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Por que chegar a
Duplo Omni-Cycle, Ômega,
Andrômeda e Órion?

Eles têm a resposta:
Suas bonificações juntas
atingiram

de Janeiro/2013 a Dezembro/2014

Você também pode!

Buscando grandes resultados na Dinastia,
com equilíbrio, constância e persistência.
EDITORIAL

O Programa Dinastia de Bonificação permite a conquista de ótimos resultados?
O que preciso fazer para atingir grandes ganhos, desenvolvendo DINASTIA?
Foi pensando nestas perguntas, que provavelmente são as primeiras dúvidas que surgem para uma pessoa que está
sendo prospectada para associar-se à Dinastia ou que recém associou-se, que desenvolvemos o conteúdo desta
edição da revista DTKS News.
Para que vocês tenham uma resposta imediata, publicamos na matéria de capa, os valores totais que foram repassados pela
Dinastia, para os Associados qualificados a Duplo Omni-Cycle, Ômega, Andrômeda e Órion no biênio 2013/2014.
Observe que somando todas as bonificações a que tiveram direito (Duplicador Direto, Treinador, AINSF Delta Blue, AINSF
Delta Red, Omni-Cycle, GLT e DRA), estes Associados juntos receberam no período de Janeiro/2013 a Dezembro/2014,
um volume total de bonificações que ultrapassou R$ 7.700.000,00.
Isto mesmo. Não se preocupe. Você não está precisando ir a um oftalmologista. Sua leitura está totalmente correta. Vou repetir:

Estes valores foram repassados para estes Associados, de acordo com suas qualificações individuais, provando com fatos, que a resposta é:

“SIM. O PROGRAMA DINASTIA DE BONIFICAÇÃO, PERMITE A CONQUISTA DE
ÓTIMOS E GRANDES RESULTADOS”.
O mais importante é observarmos que estes números se tornaram possíveis, durante um período difícil, onde o sistema de Marketing
de Rede acabou sendo questionado pelo surgimento de muitos outros “negócios”, que acabaram sumindo rapidamente, especialmente
por não conseguirem comprovar sua legalidade perante a justiça. Felizmente, além de já termos comprovado nossa legalidade, como um
sistema de Marketing de Rede, sério, real e legal, podemos mostrar com fatos, um histórico que comprova a grande oportunidade que
nossos Associados têm em suas mãos.
Se vocês pensarem bem, verão que todo Associado é naturalmente um Consumidor dos serviços disponibilizados pela Dinastia e tem
a liberdade de somente manter sua mensalidade em dia, para ter acesso aos benefícios da empresa:
1) Seguro de Vida (Morte Natural ou Acidental)
2) Invalidez Permanente, Parcial ou Total por Acidente
3) Seguro Funeral
4) Assistência Viagem
5) Programa de Assistência Farmacêutica

6) Assistência Nutricional (ePharma Concierge)
7) Assistência Antiestress (ePharma Concierge)
8) Assistência Farmacêutica (ePharma Conscierge)
9) Orientação Financeira Pessoal

A pergunta principal, para estes Associados que neste momento estão na Dinastia como CONSUMIDORES dos benefícios, é se eles
almejam atingir grandes ganhos com a Dinastia? Para isto, é importante saber o que FIZERAM os Associados que já atingiram estas qualificações e como conquistaram o direito de conquistar resultados tão expressivos. Ao questionarmos cada um deles, a soma das respostas,
resulta em um caminho simples, mas objetivo:
“Para que isto se torne possível o Associado Dinastia tem que assumir, definitivamente, uma postura de EMPREENDEDOR deste negócio.
Por isto, o 10º benefício (Programa Dinastia de Bonificação) somente vai ocorrer se o Associado não for apenas um consumidor dos outros
nove benefícios disponibilizados pela Dinastia e passar a ter um espírito empreendedor, focando em suas metas pessoais e constituindo em sua
própria consciência, quais os resultados financeiros que irá atingir com seu trabalho no dia a dia. É fácil perceber que não existe milagre. O
segredo é duplicar diariamente os benefícios, apresentando-os pessoalmente para outras pessoas, demonstrando a qualidade de nosso sistema
de bonificação e comprovando com fatos a legalidade da empresa.”
A partir desta definição, você terá que compreender que somente com o desenvolvimento de sua própria rede Dinastia, apresentando
DIARIAMENTE nossa proposta de negócio, terá a oportunidade de obter grandes resultados, buscando conquistar suas qualificações,
degrau a degrau e ao mesmo tempo, fazendo com que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade. Assim como na vida, você
precisa ter equilíbrio em suas decisões. Não adianta você pensar somente em chegar a um determinado nível de qualificação, mas sim,
você deve MANTÊ-LO e continuar a desenvolver o trabalho, de forma CONSTANTE e CONSISTENTE, para chegar nos outros níveis
que estão imediatamente acima de sua qualificação atual. Se hoje você está qualificado a 25%, busque um objetivo maior para os meses
seguintes. Se está qualificado a 40%, crie o objetivo de chegar a Antares. Se chegou a Antares, não se acomode. Busque atingir os
primeiros ganhos do AINSF Delta Red e planeje sua qualificação a Omni-Cycle. Ao chegar a Omni-Cycle, cuidado com a INÉRCIA.
Não se sinta em uma zona de conforto, mas este é o momento para você manter sua qualificação e buscar os grandes resultados.
Saber analisar o que está sendo feito e o que precisa ser feito deve ser parte de sua tarefa de casa. Será que você realmente
está FAZENDO O QUE PRECISA SER FEITO? A resposta para esta pergunta poderá gerar a você, em breve, a oportunidade
de estar participando de grandes resultados na Dinastia, iguais ou maiores do que aqueles Associados que hoje estampam a
capa desta Revista. Eles demonstram objetivamente que “VOCÊ TAMBÉM PODE”, simplesmente porque são a prova
incontestável, de que os resultados são POSSÍVEIS para todos. Eles decidiram ser consumidores de nossos benefícios,
quando assinaram a proposta, porém, somente chegaram nestes resultados quando decidiram ser EMPREENDEDORES neste negócio.
Boa sorte a todos.
Dilso J. Santos
DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS
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DINASTIA

R$ 5.000,
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DINASTAS PREMIADOS (Outubro a Dezembro de 2014)
04/10/2014
11/10/2014
18/10/2014
25/10/2014
01/11/2014
08/11/2014
22/11/2014
29/11/2014
06/12/2014
13/12/2014
20/12/2014
27/12/2014

11/10/2014

Geraldo Mariano de Araújo Filho
André Gonçalves da Silva
Márcio Buhler
Esdras Felix dos Santos
Eduardo Levi de Oliveira
Osmar Betini
Diogo Ouriques da Silveira
José Júlio Rodrigues Vieira
Eva Isabel Satil Nolasco
Renato José Einsfeld
Ketlin Preisler
Joselaine Oliveira Coelho

ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA
PR

08/11/2014

MÁRCIO BUHLER

EDUARDO LEVI DE OLIVEIRA
SC

São José

O que mais me chamou a atenção além da idoneidade da
empresa, foi a perspicácia de ver os serviços que 99% da população
necessitam e com isso transmitir uma linguagem clara e sensata
para o entendimento de todos, sobre como se planejar e ter um
futuro próspero. Essa premiação vem concretizar que estamos no
caminho certo e nunca deixar de fazer o que tem que ser feito,
pois barreiras foram feitas para serem ultrapassadas, obstáculos
para serem cruzados e caminhos para serem percorridos. Sucesso
a todos nós sempre.
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SC

Abelardo Luz

DIOGO OURIQUES DA SILVEIRA

Picada Café

Olá Dinastas, tudo bem? Sou o sétimo ganhador da
Campanha Dinastia Premiável e o primeiro do Rio Grande do Sul.
Estou associado à empresa há mais de cinco anos e na época buscava alternativas para abrir meu negócio próprio. Quando conheci
a Dinastia, percebi que era o que eu procurava e não tive dúvidas,
me associei na hora. A cada dia que passa sinto-me mais orgulhoso
em fazer parte dessa empresa, que há 19 anos vem mudando vidas,
fazendo o que é certo e levando para as pessoas Benefícios que
hoje são Necessidades e não luxo. E você meu amigo, dê-se uma
chance justa de conhecer essa grande oportunidade. Não tenha
senso de Imediatismo, mas sim, senso de Urgência. Nunca deixe
para amanhã, aquilo que você pode e deve fazer hoje, afinal tudo
o que você pode fazer é tudo o que você pode fazer! O Sucesso está
sempre no Próximo Plano! O mundo está nas mãos daqueles que
têm a coragem de sonhar e correr o risco de viver os seus sonhos.
Um grande abraço e Sucesso a Todos!

