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Szcz´Êliwego Nowego Roku! W Ameryce list ten dotrze do 

dystrybutorów pod koniec grudnia – a w USA i wielu innych 

cz´Êciach Êwiata jest to tak˝e koniec starego roku i poczàtek 

nowego. Jest to czas Êwi´towania, na który z niecierpliwoÊcià 

czekamy. To równie˝ okazja, by powiedzieç „˝egnajcie” sukce

som i wyzwaniom mijajàcego roku, i wskoczyç w Nowy Rok. 

Poprzedniego miesiàca poruszyliÊmy temat tego, jak wa˝ne 

jest dokonanie „autoremanentu” i okreÊlenie dziedzin, zarów

no w sferze prywatnej, jak i zawodowej, na których powin

niÊmy si´ skoncentrowaç, by przezwyci´˝yç cechy i nawyki 

wymagajàce zmiany. Mam nadziej´, ˝e mieliÊcie okazj´ prze

prowadziç ten proces, poniewa˝ w tej chwili nale˝y ju˝ zaczàç 

wprowadzaç zmiany w ˝ycie. 1 stycznia �007 r. to data 

wyznaczajàca pierwszy dzieƒ realizacji zobowiàzaƒ. Je˝eli 

wÊród waszych noworocznych postanowieƒ wymienialiÊcie 

rzeczy takie jak: „B´d´ çwiczyç, dobrze si´ od˝ywiaç, czytaç, 

dzwoniç itp. ka˝dego dnia nowego roku!” – to nie zmarnujcie 

tej szansy!

Ostatnio czyta∏em w Internecie bardzo zmuszajàcà do 

myÊlenia historyjk´, którà chcia∏abym si´ z Wami podzieliç. 

Nie by∏o przy niej niestety nazwiska autorki, ale serdecznie jej 

dzi´kuj´!

Drugiego miesiàca nauki w szkole piel´gniarskiej profesor zro-

bi∏ nam niezapowiedzianà kartkówk´. By∏am sumiennà 

studentkà, wi´c b∏yskawicznie upora∏am si´ z odpowiedziami, 

dopóki nie dotar∏am do ostatniego pytania: „Jak ma na imi´ 

pani, która sprzàta szko∏´?”. Uzna∏am to za ˝art. Widywa∏am 

sprzàtaczk´ wielokrotnie. By∏a to wysoka, ciemnow∏osa kobie-

ta po pi´çdziesiàtce, ale skàd mia∏am znaç jej imi´? Odda∏am 

prac´, pozostawiajàc ostatnie pytanie bez odpowiedzi. Pod ko-

niec lekcji jedna ze studentek zapyta∏a, czy ostatnie pytanie 

te˝ b´dzie brane pod uwag´ przy wystawianiu ocen.  

„OczywiÊcie” – odpowiedzia∏ profesor. „Na swojej drodze za-

wodowej spotkacie wiele osób” – mówi∏ dalej. „Wszyscy sà 

wa˝ni. Zas∏ugujà na waszà uwag´ i trosk´, nawet jeÊli b´dzie 

to tylko uÊmiech i powiedzenie «Dzieƒ dobry». Nigdy nie 

zapomnia∏am tej lekcji. Dowiedzia∏am si´ tak˝e, ˝e nasza 

sprzàtaczka ma na imi´ Dorothy.

Fantastyczna historyjka, nieprawda˝? Padajà w niej trzy s∏owa, 

które szczególnie wywar∏y na mnie wra˝enie. „Wszyscy sà 

wa˝ni”. Gdyby ka˝dy z nas wzià∏ sobie do serca ten okruch 

màdroÊci, ˝e ka˝da osoba na Êwiecie jest WA˚NA, wtedy i na

sze ˝ycie, i nasze przedsi´wzi´cia zosta∏yby wzbogacone po

nad miar´ i doÊwiadczyliÊmy sukcesów przewy˝szajàcych na

sze najÊmielsze marzenia. 

Powodzenia w �007 roku – bawcie si´ dobrze, ci´˝ko pracujcie 

i wszyscy razem zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby 

ka˝da osoba, z którà si´ zetkniemy, wiedzia∏a, ˝e wierzymy, i˝ 

jest wa˝na… wystarczajàco wa˝na, by podzieliç si´ z nià 

najwi´kszà szansà na Êwiecie!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan
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Styczeƒ to fantastyczny miesiàc – tak wiele dooko∏a osób, które zaczynajà reali-

zacj´ noworocznych postanowieƒ i stawiajà pierwsze kroki na drodze do realiza-

cji celów postawionych sobie na Nowy 2007 Rok. Ka˝dy z nas jest na poczàtku 

roku pe∏en optymizmu, energii i zapa∏u, gotów na nowe wyzwania i sukcesy.  

W tym roku zachowajmy ten nasz entuzjazm przez ca∏e 12 miesi´cy! Entuzjazm to 

naturalna radoÊç z korzystania z naszych produktów. Podzielmy si´ tà radoÊcià  

z nowo poznanymi ludêmi, którzy dzi´ki produktom Forever w 2007 roku b´dà 

˝yli lepiej, zdrowiej, radoÊniej. Opowiadajmy wszystkim o tej szansie, jakà da∏ 

nam Rex Maughan, i budujmy biznes na miar´ naszych celów.

Niech b´dàcy symbolem Forever orze∏ doda nam skrzyde∏, abyÊmy szybowali 

tak Êmia∏o i tak wysoko, jak jeszcze nigdy dotychczas. Niech ten rok b´dzie  

najlepszy ze wszystkich! Spe∏nijmy swoje marzenia, si´gnijmy po 5000 pk.  

i z dumà wyjdêmy na scen´ po odbiór swojego w∏asnego czeku z Programu 

Podzia∏u Zysków!

Wasz,

Jacek Kandefer



6 najlepszych dystrybutorów  
– liderów Elblàga 2006

Dystrybutorzy grupy elblàskiej zaprosili goÊci 
z Bydgoszczy, Gdaƒska, Charzyków i E∏ku

Senior Manager  
Anna Adamik i Dyrektor 
Jacek Kandefer

W rodzinnej atmosferze Âwiàt 
dystrybutorzy z Elblàga, Braniewa  
i Malborka przy wspólnym stole
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Elblàg � grudnia �006

Nasze ostatnie spotkanie biznesowo-op∏atkowe w Elblàgu by∏o bar-
dzo udane i wyjàtkowe. SpotkaliÊmy si´ w du˝ym gronie osób 
dzia∏ajàcych w naszej firmie. 
Na wst´pie powita∏a nas Manager Anna Adamik, po niej wystàpi∏ 
Dyrektor Jacek Kandefer, który przestawi∏, jak nale˝y pracowaç, 
aby osiàgnàç sukces. Swoim osiàgni´ciami dzielili si´ tak˝e inni.  
Z wielkim zainteresowaniem wys∏ucha∏am Senior Manager Anny 
Lubiƒskiej, która przyjecha∏a do nas z miejscowoÊci Charzykowy.  

Z wielkim urokiem osobistym opowiedzia∏a, jak stawia∏a pierwsze 
kroki w firmie, a owocami jej pracy by∏y wycieczki i kolejne  
samochody. Na koniec zdradzi∏a nam w sposób iÊcie teatralny,  
jak mo˝na ciekawie wymieniaç wizytówki. Pod koniec cz´Êci  
oficjalnej najlepsi dystrybutorzy regionu otrzymali odznaczenia, 
prezenty i kwiaty. I wreszcie wszyscy przeszliÊmy do sali, gdzie 
przygotowano Êwiàteczny pocz´stunek. PoczuliÊmy si´ jak w wiel-
kiej rodzinie, która nazywa si´ Forever!
Jednym s∏owem, po∏àczyliÊmy przyjemne z po˝ytecznym, okraszo-
ne dobrym humorem i doborowym towarzystwem. 

