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Długo zastanawiałam si´, co napisaç. Co spowodowało, ˝e 
osiàgam coraz wi´cej? Wiem, ˝e przede mnà jeszcze wiele 
pracy, ˝eby osiàgnàç to, co zało˝yłam. A zało˝yłam, ˝e  

w ciàgu maksymalnie trzech lat zostan´ Diamentowym Mana
gerem.

Kiedy ponad 13 lat temu podpisywałam umow´ dystrybutorskà z Fo-
rever, wiedziałam, ˝e b´dzie to biznes mojego ˝ycia. Nie miałam bla-
dego poj´cia, jak si´ go robi, ale czułam, ˝e jest to praca, ktorej szuka-
łam. Od samego poczàtku potraktowałam Forever jak swojà prac´. 
Teraz wiem, ˝e mogłam inaczej – efektywniej, madrzej i skuteczniej. 
Wykonałam ogrom pracy, w ciàgu 9 miesi´cy zostałam Managerem. 
Osiàgałam jakieÊ wyniki, pojawiałam si´ czasami w rankingach, ale 
ca∏y czas czułam, ˝e nie tak powinno to wyglàdaç, nie takich oczeki-
wałam wyników. Bywało, ˝e czułam si´ zm´czona. Jednak ani przez 

moment nie wàtpiłam, ˝e Forever to moja praca, którà b´d´  
wykonywała zawsze. Miałam w sobie opory przed mó-

wieniem o pieniàdzach. Skupiałam si´ głównie na 
produktach. Budowałam grup´ konsumen-

tów. Przy okazji wspominałam, ˝e jest 
to bardzo dobry biznes, jednak 

nacisk kładłam nie na biznes, 
ale na produkty. Przeszłam 

wiele szkoleƒ marketingo-
wych, sama takie prowa-
dziłam, a jednak nadal kon-

centrowałam si´ na produk-
tach. Nie umiem dokładnie po-

wiedzieç, kiedy nastàpił przełom. 
Mo˝e na Europejskim Zjeêdzie w Buda-
peszcie? Mo˝e kolejne szkolenie z Bogdà 
Srokà uÊwiadomiło mi, ˝e w ten sposób 

wiele nie osiagn´?

Dzisiaj wiem, co robi∏am êle. Ponad 12 lat pra-
cowalam nie tak, co nie znaczy, ˝e sà to lata stra-

cone. Chocia˝ przyznam, wolalabym krócej dojrze-
waç. Dlatego teraz wszystkim moim dystrybutorom 

powtarzam, aby nie powielali moich bł´dów. Zawód, jaki 
wykonujemy, jest na naszym rynku nieznany, a to, co nie-

znane, przyjmowane jest z nieufnoÊcià. Widz ,́ ˝e coraz wi´cej 
osób przyłàcza si´ do Forever, chocia˝ wczeÊniej nie były otwar-

te na mojà propozycj´. To mo˝liwoÊci nieograniczonych zarobków, 
brak ryzyka i bogaty system wyna grodzeƒ powodujà, ˝e cały czas 

roÊnie grupa dystrybutorów FLP. Ludzie ró˝nych profesji zaczynajà 
budowaç struktury, wià˝àc swojà przyszłoÊç z Forever. Mam w grupie 
wielu lekarzy, artystów, sportowców. Coraz wi´cej osób zaczyna ro-
zumieç Multi Level Marketing. Coraz wi´cej osób nabiera zaufania do 
tego typu zaj´cia i produktów sprzedawanych w tym systemie. Ciesz´ 
si´ niezmiernie, ˝e Bogda Sroka miała do mnie tak du˝o cierpliwoÊci. 
Zawsze powtarza∏a, ˝e Forever to najlepszy biznes na Êwiecie, ˝e 
najwa˝niejsze w naszej pracy jest mówienie o biznesie, ˝e produkty sà 
bardzo wa˝ne, ale biznes, plan marketingowy – to sà najwa˝
niejsze elementy Forever.

