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Jeśli zbudowałeś zamek w chmurach, twoja praca nie pójdzie
na marne. Wybrałeś idealne miejsce - teraz musisz po prostu
dobudować fundamenty.
- Thoreau Henry D.
Na wstępie chciałabym podkreślić, iż trudno opisać w jednym,

Ciekawość świata, doprowadziła mnie do nowego, jak na

krótkim tekście, doświadczenia prawie 25-letniej działalności

tamte czasy, systemu biznesowego MLM. Moje pierwsze do-

w systemie biznesowym MLM. Na początku lat 90-tych założy-

świadczenia to krótka współpraca z kilkoma firmami MLM na

łam własną działalność gospodarczą, na początku handel,

rynku polskim i brak sukcesów w tym biznesie. Pierwsze do-

a po jakimś czasie otworzyłam biuro rachunkowe. Byłam sobie

świadczenia dały mi wiedzę o biznesie MLM. Ja miałam własną

szefem i też pracownikiem. Nie była to praca moich marzeń.

motywację do zmian, lecz nie wiedziałam jak osiągnąć sukces

W zasadzie to zapomniałam o swoich marzeniach.

w MLM. Główny cel, który wtedy mi przyświecał to zmiana
statusu finansowego na lepszy. W tamtym czasach wiedza
z zakresu marketingu wielopoziomowego była trudno dostępna. Nie było zbyt wielu nauczycieli tego biznesu, praktycznie
do wszystkiego musieliśmy dochodzić sami, często metodą
prób i błędów.
Gdy zaczynałam w 1996 r. pracę w Forever, główną działalnością było dla mnie biuro rachunkowe, a praca z Forever była
niejako dodatkiem. Stosunkowo szybko awansowałam na
pozycję Supervisor w Forever. Moje kolejne awanse, to etapy
rozwoju mojego przedsiębiorstwa MLM Forever. Największa
moja fascynacja to praktycznie niczym nie ograniczone możliwości z Forever.
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Główne cechy które składają się na nieprzerwany, dwudziestoletni związek z firmą to między innymi:
• stabilny rozwój firmy bez zaciąganych kredytów,
• ponad 37 lat obecności w branży MLM w ponad 150 krajach
operacyjnych, nieobecna na giełdzie i niezależna od wahań
rynków finansowych,
• solidny Management i jedne zasady planu marketingowego
na całym świecie,
• działalność globalna,
• 1. miejsce na świecie wśród firm MLM pod względem liczby
dystrybutorów,
• ekskluzywne, zużywalne produkty w dziedzinie wellness,
• receptury opracowywane przez naukowców,
• wysokie prowizje od cen detalicznych netto, wypłacane bez
opóźnień,
• dziedziczone struktury biznesu Forever pozwalające na kontynuację biznesu przez kolejne pokolenia

Bo życie jest podróżą i nie można przejść przez nie bez ryzyka. Ryzyko jest mniejsze, gdy mamy wyższą świadomość.
Świadomość poszerzamy poprzez rozwój osobisty. A ciekawość, choć to cecha przypisywana zazwyczaj dzieciom, doprowadzi nas do wymarzonego miejsca. Spełnione życie to nie
tylko zawód, praca, ale też rodzina, bliscy i przyjaciele. Biznes

• możliwość korzystania z wielu programów promocyjnych

Forever możemy budować z rodziną i przyjaciółmi, bawić się

planu marketingowego oraz czeki z podziału zysków

i wspólnie podróżować.

Chairman’s Bonus.

Dziś jestem na emeryturze, z firmą Forever realizuję marzenia

• Forever to miejsce rozwoju osobistego, zbudowania charak-

z przeszłości. A moje dlaczego z Forever? Powoduje, że każ-

teru lidera, uzyskania wiedzy z zakresu stosowania profilaktyki,

dego dnia wstaję i mam radość, że pomagam innym w tworze-

pozytywna zmiana.

niu lepszej przyszłości. Moim marzeniem jest mieć życie boga-

Moje osiągnięcia z Forever? Mam fantastyczną pracę na emeryturze, wspaniały zespół partnerów biznesowych i klientów,
awans na pozycję Senior Manager i kolejne planowane w przyszłości, udział w programie motywacyjnym Forever2Drive,
planowane programy promocyjne Eagle Manager Retreat,
Globall Rally i Chaiman’s Bonus, comiesięczne wysokie prowi-

te, wspaniały dostatni dom rodzinny z najbliższymi mi
osobami, cieszyć się każdą chwilą i pomagając innym, przeżyć
życie tak, by ślady mych stóp znaczyły mnie. Jestem wdzięczna Rexowi Maughan, że dostałam szansę z Forever i wykorzystuję bogactwo tego systemu. Moja praca jest moją pasją.
Jestem ambasadorką Forever. Jestem FBO.

zje wielokrotnie przewyższające moją emeryturę, podróże z
Forever i jeszcze wiele innych osiągnięć na polu osobistego
rozwoju. Moja wartość na rynku biznesu MLM wzrosła, bo
współpracuję od 20 lat tylko z Forever Living Products, z którą
osiągam sukcesy. Mam niczym nieograniczone możliwości
finansowe.
Sukces nigdy nie przychodzi sam. Do sukcesu trzeba dojrzeć,
być przygotowanym teoretycznie i praktycznie, mieć wiedzę
i doświadczenie, a także być skłonnym do poświecenia,
wyrzeczeń, pokory i determinacji. Każdy może osiągnąć
sukces, jeśli tylko chce, ma swój cel, marzenie i wizję swojej
wyobraźni! Największym sukcesem jest przezwyciężenie samego siebie, swoich słabości i alibi „wykrętu”. Ważne jest
moje nastawienie i przekonanie. Sponsor jest ważny, lecz nie
wykona za mnie pracy. Trzeba być samodzielnym, wytrwałym,
mieć entuzjazm i wykonywać pracę w MLM z radością i miłością. Podjąć ryzyko zmiany.
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