01/11/2014

OSMAR BETINI

Em primeiro lugar agradeço a Deus por me mostrar esta grande oportunidade, estou muito contente com minha Dinastia, sempre
acreditando e batalhando cada dia mais. Faz pouco tempo que estou
associado ao projeto e já fui premiado através da Campanha Dinastia
Premiável. Basta acreditar no gigante que está dentro de você, que as
coisas acontecem. Nunca desista dos teus sonhos, não encontre uma
dificuldade em uma facilidade, acredite naquilo que é certo e faça a
diferença. Transforme seus sonhos em realidade. Obrigado a todos.

22/11/2014
RS

PE
PR
RS
MT
SC
SC
RS
RS
ES
RS
PR
RS

Ponta Grossa

Agradeço a Deus por colocar em meu caminho o grande líder Adriano Ribeiro de Macedo (Omni-Cycle) e me dar a
sabedoria de me associar a essa grande empresa, que proporciona
segurança financeira à minha família e ainda me possibilita gerar
renda da forma mais inteligente que pode existir, ou seja, através
da soma de meus esforços com outras pessoas. E para ficar ainda
melhor fui contemplado com esse prêmio simplesmente por levar
segurança financeira para a família de uma outra pessoa. Um
forte abraço a todos.

18/10/2014

Bezerros
Ponta Grossa
Picada Café
Várzea Grande
São José
Abelardo Luz
Estância Velha
Porto Alegre
Vila Velha
Porto Alegre
Pien
Eldorado do Sul

RS

Estância Velha

Olá Dinastas. Em 2013 me associei a Dinastia com intuito de
dar segurança financeira a minha família. Além da segurança
financeira ela nos oferece educação financeira, um planejamento de
aposentadoria, possibilidades de construir Renda Extra Residual (trabalhando em horas parciais),e também um grande crescimento pessoal.
Gostaria de agradecer a Dinastia Soluções Financeiras pelo Prêmio da
Campanha Dinastia Premiável, contemplada no dia 22 de novembro
de 2014, no valor de R$ 5.000,00 reais.

29/11/2014

JOSÉ JÚLIO RODRIGUES VIEIRA
RS

Porto Alegre

Tenho orgulho de fazer parte desta empresa, que está há mais
de 19 anos no mercado financeiro. Não tenho dúvidas de que estamos
fazendo algo que pode mudar a vida de muitas famílias. Sucesso a todos.

06/12/2014

EVA ISABEL SATIL NOLASCO
ES

Vila Velha

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, pela saúde
recebida em 2014. Agradeço também ao Jones Maldini por ter me apresentado a proposta da Dinastia, que está mudando meu conceito de vida
profissional e financeira. Estou muito feliz por fazer parte desta empresa
sólida e confiável, e de ser a primeira Dinasta a ser sorteada aqui no estado
do Espírito Santo.
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Todos os Associados Duplicadores Dinastia, que mantenham uma qualificação mínima de 35%, conforme os critérios do AINSF Delta
Blue, descritos no Programa Dinastia de Bonificação, que tenham cadastrado no mínimo 12 novos associados Diretos (1ª geração de associados) em suas redes, a partir de 1° de Janeiro de 2014, estarão aptos a participar do Grupo de Líderes Duplicadores – GLD VIAGEM,
de acordo com as metas e critérios estabelecidos para a qualificação a este prêmio, publicados oficialmente pela Dinastia na revista DTKS
NEWS e no Site oficial www.dinastiarede.com.br, desde que seus Associados Descendentes Diretos, se mantenham Ativos na Associação
com a Dinastia, com no mínimo 15 mensalidades efetivamente pagas.
Somente serão considerados como Diretos, Associados efetivamente cadastrados na descendência direta de cada rede, cujo nome como
Duplicador Direto, conste na Proposta de Associação do novo Associado. Associados herdados por desistências ocorridas na descendência
da rede ou por realinhamento, não serão incluídos nos critérios do GLD Viagem. Para a efetiva consolidação de parcelas pagas, não serão
considerados pagamentos antecipados de mensalidades, respeitando-se, portanto, a data do vencimento de cada parcela, de acordo com
o regulamento da Dinastia descrito no Manual Construindo sua Dinastia.
Obs: Associados que já estejam cadastrados diretamente em cada rede, até Dezembro/2013, não serão considerados nos critérios de
participação.

GLD VIAGEM

(PACOTE DE 4 DIAS PARA DUAS PESSOAS)
Metas e critérioS
Data de início do cadastramento dos Associados Diretos: 01/01/2014

12 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Brasil

15 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Brasil

20 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem América do Sul

25 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem México

30 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem EUA

35 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Europa

Porto de Galinhas
Fernando de Noronha
Bariloche
Cancun
Disney
Paris

Finalização do critério para a realização da viagem: Efetivação do pagamento das 15 mensalidades de cada
Associado Direto, de acordo com o vencimento das mensalidades, previsto no regulamento da Dinastia.
ASSOCIADOS PARTICIPANTES DO GLD VIAGEM

Todos os Associados Duplicadores da Dinastia cadastrados até Dezembro/2015,
desde que cumpram as metas e critérios de qualificação previstos neste regulamento.
PRAZOS PARA ATINGIR AS METAS DE QUALIFICAÇÃO

Os Associados Duplicadores participantes do GLD VIAGEM terão até 31/12/2018 para atingir sua qualificação, conforme as metas
estabelecidas para cada viagem. Os Associados Diretos, cadastrados até 31 de Outubro de 2017 na rede de cada Associado participante do GLD VIAGEM, serão considerados nos critérios de qualificação para as metas do GLD VIAGEM, pois estes novos
associados poderão atingir as 15 mensalidades pagas, previstas nas metas de qualificação, até 31/Dezembro/2018.
Características para todos os pacotes

• Transporte aéreo (ida e volta).
• Hospedagem de 4 noites para 2 pessoas, com café da manhã, almoço e jantar no próprio hotel,
exceto bebidas alcoólicas. Despesas extras serão de responsabilidade do Associado.
Obs: Caso a cidade do associado qualificado ao GLD não possua aeroporto,
oferecemos traslado Cidade de Origem/Aeroporto/Cidade de Origem, com ônibus regular.
• Não inclui outras despesas fora do hotel.
DTKS NEWS . FEVEREIRO 2015
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GRUPO DE LÍDERES DUPLICADORES – GLD VIAGEM

A palavra CRISE quando escrita em chinês, compõese de dois caracteres: um representando PERIGO e outro
representando OPORTUNIDADE.
Diante disso, podemos afirmar que estamos diariamente
expostos a essa CRISE (Perigo + Oportunidade) em todos
os segmentos de nossas vidas, incluindo a área financeira,
uma vez que ao diversificarmos os nossos investimentos, estamos preocupados em ficarmos menos expostos a perigos,
aproveitando as melhores oportunidades existentes naquele
momento de decisão. Por exemplo, em um caso de queda
das aplicações em renda variável, quase que certamente as
aplicações em renda fixa estarão em sentido oposto, ou seja,
gerando resultados positivos, reduzindo os riscos de perda
em seus investimentos.
Para os investidores que desejam aproveitar as altas taxas
de juros, garantindo seu custo de oportunidade a médio
e longo prazo, o mercado se torna favorável para aqueles
que, ao invés de simplesmente pagarem juros em dívidas,
preferem utilizá-los a seu favor, aumentando seu patrimônio
financeiro, através de aplicações e investimentos realizados
de maneira coerente e regular.
Uma história, bastante interessante, que contribui para
entendermos o que é ter uma visão de OPORTUNIDADE
em um ambiente de PERIGO, é a de uma grande empresa
calçadista. Esta empresa enviou dois de seus melhores vendedores para a China, que foram encarregados a darem seus
pareceres sobre a OPORTUNIDADE que a empresa teria
para iniciar e expandir seus negócios naquele país. Feita a
análise por ambos os vendedores, o primeiro enviou um
relatório à matriz da empresa calçadista, tendo como base
uma visão de curto prazo, com o seguinte parecer: “Será um
desperdício iniciarmos negócios em solo chinês, pois foi constatado que os chineses andam descalços ou calçam chinelos de
madeira e por essa razão, não vale a pena montarmos uma
filial de nossa empresa em solo chinês, já que a população
não está acostumada ou aculturada com o uso de nossos
produtos (tênis)”. O outro vendedor por sua vez, com uma
visão de médio e longo prazo, constatou em seu relatório
à empresa o seguinte parecer: “Naqueles pés descalços ou
calçados rusticamente, há uma grande oportunidade para
atendermos a população composta atualmente por cerca de
1.340.000.000 (um bilhão, trezentos e quarenta milhões) de
pessoas, gerando assim um grande resultado com a venda de
nossos produtos (tênis)”.
Verificamos que duas pessoas iguais em sua atividade,
com conhecimento e nível intelectual semelhante, podem
possuir visões completamente diferentes. E VOCÊ? Qual a
visão que você possui? Do primeiro ou do segundo vendedor?
Você possui uma visão de curto prazo ou de médio e longo
prazo? Pensando nessas perguntas e aliados à nossa realidade
financeira, especialistas afirmam que o ano de 2015 não será
fácil, devido ao aumento dos impostos, dos custos com
energia elétrica e transporte, além de inflação em alta
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COLUNA COMPORTAMENTO FINANCEIRO

