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W naszej wspaniałej  podróży z Forever spotkało nas wiele atrakcji, miłych przygód i niezapomnianych chwil. 
Właśnie dla takich momentów warto tę podróż rozpocząć. Dzięki szczodrości  planu marketingowego stwo-
rzonego przez Rexa,  oprócz comiesięcznych wynagrodzeń, otrzymaliśmy kilka programów motywacyjnych  
i wiele wyjazdów po Europie i USA. W tym roku zakosztowaliśmy nowych emocji, które towarzyszyły progra-
mowi  Chairman’s Bonus.

Program ten zobowiązuje do dodatkowej pracy, lecz aby pod-
jąć wyzwanie ważny jest moment decyzji. Od decyzji, która za-
pada w umyśle i sercu zależy to, co może nastąpić dalej. Pod-
jęcie decyzji nie jest łatwe, jednak taki moment rozpoczyna 
realizację  każdego wyzwania. 
Wielokrotnie w życiu stajemy przed momentem podjęcia waż-
nej decyzji. Każde nowe doświadczenie może być dla nas wy-
zwaniem, a decyzja może zmienić nasze życie, ukształtować 
naszą osobowość, wprowadzić lepsze nawyki.

Dzięki dobrym decyzjom stajemy się lepsi.
Ceną, jaką trzeba zapłacić podejmując takie wyzwanie, jest 
wyjście ze strefy komfortu, która nas ogranicza, odbiera chęć 
rozwoju i sprawia że trwamy w określonej sytuacji.
Tak więc decyzja – podjęcie wyzwania, zobaczenie celu i sen-
su jego osiągnięcia – jest chwilą, która nadaje naszemu działa-
niu nowy powiew emocji. Tak było też z naszym wyzwaniem. 
Wspólna decyzja o przeznaczeniu połowy czeku na projekt 
bliski mojemu sercu, jakim jest Dom Matki i Dziecka  
w Sosnowcu włączyła we mnie motor zaangażowania, do-
dała energii, wprowadziła plan działania i monitoring  wy-
ników.

Rex uczy nas  dzielić się z potrzebującymi 
nie tylko wędką, ale i rybą. 
Co roku sprawozdanie z działalności Forever Giving zachwyca 
nas rozmachem, szczodrością i uczy pomocy najbiedniejszym. 
To potęga miłości, o której Rex tak często wspomina, daje 
naszej firmie wyjątkowy profil i wyróżnia ją spośród wielu firm 
działających w systemie MLM.
Wracając do mojej misji, Dom o który zabiegam, pierwotnie  
w moich planach nosił nazwę Domu Miłości Matki. Ta nazwa 
mówi sama za siebie. Dziecko od pierwszych swoich chwil po-
winno wzrastać w atmosferze miłości, powinno ją otrzymywać, 
aby potem  w dorosłym życiu mogło ją oddawać. Aby ta potrze-
ba została zaspokojona, należy zadbać o  potrzeby podstawo-
we: dach nad głową, jedzenie i bezpieczeństwo. Temu ma słu-
żyć budynek, który dzięki Caritas Sosnowiec i wielu ludziom 

Twoje działanie zacznie się od Twojej decyzji
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dobrej woli wspólnie oddamy 
do użytku do 2015 r. Całym 
sercem pragnę lepszego życia 
dla tych najmniejszych oraz ich 
matek, których tak wiele czeka 
na lepsze warunki życia. Wiem, 
że możemy im  bezinteresow-
nie pomóc. Zanim to nastąpi, 
każde moje działanie w tej 
sprawie napawa mnie radoś-
cią, nadaje nowy sens pracy, 
pomaga zwalczyć zniechę-
cenie, inspiruje, dodaje sił  
i pomysłów. 
Pragnę podziękować Dyrekto-
rowi Jackowi Kandeferowi  za 
to, że mogę się z Wami dzielić  
moją  ideą dobroczynności za-
równo na łamach czasopisma, 
jak i wielokrotnie podczas Suc-
cess Day. Dziękuję też wszyst-
kim, którzy odpowiedzieli na to 
wezwanie. Jestem dumna, że 
w naszej firmie jest tak wielu 
wspaniałych ludzi, gotowych 
nieść bezinteresowną pomoc. 
Dziś zachęcam Was do podej-
mowania decyzji, wyzwań, wy-
znaczania nowych celów, szu-
kania inspiracji i do działania, 
aby  zdobywać  to, co Forever daje i dzielić się tymi wartościa-
mi, które od Forever otrzymujemy.

Wiem że radość dawania może być wielo-
krotnie większa od radości otrzymywania. 
Gorąco życzę Wam tego wspaniałego uczucia!
Wiesława Spyra, Senior Manager, 
członek Klubu Top Liderów 2013


