LR KARIÉRA

NOVÍ BRONZOVÍ ORGANIZAČNÍ MANAŽEŘI
Ľubomír Rybák
Najskôr rozhovory, motivácia. A potom
DOHODA. Urobili sme všetko, čo nám povedal. Absolvovali sme všetky semináre.
Sú neoddeliteľnou súčasťou cesty k úspechu. To sme pochopili hneď.
Pol roka po registrácii sme obhájili stupeň 21 %, TM, následne OM a v júni 2016
BOM.
Základom úspechu je učiť sa a prekonávať samého seba. Robiť, keď ostatní
oddychujú.
Na začiatku bolo treba určiť PRIORITY.
Je to ťažké. Ale ak chcete mať to, čo iní
nemajú, musíte robiť to, čo iní nerobia.
Náš plán bol jasný – MERCEDES. Nám
sa to podarilo za tri roky. Bolo to popri
podnikaní. Ak idete za svojim cieľom,
úspech sa zaručene dostaví.
Ľudia sa vzdávajú, pretože sa nevedia
vyrovnať s odmietnutím. Vydržte a verte,
že príde čas, kedy sa budete tešiť na každú prekážku, pretože jej zdolanie Vás posunie vpred.

Pozdravujeme všetkých LR partnerov
Je to neuveriteľné, ako život prináša zmeny. Človek niečo naplánuje a potom zrazu ZMENA.
Bol som klasický súkromný podnikateľ, majiteľ pizzerie v centre
Žiliny. Zhodou okolností sa mi do života priplietla Aloe Vera. Slovo
dalo slovo a ja som zistil, že je to to, čo teraz potrebujem.
Nasledovala registrácia s poznámkou: Nikde nebudem chodiť,
ani nebudem nikoho otravovať. Aloe sme začali piť, výsledky sa
dostavili.
Potom ale nasledovalo „osudové“ stretnutie. Michal Macko.
Tento muž obrátil náš život naruby.
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NOVÍ BRONZOVÍ OM

Ak čítate tieto riadky, máte to šťastie, že Vás na ceste životom
stretlo LR. Chyťte sa ho a nepustíte. Máte sponzora, ktorý bude
pri Vás stáť, či sa dariť bude, alebo nie. Zažijete neuveriteľné veci,
spoznáte super ľudí a zmeníte život sebe a svojim blízkym.

Na záver pozdravujeme náš skvelý tím nadšených ľudí, ktorí si
idú za svojimi cieľmi, a všetkých pozitívnych ľudí, ktorým bije srdce
rovnako ako nám L-R, L-R, L-R...

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým môžeme robiť taký skvelý
obchod: p. Ing. Aleš Buksa, ktorý to kedysi dávno všetko „spískal“, p. generálna riaditeľka Ing. Selníková, p. obchodný riaditeľ
Ing. Stoklasa, ako aj celý aparát pracovníkov na ﬁrme v Ostrave.

Ľubomír a Eva Rybákovci

Ďakujeme ZOM Michalovi Mackovi, ktorý pri nás stál od začiatku a veril nám, manželom Touškovým, ako aj Janičke Gottvaldovej
za ich skvelé semináre.
Jedno špeciálne DÍKY letí do LR neba obchodnému riaditeľovi
Liborovi Jirků. Jeho cenné rady v nás ostanú ešte dlho.
Ak váhate, teraz je ten najlepší čas urobiť niečo so svojim životom. Verte, nikdy sme neľutovali. Nikdy nebol lepší čas na naštartovanie Vášho LR obchodu. A ako sa hovorí – tí najlepší „ELERÁCI“
čakajú, kedy ich niekto osloví. Tak nestrácajme čas a pustime sa
do práce.

Základom úspechu
je učiť sa a prekonávať
samého seba. Robiť, keď
ostatní oddychujú.
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