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Każdy człowiek ma swoją drogę i
każdy ma swoja hisorię do

opowiedzenia. Nie wszystkimi
historiami chcemy się dzielić

publicznie. ALe niektórymi warto się
podzielić. Być może bez

szczegółów, ale może się okazać, że
Twoja historia o tym jak to się stało,

że dziś jesteś w tym miejscu w
którym jesteś, będzie bardzo
inspirującą historią dla Twoich

odbiorców.  
 

Jedno jest pewne. Dzięki niej
staniesz się im bliższy. Bardziej

"ludzki". Zobaczą, że też miałeś/aś
dołki i błędne decyzje za sobą. Że
też miałeś rozterki i problemy oraz

trudne decyzje do podjęcia.  
 

Zatem w ten sposób inspirujesz
innych, gdyż pokazujesz im, że

skoro Ty mogłeś przez to przejść, to i
oni mogą. Że mają w sobie siłę, że
mogą działać w kierunku swoich

celów. 

inspirujesz 
budujesz zaufanie 
stajesz się bliższy swoim odbiorcom 
bo się otwierasz przed nimi 
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Zrób swoje NOTATKI !!!
#1 Pomyśl !  
Jak wyglądała Twoja droga przez ostatnie 10 lat? 
Narysuj to sobie i zastanów się, którymi z tych 
zdarzeń możesz i chcesz się podzielić i w jakim 
stopniu z Twoimi odbiorcami? 

#2 Czego nauczyłeś się przez te ostatnie 
10 lat (lub inny okres)? Co z perspektywy 
czasu możesz ocenić, że było dla Ciebie 
KAMIENIEM MILOWYM w Twojej drodze? 

#3 Jakimi radami możesz podzielić się ze swoja 
publicznością? 

https://info.wielowymiarowy-biznes.pl/30-pomyslow-fb-live-fgd17/
https://info.wielowymiarowy-biznes.pl/30-pomyslow-fb-live-fgd17/


PRZYKŁADY TEMATÓW LIVE

Rozpocznij LIVE

TWOJA DROGA MOŻE ZAINSPIROWAĆ WIELE LUDZI DO 
POSTAWIENIA PIERWSZYCH KROKÓW Z WIARĄ I NADZIEJĄ

DZIŚ MINĘŁY 3 MIESIĄCE ODKĄD JESTEM W FIRMIE
MLM I MAM PEWNĄ REFLEKSJĘ NA TEMAT TEGO JAK
ZACZYNAŁAM...

DZISIAJ POMYŚLAŁAM, ŻE POWIEM COŚ O TYM JAK TO
BYŁO GDY ZACZYNAŁAM POZNAWAĆ TEMAT MLM I
JAKIE DZISIAJ WIDZĘ BŁĘDY W SWOIM MYŚLENIU
KTÓRE WTEDY MIAŁAM, I CO BYM ZROBIŁA INACZEJ
ABY OSIĄGNĄĆ LEPSZE REZULTATY - DZIĘKI CZEMU TY
MOŻESZ SZYBCIEJ SIĘ ROZWINĄĆ 

https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/
https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/

