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Intro!
!
Welcome fellow Opportunity Seeker, alam ko kaya nyo binabasa
to kasi gusto nyo din maging successful. Minsan na naging uhawa
ako sa success na akala ko nga dati di mangyayari sakin. but thank
you lord, finally I crack the code of success. I’m not a good writer or a
book author, the truth is di ako magaling sa English, Grammar, at
Spelling. the reason why i create this ebook is to share my experience
in that way i can able to help others specially people like me from
scratch. And i think one of the best way to spread my story is to share
through this free e-book. sa pag papatuloy ng inyong pagbabasa
maaaring masaktan kayo sa mga mensahe na sinabi ko, ngunit di ko
hangad masaktan kayo nais ko lang maipahatid ang mensahe na
dapat nating malaman. The important thing in this ebook is the secret
that i will revealed to you and you can learned how people from
scratch is being millionaire. Enjoy the rest of time while reading my
first ebook.!

!

Who I Am!
!
!
Im Sanyto Sederia,
Pinanganak noong March 3,
1986 sa Bicol Camarines Sur.
Dating nanirahan ang pamilya
ko sa Bohol ngunit sa hirap ng
buhay nakipagsapalaran ang
pamilya ko dito sa Maynila
dahil sa paniniwalang ng mga
normal na probinsyano na
may magandang buhay ang
naghihintay sa amin para
makapag-aral na kami sa
paaralang sibilisado at dahil
may magandang trabaho daw
na makukuha ang mga magulang namin. Ngunit sa kasamaang palad
napapad ang pamilya namin sa informal settler area ibig sabihin hindi
namin pag-aaring lupa sa Dagat-dagatan Caloocan City. Sa lugar na
iyon lagi nalang kami nangangamba sa banta ng demolisyon.!

!

Nakapag tapos ako ng high-school sa Macario B. Asistio Sr. High
School pero hindi na ako nakapag kolehiyo sa kadahilanan kulang
ang pangtustos sa pagaaral instead na mag-aral
ako ng Electrical
Engineering mas pinili ko
na lang mag-aral ng
vocational course
bilang Electrician sa Don
Bosco Tondo Youth Center.
nung nakapagtapos ako ay
agad akong nakapag
trabaho bilang electrician.!
Ngunit sa tatlong buwang

ko ng pagta-trabaho may hindi inaasahang aksidenteng nangyari,
Nakuryente ako at malubha ang naging kalagayan ko at sa tulong ng
panalangin nakaligtas ako sa kapahamakan. Dahil sa aksidenteng
iyon naging limitado ang mga pagkilos ko tulad ng pagtakbo at
pagtalon sa madaling salita hindi na ako makakabalik sa pagtratabaho
na ngangailangan ng pisikal na lakas.

!

Kaya minabuti ko na lang mag-aral ulit ng vocational course
( Computer Literacy ) . To cut the long story naging computer trainor
ako sa organisasyon namin
kung saan doon din ako
nakapagtapos. Ngunit hindi
ko makita ang magandang
future ko sa pagtuturo at hindi
ko makita na pwede ako
makaalis sa lugar namin at
magkaroon ng sariling bahay,
mabigyan ng magandang
buhay si mama at ang future
family ko.

!

After many years of struggling in working, one day everything is
change when i discover a powerful and effective formula to success.
Because of this formula from 4,000 monthly earning, now I'm earning
36,000 up and that’s weekly.
nakapag tour pa ko sa ibatibang country katulad ng
malaysia, korea, dubai and
many more soon. I able to
buy one of my dream car di
sya kasing gara ng kotse na
inaakala mo but it’s a car,
Sino po ako dati para bumili
nun. kahit motor di ko maisip

bumili kotse pa kaya. at
marami pang magagandang
kotse ang parating. but the
most important is napatigil
ko yung mother ko sa work
nya. Im happy because of this
amazing formula nagbago
buhay ko at nakatulong ako
sa iba lalo na sa pamilya ko.

!
How To Crack The Code Of Success?!

!

Being probinsyano and
grow up in squatter area,
its hard to think na one
day magiging successful
ako. That’s why I'm glad
because i learn how to
crack the code of success.
All we need is to have this
following code.

