igénylő feladatokat végeztem, 

hanem otthonról egy laptoppal és egy telefonnal dolgozom. Így nem estem el sem 

fizetéstől, sem a munkától. Hiszen az első egy hét után már mindent folytattam úgy, 

mint előtte. 

 

Ehhez sokat segítettek maguk a – magas minőségű és a testre rendkívül 

jótékony hatású – gyümölcsöt és zöldséget biztosító InnoFit termékek is. Amikor a baj 

ért, nekem már fel volt töltve a szervezetem ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, 

vitaminokkal. Az immunrendszerem kész volt a bevetésre, így gyorsan beindultak a 

gyógyulási folyamatok, és a közben kapott gyógyszerek, adalékanyagok mellékhatásai 

sem okoztak gondot. 

 

 

Nézd Te is mindig az élet napos oldalát! 

 

Először nagyon nehéz volt elfogadni azt a függő és kiszolgáltatott helyzetet, amit 

a kórházban ágyhoz kötve egy ideig átéltem. De legalább volt időm elgondolkodni az 

eddigi életemen, és sok mindent újraértelmeztem. Milyen következtetésre jutottam? 

 

Arra, hogy összességében szerencsés és nagyon hálás vagyok, amiért 

rátaláltam az InnoFitre, és rengeteg értékes, segítőkész embert ismerhettem meg   



 

 

 

általa. Bár itt javarészt az interneten, a munkát megkönnyítő Fusion Marketing online 

rendszer segítségével keressük az embereket a csapatunkba, mégis tudom és hiszem, 

mert tapasztaltam, hogy rezgésszinten, emberileg azokkal találunk egymásra, akikkel a 

lehető legtöbb, legjobb tapasztalatot tudjuk együtt megélni. 

 

Szívmelengető és lélekben erősítő hatású volt megtapasztalnom azt az 

összefogást, amit a csapatom vállalt értem. Akárcsak az életben általában, itt, ebben a 

vállalkozásban is sokan, sokfélék vagyunk: fiatalok és idősebbek, nők és férfiak. 

Megannyi ember, más-más háttérrel, problémákkal és gondokkal-bajokkal, különböző 

gondolatokkal és vágyakkal. Mégis egy célért küzdünk, és egymást segítve haladunk 

együtt.  

 

Ezért szívből remélem, hogy mindenki átélheti majd azt a hálatelt örömet, amit 

én most érzek – még úgy is, hogy tudom, sokat kell még tennem azért, hogy 

visszanyerhessem a régi lábaimat, és újra tudjak táncolni. 

 

Be kellett látnom: a rossz dolgok csak addig rosszak, amíg meg nem látjuk meg 

a jó oldalukat, és el nem fogadjuk a rosszat kétségbeesés és lázadozás nélkül. Az 

eddigi életemben rengeteg »rossz« dolog vitt már előre. Azt hiszem, számomra ez az 

InnoFittel közös tánc is egy ilyen tapasztalat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az anyagi biztonság aranyszabálya 

 

Eddig a történet. És most lássuk, miben is alakul másképpen Karesz sorsa 

ahhoz képest, ha – az emberek többségéhez hasonlóan – az átlagos megélhetési 

formákban bízva nem gondoskodott volna előre magáról. 

 

Az anyagi biztonság aranyszabálya Karesz esetében is az volt, amit Warren 

Buffett, a milliárdos befektetőguru – és a világ valaha volt egyik legnagyobb 

jótékonysági adományozója – egyszer így fogalmazott meg: „Ha nem találod meg a 

módját annak, hogy pénzt csinálj akkor is, ha alszol, úgy halálodig dolgozni fogsz.” 

Másképpen szólva: a váratlan nehézségek elkerülésének nem csupán a legjobb, 

hanem valójában egyetlen módja az, hogy az életszínvonalunkat a váratlan zuhanások 

ellen biztosító bevétel akkor is stabilan befolyik, ha – ne adj' Isten – ágynak esünk! 

 

 

Te is elkerülheted a váratlan sorcsapást! 