Olga Justa, Nowy Dystrybutor  
Maria Czarnecka, Assistant Supervisor

2 grudnia 2006 r. w elblàskim hotelu Gromada odby∏o si´ szkole-
nie, w którym aktywnie uczestniczyli ci, którzy swój entuzjazm 
zwiàzali z Forever.

Organizatorem spotkania by∏a Senior Manager Anna Adamik, któ-
ra serdecznie i z wielkà ˝yczliwoÊcià przywita∏a zebrane na sali 
osoby.
Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏ nas Dyrektor Jacek Kandefer. W swo-
im wystàpieniu bardzo przekonujàco pokaza∏ nam, ˝e osobowoÊç 
dystrybutora, wspania∏e produkty, w po∏àczeniu ze sprzeda˝à  
i sponsorowaniem sà wa˝nymi elementami w budowaniu stabilne-
go biznesu.
Manager Wies∏awa Kruszyƒska i Assistant Supervisor El˝bieta Mit-
telstaedt w ciekawy sposób przybli˝y∏y nam zagadnienie systema-
tycznej pracy, która jest jedynà uczciwà drogà prowadzàcà nas do 
celu. Trzeba mieç charakter i niezwyk∏à si∏´ ducha, aby nie ulec  
innym pokusom w drodze do sukcesu. Tym Paniom przyÊwieca 
jasny cel. Gratuluj´!
Z ogromnà uwagà i przyjemnoÊcià s∏ucha∏am tak˝e Supervisor 
Aleksandry Poleszczuk. Zapewne w ˝yciu ka˝dego twórczego cz∏o-
wieka, si∏à nap´dowà jest jasny, precyzyjny cel i determinacja  
w pokonywaniu przeszkód na drodze, by go osiàgnàç. Z takim zapa-
∏em, uporem i iskrà w oku mo˝liwe jest wszystko. Brawo Pani Olu!

Danuta Kunicka, Assistant Supervisor

Pierwszà cz´Êç spotkania wype∏ni∏y szkolenia. Dyrektor Jacek Kan-
defer mówi∏ o systematycznej pracy i szansie na biznes. Kole˝anki 
wspó∏pracujàce z firmà od lat podzieli∏y si´ swoimi doÊwiadcze-
niami prowadzàcymi do sukcesu.
Kulminacjà spotkania by∏o tradycyjne dzielenie si´ op∏atkiem i sk∏a-
danie ˝yczeƒ.
Te radosne chwile licznie zgromadzeni goÊcie prze˝ywali w ser-
decznej atmosferze, przy pi´knie ubranej choince, suto zastawio-
nym stole oraz rozbrzmiewajàcej kol´dzie „Cicha noc, Êwi´ta 
noc…”.
T´ niezapomnianà uroczystoÊç przygotowa∏a grupa z Elblàga.  
Jestem pe∏na podziwu dla ich pacy i zaanga˝owania. Chcia∏abym 
wszystkim serdecznie podzi´kowaç i ˝yczyç wielu sukcesów w dal-
szej pracy! Janina ¸ach, Assistant Supervisor

Tradycjà sta∏y si´ ju˝ grudniowe spotkania dystrybutorów Forever. Stanowià 
znakomità okazj´ do Êwi´towania sukcesów mijajàcego roku i stawiania so
bie nowych wyzwaƒ na rok nadchodzàcy, ale tak˝e do wspólnego 
kol´dowania i zajadania si´ przeró˝nymi smako∏ykami (krakowskie ciastecz
ka Pani Teresy Pajàk to ju˝ prawdziwa legenda!). Nie inaczej by∏o i w tym 
roku. W ca∏ej Polsce odbywa∏y si´ fantastyczne spotkania! Nie zabrak∏o 
podczas nich ani wystàpieƒ marketingowych, ani ˝yczeƒ Êwiàtecznonowo
rocznych, ani chóralnie Êpiewanych kol´d, ani dobrego nastroju! 

Ostro∏´ka 8 grudnia �006

8 grudnia 2006 r. odby∏o si´ spotkanie przedÊwiàteczne dystrybu-
torów Forever w Ostro∏´ce. Dzi´ki kunsztowi organizacyjnemu 
zespo∏u pod kierownictwem Barbary Woliƒskiej sp´dziliÊmy to gru-
dniowe popo∏udnie w Êwiàtecznej atmosferze, która sk∏oni∏a nas 
do refleksji, przemyÊleƒ i podsumowaƒ naszych dokonaƒ w mija-
jàcym roku. By∏ to równie˝ czas na skonkretyzowanie naszych 
marzeƒ i celów na przysz∏oÊç. Wspólny op∏atek i ˝yczenia Êwià-
teczne od Managerów Anny i Andrzeja Popielarzów oraz Teresy  
i Stanis∏awa Makowskich, stó∏ suto zastawiony potrawami wigilij-
nymi, przygotowanymi przez uczestników spotkania, kol´dy Êpie-
wane przy akompaniamencie Karola Wyszyƒskiego i konkursy pro-
wadzone przez Hann´ i Jerzego Kijowskich oraz Karola Bajera by∏y 
dope∏nieniem tego spotkania integracyjnego.

Dorota Zaorska, Supervisor

| Regionalne spotkania Gwiazdkowe



Âwiàteczne ˝yczenia sk∏adajà: Sen. Man. Anna Lubiƒska, As. Man. Jadwiga Adamczyk, Man. Ma∏gorzata Fabczak, Sen. Man. Magdalena Strojna

Wystàpienie Dyrektora Jacka Kandefera

Dyrektor Jacek 
Kandefer otrzymuje 
pamiàtkowy stroik

Sen. Man. 
Wies∏awa Spyra

Sup. Katarzyna 
Sobczak

Kol´dy Êpiewa 
Marta Sobczak

Maria Grotyƒska  
i Kierownik Oddzia∏u 
W∏adys∏aw Peszko

Gospodarze spotkania Senior Managerowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy

Diamond- 
-Sapphire Man. 
Bogumi∏a  
i Jan Srokowie

Senior 
Manager 
Teresa Pajàk

Senior Managerowie Ewa i Janusz WiÊniewscy z synkiem Jasiem

Kierownik Oddzia∏u Agnieszka Osiƒska i Dyrektor Jacek Kandefer
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Warszawa 5 grudnia �006

Wroc∏aw 1� grudnia �006

Katowice 13 grudnia �006

Kraków 14 grudnia �006

Spotkanie w Krakowie przy wigilijnym stole pe∏nym Êwiàtecznych 
potraw przygotowanych przez krakusów i górali sk∏oni∏o mnie do 
refleksji nad mijajàcym rokiem i zadaniami, które sobie stawiamy 
na nadchodzàcy 2007 rok. 
Rok 2006 by∏ dla mnie rokiem pozyskania nowych dystrybutorów 
zachwyconych firmà Forever Living Products i ciesz´ si´, ˝e wspól-
nie z nimi mog∏am si´ dzieliç op∏atkiem ze wszystkimi entuzjastami 
aloesu.

Bo˝ena Luba, Assistant Manager

Na spotkaniu op∏atkowym w Krakowie firmy FLPP mia∏am okazj´ 
byç po raz pierwszy, ale zarazem mam nadzieje, ˝e nie ostatni. 

Moim zdaniem Êwiàteczna atmosfera tego spotkania idealnie 
wspó∏gra∏a z ludêmi tam obecnymi, którzy pracujàc tworzà w pew-
nym stopniu schemat firmowej rodziny o podobnych zainteresowa-
niach. Moje osobiste refleksje i odczucia odnoÊnie tej wigilii sà  
bardzo pozytywne a wp∏yw na mojà ocen´ mieli ludzie, których 
mia∏am okazj´ poznaç osobiÊcie i Êpiewaç z nimi kol´dy.