!
Code #1 - Know Your Emotional Why
Everybody has a HABIT and our habit determine our life, everything
in life is a habit. some reason why people are poor because of they
have a bad habit.
Habit is not like your hobby na gagawin mo lang kapag may free time
ka, ang habit ginagawa mo kahit di mo na iniisip. Dati nasira ang

phone ko at pinagawa ko ito pero hinanap ko pa din pagka gising ko
dahil habit ko na pag-umaga ang unang hinahanap ay yung phone ko.
Ang gusto ko lang naman sabihin ganun kahirap tangalin or palitan
ang habit. Pero kaya naman as long as alam mo dahilan bakit mo
kailan palitan ang iyong bad habit. Hindi basta-bastang dahilan ,
what really mean is your Emotional Why.
According to Bo Sanchez, In every dream or goals in your life there
should be a reason or reasons behind why you want to achieve or
accomplish it. Whether its a person, a circumstance or a want, these
are all emotional why.
Emotional why is the main driving force that fuels you to achieve
your dreams, and in my case my emotional why is my family
specially yung mama ko, I wanted for them to have the best I could
give.
May isang lumapit sakin at nagtanung paano ko daw ginawa maging
successful. Di ko masagot dahil ako mismo nung una di ko alam
paano. Ang tangi ko lang alam bakit kailangan ko maging successful.
18 years old ako noong namatay ang papa ko ng dahil sa stroke, nung
una akala ko stroke talaga ang kinamatay ng papa ko. then i realized
wala lang talaga kaming pera noon kaya namatay ang papa ko, kasi
marami namang na stroke until now buhay pa din sila dahil may pera
sila pang suporta sa tamang gamot. Naging malinaw sa isip ko noon
na ang mundo unfair, pag mahirap ka at walang pera may mga bagay
na di mo talaga magagawa. Ang dahilan ko bakit gustong-gusto ko
maging successful dahil ayaw ko na maulit ang senaryong nangyari sa
papa ko. gusto ko mabigyan ng masarap at masaganang buhay ang
mama ko at ang magiging future family ko. At di yun mangyayari
kung di ako magiging successful.

May kaibigan ako na kapareho ko lang, Pwede din sya maging
successful sa parehong opportunity na nakita namin. ang sabi nya
mahirap daw, di daw para sa kanya ang opportunity na nakita namin
at marami pang dahilan. Pero pareho lang naman kami ng
opportunity na nakita. kung iisipin mas magaling pa sya sakin. but
one day tumigil sya sa pagkuha ng pangarap nya ang tanong bakit
kaya. Dahil di nya alam at di nya naiintindihan ang malalim na
dahilan nya bakit kailanan nya maging successful.
Di ko naman sinasabi na hindi ako nahirapan at sumagi na din sa isip
ko na di para sa akin ang opportunity na nakita namin. Pero di ako
tumigil aralin ang ginagawa ko hangang sa ma-master ko ito. kahit
maraming hindi naniniwala sa ginagawa ko tuloy pa din ako. dahil
para sakin wala ng mas mahirap pa at masakit sa pakiramdam pag
yung parents ko nanghingi sakin ng pera at di ko mabigyan. Mas
mahirap tangapin na yung parents ko nag-wowork pa din kahit
matanda na. Buong buhay nila ginugol na sakin para maibigay nila
yung mga bagay na kailangan ko. Siguro tama lang na mabigyan ko
sila ng masarap na buhay. Habit ko na dati pa ang sumuko sa isang
bagay lalo na kung nahihirapan ako. Napakadaling sumuko lalo na
kung di mo alam bakit mo ito ginagawa.
maraming tao habit na manigarilyo at alam natin masama ang
paninigarilyo lalo na para sa kalusugan natin at ng pamilya natin. Ang
sabi nila mahirap daw tangalin ang paninigarilyo. May isa akong
kaibigan sobrang adik nya sa sigarilyo kahit yung parents nya ay tutol
sa kanyang paninigarilyo. Minsan para lang makapanigarilyo ay
kailangan pa nyang itago sa parents nya. Kahit walang pangbili
nakakagawa pa din sya ng paraan para makabili ng sigarilyo. Then
one day nakilala nya yung babae na nagpatibok ng puso nya. Ngunit
ang babae na ito ay ayaw nya sa lalaking naninigarilyo. Laking gulat
ko yung kaibigan ko agad-agad tumigil sa paninigarilyo kahit

