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Jaki jest jeden z najwa˝niejszych atutów, którym mo˝emy wzboga

ciç nasz biznes Forever? Je˝eli wasza odpowiedê brzmi „przekona

nie”, jesteÊcie na dobrym tropie. Jednym z decydujàcych mierni

ków naszego sukcesu jest nasz system przekonaƒ.

Aby odnieÊç sukces, musimy wierzyç w firm´, w produkty,  

w bran˝´ marketingu wielopoziomowego i co najwa˝niejsze  

– w samych siebie. Kiedy te przekonania sà w nas ugruntowane, 

jesteÊmy pozytywni, radoÊni i pewni siebie. Z kolei ludzie wyczu

wajà wtedy, ˝e jesteÊmy szczerzy w swoim nastawieniu i systemie 

przekonaƒ, i otwierajà si´ na mo˝liwoÊci, jakimi si´ z nimi  

dzielimy. 

Wiara w dwa pierwsze elementy, czyli w FLP i w naszà wyjàtkowà 

lini´ produktów, jest najprostsza. W koƒcu jesteÊmy zwiàzani  

z firmà obecnà na rynku od niemal trzydziestu lat, b´dàcych nie

ustajàcym pasmem sukcesów. Co wi´cej, ca∏a nasza oferta pro

duktowa jest êród∏em niemal niekoƒczàcych si´ korzyÊci, którymi 

mo˝emy si´ dzieliç – od naszego zawsze doskona∏ego Aloe Vera, 

poprzez produkty pszczele a˝ po Sonya Colour Collection.

Tak˝e wiara w pot´g´ marketingu sieciowego przychodzi w miar´ 

∏atwo wi´kszoÊci osób – zw∏aszcza tym, które bezpoÊrednio 

doÊwiadczy∏y jego korzyÊci. Osoby, które przyjrzà si´ tej bran˝y, 

uÊwiadamiajà sobie tak˝e jej ogromny potencja∏, zdolny pomóc 

nam wznieÊç si´ ponad codzienny „wyÊcig szczurów” i zyskaç 

mo˝liwoÊç realizacji wy˝szych celów. Niewiele „profesji” we 

wspó∏czesnym, wymagajàcym Êrodowisku korporacyjnym mo˝e 

zaoferowaç coÊ chocia˝ w przybli˝eniu równie satysfakcjo

nujàcego.

Wiara w czwarty z elementów jest byç mo˝e tym, co wymaga 

najwi´kszego wysi∏ku: w samych siebie. A jednak bez tej wiary 

sukces nigdy nie nastàpi. Wiara jest tym, co przywo∏uje entuzjazm 

i o˝ywienie potrzebne nam, by si´gnàç po s∏uchawk´, nawiàzaç  

z kimÊ kontakt i dzieƒ po dniu szukaç nowych osób.

A to prowadzi nas do udanego poszukiwania nowych osób, czyli 

do kluczowego czynnika sukcesu. Skuteczna rekrutacja to 90% en

tuzjazmu i 10% wiedzy. Jedyny sposób na zachowanie si∏y tego 

entuzjazmu to wiara w siebie – po∏àczona z wiarà w marketing sie

ciowy, produkty i firm´.

„Ca∏a si∏a i pot´ga cz∏owieka bierze si´ z jego wiary w rzeczy niewi

dziane” powiedzia∏ James Freeman Clarke. „Ten, który wierzy jest 

silny; ten, który wàtpi, jest s∏aby. Pot´˝ne przekonania poprzedzajà 

pot´˝ne czyny”.

Ju˝ dziÊ uczyƒ krok na drodze do uwierzenia w siebie. Jest to 

pot´˝ny sposób na to, by uzyskaç wi´cej od ˝ycia, by tak˝e innym 

pomóc uzyskaç wi´cej i jednoczeÊnie rozwijaç swój biznes  

Forever!
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