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…myślę, że wciąż jest przed nami. tak, 

jak każdy z nas ma swoją definicję suk-

cesu, tak każdy z nas sukces chciałby  

w życiu osiągnąć. konsekwentnie stara-

my się podążać drogą do sukcesu z fir-

mą forever od 2010 roku, co do tej pory 

zaskutkowało osiągnięciem przez nas 

pozycji Senior managerów.

Wyjątkowość firmy forever, z którą się 

świadomie związaliśmy wynika właśnie z 

tego, że daje realne szanse osiągniecia 

sukcesu, który przekłada się na zacho-

wanie  zdrowia, stabilizację finansową  

i rozwój osobisty.  Osobom, które potra-

fią marzyć i stawiać sobie cele do reali-

zacji, forever daje nieograniczone możli-

wości, z których można korzystać. 

Wszystko w forever wydaje się łatwe, 

proste i przyjemne,  a sukces wydaje się 

być gwarantowany. faktycznie tak jest, 

ale pod pewnymi warunkami. i w tym 

miejscu chciałabym podzielić się z Wami 

naszymi doświadczeniami z pracy z fo-

rever. 

Sukces nigdy nie jest przypadkowy, suk-

ces można przewidzieć. Nie osiągnie go 

nikt, kto nie potrafi skutecznie  planować. 

mówi się, że jeśli nie wiemy dokąd zmie-

rzamy, to nigdy tam nie dojdziemy. Nie 

ważne, czy w firmie forever chcemy 

osiągnąć pozycję managera, czy inną, 

istotne jest, aby dokładnie określić cel. 

musimy wiedzieć, po czym dokładnie 

poznamy, że go osiągnęliśmy. co i kiedy 

musimy zrobić, żeby tak się stało. Jeśli 

już wiemy czego chcemy i znamy cenę, 

jaką musimy za to zapłacić np. w postaci 

poświęconego czasu, zaangażowania, 

to wystarczy przejść do działania i w nim 

wytrwać.

anna i Kazimierz Kulbatowie 

Senior Managerowie

Życiowy sukces 
z Forever…
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Wybierając świadomie drogę sukcesu 

musimy zdawać sobie sprawę, że suk-

ces to nie tylko ustalony dokładnie cel, 

ale też umiejętność samodyscypliny i ak-

ceptacja kosztów, jakie ponosimy reali-

zując nasze cele. Aby osiągnąć stabilny 

sukces z forever, w mojej ocenie, trzeba 

wykazać się samodyscypliną. Samo 

określenie nie brzmi może przyjemnie, 

ale niesie w sobie bardzo istotne treści. 

Dla nas:

samodyscyplina to 
zdolność robienia 
tego, co trzeba, kiedy 
trzeba i bez względu 
na to, czy się mi chce 
czy nie. 
Jest dla nas gwarantem osiągnięcia za-

planowanego sukcesu. Do mety sukce-

su dobiegają ci, którzy są w swoich  

planach dalekowzroczni, wytrwali  

i świadomi swoich mocnych i słabych 

stron. codzienna, systematyczna praca 

w firmie forever potwierdza, że podtrzy-

mywanie w sobie samodyscypliny, nie-

ustanny rozwój własny i wspieranie  

w rozwoju innych, zwracanie uwagi na 

ich potrzeby i podążanie za nimi, przyno-

szą wymierne efekty. 

firma forever pięknie także pokazuje jak 

funkcjonuje chyba najpotężniejsze z 

praw we wszechświecie. Prawo przyczy-

ny i skutku, które mówi, że za każdym 

skutkiem kryje się konkretna przyczyna 

lub ciąg przyczyn.  czasem zajmuje nam 

– ludziom dużo czasu zrozumienie tego 

powszechnie obowiązującego prawa  

i jego wpływu na nasze życie. Nie bez 

powodu w Starym testamencie czyta-

my, że: „co człowiek sieje, to i żąć bę-

dzie”. to, co zainwestujemy, zwróci się 

nam z nawiązką, a to, co zbieramy dziś, 

jest wynikiem tego, co zasialiśmy  

w przeszłości. możemy w tym miejscu  

zapytać samych siebie, czy plony, które 

obecnie zbieram są dla mnie satysfak-

cjonujące?  A co jeśli nie są? Praca włas-

na i z innymi osobami w naszej struktu-

rze wskazuje, że najczęściej trudno nam 

przejąć odpowiedzialność za siebie. 

Wtedy bowiem musimy przyznać sami 

przed sobą, że to na nasze własne ży-

czenie nie jest tak, jak chcielibyśmy aby 

było. Łatwiej i wygodnej przenieść nam 

odpowiedzialność na inne czynniki, czy 

osoby. Zawsze możemy uznać, że to 

klient jest trudny, a nie ja mam niewystar-

czające umiejętności budowania relacji  

z nim, nie jestem dla niego wiarygodny. 

Praca w forever nieustannie pokazuje 

nam, że jeśli nie jesteśmy w pełni usatys-

fakcjonowani naszymi bieżącymi „plona-

mi”, to jeszcze dziś możemy zasiać nowe 

„ziarno” – to my o tym decydujemy. tym 

samym, możemy zrobić więcej rzeczy, 

które prowadzą do osiągania zamierzo-

nych celów i przestać angażować się, co 

jest niezmiernie ważne, w działania, któ-

re prowadzą donikąd. Zawsze wtedy za-

dajemy sobie pytanie: 

„Czy to co robię przy-
bliża nas  do osiąg-
nięcia naszego celu?” 
Wtedy łatwiej podjąć właściwą decyzję. 

unikamy w ten sposób bezowocnego 

angażowania energii i uwagi.  Jak powie-

dział Benjamin tregoe, przykładem naj-

gorszego wykorzystania czasu jest „zro-

bić świetnie coś niepotrzebnego”.

Prawdą bowiem jest to, że jeśli będziemy 

robić to, co inni ludzie sukcesu, to w koń-

cu spotkają nas te same korzyści, co ich. 

Jeśli jednak nie będziemy robili tego co 

oni, nic nam nie pomoże. to bardzo waż-

ne, aby inspirowali nas ci, którzy z fore-

ver osiągnęli już dużo więcej od nas sa-

mych. mamy już w Polsce kilka osób, 

których sukces pobudza do działania  

i motywuje. myślę, że historia sukcesu 

rolfa kippa dla wielu z nas jest bardzo 

pouczająca i inspirująca. Pokazuje siłę 

samodyscypliny i konsekwencji w reali-

zacji konkretnie określonych celów,  

a także umiejętność uczenia się na włas-

nych błędach. efekty uzyskane przez 

rolfa kippa są naprawdę imponujące  

i mogą się stać udziałem każdego z nas, 

jeśli tylko będziemy chcieli i umieli wziąć 

za nie odpowiedzialność. każdy z nas 

może wskoczyć na drogę do mistrzo-

stwa z firmą forever, czego Wam wszyst-

kim i sobie życzymy. Nie zwlekajcie, bo 

zwlekanie jest złodziejem marzeń!


