
Piszę te słowa niedługo po serii spotkań,  
w jakich miałem przyjemność uczestni-
czyć w różnych miejscach Polski. Niedaw-
no odbył się też wrześniowy Success Day, 
poprzedzony spotkaniem Supervisorów. 
Podczas każdego z tych wydarzeń, podob-
nie jak w moich listach, staram się w wy-
stąpieniach podpowiadać Wam, jak pra-
cować, by odnosić coraz większe sukcesy 
i pokonywać kolejne szczeble Planu Mar-
ketingowego. Jednak jeszcze cenniejszym 
doświadczeniem jest dla mnie inspiracja 
i nauka, którą czerpię słuchając Waszych 
historii sukcesu i czytając je na łamach 
naszego miesięcznika. Historie te są tak 
różne, jak różni są ludzie je opowiadający, 
ale w każdej znajdziemy coś, co okazuje 
się być zaskakująco podobne do naszych 
własnych doświadczeń i wyzwań, jakim 
musimy stawiać czoła. Nieważne, czym 
ktoś się zajmował przed podjęciem współ-
pracy z Forever, ani ile miał lat i jaki stan 
konta, gdy podpisał umowę. Wszystkich 
Dystrybutorów, niezależnie od wcześniej-
szego bagażu doświadczeń, łączy prag-
nienie tego, by coś w swoim życiu zmienić  
i decyzja, by wyruszyć z Forever w podróż, 
która pozwoli tego dokonać. 

Szlak tej podróży znaczą mniejsze i więk-
sze sukcesy, kolejne kamienie milowe, od-
znaki, które otrzymujemy wraz z awansa-
mi na kolejne stanowiska. Jednak czasem 
pojawiają się też momenty zwątpienia  
i zniechęcenia – gdy ktoś nie przychodzi 
na spotkanie, gdy mówi „nie”, gdy nie 
traktuje naszej oferty poważnie. I wte-
dy wspaniale jest porozmawiać z innymi 
Dystrybutorami. W spotkaniach Forever 
– od tych kameralnych, organizowanych 
w strukturach, przez większe,  regional-
ne, aż do naszego krajowego Success Day  
i imponującego, ogólnoświatowego Global 
Rally – fantastyczne jest to, że gromadzą 
one ludzi o podobnym sposobie myślenia 
i ambicjach. Na scenie wypowiadają się 
ludzie, którzy stawali przed takimi samy-
mi wyzwaniami jak my, ale nie poddali się  
i dzięki konsekwencji w działaniu zdoby-
wają coraz wyższe szczyty z Forever. Słu-
chanie o ich doświadczeniach jest szalenie 
budujące. W każdej z historii niewątpliwie 
odnajdziemy punkty wspólne z drogą, jaką 
i my pokonujemy. A to pozwoli nam wy-
raźniej dostrzec swoje własne możliwości 
oraz uświadomić sobie, że i nasza wytrwa-
ła praca zaowocuje sukcesem.

Wasz,

Jacek Kandefer

Twoja własna historia

Gorąco zachęcam do przyjeżdża-
nia na Success Day (pamiętajcie, że  
w listopadzie świętujemy 20 lat FLP 
w Polsce!) oraz do realizowania kwa-
lifikacji na Global Rally i Eagle Mana-
gers Retreat. Kto wie, może na na-
stępnym spotkaniu usłyszymy Twoją 
historię sukcesu… 
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