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Umow´ dystrybutorskà z FLP podpisa∏am 1 czerwca 2004 roku.
Wspominajàc ten dzieƒ mam wra˝enie, jakby miejsce i praca w Fo
rever by∏y ju˝ dla mnie przygotowane. Potrzeba by∏o tylko osoby,
która by mi jà zaproponowa∏a, i oczywiÊcie mojej zgody.
Poczàtek roku 2004 by∏ dla mnie trudny. Skoƒczy∏ si´ mój 7-letni
urlop wychowawczy. Przed urlopem 12 lat pracowa∏am w banku,
ostatnie 8 lat jako kasjer. Lubi∏am swojà prac´, dawa∏a mi satysfak
cj´. Ze wzgl´du na charakter pracy m´˝a (oficer na statkach han
dlowych) i wiek naszych dzieci (4, 7 i 10 lat) decyzja o powrocie do
pracy nie by∏a ∏atwa. Po rozwa˝eniu „za i przeciw” wróci∏am.
W czwartym dniu pracy poinformowano mnie o likwidacji mojego
stanowiska i zwiàzanym z tym wypowiedzeniem. To by∏ dla mnie
szok. Poczucie w∏asnej wartoÊci spad∏o do zera. Wtedy w∏aÊnie
znajoma, Basia Tolarczyk, zaproponowa∏a mi prac´ w Forever.
B´d´ jej za to wdzi´czna do koƒca ˝ycia. Jednak „sprzedawanie”
aloesu nie wydawa∏o mi si´ odpowiednim dla mnie zaj´ciem.
Podpisa∏am umow´ tylko po to, by móc taniej korzystaç z produk
tów, których ze wzgl´dów zdrowotnych potrzebowa∏a najm∏odsza
córka. Wtedy zacz´∏y „dzia∏aç” PRODUKTY FLP. Szybko poprawia∏y
stan zdrowia najpierw córki, potem ca∏ej rodziny. By∏y po prostu
rewelacyjne. Ich skutecznoÊç nie dawa∏a mi spokoju. Musia∏am po
dzieliç si´ tym z rodzinà, znajomymi. Entuzjazm, z jakim to robi∏am,
sprawi∏, ˝e ∏atwo awansowa∏am na stanowisko Supervisora. Od
poczàtku bra∏am udzia∏ we wszystkich szkoleniach, wyk∏adach, ale
wewn´trznie ca∏y czas walczy∏am sama z sobà. Dopiero udzia∏
w Europejskim Zjeêdzie Podzia∏u Zysków w Bukareszcie w lutym
2005 roku utwierdzi∏ mnie w przekonaniu, ˝e to jest Firma, w której

Spotkanie z Rexem Maughanem podcza Zjazdu w Nicei

chc´ pracowaç na zawsze, ˝e musz´ o niej mówiç innym, ˝e sà lu
dzie, którzy tylko dzi´ki mnie mogà mieç szans´ poprawy swojej
przysz∏oÊci, inny dystrybutor FLP mo˝e do nich nie dotrzeç. Przy

Szczególnie dzi´kuj´ Soaring Manager Urszuli Kuçce za to, ˝e od

padkowe spotkanie Rexa Maughana na Zjeêdzie w Nicei wyzwoli∏o

poczàtku widzia∏a we mnie Managera, co dodawa∏o mi si∏, oraz za

dodatkowà energi´ do dzia∏ania. Wyznaczy∏am cel, wzi´∏am si´ do

wsze s∏u˝y∏a radà i pomocà.

pracy. Zaanga˝owanie i wytrwa∏oÊç przynios∏y efekt. Osiàgn´∏am
pozycj´ Managera.

Wszystkim czytelnikom chc´ powiedzieç jedno:

DziÊ wiem, ˝e jeszcze mam du˝o do zrobienia, wcià˝ pope∏niam

Forever Living Products daje mo˝liwoÊci, ale KLUCZEM DO

b∏´dy, ale Firma daje mi mo˝liwoÊç dalszego rozwoju, szkolenia

SUKCESU JESTEÂ TY! Pracuj nad sobà, postaw cele, bàdê

i doskonalenia. Za to jej dzi´kuj´, jak równie˝ za wszystkich otwar

entuzjastyczny i wytrwa∏y. Wtedy osiàgniesz sukces.

tych i serdecznych dystrybutorów, których tu pozna∏am.

Powodzenia!



