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Zaczynając biznes Amway, dr Mária Süli zajmowała wysokie 

stanowisko. Z tytułem doktorskim była wice-dyrektorem w szkole 

średniej. Zaczynała kilka firm z sukcesem, ale wkrótce zorientowała 

się, że więcej pieniędzy oznacza mniej wolnego czasu.  

Z początku nie rozumiała biznesu. Pierwsze seminarium 

weekendowe było dla niej punktem zwrotnym, ponieważ zobaczyła 

przykłady, jak przez rozwijanie biznesu można żyć wolnym życiem, 

bez budzika nastawionego na wczesną godzinę. Postanowiła 

spróbować, szybko osiągnęła poziom Srebrnego PA, a zaraz potem 

poziom Szmaragda. Wkrótce po tym musiała zmierzyć się                  

z poważnymi problemami zdrowotnymi. Mimo tego dochód z biznesu 

wzrósł, dając jej szansę na zmianę stylu życia i rekonwalescencję. 

Jest wdzięczna, że biznes przyniósł wolność finansową jeszcze zanim 

było to niezbędne. 

    Po kilku latach, widząc entuzjazm swoich partnerów biznesowych, 

czując ufność, jaką pokładali w niej sponsorzy, podjęła pracę             

w biznesie aż do osiągnięcia poziomu diamentowego. 
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„Jesteśmy zdrowi, dzieci dorosły, a każde z nas żyje wolnym, 

zabezpieczonym i niezależnym życiem. Mamy pewność, że osiągnęliśmy 

to wszystko dzięki silnej, finansowo bezpiecznej firmie o etycznej polityce, 

a także dzięki niezastąpionej grupie osób, które mogły realizować swoje 

marzenia poprzez ten biznes.” 
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