
Forever  |  September - Október  |  Září - Říjen 2021    

24 ROZHOVOR: MARTIN BARTOŠEK

Jak jste se dozvěděli o Foreveru 
a jak to všechno začalo?
Poprvé jsem se seznámil s Foreverem 
před více než patnácti lety, kdy se mi 
do rukou dostal katalog s produkty. 
Několik let jsme já a následně i moje 
rodina používali produkty jako zákazníci. 
Ověřili jsme si, že mají produkty 
blahodárný účinek na naše tělo i psychiku 
a začali jsme Forever doporučovat také 
našim klientům. Rozhodli jsme se pro 
Forever a od té doby je Forever běžnou 
součástí našich životů. Ze zpětných vazeb 
našich klientů vidíme, že to má smysl, a to 
nás naplňuje. 

Jaká byla vaše cesta k manažerovi 
a co se vám na Foreveru líbí a co 
jste se díky němu naučili o sobě?
Jsem člověk, který ve všem, co dělá, musí 
nejprve vidět nějaký vyšší smysl. Dříve jsem 
pracoval v různých oborech a směrech, 
kde jsem ten vyšší smysl viděl. Pracoval 
jsem jako projektový manažer v produkční 
společnosti nebo jako manažer ve státní 
správě, lektor programů osobního rozvoje 
a lektor seminářů ke zvládání 
stresu pro zdravotní sestry, 
lékaře nebo starosty obcí. 
V rámci terapeutických 
skupin jsem pomáhal 

dětem s poruchami chování. Posledních 17 
let se věnuji terapeutické praxi a pochopil 
jsem, že je nutné s lidmi pracovat nejen 
na jejich psychice a emocích, ale i na jejich 
zdraví, protože to spolu úzce souvisí. 
Ve Foreveru vidím vyšší smysl, a to je pro 
mne důležité. 

Pustil jsem se tedy vedle mé terapeutické 
praxe také do Foreveru 

a v průběhu času 
se přidala i moje 

partnerka Natália, 
která je také 

terapeutem Na Foreveru se nám líbí 
spousta věcí, zejména pak 
to, že je hodně investováno 

do výzkumu, kvality a inovace.

má smyslmanažerem
Stát se

PŘEDSTAVUJEME 
NOVÉHO MANAŽERA 
Z ČESKÉ REPUBLIKY 
MARTINA BARTOŠKA.
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a má stejný úhel pohledu na zdraví klienta, 
jako mám já. Podnikáme společně, oba 
nás to baví a je to obohacením i pro naše 
partnerství.

Cesta k manažerovi vyžaduje pozitivní 
myšlení, vytrvalost a sebedůvěru, ostatně 
jako všechno, na čem záleží. Důležité je 
pochopit, že podnikání ve společnosti 
Forever je příležitost, jak překonávat 
pochybnosti a vystupovat ze své komfortní 
zóny. Forever pomáhá lidem růst a rozvíjet 
se. Lidé, kteří pracují jako OSVČ vidí 
a oceňují jednoduchost tohoto systému. 
Každý z nás musí překonávat nejednu 
výzvu, například strach z úspěchu, 
nebo strach z toho být vidět. Obecně je 
v každém z nás nepřeberné množství 
různých neuvědomělých programů, které 
nám zakazují cítit se úspěšný, svobodný 
a kreativní. Naštěstí se toto všechno dá 
prací na sobě překonat a stát se úspěšným. 
Všimli jsme si, že jakmile jsme začali 
směřovat k pozici manažer, začali jsme si 
to všechno ještě více užívat. Měli jsme více 
nápadů, jak svoje podnikání rozšiřovat. 
Lidé se nám začali sami ozývat se žádostí 
o spolupráci. 

Oba jsme s manželkou vegani a také 
spousta našich klientů a spolupracovníků 
jsou na této cestě. Používáme tedy jen 
produkty, které neobsahují živočišné 
složky. Forever je jediná firma, kde je hned 
několik produktů pro vegany, se kterými 
jsme spokojeni a které rádi nakupujeme. 
Na Foreveru se nám líbí spousta věcí, 
zejména pak to, že je hodně investováno 
do výzkumu, kvality a inovace. 

Jaké byly první pocity z dosažení 
pozice manažera?
Pocítili jsme radost a vděčnost za tuto 
možnost. Prestižní pozice manažera si 
ceníme hlavně z toho důvodu, že jsme 
ukázali spolupracovníkům a dalším 
zájemcům, že je možné toho dosáhnout. 
Můžeme tak být příkladem a inspirací 
ostatním, že všechno jde, když se chce. 

Potěšilo nás rovněž pozvání na Manager‘s 
Retreat v Tatrách. Těšíme se, že se 
setkáme s novými a zajímavými lidmi, kteří 
mají stejnou vášeň, jako my — být zdraví, 
šťastní a pomáhat druhým.

Jak jste prožili období covidu?
Věnovali jsme více času svému nitru, takže 
jsme se více ponořili do meditací, například 
do celosvětového projektu Meditace pro 
planetu www.earthmeditationmovement.org 
Objevila se také inspirace napsat knihu 
o mé práci a terapeutické metodě, kterou 
v ČR provozuji už 17 let. Pustil jsem se 
i do studia MBA v oboru psychologie 

managementu. S Natálkou máme v srpnu 
svatbu a plánujeme rodinu. Situace 
s covidem a všemi těmi nařízeními je 
složitá, někdy i náročná, ale snažíme se být 
pozitivní a učíme to také lidi kolem nás.

STRUČNĚ

PODĚLTE SE O SVÉ ŽIVOTNÍ 
MOTTO:  
BUĎ VDĚČNÝ ZA TO, CO FUNGUJE 
A ONO TO POROSTE.

OBLÍBENÝ PRODUKT:  
ALOE VERA GEL A ARGI+

VAŠE HOBBY  
(ZÁJMOVÁ ČINNOST):  
OSOBNÍ A SPIRITUÁLNÍ ROZVOJ, 
ČETBA KNIH A VZDĚLÁVÁNÍ, 
PROCHÁZKY V PŘÍRODĚ, 
POSEZENÍ U ČAJE, RODINNÁ 
SETKÁNÍ 

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU:  
RAK A STŘELKYNĚ

KDE NEJRADĚJI TRÁVÍTE 
DOVOLENOU: VŠUDE TAM, 
KDE DÝCHÁ HISTORIE. RÁDI 
SE PROCHÁZÍME ULIČKAMI 
STŘEDOVĚKÝCH MĚST, MEZI 
NAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTA 
PATŘÍ ZNOJMO, ČESKÝ KRUMLOV, 
PRAHA, ISTANBUL A BENÁTKY.

Martin Bartošek 
s manželkou Natálií.


