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Jeżeli masz wystarczającą pewność 
siebie, by uwierzyć, że możesz odnieść 
sukces i osiągnąć życiowe cele, wtedy 
tego dokonasz! W dążeniu do uzyskania 
pewności siebie, ogromną rolę odgrywa 
bycie najlepszą wersją siebie.  
mówiąc najprościej, kiedy wyglądasz  
i czujesz się lepiej, ludzie to zauważają! 
Zauważają twoją pewność; pytają co 
zmieniłeś i chcą dowiedzieć się czegoś 
więcej. Dla ciebie to doskonała okazja, 
by opowiedzieć im o produktach, które 
uwielbiasz i o szansie forever.

Nasze produkty zawsze pomagały 
ludziom – dlatego w 1978 r. założyliśmy 
forever. chcieliśmy pomagać ludziom 
wyglądać lepiej i czuć się lepiej. im 
bardziej poznawałem działanie aloe 
vera, tym większą miałem pewność,  
że ta roślina może mieć naprawdę duży 
wpływ na otaczających mnie ludzi, 
poprawiając ich zdrowie, rozjaśniając 
przyszłość i na wiele sposobów 

Zadowolenie z siebie to wewnętrzna 
siła, która napędza nas do działania 
i pozwala więcej osiągnąć. Jeśli 
masz tzw. „dzień złych włosów”, tak 
naprawdę rzadko masz wtedy nieudaną 
fryzurę… po prostu ty akurat tak 
postrzegasz swoje włosy. miałeś kiedyś 
poczucie, że musisz poluzować pasek, 
a po wejściu na wagę okazywało się, że 
schudłeś? ucisk w pasie momentalnie 
znika, a ty od razu zakładasz bardziej 
dopasowane ubrania. czujesz większą 
energię i animusz, jesteś gotów 
wyruszyć na podbój świata.

W lepszym wyglądzie i samopoczuciu 
chodzi o pewność siebie!

Słynne jest powiedzenie henry’ego 
forda: Jeżeli myślisz, że coś możesz lub 
czegoś nie możesz, w obu przypadkach 
masz rację.

W lepszym wyglądzie  
i samopoczuciu nie chodzi o to, 
jak postrzegają cię inni – mają 
one o wiele większą moc!

zmieniając ich życie. Wprowadzenie 
nowych zestawów clean 9 i forever 
f.i.t. oznacza dla nas jeszcze większe 
skupienie na lepszym wyglądzie  
i samopoczuciu.

Dziękuję, że dzielicie się z nami swoimi 
historiami sukcesu. inspirują nas one 
do jeszcze cięższej pracy i do szukania 
nowych sposobów na zwiększenie 
skuteczności biznesu. Portale 
społecznościowe to świetny sposób na 
dzielenie się sukcesami i przyciąganie 
uwagi do tego, co oferuje twój biznes 
forever. Pamiętaj tylko, aby zachować 
rozwagę i nie przesadzać – prawda ma 
wystarczającą siłę! każda opowieść 
o tym, jak nasze produkty komuś 
pomogły, jak forever stał się dla rodzin 
szansą, której w innych okolicznościach 
by nie dostali, powoduje, że moja 
pewność do naszego biznesu rośnie. 
Podobnie jest z pewnością do naszej 
codziennej pracy, która nie byłaby 
możliwa bez każdego z Was. Dziękuję 
za Waszą ciężką pracę, zaangażowanie 
i pewność, dzięki której osiągacie 
szczyty i spełniacie marzenia.

“Wyglądaj lepiej.  
        Czuj się lepiej.”

Wejdź na Discoverforever.com

forever Wasz,
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