Od kilku miesi´cy jestem na 1. miejscu w rankingu obrotów niemana-
gerskich. Od kilku miesi´cy wypracowuj´ ponad 100 pk. niemanager-
skich. W lipcu było to nawet ponad 150. Mogłoby byç wi´cej, gdyby 
nie wyjazd na Mi´dzynarodowy Zjazd do Phoenix. Ale wyjazd dał mi 
du˝o energii, zobaczy∏am pot´g´ Forever. To niesamowite spotkaç  

w jednym miejscu najlepszych dystrybutorów z całego Êwiata! B´dàc 
tam wiedziałam, ˝e na nast´pny Zjazd pojad´ jako Manager robiàcy 
pełnà kwalifikacj ,́ tzn. nie tylko sama impreza (4 dni) b´dzie finanso-
wana przez FLP, ale i wycieczka pozjazdowa. JeÊli coÊ mam robiç, 
chc´ to robiç jak najlepiej. I chc´ si´ uczyç od najlepszych. Dlatego za-
wsze uczestnicz´ w szkoleniach w Bochni u Bogdy Sroki. To bardzo 
du˝a pomoc – te szkolenia dajà i rozwój grupy, i rozwój nas samych. 
Kiedy byłam w Stanach, moja grupa niemanagerska w ciàgu 3 dni 
zrobiła obrót  50 pk. Nigdy by si´ tak nie sta∏o, gdyby moi dystrybuto-
rzy nie rozumieli planu marketingowego, gdyby nie byli samodzielni  
i nie pracowali.

Urszula Zyskowska
Manager 
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Wiele osob zadaje mi py-
tanie: jak ja to robi´? Jak 
pracuj´? Nie robi´ nic 
nadzwyczajnego, ja po 
prostu pracuj´! Forever 
to firma, która dała mi 
prac´. Ka˝dy ma jakàÊ 
prac´. Ka˝dy coÊ sprzeda-
je – jeden sprzedaje swojà 
wiedz´, swoje umie j´t-
noÊci, inny auta, jeszcze 
inny swój czas. My sprze-
dajemy – oprócz fanta-

stycznych produktów – fantastyczny bi-
znes. Mamy uczciwy produkt i uczciwy system wyna
grodzeƒ. Tak to funkcjonuje od ponad 30 lat i ma si´ coraz lepiej. 
Chciałabym, aby w koƒcu wszyscy docenili, jak wiele mo˝na osiagnàç 
współ pracujàc z FLP. Chciałabym, aby zrozumieli, ̋ e nie ma na Êwiecie 
drugiej firmy majàcej tak bogaty system wynagrodzeƒ i doskonały 
plan marketingowy, nieporównywalny z ˝adnym innym. Czy zna ktoÊ 
firm´ oferujàcà nieograniczone zarobki? Czy zna ktokolwiek firm´, 
która nagradza swoich dystrybutorów za dobrà prac´, dajàc im do-
datkowe pieniàdze na zakup domu, mieszkania, samochodu (do wy-
boru)? Czy zna ktoÊ firm´ opłacajacà swoim dystrybutorom wyciecz-
ki do fantastycznych miejsc? Czy ktokolwiek zna firm´ gwarantujàcà 
swoim dystrybutorom dziedziczenie jego struktur przez jego dzieci? 
Wiem, ˝e sà firmy dajàce któreÊ z tych profitów, ale nie znam drugiej 
takiej, która proponuje to wszystko jednoczeÊnie. Pomin´łam jeszcze 
rzecz bardzo istotnà – Podział Zysków Prezydenckich. W tym 
programie dziesiàtki osób na całym Êwiecie otrzymujà co roku czeki 
opiewajàce na niebotyczne sumy. I tak Miklós, Manager z W´gier, 