 

Karesz szeptember első hétvégéjén jött ki a kórházból. Most is azt vallja, hogy a 

körülmények ellenére szerencséje volt, mert a hasonló esetek egy átlagosan élő 

alkalmazottnál nagyon komoly fizetéskieséssel járnak, ami sokak számára a lejtő 

kezdete. Mások számára a kellemetlen balesetből igazi sorscsapás lett volna. Hiszen 

már csak a gyógyuláshoz, a régi munkaerő visszanyeréséhez is jelentős összegeket 

kell költeni: a gyógyulást támogató, tudatosabb táplálkozásra és táplálékkiegészítőkre 

vagy a lábadozást elősegítő gyógytornászra és uszodára, ahol terhelésmentesen újra 

megedzhetjük az izmokat, és még folytathatnánk a sort. Mindezt egy mások számára  



 

 

 

dolgozó alkalmazott éppen akkor nem engedheti meg magának, amikor a legnagyobb 

szüksége lenne rá! 

 

És mi a helyzet az egyéni vállalkozóval? Sokan irigylik ezt a kategóriát, és a 

vállalkozósdi valóban közelebb vihet a vágyott szabadsághoz és az anyagi 

biztonsághoz. De nem feltétlenül van ez így akkor, ha vállalkozóként magányos 

farkasként küzdesz, kockázatokat vállalsz, és csak a saját szakálladra üzletelsz! Mert 

az értékesítő, az ügyvéd, az ingatlanos, a biztosítási és a befektetési tanácsadó – 

egyszóval: az egyéni vállalkozó, aki mindenben csak saját magára hagyatkozhat – 

100%-os bevételkiesést él meg az ínséges időkben, és komoly veszélybe kerülhet a 

megélhetése, a megszokott életszínvonalát pedig mindenképpen legalább egy időre fel 

kell adnia. 

 

Ezzel szemben Karesz esetében, aki az anyagi biztonság fenti aranyszabályát 

követve az InnoFitben találta meg a passzív jövedelemszerzés biztos forrását, lelkes 

kis csapata jóvoltából anélkül is folyt a munka, hogy neki személyesen kellett volna 

hajtania ebben az időszakban. Hiszen a csapatában mindenkinek saját jól felfogott 

érdeke volt, hogy Karesz nélkül is dolgozzanak, összefogjanak, és ha kell, akár Karesz 

feladatait is átvegyék a teljes felépüléséig.  

 

Karesz a balesete ellenére éppen augusztusban, más területeken ritkán 

tapasztalhatóan gyors felemelkedés után érte el a Gold Manager szintet az InnoFit 

rendszerében. Ezért minden megpróbáltatása ellenére 600 000 Ft-os bónusszal (!) 

zárta azt a hónapot, ami ha teljes vigaszt a balesetre nem is, de némi enyhülést azért 

mindenképpen hozott.  

 

Egyszóval: a sérülése hónapja, ami másokat padlóra küldött volna, számára 

anyagilag éppen a legjobb hónap lett! 



 

 

 

Biztosítsd be Te is a jövődet! 

 

Mostanra biztosan Te is azon tűnődsz, hogy veled és családoddal vajon mi lenne 

hasonló esetben. Miként követhetnéd Karesz és a többi, hasonlóan sikeres InnoFit 

menedzser példáját? Mi sem egyszerűbb!  

 

Lépj velünk kapcsolatba, és beszélj az egyik tanácsadónkkal, aki segíteni fog 

Neked elérni a vágyott pénzügyi biztonságot és függetlenséget! 

 

Ha te is érdekesnek találtad az InnoFit rendszerét, - mint már több százan 

előtted- akkor figyeld az e-mailjeidet, mert hasznosabbnál-hasznosabb anyagokon 

keresztül megtudhatod, hogyan tudsz profitálni belőle! Keresd azokat az e-maileket, 

amiket az InnoFit küld neked.  Olvasd el mindet, mert egyikről sem éri meg 

lemaradni. (Persze csak akkor kapod meg az e-maileket, ha kérded. Ha nem, akkor egy 

e-mailt kaptál tőlünk, de ott még van esélyed a többit is kérni! Hajrá!) 


