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Sukces nie zawsze można 
zmierzyć liczbami, ale 
mamy kilka imponują-
cych wskaźników, po-
kazujących co osiągnęli-

śmy w 2013 roku…
 7 Wysłaliśmy ponad 10 000 000 kartonów 

z zakładów w Dallas

 7 Wytworzyliśmy ponad 31 000 000 litrów 
Aloe Vera

 7 Wyprodukowaliśmy grubo ponad miliard pigułek

 7 Rozdaliśmy ponad 21 milionów dolarów w pierw-
szym w historii, pionierskim w branży programie Glo-
bal Chairman’s Bonus

 7 Zorganizowaliśmy pierwszy w historii Global 
Eagle Managers Retreat

 7 Wprowadziliśmy Forever Daily, FAB X, nowe Fore-
ver Calcium, flawless by Sonya®…

Ponadto, właśnie wprowadziliśmy całkiem nowy ze-
staw, o którym wielu z Was jeszcze nie słyszało – Vital5. 
Dział marketingu zaproponował hasło „Advanced Nu-
trition Made Simple", czyli Prosty sposób na zaawan-
sowane odżywianie – jestem nim zachwycony. Każdy 
człowiek na świecie powinien codziennie stosować ten 
zestaw, dlatego potencjał jest nieograniczony!

To tylko niektóre z osiągnieć, jakie przychodzą mi do 
głowy… Są również niezliczone zwycięstwa odniesio-
ne przez Was na szczeblach krajowych i regionalnych, 
ale brak mi miejsca by je wszystkie w tym liście wyli-
czyć!

W ciągu ostatnich lat wielu z Was pytało mnie dlacze-
go ciągle robię to co robię. „Dlaczego nie przejdziesz 
na emeryturę i nie odpoczniesz?” Moja odpowiedź 
jest niezmienna: „Żartujesz? Mam najlepszą pracę na 
świecie!” Myśl, że w jakiś niewielki sposób możemy 
wywołać uśmiech na czyjejś twarzy to fenomenalne 
uczucie. To moja motywacja, moje dlaczego, mój po-

wód. Uwielbiam wywoływać uśmiechy na twarzach lu-
dzi! I właśnie dlatego mam najlepszą pracę na świecie.

Jesteście gotowi na 2014? Odkryliście – po raz pierw-
szy lub na nowo – SWOJE dlaczego? Upewnijcie się, że 
jest dla Was jasne dlaczego jesteście zaangażowani  
w Forever i co chcecie osiągnąć. Bez wyraźnego, po-
tężnego dlaczego zostaniecie pokiereszowani i ze-
pchnięci z kursu przez sztormy wątpliwości i wysiłki 
złodziei marzeń. Kiedy jednak będziecie mieć jasną wi-
zję tego, do czego dążycie, przepłyniecie bezpiecznie 
przez każdy sztorm. Może trochę poobijani, ale prze-
trwacie i osiągniecie więcej niż kiedykolwiek wydawa-
ło się Wam możliwe.

Jak odnaleźć swoje dlaczego? Może to być proces, 
dlatego bądźcie cierpliwi, w końcu je znajdziecie. Nie-
którym z nas przychodzi to z łatwością, inni potrzebują 
więcej czasu. Gregg ma tutaj dobrą radę: „Zobacz co 
sprawia, że czas mija ci błyskawicznie, a zbliżysz się do 
znalezienia swojego dlaczego.”

Mamy okres świąteczny, który uwielbiam. To najlepsze 
chwile roku. Bawcie się dobrze – wiem, że cała nasza 
rodzina Maughanów na pewno będzie!

Dziękuję każdemu z Was. Jesteśmy firmą olbrzymów 
i Wy też do nich należycie. Wszystkim naszym Dyrek-
torom Krajowym, Regionalnym i Lokalnym Dyrek-
torom Sprzedaży oraz ich pracownikom, którzy bez 
wytchnienia pracują, by pomagać nam budować bi-
znes, składam tysiąckrotne podziękowania. Bez Was 
bylibyśmy niczym. Mojemu Zarządowi i Rodzinie Biura 
Głównego poświęcacie i dajecie tak wiele po to, byśmy 
byli największą szansą na świecie.

W 2013 roku osiągnęliśmy dużo i mamy wszelkie po-
wody do dumy, ale chyba wszyscy przyznamy, że jesz-
cze nie osiągnęliśmy naszego pełnego potencjału.

Minęło 36 lat od momentu, gdy zdecydowaliśmy się zrealizować pomysł stworzenia firmy 
pod hasłem zdrowia i wellness w ramach niesamowitej branży MLM. Jak wielokrotnie wspo-
minałem w listach i przemówieniach, zawsze wierzyłem w to, co chcieliśmy zapoczątkować 
i marzyłem, że rozwinie się to w przedsięwzięcie, które będzie pomagało ludziom na całym 
świecie. Muszę jednak przyznać, że nasze dotychczasowe osiągnięcia budzą we mnie poko-
rę. To dobry początek i wierzcie mi, dopiero się rozkręcamy. Nawet nie zbliżyliśmy się do 
granic naszego potencjału, a to oznacza, że Wy również nie. Forever to połączenie, czy suma 
wszystkich wysiłków takich ludzi jak Wy, którzy dają z siebie wszystko, by stworzyć sobie 
lepsze życie dziś i jutro. Jeśli więc jako firma nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu, to z definicji, 
nie osiągnął go jeszcze nikt z nas indywidualnie. Oczywiście, idzie nam świetnie i wiedziemy 

życie, o jakim kiedyś marzyliśmy, ALE to dla nas za mało. Miliony kolejnych ludzi muszą usłyszeć prze-
słanie FOREVER i doświadczyć tej radosnej nadziei, która budzi się w człowieku, gdy zaoferujesz mu 
szansę zbudowania swojego dziedzictwa.
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