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Dzięki darowi natury, jakim jest Aloe Vera i naszej pasji pomagania innym, przeszliśmy długą 
drogę od skromnych początków. Nasza podróż przez te lata to jedno z moich najwspanial-
szych życiowych doświadczeń i jestem szalenie dumny z sukcesu, jaki dane nam było wspólnie 
osiągnąć. Nasz niesamowity zespół w Forever Living Products zbudował niewzruszone fun-
damenty, dzięki czemu możemy cieszyć się zdrowiem i dobrobytem, z których słynie Forever. 
Według niektórych tradycji, symbolem 35. rocznicy jest szmaragd. Co stanowi o wyjątkowości 
tego klejnotu? Jest to po części zasługa jego symboliki. Na całym świecie szmaragdy kojarzone 
są z powodzeniem, harmonią, luksusem i pięknem. Nawet Arystoteles utrzymywał, że potęgują  
one powodzenie w biznesie i wspierają dobre samopoczucie. Tak samo jak szmaragd, również 
Forever jest na świecie symbolem zdrowia, urody i sukcesu. To doskonałe odzwierciedlenie 
naszych wspólnych osiągnięć! Z okazji szmaragdowej rocznicy stworzyliśmy również specjal-
ne logo, zawierające symbol nieskończoności. Reprezentuje on nieograniczone możliwości, 

jakie mamy, by osiągnąć pomyślność, dobrobyt i wolność, definiowane przez Forever!
Nasza wspólna historia to także pokonane wyzwania, takie jak zamarznięcie aloesu w późnych latach 80. Nasi lojalni Dystrybu-
torzy, którzy byli z nami od początku, wykazali się cierpliwością podczas chwilowego braku aloesu. Wiedziałem, że potrzebne 
jest nam niezawodne źródło Aloe Vera, co skłoniło mnie do zakupu pierwszych pól aloesowych Forever. W efekcie, staliśmy się 
światowym numerem jeden w dziedzinie uprawy, dystrybucji i dostaw najwyższej jakości Aloe Vera, a nasze plantacje obejmują dziś 
ponad 6000 akrów, na których rośnie 50 milionów roślin.
Jestem szczególnie dumny z wpływu, jaki wywarliśmy na zdrowie i status ekonomiczny Dystrybutorów w ponad 150 krajach. 
Szalenie podoba mi się to, że nad Forever nigdy nie zachodzi słońce. Każdy zasługuje na szczęście, finansowe bezpieczeństwo  
i zdrowie; i właśnie dlatego ponad 35 lat temu założyłem Forever Living Products.
Oprócz tego, że stwarzamy ludziom niewiarygodne możliwości poprawy zdrowia i finansów, wnosimy swój wkład także na inne 
sposoby. Za pośrednictwem Forever Giving, naszej organizacji non-profit, przyczyniamy się do poprawy sytuacji tysięcy ludzi na 
całym świecie. W różnych krajach status ekonomiczny i zdrowie dzieci oraz dorosłych, dla których los był mniej łaskaw, popra-
wiły się dzięki wsparciu naszej globalnej Rodziny Forever. Nie tylko pomagamy innym. Nasz system zarządzania środowiskowego 
sprawia, że równie widoczne jest nasze zaangażowanie w trwałość środowiska naturalnego. Co więcej, nasze plantacje aloesowe 
co roku oczyszczają Ziemię z 2 milionów ton dwutlenku węgla! 
Wierzę, że jeśli chodzi o możliwości dla Dystrybutorów, najlepsze jeszcze przed nami. Każdy z Was jest dla mnie ważny. Nadal 
dążymy do tego, by oferować Wam najlepszą szansę na świecie. Dziękuję Wam za ważną rolę, jaką odegraliście w tej spektakular-
nej, trwającej już 35 lat podróży!
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