CRISE OU OPORTUNIDADE?
e de taxas de juros bancários em constante crescimento, está
também o risco no aumento do desemprego.
Vendo a atual situação econômica brasileira, existem
duas opções bem claras para cada um de nós. A primeira é
FICARMOS DE BRAÇOS CRUZADOS (Visão do primeiro
vendedor) e a segunda é BUSCARMOS MEIOS PELOS
QUAIS POSSAMOS AUMENTAR A NOSSA RENDA
(Visão do segundo vendedor), pois, querendo ou não, esta
tendência não será apenas para este ano, mas sim, para os
próximos anos, levando as pessoas a trabalharem mais e
ganharem menos no mercado tradicional, principalmente
se não fizerem parte das profissões do futuro, já que as
profissões do presente estão com as faixas de salário bem
definidas há décadas, muito diferente dos anos em que os
nossos pais e avós viveram com grande oferta de empregos
e mercado aquecido, onde uma pessoa poderia, sem maiores
dificuldades, deixar seu trabalho para buscar outro, que
agregasse maiores benefícios e melhores salários. Porém, a
situação atual já não é tão favorável. Devido ao advento da
tecnologia e da automação de processos, substituindo os postos de trabalho por máquinas e computadores, terceirizando
ou até mesmo quarteirizando as atividades dos postos de
trabalho para redução de encargos trabalhistas, tudo mudou
no mercado de trabalho e a remuneração inevitavelmente
foi reduzida, gerando uma necessidade urgente nas pessoas
de especialização para a manutenção de seus empregos.
Portanto, neste cenário de CRISE, é preciso se
preocupar em aumentar a sua renda mensal, pois, se não é
mais possível fazer horas extras para aumentar os salários
no fim do mês, é preciso criar uma OPORTUNIDADE
imediata, de desenvolver outras fontes de receita, atuando
de maneira constante, consistente e equilibrada. O
DESENVOLVIMENTO DE SUA DINASTIA, é uma
grande OPORTUNIDADE de elevar exponencialmente
as suas possibilidades de ganhos, através de uma visão de
médio e longo prazo, em busca de resultados extraordinários
que jamais foram vistos dentro desse negócio.
Oferecemos a oportunidade de você participar desse
mercado para aumentar a sua renda, mas também, para
garantir um futuro mais tranquilo a você e sua família,
proporcionando através dos Planos de Previdência Privada
(opcionais), que você possa direcionar uma parcela dos
resultados obtidos através da Dinastia, para investir em
seu futuro financeiro, seja na constituição de uma reserva
de emergência ou no planejamento de sua aposentadoria,
enfim, no melhor investimento dentro de seu perfil e
possibilidades financeiras.
Faça desta a SUA OPORTUNIDADE de negócios, tenha
foco, valorize e desenvolva seu potencial empreendedor.
Acredite em você e inicie desde já o seu Planejamento Financeiro, fazendo de 2015 um ano mais planejado e repleto
de conquistas, rumo à sua Independência Financeira e
de sua família.
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DTKS REGIONAL

DTKS Regional
Nesta edição da revista DTKS News, voltamos a destacar
alguns momentos dos associados participantes nos eventos
realizados em NOVEMBRO e DEZEMBRO/2014, nas cidades
de João Pessoa (PB), Uberaba (MG), Curitiba (PR), Fortaleza
(CE), Salvador (BA), Florianópolis (SC), Belém (PA), Cuiabá
(MT), Porto Velho (RO), São Paulo (SP), Campo Grande (MS)
e Porto Alegre (RS).
Destacamos a realização do 1º DTKS em Salvador, sob a
liderança do Omni-Cycle Celso Lima Rufino, onde plantamos
as primeiras sementes, visando permitir aos Associados da região a obtenção de grandes resultados com o desenvolvimento
da Dinastia em todo o Estado da Bahia.

Agradecemos aos associados Omni-Cycles, AINSF Delta Red e Antares
e todas as lideranças em cada região, que exercem um papel fundamental
para a promoção destes eventos. O trabalho de vocês permite que estejamos realizando treinamentos cada vez mais especiais, fundamentais para
a duplicação da Dinastia em todo o Brasil.
Destacamos também no DTKS de Porto Alegre, a entrega de placa aos
Antares Tatiane Vargas e Marcelo Barboza, de Caxias do Sul (RS).
No site www.dinastiarede.com.br publicamos outras fotos destes
momentos, procurando destacar a importância da participação de todos
os associados Dinastia, pois são nestes eventos que os associados podem
ter um contato mais próximo com a empresa, além de serem reconhecidos pelas qualificações conquistadas. Durante os meses de Fevereiro e
Março/2015, publicaremos no site da Dinastia, clipes destes eventos, que
facilitarão a promoção e divulgação dos DTKS Regional por todo Brasil.
Os convites para os DTKS Regionais programados para Junho, Julho
e Agosto/2015, estarão à disposição com as lideranças em sua região.

João Pessoa (PB) 08/11/2014

Uberaba (MG) 15/11/2014

Curitiba (PR) 16/11/2014

Fortaleza (CE) 22/11/2014

Salvador (BA) 22/11/2014
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Florianópolis (SC) 23/11/2014

Belém (PA) 29/11/2014

Cuiabá (MT) 30/11/2014

Porto Velho (RO) 07/12/2014

São Paulo (SP) 07/12/2014

Campo Grande (MS) 14/12/2014

Porto Alegre (RS) 14/12/2014
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MATÉRIA DA CAPA

Dinastia.
Independência
Financeira com
Planejamento
Financeiro
Na revista Revista DTKS NEWS 46, nossa matéria de capa, apresentou os Associados Dinastia que no ano de 2013
(Janeiro a Dezembro), experimentaram a congruência máxima dos cinco critérios do Programa Dinastia de Bonificação,
os quais encontram-se descritos no Manual Construindo sua Dinastia, que permitiram a obtenção de ótimos resultados.
Nesta edição nº 47, vamos um pouco mais além. Destacamos em nossa matéria de capa, os resultados dos Associados
qualificados a Duplo Omni-Cycle, Ômega, Andrômeda e Órion, que juntos, durante o Período de Janeiro/2013 a
Dezembro/2014, somados os ganhos recebidos como Treinador, Duplicador Direto, AINSF Delta Blue, AINSF Delta Red,
Omni-Cycle, GLT e DRA, receberam bonificações superiores a:

Nas páginas seguintes, vocês poderão conhecer a importância destes resultados na vida destes Associados, suas
conquistas pessoais e principalmente poderão observar que desenvolvendo Dinastia, VOCÊ TAMBÉM PODE atingir
estes mesmos GRANDES RESULTADOS.
Se alguém lhe disser que o ASSOCIADO DINASTIA não tem a mínima chance de obter GRANDES RESULTADOS,
eles estão aqui, para responder COM FATOS:
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“SIM. É POSSÍVEL OBTER GRANDES RENDAS COM A DINASTIA. Para que isto se torne possível o Associado
Dinastia tem que assumir definitivamente uma postura de EMPREENDEDOR deste negócio. Mas isto somente vai
ocorrer se o Associado não ser apenas um consumidor dos benefícios disponibilizados pela Dinastia. É preciso ter
um espírito EMPREENDEDOR, focando em suas metas pessoais e constituindo em sua própria consciência, quais os
resultados financeiros que irá atingir com seu trabalho no dia a dia. É fácil perceber que não existe milagre. O segredo
é duplicar diariamente os benefícios, apresentando-os pessoalmente para outras pessoas, demonstrando a qualidade
de nosso sistema de bonificação e comprovando com fatos a legalidade da empresa.”
Um conselho destes Associados é para que, independente da qualificação atual, seu objetivo principal para 2015 seja:

