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cz´Êç II

Nie wystarczy wiedzieç, trzeba to stosowaç.

Nie wystarczy chcieç, trzeba to robiç.

Johann Wolfgang Goethe

Kontynuujàc temat przedstawiony w marcowym wydaniu mie-

si´cznika „Forever” (Nr 41), przedstawiam kilka wykresów, aby 

uÊwiadomiç, ile mo˝emy zarobiç, je˝eli zbudujemy w sposób 

prawid∏owy grup´ Supervisora, a potem managerskà.

  

Przypominam, ˝e wszystkie premie grupowe i premie od zakupów 

w∏asnych sà naliczane od ceny detalicznej netto (pomniejszonej  

o podatek VAT). Kupujemy po cenach hurtowych, a komputer prze-

licza wszystkie zakupy przez kwot´ 935 z∏ za 1 punkt kartonowy. 

Kwota 322 z∏ to mar˝a 43% przy sprzeda˝y 1 pk.

Od samego poczàtku pami´tamy, ˝e naszym celem na tym etapie 

jest awans na pozycj´ Managera. Z jednej strony szukamy i inspi-

rujemy minimum 3 osoby, które chcà powa˝nie potraktowaç prac´ 

w systemie MLM, a z drugiej budujemy baz´ klientów, sta∏ych kon-

sumentów, szkolimy osoby, które chcà si´ zajàç doradztwem  

w temacie profilaktyki zdrowia, piel´gnacjà naturalnymi produkta-

mi i sprzeda˝à.

  

JesteÊmy ju˝ Managerami, ale to dopiero poczàtek. Mamy ju˝ 

wokó∏ siebie wielu zadowolonych klientów, osób, które zaj´∏y si´ 

sprzeda˝à i np. 3 osoby, które zbudowa∏y grup´ Supervisora, ale 

sà to jeszcze s∏abe struktury.

Teraz czas na to, aby wzmocniç grupy Supervisorów i podwoiç 

baz´ klientów i sta∏ych konsumentów. Je˝eli chcemy oprócz premii 

z pracy grupy korzystaç z programów motywacyjnych, to nasza 

grupa managerska powinna wyglàdaç na przyk∏ad tak:
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Ten wykres pokazuje, jak planowaç swojà prac´, aby nasze docho-

dy miesi´czne wynosi∏y ponad 17 tysi´cy z∏otych i dodatkowà 

nagrodà by∏a kwalifikacja do dwóch programów motywacyjnych:

•  samochodowego: dodatkowe Êrodki finansowe na zakup sa-

mochodu lub innego Êrodka trwa∏ego (Szczegó∏y w Zasadach 

Dzia∏alnoÊci str. 12-14),

•  bezp∏atnego udzia∏u w Super Rally FLP w Stanach Zjedno-

czonych (w roku 2007 by∏o to Los Angeles, a w tym roku Phoe-

nix) oraz wycieczki pozjazdowej na plantacje aloesowe przy gra-

nicy z Meksykiem, Biura G∏ównego w Phoenix, fabryki w Dallas, 

wielu atrakcji i niespodzianek. Ostatnie trzy dni w Las Vegas. 

Luksusowe hotele, wspania∏a zabawa! (Szczegó∏y w Zasadach 

Dzia∏alnoÊci str. 14-16).

Je˝eli by∏o si´ ju˝ na takiej wycieczce, w nast´pnych latach mo˝na 

skorzystaç z Post Silver Rally. W ubieg∏ym roku byliÊmy na Hawa-

jach w przepi´knym oÊrodku Hilton Hawaiian Village Beach Resort, 

a w tym roku lecimy do Meksyku.

Najwa˝niejsze jest to, ˝e ka˝dy, kto zaczyna dziÊ, mo˝e 

osiàgnàç wszystko, co zaplanuje, je˝eli potraktuje t´ prac´ 

powa˝nie.

Zach´cam do przeczytania artyku∏u zamieszczonego w naszym 

mie si´czniku „Forever” z paêdziernika 2004. Artyku∏ z cyklu „Aka-

demia Biznesu” autorstwa Jima Rohna, czo∏owego amerykaƒskiego 

filozofa biznesu. Tytu∏: „Kluczem do poprawy Twojej przysz∏oÊci 

jesteÊ Ty”.

Cytuj´ Paƒstwu koƒcowy fragment tego artyku∏u:

Magia, która sprawia, ˝e jest Ci lepiej, tkwi w Tobie. To Twój osobi-

sty rozwój sprawia, ze magia dzia∏a na Twojà korzyÊç.

Magia tkwi w przekonaniu.

Magia tkwi w stawianiu sobie wyzwaƒ.

Magia tkwi w próbowaniu.

Prawdziwa magia tkwi w wytrwa∏oÊci.

Magia tkwi w akceptowaniu. Tkwi w pracy.

Magia tkwi w myÊleniu.

Magia tkwi w uÊcisku d∏oni.

Magia tkwi w uÊmiechu.

Magia tkwi w entuzjazmie i determinacji.

Prawdziwa magia tkwi we wspó∏czuciu, troszczeniu si´ i dzieleniu.

Niezwyk∏a magia tkwi w silnych emocjach, a jak widaç, wszystkie 

te elementy to czynniki wewn´trzne, a nie zewn´trzne.

Pami´tajcie wi´c, ˝e ró˝nica jest w Was. To Wy stanowicie 

prawdziwà ró˝nic´.

TO WY JESTEÂCIE KLUCZEM  

DO POPRAWY SWOJEJ PRZYSZ¸OÂCI.

Powodzenia!

Bogumi∏a Sroka

Diamond-Sapphire Manager 

Cz∏onek Klubu Prezydenckiego


