
Chwytaj dzień  
z uśmiechem!

Planuj dzień
A gdybyś mógł tak zorganizować dzień, by zwiększyć swoją 
produktywność? Każdego dnia przeznacz kilka minut na okre-
ślenie priorytetów i upewnienie się, że większość czasu po-
święcisz na działania, które przyczynią się do twojego sukcesu 
z Forever. Łatwo pominąć najważniejsze z nich, ponieważ mogą 
one stanowić największe wyzwania. A słowa Bena Franklina 
przypominają nam, że ty potrafisz zwlekać, czas nie. Kluczem do 
udanego planowania dnia jest jak największa precyzja i rozbija-
nie dużych projektów na mniejsze, wykonalne etapy.

Indywidualny rozkład dnia
Jednym z największych atutów współpracy z Forever jest ela-
styczność, pozwalająca na zindywidualizowany rozkład dnia. 
Większość ludzi woli zajmować się najważniejszymi zadaniami 
wtedy, gdy poziom ich energii jest najwyższy. Czy jesteś sko-
wronkiem? Jeśli tak, ranek może być dla Ciebie najlepszym 
momentem, by skoncentrować się na priorytetach. Kiedy 
jesteś w szczytowej formie, podwyższona produktywność 
pomoże ci osiągnąć cele w jeszcze większym stopniu. Aby 
efektywniej wykorzystywać czas, musimy cenić i szanować to,  
o czym przypomina nam Karol Darwin: człowiek, który waży się 
zmarnować godzinę, nie odkrył, jak cenne jest życie.

Wyznacz czas odpowiadania na prośby
Ponieważ jesteś przedsiębiorcą i liderem zespołu, ludzie  
w naturalny sposób będą zwracać się do Ciebie w ciągu dnia 
z prośbami o fachową radę, o poświęcenie im czasu i uwagi. 
Jako Dystrybutor Forever pomagasz innym uzyskać zdrowie  
i dobrobyt, więc zapewne będziesz otrzymywać telefony, wia-
domości na portalach społecznościowych i emaile. Nie zajmuj 
się każdym znich z osobna od razu, lecz wyznacz odpowiedni 
dla siebie czas odpowiadania na nie. To pomoże Ci zachować 
kontrolę nad rozkładem dnia i poprawi twoją koncentrację. 
Każdy z nas dysponuje taką samą ilością czasu. Odnoszący 
największe sukcesy Dystrybutorzy mają 24 godziny na dobę, 
dokładnie tak samo jak ty. Często różnica między osiągnięciem 
celu a chybieniem kryje się w tym, jak wykorzystujemy czas, 
by działał na naszą korzyść. Kiedy nauczymy się nim zarządzać, 
możemy pomóc sobie nawzajem osiągnąć finansową swobodę, 
optymalne zdrowie i równowagę w życiu. Chwytajcie szansę, 
by dzielić się Forever z innymi, kiedy tylko Wam się nadarzy  
i inwestujcie swój czas w taki sposób, którym z dumą podzie-
lilibyście się z innymi.
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Teraz, gdy kwalifikacja do Chairman’s Bonus jest już na dość zaawansowanym etapie, chciałbym podzielić 
się z Wami wskazówkami z zakresu zarządzania czasem, o których użyteczności przekonałem się w ciągu 
minionych lat. Kluczowe jest byśmy, jako samodzielni przedsiębiorcy i liderzy zespołów, mieli opracowany 
strategiczny plan, pozwalający w pełni wykorzystać nasz najcenniejszy atut: czas. Kiedy rozmawiam z czo-
łowymi Dystrybutorami, zawsze zadziwia mnie to, jak dobrze potrafią oni zachować równowagę między 
obowiązkami wynikającymi z prowadzenia biznesu Forever - i to z uśmiechem na twarzy.
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