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Najtrudniejszy pierwszy krok

Proponując nowej osobie pracę w naszej firmie, starajmy się 
zrozumieć, co czuje nasz kandydat, i rozwiać jego wątpliwo-
ści zamieniając je w cechy, które procentować będą na długi 
okres współpracy.

Zmienić JEGO przerażenie w optymizm
Umawiamy się na spotkanie w sprawie pracy. Nasz rozmówca do-
wiaduje się, że nie jest to praca w tradycyjnym systemie, nikt nie 
zapłaci mu ZUS-u i nie pokaże stanowiska pracy oraz nie wyzna-
czy mu godzin. Co wówczas On czuje? Ogarnia Go przerażenie, 
bo nie tego się spodziewał. Ale jest coś, co może Go wzmocnić: 
NASZ OPTYMIZM. Przekażmy Mu go. Dajmy Mu też poczucie 
bezpieczeństwa takie samo jak w przypadku produktów, czyli może 
spróbować bez ryzyka. Na początku będziemy Go  prowadzić, nie 
jest sam. Pomożemy mu pokazać produkty, znaleźć grupę klientów, 
znaleźć pierwszych współpracowników. Jak w przypadku każdego 
nowego zawodu konieczne jest szkolenie. Czas i działanie pokaże, 
czy będzie On tylko konsumentem czy też dystrybutorem korzy-

stającym z nadarzających się okazji  
i sprzedającym produkt, czy zbudu-
je dobrą grupę współpracowników, 
założy SWOJĄ FIRMĘ i będzie 
panem swojego czasu, niezależnym 
finansowo. Pamiętajmy tylko, że 
nie można się dzielić tym, czego nie 
mamy. Jeśli więc nie mamy opty-
mizmu, należy go zdobyć (czytając, 
słuchając, radząc się) lub iść na spot-
kanie z kimś, kto go ma.
Wywołany optymizm jest pierw-
szym motorem do działania.

 Od autora:
Poniższy tekst opracowałam na podstawie przemyśleń, które powstały 
po szkoleniu marketingowym prowadzonym przez Roberta Kroola. 
Uświadomiłam sobie wtedy, jak wiele barier mamy do pokonania  
w przekazywaniu innym oferty pracy w Forever. Zamiana negatyw-
nych emocji w pozytywne, sprzyjające późniejszej współpracy, to nasze 
pierwsze kroki w sponsorowaniu. Dlatego tytuł artykułu brzmi:

Zmienić JEGO niepewność w wiarę w siebie
Nie jest to łatwe – zwłaszcza dziś, gdy ludzie codziennie tracą tę 
wiarę z wielu powodów. Tak często słyszymy: JA SIĘ DO TEGO 
NIE NADAJĘ. Zapytajmy: SKĄD TO WIESZ? DOPÓKI NIE 
SPRÓBUJESZ, NIE MOŻESZ TAK MÓWIĆ. Co może tę wia-
rę przywrócić? Pierwszy sukces. Jak do tego doprowadzić? Zmo-
bilizować do działania – umówić spotkanie, pokazać, że rozmowa  
o zdrowiu lub o pracy nie jest trudna. Pokazać, jak zarabiamy 
pierwsze pieniądze.
A potem: trening czyni mistrza. Te same czynności (telefonowanie, 
umawianie się, spotkania, rozmowy) sprawiają, że coraz bardziej 
wierzymy w siebie. Nasza oferta jest tylko dla takich, którzy będą 
chcieli uwierzyć w siebie tak jak i my.
Forever to biznes z przyszłością, dlatego pokazujmy go ludziom 
młodym, pełnym optymizmu i wiary w siebie, dla których praca 
na własny rachunek bez angażowania dużego kapitału może być 
ciekawą propozycją.