nahirapan sya pero ginawa pa din
nya. Bakit nya pinili itigil ang
paninigarilyo kahit habit nya na
ito sa matagal ng panahon. Dahil
pakiramdam nya mas malalim ang
dahilan nya ngayon para itigil ang
paninigarilyo. Ang pagiging
successful
ay pareho lang ng
pagtigil sa paninigarilyo, mahirap
pero kaya lalo na kung alam mo
bakit mo gagawin.
“Your Emotional Why is the fuel to SUCCESS”

!
!
Code #2 - Have A Dreams
Naniniwala ako na “ Ang pinakamahirap na tao ay hindi yung taong
walang pera sa kanyang bulsa, Ang pinakamahirap na tao yung taong
walang Pangarap.” Sabi nga libre lang mangarap hindi pa ma-afford.
Karamihan sa atin nawala na ang pangarap, hayaan nyo ako
ipaliwanag kung bakit ko nasabi yun. Kapag tinanong natin ang isang
estudyante sa kasalukuyan kung ano ang pangarap nya. Ito madalas
ang isasagot ng isang estudyante. Makatapos ng pag-aaral,
makatulong sa magulang. Kapag naman ang mga magulang ang
tatanungin kung ano ang pangarap nila, ang karaniwang sagot nila ay
makapagtapos ang anak nila at ng makatulong sa kanila. Hindi ba’t
ang makapag-aral ay isang karapatan, at ang makatulong sa
magulang ay isang responsibilidad.

Para sa akin ang totoong
pangarap ay magkaroon ng
magandang Bahay at Lupa,
Kotse, malaking negosyo, at
makapag-travel around the
world. Ang ibig ko lang
naman sabihin kaya wala ng
pangarap yung iba dahil sa
hirap ng buhay. Dahil ang
pangarap nangangailangan
ng pera. Kapag ang pangarap di natin makuha bangungot ang tawag
dun.
According to Eleanor Roosevelt “The Future belongs to those who
believe in the beauty of their dreams.”
Sa aking pananaw kaya maraming mahirap kesa mayaman dahil
iilan lang ang totoong may pangarap. Kapag wala tayong pangarap
wala tayong action na gagawin para kunin ang mga pangarap natin
kaya’t napakahalaga na may pangarap tayo.

!
!
!

"Without dreams, there can be no courage. And without courage,
there can be no action." -Wim Winders

!

Code #3 - Ride Vehicle To Get There Dreams!

!

Bakit ba mahirap kunin ang mga pangarap natin or makapunta sa
success. One of the reason is we don’t ride vehicle to get our
dreams. Maraming paraaan or ways para makuha ang mga minimithi
nating pangarap. Ang pagkuha ng pangarap ay maihahalintulad ko ito
sa pagpunta natin sa isang lugar na gusto nating puntahan. Ngunit
kailangan natin mamili kung papaano tayo makakarating dun.

Maglalakad ba tayo papunta dun
or gagamit tayo ng sasakyan
para makarating doon katulad ng
bicycle, car, or plane?
Halimbawa ang gusto natin
puntahan ay baguio at
magmumula tayo sa manila,
Kung maglakad mula Manila
hanggang Baguio aabutin ng mga
5 to 7days depende sa bilis ng
lakad natin, ilang stop over ang kailangan nating daanan para
magpahinga at kumain. At kung gagamit tayo ng bike Mga 3days
naman ang aabutin natin para makarating ng baguio. Kapag sasakay
naman tayo ng kotse mga 6hours ang aabutin, pag dadaan sa T-plex
mga 4hours lang nasa baguio na tayo. At kung sasakay tayo ng plane
45mins. lang ay nasa baguio na agad tayo. Katulad ng nasabi ko ang
pag kuha ng pangarap ay para pagpunta lang natin sa lugar na gusto
natin puntahan. Ang tanong gaano ba katagal nating gustong makuha
ang mga pangarap natin? Ok lang ba satin na naglalakad or mas ok na
gumamit tayo ng vehicle katulad ng plane para mabilis natin maabot
ang mga pangarap natin. Hayaan nyo po ako na i-share sa inyo ang
mga ilang ways para makuha natin ang mga pangarap natin.

