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– Nieśmiała, skryta, z ogromnymi kompleksami i zerowym poczu-
ciem własnej wartości. Tak, to ja jeszcze trzy lata temu – mówi ze 
śmiechem Aldona. Trudno w to uwierzyć, patrząc na szczupłą, 
ładną dziewczynę z burzą kasztanowych włosów. – Pochodzę z bar-
dzo małej miejscowości, gdzie nie miałam szans na znalezienie 
pracy. To jeszcze bardziej mnie przygnębiało. Praktycznie nie mia-
łam znajomych, bywało, że przez kilka dni w ogóle nie wychodziłam 
z domu – przyznaje Aldona. Przerażał ją brak pracy i perspektyw. 
Dręczył fakt bycia na utrzymaniu rodziców. Pragnęła za wszelką 
cenę jakoś to zmienić, usamodzielnić się finansowo, ale nie za bar-
dzo wiedziała, co mogłaby zrobić. Znalazła się w potrzasku.

Uśmiech losu
Nigdy nie wiadomo, kiedy w naszym życiu nastąpi nieoczekiwa-
ny zwrot. Trzeba tylko umieć wykorzystać szansę. Aldona zupełnie 
przypadkiem trafiła na akcję promocyjną Oriflame. Poznała Wio-
lettę, która zaproponowała jej wykupienie karty rabatowej, pozwala-
jącej na zarobienie pieniędzy ze sprzedaży kosmetyków. – Od razu 
się zdecydowałam – wspomina Aldona. – To był impuls. Wcześniej  

w ogóle nie znałam produktów 
tej marki. Tak widocznie miało 
być i absolutnie nie żałuję tej 
decyzji!

Najpierw sama testowała 
kosmetyki. Te, które jej odpo-
wiadały, polecała swoim 
znajomy m. Zaczęła uma-
wiać się ze swoimi klientka-
mi, wychodzić z domu, zbie-
rała coraz więcej zamówień.  
W niedługim czasie osoba, 
którą poznała na stoisku w Brze-
sku, zaproponowała jej współ-
pracę w planie marketingo-
wym. Daje on nieograniczone 
możliwości zarobkowe.

Krok po kroku
– Pomyślałam, że warto spró-
bować, jestem w końcu bez-
robotna, nie mam nic do stra-
cenia – mówi Aldona. – Oczy-

Mam odwagę 
marzyć
Gdy inni mówią: niemożliwe, ona wyznacza 
sobie kolejny cel. A jeszcze tak niedawno 
czuła się słaba i zagubiona. Aldona Żak 
bardzo się zmieniła. Poznaj historię, która 
może być również inspiracją dla ciebie. 

wiście nie od razu było tak różowo. Na szczęście mogłam liczyć na 
wsparcie mojego męża Rafała. Musiałam się wiele nauczyć, popeł-
niałam mnóstwo błędów, ale przecież nie popełnia ich tylko ten, 
kto nic nie robi – dodaje. Współpraca z Oriflame tak ją wciągnę-
ła, że teraz stała się jej pasją. Zaczęła wiązać z nią coraz poważniej-
sze plany. Największe zalety? Swoboda. Jest sama sobie szefem i to 
ona decyduje o tym, ile czasu chce pracować i ile w związku z tym 
zarobi. Rozwój. Przez trzy lata dużo się nauczyła. Przeszła szkolenia 
kosmetyczne i biznesowe, które bardzo pomogły jej w sprzedaży. 
Kontakty. Dzięki Oriflame poznała wielu wspaniałych ludzi. Jej notes 
wypełnił się numerami telefonów do znajomych i przyjaciół. I wciąż 
ich przybywa. To ją bardzo cieszy. Uważa, że dzięki temu jej życie 
stało się bardziej wartościowe, bogatsze. – Wiem, że nie jestem 
sama. Mogę zawsze polegać na Wioli, która nauczyła mnie stawia-
nia pierwszych kroków w firmie. Na początku bałam się, że sobie 
nie poradzę, a ona cudownie mnie wspierała. I tak jest do dziś.

Cudowna metamorfoza
Gdy czujesz, że masz wpływ na swoje życie, dostajesz skrzydeł.  
Niezależność finansowa, jaką Aldonie przyniosła współpraca  
z Oriflame, sprawiła, że wreszcie uwierzyła w siebie. Pokonała  
swoją nieśmiałość, dziś nie boi się już wystąpień publicznych, 
swobodnie prowadzi szkolenia. Z radością uczestniczy we 
wszelkich firmowych zjazdach. Ma wtedy okazję poznać praw-
dziwe gwiazdy: Cezarego Pazurę, Martynę Wojciechowską, Ewę 
Farną. Korzysta także z zaproszeń na pokazy mody, m.in. topo-
wych projektantów, duetu Paprocki & Brzozowski. Na takich 
imprezach uświadamia sobie, że firma ma to COŚ, co sprawia,  
że ludzie są zadowoleni. – Cieszę się, że ja również należę do tej 
grupy szczęśliwców, i wiem, że w niedługim czasie spełnię  
swoje kolejne marzenia: kupię samochód, wybuduję dom, 
będzie mnie stać na dobre wakacje. Naprawdę warto wykonać  
krok do przodu, nie bać się zmian, uwierzyć w siebie i wziąć 
życie w swoje ręce – podsumowuje Aldona.

A ty jaki masz cel? Czy chciałabyś, tak jak Aldona, 
mieć pracę, która sprawiałaby ci radość? Dołącz do 
Klubu Oriflame! Zajrzyj na stronę www.oriflame.pl 
lub zadzwoń pod numer 801 122 000 (opłata za połą-
czenie według stawek operatora lokalnego).