Ma∏gorzata i Janusz Wysoccy, Assistant Supervisorzy
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Awans na stanowisko Managera jest jednym z moich zrealizowa

nych marzeƒ. Jednak podpisujàc dwa lata temu umow´ dystrybu

torskà z FLP, wcale nie myÊla∏am o pracy w Forever. Chcia∏am tyl

ko mieç dost´p do produktów dla siebie i mojej rodziny. Okaza∏y 

si´ one bardzo skuteczne. Dzi´ki nim nasze zdrowie znacznie si´ 

poprawi∏o. Chemiczne leki, choç w niektórych sytuacjach niezb´d

ne, dzisiaj ju˝ nie sà dla mnie „pierwszà pomocà”. Zresztà, coraz 

cz´Êciej spotykam si´ ze stwierdzeniem, ˝e apteka nie jest wcale 

oznakà zdrowia. O zdrowie musimy zadbaç sami. Z naszymi pro

duktami nie jest to trudne. Dzi´ki uzyskanym korzyÊciom z ich sto

sowania nietrudno by∏o przekonaç innych do ich nabycia. One po 

prostu dzia∏ajà!

W koƒcu zdecydowa∏am si´ na prac´ z FLP, by poprawiç swojà sy

tuacj´ finansowà. Choç znane jest powiedzenie, ˝e pieniàdze 

szcz´Êcia nie dajà, to z pewnoÊcià dobrze je mieç. Tym bardziej, ˝e 

mamy dwie dorastajàce córki, które chcà kontynuowaç nauk´. 

Zdrowie moich najbli˝szych i zapewnienie wykszta∏cenia moim 

dzieciom, i nie tylko, sà g∏ównym nap´dem w tej pracy. Dzi´ki  

takim celom nie majà ju˝ na mnie wp∏ywu ludzie negatywni. Daw

niej, gdy spotyka∏am takà osob´, potrzebowa∏am kilku dni, ˝eby 

dojÊç do siebie, teraz ich si´ nie boj´, jest ich wokó∏ pe∏no i zawsze 

byli. Uwa˝am, ˝e pora˝kà by∏oby nieanga˝owanie si´ w prac´  

z Forever i niezrealizowanie wspomnianych celów. By∏oby to przy

kre. Tak wi´c do wszystkich przeszkód podchodz´ jak do kolejnego 

elementu tej pracy i mimo wszystko nie przestaj´ byç zaanga˝owana 

i systematycznie pracowaç. Robi´ to z radoÊcià, bowiem FLP jest 

stabilnà, wiarygodnà i majàcà solidne podstawy firmà, której wiel

kim atutem sà skuteczne produkty, dajàce du˝e korzyÊci z ich 

u˝ywania. Plan marketingowy FLP jest bardzo prosty i uczciwy, nie 

ma mo˝liwoÊci ukrycia w nim ˝adnych luk. W porównaniu z trady

cyjnym biznesem, gdzie jak wiadomo bywajà ró˝ne bariery, jak: 

wiek, wide∏ki p∏acowe, „komuÊ mo˝e nie spodobaç si´ moja  

buzia” itd., praca z Forever to zupe∏na odwrotnoÊç. Po pierwsze, 

mam wp∏yw na osiàgane dochody, oczywiÊcie proporcjonalnie do 

mojego zaanga˝owania, po drugie, zarabiajàc z Forever, pomagam 

zarabiaç innym. Dzielenie si´ produktami z ludêmi mo˝e wp∏ynàç 

na popraw´ jakoÊci ich ˝ycia – to daje mi du˝à satysfakcj´.

Jednym z moich celów jest rozbudowa struktury, pomoc tym, któ

rzy zaanga˝ujà si´ w budowanie tego biznesu i najwa˝niejsze – 

sami b´dà chcieli mojej pomocy. Pragn´ goràco, aby moi dystry

butorzy szybko osiàgali kolejne awanse, dlatego nie mog´ poprze

staç na byciu Managerem. Nie mog´ zapominaç o podstawach 

tego biznesu: sponsorowaniu, sprzedawaniu produktów, ich 

u˝ywaniu i oczywiÊcie najwa˝niejszym – w dalszym ciàgu utrzy

mywaç aktywnoÊç osobistà 4 pk. miesi´cznie, by moi dystrybuto

rzy mogli to powielaç. G∏´boko wierz´, ˝e nasza dyscyplina, prze

de wszystkim wzgl´dem samego siebie, zaanga˝owanie, radoÊç  

z u˝ywanych produktów zapewni ca∏ej mojej strukturze osiàganie 

osobistych celów.

Prawid∏owe budowanie biznesu mo˝e wymagaç wi´cej czasu  

i cierpliwoÊci, ale jest tego warte. Nie tylko ze wzgl´du na satysfak

cj´ ze swoich dzia∏aƒ i osiàganych dochodów; wiem równie˝, ˝e 

pozostawi´ swoim dzieciom najlepszà polis´ na ˝ycie.

Jestem bardzo wdzi´czna Basi Tolarczyk, która zechcia∏a mnie za

prosiç na spotkanie o produktach, na którym z zainteresowaniem 

wys∏ucha∏am prezentacji Senior Manager Urszuli Kuçki. Jej rów

nie˝ goràco dzi´kuj´, przede wszystkim za zdolnoÊç inspirowania 

innych do pracy. Awans na Managera zawdzi´czam ca∏ej mojej 

strukturze, zarówno aktywnej grupie, jaki i tym, którzy nie budujà 

struktury, ale doceniajà wspania∏oÊç naszych produktów i korzy

stajà z nich dla zdrowia swojego i ca∏ej rodziny. Jestem dumna  

z ca∏ej mojej struktury, ich zaanga˝owania i wytrwa∏oÊci, i wdzi´

czna za to, ˝e zechcieli byç ze mnà i ambitnie zdobywajà kolejne 

awanse. Wszystkim moim dystrybutorom ˝ycz´ szybkich awan

sów, osiàgania swoich celów i marzeƒ oraz osobistej satysfakcji  

z pracy z Forever.

Bo˝ena Broƒka

Bo˝ena Broƒka
Nowy Manager
Awans: paêdziernik �006

| Portret sukcesu

Bo˝ena Broƒka odbiera odznak´ Managera z ràk Dyrektora Jacka Kandefera
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Szkolenie Regionalne  Chojnice

16 listopada �006 r. w Chojnicach odby∏o si´ spotkanie szkoleniowe, pod
czas którego dystrybutorzy z regionu zdobyli wiele cennych informacji  
i o marketingu, i o produktach FLP!

Raporty regionalne |

Warsztaty kosmetyczne  Ostro∏´ka

Ka˝dy z dystrybutorów zna unikalne w∏aÊci-
woÊci aloesowych kosmetyków Forever.  
W sobot´ oraz niedziel´, 2 i 3 grudnia 2006 r., 
dystrybutorzy z Ostro∏´ki z grup manager-
skich Anny i Andrzeja Popielarzów oraz Tere-
sy i Stanis∏awa Makowskich mieli mo˝liwoÊç 
praktycznego poznania wielorakich zasto-
sowaƒ produktów z naszej oferty do piel´-
gnacji cia∏a, cery i w∏osów. Warsztaty z grupà 
ponad 60 uczestników poprowadzi∏a Katarzy-
na Sobczak, konsultantka aloesowej urody. 
Uczestniczy∏o w nich równie˝ kilkanaÊcie osób 
z zaprzyjaênionych struktur Manager Jolanty 

Jankowskiej z E∏ku i Manager Wandy Zi´by z Opoczna.
Dzi´kujemy ci, Kasiu, za przekazane informacje na temat suplementacji or-
ganizmu dla od˝ywiania skóry, za pokazy zabiegów na cia∏o i wspania∏e ma-
seczki kosmetyczne w zale˝noÊci od rodzaju cery oraz nauk´ makija˝u kos-
metykami z kolekcji Sonya. Podziwiamy Twojà bogatà wiedz´, a sposób jej 
przekazania by∏ mistrzowski. Na zakoƒczenie szkolenia wr´czone zosta∏y 
certyfikaty uczestnictwa w warsztatach. Teraz przysz∏a kolej na nasze 
dzia∏anie – idêmy ze wspania∏à ofertà kosmetycznà Forever, ze zdobytà 
wiedzà i umiej´tnoÊciami praktycznymi do naszych klientów.