!

1.Employment

Mula pa ng pagkabata natin laging paalala ng mga magulang natin
“Anak mag-aral ka ng mabuti kasi pag nakapag-aral ka makakakuha
ka ng magandang trabaho.” Ibig sabihin mula pa noon naka-set na
ang utak natin sa formal education system, na kung saan hinanda or
pinoprogram tayo maging magaling na empleyado.

Binibigyan nila tayo ng dahilan na umasa na kapag nag-aral tayo ng
mabuti at makapagtapos ay makakahanap tayo ng magandang
trabaho, makatulong sa pamilya, at pagtumanda makakakuha ng
pension, at mabuhay ng masaya habang buhay. Itong pag-iisip na ito
ay namumuhay na mula pa sa ating magulang hangang sa
kasalukuyan.
Ngunit nagbabago na ang panahon, nararanasan na natin ngayon
yung tinatawag na economic global crises.
Ang basic salary ngayon hindi na sapat para
matustusan ang mga basic needs. Lahat ng
bilihin at gastusin tumataas! sahod nalang
ang hindi. Bibihira nalang ang kumpanya na
nagpapa-sahod ng tama. Kaya nga nauso na
ang contractual kaya wala ng benepisyong
nakukuha ang mga empleyado. Yung graduate
last year at nung mga nakaraan-nakaraang
taon karamihan dun wala pa ding trabaho,
may trabaho man di pa nila linya. Ang
teacher ay sales lady nalang sa mall or DH sa
ibang bansa. Ang nurse call center agent
nalang. Sabi nila pag may work ka secure ka pero sa nangyayari hindi
na.
There is no such thing as job security. Job now stand for “just over
Broke” there is no more job security in these fast-changing times. –
Chinkee Tan’s
Kung aasa lang tayo sa salary nating natatangap ngayon tuwing
kinsenas at katapusan. At yung gastos natin ay mas mataas pa sa
sahod natin.

Naniniwala ako hindi sapat kung kumikita lang tayo 10,000php per
month talagang di kasya at wala tayong mabibiling pangarap. Hayaan
nyong kwentahin natin ang 10,000php na basic salary.
Ang 10,000php monthly bago pa man dumapo sa palad natin yung
sahod natin bawas na ng tax, philhealth, pag-ibig ect. Sabihin na
nating 1,000 lang ang ibabawas sa makatuwid 9000 nalang natitira sa
sahod natin. Bilang tao dapat lang na kumain tayo sabihin natin
sobrang tipid natin 100 a day lang budget natin kasama na dyan
almusal, tanghalian, hapunan at meryenda. pero alam natin kulang
yun pero budget pa din natin 100 per day. In 30 days 3000 yan.
Bawas natin sa 9000 ang matitira satin 6000 nalang. Syempre dahil
pumapasok ka namamasahe or pang gas ng auto. Sobrang tipid ulit
100 lang per day 3000 ulit yun in one month, bawas natin sa 6000
ang matitira 3000 nalang. Naniniwala ako 99% ng tao may cell phone
na, alangan naman di natin lagyan ng load yan. Sabihin natin 1000
nalang in one month bawas natin sa 3000 ang matitira 2000 nalang.
Ang 2000 ba pwede natin ibili ng pangarap? Di ko pa sinama dyan
ang bayad ng renta ng bahay, kuryente, tubig, mga maliliit na
gastusin tulad ng sabon, shampoo, toothpaste, pabango, ect. At
paano kung may pamilya pa tayo? at papaano kung may emergency,
dahil lahat naman nagkakaroon ng
e m e r g e n c y s a b u h a y. K a y a a n g
pangarap ipapasa nalang sa anak.
10,000 – monthly income
1,000 – Tax etc.
3,000 – Food
3,000 – Pamasahe or gas
1,000 – Load
2,000 – Miscellaneous
10,000 -Monthly Expenses

Ito’y patunay na ang average wage income ay hindi sapat. Tanong
ang natatangap nating sahod monthly ay sapat ba pang bayad ng mga
necessities or pangkaraniwang pangangailangan? Kung sagot mo ay
hindi sapat. Isa lang ang dulo nito ay mangungutang ka para makasurvive.

