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bardzo aktywna, która podobnie jak jej mà˝ je suplementy Forever 
i nie za˝ywa ˝adnych leków.

O niezwykłych właÊciwoÊciach aloesu i innych produktów Forever 
przekonywały nas przykłady wielu naszych znajomych i przyjaciół, 
którym je poleciliÊmy. Szybko rosła nasza struktura, a co za tym 
idzie – sprzeda˝ produktów. Zacz´liÊmy dostrzegaç pot´g´ biznesu 
Forever. Po 6 miesiàcach awansowaliÊmy na pozycj´ Managera.  
W tym okresie razem z mojà ˝onà Urszulà byliÊmy zafascynowani 
ogromnymi mo˝liwoÊciami współpracy z tà wspaniałà Firmà. To 
właÊnie moja cudowna ˝ona pomogła mi podjàç decyzj´ o rezyg-
nacji z dotychczasowej pracy zawodowej, a tak˝e z biznesu trady-
cyjnego, jaki wówczas prowadziłem, aby zajàç si´ wyłàcznie pracà 
w Forever. Dwa lata póêniej dołàczyła do mnie rezygnujàc ze swo-
jej pracy etatowej. Tak to trwa do dzisiaj i nigdy nie ˝ałowaliÊmy 
podj´tych wtedy decyzji.

Praca dla Forever dawała nam coraz wi´cej satysfakcji i radoÊci  
z tego, co robimy, nie wspominajàc o coraz lepszej formie naszego 
domowego bud˝etu. Coraz lepiej poznawaliÊmy aloesowy Êwiat, 
ogromne plantacje tej roÊliny, wyjàtkowe zakłady Aloe Vera of 
America. To wszystko było jednak takie odległe. MarzyliÊmy o tym, 
aby zobaczyç to na własne oczy. Marzenia si´ spełniajà, jeÊli tylko 
tego naprawd´ bardzo pragniemy. W 2002 r. polecieliÊmy na Zjazd 
Mi´dzynarodowy do Dallas z okazji 25-lecia Firmy. Nie udało nam 
si´ wtedy zobaczyç plantacji aloesowych, ale zwiedziliÊmy zakłady 
AVA w Dallas. Plantacje i unikatowy proces stabilizacji mià˝szu 
zobaczyliÊmy 4 lata póêniej podczas wycieczki pozjazdowej zafun-
dowanej nam przez FLP. Na jednym kompleksie plantacji mogliÊmy 
zobaczyç, jak sadzi si´ aloes, jak rosnà posadzone ju˝ młode plan-

tacje i jak zbiera si´ ju˝ dojrzałe liÊcie aloesu. W zakładach stabiliza-
cji przeÊledziliÊmy cały proces pozyskiwania mià˝szu i jego utrwa-
lania. Kiedy widzisz to wszystko na własne oczy, zaczynasz w peł-
ni rozumieç misj´ i pot´g´ FLP. Jest to wspaniale funkcjonujàcy, 
samowystarczalny, Êwietnie zorganizowany organizm, co widaç na 
ka˝dym etapie zwiedzania. Wsz´dzie idealny porzàdek, czystoÊç, 
doskonała organizacja, perfekcja. Oglàdajàc ogromne hale maga-
zynowe gotowych do wysyłki produktów, mo˝na oceniç, jak 
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Kiedy w 1978 r. Rex Maughan tworzył w Phoenix Forever Living 
Products, ja koƒczyłem studia ogrodnicze w Krakowie. Gdy Rex za-
kładał plantacje aloesowe w Teksasie i Meksyku, ja zastanawiałem 
si´, czy zajàç si´ uprawà pieczarek czy kwiatów. W tamtym okre-
sie, mimo ukoƒczonych specjalistycznych studiów, nie miałem 
poj´cia, ˝e aloes mo˝na uprawiaç na skal´ przemysłowà. O aloesie 
wiedziałem tyle, ˝e jest to sukulent uprawiany jako roÊlina ozdob-
na, którego sok mo˝na wykorzystywaç do gojenia drobnych 
skaleczeƒ i zapalenia gardła. Na pełnà wiedz´ o tej cudownej 
roÊlinie przyszło mi czekaç a˝ 17 lat. Przez te lata nie zajàłem si´ 
ostatecznie ani pieczarkami, ani kwiatami, natomiast los zwiàzał 
mnie zawodowo z szeroko poj´tà chemizacjà rolnictwa. Wdra-
˝aliÊmy i upowszechnialiÊmy wÊród rolników stosowanie na 
szerokà skal´ pestycydów i nawozów w uprawach nie tylko ogrod-
niczych, ale równie˝ rolniczych. Przy wsparciu Bud˝etu Paƒstwa 
rosło wielokrotnie zu˝ycie tych pestycydów w całym kraju, aby do-
równaç bardziej rozwini´tym paƒstwom zachodnim. W majestacie 
prawa coraz bardziej truliÊmy społeczeƒstwo. Potwierdzały to ba-
dania na pobieranych losowo próbkach warzyw czy owoców prze-
znaczonych do sprzeda˝y. Znacznie przekraczane były dopuszczal-
ne normy szkodliwych azotanów i azotynów, a tak˝e pozostałoÊci 
pestycydów. Ówczesne przepisy nie pozwalały zakwestionowaç 
czy wycofaç z obrotu takiej niebezpiecznej partii towaru. Najbar-
dziej szkodliwe były tzw. nowalijki, pojawiajàce si´ na rynku 
wczesnà wiosnà.