otrzymał w tym roku czek na ponad 800 tys. dolarów, Rolf Kipp z Nie-
miec na ponad 900 tys. dolarów. Nieco ni˝sze czeki otrzymuje niesa-
mowita liczba dystrybutorów. To wszystko jest dla nas, dystry
butorów FLP – wystarczy tylko pracowaç. Ka˝dy z nas mo˝e 
uczestniczyç w Podziale Zysków. Wi´c dlaczego boimy si´ mówiç lu-
dziom o biznesie Forever? Dlaczego kombinujemy, jak tu powiedzieç 
komuÊ o mo˝ liwoÊci współpracy z FLP, zamiast wprost powiedzieç, ˝e 
mamy do zaoferowania biznes, który nie ma sobie równych? To my, 
dystrybutorzy FLP, mamy asa w r´kawie. To my mo˝emy nauczyç 
ch´tnych nowego zawodu. To my mo˝emy pomóc wielu ludziom, 
poprawiajàc ich sytuacj´ materialnà, zmieniajàc jà o 180 stopni. Wiem, 
co pisz´, bo moja sytuacja przed podj´ciem współpracyz FLP była 
nieciekawa, choç mogłabym u˝yç tutaj zdecydowanie mocniejszych 

słów. Forever spotkałam w najgorszym momencie swojego ˝ycia, ale 
chyba w najbardziej odpowiednim. Wszystko albo nic. Wybrałam 
wszystko…

Wiem, ˝e wkrótce nadejdzie taki dzieƒ, ˝e Polska b´dzie robi∏a 5, 10, 
15 i wi´cej tysi´cy pk. obrotu miesi´cznie. To zale˝y od nas, dystrybu-
torów. JeÊli nie osiàgamy w swojej pracy zadowalajàcych wyników, 
jeÊli od dłu˝szego czasu coÊ nie wychodzi, to myÊl´, ˝e nale˝y coÊ 
zmieniç. Przede wszystkim nale˝y zmieniç w sobie nastawienie do 
pracy, czyli zaczàç màdrze, systematycznie i planowo praco
waç! Tyle osób wokół nas potrzebuje dodatkowych pieniedzy, po-
trzebuje pracy, potrzebuje godnie ˝yç. JeÊli chcesz, ˝eby ludzi 
cierpiàcych było mniej, daj im szans´ zarobiç na godne ˝ycie. Ja t´ 
szans´ wykorzystałam, dlatego wszystkim mówi´ o Forever,  
o mo˝liwoÊciach, jakie daje nam współpraca z tà firmà. Czasami mam 
ochot´ krzyczeç, ˝eby wszyscy usłyszeli, bo mo˝e kogoÊ przeocz´… 
Kocham t´ firm´ i kocham t´ prac´.

Niezmiernie ciesz´ si´ z nowego mieszkania, w pieknej okolicy Lubli-
na. To nagroda od Forever, poniewa˝ zrobiłam Program Motywa
cyjny.

Dlaczego zatytułowałam swój artykuł „Moje przebudzenie”? Dlate-
go ˝e przez 12 lat pracowałam ci´˝ko, ale nie do koƒca rozumiejàc 
plan marketingowy. Mówiłam o produktach, podpisywałam umowy  
z nowymi dystrybutorami głównie po to, aby mieli dost´p do produk-
tów. Kreowałam grupy sprzeda˝owe, jednak mało mówiłam o bizne-
sie. WłaÊciwie prowadziłam biznes polegajàcy tylko na sprzeda˝y 
bezpoÊredniej. CoÊ planowałam, prowadziłam szkolenia, ale cały czas 
nie uczyłam ludzi samodzielnoÊci, nie kreowalam liderów. Nie rozu-
miałam tak naprawd´ planu marketingowego, nie zdawałam sobie 
sprawy z pot´gi Forever, nie uczyłam ludzi marketingu! Od kiedy to 
si´ zmieniło, od kiedy moi dystrybutorzy rozumiejà, skàd tak na-
prawd´ biorà si´ pieniàdze, od kiedy w koƒcu mówi´ o biznesie, ucz´ 
biznesu, od kiedy pokazuj´ pieniàdze, sà tego efekty! I teraz  mam li-
derów, moi dystrybutorzy robià awanse, moje grupy kierownicze 
robià obroty rz´du ok. 30 pk. miesi´cznie ka˝da.

Ciesz´ si´ ogromnie, ˝e spotykam na swojej drodze osoby, które tak 
samo jak ja rozumiejà i czujà ten biznes. Wiem, ˝e moja energia, moje 
nastawienie, moja radoÊç przyciaga takie osoby.

Mo˝e takie przebudzenie jest potrzebne wielu osobom?