!

Utang! pagkakuha ng sweldo, bayad utang.
Pagkabayad ng utang, kulang! Dahil kulang ulit,
Utang! Pagkakuha ng sweldo, bayad utang.
Pagkabayad ng utang kulang! Paulit-ulit
nalang!
Wala po akong masamang tinapay sa pagiging
empleyado. Pero ang sinasabi ko lang ito yung
katotohanan na nangyayari. Hindi imbento
lamang ang aking sinabi dahil nangyayari ito sa
kasalukuyan. Para sa akin kung ang pageemplyado ang gagawin natin para kunin ang
mga pangarap natin ay para lang tayong naglalakad papunta sa
pangarap natin. Pano kung ang pangarap natin ay kasing layo ng
America kung maglalakad lang tayo malabong-malabo natin makuha
ang pangarap natin.

!
1.Business
Kahit sino ang tatanungin kung sino ba ang maganda ang buhay
empleyado o ang nagne-negosyo?. Syempre alam natin lahat ang
nagne-negosyo.

!

Bakit? Kasi tayo ang BOSS hawak natin oras natin, pag boss tayo
nagagawa natin yung sikreto ng mga mayayaman yung tinatawag na

la w of le ve ra ge , n a mumultiply oras at effort natin sa
ibang tao. Halimbawa dito sa
Ph i l i p p i n e s a n g p i n a k a
mayamang tao ay si Henry Sy,
siya ang nagmamay-ari ng SM
malls. Sa loob ng isang SM naghire si Henry Sy ng 3,000
employees at ang bawat isa ay
may 8hours kada araw na
nagta-trabaho. Sa makatuwid
ang naiipon na oras ni Henry Sy ( 3,000 x 8hrs/day ) 24,000hrs/day.
At ang bawat tao nakakabenta ng 50 pesos kada oras ( 24,000hrs/day
x 50pesos ) total na kita ni Henry Sy sa isang araw sa isang SM ay
Php1,200,000. Yun ang dahilan bakit mayaman si Henry Sy, dahil
master nya ang law of leverage.
3 types of Business:
a. Traditional
Sa traditional business, kailangan may Big Capital tayo para may Big
potential Income. Dahil pag Small Capital, Small Potential Income
din.
Kung gusto nating million ang kitain dapat million ang ilalabas natin.
Kaya ang tanong may million ba tayo? Mahalaga din sa traditional
business na may knowledge tayo sa business na itatayo natin dahil
maaring maloko ka ng tauhan natin. Ang masakit na katotohanan
madali magbenta pero mahirap mangolekta. Ang pinaka kalaban sa
traditional business yung tinatawag na OPEX -Operational Expenses.
Bayaran ng Tax, Sweldo, Renta, Tubig, Kuryente.
Kahit walang
koleksyon tuloy ang Bayad ng OPEX. At sa panahon ngayon labanan

na ng malalaking negosyo, kung maliit lang ang negoyso mo kakainin
ka ng malalaking negosyo. Ibig sabihin ang traditional business ay
napaka-High Risk.
b. Franchising
Sa Franchising same ng Traditional business kailangan may Big
Capital para malaki ang Potential Income, Small Capital Small
Potential Income, Sa franchise katulad ng traditional ikaw din ang
magbabayad ng OPEX.
Pero ang kinagandahan sa Franchise is proven system, sa makatuwid
di mo kailangan na may knowledge ka, magpo-provide sila ng mga
trainings tulad ng how to handle ng mga employee etc. Ang binibili
mo sa franchise is yung tinatawag na systema nila hindi dahil
masarap or maganda ang product nila. Example yung burger mcdo sa
Baguio pareho ang lasa ng burger mcdo sa Manila, sa ganda ng
systema ng franchise wala pa ako nakitang mcdo na nalugi. Pero ang
tanong may 35million ba tayo pang-franchise ng Mcdo? dahil yun ang
pinaka-mababa na franchise nila. Kung wala kalimutan muna natin
ang pag-franchise, para sa akin ang franchising is Medium Risk.
c. MLM or Network Marketing
Sa Networking Low Capital, High Potential Income. No OPEX dahil
ang company ang magbabayad nun, kapareho ng franchising proven
system din ang networking, may systema nang gumagana susundan
mo nalang.
At pinaka maganda sa Networking ang opportunity ay para sa lahat
walang pinipili, mahirap ka man o mayaman, nakapag aral o hindi,
commuter o may kotse, nakatira sa village o kahit sa informal
settler, ok lang dahil para sa lahat naman ito. Ang opportunity ng
network marketing ay unlimited source of income depende sa gusto