Kiedy w 1995 r. zetknàłem si´ z ofertà Forever, czułem, ˝e sà to 
produkty, których potrzebujemy o wiele bardziej ni˝ tzw. zdrowych 
owoców i warzyw. Musiałem si´ tylko o tym przekonaç. Informacja 
o tym, ˝e aloes uprawiany jest bez u˝ycia pestycydów i nawozów 
była dla mnie (w Êwietle tego, co przedstawiłem powy˝ej) bardzo 
istotna. Szybko przekonałem si´ równie˝ o jego właÊciwoÊciach 
odtruwajàcych, co było czuç i widaç w pierwszych tygodniach pi-
cia aloesu, szczególnie u osób silnie zatrutych pestycydami. Szyb-
ko potwierdziliÊmy jego skutecz noÊç – gdy nasza córka zacz´ła piç 
aloes, przestała zapadaç na infekcje gardła, wczeÊniej regularnie 
nawracajàce. Bardzo dobrym przykładem, jak działa aloes, jest mój 
teÊç, któremu pierwszy baniak sprezentowałem podczas jego po-
bytu w szpitalu, kiedy był tam w stanie przedzawałowym. Po wypi-
ciu tego baniaczka przyszedł do mnie i powiedział „Niewa˝ne, ile to 
kosztuje, ale załatw mi nast´pny, bo ja si´ po tym bardzo dobrze 
czuj´”. Miało to miejsce 13 lat temu, a do dzisiaj teÊç jest w bardzo 
dobrej formie, Êwietnie si´ czuje, uprawia działk´, jeêdzi na rowe-
rze, je suplementy Forever i mimo swoich 80 lat nie u˝ywa ˝ad-
nych leków. W równie dobrej formie jest teÊciowa, pełna wigoru, 
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ogromnym wyzwaniem logistycznym jest dystrybucja i zaopatrze-
nie w produkty 135 paƒstw na całym Êwiecie. Âmiesznie wyglàdajà 
wtedy nasze pretensje do hurtowni w Warszawie, ˝e chwilowo bra-
kło jakiegoÊ produktu.

Pracujàc w Forever mamy dost´p do najwy˝szej jakoÊci produktów 
od˝ywczych pochodzenia naturalnego. Podobnie jak aloes, w ide-
alnych warunkach wytwarzane sà produkty pszczele i pozostałe  
z programu od˝ywczego. Korzystajmy z nich do woli i sprawmy, 
aby nasi znajomi robili to samo. To cała filozofia biznesu Forever. 
JeÊli to zrobimy, b´dziemy zdrowi i bogaci.

Niedawno spotkałem si´ z publikacjà zamieszczonà w internecie,  
w której podano informacj´ o tym, jak na przestrzeni ostatnich 
dziesi´ciu lat zmieniła si´ zawartoÊç składników od˝ywczych  
w najbardziej popularnych owocach i warzywach. Okazuje si´, ˝e 
zawartoÊç np. witaminy C czy magnezu spadła w niektórych z nich 
o ponad 80%. Wielu mikroelementów i niektórych witamin w ogó-
le brakuje, a pozostałe sà w znacznie mniejszej iloÊci. Dane te 
wyraênie wskazujà, jak wa˝na i niezb´dna jest suplementacja, jeÊli 
chcemy zaspokajaç potrzeby naszego organizmu w niezb´dne 
składniki od˝ywcze. Ostatnie doniesienia o zatrutym melaminà 
mleku, powodujàcà niewydolnoÊç nerek, czy miodzie z Chin 
zawierajàcym antybiotyk chloramfenikol, stosowany niegdyÊ w le-
czeniu duru brzusznego, mogàcy zniszczyç szpik kostny, pokazujà, 
z jak wielkimi zagro˝eniami Êwiat si´ boryka. Jak twierdzi dr Zbi-
gniew Hałat, epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdro-
wia Konsumentów, na polskim rynku sà chiƒskie ryby i owoce mo-
rza naszpikowane nitrofuranem – antybiotykiem, który ma działa-
nie m.in. rakotwórcze. Importowany czosnek poddawany jest na-
promieniowaniu co zapobiega jego kiełkowaniu, ale jednoczeÊnie 
zabija w nim to, co najlepsze. W ciàgu ostatnich kilkunastu lat do-
puszczalna prawnie zawartoÊç fosforanów w w´dlinach wzrosła 
kilkakrotnie, dzi´ki czemu mo˝emy ju˝ z 1 kg mi´sa wyprodukowaç 
około 2,5 kg szynki. W Êwietle tych wszystkich aktualnych 
doniesieƒ zagro˝enia chemizacjà rolnictwa z lat 80. i 90., o których 
pisałem wczeÊniej, majà si´ nijak do współczesnych.

