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Nasza Rodzina Forever za-

mieszkuje cały świat. Zawsze 

kiedy odwiedzam jakiś kraj, 

mam to szczęście, że mogę cie-

szyć się każdą chwilą wyjazdu  

i doświadczać go w pełni. tak jak 

nasi Dystrybutorzy maksymali-

zują swój czas dzięki efektyw-

nemu planowaniu i liderstwu, 

tak mnie inspiruje nadawanie 

wartości każdej minucie moich 

odwiedzin. Zauważyłem, że nasi 

najlepsi Dystrybutorzy nie mar-

nują czasu. Chcą podążać przez 

życie z prawdziwą pasją i cenią 

czas jako swój najcenniejszy za-

sób. Na wszystkich spotkaniach 

czuję energię i entuzjazm pły-

nące od naszej Rodziny Forever  

i ogromnie mnie to inspiruje.

Jak najlepsze wykorzystywanie 

swojego czasu to prawdziwy 

klucz do osiągnięcia celu – nie-

zależnie czy jest nim podróżo-

wanie po świecie czy dociera-

nie do nowych Dystrybutorów. 

Czy spędzasz czas tak, by  

w pełni go spożytkować? Kilka 

dodatkowych, dobrze wykorzy-

stanych minut może sprawić 

ogromną różnicę. Zaplanuj, jak 

najlepiej spożytkować dodatko-

wy czas i zrealizuj ten plan! Kilka 

minut to pozornie niewiele, ale 

kiedy jesteś przygotowany na 

efektywne ich wykorzystanie, 

np. kontaktując się z jednym ze 

swoich dystrybutorów, kumulu-

ją się one – tak samo jak twoje 

sukcesy!

Kiedy korzystamy z każdej mi-

nuty, by realizować swoje cele 

i doświadczać życia, napraw-

dę doceniamy możliwości, ja-

kie przed nami stoją. Emily Di-

ckinson przypomina nam, że 

Zawsze składa się z chwil te-

raźniejszych. to bardzo praw-

dziwe stwierdzenie, zarówno  

w odniesieniu do naszego życia, 

jak i szansy Forever. Niektóre 

z moich najciekawszych prze-

żyć miały miejsce w drodze na 

lotnisko, gdy mógł to być czas 

stracony. Niezapomniane chwi-

le mogą się przydarzyć zawsze 

i wszędzie. Sukces przychodzi 

do tych, którzy chwytają każdą 

okazję. Każdy dzień ma w sobie 

potencjał wielkości, dlatego pa-

miętajcie, by się UŚMIECHAĆ  

i cenić każdą minutę!
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