
liSt od CEo

Najlepszy  
moment jest 
TERAZ

Zainspiruj się, zorganizuj się, wyrusz w drogę
i niech 2014 będzie dla Ciebie wspaniały!
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W 2013 roku osiągnęliśmy tak wie-
le wspaniałych sukcesów, na bazie 
których możemy dalej się rozwijać! 
Jestem bardzo dumny z Was wszyst-
kich, że zmienialiście świat dzieląc się 
biznesem Forever i dążąc do spełnienia 
swoich marzeń i ambicji. Rok 2014 to 
czysta kartka i tylko Wy sami możecie 
ją zapełnić swoimi celami i planami ich 
realizacji. 

Istnieje wiele dróg prowadzących do 
sukcesu. Niezależnie od tego, którą z 
nich wybierzecie, sprawcze przesłanie 
pozostaje niezmienne: najlepszy mo-
ment na wyruszenie w drogę jest teraz. 

Zainspiruj się.
Spędź trochę czasu z ludźmi, których 
podziwiasz. Ja jestem cały czas oto-
czony inspirującymi pracownikami, 
Dystrybutorami, członkami rodziny  
i osobami, których życie zmieniło  
Forever. Nawet sobie nie wyobrażacie, 
jak wielką energię i wsparcie czuję z ich 
strony! Zbudowanie silnych, wspiera-
jących relacji może pomóc w zyskaniu 
pewności siebie potrzebnej do osiąg-

nięcia sukcesu. Wyznacz czas na regu-
larne spotkania ze swoim sponsorem 
oraz z osobami, które Ty zasponsoro-
wałeś do Forever. Dzięki stałej, wza-
jemnej komunikacji pomożecie sobie 
realizować swoje cele.

Zorganizuj się. 
Kiedy już przeanalizujesz rok 2013  
i określisz cele na 2014, poświęć czas 
na zaplanowanie tego, co trzeba zro-
bić, by je osiągnąć. Niezależnie od 
tego czy chcesz po prostu nieco zwięk-
szyć dochody, czy zakwalifikować się 
do Chairman’s Bonus, narysuj mapę 
drogi, którą dotrzesz do swojego celu. 
Ile kontaktów musisz podtrzymać, a ile 
nawiązać nowych? Stwórz listę kon-
trolną, by nie przegapić swojego po-
tencjalnego Eagle Managera. Plano-
wanie pomoże Ci utrzymać właściwy 
kurs, prowadzący do realizacji celów.

Wyrusz w drogę. 
Kiedy już nakreślisz mapę, wyrusz  
w drogę! Samo planowanie to za mało. 
Wykorzystaj impet udanego roku 2013 
i motywację związaną z etapami, które 

są przed Tobą. Kiedy łapię się na tym, 
że coś odwlekam, przypominam sobie 
tzw. „Zasadę dwóch minut”. Zgodnie 
z nią, jeżeli jakaś czynność zajmie Ci 
mniej niż dwie minuty, zrób to od razu. 
Dzwoniąc lub wysyłając e-mail, toru-
jesz sobie drogę do sukcesu w 2014 r. 
Im więcej „dwuminutowych zadań” 
możesz zrealizować, tym bardziej bę-
dzie rosła twoja pewność oraz prawdo-
podobieństwo realizacji celów.

Skorzystaj z tych prostych wskazówek, 
a zdziwisz się, jak udany będzie dla Cie-
bie 2014 rok. Każdemu z Was rzucam 
wyzwanie, byście stworzyli plan i trzy-
mali się go! Razem sprawmy, by 2014 
rok był najlepszym z dotychczasowych 
lat!

Początek nowego roku jest zawsze czasem refleksji. 
Zaduma nad dokonanymi wyborami i tym, jak dopro-
wadziły nas one do sukcesów lub porażek to niezwykle 
cenny etap rozwoju. Jeżeli będziesz powtarzać te same 
błędy, nie możesz oczekiwać odmiennych wyników. Je-
śli jednak jesteś gotów wyciągnąć lekcję z tych błędów, 
a jednocześnie duplikować te działania, które pomogły 
ci odnieść sukces, 2014 rok będzie pełen możliwości.
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