Stanis∏aw Makowski, Manager

Szkolenie Regionalne  Szczyrzyc

Szczyrzyc – pi´kny, skàpany w s∏oƒcu, potem w niedziel´ troch´ skropiony 
deszczem. Jednak nikt i nic nie by∏o w stanie ostudziç cudownego zapa∏u, 
radoÊci dzielenia si´ doÊwiadczeniami i tej wspania∏ej atmosfery wspólnoty, 
jakà Anna i Jurek Pocicowie potrafili wytworzyç. Trudno mnie namówiç na 
prawienie komplementów, mimo to tym razem bez ˝adnej namowy – sama 
b´dàc szkoleniowcem i podobno niez∏ym psychologiem – jestem zachwyco-
na szkoleniem. 
Niesamowity poziom, trudny i fascynujàcy temat – poczucie w∏asnej 
wartoÊci – przekazany po mistrzowsku. 
JeÊli dodaç do tego uczestników szkolenia – wspaniale wspó∏pracujàcych, 
pozytywnych, otwartych na nauk´ i çwiczenia – mój zachwyt si´gnà∏  
zenitu. Kochani Grotyƒscy – wielkie gratulacje i dzi´ki! A ja prosz´  
o jeszcze.

Wasza, jeszcze niedoszkolona, Kraczkowa
Maria Kraczka, Manager

W ciep∏y, s∏oneczny (wcale nie przypominajàcy zimy) grudniowy weekend  
8-10 XII 2006 zosta∏am zaproszona przez Senior Managerów Mari´ i Wie-
s∏awa Grotyƒskich na trzydniowe szkolenie do pi´knie po∏o˝onej w Beskidzie 
Wyspowym miejscowoÊci Szczyrzyc. Po powrocie, od kilku dni zastanawiam 
si´, co przyczyni∏o si´ do niezwyk∏ej atmosfery tych dni, znakomitego samo-
poczucia, ducha radoÊci, zabawy i ogólnej ˝yczliwoÊci wszystkich! W ten za-
czarowany czas wprowadzili nas szkoleniowcy, ma∏˝eƒstwo psychologów 
Ania i Jurek Pocicowie. PoznawaliÊmy techniki radzenia sobie z zastrze-
˝eniami klientów. BudowaliÊmy poczucie pewnoÊci siebie oraz dowiady-
waliÊmy si´, co tak naprawd´ znaczy byç w∏aÊcicielem w∏asnego biznesu. 
Ju˝ wiemy, by nie próbowaç byç o tysiàc procent lepszym w jednej rzeczy, 
lecz staraç si´ byç o jeden procent lepszym w tysiàcu rzeczach!
DostaliÊmy ogromnà porcj´ wiedzy, ale nie w postaci wielogodzinnych 
wyk∏adów, lecz w formie warsztatów, çwiczeƒ, zabawy i ogólnej radoÊci.

Dzi´kujemy organizatorom! Dzi´kuj´ Maryli i WieÊkowi!

Teresa Pajàk, Senior Manager

„Cz∏owiek jest taki jak jego myÊli” 

To jedno z wielu zdaƒ, które zapisa∏am w swoim notesie podczas warszta-
tów szkoleniowych w Szczyrzycu. Mo˝e najwa˝niejsze zdanie. Bo zmiana 
sposobu myÊlenia o sobie, swojej pracy, swoich kontaktach z innymi ludêmi 
to chyba najlepsze „prezenty”, jakie otrzymaliÊmy od prowadzàcych szkole-
nie. Takie spotkania jak to pozwalajà uwierzyç w siebie i w swoje mo˝liwoÊci, 
a w konsekwencji pomagajà osiàgnàç sukces i zrealizowaç marzenia. 

Jadwiga Nowakowska, Assistant Supervisor

W dniach 8-10 grudnia w Szczyrzycu ko∏o Krakowa odby∏o si´ szkolenie dla 
dystrybutorów FLPP zorganizowane przez Senior Managerów Mari´ i Wie-
s∏awa Grotyƒskich. 

W piàtkowy wieczór mieliÊmy okazj´ wys∏uchaç, w jaki sposób pracujà takie 
osoby jak Bogumi∏a Sroka, Diamond-Sapphire Manager, Daniel Sroka, Ma-
nager, Paƒstwo Grotyƒscy, oraz poznaç skuteczne metody dzia∏ania dr Marii 
Kraczki. Szkolenie sobotnio-niedzielne by∏o prowadzone w sposób profesjo-
nalny przy udziale znanych psychologów Paƒstwa Anny i Jerzego Pociców.
Atmosfera w trakcie szkolenia, jak równie˝ po jego zakoƒczeniu by∏a bardzo 
motywujàca oraz zach´cajàca do dalszej pracy.
Dzi´kujemy organizatorom za mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w takim spotkaniu 
i ˝yczymy wszystkim, aby tego typu szkolenia by∏y owocne i dobrze wyko-
rzystane w przysz∏oÊci w pracy w FLPP.

Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie, Supervisorzy
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Aloe Berry Nectar
Wszystkie korzyÊci Mià˝szu Aloe Vera plus dodat

kowe sk∏adniki, czyli naturalne ˝urawiny i jab∏ka. 

˚urawiny, które zawierajà szczególnie du˝à iloÊç 

witaminy C, sprzyjajà sprawnemu oczyszcza

niu organizmu, zw∏aszcza nerek. Najcenniejszà 

ich zaletà jest to, ˝e mogà zmniejszaç prawdopo

dobieƒstwo infekcji uk∏adu moczowego. Sok jab∏kowy 

ceniony jest ze wzgl´du na zawartoÊç 

witaminy A i C. To tak˝e w∏aÊnie on 

nadaje naturalny s∏odki smak temu 

doskona∏emu zimowemu napojo

wi, skutecznie dodajàcemu energii  

i wspierajàcemu uk∏ad odpornoÊciowy, 

jakim jest Aloe Berry Nectar. 

Forever  
Active Probiotic
Probiotyki to korzystne dla zdrowia bakterie, które ˝yjà  

i dzia∏ajà w naszym uk∏adzie trawiennym dla naszego zdro

wia. Te mikroorganizmy wyÊcie∏ajà Êcianki uk∏adu trawienne

go i stanowià naturalnà barier´ chroniàcà przed intruza

mi i toksynami. Forever Active Probiotic  

zawiera szeÊç wa˝nych szczepów dobroczynnych 

bakterii, które wspierajà uk∏ad odpornoÊciowy  

i zwi´kszajà odpornoÊç na infekcje, jednoczeÊnie 

przyczyniajàc si´ do zachowania w zdrowiu uk∏adu 

trawiennego i wp∏ywajàc na zwi´kszenie przy

swajalnoÊci substancji od˝ywczych.

Absorbent-C
Tradycyjnie ulubiony zimowy produkt! Witamina C  

zapewnia ochron´ przeciwwirusowà, dzia∏a silnie 

antyutleniajàco i dodaje energii. Forever Living Pro

ducts dostarcza witaminy C w unikalnym po∏àczeniu z 

otr´bami owsianymi i flawonoidami, co zapewnia jej 

maksymalnà przyswajalnoÊç i biodost´pnoÊç. Flawono

idy dbajà o spójnoÊç tkanki ∏àcznej i wzmacniajà naczy

nia w∏oskowate. 