mo, yung mga taong ordinaryo katulad ko nagta-transform into
extraordinary. At sa industriya ng networking NO risk, yung capital
mo may kapalit agad na product, at wala pa ako nakitang tao na
naglabas ng 11thousand at naghirap pero marami ako nakita dahil sa
11thousand yumaman at nagbago ang buhay.
Sa Networking nagbago yung buhay ko, nabibili ko na yung gusto ko
bilhin, natutulungan ko na yung gusto ko tulungan. At nang dahil sa
Networking hindi na vendor yung mama ko. Yung impossible sakin
dati naging possible na dahil sa negosyong to. Dahil sa networking
nakuha ko yung ilang pangarap ko, isa dun yung kotse.

!

Dati hindi ko maisip na makabili ako ng motorcycle, pero ngayon
kotse nabili ko na. Ang point ko lang naman sino ba naman ako para
makabili ng kotse samantalang dati yung income ko mababa sa
minimum wage. Tapos ngayon ng dahil sa networking yung income ko
hindi lang na double ng isang beses kundi sampung beses at niniwala
ako aabot ng
dalawang-pung
beses o higit pa
dahil sa Networking
walang limit. Para
akong sumakay ng
plane sa bilis ng
pagkakuha ng mga
pangarap ko.
Pero sa pag pasok natin sa isang networking company dapat may
basehan tayo bago pumasok. Para sa akin ito ang mga pamantayan
ko para isang networking company na papasukan natin.

!

Who's The Owner
Isa sa basehan natin ay kung sino ba ang owner ng company. Yung
owner ba credible at may kakayanan mag-handle talaga ng
networking company. Dapat approachable, may big heart para sa
mga distributor, nakakausap mo at hindi yung puro management
staff lang ang nakakausap mo.

!
What Is The Product
Pangalawa sa basehan ko ay kung ano yung product, di mahalaga
kung marami or konti ang product. Mahalaga High quality kung
Health And Beauty dapat effective, maraming testimony ng mga
user, i preferred imported product. Marketable dapat madaling
mabenta yung tipong pwede sa babae at lalake.

!
Pay-out / Marketing plan / Benefits
Pangatlo yung pay-out, yung pwede mo kitain, Malaki ba? reasonable
ba dun sa nilabas mo na pang-capital? kung yung product mas malaki
ang discount mas maganda. Pang promember ang strategy ng marketing plan
madaling maintindihan. Duplicable yung
tipong kahit sino kaya ipaliwanag.

!
Supporting Group / Mentor
Pang-apat dapat may mga mentor na
magagaling pag dating sa networking
industry. At dapat yung team mo may
supporting group system.

!
Now if you are looking for credible and best company. I highly
recommend Frontrow International. hindi dahil sa member ako ng
frontrow, the reason kaya ko nere-recommend ang frontrow dahil lahat
ng nasabi ko na basehan sa taas ay lahat nasa frontrow. You can
check it out at www.frontrownet.com !

!

I hope na may natutunan ka sa mga experience ko. pinaka mahalaga
sa lahat ng mga na i-share ko na learning and tips is application.
Walang halaga ito kung di mo ia-apply.!

!

Start and crack the code of success now!!
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Your Life Technician!
Sanyto Sederia!
www.sanyto.com !

!
!

!
!
!
!

