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Rok �003 okaza∏ si´ prze∏omowym w moim ˝yciu. Podj´∏am wtedy 

bardzo wa˝nà decyzj´, z perspektywy czasu stwierdzam, ˝e naj

wa˝niejszà. A mianowicie podpisa∏am umow´ dystrybutorskà  

z firmà Forever i ostro zabra∏am si´ do pracy. Powodów, dla któ

rych to uczyni∏am, by∏o kilka. 

Przede wszystkim produkty – zdrowe, naturalne, najlepsze. Bardzo 

pomog∏y mi w poprawie mojego stanu zdrowia. Od samego poczàt

ku pragn´∏am ich niemal wszystkich. Przyciàga∏y mnie jak magnes 

wtedy i robià to rewelacyjnie do teraz.

Po drugie wolnoÊç, którà daje tego typu praca na w∏asny rachu

nek: nienormowane godziny pracy, praca z domu, w zespole, 

mo˝liwoÊç budowania sieci dystrybutorskich z ludêmi wybranymi 

przez siebie. To wszystko stworzy∏o ogromne mo˝liwoÊci rozwoju, 

bardzo kuszàce szczególnie dla m∏odej osoby. Patrzàc na perspek

tywy pracy w systemie tradycyjnym, bardzo atrakcyjna sta∏a si´ 

równie˝ mo˝liwoÊç osiàgania dochodów wprost proporcjonalnych 

do swojego zaanga˝owania. Praca w marketingu sieciowym oka

za∏a si´ strza∏em w dziesiàtk´!

Dzisiaj ludzie potrzebujà produktów, dzi´ki którym b´dà mogli za

dbaç o swoje zdrowie, jak równie˝ systemów, poprzez które osiàg

nà finansowà niezale˝noÊç. Wiele osób ju˝ teraz zdaje sobie 

spraw´, ˝e marketing sieciowy jest nowym atrakcyjnym sposobem 

pracy w Êwiecie coraz mniejszego bezpieczeƒstwa socjalnego. 

Praca w Forever okaza∏a si´ dla mnie fenomenem nie tylko z powo

du mo˝liwoÊci finansowych, ale równie˝ dzi´ki mo˝liwoÊciom 

zmiany samej siebie, swojego sposobu myÊlenia i rozwoju osobi

stego. Z pe∏nà ÊwiadomoÊcià mog´ stwierdziç, ˝e jest to najci´˝sza 

praca w tej firmie. Ale jak ka˝de nieprzeci´tne zaj´cie, daje 

nieprzeci´tne wyniki. 

Ju˝ osiàgn´∏am bardzo wiele, bo pozycja Managera w planie mar

ketingu to sukces i zas∏uga pracy ca∏ego zespo∏u. Jednak od tej po

zycji moja droga w Forever tak naprawd´ dopiero si´ zaczyna, tyle 

˝e z wi´kszym doÊwiadczeniem, celami, marzeniami. Wybra∏am 

FLP i jestem dumna, ˝e mog´ korzystaç ze wspania∏ej bazy, którà 

stworzy∏ nam nasz kochany Rex.

Osobom, które sà na poczàtku swojej drogi z Forever i wcià˝ majà 

wiele wàtpliwoÊci, mog´ powiedzieç tyle: Nasze ˝ycie jest w na

szych r´kach. To my decydujemy. Nie przegapmy szansy, która 

przed nami stoi, nie bójmy si´ marzyç, otwórzmy swój umys∏, 

wzlatujmy. A nieuniknione pora˝ki to tylko kroki zbli˝ajàce nas do 

stani´cia na podium i odebrania zas∏u˝onej nagrody.

Tak wi´c korzystajàc z tej niezwyk∏ej okazji pragn´ bardzo podzi´

kowaç osobom, które sà w mojej strukturze od samego poczàtku, 

tym, które przy∏àczy∏y si´ w trakcie, a tak˝e moim sponsorom, bez 

których nie by∏o by mnie w Forever. To oni pokazali mi firm´ 3 lata 

temu, sà zaanga˝owani w jej rozwój i prowadzàc mnie kr´tà Êcie˝

kà osiàgania sukcesu, pomogli mi zdobyç pozycj´ Managera.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich sympatyków Forever!

Monika CieÊlik
Nowy Manager
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