CAMINHAR RUMO A DUPLO OMNI-CYCLE
OBS: OS DADOS PUBLICADOS FORAM GERADOS POR ASSOCIADOS QUALIFICADOS A
DUPLO OMNI-CYCLE OU ACIMA NO PERÍODO DE JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2014.
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LEOMAR NAVES

OMNI-CYCLE ÓRION
MATÉRIA DA CAPA

UBERABA (MG)
16 ANOS DE RESULTADO = FUTURO AINDA MAIS PROMISSOR
Caros amigos Dinastas, escrevo estas poucas linhas com um ÚNICO
sentimento: COMO VALEU A PENA SER UM DINASTA. Passados 16
anos (novembro/1998) quando fui abordado por um grande amigo às 9
horas da manhã, em frente à minha igreja, convivo com um sentimento
de extrema pureza e felicidade por tudo que passei e convivi dentro do
projeto Dinastia. Vocês conseguem imaginar uma situação em que você
olha para trás e diz: QUE BOM EU TER INICIADO ESTA JORNADA.
Desde o primeiro mês de atuação, onde cadastrei 20 pessoas e nos 3 primeiros meses quando eu já havia conquistado mais de 500 associados, até
hoje, eu só vivenciei RESULTADOS EXTREMOS. E o melhor de tudo:
NÃO DEIXEI AS MINHAS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DIÁRIAS.
Apenas FOQUEI e tomei a mais simples e necessária, para não dizer a mais
importante decisão: FAZER O QUE TINHA DE SER FEITO. Conquistei a
minha primeira placa de ANTARES (8 de Novembro de 2003), depois veio
a segunda grande conquista, AINSF DELTA RED (29 de Maio de 2004),
em seguida, depois de tomar a 3ª DECISÃO – CHEGAR, conquistei a tão
sonhada placa de OMNI-CYCLE (28 de Agosto de 2004). Ali me tornei
LIVRE e conquistei o direito de usufruir da CULTURA DO NUNCA
MAIS, ou seja, pude verbalizar e soltar toda a energia e me livrar daquela
angústia reprimida há anos e aos berros, no palco da DINASTIA, verbalizar a seguinte frase: NUNCA MAIS ALICATE. Por mais estranho que
possa parecer esta história do ALICATE, mas para mim foi o símbolo da
LIBERTAÇÃO. Para quem não consegue imaginar o que significa esta
metáfora, com certeza um dia alguém irá lhe contar (rsrsrs).
Passado este primeiro ciclo da Dinastia, em 2010 foi criado e muito
bem elaborado, um novo programa e desafio, ou seja, o caminho aos
ROYALTIES (DRA). Esta nova etapa dentro do projeto, criou uma linha
divisória do ANTES e do DEPOIS. A partir daquele ano criaram-se mais
4 níveis dentro do plano de remuneração. Seriam mais 4 placas a serem
conquistadas. Tomei novamente aquela velha 3ª DECISÃO (CHEGAR) e
conquistei o nível de DUPLO OMNI-CYCLE – ALPHA (29 de Maio de
2010). Com metas e objetivos CLAROS e DEFINIDOS e, como um ESTRATEGISTA, elaborei um plano de AÇÃO, onde me dei a obrigação de buscar
uma placa por ano até chegar ao TOPO. Assim, em 2011 atingi o nível de
TRIPLO OMNI-CYCLE – ÔMEGA (4 de Dezembro de 2011) onde pude
festejar com minha galera do NORTE e NORDESTE recebendo a placa
na linda cidade de BELÉM (PA). Logo em seguida como num embalo,
atingi o nível de QUÁDRUPLO OMNI-CYCLE – ANDRÔMEDA (11 de
Fevereiro de 2012) e para terminar a SAGA, transformando a LENDA em
uma história VIVA, me tornei o PRIMEIRO ÓRION DO BRASIL (10 de
Agosto de 2013).
Muitos podem dizer: ESTE FICA O DIA INTEIRO POR CONTA
DA DINASTIA. NÃO É VERDADE. Continuo sendo um cidadão comprometido com minhas atividades diárias (EMPRESÁRIO), com minha
linda FAMÍLIA e com os meus momentos de LAZER, mas com a única
certeza: EU VENCI. VERDADEIRAMENTE ESTE SENTIMENTO
NÃO TEM PREÇO...
Na capa desta revista, divido o espaço com outros Associados que
também FIZERAM. Nossos resultados juntos demonstram de forma
inequívoca, que VALEU A PENA. Acredite em você, faça o que tem que
ser feito e em breve, você também poderá saborear o gosto da VITÓRIA.
Você também pode. Abraço a todos.
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FLAVIO GOMES DE
FIGUEIREDO
MATÉRIA DA CAPA

OMNI-CYCLE ÔMEGA
ESTEIO (RS)

OS 10 DEGRAUS PARA O SUCESSO LEVAM VOCÊ A
GRANDES GANHOS NA DINASTIA
Olá pessoal, tudo bem? Quero dizer que esta empresa Dinastia
Soluções Financeiras mudou a minha vida e pode ajudar milhões de
brasileiros a também mudarem de vida para melhor.
Estou associado há 17 anos, realizei vários sonhos ajudando outras
pessoas a também realizarem seus próprios sonhos. Nossa empresa
trabalha com alguns critérios que os grandes empresários se utilizam,
para conquistar seus objetivos, o poder de alavancagem, soma de
esforços e duplicação do seu tempo.
Infelizmente as pessoas procuram em negócios duvidosos a
possibilidade de alcançar grandes ganhos. Eu estou aqui para comprovar
com FATOS que na Dinastia Soluções Financeiras é possível através
de um negócio seguro, ético, moral e legal a conquista da verdadeira
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. Para isso, é só seguir a receita que
grandes líderes no negócio seguiram e os levaram a conquistar ótimos
resultados. Coloque em prática diariamente os ensinamentos dos “10
degraus para o sucesso” e conquiste você também, grandes resultados
na Dinastia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ter um sonho;
Acreditar no negócio;
Ter o hábito de ler livros positivos;
Fazer a lista de nomes;
Mostrar pelo menos 20 planos por mês;
Fazer o acompanhamento;
Assumir alguns compromissos;
Participar de todos os eventos;
Escutar os CDs de treinamento e prospecção todos os dias;
Ensinar os dez degraus para o sucesso.

Essa é a receita do bolo. Todos os Associados que ilustram a capa
desta revista utilizaram a maioria destes critérios para chegar onde
chegaram e por isto em apenas dois anos receberam juntos, mais de
sete milhões em bonificações na Dinastia. Siga com persistência
e o resto é consequência. Muito sucesso a todos, fiquem com
Deus e rumo a Órion.
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EDILSON HAAB

