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każdy z nas, partnerów biznesowych 

forever, poznał firmę być może w inny 

sposób. kiedy ja po raz pierwszy ze-

tknęłam się z firmą, byłam świeżo upie-

czoną absolwentką studiów pielęgniar-

skich, podjęłam pracę w zawodzie, 

łącząc ją z kolejnymi studiami. W tym 

czasie przeżywałam bardzo trudny okres 

w moim życiu, który był związany z dość 

dużymi problemami zdrowotnymi. Wtedy 

również miałam kontakt z pewną rodzi-

ną, której 3-letnia córeczka borykała się 

z bardzo silną atopią.  ciągłe leczenie nie 

dawało większych efektów, ale po zasto-

sowaniu suplementów forever, proces 

leczenia przebiegał o wiele szybciej, a po 

dwóch miesiącach stosowania sama by-

łam zaskoczona efektami. Wtedy podję-

łam decyzję, że „zaryzykuję” i moje ryzy-

ko się opłaciło. Sama szybko poczułam 

dużą poprawę zdrowia, a po miesiącu 

dolegliwości ustępowały. Jednak nie od 

razu podjęłam współpracę z firmą. Z racji 

mojego zawodu, na co dzień miałam do 

czynienia z różnymi problemami zdro-

wotnymi. Dlatego usiałam być przekona-

na, że te produkty naprawdę pomagają, 

że nie powodują skutków ubocznych  

i nie szkodzą. i tak „sprawdzałam” firmę 

przez 4 lata! moje efekty w procesie 

wspomagania leczenia były zdumiewają-

ce. Widząc pozytywne rezultaty, a jed-

nocześnie wiedząc, jakie skutki uboczne 

mają leki oraz jakie zmiany w naszym 

organizmie powoduje dzisiejsza żyw-

ność oraz styl życia, niecałe 2 lata temu 

zrezygnowałam z pracy etatowej pielęg-

niarki i zajęłam się promocją zdrowia. 

Nigdy nie żałowałam tej decyzji! Dla mnie 

dużym plusem było to, że nadal mogę 

spełniać się zawodowo, pomagać in-

nym, ale jednocześnie mogę tworzyć 

swój własny biznes i ciągle się rozwijać. 

to jest w tym PiĘkNe … 

Czy można wyobrazić sobie 
lepsze zawodowe zajęcie niż 
to, które oferując nieograni-
czone możliwości dochodu, 
jednocześnie pozwala rozwi-
jać nasze życiowe pasje, a na 
dodatek daje frajdę pomaga-
nia ludziom?

to wszystko nie byłoby jednak możliwe 

bez mojej wspaniałej grupy partnerów bi-

znesowych, grupy, która mi zaufała i two-

rzy ze mną ten biznes. chciałabym w 

szczególności podziękować marcie Gru-

ca, której stanowczość, konsekwencja  

i zaradność zaprowadziły ją bardzo dale-

ko w rozwoju zawodowym. Dziękuję rów-

nież jej wspaniałej grupie, a także: ewie, 

Wojtkowi, Sarze, Anicie, Dorocie i Janowi 

oraz wszystkim, którzy mi zaufali.  Szcze-

gólne słowa podziękowania kieruję do dr 

tadeusza kaczmarczyka za wszelką po-

moc i konsultacje oraz za to, że tak wiele 

mnie nauczył. Nie byłoby mnie tu, gdyby 

nie moja nadsponsorka maria Sztafa (na 

zdjęciu). marysiu, dziękuję ci za to, że na-

uczyłaś mnie tego biznesu i zawsze mogę 

na ciebie liczyć. twoje ciepło, wyrozu-

miałość i bliskość zawsze były mi obec-

ne, mam nadzieje, że nadal tak będzie .

Każdy z nas może osiągnąć 
sukces w tej firmie! 
Ważne jest by po pierwsze, w to mocno 

wierzyć i tego pragnąć, bo jak pisze Pau-

lo coelho: „Jeśli się czegoś bardzo prag-

nie, to cały wszechświat potajemnie 

sprzyja naszym pragnieniom…”. Wierzę, 

że tak jest! Po drugie, sukces należy za-

planować, bo jak mówi Seneka „Żaden 

wiatr nie sprzyja żeglarzowi, który nie 

wie, do którego portu płynie”... No i po 

trzecie, należy dążyć do wyznaczonego 

celu wytrwale i konsekwentnie.

Ja zawsze powtarzam swoim współpra-

cownikom, że w tym biznesie nie można 

zbankrutować, można się tylko zbyt 

szybko poddać… Zatem kAŻDemu  

z Was życzę wielu sukcesów, wytrwało-

ści a przede wszystkim determinacji. tej 

determinacji, która sprawia, że niemożli-

we staje się możliwym…

Pozdrawiam Was serdecznie!

Marta Chronowska

Manager


