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Jak sama nazwa wskazuje – program ma za zadanie zmoty
wowaç nas do pracy tak skutecznie, aby otrzymaç ciekawà 
i wartoÊciowà nagrod´.

W przypadku FOREVER nagrod´ wybieramy i kupujemy sami, a Fir
ma wyp∏aca nam dodatkowy bonus do comiesi´cznej prowizji przez 
okres 3 lat, z przeznaczeniem na sp∏at´ kredytu zakupionego przez 
nas Êrodka trwa∏ego.
Najcz´Êciej wybieramy samochody, ale w historii Forever by∏y te˝ 
mieszkania, jachty czy nawet domy, które zosta∏y dofinansowane  
w ramach tego programu.

W naszym przypadku to ju˝ dru
gi samochód w programie moty
wacyjnym – pierwszy otrzy
maliÊmy w 1997 roku. To by∏ 
wspania∏y rok, w którym 
odebraliÊmy granatowy RE
NAULT Megane, a nasi Mana
gerowie, Paƒstwo Teresa i Ma
rek Moryniowie, w tym samym 
czasie i te˝ w programie moty
wacyjnym wybrali RENAULT Me
gane – bordowy.

¸atwiej zakwalifikowaç si´ do programu przy okazji awansów –  
w tym przypadku by∏ to awans naszego drugiego Managera Basi  
i program motywacyjny Teresy i Marka.
Mija∏ czas i wÊród moich celów, które sporzàdzam co 3 lata i aktua
lizuj´ co roku, by∏ ca∏y czas nowy program motywacyjny.
Zgodnie z misjà, jakà sobie okreÊli∏am, „dziel´ si´ tym, co mam, 
i tym, co wiem, z tymi, którzy chcà, dla naszego wspólnego do-
bra”. Ca∏y czas wykonuj´ tzw. prac´ u podstaw i poszukuj´ ludzi, 
którzy chcà zarabiaç z firmà Forever.
Wszyscy wiemy, ˝e napotykamy przeszkody – czasem one nas os∏a
biajà, czasem powodujà zniech´cenie, opóênienie dzia∏aƒ, chwilowà 
bezczynnoÊç. Jednak jeÊli wierzymy w s∏usznoÊç naszej pracy – 
wraca energia, wiara w ludzi i zapa∏ do poszukiwania w∏aÊciwych 
kandydatów.
To pozytywne nastawienie nale˝y przenosiç na innych, Êwiecàc 
równoczeÊnie przyk∏adem godnym do naÊladowania. 
Wiele razy analizowa∏am to, co zosta∏o zrobione, i poszukiwa∏am 
lepszych metod na wyposa˝enie nowego dystrybutora w pigu∏k´ 
wiedzy koniecznej do samodzielnej pracy – tak powsta∏ kurs ABC.  
Od 4 lat przerabiam z nowymi dystrybutorami w mojej grupie ten 
pi´ciogodzinny kurs i sàdz´, ˝e dzi´ki temu ucz´ ich samodzielnego 
wykonywania naszej pracy wed∏ug prostego schematu. Obserwuj´ 
równoczeÊnie wzrost punktów niemanagerskich w kolejnych latach 
pracy wed∏ug tego systemu.

Jednak oprócz wiedzy ka˝demu dystrybutorowi potrzeba wiary  
w siebie i motywacji wewn´trznej. Aby jà zwi´kszyç, nale˝y posta
wiç sobie pytania:
Czy zadowala mnie moja obecna sytuacja?
Czy jestem osobà poszukujàcà nowych wyzwaƒ?
Co chcia∏abym zobaczyç, posiadaç, doÊwiadczaç?
•  Te pytania generujà cele – pozytywne uczucia towarzyszàce  

naszej wyobraêni – wzbudzajà w nas motywacj´ wewn´trznà  
i pomagajà podjàç decyzj´ do dzia∏ania.

•  O celach warto porozmawiaç z osobà, która nas poprze i wzmoc
ni, co jednoczeÊnie b´dzie nas mobilizowa∏o do dzia∏ania.

•  Du˝e cele nale˝y podzieliç na etapy realne do wykonania.
•  Na ka˝dym etapie realizacji celów czàstkowych – nagradzajmy si´.
•  Zdefiniujmy sobie zyski z wykonania swojego zobowiàzania i stra

ty w przypadku rezygnacji.
•  Zacznijmy dzia∏aç (telefon, spotkanie).
•  Przygotujmy si´ na niepowodzenia – to nas zahartuje.
•  Nawet najwi´kszy cel – np. program motywacyjny – rozpoczyna 

si´ od zasponsorowania pierwszego dystrybutora i pierwszych  
punktów.

•  Pomagajàc innym, pomagamy sobie – pami´tajmy o tym zdaniu.
•  Niech Twoim nadrz´dnym celem b´dzie pomoc jak najwi´kszej 

liczbie ludzi – wtedy odniesiesz sukces.

Wed∏ug amerykaƒskiego miliardera Hunta kluczem do sukcesu sà 
dwie rzeczy:
•  Wiedzieç, czego si´ chce.
•  Podjàç decyzj´, aby zap∏aciç za sukces pracà, wyrzeczeniami, 

cierpliwoÊcià – bo sukces ma cen´ i trzeba jà zap∏aciç z góry.
Nawet jeÊli za brak sukcesu nie p∏aci si´ z góry – wczeÊniej czy 
póêniej brak sukcesu i tak oka˝e si´ bardziej kosztowny.
Definicja sukcesu wed∏ug Emmersona:
„Sukces to Êmiaç si´ cz´sto i szczerze, zaskarbiajàc sobie szacunek 
inteligentnych ludzi, uczucia dzieci, zas∏ugiwaç na dobrà ocen´ 
uczciwych krytyków i cierpliwie znosiç zdrad´ fa∏szywych przyja
ció∏. To doceniaç pi´kno, znajdowaç w innych to, co w nich najlep
sze, i pozostawiç po sobie troch´ lepszy Êwiat poprzez: zdrowe dzie
cko, uprawionà grzàdk´ w ogrodzie albo ulepszone warunki ˝ycia lu
dzi. Mieç ÊwiadomoÊç, ˝e choçby jedna istota odetchn´∏a l˝ej dzi´ki 
temu, ˝e ˝yjesz… To w∏aÊnie oznacza, ˝e osiàgnà∏eÊ sukces”.
Dodatkiem do tych wspania∏ych s∏ów jest nowy samochód marki 
PEUGOUT �07 jako nagroda za przekazanie pa∏eczki Forever i poka
zanie szansy na lepsze, zdrowsze i ciekawsze ̋ ycie moim wspania∏ym 
dystrybutorom, którzy przyczynili si´ do mojego sukcesu.

Kochani, bardzo serdecznie Wam dzi´kuj´, ˝e jesteÊcie ze mnà! 
Zas∏ugujecie na sukces i spe∏nienie swoich marzeƒ – wierz´ w Was! 
Dzi´kuj´ te˝ mojemu m´˝owi Adamowi za ustawiczne wsparcie.
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