
Niedawno usłyszałem wyjątkowo inspirującą historię pewnego młodego człowieka. Trzy-
nastoletni Spencer Zimmerman jest odnoszącym sukcesy zawodnikiem biorącym udział  
w triatlonach. Choć jest to sport indywidualny, Spencer doszedł do wniosku, że wygrana 
nie jest dla niego najważniejsza. Chciał pomóc zwyciężyć komuś innemu i pomyślał o swo-
im przyjacielu, Daytonie. Problem polega na tym, że Dayton cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe. Jednak ta przeszkoda nie zniechęciła Spencera. Wychodząc z założenia, że Day-
ton powinien mieć szansę robić to, co inni i czerpać z tego radość, Spencer zabrał swojego 
przyjaciela na jeden z triatlonów.

Spencer przepłynął 500 metrów, przejechał na rowerze 12 mil i przebiegł ponad 3 mile ra-
zem z Daytonem, który albo był przywiązany do jego pleców, albo siedział na wózku przed 
nim. „Wiedziałem, że przez cały czas Dayton jest 5 stóp od mnie”, powiedział Spencer. „To 
było niesamowite – wiedzieć, że jeden z moich najlepszych przyjaciół może być ze mną.”

Spencer Zimmerman w bardzo młodym wieku odkrył to, do czego wielu z nas dochodzi przez całe życie – prawdziwy sukces nie 
bierze się z rywalizacji, ale z troski o innych i budowania w nich sukcesu. 

Jakże jestem dumny mogąc powiedzieć, że dokładnie tak to działa w Forever!

Jedynym sposobem, w jaki Dystrybutor może odnieść sukces w biznesie, jest pomaganie w jego osiągnięciu innym. Im większy jest 
zespół i im bliżej ze sobą współpracują jego członkowie, tym więcej może osiągnąć. Powstrzymując innych, nie zostaniesz Eagle Ma-
nagerem, Diamond Managerem, laureatem Profit Sharing, ani uczestnikiem Zjazdu. Nie zdobędziesz także kwalifikacji 12 500 pk. 
Budujesz, rozwijasz się i pracujesz razem z innymi. Kiedy będziesz postępować zgodnie z tymi zasadami zobaczysz, że budując swój 
zespół moralnie i etycznie, nadal będziesz się rozwijać. Ktoś, kto rywalizuje i walczy z innymi w biznesie, może odnieść krótkotrwały 
sukces, ale ostatecznie okaże się, że jest to model pracy nie do utrzymania.

W Forever praca zespołowa daje nieograniczone możliwości. Kiedy koncentrujemy się na swoim zespole zamiast na sobie, możemy 
osiągnąć więcej niż kiedykolwiek przedtem. Miklos Berkics mówi o tym w swoim inspirującym filmie „Jestem Forever”. Miki zdał 
sobie sprawę, że celem nie jest zarabianie, ale pomaganie innym, a wtedy pojawią się pieniądze. Nauczył się prostej, ale uniwersal-
nej prawdy: nie odniesiemy sukcesu, CHYBA ŻE wszyscy inni też odniosą sukces.

Porzućcie „mentalność deficytu” i myślenie o niedostatkach. Odwróćcie się od przekonania, że dostępne jest tylko tyle, by samemu 
jakoś bytować. To nie tylko złe myślenie, to zły biznes! Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, zawsze szukają możliwości, by pomagać 
innym. Nie raz i nie dwa widziałem w swoim życiu i w życiu tysięcy Dystrybutorów, że jeżeli potrzeby innych ludzi przedłożymy nad 
swoje własne, osiągniemy wspólny sukces. Takie nastawienie daje wspaniały przykład Waszemu zespołowi – taki, który chętnie 
będą naśladować.

Forever to fantastyczny zespół i jestem szczęśliwy będąc jego częścią. Budując swój biznes, pamiętajcie o wspaniałym przykładzie 
Spencera Zimmermana. Poświęciłem swoje życie pomaganiu innym w osiąganiu zdrowia i stylu życia, na jaki zasługują i mam 
nadzieję, że odpowiecie na moje wezwanie, by robić to samo. Za swoje wysiłki zostaniecie nagrodzeni i razem, tak jak Spencer  
i Dayton, odniesiecie niebywały sukces.
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