OMNI-CYCLE ÔMEGA
MATÉRIA DA CAPA

FLORIANÓPOLIS (SC)
AONDE SUA VISÃO ALCANÇA?
Olá Dinastas e FUTUROS Associados. É com grande ORGULHO e satisfação
que começo informando a todos que em Abril de 2015 farei 14 anos de DINASTIA.
Nos últimos 10 anos gradativamente fui aumentando minha dedicação ao negócio,
porém é IMPORTANTE que todos saibam, que simultaneamente ao desenvolvimento de minha DINASTIA, sempre continuei com minhas outras ATIVIDADES
PROFISSIONAIS no mercado tradicional, seja como empregado ou empresário. No
começo, mesmo com muitas dificuldades de tempo, pois minhas funções exigiam
uma rotina de viagens quase que toda a semana, procurei sempre fazer tudo o
que estava ao meu alcance, apresentando a proposta Dinastia nos fins de semana,
fazendo acompanhamento aos meus Associados Descendentes e participando de
todos os eventos e treinamentos realizados pela empresa.
Gostaria de em poucas palavras dar a todos a VISÃO e a CERTEZA que seus
SONHOS podem se tornar REALIDADE neste negócio, pois somente recebi mais
de R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) em bonificações de Janeiro 2013 a
Dezembro/2014, porque fiz o necessário para manter minhas qualificações. Nunca
me acomodei em um determinado nível, sempre busquei novas conquistas, por isto
cheguei ao nível de Omni-Cycle Ômega. A DINASTIA oferece a OPORTUNIDADE que toda pessoa séria e honesta busca, pois suas características permitem que
qualquer pessoa, independente do nível educacional, social ou cultural, também
possa atingir grandes ganhos desenvolvendo corretamente o negócio. Basta entender
quais são estas características:
1) SER DONO DE SEU NEGÓCIO COM BAIXÍSSIMO INVESTIMENTO;
2) TER OPORTUNIDADE DE USAR A EXPERIÊNCIA DE OUTRAS PESSOAS
PARA ERRAR O MENOS POSSÍVEL;
3) SEM NECESSIDADE DE ABANDONAR SUA RENDA JÁ EXISTENTE;
4) TER SEGURANÇA DE UMA EMPRESA COM MAIS DE 15 ANOS DE
ATUAÇÃO CONTÍNUA NO MERCADO;
5) GERAR RESULTADO BASEADO NO SEU ESFORÇO, EMPENHO E
DESEMPENHO;
Esses cinco pontos na verdade são os SONHOS de qualquer pessoa que quer
vencer e não nasceu em berço de OURO, tendo VOCÊ várias faculdades ou ensino
básico. Pela verdade dessas características de nossa Dinastia, eu que era apenas
auxiliar de escritório, SEM CARRO nem MOTO, SEM CASA PRÓPRIA, SEM
DINHEIRO e POUCA EXPERIÊNCIA DE MERCADO já que até 19 anos trabalhei na roça, HOJE com orgulho posso afirmar que estou entre as maiores rendas
na DINASTIA. As rendas fantásticas que a DINASTIA me proporciona, sempre
foram pagas com ABSOLUTA PONTUALIDADE e somado a renda tradicional
me permitiram realizar MUITOS SONHOS:
a) TER EXCELENTE APARTAMENTO;
b) INVESTIR EM PREVIDÊNCIA PRIVADA E OUTROS INVESTIMENTOS
PARA FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARA GERAR RENDA MENSAL;
c) VIAJAR PELO MUNDO;
d) ACORDAR TODOS OS DIAS E TER CERTEZA DE ESTAR FAZENDO
O NEGÓCIO CERTO, LEVANDO MUDANÇA DE VIDA PARA AS PESSOAS
E PODER ANDAR DE CABEÇA ERGUIDA.
Amigos, como algumas imagens valem mais do que mil palavras, vejam
nestas poucas fotos, um pouco de minha história de conquistas, para terem a
certeza que, se eu e outras pessoas muito simples conseguimos, QUALQUER
PESSOA aí fora com SONHOS e DETERMINAÇAO também PODE. Afinal
de contas nada melhor que passar a VIDA realizando SONHOS e fazendo
aquilo que é CERTO. Maravilhoso 2015 a todos.
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RICARDO PARCKERT
E ROSELI VOGEL
MATÉRIA DA CAPA

DUPLO OMNI-CYCLES
VENÂNCIO AIRES (RS)

Olá Dinastas, tudo maravilhosamente bem? Conhecemos a Dinastia dia 8 de Março
de 2003. Eu era carteiro e a Rose recém tinha montado uma loja de roupas, após ter
trabalhado como empregada doméstica. Decidimos entrar na Dinastia, porque sempre
fomos SONHADORES e percebemos que na Dinastia poderíamos atingir grandes
resultados. No início desenvolvemos a proposta em horas parciais e continuamos com
nossas outras atividades profissionais. Em Maio de 2005 chegamos a Antares (45%),
em Novembro de 2005 chegamos a AINSF Delta Red e em Novembro de 2006 chegamos a OMNI-CYCLE. Todas estas conquistas ocorreram enquanto desenvolvíamos
a Dinastia em horas parciais, participando de TODOS os treinamentos, seguindo
os 10 Degraus para o Sucesso e apresentando de 20 a 30 planos ao mês, no mínimo.
Somente no começo de 2007 encerrei minhas atividades como carteiro e virei
100% Dinasta. Minha decisão ocorreu, especialmente porque já podia ter uma melhor
qualidade de vida somente com a renda gerada com o desenvolvimento de minha
Dinastia. Começamos a viajar desfrutando da vida, mas continuamos mostrando
o plano (trabalhando) buscando sempre manter nossas qualificações. Quando chegamos a Duplo Omni-Cycle, percebemos que na Dinastia é possível atingir rendas
inimagináveis, milionárias, as quais nos permitiram conquistar coisas que até então
eram impossíveis.
Você precisa trabalhar com metas, visualizar seus Sonhos e JAMAIS DESISTIR.
Mesmo nos momentos difíceis, tenha FÉ, acredite em DEUS e em você mesmo, porque
você é um VENCEDOR. Eu sempre falo nos eventos que você precisa fazer três coisas:
Se associar, permanecer associado e trabalhar com constância e consistência. Aí você
chega lá. Não poderá nem pensar em vender seu trabalho, para negócios duvidosos.
Trabalhar com ética e caráter são as principais características que vão gerar o respeito
da sociedade e fazer com que as pessoas acreditem em você. Segundo a opinião de
grandes empresários de nosso ramo de negócios, para solidificar resultados numa
empresa, ela tem que estar sólida para que os grandes ganhos ocorram no curto prazo
(de 0 a 5 anos), médio prazo (de 5 a 10 anos) e longo prazo (acima de 10 anos). Aplica
isso na sua Dinastia que você atingirá seus objetivos. De nossa parte, provamos que
isto realmente é verdade, apenas analisando com fatos, a nossa trajetória na Dinastia.
Fazendo um cálculo, apenas nos últimos dois anos recebemos na Dinastia, valores
próximos de um milhão de reais.
Agora pensem: se um ex-carteiro e uma ex-faxineira conseguiram, quando você
vai entrar em ação? Existem dois tipos de pessoas: as que fazem dinheiro e as que dão
desculpas. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí? Qual delas você é?
Faz algo que realmente leva a resultados ou continua dando desculpas?
O segredo é ser Persistente e Consistente. Nós já sabemos o que temos que fazer. Vamos continuar mostrando de 1 a 2 planos por dia porque temos um tesouro nas mãos.
É só perguntar quem precisa dos benefícios que a Dinastia oferece? Seguro de vida,
Planejamento Financeiro, Educação financeira, Desconto em farmácias, Assistência
Nutricional, Assistência Antiestresse e ainda ter a possibilidade de GANHAR mais
DINHEIRO, levando estes mesmos benefícios para outras pessoas. Todos precisam
dos nossos benefícios então vamos mostrar o que temos em mãos diariamente. Se você
não sabe como fazer, escute os áudios de treinamento todos os dias, estude os materiais
da empresa, participe de todos os treinamentos, assista aos vídeos de Associados que
já chegaram a grandes resultados e vamos juntos construir um império.
Obrigado à Dinastia e seus colaboradores pela pontualidade e excelência no seu
trabalho, à toda Diretoria pela transparência, liderança e criatividade na administração
de todo o sistema, aos Líderes Omni-Cycle Ômega Flávio Gomes e Edilson Haab e à
toda descendência de minha rede Dinastia por acreditarem nesta proposta. Aguardamos você, que está lendo esse depoimento no CLUBE dos OMNI-CYCLES. Obrigado!
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SÉRGIO BUENO DA SILVA
E NARA HANAUER
MATÉRIA DA CAPA

DUPLOS OMNI-CYCLES
CAXIAS DO SUL (RS)

