
I oto rozpoczyna 
się kolejny rok – 
2011, który na 
razie jest księgą 
złożoną z pustych 

stron. Nastanie nowego roku może budzić w nas radość ży-
cia, nadzieję na to, co przyniesie przyszłość, wspomnienia 
przeszłych dobrych chwil, ale też dreszcz emocji w ocze-
kiwaniu na to, co nas czeka. I właśnie to uwielbiam naj-
bardziej w rozpoczynaniu roku – mam całkowitą swobodę 
dowolnego go ukształtowania. Niezależnie od tego, co wy-
darzyło się w minionym roku, czy w jeszcze poprzednim, 
czy 10 lat temu, w tym roku mam szansę dokonać wszyst-
kiego, o czym pomyślę i w co włożę serce. 

Myślę, że tym jednym czynnikiem, który napędza nas 
wszystkich, niezależnie od okoliczności, jest nadzieja. Na 
jej temat wypowiadało się wielu wielkich ludzi – pozwól-
cie, że kilku zacytuję:

Wszystko, co osiąga się na tym świecie, osiąga się przez na-
dzieję.

Marcin Luter

Nie pozwólmy, by nasze lęki powstrzymywały nas od dążenia 
do realizacji naszych nadziei.

John F. Kennedy

Optymizm jest wiarą, która prowadzi do osiągnięć. Niczego 
nie można dokonać bez nadziei czy pewności.

Helen Keller

Nadzieja działa tak: szuka w ludziach dobra, miast koncen-
trować się na tym, co złe; odkrywa, czego można dokonać, 
miast narzekać na to, czego nie można; postrzega problemy, 
duże czy małe, jako szanse; prze do przodu, gdy łatwiej było-
by się poddać; „zapala lampę” miast „przeklinać ciemność”.

Anonim

Pozwólcie, że dodam do tego parę własnych przemyśleń. Ży-
cie składa się z dobrych czasów i ze złych czasów, ze szczęś-
liwych chwil i ze smutnych chwil. Kiedy następnym razem 
doświadczycie takich złych czasów, czy smutnych chwil, kie-
dy to człowiek ma ochotę się poddać, pochylcie się, ale nie 
złamcie. Spróbujcie nie dopuścić to tego, by sytuacja Was 
przerosła.

Musicie trzymać się tej iskierki nadziei, że dzięki wystarcza-
jąco ciężkiej pracy i wytrwałości, przetrwacie, niezależnie od 
tego, jakie trudności postawi na Waszej drodze życie. Kiedy 
jest nadzieja na lepsze jutro lub poprawę sytuacji, sprawy mogą 
okazać się nie tak złe, na jakie wyglądają. Pamiętajcie, że nie-
zależnie od tego, jakiej trudności musicie stawić czoła, łatwiej 
będzie się z nią uporać, gdy efekt końcowy jest tego warty.

Ma to ogromne przełożenie na nasz biznes. Wszyscy do-
świadczamy wyzwań, niepowodzeń i rozczarowań. Jednak 
tym, co może nas wyróżnić i pomóc nam być wielkimi, jest 
umiejętność ciągłego żywienia nadziei na coś lepszego. Mu-
simy wierzyć, że nasze cele są osiągalne i że osiągnięcie ich 
prawdziwie zmieni zarówno nasze życie, jak i życie ludzi w 
naszym kręgu wpływów – naszej rodziny, naszych struktur  
i naszych przyjaciół Dystrybutorów. 
 
Zacznijmy ten rok pełni nadziei. Ja na pewno tak uczynię. 
Jestem przekonany, że 2011 będzie najwspanialszym rokiem 
Forever. Dlaczego w to wierzę? Ponieważ podróżuję po 
świecie spotykając tysiące z Was i wiem, że jesteście najwspa-
nialszą grupą Dystrybutorów w historii. Jesteście całkowicie 
zaangażowani i zdeterminowani, by zmienić zarówno swoje 
życie, jak i życie tak wielu innych osób. Zapełnijmy więc pu-
ste strony 2011 roku wspaniałymi doświadczeniami i sukce-
sami, które będziemy pamiętać przez długie lata.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Nadzieja
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