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Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av frukts gitarrskola. Vi ska gå rakt på sak den här
gången. Inget tramsande hit och dit om oväsentligheter. Hur är det, hur har du det ställt med
din ekonomi? Har du också svårt att få pengarna att räcka till? Har du länge gått och sneglat
på den där nya multieffekten eller den där råa rörförstärkaren? En sak är klar. Rika gitarrister
låter bättre. Om du i ditt hjärta känner att du inte kan tänka dig att spela dansmusik, att du inte
vill spela annat än Evangeliet, då har vi lösningen för dig.

Den 6 oktober grunda-
des ett företag vid namn
First Texas association of
Instrumental Moneymak-
ers (1TIM). Företagets
vision är att hjälpa musi-
ker att uppnå sina dröm-
mars mål genom att tjäna
helt obscena mängder
pengar. Visst, det låter för
bra för att vara sant, men
läs här vad flera musiker,
musiker som du och jag,
har fått uppleva genom
1TIM.

”Min karriär gick på sparlåga, och min motivation
låg på noll. En kompis tipsade mig om 1TIM och
jag tog chansen. Pengarna började rulla in, jag fick
råd att köpa de rätta grejerna och idag står jag här
rik som en gris och har aldrig mått bättre. Jag tackar
1TIM för allt!”

Linda L, Malibu

”1TIM är det bästa som har hänt sedan Abba”
B Andersson, Stockholm

Vartefter ditt nätverk byggs ut kommer dina inkomster att
stiga i höjden. 1TIM’s dator tar hand om allt arbete, du be-
höver bara luta dig tillbaka och vänta på att ditt bankkonto
fylls.

Tvåhundra mark kanske låter mycket? Inte alls. Som med-
lem i 1TIM får du tillgång till ett arkiv fyllt med toppenmusik
som du kan använda på dina spelningar. Låtar finns i alla
musikstilar från strängband till cha-cha. Dessutom arrang-
erar 1TIM regelbundet kurser och seminarier för sina med-
lemmar om viktiga ämnen som du kan ha stor nytta av. An-
sluter du dig före den 6.10 får du dessutom som en extra
bonus en pennställ med texten ”1TIM saved my life” på. Och
glöm inte, så fort du har betalat in avgiften på 200 mark kan
du börja tjäna stora pengar! Anmäl dig redan idag!

Bekymra dig inte för morgondagen. Varje vecka får du pengar
i överflöd från 1TIM.

Hur fungerar det då? Det hela bygger på den så kallade nätverks-
principen. Kasta en blick på diagrammet här bredvid. Tänk dig att
det är du som står längst uppe i bilden. Allt du behöver göra är att
spela en gång i veckan och tjäna exempelvis 100 mark. Du beta-
lar in tio procent till 1TIM’s konto, men i gengäld kommer du att få
tillbaka mångdubbelt. Hur mycket beror bara på dig. Du skall näm-
ligen värva nya medlemmar till 1TIM och du kommer att få del av
deras inkomster, liksom av de inkomster som de som de värvar
tjänar. Vi skall förklara det hela med ett exempel. Antag att du
värvar tre av dina polare. Och att de i sin tur alla värvar tre kom-
pisar som i sin tur värvar ytterligare tre musiker (se fig.). När du
blir medlem i 1TIM betalar du en engångssumma på 200 mark.
Denna summa fördelas uppåt i kedjan. Om vi ser på exemplet
kommer den som står längst upp i pyramiden (det vill säga du!)
att få in 1920 mark enbart i anslutningsavgifter, men det är bara
början på vad du kommer att tjäna. Därefter kommer du varje
vecka att få fem procent av vad de du har värvat tjänat, tre pro-
cent på det som de har värvat tjänat och två procent på det som
de som dessa i sin tur har värvat tjänat.


