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Równanie z niewiadomą

Ponad 95% dystrybutorów Forever na całym świecie rozpo-
częło współpracę, ponieważ potrzebowało dodatkowych pie-
niędzy, bo ich budżet się nie zamykał. W przeciwieństwie do 
wielu ludzi, postanowili zarobić, czyli zaangażować swój czas, 
umiejętności, możliwości, nie odkryte dotychczas predyspo-
zycje i przejąć odpowiedzialność za własne decyzje, za własne 
życie. Sami zaczęli szukać właściwego rozwiązania ważnego  
i trudnego równania naszego życia: ile brakuje mi do pierw-
szego? Trudno jest jest spojrzeć prawdzie w oczy, bo trzeba 
podejść do siebie krytycznie i powiedzieć sobie wyraźnie, że 
całe nasze dotychczasowe starania doprowadziły nas do miej-
sca, w którym się znaleźliśmy. Jeśli czegoś nie zmienimy, za 
rok, dwa, pięć będziemy tu, gdzie teraz. Szukamy więc rozwią-
zania. Po lewej stronie równania, jako pierwszą liczbę, wpisu-
jemy nasze dochody. Następnie stawiamy znak „+” a po nim 
niewiadomą czyli „x”. Kolejnym znakiem jest „=” a po nim, już 
po prawej stronie równania, liczba wszystkich naszych wydat-
ków. Chcąc poznać wartość „x” musimy od liczby wydatków 
odjąć liczbę przychodów. Proste, prawda? Ale jakie trudne do 
wykonania.

Wiemy już ile nam brakuje do pierwszego. Po-
znawszy zasadę szukania rozwiązań w naszym 
domowym budżecie, możemy zacząć symula-
cję wydatków. Możemy teraz uwzględnić po-
zycje, które przez lata wykreślaliśmy z naszych 
planów, jak na przykład: atrakcyjny wakacyjny 
wyjazd, tam gdzie zawsze jest ciepło, remont 
łazienki, malowanie mieszkania, nową odzież, 
wymianę samochodu itd. Stawiając je po stro-
nie wydatków, łatwo wyliczymy, ile musimy 
dodatkowo zarobić. 

Wiemy ile, teraz pozostaje pytanie jak?, albo  
z kim? Od 34 lat istnieje sprawdzone rozwiąza-
nie, za którym stoi ponad 10 milionów ludzi na 
całym świecie, a nazywa się FOREVER LIVING 
PRODUCTS. Najuczciwszy i najlepszy biznes 
jaki wymyślił człowiek, niezwykły człowiek - 
Rex Maughan.

Pozostając przy naszych matematycznych po-
równaniach, można powiedzieć, że i tu mamy 
do czynienia z równaniem z jedną niewiadomą. 
Po lewej stronie równania mamy liczbę 4 – jest 
to wartość stała, zwana w firmie aktywnością. 
Kolejnym znakiem jest mnożenie, a następnym 

„X”. Po prawej stronie, po znaku równości znajdą się liczby, 
które bierzemy z Planu Marketingowego: 25, 75, 120, czy może 
150, jeśli chcesz zostać Managerem z własnym samochodem. 
Jedyną niewiadomą - iksem, są tu nasi znajomi, nasze kontak-
ty, osoby, z którymi podzielimy się tym rozwiązaniem. Nigdy 
nie wiemy, czy podobnie jak my, zechcą z niej skorzystać, czy 
też nie. To jest właśnie największa niewiadoma tego biznesu.  
Z pomocą przychodzi nam inna dziedzina matematyki - rachu-
nek prawdopodobieństwa. Z grona dziesięciu naszych znajo-
mych 1-2 osoby zainteresują się naszą propozycją. W gronie 
100 osób mamy więc ponad dwudziestu partnerów do bizne-
su Forever. Warto z tego skorzystać.

A co będzie jeśli nie wykorzystamy tej szansy? Nic wielkiego 
– sami zamienimy nasze życie na równanie z dwiema niewia-
domymi, równanie bez rozwiązania. Nawet jeśli matematyka 
nie była naszym ulubionym przedmiotem, to w życiu warto ją 
pokochać, ponieważ bezinteresownie pomoże nam rozwiązać 
mnóstwo problemów. Powodzenia!
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