
Odkrywanie ukrytej   

  wielkości

Sukces w naszym biznesie to w dużym 
stopniu pochodna odkrywania potencjału 
w innych. Niezależnie od tego, jak niefor-
tunne jest położenie danej osoby, może 
je ona przezwyciężyć – pod właściwym 
przewodnictwem i dzięki swojej deter-
minacji, by dokonać zmiany. Niektórzy  
z największych liderów naszej firmy zostali 
odkryci przez Dystrybutorów, którzy do-
strzegli w nich siłę i potencjał do odniesie-
nia sukcesu. Nawet jeśli ludzie nie wierzą 
sami w siebie, często wystarczy odrobina 
inspiracji i wsparcia od kogoś, kto wierzy 
w nich. Czołowi liderzy są ekspertami w 
odkrywaniu ukrytej wielkości w innych. 
Ludzie potrafią być nieprzewidywalni  
i zaskakujący; nigdy nie wiesz, kto będzie 
twoim następnym Eagle Managerem.
Ta reguła przypomina mi bajkę o lwie  
i myszy. Pewnej nocy mysz przerwała lwu 
sen. Ten, obudzony, zagroził, że ją pożre, 
na co mysz, w zamian za darowanie życia, 
przyrzekła mu swoją przyszłą pomoc. 
Dużo później lew został schwytany i spę-
tany przez grupę myśliwych. Mysz akurat 
tamtędy przechodziła i spełniając swoją 
obietnicę, przegryzła więzy i uwolniła go. 
Nigdy nie wiesz, kto w przyszłości przy-
czyni się do Twojego sukcesu. Nie lekce-
waż potencjału drzemiącego w ludziach. 
Zachęcaj ich, szkol i co najważniejsze, 
traktuj jak równych sobie.
Podzielę się z Wami jeszcze jedną historią, 
która wielu z Was będzie bliższa. Dystry-
butor, nazwijmy go John, martwił się, że nie 
będzie go stać na wysłanie dzieci do szkoły, 
gdzie zdobędą najwyższej klasy wykształ-
cenie. Pewnego wieczoru po powrocie  
z pracy odebrał telefon od dawnego są-
siada, z którym od lat nie miał kontaktu. 
Mężczyzna ten wyjaśnił, że od dłuższego 

czasu myślał o Johnie, pamiętając o łą-
czącej ich niegdyś przyjaźni i pomocy, ja-
kiej rodzina Johna udzielała jego rodzinie  
w trudnych chwilach. Przedstawił Johno-
wi szansę na biznes Forever i opowie-
dział, jaki wpływ wywarła ona na jego 
życie. John wysłuchał, dołączył do Forever  
i w ciągu pół roku jego życie uległo dia-
metralnej zmianie. Ciężka praca i deter-
minacja opłaciły się – został Managerem. 
Natychmiast zaczął oszczędzać na szkołę 
dla dzieci i był bardzo wdzięczny swojemu 
dawnemu przyjacielowi za ofertę szansy, 
która zmieniła jego życie, Forever! 
Czy myślisz, że gdyby John nie był dobrym 
sąsiadem, gotowym pomóc w potrzebie, 
jego dawny znajomy zaproponowałby mu 
szansę Forever? Najwyraźniej dostrzegł 
on w Johnie potencjał czegoś wielkiego. 
Nigdy nie wiesz, kto może Ci pomóc  
w przyszłości, ani jaki obrót przybierze łą-
cząca Was relacja. Kiedy nawiązujesz nowe 
kontakty biznesowe, pamiętaj, że szukasz 
w danej osobie czegoś, czego nawet ona 
sama może jeszcze nie dostrzegać – po-
tencjału. John Dickson powiedział: Praw-
dziwą potęgą skutecznego przywództwa jest 
maksymalizowanie potencjału innych ludzi, 
co pociąga za sobą dbałość o to, by to im 
przypadały zasługi. Gratuluję odkrywania 
potencjału w innych i budowania następ-
nego pokolenia liderów rodziny Forever!
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