Olá Empreendedores(as) da Dinastia de todo o Brasil. Como vocês estão? Espero que maravilhosamente bem e melhorando.
Chamo-me Sergio Bueno da Silva, de Caxias do Sul (RS), Associado à Dinastia desde 06/03/2005,
qualificado a Duplo Omni-Cycle. Hoje em dia olho para trás e fico pensando, o que seria de mim se
não tivesse tomado a decisão de fazer parte desta grande empresa, pois me encontrava totalmente
insatisfeito com minha situação financeira, sem perspectivas de chegar ao sucesso ou até mesmo
de melhorar a qualidade de vida de minha família.
Se você também se encontra nesta situação, deve estar refletindo sobre há quantos anos está
trabalhando com o mesmo veículo e estratégia e ainda não alcançou resultados Satisfatórios,
Definitivos e Permanentes. Talvez você perceba que está apenas sendo um pagador de contas, um
sobrevivente, de um sistema onde se trabalha muito e se ganha pouco. Mas, se você deseja mudar
os próximos anos de sua vida, digo a você que está lendo este depoimento, que vale a pena mudar
de atitude. Se ainda não faz parte desta empresa e está tendo a mesma oportunidade que um dia
me foi apresentada, garanto que sua decisão urgente de associar-se à Dinastia, irá garantir todos
os Benefícios Importantes e Necessários para sua vida e seu futuro. Não tem nada hoje no Brasil,
em custo x benefício, que possibilita tantas vantagens, por tão pouco, sem riscos de quebrar, falir
ou ficar miserável, e ainda possibilita a construção de um negócio próprio, com rendas ilimitadas,
de acordo com o seu empenho e desempenho. Falo isso porque eu sou a prova viva de mudança,
Pessoal, Profissional e Financeira.
E para você que é Associado, mas ainda não chegou ao nível de Omni-Cycle e você que já é Omni-Cycle e não chegou a Duplo Omni-Cycle, tome a sua decisão de chegar, com senso de urgência,
sem perder mais tempo com coisas que não agregam nada para o seu futuro. Se considerarmos
tudo o que a Dinastia agregou de benefícios de Janeiro/2014 até agora, somada à comprovada
legalidade da empresa, atestada pelos órgãos competentes do governo, que nos permitem separar
nossa empresa, séria, ética e legal, dos sistemas fantasiosos que oferecem milagres financeiros
sem fazer nada e se considerarmos também a evolução da visão das pessoas no Brasil em relação
ao empreendedorismo, dispostas a saírem da zona de conforto, reflexo do desemprego em alta,
falta de reconhecimento, falta de oportunidade e sem perspectivas de futuro com aquilo que já
fazem, estamos no melhor momento, pois é um momento de expansão da Dinastia com muitas
possibilidades de crescimento em todo o Brasil.
Não vou contar a minha história aqui, porque ela está publicada no áudio de n°4 do Kit de
Treinamento da Dinastia. Para que você possa entender que VOCÊ TAMBÉM PODE, lembro
apenas que fui picolezeiro dos 9 aos 12 anos, servente de pedreiro dos 12 aos 17 anos e dos 18 aos
26 anos trabalhei em uma indústria têxtil. Percebam que não faltou empenho, desempenho e muito
trabalho nestas funções. Porém, olhando a capa desta revista, você irá perceber facilmente que
somente com estas atividades, talvez eu nunca iria atingir os valores que ganhei com a Dinastia,
apenas nos últimos 24 meses de resultados. É por isto que digo a todos, que temos que trabalhar
sim, mas com inteligência, no veículo certo, com Planejamento, Estratégias certas, e principalmente
com pessoas certas, em equipe.
Está aí, a prova de que esta empresa nos proporciona através das estratégias certas. Espero que
você também possa atingir grandes resultados na Dinastia, muito mais rápido do que ganharia
no sistema tradicional, pois assim aconteceu conosco. As fotos publicadas nesta edição da revista
DTKS News, comprovam que realizamos vários sonhos e conquistamos maravilhas, que não
seriam possíveis se eu continuasse apenas com minhas atividades tradicionais. Estas conquistas
foram ocorrendo de forma planejada, fizemos tudo sem dívidas, apenas investindo 70% do que
ganhamos e vivendo muito bem e com total conforto, com os 30% restantes. A Dinastia nos ensina,
Educação financeira e Planejamento Financeiro, e só por isso, todas as pessoas deveriam fazer o
negócio. Sem contar todo o crescimento Pessoal e Intelectual que tivemos e as boas e novas amizades cultivadas em todo o Brasil.
Por isso que faço Dinastia, uma empresa que preenche todas as lacunas importantes, oferecendo a mesma oportunidade a qualquer pessoa, sem olhar seu currículo, grau de escolaridade e
experiências profissionais. Na Dinastia, basta ter Atitude, Visão, Vontade e Persistência, que você
chega lá. Agradeço a Deus, pela Saúde Espiritual e Física, a minha mãe Dioci pela vida e minha
esposa Nara Hanauer que é o meu braço direito nesta caminhada. Agradeço também a toda minha
linha descendente e ascendente pela parceria. A vocês Dinastas de todo o Brasil, fiquem com Deus
e desejo sucesso a todos.
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MARCELO VIEIRA OLIVEIRA
E ANA LÚCIA OLIVEIRA
MATÉRIA DA CAPA

DUPLOS OMNI-CYCLES
CAMPINA GRANDE (PB)

DINASTIA 20 ANOS – Confiança e Credibilidade, SÓ e somente SÓ, se constroem com o TEMPO.
Tenho dito que “A Dinastia só CRESCE em todo esse Brasil Dinástico”. Compreendendo que há “TRÊS DINASTIAS”, consequentemente,
três referenciais de Avaliação e Resultados Distintos: A Dinastia Empresa de Curitiba (PR) com quase duas décadas de existência, exemplo
de Empreendedorismo e Atitude Positiva, Intensa, Inovadora, Constante e Consistente a ser DUPLICADA por TODOS; a Dinastia Marcelo
Vieira ou a “Sua Dinastia”, do Dinasta Verdadeiro e Autêntico, que se comporta com Inteligência Empresarial na ação de Construção,
Expansão e Consolidação de SUAS DINASTIAS; e por último, a terceira Dinastia, que é a Dinastia dos “OUTROS”, daqueles associados
que muitas vezes em busca de “RAZÃO” ao invés de buscar RESULTADOS/SUCESSO, negligenciam seu “PATRIMÔNIO FAMILIAR
DINÁSTICO”. Digo Patrimônio Familiar Dinástico, porque não só me pertence, mas também pertence a uma Família, aqueles que pagaram o “PREÇO” JUNTOS comigo, para depois irmos buscar o “PRÊMIO” também JUNTOS (Ana Lúcia Oliveira, Marcelo Jr e Mariana).
Iniciamos em Agosto/05, nos qualificamos a Antares em 2 meses, a AINSF Delta Red em 7 meses e Omni-Cycle em 10 meses, trajetória
relatada através de artigos escritos nas Revistas Dtks News 12, 16, 27 e 43. Entretanto, algo faltava e algo, alguma coisa, incomodava-me
profundamente, deixando-me inquieto e pensativo. Em meados de 2011 enumerei em uma folha de papel em branco os meus 10 MAIORES
PROBLEMAS (Pessoais e Profissionais) que AINDA ME AFLIGIAM, mesmo já SENDO, CONTINUANDO e ESTANDO qualificado
a OMNI-CYCLE desde o início. Observei que três destes dez itens se destacavam em minha cabeça: Primeiro, o fato de que minha filha
Mariana não sentiu de forma presencial a emoção da entrega da Placa de Omni-Cycle, pois ainda estava na barriga da mãe. Eu precisava
chegar a Duplo Omni-Cycle para dar o mesmo “presente” que dei a Marcelinho quando da entrega da placa de Omni-Cycle anos antes. O
segundo era o fato de que já havia vários Omni-Cycles em minha Linha Descendente, com o MESMO PIN que o MEU e essa “Química”,
esse “Tempero” estava necessitando de um “Ingrediente e mistura”, com o incremento de algo a MAIS e DIFERENTE. O terceiro é que
uma PERGUNTA não calava em minha cabeça: “Eu estava sendo reconhecido, aplaudido e festejado pelos quatro cantos do Brasil por
aquilo que EU HAVIA FEITO (Passado) ou por minhas ATITUDES ATUAIS (Presente)?...
Afinal, escutei de amigos na infância: “Quem vive de PASSADO é MUSEU”. O fato é que eu havia enumerado meus dez PROBLEMAS
mais latentes na época, mas também entendia que para todo problema existe uma Solução Imediata, Definitiva e Total. Debruçando-me
sobre estes tópicos fiz-me mais uma pergunta: “Se eu chegar a Duplo Omni-Cycle quantos destes dez tópicos/problemas não mais existirão?
Imediatamente percebi que sete dos dez problemas desapareceriam da minha frente imediatamente e eu só iria FOCAR NO FOCO
da Solução dos três problemas restantes. Falta-me papel para mensurar com completa justiça o tamanho e a dimensão das Recompensas
Materiais e Emocionais conquistadas a partir de nossa Qualificação a Duplo Omni-Cycle durante o inesquecível e extraordinário ano
de 2013 e posteriormente a qualificação de nossa 7ª lateralidade (minha esposa), nos primeiros meses de 2014, nos possibilitando um
aumento substancial em nossa Renda Residual Dinástica, que ultrapassou a cifra de R$ 30.000,00 mensais a partir de Junho/2014, sem
contar o DRA, fechando este ENGRANDECEDOR ano de 2014 com CHAVE DE OURO ao conquistarmos o direito de fotografar ao lado
dos maiores referenciais Financeiro e de Compromisso/ Atitude/ Liderança da Dinastia, fazendo também da minha cidade CAMPINA
GRANDE e do meu estado PARAÍBA, destaque nacional.
PAGAR O PREÇO para depois PEGAR O PRÊMIO... Passei a enxergar meu Negócio Próprio Dinastia também como uma excelente
forma de RETORNO DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL, pois, o dinheiro que investi em gasolina, alimentação e viagens pelo Brasil
para APOIAR REDES e ajudar na CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE LÍDERES, que temos hoje em quase vinte estados, melhorou
nossa Saúde Financeira e Qualidade de Vida em mais R$ 20.000,00 mês (Diferença de minha Renda Omni X Duplo OC).
Mas independente do valor de minha Renda Dinástica em toda minha participação como Associado Dinastia, algumas outras conquistas NÃO TEM PREÇO. Presenciar de perto o aumento da Visão e Crença Dinástica por parte dos nossos maiores líderes, saber que
temos uma participação decisiva nisso, através da Referência de nossos RESULTADOS, trabalhar naquilo que AMAMOS e nos sentimos
VERDADEIRAMENTE BEM, propiciar a duas crianças de apenas sete e doze anos conhecerem vários estados, cidades, lugares, hotéis
do Brasil, expulsar de vez fantasmas de cobradores em minha porta, possibilitando-me assim um sono tranquilo diário, ver a Felicidade estampada no rosto de minha esposa e a inocência desmedida dos meus filhos se visualizando novamente na capa de uma Revista
Nacional, ver minha família ser respeitada, festejada e reconhecida pelo Brasil Dinástico por aquilo que FIZEMOS, mas também por
aquilo que ESTAMOS FAZENDO (presente), sentir-me uma pessoa com MAIS VALOR, planejar e construir com Educação Financeira
aprendida na Dinastia e conquistar a CASA DE NOSSOS SONHOS, sem pagar juros bancários, NÃO TEM PREÇO.
Construir, Expandir e Consolidar o nosso PATRIMÔNIO FAMILIAR DINÁSTICO é o PREÇO a ser PAGO, pois o PRÊMIO a ser
“buscado” é a nossa FELICIDADE PESSOAL e FAMILIAR PLENA.
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GILMAR DIAS
E MARINÊS DIAS

