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NOVÍ ORGANIZAČNÍ 

MANAŽÉRI

Ľubomír Rybák a Eva Rybáková

Vážení LR-partneri!

Opäť Vás srdečne zdravíme a prajeme všetko dobré. Dovoľte priblížiť 

Vám náš LR príbeh: Pochádzame zo Žiliny, máme dve krásne dcéry 

Katku a Mirku a podnikáme aj v oblasti gastronómie. S fi rmou LR 

sme sa stretli a zoznámili vďaka ALOE VERA. Človek po čase začne 

prehodnocovať svoje priority, a tak sme si aj my povedali, že zdravie 

je prvoradé a za vyskúšanie nič nedáme. ALOE VERA nás svojimi 

účinkami milo prekvapila. Ľudia v našom okolí si okamžite všimli na 

nás pozitívnu zmenu. Takto sme vlastne prišli k našim prvým zákaz-

níkom. Oni sa nás spýtali, čo sa to s nami deje, no a my sme im 

povedali, že za to môže ALOE VERA.

V tomto období sme ešte vôbec neuvažovali o tom, že by sme sa 

mohli LR venovať intenzívnejšie. Klasické podnikanie nás zamestná-

valo od rána do večera a nič iné jednoducho nepripadalo do úvahy.

Všetko sa začalo pomaly meniť na našom prvom štartovacom semi-

nári v Banskej Bystrici, ktorý viedol obchodný riaditeľ fi rmy p. Libor 

Jirků. Veľmi nás zaujal, pretože aj on bol pred LR klasickým podni-

kateľom. Spomínal a rozprával o životnej šanci, o tom, ako môžeme 

prechádzať cestu životom. Prvá cesta je krásna, rovná, jednoduchá 

bez akýchkoľvek prekážok – ale ani nič špeciálne sa na nej nedeje.

Tá druhá cesta bola kľukatá a krivoľaká s množstvom prekážok 

a bariér, ale celá bola spestrená zaujímavými udalosťami. Na jej konci 

bolo samozrejme to, čo každý z nás hľadá a po čom túžime my všetci 

– FINANČNÁ SLOBODA.

Ďalším kúskom do skladačky LR podnikania bolo stretnutie s organi-

začným manažérom p. Michalom Mackom. Pretože sa v LR obchode 

už nejakú dobu pohyboval, vysvetlil nám pár faktov, no a vtedy sme 

sa rozhodli. Vyskúšame tento obchod popri podnikaní a uvidíme. 

S pánom Mackom sme sa dohodli, že nám ukáže správnu cestu, 

ktorá zaručene funguje. Naša nová cesta sa mohla začať! Samo-

zrejmá bola pre nás – a doteraz je – návšteva všetkých seminárov, 

pretože najrýchlejšia cesta hore je UČIŤ SA OD NAJLEPŠÍCH.

Aj vďaka tomu sa nám za šesť mesiacov podarilo dosiahnuť stu-

peň 21 %. Nasledovala milionárska párty manželov Buksových. TO 

JE AKCIA! Veď povedzte sami, ktorý majiteľ úspešnej svetovej fi rmy 

otvorí svoj dom pre svojich obchodných partnerov a pripraví pre nich 

skvelú párty so všetkým, čo k tomu patrí?

Ďalšou skvelou akciou bol náš 1. LR ples, ale aj všetky ďalšie. Keď sa 

stretne toľko pozitívnych a skvele naladených ľudí na jednom mieste 

– no povieme Vám – MÁTE SA NA ČO TEŠIŤ!

Za ďalších šesť mesiacov od 21 % sme obhájili svoj druhý cieľ – TM. 

Budovanie našej novej LR fi rmy si samozrejme vyžiadalo rozdeliť čas 

tak, aby sme stíhali fi rmy obidve. Zo seminára p. Buksu všetci dobre 

vieme, že „ÚSPĚCH = PLÁNOVÁNÍM K DOSAŽENÍ VYTÝČENÝCH 

CÍLŮ“. Toto je jedna z najdôležitejších viet vo Vašom živote. Bez cie-

ľov Váš život nemá zmysel. A bez plánovania sú Vaše ciele odsúdené 

na neúspech.

Našim ďalším cieľom bol OM a MERCEDES. Ako podnikatelia sme 

si možno mohli toto krásne auto kúpiť, ale: DOSTAŤ NOVUČIČKÝ 

MERCEDES AKO OCENENIE ZA VAŠU PRÁCU – to je ohodnote-

nie, ktoré si chceme vychutnať. Aj práve preto nás neodradili drobné 

neúspechy, ktoré proste do nášho obchodu patria. Nelámte si hlavu 

nad tým, že si niekto od Vás nič nekúpi, alebo že sa nezaregistruje. 

Tak to proste bolo, je a vždy bude. Vždy si predstavte svoj cieľ, veď 

predsa viete, prečo to robíte. Majte svoj cieľ stále na očiach. Ten náš 

– MERCEDES – nás sprevádzal všade: v diári a na nástenke v kan-

celárii krásne fotky a fantastické modely v našom aute, v obývačke, 

v kancelárii, proste všade. Ak sa nám náhodou trošku nedarilo, stačil 

jeden žmurk na správne miesto a okamžite sme prepli: Jasné, že to 

stojí za to! 31.10.2008 sme si splnili svoj ďalší a určite nie posledný 

ciel – OM. Dosiahli sme to popri našom „klasickom“ podnikaní, takže 

priatelia, môžete si byť istí, že všetko sa dá zvládnuť. Všetko na svete 

dokážete, ak máte svoje ciele!

Je to už otázka možno pár dní, možno týždňov a my si pôjdeme do 

Ahlenu pre svoj prvý nový MERCEDES.

Naše poďakovanie patrí Ing. Alešovi Buksovi, majiteľovi fi rmy, za jeho 

skvelý prístup ku všetkým partnerom, za všetky školenia a seminá-

re, na ktorých prišlo to povestné „Klik“. Obchodnému riaditeľovi Li-

borovi Jirků za veľa dobre mienených rád, p. Janičke Gottvaldovej 

a samozrejme osobitná vďaka patrí bronzovému organizačnému ma-

nažérovi p. Michalovi Mackovi a organizačnej manažérke p. Ľubke 

Mackovej.

Špeciálne miesto v tomto sĺpčeku má aj p. tímový manažér Martin 

Hocman, ktorý sa pred troma rokmi rozhodol, že bez Aloe Vera pros-

te nemôžeme existovať. A viete, že mal pravdu?

Na záver dovoľte, aby sme Vám popriali vynikajúci a rýchly štart, veľa 

úspechov pracovných i osobných. 

Donald J. Trump v jednej zo svojich kníh píše:

„Zožneš, čo si zasial,“ hovorí jedno príslovie. To platí i pre podnikanie. 

Porozmýšľajte o tom.

Do skorého videnia, priatelia.

Ľubomír Rybák a Eva Rybáková
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