
Wszyscy doświadczamy porażek i wszyscy pragniemy sukcesu. Dlaczego więc niektórzy rezygnują już  
w obliczu pierwszych wyzwań, a inni wytrwale podążają do przodu i osiągają szczyt? Jak to jest, że jedni 
ludzie, których poznajesz z Forever, nigdy nie awansują wyżej niż na pozycję Assistant Supervisora, pod-
czas gdy inni zostają Eagle Managerami i odbierają swój czek Chairman’s Bonus?

Czytałem ostatnio artykuł, którzy rzuca nieco światła na tę kwestię. Był on poświęcony nowej książce 
dziennikarza Paula Tougha, zatytułowanej How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power 
of Character (Jak dzieci odnoszą sukces: męstwo, ciekawość i ukryta siła charakteru). Autor podkreśla  
w niej, że, aby dzieci wyrosły na silnych, odnoszących sukcesy ludzi, musimy pozwalać im doświadczać 
porażek. Według niego, dzięki porażkom dzieci nabywają cech niezbędnych do odnoszenia sukcesów, 
takich jak optymizm, wytrwałość, odporność i męstwo.

Nie raz myślałem, że zbyt mocno chronimy swoje dzieci przed poniesieniem porażki. Tak samo, jak czasem za bardzo staramy się uchronić 
naszych nowych dystrybutorów przed możliwością porażki i robimy dla nich zbyt wiele. Czytając artykuł, myślałem o swojej podróży przez ży-
cie. 34 lata temu – choć wydaje się jakby to było wczoraj – razem z zespołem wspaniałych ludzi, z których wielu jest ze mną do dziś, zacząłem 
przekuwać swoją wizję Forever w odnoszący sukcesy biznes, jakim jest obecnie FLP. Też ponosiliśmy porażki. Różnica polega na tym, że z każdej 
przeszkody wyciągaliśmy naukę i odbijaliśmy się dalej. Z każdej gorszej sytuacji wychodziliśmy silniejsi.

Jak powiedział kiedyś znakomity koszykarz Michael Jordan: „W swojej karierze ponad 9000 razy nie trafiłem do kosza. Przegrałem prawie 300 
meczów. 26 razy powierzano mi decydujące piłki, a ja chybiałem. W swoim życiu cały czas przegrywałem – i dlatego odniosłem sukces.”

Podczas Waszych podróży też z pewnością trafią się chybione rzuty i przegrane mecze. Z setek ludzi, którym pokażecie biznes, niektórzy całko-
wicie Was zignorują, inni ruszą do przodu tylko po to, by zaraz przestać działać, a kolejni odniosą olbrzymi sukces. Pamiętajcie, że kluczem do 
odniesienia sukcesu jest zachowanie koncentracji na swoich celach. Oto trzy sposoby, jak tego dokonać.

Po pierwsze, oczekuj błędów
Często to nie przeszkoda powoduje porażkę, ale nasze oczekiwanie perfekcji.  Jeżeli zrozumiesz, że życie zawsze będzie pełne małych wyzwań, 
z których niektóre pokonają Ciebie, podczas gdy Ty pokonasz inne, łatwiej Ci będzie zachować spokój i robić swoje. Nawet kiedy czujesz się 
sfrustrowany i pokonany, Twój wybuch nie zmieni w żaden sposób sytuacji – dlatego radzę Ci, zachowaj spokój.

Po drugie, zagraj w grę „15 sposobów”
Kiedy widzisz na swojej drodze przeszkodę, wyjmij kartkę papieru i zrób listę 15 sposobów na pokonanie jej. Jeśli na przykład czujesz, że prze-
szkodą na drodze do sukcesu jest Twoje własne negatywne myślenie, pomyśl o 15 sposobach na zmianę tonu swojego wewnętrznego głosu,  
z nieudacznika w zwycięzcę.

I wreszcie, naucz się zmieniać kadr, korygować i ponownie się skupiać
Na trudne położenie łatwo zareagować negatywnie. Następnym razem, spójrz na swoją sytuację z innej perspektywy. Postaraj się zachować 
neutralność i obiektywnie ocenić co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło. Bądź otwarty na pomysły, jak ruszyć do przodu – może zasięgnij 
opinii z zewnątrz lub przeprowadź jakieś własne poszukiwania. Kiedy będziesz gotów, śmiało wkrocz na nową, wybraną przez siebie ścieżkę  
i skoncentruj się na niej.

Idąc przez dobre i złe dni swojego życia, pamiętaj, że nawet największy koszykarz w historii, Michael Jordan, przegrał wiele meczów, by stać 
się najlepszym. Wyznaczaj realistyczne cele, zarówno sobie, jak i swojej strukturze, analizuj swoje sukcesy i porażki, szukaj rady u tych, którym 
ufasz i nie trać z pola widzenia tego, co próbujesz osiągnąć. Często mówię, że problemem nie jest porażka – problemem jest rezygnacja. Jeżeli 
rezygnacja nie wchodzi w grę, wtedy porażka jest po prostu okazją do nauki i ruszenia do przodu. Postępuj tak, a odniesiesz sukces.
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