list od CEO

Odśwież swoje

marzenia
Rex Maughan

Niezależnie od tego, na której półkuli mieszkacie, nadejście wiosny oznacza to samo: strząsanie resztek zimowej
ospałosci, mycie okien, wysiewanie zbóż i wprowadzanie
w życie planów snutych zimą. Teraz w Arizonie, przez coraz cieplejszą ziemię przebijają się dzikie kwiaty i kaktusy,
a pogoda jest najpiękniejsza w roku: ciepłe popołudnia
i chłodne wieczory. Wiosna w Arizonie to jedna z moich
ulubionych pór roku. To doskonały czas, by korzystać ze
świeżego powietrza, odkrywać nieznane miejsca i nawiązywać nowe przyjaźnie.
W Forever wiosna to czas, kiedy kończy się kwalifikacja
w programie Eagle Manager. Niektórzy z Was z radością
zobaczą swoje nazwisko na liście laureatów, niektórzy nawet nie próbowali wypracować kwalifikacji, a jeszcze innym się nie powiodło… Każdemu z Was chcę powiedzieć:
„Gratuluję!”
Już słyszę, jak pytacie: „Gratulujesz tym, którzy nawet nie
spróbowali? Rex, co ty sobie myślisz?”

Wiosna jest porą
planów i postanowień.
Lew Tołstoj, Anna Karenina

Kluczem do każdego wydarzenia w życiu jest wyciągnięcie z niego nauki. Ucząc się, zyskujesz. Wierzę, że każdy
z Was wyciągnie naukę ze swojego doświadczenia z kwalifikacją Eagle Manager 2013. Mam nadzieję, że ci, którzy
nawet nie spróbowali, pokuszą się o realizację programu
2014. Biznes tych, którzy spróbowali, ale nie zdołali spełnić wymogów 2013, będzie dzięki ich wysiłkom większy
i solidniejszy, co pomoże im wypracować kwalifikację
2014. Natomiast laureaci programu, którzy pojadą nad
jezioro Tahoe, powtórzą swój sukces w tym roku. Tak jak
nowe życie, w które obfituje wiosna, my też w każdej minucie, każdego dnia musimy rozwijać się i stawać coraz
lepszymi.
Na Global Rally w Londynie, stojąc przed 20 000 Dystrybutorów i przyjaciół, ogłosimy lokalizację Eagle Managers
Retreat 2015 – spodoba się Wam ona! Już TERAZ zacznijcie pracować nad zbudowaniem biznesu Eagle Managera.
Gdybym mógł udzielić Wam tylko jednej rady, jak zbudować trwały, odnoszący sukcesy i dochodowy biznes Forever, brzmiałaby ona: ucz orły, szkól orły i bądź orłem. Ty
i twój biznes osiągniecie szczyty, kiedy docenisz i wykorzystasz program Eagle Manager.
FOREVER Wasz,

Rex Maughan
Chief Executive Officer
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