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Naša cesta k mercedesu

Milí LR partneri!!!

Nie je to tak dávno, čo sme sa stretli na 
stránkach LR magazínu. Dnes sme tu 
opäť, aby sme sa s Vami podelili o neza-
budnuteľný zážitok. Je to neuveriteľné, ale 
je to tak. Od 23. marca tohto roku sa naša 
rodina rozrástla o ďalšieho člena. Áno, tu-
šíte správne. Je to ON!!! Náš novučičký 
voňavý krásny WAF LR-137. Mercedes 
môže mať skoro každý, ale MERCEDES 
WAF LR to Vám je niečo!!! 
Pamätáme sa, ako by to bolo včera, keď 
sa nám do rúk dostal prvý LR magazín. 
S obdivom a rešpektom sme čítali články 
o úspešných a premýšľali: „Je to vôbec 

možné??? MERCEDES???? 
Za predaj KOZMETIKY??? Ruku na srd-
ce: KOĽKÝCH Z VÁS NAPADLA PODOB-
NÁ MYŠLIENKA???
Dnes je to však isté. ÁNO, je to možné!!!! 
S firmou LR je možné všetko. Ale poďme 
poporiadku:
Všetko sa to vlastne začalo v jeden mar-
cový deň, kedy sme sa zaregistrovali na 
aloe vera ako samospotrebitelia. Z klasic-
kého podnikania sme boli zvyknutí naku-
povať veľa vecí za nákupnú cenu, tak nás 
táto možnosť zaujala. Manžel mal zdra-
votné problémy a po prednáške nášho 
budúceho sponzora p. Martina Hocmana 
sme mali pocit, že k šťastiu a zdraviu nám 
chýba už jedine ALOE VERA.:) Tak ako 
mnohí z Vás sme skúšali, testovali... a ono 
to fungovalo. Aby bola zdravá celá naša 

rodina, po-
s t u p n e 
sme vy-
m e n i l i 
darčeky k 
narodeni-
nám, me-
ninám, na 
V i a n o c e 
a pod. za 
u n i k á t n u 
vec ALOE 
VERA (a 
postupne 
za všetky 
o s t a t n é 
p roduk ty 

našej firmy.) 
Keď tak teraz nad tým rozmýšľame, od tej 
chvíle sa v našom živote dosť vecí zme-
nilo. Samozrejme k lepšiemu. Hneď na 
prvom štartovacom seminári nás ohúril 
svojím výkladom p. Libor Jirků – obchod-
ný riaditeľ spoločnosti LR. Už na tomto 
seminári začali tie povestné „kliky“, alebo 
„cvaky“, alebo ako chcete. Potvrdilo sa 
nám, že nič v živote nepríde len tak. Ďal-
šie prekvapenie nenechalo na seba dlho 
čakať. Jedného dňa nás oslovil p. Michal 
Macko a dohovoril si s nami stretnutie. 
Vôbec sme nevedeli, PREČO?? Prišiel 
mladý muž (len o dva roky starší ako naša 
dcéra) a oznámil nám, že by rád rozbehol 
žilinské teritórium, ale že v Žiline nikoho 
nepozná a touto cestou hľadá obchod-
ných partnerov. Mal v tom čase 21 rokov, 
prišiel na mercedese... Slovo dalo slovo 
a my sme povedali, PREČO NIE??? Sme 
typ ľudí, ktorí nevedia stáť na jednom 
mieste. Máme v centre Žiliny zabehnutú 
pizzériu a práve sme rozmýšľali, čo ďa-
lej. Takže p. Macko vlastne prišiel práve 
včas.
Pretože sme boli z klasického podnikania 
naučení určitej zodpovednosti a vytrva-
losti, bolo pre nás úplne samozrejmé, že 
učiť sa môžeme len od najlepších, že k 
vzdelaniu a postupu hore neodmysliteľ-
ne patrí návšteva seminárov, preto dámy 
a páni, ak chcete veľmi rýchlo zistiť, čo 
je to úspech, NEVYNECHAJTE ani jeden 
seminár, ani jednu pracovku - URČITE TO 
STOJÍ ZA TO!!!
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LR-MERCEDES

Ďalší Organizační  
manažéri,  

ktorí si priviezli  
LR-Mercedes

Ľubomír rybák a Eva rybáková
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LR-MERCEDES

