
Uczestniczyłem ostatnio w Światowym i Latynoamerykańskim Zjeździe w Rio 
de Janeiro w Brazylii. Ależ niesamowity sukces! Spotkaliśmy się z Top Liderami 
z całego świata, do których dołączyło 12 000 latynoamerykańskich Dystrybu-
torów, na siedem pełnych energii dni. Szczególnym momentem wyjazdu była 
wycieczka na Głowę Cukru. Jest to wzgórze nad zatoką Guanabara, o wysokości 
niemal 400 metrów. Widok ze szczytu jest oszałamiający – na wszystkich wy-
warł niezapomniane wrażenie. 

Przy okazji bardzo udanego Zjazdu ukoronowaliśmy nową Miss Sonya Latin 
America. Tegoroczna zwyciężczyni Fabiola Piña pochodzi z Wenezueli. Fabiola 
będzie miała przywilej dołączenia do nas na Super Rally w Denver, Kolorado, by 
reprezentować Amerykę Łacińską. Dołączą do niej zwyciężczynie z pozostałych 
czterech regionów, by rywalizować o tytuł i koronę Miss Sonya 2010.

Podczas pobytu w Rio podzieliłem się z uczestnikami Zjazdu wspaniałą historią, która chwyciła mnie za serce i którą 
uznałem za tak pobudzającą do myślenia, że chciałbym się nią podzielić z Wami wszystkimi. Czytałem ostatnio świetną 
książkę pt. Alchemik. Jestem pewien, że wielu z Was również ją zna, ponieważ jest wpisana do Światowej Księgi Rekordów 
Guinnessa jako najczęściej tłumaczona książka żyjącego autora. Opowiada ona o andaluzyjskim chłopcu, pasterzu imie-
niem Santiago. Odkrywa on w sobie pasję, by dążyć do bardziej satysfakcjonującego życia, jednak by to zrealizować, musi 
poddać się nieznanemu. Musi podążać za głosem serca w nadziei zdobycia fortuny. Podczas naszej podróży z Santiago 
zaczynamy rozumieć, że skarb, którego w życiu poszukujemy, może przybierać różne formy.

Motyw przewodni całej opowieści jest następujący: Jedynym obowiązkiem człowieka jest spełnić swoje przeznaczenie. A kiedy 
czegoś gorąco pragniesz, to cały Wszechświat działa potajemnie, by udało ci się to osiągnąć.

Historia ta wydała mi się szczególnie odpowiednia dla nas, związanych z Forever, ponieważ wszyscy na jakimś etapie naszej 
kariery jesteśmy jak Santiago. Jak możecie sobie wyobrazić, od pasterzy nie oczekuje się wiele. To wędrujący sprzedawcy, 
którzy przemierzają łąki, opiekując się swoimi stadami i dostarczając wełnę i mięso swoim klientom. Czy nie tak samo 
wyglądała codzienna praca wielu z nas, zanim odkryliśmy Forever?! 

Santiago był jednak inny. Czytał emocjonujące książki, marzył o podróżach i wiedział, że świat ma mu do zaoferowania  
o wiele więcej, niż oczekuje się od prostego pasterza. Wracał do niego sen, w którym odkrywał swój wielki, osobisty skarb 
w pobliżu egipskich piramid. Obietnica fortuny wryła mu się głęboko w serce, nawet kosztem ryzyka utraty wszystkiego, 
co dotychczas posiadał. Brzmi znajomo?

Pomoc odnajdował w najmniej oczekiwanych miejscach, a udzielali mu jej najbardziej egzotyczni i przedziwni ludzie. Na 
ostatnim etapie podróży, naznaczonym niebezpieczeństwami i odkryciami najwyższej wagi, wyprawa Santiago w poszuki-
waniu dóbr ziemskich zmienia się w odkrywanie skarbu ukrytego w nim samym.

Jest to opowieść o wierze, potędze i odwadze, którą ma w sobie każdy z nas, by podążać zawiłą ścieżką własnych marzeń. 
Santiago pokazuje nam, jak ufać swojemu sercu, odczytywać subtelne znaki, jakie pojawiają się na naszej ścieżce, i zrozu-
mieć, że kiedy dążymy do spełnienia marzenia, ono też dąży w naszym kierunku… jeżeli mu na to pozwolimy.

Na jakim etapie swojej Podróży jesteście Wy? Czy jesteście zaskoczeni tym, że Wasza ścieżka przywiodła Was do Forever? 
Czy znaleźliście już swój skarb? Czy należy on do dóbr ziemskich, czy odkryliście go w sobie? Czy osiągnęliście już wszyst-
ko, co chcieliście osiągnąć z Forever? Czy pomogliście tym, których zachęciliście w czasie drogi? Czy byliście wystarczająco 
odważni w obliczu przeciwności i wystarczająco wdzięczni, świętując swojej osiągnięcia? Czy w swojej podróży dotarliście 
już do końca, czy też jesteście poszukiwaczami przygód, dla których szukanie skarbu dopiero się zaczęło?

Bycie częścią Waszej Podróży to dla mnie zaszczyt       . Niezależnie od objazdów, jakie się Wam w życiu trafią, wiedzcie, 
w stronę jakiej gwiazdy zmierzacie, i nigdy nie pozwólcie jej przestać przyświecać Waszej wyprawie. Pozostańcie cierpliwi 
w swojej podróży i zawsze zwracajcie uwagę na te wszystkie drobne rzeczy wokół Was, które pomagają odnaleźć drogę. 
Zawsze pamiętajcie o słowach, jakie do niecierpliwego Santiago kieruje Alchemik: To w teraźniejszości drzemie cała tajem-
nica. Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy, możesz go uczynić lepszym. A kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko to, co nastąpi po niej, 
również stanie się lepsze. 
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