Propolis Pszczeli  
Forever
Propolis, który stanowi mieszanin´ ˝ywicy drzew  

i krzewów oraz wydzielin gruczo∏ów pszczelich, wy

korzystywany jest przez pszczo∏y do wyÊcie∏ania ula 

w celu ochrony go przed bakteriami. Cz´sto nazy

wany naturalnym antybiotykiem, dzi´ki swo

im w∏aÊciwoÊciom antywirusowym, prze

ciwbakteryjnym i przeciwpaso˝ytniczym po

maga w zachowaniu zdrowia, wzmacniajàc 

uk∏ad odpornoÊciowy. Szczególnie dobrze 

sprawdza si´  w przypadku infekcji górnych 

dróg oddechowych oraz przy pó∏paÊcu. Jest 

bogaty w substancje od˝ywcze, w tym w wi

taminy z grupy B.

Garlic-Thyme
Dobroczynne w∏aÊciwoÊci czosnku, wykorzysty

wane od tysiàcleci, pomagajà eliminowaç rozwój 

szkodliwych bakterii i ∏agodziç dolegliwoÊci gór

nych dróg oddechowych, takich jak grypa i zapa

lenie zatok. Czosnek znany jest tak˝e z tego, ˝e 

u∏atwia oddychanie np. przy przezi´bieniach oraz 

przyczynia si´ do zachowania zdrowego krà˝enia i odpo

wiedniego poziomu cholesterolu. Natomiast zawarty w tej 

unikalnej kompozycji tymianek pomaga ∏agodziç kaszel  

i przeciwdzia∏aç mu oraz zapewnia dodatkowe w∏aÊciwoÊci 

antybakteryjne.

Zimo we  p rodukty

Aloe Berry Nectar

Forever  
Active Probiotic

Absorbent-C

Propolis Pszczeli  
Forever

Garlic-Thyme

| Sprzeda˝
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Aloes w prasie |

Superlinia 1/�007
Aloes dla w∏osów
O znakomitym dzia∏aniu aloesu na urod´ wiedzia∏a ju˝ Kle-
opatra. To jeden z najlepszych naturalnych kosmetyków do 
piel´gnacji w∏osów. Unikalne stymulatory biogenne zawar-
te w aloesie regenerujà w∏osy i pobudzajà prac´ cebulek 
w∏osowych. Dzi´ki bogactwu aminokwasów, witamin  
(z wa˝nà witaminà H – biotynà) oraz minera∏ów (cynk, 
magnez), potrzebnych w∏osom, aloes od˝ywia je i zapew-
nia w∏aÊciwe nawil˝enie. (…)

˚ycie Warszawy – Zdrowie, 31/10/�006
Si∏a tkwi w naturze
(…) Aloes podnosi odpornoÊç. Wyciàg zawiera lektyn´ – 
zwiàzki, które zwi´kszajà zdolnoÊç uk∏adu odpornoÊciowego 
do rozpoznawania i niszczenia mikroorganizmów chorobo-
twórczych. (…)

G∏os Wielkopolski �6/10/�006
Zapobieganie / Moc w zio∏ach
Leki jak ostroga
(…) aloes – zawiera a˝ 10 pierwiastków Êladowych: bor, ̋ ela-
zo, miedê, magnez, molibden, mangan, cynk, stront, nikiel 
i tytan; pod tym wzgl´dem nie ma sobie równych, (…)

Âwiat i Ludzie, �6/10/�006
Rada tygodnia – Aloes dobry na wszystko

Vita Wydanie Specjalne, listopad �006
Wzmocnij odpornoÊç
Aloes – Wspomaga bia∏e krwinki 
Jak on to robi? Zawarte w nim polisacharydy zapewniajà 
prawid∏owe funkcjonowanie komórek oraz odbudowujà ich 
naturalne mechanizmy obronne. Stymulujà produkcj´ 
bia∏ych krwinek i pobudzajà je do walki z wirusami. Aloes 
hamuje równie˝ rozmna˝anie si´ bakterii. Wzmacnia orga-
nizm po kuracjach antybiotykowych i przyspiesza rekon-
walescencj´. (…)

14 lutego �WAlenTYNki�
Podarunki Forever

N O W O Â C I !

Reklamówki 
Forever

kod 9816 

cena �,00 z∏

N O W O Â C I !

Ju˝ w sprzeda˝y:

Nowe dozowniki  
do emulsji  

Forever

kod 9767 

cena 5,�9 z∏
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Poziom III

Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce; zakwaterowa-

nie w hotelu podczas trwania Zjazdu dla dwóch osób; 2 bilety na przelot

Joanna Gach

Anna Kapusta

Urszula i Miros∏aw Kapustowie 

Anna i Metody Lubiƒscy 

Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

Poziom II

Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce; zakwaterowa-

nie w hotelu podczas trwania Zjazdu dla dwóch osób

Anna i Zbigniew Adamik

Ma∏gorzata i Krzysztof Aleksandrowiczowie

Maria Aniserowicz

Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie 

Maria i Piotr Cybulscy

Dorota Czerwionka 

Józefa i Józef Glapowie 

Maria i Wies∏aw Grotyƒscy

Krystyna i Józef Gwiazdowie

Sylwia Haberla

Brygida i Stefan Jamro˝y

Renata Jarosz 

Eleonora i Józef Kilanowscy

Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy

Urszula i Tomasz Kuçkowie 

Teresa ¸ukaszewska

Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie

Bo˝ena i Edmund Matkowscy

Renata Mliczek

Krystyna i Jerzy Orubowie

Agnieszka Osiƒska 

Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy

Bogumi∏a i Zenon Pasternakowie

Aleksandra Poleszczuk

Anna i Andrzej Popielarzowie

Gra˝yna Ryczko

Wies∏awa i Adam Spyrowie 

Magdalena Strojna 

Danuta i Edward Wienchowie 

Krystyna i Edward Wingertowie

Dorota i Franciszek Zaorscy

Izabela i Bogdan Zasadowie 

Poziom I

Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce

Ewa B∏asiak

Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie

Ewa Józefowicz

Ewa i Piotr Jurkowie

Ma∏gorzata Kopaczyƒska

Barbara i Henryk Kulpowie

Monika Kuwik

Magdalena Lewandowska

Teresa i Stanis∏aw Makowscy

Krystyna i Roman Matusiakowie

Stefania i Franciszek Rduchowie

Maria i Tadeusz S∏awiƒscy

Halina i Grzegorz Sm´tkowie

W∏adys∏aw W∏odarczyk

Anna Wójcicka

Maria i Piotr Zderowie

Wanda i Andrzej Zi´bowie

WY JÑTKOW E PO¸ ÑCZENIE T R ZECH WY DA R ZE¡!

ZJAZD ÂWIATOWY –  EUROPEJSKI – PODZIA¸U ZYSKÓW
SZTOKHOLM 1314 KWIETNIA �007

L I S TA  U C Z E S T N I KÓ W

G R AT U L U J E M Y !!!

UWAGA! Nagrody nie podlegajà wymianie na gotówk´.  
Nagrody nie mogà zostaç przekazane innej osobie. 

| Zjazdy FLP
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W A ˚ N E  I N F O R M A C J E

To wyjàtkowe, dwudniowe wydarzenie dostarczy wszystkim uznania, inspiracji i motywacji! OczywiÊcie nie zabraknie wikingów  
i skandynawskich bóstw, ale wystàpià tak˝e najlepsi w Skandynawii iluzjoniÊci, mi´dzynarodowy zespó∏ taneczny i nasi przyjaciele 
z Afryki.