Po pol roku práce sa nám popri podni-
kaní podarilo dosiahnuť stupeň 21%. Tu 
už vidíte, že ten obchod za niečo stojí, že 
sa Vám oplatilo ísť na seminár, keď známi 
grilovali, že bolo fajn ísť na školenie lídrov, 
keď priatelia išli lyžovať. 
Nezabudnuteľným zážitkom bola pre nás 
naša 1. Milionárska párty u manželov  
Buksových. Verte nám máte sa na čo 
tešiť. Alebo chcete povedať že je to úpl-
ne normálne, aby majiteľ inej veľkej firmy 
otvoril svoj rozprávkový dom a pozval doň 
svojich top manažérov??? Asi  takých veľa 
nie je, však??? Prišiel 1. LR ples – toľko 
pozitívnych a dobre naladených ľudí na 
jednom mieste ... máte sa na čo tešiť!!!!!
Po pol roku sme splnili kvalifikáciu tímo-
vého manažéra. Naša organizácia sa 
rozrástla, zrazu nám do cesty prichádzali 
len samí dobrí a pozitívni ľudia. K mesač-
nému bonusu pribudlo 200 €. Možno si 
poviete – po pol roku, po pol roku tým sa 
to povie.
Prezradíme Vám jedno veľké tajomstvo a 
vy sa ho určite držte: Dôverujte sebe, pro-
duktom, ich kvalite, firme, myslite na svoje 
ciele A ÚSPECH MÁTE ZARUČENÝ!!!!!
Pokiaľ máte jasný smer a cieľ, držte sa 
ho a bojujte zaň celou svojou dušičkou. 
Všetko čo stojí za to, sa musí budovať. 
Rok, dva, tri päť - je to len na vás. 
Úspech na seba nenechá dlho čakať, len 
ho musíte pokúšať. Aj my sme mali svoj 
ďalší cieľ: MERCEDES. P. Macko pove-
dal – zviditeľniť cieľ!  Mali sme ho úplne 
všade. Určite to urobte so svojimi cieľmi 
rovnako.  Keď Vám bude ťažko a vy sa 
pozriete na svoj cieľ, bude to akoby ste si 
dobili baterky. A potom sa stane to, na čo 

Vás upozorňuje p. Jirků vo svojom semi-
nári. Prídete do Ahlenu a Vaša prvá cesta 
vedie k budove firmy. Stojíte tam a vaše 
myšlienky zabehnú pár rokov dozadu... 
toto je tá budova na obrázku v SILNOM 
PARTNEROVI, toto je to miesto... Plní 
zmiešaných pocitov odchádzate do firmy 
MERCEDES, kde si zajtra preberiete svoj 
PRVÝ ELERÁCKY MERCEDES!!!! Naozaj 
Vám to všetkým prajeme. Je to krásny 
pocit. Stáli sme tam a cez výklad sme 
pozerali (bolo 21.00 hod večer) na úplne 
nový mercedes. Najkrajšie na tom bolo, 
že bol NÁŠ a mal ŠPZ WAF LR!!!!
Na druhý deň ráno o 10.00 hod nás čaka-
lo naše autíčko na červenom koberci. Ne-
dajú sa tu opísať všetky stavy a myšlienky, 
ktoré nám vtedy prebiehali v hlave.
Je to niečo, čo si musí každý naozaj pre-
žiť sám. Ale skôr ako to zažijete, musíte 
prejsť pár krôčikov, musíte si ozrejmiť a 
stanoviť, čo je vo Vašom živote dôležité. 
My sa držíme jedného hesla: MOŽEME 
MAŤ ÚSPECH, ALEBO VÝHOVORKY. 
Nikdy nie oboje. Nikdy nežite bez cieľov. 
Náš ďalší cieľ je DOVOLENKA S LR v 
roku 2010.
Na našej ceste k mercedesu sme spoznali 
množstvo správnych ľudí. Naša vďaka za 
podporu a pomoc patrí v prvom rade už 
spomínanému dnes SOM Michalovi Mac-
kovi, obchodnému riaditeľovi p. Liborovi 
Jirků, SOM Janičke Gottvaldovej, orga-
nizačnej manažérke Ľubke Mackovej za 
ich skvelé rady a pomoc. Keby nebol pán 
Hocman navštívil Žilinu, asi by na tomto 
mieste písal niekto iný. 

Ďakujeme, Martin ☺
Všetky naše úspechy a neúspechy s nami 
prežívali aj naše dve dcéry Katka a Mir-
ka, ktorým tiež patrí naša vďaka ☺. Sú už 
dospelé, ale podnikali s nami odmalička. 
Riešili sme spolu všetky starosti – naše aj 
ich...
Špeciálne poďakovanie patrí majiteľovi fir-
my Ing. Alešovi Buksovi, vďaka ktorému 
si môže zmeniť život množstvo ľudí. On 
prvý mal dávno svoj sen a vďaka tomu, 
že si ho splnil sme všetci jedna veľká LR 
rodina.
ĎAKUJEME, p. BUKSA!!!
Čo dodať na záver??? Pustite sa do 
toho!!!! LR je veľká životná šanca! Naša 
určite. Či je aj vaša zistíte len vtedy, ak ju 
vyskúšate.
Všetko je pripravené, ideálne podmienky 
nikdy neboli lepšie. 
PREBUĎTE SA A ZAČNITE!

Veľa šťastia na ceste k úspechu 
Vám prajú Rybákovci

Začiatok spoluprácie – 03/2005
21% – 09/2005
TM – 02/2006
OM – 10/2008
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