Na szcz´Êcie mamy nasze produkty z aloesem na czele, jako super 
przeciwwag´ dla współczesnych zagro˝eƒ, co pozwala optymi-
styczniej patrzeç w przyszłoÊç. Kiedy Êwiat zalewany jest tanià, 
tandetnà i ska˝onà ˝ywnoÊcià, uÊwiadamiajmy wszystkim wokół, 
˝e ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci tanio wyprodukowaç si´ nie da. 
UÊwiadamiajmy zagro˝enia tam, gdzie one istniejà, a przełamujmy 
opory tam, gdzie ich byç nie powinno. Przypomn´ słowa naszej dr 
Kraczkowej, które zapadły mi w pami´ç: „Trz´sie mnie, kiedy słysz´ 
od matek dzieci pytania, czy tyle tego aloesu to im nie zaszkodzi,  
a nie zapytajà nigdy, czy paczka zjadanych codziennie chipsów im 
nie zaszkodzi, czy wypijana codziennie butelka coli im nie zaszko-
dzi, itd.”. To od nas zale˝y, jak b´dzie si´ rozwijał nasz biznes Fore-
ver. Od tego, jak b´dziemy reagowaç na tego typu pytania, jak na-
sze otoczenie b´dzie reagowaç na zagro˝enia i im przeciwdziałaç.

JesteÊmy we wspaniałej firmie i bàdêmy z tego dumni, a przy tym 
szczerze dzielmy si´ tym z innymi. Pokazujcie Forever poprzez plan 
marketingowy, ale równie˝ poprzez wspaniałe produkty. To sà dwa 
filary, na których ta firma si´ wspiera, i nie próbujcie budowaç 
swojego biznesu inaczej.

Naszym mentorem, przewodnikiem i wzorem do naÊladowania jest 
Rex Maughan, zało˝yciel i twórca FLP. Osobiste spotkanie z tym 
niezwykłym człowiekiem i mo˝liwoÊç rozmowy pozostawia trwałe 
i niezapomniane wra˝enia. Tak było i w naszym przypadku. 
SpotkaliÊmy go przypadkowo podczas spaceru po promenadzie  
w Cannes na Zjeêdzie Europejskim, na którym byliÊmy razem  
z dzieçmi. Rozmawiał z nami jak prawdziwy ojciec, pytajàc skàd 
jesteÊmy i jak pracujemy. Rozpoznał naszà córk´ Ani´, która wtedy 
na Zjeêdzie odbierała swój awans na Managera. Podczas rozmowy 
ofiarował jej odznak´ w postaci złotej pszczółki twierdzàc, ˝e do-
strzega w niej przyszłego lidera grupy i takie wyró˝nienia daje 
wyjàtkowym osobom. Naszego syna Mariusza zapytał, dlaczego 
jeszcze nie jest Managerem, na co ten zgodnie z prawdà odpowie-
dział, ˝e jest lekarzem i zamierza specjalizowaç si´ w kardiologii, 
ale produktów u˝ywa i jest z nich bardzo zadowolony. Mariusz do 
dzisiaj wspomina słowa Rexa: „Przeka˝ swoim pacjentom, aby pili 
aloes, a nie b´dà musieli wszczepiaç sobie bajpasów”. ZrobiliÊmy 
sobie z nim wtedy sporo zdj´ç; poprosił, aby mu je przesłaç do 
Phoenix, co te˝ uczyniłem. Potem osobiÊcie telefonował, dzi´kujàc 
i przesyłajàc okazjonalne pozdrowienia pocztà. Tym wszystkim, 
którzy nie mieli jeszcze okazji do takiego osobistego poznania 
Rexa, ˝ycz´, aby to nastàpiło jak najszybciej. Wierz´ gł´boko, ˝e 
rozwiniemy biznes Forever w Polsce, tak jak na to zasługuje, i wte-
dy Rex przyjedzie do Polski osobiÊcie, a wszyscy, którzy go jeszcze 
nie znajà b´dà mieli okazj´ poznaç i pokochaç tak jak my.