Miejsce i wydarzenia
Zjazd odb´dzie si´ w Hovet Arena, Globentorget 2, 
121 77 Johanneshov (po∏udniowa cz´Êç Sztokhol-
mu, 10 minut od centrum, blisko stacji metra  
Globen Metro).
piàtek 13/04/07 poczàtek godz. 13:30 
sobota 14/04/07 poczàtek godz. 11:00 
                                   zakoƒczenie ok. godz. 18:00

Czeki z Programu Podzia∏u Zysków wr´czane b´dà zarówno  
w piàtek, jak i w sobot´. 

Przypominamy, ˝e podczas Zjazdu niedozwolone jest 
u˝ywanie tràbek, co wynika z przepisów regulujàcych 
poziom decybeli w hali Hovet. Spirit Award 2007 b´dzie 
przyznana na podstawie kostiumów oraz piosenek. 

W sobot´ po Zjeêdzie odb´dzie si´ uroczysta kolacja w Factory  
Nacka Strand, (adres: Augustendalstorget 6, 131 52 Nacka Strand). 
Po kolacji zagra zespó∏ – zapraszamy do taƒca! Przez ca∏y wieczór ot-
warty tak˝e b´dzie bar, w którym kupiç b´dzie mo˝na napoje.
Uwaga! Kolacja przeznaczona jest wy∏àcznie dla dystrybutorów,  
którzy uzyskali kwalifikacj´ do udzia∏u w Zjeêdzie.

Zakwaterowanie
Osoby, które zakwalifikowa∏y si´ na poziom II i III, b´dà mieszkaç  
w hotelu Clarion (adres: Ringvagen 98, 104 60 Sztokholm, www. 
clarionstockholm.com).
Dystrybutorzy z poziomu II i III majà równie˝ zapewniony przejazd  
na Zjazd (do i z Hovet), jak równie˝ na uroczystà kolacj´ w sobot´  
wieczorem.

Wyjazd na koszt w∏asny
Osoby, które nie uzyska∏y kwalifikacji, mogà dojechaç na Zjazd  
metrem, zielonà linià 19 lub 29 w kierunku Hagsatra lub Hogdalen, 
nale˝y wysiàÊç na stacji Globen. 

Bilety w cenie 15 Euro upowa˝niajà do uczestnictwa w Zjeêdzie za-
równo w piàtek, jak i w sobot´. 
Osoby zainteresowane zakupem biletu prosimy o kontakt z Joannà 
Klupp, Kierownik Dzia∏u Marketingu w warszawskim Biurze G∏ównym, 
nie póêniej ni˝ do 20 lutego 2007.

Pogoda
Pogoda w Sztokholmie jest zmienna – w kwietniu temperatura waha 
si´ od 5 do 15° Celsjusza. Radzimy spakowaç ciep∏e ubrania! Pogod´ 
w Sztokholmie mo˝ecie sprawdzaç na bie˝àco na stronie: 
www.wunderground.com/global/stations/02485.html
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Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e problem obni˝onej odpornoÊci 

istnieje, i wiadomo, ˝e narasta. Konieczne staje si´ znale-

zienie skutecznej metody na odwrócenie tego niekorzyst-

nego zjawiska. Nauka poÊwi´ca temu zagadnieniu coraz 

wi´cej uwagi. Proponowane coraz nowsze specyfiki nie 

wytrzymujà konfrontacji z ˝yciem. Sà ma∏o skuteczne. 

Ma∏o równie˝ wiadomo o póênych, odleg∏ych w czasie 

skutkach ich stosowania. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e podawa-

nie preparatów chemicznych, oddzia∏ujàcych na b´dàcy  

w trakcie rozwoju i wzrostu uk∏ad odpornoÊciowy dziecka 

obcià˝one jest ryzykiem. 

Skàd biorà si´ zaburzenia odpornoÊci u dzieci? Przyczyn jest wiele. 

Dla uproszczenia podziel´ je na zewn´trzne – niezale˝ne od cz∏o

wieka, i wewn´trzne – wynikajàce z zaburzeƒ funkcjonowania  

organizmu cz∏owieka. Zewn´trzne to najogólniej bioràc ska˝enie 

Êrodowiska, promieniowanie jonizujàce.

Skupmy si´ zatem na tym, co zale˝y od nas – czyli od sposobu 

od˝ywiania i trybu ˝ycia. Te bowiem czynniki majà fundamentalny 

wp∏yw na poziom i jakoÊç odpornoÊci. Nale˝y o nià zadbaç 

praktycznie ju˝ od pocz´cia i zabiegaç przez ca∏à cià˝´. 

Gwarantem dobrej odpornoÊci noworodka jest dobry stan 

zdrowia jego matki oraz jej doskona∏e (czytaj: wszech

stronne) od˝ywianie. Jedynie bowiem w takich wa

runkach p∏ód jest w stanie wytworzyç dobrà baz´ 

do powstawania prawid

∏owego uk∏adu odpornoÊ

ciowego. Kiedy nawo∏uj´,  

i przekonuj´ o potrzebie su

plementacji ci´˝arnych, 

staram si´ o jak najlep

sze warunki wzrostu  

i rozwoju cià˝y. Trzeba 

dostarczyç ci´˝arnej pe∏nà porcj´ minera∏ów i mikroelementów,  

superaktywnych fitozwiàzków, nienasyconych kwasów t∏uszczo

wych, witamin.

Oferta FLP w najpe∏niejszy sposób odpowiada na to zapotrzebo

wanie. Naturalne produkty Forever – Nature-Min, Pola Zieleni, 

Absorbent-C, Arctic-Sea, Calcium Plus (wapƒ z magnezem  

i witaminà D) – to najlepszy zestaw uzupe∏niajàcy codziennà diet´  

o brakujàce elementy.

Dziecko z takiej cià˝y jest zdrowe, silne, dobrze rozwini´te, je  

i roÊnie! Tak od˝ywiona matka ma dostatek dobrego pokarmu.

Nowo narodzony maluch ma zatem nadal komfortowe warunki 

rozwoju i wzrostu. Ochraniany nabytymi w ∏onie matki przeciw

cia∏ami mo˝e powoli sposobiç si´ do produkcji w∏asnych. Z pokar

mem matki dostaje bowiem wszystko, czego mu trzeba w obfi

toÊci. Oko∏o trzeciego miesiàca ˝ycia nabyta w ˝yciu p∏odowym 

odpornoÊç zaczyna s∏abnàç i pomalutku zaczyna si´ produkcja 

w∏asnych przeciwcia∏.

Co zrobiç  
z niskà 
odpornoÊcià?
dr Maria Kraczka

| Zdrowie
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Ten trzeci miesiàc jest trudnym okresem w ˝yciu ka˝dego malu

cha. Zazwyczaj bowiem w tym okresie zaczyna si´ ∏apanie infekcji 

– katarków, kaszelków. Bardzo wa˝ny jest sposób reagowania ro

dziców i lekarzy na te pierwsze dzieci´ce choroby. Najcz´Êciej sà 

to reakcje nerwowe, histeryczne – z góry zak∏adajàce, ˝e zaczyna 

si´ ci´˝ka choroba, z którà dziecko sobie nie poradzi. Lekarz bardzo 

cz´sto serwuje antybiotyk – os∏onowo – i wtedy si´ zaczyna. Tym

czasem takie dziecko wymaga przede wszystkim dok∏adnego zba

dania. Wymaga szczegó∏owej oceny, jak je, Êpi, ile pije, jakie sà 

stolce, ile oddaje moczu. Nale˝y je obficie poiç, nie zmuszaç do je

dzenia, chocia˝ pierÊ ssà te dzieci zazwyczaj bardzo ch´tnie. Dzie

cku mo˝na podaç troch´ wapna w syropie, witamin´ C, troch´ sy

ropu pini – nawet jeÊli nie kaszle. Najcz´Êciej taka infekcja ust´puje 

po trzech, czterech dniach. JeÊli nie, nale˝y dziecko ponownie zba

daç. Antybiotyk zalecam dopiero, gdy sà po temu wyraêne wska

zania – nigdy os∏onowo lub „na wszelki wypadek”.