Zmienić JEGO niezdecydowanie w działanie
JAK niezdecydowanie zamie-
nić w działanie? Zaplanować 
spotkania z osobami z listy 
kontaktów. Umówić się na 
konkretne terminy i dopilno-
wać,  aby spotkania odbyły się. 
Jeśli spotkanie grupowe będzie 
nierealne, to realne stanie się 
spotkanie  z jedną osobą lub 
rodziną. Na takiej prezentacji 
pokazujemy Firmę, możliwość 
współpracy i produkty, umawiamy się też na następną – prosząc  
o polecenia. Atmosfera takich spotkań powinna być przyjazna i na 
luzie, nikt nie może czuć się naciskany, bo tylko wtedy będziemy 
mieli szansę powtórzyć ją u znajomych naszych gospodarzy. Bar-
dzo często na takich spotkaniach znajdujemy kandydata do FLPP, 
a taki jest nasz główny cel.  
Spotkania prowadzimy według wcześniej ustalonego planu. Będą 
one wtedy łatwe do powtarzania. Nowy dystrybutor ma prawo do 
pomocy na kilku pierwszych spotkaniach – jest to równocześnie 
nauka samodzielnego działania.

Zmienić JEGO słabość w siłę
Rozmawiając z kandydatem na dystrybutora, na pewno wyczuwa-
my jego słabość wynikającą z obaw, niepewności, braku wyobraże-
nia o nowej pracy. Zawodu naszego nie uczono nas w szkole ani 
nawet na studiach, wiec jest to zrozumiałe. Opiera się on na sztuce 
negocjacji i komunikacji z drugim człowiekiem. W rozmowie ta-
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kiej potrzebny jest przepływ energii, siły, pewności.
Jeśli my ją mamy, to na pewno uda nam się przelać jej część na na-
szego kandydata, aby go wzmocnić. To wzmacnianie prowadźmy 
etapami w kolejnych rozmowach. Pamiętajmy o napełnieniu na-
szego dystrybutora wewnętrzną siłą, aby zwątpienie, niepewność 
i strach nie miały do niego dostępu. Jest to proces, a jego tempo 
jest indywidualne.

Zmienić JEGO niewiedzę w wiedzę
Nowy dystrybutor na początku swojej drogi niewiele wie. Nie tylko 
o produktach, ale również o działaniu w naszej firmie. Jeśli używał 
produktów, to posiada pierwszą niezbędną i najważniejszą wiedzę 
i warto, aby opowiadał właśnie o tych produktach, które poznał  
i polubił. 
Nic tak nie przekonuje słuchaczy o wartości produktów jak nasze 
własne doświadczenie i fascynacja nimi.
Następnym sposobem na powiększenie wiedzy o produktach jest 
uczestnictwo w szkoleniach i lektura dostępnych materiałów.  
W każdym nowym zawodzie należy się szkolić – poznawać sposoby 
prezentacji, sprzedaży. Źródłem tego poznania jest literatura facho-
wa, nasze comiesięczne czasopismo i przykłady działania innych. 
Warto przyglądać się i słuchać, jak to robią inni. Jednak każdy z nas 
ma tu możliwość wypracowania własnego sposobu działania. 
Ważne tylko, aby działać – nie stać w miejscu ani nie cofać się. 
Pierwsze kroki stawiamy ze sponsorem. On nam pokazuje prezen-
tacje: produktową i biznesową. Potem próbujemy sami i wiele prób 
na pewno przyniesie efekty. W naszej firmie z ilości działania do-
chodzimy do jakości efektów. Dlatego bądźmy otwarci na wiedzę, 
bo jest ona źródłem pewności siebie oraz ochroną przed nudą  
i rutyną.

Zmienić JEGO strach w odwagę
Czego możemy się bać? Podjęcia decyzji? Przecież dotyczy ona nas, 
naszego stylu życia, wyboru między zdrowiem a problemami. Wy-
borem naszej wolności i bezpieczeństwa jutra.
Odrzucenia? Brak akceptacji naszego zdania to nie odrzucenie, lecz 
inne spojrzenie. Nauczmy się tolerancji względem innych, przecież 
każdy z nas ma prawo do własnego poglądu. Jeśli ktoś nie zgadza się 
z nami, uznajmy to.
Wyśmiania? Jakim prawem ktoś może się z nas wyśmiewać? Czy 
zna on nasze intencje, ma więcej informacji niż my? W naszych 
propozycjach nie ma nic, co zasługiwałoby na wyśmianie. Zdrowie 
i praca to bardzo poważne tematy – a taka jest nasza oferta. 
Odważnie więc kierujmy nasze propozycje do innych i kontynuuj-
my rozmowy tylko z tymi, którzy tego chcą.

