
Mijanie każdego roku wyznaczają znaczące wydarzenia: 
święta, rocznice, urodziny. Wszystkie są bardzo ważne, 
jednak w ciągu ostatnich 33 lat dla mnie mijanie ko-
lejnego udanego roku wyznacza wielkie wydarzenie,  
w którym dopiero co uczestniczyliśmy – Super Rally!

Cóż to było za wydarzenie. Wprowadziliśmy niesamo-
wite nowe produkty, świętowaliśmy nasze dokonania  
i przez cały czas po prostu świetnie się bawiliśmy. Dzię-
kuję każdemu z Was, którzy uzyskaliście kwalifikację  
i przez 12 miesięcy ciężko pracowaliście na tę nagrodę. 
Zachęcam Was wszystkich do dokonania tego samego 
w tym roku. A tych z Was, którym się nie udało, nama-
wiam byście ponowili swoje zaangażowanie, wpisali 
kwalifikację na Super Rally na listę celów, zmotywo-
wali swoją strukturę, aby i oni wyznaczyli sobie cele… 
i przekuli je w rzeczywistość!

Waszyngton to zachwycające miasto. Mam nadzieję, 
że ci z Was, którzy uczestniczyli w Zjeździe, mieli oka-
zję do obejrzenia inspirujących zabytków, jakie się tam 
znajdują. Z pewnością dla wszystkich Amerykanów, ale 
myślę, że i dla milionów ludzi na całym świecie, Wa-
szyngton jest symbolem wolności. Pomniki Waszyng-
tona, Lincolna i Jeffersona przypominają nam, jakich 
poświęceń wymaga wolność. Dlatego pomyślałem, że 
nasze nowe hasło 2011/2012 – BE FREE: Bądź wolny 
– jest tak odpowiednie. Wielu wielkich ludzi mówiło  
o wolności i o tym, co ona oznacza. Pozwólcie, że przy-
toczę kilka moich ulubionych wypowiedzi.

Prawdziwa wolność jednostki nie może istnieć bez 
ekonomicznego bezpieczeństwa i niezależności. Z lu-
dzi, którzy są głodni i bez pracy rodzą się dyktatury. 
   Franklin D. Roosevelt

Każdy człowiek ma cztery dary – samoświadomość, 
sumienie, niezależną wolę i twórczą wyobraźnię. Dają 
nam one najwyższą ludzką wolność… moc, by wybie-
rać, odpowiadać, zmieniać. 
   Stephen Covey

Nie warto mieć wolności, gdy nie oznacza ona wolno-
ści, by błądzić. 
   Mohandas Gandhi

Ponieważ bycie wolnym nie oznacza jedynie zrzucenia 
kajdan, ale życie w sposób, który respektuje i wzboga-
ca wolność innych. 
   Nelson Mandela

Produkty Forever i nasz wspaniały plan marketingowy 
oferują nam wszystkim wolność w tak wielu aspektach 
życia: wolność od zmartwień finansowych; wolność, 
by być, kim chcemy i robić, co chcemy; wolność od tak 
wielu dzisiejszych obaw związanych ze zdrowiem. Na-
prawdę mamy moc wyboru takiego stopnia wolności, 
jakiego pragniemy. Musimy jednak pamiętać, że z wielką 
wolnością przychodzi wielka odpowiedzialność: odpo-
wiedzialność, by dzielić się tą wspaniałą szansą z inny-
mi; odpowiedzialność, by prowadzić nasz biznes zgodnie  
z zasadami, które ustaliliśmy; odpowiedzialność wobec 
naszych struktur, by pomóc im odnieść taki sukces, ja-
kiego pragną. 

Mam nadzieję, że zaczynając nowy rok Forever, każdy  
z nas umieści hasło BE FREE w widocznym miejscu w 
swoim domu, biurze, samochodzie czy gdziekolwiek, 
gdzie spędza znaczącą ilość czasu. Niech będzie to dla 
nas trwałe przypomnienie wszystkiego, co Forever ofe-
ruje i że to naprawdę największa szansa na świecie, by 
być prawdziwie WOLNYM.
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