Takiemu malcowi mo˝na natomiast bezpiecznie podaç par´ kropel 

przecedzonego aloesu, odrobin´ rozkruszonego NatureMin, skru

szony AbsorbentC. Tymi naturalnymi produktami wzmacniamy 

bowiem doraênie si∏y odpornoÊciowe dziecka. Podawanie tych na

turalnych produktów d∏ugotrwale, profilaktycznie powoduje sta∏à 

mobilizacj´ organizmu do pobudzania odpornoÊci. Nie znaczy to, 

˝e zjadacz naszych produktów nigdy nie zachoruje – jest natomiast 

pewne, ˝e z∏apana infekcja przebiegnie szybko, ∏agodnie, bez 

powik∏aƒ.

Zjadanie naturalnych suplementów ma jeszcze jednà niezwyk∏à za

let´. Powodujà one wzrost ogólnej kondycji organizmu, dostarczajà 

wszystkich elementów budulcowych, z których organizm sam pro

dukuje tyle odpornoÊci, ile mu aktualnie potrzeba. Nie ma zatem 

˝adnego manipulowania uk∏adem odpornoÊciowym. Naturalne su

plementy FLP nie majà ˝adnych dzia∏aƒ ubocznych, nie mo˝na si´ 

do nich przyzwyczaiç ani od nich uzale˝niç. Sà one naturalnym 

uzupe∏nieniem diety, stosowanie takiej suplementacji jest zatem 

ca∏kowicie bezpieczne.

Wybitne podniesienie odpornoÊci u osób korzystajàcych z suple

mentów FLP jest w dzisiejszych czasach jednym z najwa˝niejszych 

powodów ich stosowania. Niezwykle wa˝ny, a zdecydowanie mniej 

akcentowany jest efekt podniesienia odpornoÊci na stres. Tymcza

sem jest to problem, którego wag´ zaczynamy dopiero doceniaç.

Medycyna akademicka dopiero od niedawna zaczyna zaliczaç stres 

do istotnych przyczyn os∏abienia ogólnego poziomu odpornoÊci – 

postrzega stres jako jednà z przyczyn wielu chorób. Coraz wi´cej 

mówi si´ o zgubnym wp∏ywie stresu na prawid∏owy rozwój psy

chiczny, emocjonalny, intelektualny.

Destrukcyjne dzia∏anie stresu ma oczywiÊcie najbardziej zgubny 

wp∏yw na organizm dziecka. Pojawiajàca si´ ostatnio epidemia 

ADHD jest wyraênym tego przyk∏adem. Zastosowanie naszej  

(czytaj: foreverowskiej) suplementacji powoduje, ˝e problem prak

tycznie przestaje istnieç. W pojedynczych przypadkach braku szyb

kiego efektu dziecko powinno byç zbadane przez specjalist´  

neurologa.

Kiedy trzeba i warto rozpoczàç takà uodparniajàcà kuracj´? Ka˝dy 

czas jest dobry, ale najbardziej ZARAZ, nie od jutra, ale ZARAZ 

DZIÂ.

Takà kuracj´ warto rozpoczàç w ka˝dym wieku, niezale˝nie od 

iloÊci przebytych chorób.

Codzienna dba∏oÊç o dobrà odpornoÊç jest najskuteczniejszà 

metodà na zachowanie na d∏ugo dobrego zdrowia. Màdra profilak

tyka to w∏aÊnie ta codzienna dba∏oÊç o odpornoÊç, a to z kolei 

szansa na d∏ugie i zdrowe ˝ycie. Jest to najtaƒsza i najbardziej 

op∏acalna inwestycja w cz∏owieka. Ka˝da z∏otówka zainwestowana 

w popraw´ odpornoÊci zwraca si´ tysiàckrotnie w postaci dobre

go zdrowia.

U progu Nowego Roku ˝ycz´ wszystkim zdrowia, pomyÊlnoÊci  

i umiej´tnoÊci liczenia. Skarbu dro˝szego ni˝ w∏asne zdrowie, 

dro˝szego ni˝ zdrowie naszych dzieci nie ma i… chyba nie b´dzie.

W Nowym Roku te˝ Wasza  

Kraczkowa

Zdrowie |
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Obierz kurs na sukces!

Earl Nightingale kiedyÊ napisał: „Człowiek bez celu jest jak statek 

bez steru – je˝eli w ogóle uda mu si´ wypłynàç z portu, najpraw

dopodobniej skoƒczy jako wrak rozbity u wybrze˝y jakiejÊ bezlud

nej wyspy”. Jak wielu z nas miało poczucie braku kontroli nad swo

im statkiem i ˝e jesteÊmy zdani na wiatry, fale i zmienne pràdy 

˝ycia? Pragniemy wi´cej robiç, wi´cej osiàgaç i zmieniaç Êwiat, 

jednak powstrzymujà nas pot´˝ne siły i trudne okolicznoÊci, któ

rych cz´sto nie rozumiemy. A jednoczeÊnie widzimy innych, którzy 

omijajà wszystkie rafy i ˝eglujà ku wielkoÊci. Zadajemy sobie pyta

nie co takiego majà oni, czego my nie mamy? Czy dysponujà jakàÊ 

pot´gà, której nam brak? Czy zasługujà na wi´cej ni˝ my? Czy po 

prostu majà wi´cej szcz´Êcia ni˝ my? Nie. Ró˝nica nie le˝y w jakieÊ 

wy˝szej pot´dze czy zasługiwaniu na wi´cej; nie jest to tak˝e kwe

stia szcz´Êcia. Ró˝nica jest bardzo prosta: ich statki majà ster!  

A ster ten pozwala im kierowaç statkiem niezale˝nie od przeciw

nych wiatrów, porywów fal i niesprzyjajàcych pràdów.

Jak wi´c zdobyç jeden z takich sterów? Odpowiedê tak˝e jest bar

dzo prosta – wyznaczajàc cel! Te dwa pot´˝ne słowa umo˝liwià 

nam unikni´cie bezludnych wysp i utrzymajà nasz statek na 

właÊciwym kursie ku wymarzonemu miejscu docelowemu. Czym 

jest cel? Cel to wybrane z góry miejsce, do którego chcemy do

trzeç wraz z wyznaczonym z góry kursem, który nas do niego do

prowadzi. Kiedy znamy punkt docelowy oraz tras´, wtedy nawet 

zboczywszy z kursu, od razu si´ w tym orientujemy i jesteÊmy  

w stanie dokonaç stosownej korekty, dzi´ki której odzyskamy 

właÊciwy kierunek. Mo˝emy wtedy patrzeç ponad przeszkodami  

i nie traciç z oczu miejsca przeznaczenia – i utrzymywaç nasz sta

tek na dobrym kursie.

Wyznaczenie i osiàgni´cie celu nie jest skomplikowanym proce

sem – składa si´ zaledwie z trzech kroków. Po pierwsze, musimy 

zdecydowaç, co chcemy osiàgnàç i zapisaç to. Wa˝ne jest, aby byç 

przy tym konkretnym i jasno okreÊlaç cel, dzi´ki czemu nasz umysł 

b´dzie mógł go sobie ˝ywo wyobraziç. Na przykład, zamiast 

okreÊlenia celu jako „nowy dom”, czy˝ nie b´dzie dla nas bardziej 

motywujàcy taki zapis: „nowy 300metrowy dom w stylu wiejskie

go dworku, z czterema sypialniami, trzema łazienkami, du˝ym sa

lonem, eleganckà jadalnià, basem, gara˝em na trzy samochody, 

poło˝ony na działce o powierzchni �000 metrów”?

