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Kiedy poproszono mnie o napisanie  

artykułu do naszego „Forever”, weszłam 

na swój profil na Facebooku, żeby przy-

pomnieć sobie, co zdarzyło się w 2015 

roku w naszym życiu i z wielką radością  

i niedowierzaniem obejrzałam wszystkie 

zdjęcia i komentarze. Mnie samej trudno 

uwierzyć w to, jak niezwykle dynamicz-

ne, pełne radości i wspaniałych chwil jest 

nasze życie dzięki Forever.

Bogumiła i Jan Srokowie
Diamond-Sapphire Managerowie, członkowie GLT

Jestem szczęśliwa, że 22 lata temu, mając 45 lat, będąc osobą 
wypaloną zawodowo, chorą i na rencie, miałam odwagę wyko-
rzystać szansę jaką dał Rex Maughan każdemu i dokonać rady-
kalnej zmiany w życiu. Zbyt często ludzie odrzucają możliwość 
zmiany, boją się nieznanego i wolą pozostać w swojej „bezpiecz-
nej strefie komfortu”. Często myślę, jak wyglądałoby nasze życie 
gdybym powiedziała: ja się do tego nie nadaję, to nie dla mnie.

Rok 2015 był dla nas kolejnym rokiem aktywnej pracy. Zrealizo-
waliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy, pomagając innym w 
realizacji ich planów. Najważniejsze wydarzenia roku 2015:

Zakwalifikowaliśmy się po raz drugi do Global Leader-
ship Team Forever. Byliśmy w grupie 20 najlepszych liderów  
w świecie - Forever’s Elite.

31 stycznia podczas drugiej edycji Europejskiego Forum Bizne-
su Alternatywnego odebrałam statuetkę w konkursie MLM Busi-
ness Awards i zdobyłam tytuł Top Leader MLM - cało-
kształt 2014.

W kwietniu polecieliśmy z naszą córką Klaudią na Global 
Rally do Singapuru. Pobyt rozpoczęliśmy uroczystym śniada-
niem członków GLT z Rexem i Greggiem Maughan oraz z Zarzą-
dem Biura Głównego Forever Int. Wszystkie spotkania GLT 
przebiegają w serdecz-
nej i rodzinnej atmosfe-
rze, a dzięki temu, że 
zawsze towarzyszy nam 
nasz dyrektor Jacek 
Kandefer, możemy 
swobodnie porozumie-
wać się ze wszystkimi. 
Po śniadaniu grupa GLT 
została zaproszona do 
udziału w “Charity Acti-
vity for Stop Hunger 
Now”. W ciągu godziny 

kilkanaście świetnie zorganizowanych zespołów spakowało  
54 tysiące porcji żywieniowych dla dotkniętych kataklizmem 
mieszkańców Filipin. Ta akcja była prowadzona przez cały czas 
trwania Global Rally. Pracowicie spędzony czas z najlepszymi 
liderami świata. Potem czas na relaks i wymianę doświadczeń.  
W magicznym, luksusowym hotelu Marina Bay Sands spotkało 
się 7 tysięcy Forever Business Owners. Kilka dni przepięknych 
imprez i doskonałych szkoleń. Otrzymaliśmy apartament z wido-
kiem na Gardens By The Bay - olbrzymi ogród zajmujący teren 
ponad 100 hektarów, usytuowany nad zatoką Marina. Byliśmy 
w grupie osób, które zakwalifikowały się do drugiego 
poziomu programu Chairman’s Bonus i odebraliśmy czek 
na kwotę 137 230 dolarów. W naszej strukturze trzy osoby 
odebrały również czeki: Urszula Zyskowska, Wiesława i Adam 
Spyrowie, Bożena Gaj, a Maria i Wiesław Grotyńscy odebrali z 
rąk Rexa i Gregga gratulacje z okazji awansu na Sapphire Mana-
gerów. W sumie w ciągu 3 zjazdowych dni rozdano 750 czeków 
Chairman’s Bonus na łączną kwotę 24 488 586 dolarów! Z cze-
go dwa czeki opiewały na sumy przekraczające milion dolarów!

