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Katarzyna Pordzik
Nowy Manager
Awans: kwiecieƒ �007

FLP pozna∏am w lutym �005 roku i po wst´pnej rozmowie bizneso

wej by∏am przekonana, ˝e to nie jest praca dla mnie. Z drugiej jed

nak strony pomyÊla∏am, ˝e skoro praca sama do mnie przysz∏a, to 

nie mog´ tak po prostu powiedzieç „nie”, a po kilku latach pracy za 

granicà chcia∏am w koƒcu zostaç i pracowaç w Polsce. 

Postanowi∏am wi´c spróbowaç.

Podpisa∏am umow´ dystrybutorskà, kupi∏am TOF i zacz´∏am pra

cowaç. Wtedy wydawa∏o mi si´, ˝e pracuj´, jednak wyjÊcie z domu 

na 3 godziny dwa razy w tygodniu to nie by∏a praca – dziÊ ju˝  

to wiem.

Dopiero na Europejskim Zjeêdzie w Cannes w �006 roku po

stanowi∏am, ˝e musz´ wszystko zmieniç, bo je˝eli b´d´ robiç to, co 

do tej pory, to daleko nie zajd´ i nic nie osiàgn´.

Tego Zjazdu nie zapomn´ nigdy. By∏a to niezapomniana wycieczka. 

Drugi raz mia∏am okazj´ spotkaç si´ z Rexem, ale przede wszyst

kim to w∏aÊnie tam na goràcej pla˝y przepi´knej francuskiej Rivie

ry zosta∏am Managerem – po prostu zmieni∏am swoje myÊlenie, 

ju˝ tam widzia∏am si´ jako Manager i wiedzia∏am, ˝e awans to tylko 

kwestia czasu. 

No i po powrocie do Polski si´ zacz´∏o!!

Sierpieƒ �006 – awans na stanowisko Assistant Managera,  

a kwiecieƒ �007 – Manager.

Na pewno nie zamierzam na tym poprzestaç.

Wytrwa∏oÊç, zaanga˝owanie, codzienna systematyczna 

praca i nieprzejmowanie si´ opinià innych to cechy, dzi´ki 

którym osiàgn´∏am sukces.  

Jednak˝e nie uda∏oby mi si´ nic, gdyby nie moja struktura – 

wspania∏e, niesamowite i nieprzeci´tne dziewczyny. Mam z nimi 

bardzo dobry kontakt, wspólnie pracujemy, szkolimy si´, krótko 

mówiàc – tworzymy zgrany zespó∏.

Dzi´kuj´ wam, ˝e jesteÊcie ze mnà!

Dzi´kuj´ te˝ moim Managerom – Danusi i Edwardowi Wienchom 

za to, ˝e zasialiÊcie we mnie aloesowe ziarenko Forever.

Kiedy stawia∏am pierwsze kroki w Forever, wszystko wydawa∏o mi 

si´ niemo˝liwe, jednak˝e nie ba∏am si´ zmian i teraz wiem, ˝e mog´ 

osiàgnàç znacznie wi´cej. Forever nauczy∏o mnie, ˝e sama musz´ 

u∏o˝yç swoje ˝ycie, bo inaczej ktoÊ inny zrobi to za mnie!!

Uczyniç swoje ˝ycie takim, jakim sobie ˝yczymy – oto 

najwi´kszy sukces.

˚ycz´ wszystkim wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu; wytrwa∏oÊç 

pomo˝e wam przezwyci´˝yç ka˝dà przeszkod´.

„Walcz aby zrealizowaç swoje marzenia i cele. Zawsze jest za 

wczeÊnie aby zrezygnowaç.”

Spotkanie z Rexem Maughanem na Zjeêdzie Europejskim 2006 w Nicei

| Portret sukcesu


