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Moja przygoda z Forever Living Products rozpocz´∏a si´ w 1995 

roku, kiedy sta∏am si´ klientkà firmy. Zacz´∏am wówczas kupowaç 

produkty dla siebie i moich rodziców. Przekona∏am si´ szybko  

o ich skutecznoÊci, przyjaznym sposobie za˝ywania i klasie firmy, 

która szybko reagowa∏a na moje potrzeby. Zacz´∏am si´ zastana

wiaç, czy posiadam cechy, dzi´ki którym mog∏abym rozpoczàç 

wspó∏prac´ z firmà, zw∏aszcza ˝e nigdy nie zajmowa∏am si´ takà 

dzia∏alnoÊcià. W tym momencie uzyska∏am wielkie wsparcie od 

moich najbli˝szych i po rozwa˝eniu wszystkich za i przeciw posta

nowi∏am si´ powa˝niej zaanga˝owaç. PomyÊla∏am, spróbuj´ – 

szczególnie ˝e lubi´ pomagaç ludziom, a w tym biznesie da si´ to 

po∏àczyç. Proces uczenia si´ trwa∏ d∏ugo, ale uda∏o mi si´ wypra

cowaç g∏ówne zasady pracy. Moje dzia∏ania opar∏am na tzw. fila

rach sukcesu:

1. Entuzjazm

�. Kompetencja

3. Empatia

�. Indywidualizacja

Entuzjazm: bo ∏atwo nim zaraziç pozosta∏ych cz∏onków zespo∏u; 

zwi´ksza integracj´ – pozwala marzyç i cieszyç si´ sukcesami.

Kompetencja: trzeba si´ szkoliç – byç zorientowanym w ofercie 

produktów i wszystkich nowinkach – i dzieliç si´ swoimi doÊ

wiadczeniami.

Empatia: trzeba si´ wczuwaç w potrzeby wspó∏pracowników, 

wspieraç ich, pomagaç im, byç z nimi na dobre i z∏e.

Indywidualizacja: ka˝dego nale˝y traktowaç indywidualnie, trze

ba wskazywaç mocne strony i podpowiadaç, jak je mo˝na wy

korzystywaç; problemy, w oparciu o swoje doÊwiadczenia,  

pomagaç rozwiàzywaç natychmiast.

Sukces by∏ mo˝liwy, poniewa˝ na swojej drodze spotka∏am ludzi, 

którzy te˝ byli zainteresowani podj´ciem takiej próby. Uda∏o nam 

si´ stworzyç super zgrany zespó∏ – jestem dumna z moich partne

rów biznesowych.

I bardzo, z ca∏ego serca chc´ wszystkim „moim” wspó∏pracownicom 

podzi´kowaç i pogratulowaç – nie sposób wszystkich wymieniç, 

ale musz´ wspomnieç Alicj´ Dudziak, Jadwig´ Sàczewskà, El˝biet´ 

Momot, Gra˝yn´ Ryczko, Barbar´ Broƒk´, Renat´ Jarosz. To wspa

nia∏e dystrybutorki i oddane przyjació∏ki.

To, ˝e dotar∏am to tego miejsca w planie marketingowym, to w du

˝ej mierze zas∏uga firmy, od której otrzymuj´ zawsze ogromne 

wsparcie – niezwyk∏à serdecznoÊç i kompetencj´. Za wszystko 

goràco dzi´kuj´!

Prawdziwym i niekwestionowanym autorytetem jest dla mnie Rex 

Maughan. Wszystkie jego s∏owa traktuj´ jak prawdziwe „z∏ote 

myÊli” i staram si´ do nich stosowaç.

Za wszystko jeszcze raz pragn´ goràco podzi´kowaç, a wszystkim 

dystrybutorom FLP ˝yczyç wielu sukcesów!

Urszula Kuçka

Pierwsze spotkanie z Rexem Maughanem
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