
Piotr Tymochowicz będzie edukował w Warszawie o 

piramidach i network marketingu. Ogłaszam więc 

konkurs na najlepszy reportaż z tego szkolenia! 
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Czy ktoś jeszcze pamięta projekt Solaris Gate firmowany twarzą i nazwiskiem Piotra 

Tymochowicza, kierującego wtedy spółką Infinity? Było o tym głośno w mediach jakieś 

siedem lat temu. Chyba jako jeden z pierwszych w branży MLM napisałem co o tym 

myślę tutaj, na blogu („Solaris Gate. Wronki, Radocha czy Tworki?”). Ciekawe 

spostrzeżenia w tym temacie opublikował również portal Puls Biznesu („Infinity, czyli 

grosze za szkło”). Sprawa naprawdę była głośna, wystarczy w wujka Google wpisać 

nazwę projektu w połączeniu z nazwiskiem bohatera tego wpisu, a pojawi się 

interesująca lista materiałów archiwalnych. 

Minęło kilka lat i jak się okazuje, marzenia i ciągoty Piotra Tymochowicza do biznesów 

internetowych wciąż buzują w jego żyłach niczym krew dopalona odrobiną adrenaliny. 

Jak widać po jego najświeższej aktywności na łamach portalu Facebook, teraz przykleił 

się do opisywanego niedawno m.in. na łamach Network Magazynu projektu FutureNet & 

FutureAdPro. Jako wykładowca bierze udział w eventach tego przedsięwzięcia, ale 

również – czego nie ukrywa – sam buduje w tym struktury. Dla niewtajemniczonych 

przypomnę, co to jest za „biznes”: 

„Witajcie w FutureNet (…)” – Gazeta Prawna 

„FutureNet (…) jako przykłady piramid finansowych?” – mysc getpaid20.pl 

„Krótki news o firmie FutureNet” – Network Magazyn 

„Prezes FutureNet znów wprowadził ludzi w błąd?” – Network Magazyn 

Jak mu idzie werbowanie i budowa sieci w tym biznesie? Nie wiem. Kiedy próbowałem z 

nim porozmawiać na ten temat za pomocą komunikatora portalu Facebook usunął mnie 

z grona znajomych okraszając swoje wytworne, jak na naukowca przystało pożegnanie, 

takim oto komentarzem: 

 

Ale przecież nie tylko ja śledzę branżę DS/MLM w Polsce. Od jednego z Czytelników 

otrzymałem screen informacji, jaką niedoszły fizyk tudzież matematyk zamieścił w 

internecie: 

http://blog.piotr.rybaltowski.pl/solaris-gate-nie-daj-sie-wrabiac/
https://www.youtube.com/watch?v=dQq_i2QLBzQ
http://biznesfan.pl/538/solaris-gate-wronki-radocha-czy-tworki
https://www.pb.pl/infinity-czyli-grosze-za-szklo-566825
https://www.pb.pl/infinity-czyli-grosze-za-szklo-566825
http://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/976457,futurnetinternet-przyszlosci.html
http://getpaid20.pl/piramidy-finansowe/futurenet-futureadpro-jako-przyklad-piramidy-finansowej/
http://networkmagazyn.pl/niejasne-dzialania-futurenet
http://networkmagazyn.pl/prezes-futurenet-znow-wprowadzil-ludzi-w-blad


 

Zatem, jak widać, już jutro pan Piotr Tymochowicz będzie edukował w Warszawie na 

temat piramid finansowych i network marketingu. Jestem tym bardzo zachwycony i 

podniecony, aż cały się trzęsę. Bo kto jak nie on? No któż w Polsce zbliżył się do niego 

choć na milę pod kątem dokonań w tej dziedzinie? Nikt. Jego kompetencje i referencje w 

temacie mnie po prostu onieśmielają… 

I jestem pewien, że wielu z Was tam będzie. Dobrze byłoby zatem poinformować sektor 

o tym, co miał do powiedzenia ten specjalista od sprzedaży lawinowej. Jeśli ktoś jest 

zainteresowany, bardzo proszę przesyłajcie do mnie (tylko nie za długie) reportaże. 

Wybiorę najlepszy i opublikuję na łamach Network Magazynu – jedynego w Polsce 

niezależnego pisma o systemie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. 

http://networkmagazyn.pl/piramidy-finansowe-w-telewizji-republika


Oczywiście przewidziałem nagrodę. Zwycięzca otrzyma ode mnie 10 hektarową działkę 

rolną na Tytanie. 

Tytan to największy księżyc Saturna. Jedyny księżyc w Układzie Słonecznym posiadający 

gęstą atmosferę, w której zachodzą bardzo skomplikowane zjawiska atmosferyczne. Jest 

to również jedyne ciało poza Ziemią, na którego powierzchni odkryto powierzchniowe 

zbiorniki cieczy – jeziora. Nie wypełnia ich jednak woda, ale ciekły metan, który na Ziemi 

występuje w postaci palnego gazu! Można zatem pomyśleć o masowym pozyskiwaniu 

tego cennego przecież paliwa. A jak okrasimy pomysł jakimś inteligentnym planem 

marketingowym, to zbudujemy całkiem nowy, zajebisty system MLM. My pomożemy. 

Wszak w ramach projektu AKADEMIA MLM robiliśmy to z sukcesem już wiele razy. I po 

co szukać pomysłów na biznes, gdzieś w Szwajcarii kilka kilometrów pod ziemią – ich 

ziemią, albo na jakichś egzotycznych Wyspach Marshalla? Jak można świetne rzeczy 

robić za pomocą totalnie polskich myśli i technologii. Co prawda za wykorzystaniem 

gleby z Tytana, ale inwencja twórcza w 100% polska. Rodzima. Nasza. A patriotyzm 

ekonomiczny liczy się dziś najbardziej… 

PS. Ach zapomniałbym. Całkiem wyleciało mi z głowy a to ważna informacja. W projekt 

Solaris Gate mocno zaangażowany był również Jacek Dudzic („Jacek Dudzic o 

Prawidłach Sztuki Marketingu Internetowego”). 
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