DUPLOS OMNI-CYCLES
MATÉRIA DA CAPA

CUIABÁ (MT)
A importância de ser Duplo Omni-Cycle
Em um país com grandes problemas sociais, onde a economia encontra-se em
extrema dificuldade, as empresas dispensando funcionários, o sistema público
de educação e saúde decretando falência, estar em uma empresa sólida faz-nos
sentir seguros. Estamos há mais de onze anos nesta conceituada empresa e a cada
dia nos surpreendemos com a forma como ela mantém idoneidade, princípios,
ética e solidez.
E trabalhando diuturnamente chegamos a este nível maravilhoso que é Duplo OMNI-CYCLE e hoje temos orgulho de ter uma renda extra residual, que
permite a manutenção da qualidade de vida de nossa família. Talvez os fatos que
vou tornar público nesta edição da Revista DTKS News, surpreendam vocês, pois
se referem a aquisição de bens materiais e viagens de uma forma diferente. No
nosso caso, estas conquistas estão relacionadas à SAÚDE de nossa família. Em
Marketing de Rede, as pessoas normalmente dão mais valor, a outros valores, mas
no meu caso, posso afirmar que a Dinastia nos proporcionou o enfrentamento de
dois problemas de saúde que seriam muito dolorosos se tivéssemos que recorrer
ao atendimento público. Graças a Deus, tivemos condições de pagar todas as
despesas, na maioria das vezes, tendo um atendimento médico particular. Em
Janeiro/2013 aconteceu um fato em minha vida que jamais pensava que aconteceria. Assim que chegamos da praia, no término de um filme que estávamos
assistindo, tive uma surdez súbita, ou seja, perdi 100% de minha audição. Imagina
se não tivéssemos renda residual como seria? Desespero só, pois a minha esposa
teve que me acompanhar o tempo todo em muitas viagens até o momento de fazer o implante coclear, que devolveu minha capacidade auditiva. Durante meses
tivemos que ir duas vezes até Campinas (SP) e só depois de um ano que eu vim
reaprender a ouvir. Mesmo sem ouvir um ruído sequer, apenas, com as anotações
e orientações que eram feitas pela Marinês, continuei apresentando diariamente
a proposta Dinastia, organizamos os treinamentos Jornada para Omni-Cycle e
continuei fazendo a entrega de Placas nos DTKS Regionais. Em alguns momentos
vejo pessoas totalmente saudáveis, que não aproveitam o tempo para buscar seus
objetivos. O que tenho a dizer para estas pessoas, é para que não deem desculpas
e façam o que é necessário fazer, pois os resultados irão aparecer.
Como se não bastasse os meus problemas de saúde, ao mesmo tempo enfrentamos também tratamento médico para recuperação de minha filha Rafaela,
realizado também em Campinas (SP) e em outras cidades, sempre buscando
uma solução de saúde para ela. Após a tempestade veio o período de bonança
e hoje, graças a DEUS, minha filha Rafaela está fazendo faculdade de medicina
veterinária e a minha filha Fernanda está fazendo cursos preparatórios para
vestibular, inglês, etc., visando ingressar na faculdade de medicina. Além dos
problemas de saúde que enfrentamos e resolvemos neste período, também a
questão de EDUCAÇÃO está sendo conduzida da melhor maneira possível, pois
minha esposa, pode acompanhá-las levando e buscando de seus compromissos
escolares, com o presente que proporcionamos para nossa família, com a compra
de um outro carro para fazer esse trajeto, ganhando tempo e diminuindo esforços,
na formação de minhas filhas.
Existem muitas pessoas que não possuem renda residual e quando perdem o
emprego ou a renda como autônomos, por fatos inesperados, fazem com que o
futuro das pessoas que mais amam seja comprometido devido suas receitas terem
sido diretamente afetadas. No nosso caso, podemos comprovar com fatos que se
não tivéssemos uma renda residual, jamais poderia proporcionar qualidade de
vida para minha família. Você também pode.
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MATÉRIA DA CAPA

MÁRCIO RAMOS e
JULIANA VALENTE
DA SILVA

DUPLOS OMNI-CYCLES
FLORIANÓPOLIS (SC)
“Escolha uma empresa séria de Marketing
de Rede e case-se com ela”
Olá Amigos Dinastas! Nesses nossos 9 anos de trabalho e
fonte de conhecimento Dinastia, posso confirmar a todos que
acertamos na mosca. Digo isso pois, com tantas propostas
milagrosas existentes no mercado e que nem existem mais
agora, escolher a Dinastia como a nossa empresa de Marketing
de Rede foi realmente espetacular. Como diz Robert Kiyosaki,
“Escolha uma empresa de MMN séria e case-se com ela”. E foi
bem isso que fizemos.
O grande segredo do nosso sucesso foi focar em aprender,
aprender e aprender novamente para depois fazer. Esse é o
grande passo do sucesso em qualquer segmento de negócio.
A ideia de ter iniciado na Dinastia foi a falta de tempo que o
mercado tradicional me proporcionava. Tinha bons resultados
financeiros, mas não tinha tempo para minha família, saúde,
viagens. Trabalho era minha única opção.
E com o trabalho desenvolvido na empresa, junto com
nossos parceiros, chegamos ao patamar tão sonhado de ter
TEMPO e LIBERDADE FINANCEIRA para desfrutar com
minha família e parceiros. Formamos uma renda residual
respeitável e que mantém a nossa qualidade de vida desde
2007. Essa renda já nos acompanha há 8 anos, possibilitando
a formação de patrimônio e tempo para viver melhor e ajudar
as pessoas que também querem chegar a esses patamares de
sucesso. Obrigado a todos os nossos parceiros e à empresa Dinastia que nos possibilitou todas essas maravilhas. Um grande
beijo no coração.
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DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Júnior Ivanor Anguinoni

Wilson da Silva Felisberto
OMNI-CYCLE – PALHOÇA – SC

Faço parte da Dinastia há quase 9 anos. Sou OMNI-CYCLE
e a única coisa que tenho para dizer é que aqui possibilitamos que as pessoas encontrem o sucesso financeiro.
Nossos benefícios são essenciais para qualquer família, pois
educação financeira, planejamento financeiro e geração
de renda extra mensal, não são vistos em outras empresas.
Valores são valores e ponto. Só tenho a agradecer à Dinastia,
pois ganhar dinheiro você pode ganhar em qualquer lugar,
porém, valores você não compra. O QUE VOCÊ FAZ NA VIDA,
ECOA NA ETERNIDADE. SEU NOME SERÁ LEMBRADO. Por isso,
sou Dinasta até o fim!