W maju na pięknie zorganizowanym Success Day w Filharmonii 
Krakowskiej oklaskiwaliśmy awans naszych kolejnych 
Managerów 1. generacji Marzenki i Janka Tuszyńskich.
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Czerwiec i lipiec był miesiącem szkoleń i „Romantycznych 
Kolacyjek” z Agnieszką Perepeczko w Bochni, Kartuzach i 
w Malborku.

Sierpień i wrzesień spędziliśmy w naszym domu w Surprise, w 
Arizonie. W tym roku gościliśmy Agnieszkę i Macieja Maciejew-
skich i Iwonkę Majewską-Opiełkę z córkami - Magdaleną i Wero-
niką. To był wspaniały czas wypoczynku, zwiedzania, kon-
certów w Las Vegas, budowy nowych struktur i spotkania 
z Rexem Maughanem w Biurze Głównym w Phoenix.

Druga połowa września to wyjazd na spotkanie grupy GLT w 
Cancun i udział w Eagle Manager Retreat, w którym wzięło 
udział 2800 Business Owners z całego świata, w tym duża 
grupa polskich managerów. To wiele wzruszeń kiedy patrzyliśmy 
na tych, którzy uczestniczyli w tak perfekcyjnie przygotowanej 
imprezie. Ich radość, entuzjazm cieszyły najbardziej.

Rok zakończyliśmy udziałem w pięknej imprezie - Królewskiej 
Gali Sukcesu w Pałacu Wilanowskim w Warszawie, gdzie odbyła 
się promocja książki „SUKCES JEST KOBIETĄ, POLKA PO-
TRAFI.” Zostałam zaproszona do projektu przez panią Anetę 
Zadrogę – Redaktor Naczelną EksMagazynu. Jestem jedną z 
50 bohaterek tej książki.

Wyrażamy ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy rozwo-
jem swoich przedsiębiorstw z Forever przyczynili się do naszego 
sukcesu. Zrobimy wszystko, żeby osoby, które są w naszej 
strukturze i potrzebują naszego wsparcia w realizacji wyznaczo-
nych celów, otrzymali pomoc.

Rok 2016 rozpoczęliśmy zakończoną kolejną kwalifikacją 
do grupy Global Ladership Team, kwalifikacji na Global 
Rally i drugi poziom Chairman's Bonus. W tym roku grupa 
GLT powiększyła się do 32 Liderów. Jesteśmy w pierwszej dwu-
dziestce. Rozpoczynamy ten rok dwudniowym szkoleniem w 
Bochni „Nasz Najlepszy Rok z Forever” połączony z balem kar-

nawałowym i wierzymy w to, że będzie to najlepszy rok nie tylko 
dla nas, ale również dla wielu naszych managerów. To dla nas 
wielka radość, że kolejne osoby podjęły z nami współpracę i 
planują awans na managera.

Cieszymy się również z tego, że nasze dzieci zaangażo-
wały się w budowę biznesu Forever. Córka Klaudia, Marzen-
ka i Sebastian, Celinka i Daniel, to dla nas wielka pomoc i wielkie 
wsparcie. To biznes rodzinny dający możliwość pracy nad włas-
nym rozwojem, niezależność finansową i poczucie bezpieczeń-
stwa.

Kochani, Firma Forever Living Products to wspaniały partner do 
budowy biznesu. Takich programów promocyjnych nie ma żad-
na inna firma na świecie. Od 1 stycznia zaczęła się nowa kwalifi-
kacja do wyjazdu na Global Rally i Chairman's Bonus. Do końca 
kwietnia kwalifikacja na Eagle Managera. Życzymy z całego 
serca, aby każdy z Was zrealizował to, co zaplanuje.  
Z Forever możemy osiągnąć wszystko, na czym nam 
zależy, jeżeli potraktujemy tę pracę poważnie.