Zmienić sceptycyzm w kreatywność i optymizm
Wiele razy ktoś z niedowierzaniem słucha naszych prezentacji bi-
znesowych, w których pokazane są duże pieniądze za usługę mar-
ketingową. Na ostatnim Europejskim Zjeździe Podziału Zysków 
rozdano czeki na 6 mln Euro jako tzw. 13-tkę wypracowaną przez 

liderów krajów europejskich. Ludzie, którzy otrzymują tak wysokie 
bonusy, są dokładnie tacy sami jak my. W czym więc tkwi tajem-
nica ich sukcesu? Na pewno nie dopuszczają do siebie sceptyków 
i pesymistów, aby nie zarazić się ich nastrojem. Są kreatywni, czyli 
mają różne pomysły, jak pracować, a co najważniejsze, realizują to, 
co zaplanowali. Z każdego zrealizowanego zadania czerpią siły do 
jeszcze owocniejszej pracy. 
W Polsce jest wiele osób, które z Firmą Forever osiągnęły tzw. fi-
nansową niezależność, mają swoje własne firmy i pracują syste-
matycznie i solidnie. Pozostają często w cieniu, nie ma ich w ran-
kingach, ale kiedyś wykonali solidną pracę, pozyskali partnerów 
biznesowych, awansowali i nadal zbierają tego plony. W każdym 
roku poznajemy nowych Managerów, czytamy o nich i słuchamy 
ich historii.
W firmie FOREVER jest nieograniczona liczba stanowisk i nie-
ograniczona pula pieniędzy do zarobienia. Jeśli coś nas ogranicza, 
to my sami, nasze myślenie i niedowierzanie. Tylko od nas zależy, 
czy chcemy to nadal akceptować czy to zmienić. Jeśli mamy do czy-
nienia ze sceptykiem, spróbujmy zmienić jego niedowierzanie  po-
kazując mu innych, którzy są dowodem na  możliwości, jakie niesie 
firma. Jeśli  jednak nasz sceptyk nie będzie chciał przekonać się o tej 
szansie, zostawmy go w spokoju. Może kiedyś obudzi się z letargu  
i sam do nas powróci. 

Zmienić JEGO przeszłość w doświadczenie służące 
przyszłości
W naszym systemie pracy każde wykształcenie osoby podejmującej 
współpracę jest wystarczające. Cały bagaż doświadczeń, jaki mamy 
po latach funkcjonowania w różnych zawodach, może być nam 
przydatny. Najcenniejsza jest tu umiejętność komunikowania się  
z ludźmi, a tego nas uczy samo życie. Umiejętności, które nabywa-
my jako nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, kosmetyczki, inżyniero-
wie, handlowcy, adwokaci, robotnicy czy przedstawiciele innych 
zawodów, to dzielenie się swoją wiedzą z innymi, którzy chcą z niej 
skorzystać. Podobnie jest w pracy z Forever. Dzielimy się z naszymi 
znajomymi tym, czego doświadczyliśmy, co usłyszeliśmy i mamy 
do tego przekonanie. 
Tak więc budujemy na fundamentach przeszłości przy pomocy za-
sady duplikacji przyszłą grupę ludzi zainteresowanych zdrowiem 
i pracą. Mamy jeszcze do dyspozycji przyszłość, czyli wszystkie te 
osoby, które los postawi na naszej drodze – tylko od nas zależy, czy 
podzielimy się z nimi propozycją FOREVER.

Zamieniając te wszystkie obawy naszego kandydata w pozy-
tywne nastawienie, mamy ogromną satysfakcję, że dzięki nam  
poczuje się on bardziej wartościowym człowiekiem, że odrzuci 
to, co go dotychczas krępowało, że urośnie on w oczach swo-
ich i innych. Taka praca sama w sobie jest już sukcesem. Jeśli 
jeszcze do tego dojdzie  jego akceptacja systemu pracy Fore-
ver, wytrwałość w działaniu i samodyscyplina, bądźmy pewni, 
że wkrótce nastąpi taka chwila, kiedy podziękuje nam za stwo-
rzenie mu warunków pracy, które stały się dla Niego szansą na 
niezależność finansową oraz wspaniały styl życia Forever. 