João Maciel Cabral

AINSF 25% - BELÉM - PA
Moro em Belém e trabalho como ascensorista.
Posso garantir que somente a educação
financeira que aprendi na Dinastia e coloquei em prática na
minha vida já foi o suficiente para mudar meu futuro. Não
existe no Brasil nenhuma empresa que tenha um sistema
de bonificação tão bom como a Dinastia.

42

AINSF 40% - CAXIAS DO SUL – RS
Quando conheci a Dinastia, em Agosto/2012, achei
tudo muito bom para ser verdade. Antes de dizer
o meu SIM para a proposta, analisei, participei de
eventos e pesquisei, pois isso seria o mínimo que poderia fazer,
antes de tomar uma decisão em base concreta. Quando fui
participar de um ESDIN, reencontrei um professor do passado, o
Roger, um advogado e já Associado da Dinastia. Ele só me disse
uma coisa: “Faça Ivanor, será a melhor coisa que você irá fazer
em sua vida”. De FATO. Foi e será a melhor decisão de todas que
já tomei, devido ao desenvolvimento pessoal, profissional e um
excelente veículo para a conquista de independência financeira.

Leonardo Souza da Silva

AINSF 35% - TRÊS RIOS – RJ
Tenho 26 anos, sou associado há quase 5 anos e o
que posso dizer da Dinastia é que simplesmente
mudou a minha vida. Ensinou-me tudo o que eu sei hoje e que
realmente faz e irá fazer toda a diferença no meu futuro e de
minha família. Hoje, ainda não tenho o resultado que gostaria,
mas sei que é por que ainda não faço da maneira que deve ser
feito. Hoje sou empresário, tenho uma distribuidora e agora estou
partindo para um novo empreendimento, sempre utilizando os
muitos ensinamentos que conheci nessa empresa. Eu só tenho
a agradecer e dizer que no dia que as pessoas entenderem de
verdade que a Dinastia é muito mais do que só ganhar dinheiro,
não só esse negócio será o maior, mas o nosso país também terá
uma mudança gigantesca. Obrigado e vamos pra cima!
INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Curtiu

Seguindo

AINSF 25% - SANTA MARIA – RS
A Dinastia Soluções Financeiras para mim é uma
família. É a empresa que eu pedi para Deus,
uma empresa que permite o acesso a educação financeira, segurança financeira, benefícios excelentes,
planejamento financeiro e renda extra residual. Além de ser
um empresário, adquirir crescimento pessoal, estar sempre
motivado, positivo, traçando metas, objetivos, ajudando
muitas pessoas a atingirem seus resultados. Prepara-te para
ser um palestrante, construir sua própria equipe, trabalhar
em união, viajar para diversos lugares, conhecer diversas pessoas, construir excelentes amizades. A cada dia melhorando
com novidades excelentes para que seus associados tenham
em mãos o melhor material para seu desenvolvimento no
negócio. Parabéns à toda diretoria, por ter criado esta maravilhosa empresa chamada DINASTIA.
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Alex Sandro Larrea Trindade

Elton Pereira da Fonseca e
Silvia Mara Lemos da Fonseca
OMNI-CYCLE – BELÉM – PA

Sucesso é atingir aquilo que mais desejamos. Se você deseja
ter bons amigos e dinheiro para ter a qualidade de vida que
sonhou, a melhor maneira para conseguir isso sem dúvida, é
o negócio Dinastia, porque qualquer pessoa, independente
de instrução ou de capital que possua, pode conseguir.

Mariano Alejandro Baldovino e
Danielle Recova Fagundes

AINSF 40% - PORTO ALEGRE - RS
Estou associado à empresa Dinastia há três anos
e decidi fazer parte deste projeto por acreditar
ser a melhor oportunidade de negócio, crescimento pessoal
e profissional existente no mercado. Foi criada especialmente
para pessoas empreendedoras, trabalhadoras e que buscam
ter segurança financeira, liberdade financeira e resultados
financeiros de sucesso. Hoje, posso afirmar que me tornei
um profissional, um pai e um homem muito melhor, graças
a todo crescimento que adquiri neste projeto.

Luciano Leopoldino da Silva

AINSF 30% - NOVA FRIBURGO – RJ
Desde sua fundação, a empresa tem surpreendido a todos com o seu avanço no mercado
brasileiro, suas inovações e seus associados por
todo país. Isso só fortalece cada vez mais a minha convicção
de que fiz a escolha correta quando investi na Dinastia o
meu tempo e a minha dedicação. Chegar não é uma possibilidade, mas sim, uma certeza!

Rudinei Rohde Fialho

AINSF 30% - SANTA MARIA – RS
É o veículo certo e apropriado para todas as
pessoas que buscam uma oportunidade REAL
e CONCRETA de mudar de vida e realizar todos
os seus SONHOS! Esta fantástica empresa não seleciona
currículos, mas sim, transforma pessoas comuns em extraordinários LÍDERES que possuam o mínimo de atitude e
comprometimento na busca pelo Sucesso na vida!

Flavio Santana de Oliveira

Marcelo A. Driemeier e
Maria Dalila O. de Moura

OMNI-CYCLE – CAXIAS DO SUL – RS
Ao completar uma história de 12 anos de trabalho e
dedicação e vendo os resultados obtidos, somente através
de um sistema inteligente da nossa empresa chamada
Dinastia Soluções Financeiras, tenho certeza que essa
empresa já é a maior e a melhor empresa do Brasil.
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AINSF 35% - SEABRA – BA
Ser Dinasta é sem sombra de dúvida levantar
uma bandeira, é ir de encontro ao modelo de
sistema caótico e sem perspectiva de melhoras que temos hoje aí fora. Ser Dinasta é ter coragem para
transpor barreiras, dificuldades e decepções. E nada mais
bem colocado que o termo “Gigante” e o termo “Guerreiro”,
porque ter seu nome gravado na placa de Omni-Cycle não
significa apenas mais um nível, mas sim, a concretização da
certeza de que estamos no caminho certo.
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DTKS
REGIONAL
Para facilitar sua programação
e promoção junto aos
associados de sua região,
publicamos nossa agenda de
programação dos eventos Dtks
Regionais de Junho, Julho e
Agosto de 2015
Os convites para participação nos
eventos estarão à disposição com as
lideranças em sua região

FLORIANÓPOLIS (SC)
12/07/2015
15h às 22h
CENTRO SUL
AV. GUSTAVO RICHARD S/N
BAÍA SUL – CENTRO

JOÃO PESSOA (PB)
25/07/2015
14h às 21h
TROPICAL TAMBAÚ HOTEL
AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ 229
TAMBAÚ

CAMPO GRANDE (MS)
26/07/2015
14h às 21h
JANDAIA HOTEL
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1271
CENTRO

UBERABA (MG)
01/08/2015
14h às 21h
CENTRO DE EVENTOS DA ABCZ “RÔMULO
KARDEC DE CAMARGO”
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1.717
SÃO BENEDITO

PORTO ALEGRE (RS)
02/08/2015
15h às 23h
CENTRO DE EVENTOS FIERGS
AV. ASSIS BRASIL 8787
SARANDI

CURITIBA (PR)

BELÉM (PA)

28/06/2015
15h às 22h
EXPO UNIMED CURITIBA
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 5300
CAMPO COMPRIDO

15/08/2015
14h às 21h
HOTEL SAGRES
AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 2927
SÃO BRAZ

SÃO PAULO (SP)

PORTO VELHO (RO)

05/07/2015
15h às 22h
AUDITÓRIO ELIS REGINA - ANHEMBI
AV. OLAVO FONTOURA, 1209
SANTANA

16/08/2015
15h às 22h
ACS ILES ULBRA
RUA JOÃO GOULART, 666
BAIRRO MATO GROSSO

FORTALEZA (CE)

CUIABÁ (MT)

11/07/2015
14h às 21h
HOTEL PRAIA CENTRO (FÁBRICA DE NEGÓCIOS)
AV. MONSENHOR TABOSA, 740
PRAIA DE IRACEMA

23/08/2015
14h às 21h
HOTEL FAZENDA MATO GROSSO
RUA ANTÔNIO DORILEO, 1200
COOPHEMA