Po drugie, musimy napisaç plan i zobowiàzaç si´ wobec samych 

siebie do jego realizacji – niezale˝nie od przeszkód, jakie mo˝emy 

napotkaç na swojej drodze. W naszym planie powinniÊmy zawrzeç 

liczb´ godzin, jakie przepracujemy, liczb´ osób, z którymi si´ skon

taktujemy, liczb´ prezentacji produktów i biznesu, jakie przeprowa

dzimy, liczb´ dystrybutorów, których zasponsorujemy itd. Musimy 

te˝ zachowaç pewnà elastycznoÊç, która pozwoli nam udoskona

laç nasz plan podczas jego realizacji, tak aby zachował on swojà 

funkcjonalnoÊç, jeÊli okolicznoÊci ulegnà zmianie.

Po trzecie, musimy wprowadziç nasz plan w ˝ycie! Nic nie zastàpi 

uczciwej, staromodnej pracy. Thomas Edison stwierdził kiedyÊ, ˝e 

„geniusz to wynik 1% natchnienia i 99% wypocenia!”. Mo˝emy 

rozmawiaç o celach i sukcesie a˝ do utraty tchu, ale nic si´ nie wy

darzy, dopóki nie zakaszemy r´kawów i nie weêmiemy si´ do robo

ty. Je˝eli naprawd´ pragniemy osiàgni´cia celu, powinniÊmy byç 

w stanie zdobyç si´ na codzienny wysiłek. Musimy odrzuciç strach 

i nie zwlekajàc zabraç si´ do pracy tak, jakby osiàgni´cie celu 

zale˝ało od tego, co robimy w danej chwili – bo zale˝y! 

No i mamy przepis – dwa pot´˝ne słowa i trzy proste, lecz równie 

pot´˝ne kroki. Teraz czas obraç kurs na wybrany przez nas cel!

| Akademia biznesu
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day  

Gdaƒsk, �4 lutego �007
Hotel Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie �

godz. 11:30

• Forever Twojà szansà na w∏asny biznes – Dyrektor FLP Jacek 
Kandefer

• Dlaczego Forever – Manager Halina Micorek

• Co daje a co niszczy sukces – Manager Jolanta Jankowska

• Motywacja – Senior Manager Anna Lubiƒska

• Twoja aktywnoÊç – Manager Krystyna Król

• Produkty pszczele Forever – Supervisor Tadeusz Kaczmarczyk

Bilety do 16/0� w cenie 10 z∏. Od 19/0� – w cenie �0 z∏.

Forever Success Day  

Kraków, 3 marca �007
Teatr Groteska, ul. Skarbowa �, godz. 11:30

Katowice, 31 marca �007
SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 11:30

Szczegó∏y w nast´pnym numerze

Szkolenie 6 pk

Od stycznia trwa kwalifikacja na kolejne szkolenie 6 pk.

Dystrybutorzy, którzy w styczniu, lutym i marcu �007 uzyskajà os

obisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku Assistant Su

pervisora), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´ w kwiet

niu  �007 w Biurze G∏ównym w Warszawie.

Szansa na Biznes

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego �, godz. 17:00

5, 19/0�/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

ELBLÑG 
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 17:00

7/0�/07 – Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
biuro Manager Zofii Staropi´tki 

ul. Hutnicza �4/46, tel. 081/44� 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 081/53 108 53

OSTRO¸¢KA 
SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00 

6/0�/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie

19/0�/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

RACIBÓRZ 
OÊrodek Szkolenia Kierowców, ul. Drzyma∏y 9, godz. 16:30

�, �3/0�/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00

6, 13, �0, �7/0�/07 – Managerowie regionu

I N F O R M A C J E

˚yczymy 200 lat!

Jest nam niezmiernie mi∏o poinformowaç, ˝e Pani Genowefa 

Kamiƒska, babcia naszej Moniki Hajzner z Dzia∏u Marketingu i sta∏a 

u˝ytkowniczka produktów Forever (Jej ulubiony produkt to  

Mleczko Pszczele) �9 listopada �006 r. Êwi´towa∏a swoje 100. 

Urodziny! Z tej wspania∏ej okazji FLP Poland przekaza∏o Pani  

Genowefie najserdeczniejsze ˝yczenia jeszcze wielu lat ˝ycia  

w zdrowiu oraz kosz produktów Forever. 

Daty produkcji i daty wa˝noÊci produktów 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dzienniku Ustaw nr ��0, poz. 

1856, Êrodek spo˝ywczy w opakowaniu jednostkowym znakuje si´ 

podajàc mi´dzy innymi dat´ minimalnej trwa∏oÊci. Dat´ takà 

znajdziecie na ka˝dym naszym suplemencie, np. EXP: 10/06 (mm

rr). Data produkcji wyra˝ona jest np. 151006 (ddmmrr).

Errata

Uwaga! W poprzednim wydaniu Forever podaliÊmy b∏´dne daty 

majowego i lipcowego Forever Success Day w Warszawie. 

Prawid∏owe daty to: 19 maja i 21 lipca 2007. 

Za pomy∏k´ przepraszamy!

Obierz kurs na sukces!
Wydarzenia i informacje |



PRODUCTS

FOREVER
LIVING

ID# 001-123-456-789
7501 East McCormick Pkwy
Scottsdale, Arizona 85258
Tel: (123) 456-7890 
Fax: (123) 567-8900
Email: jdoe@teamflp.com

www.janedoe.teamflp.com 

Jane Doe
I N D E P E N D E N T  D I S T R I B U T O R

PRODUCTS

FOREVER
LIVING

ID# 001-123-456-789
7501 East McCormick Pkwy
Scottsdale, Arizona 85258
Cell: (123) 456-7890 
Fax: (123) 567-8900
Email: jdoe@teamflp.com

www.janedoe.teamflp.com 

Jane Doe
I N D E P E N D E N T  D I S T R I B U T O R

FOREVER LIVING PRODUCTS 
For Your Health and Beauty 

Optional Street Address or Other 
City State and Zip 
Tel: (123) 456-7890 

ID#: 012-345-678-900 
john@teamflp.com 

Independent Distributor 
 John Montgomery 

www.john.teamflp.com

Wzory wizytówek 
dla dystrybutorów!

Aby otrzymaç zdj´cie i logo Forever do wybranej wizytówki, skontaktuj si´ z Monikà Hajzner  
w warszawskim Biurze G∏ównym: m.hajzner@flpp.com.pl

Prosimy zwróciç uwag´, ˝e na tworzonych przez siebie wizytówkach dystrybutorzy mogà pos∏ugiwaç si´ nazwà  
„Forever Living Products” lub „Forever” (a nie „Forever Living Products Poland”).  

Na wizytówce musi tak˝e znaleêç si´ okreÊlenie „Niezale˝ny dystrybutor”.



 
 

AWANSE I OSIĄGNIĘCIA 
grudzień 2006 

 
 

20 Najlepszych 
 
1. Urszula i Mirosław 

Kapustowie (bz) 
2. Wiesława i Adam 

Spyrowie (bz) 
3. Halina Micorek (+3) 
4. Bożena Gaj (+1) 
5. Danuta i Edward Wienchowie (-) 
6. Izabela i Ireneusz Skwierawscy (-) 
7. Anna i Andrzej Popielarzowie (+12) 
8. Urszula Zyskowska (+5) 
9. Ewa i Piotr Jurkowie (-) 
10.  Monika Cieślik (-3) 

11. Maria Perz-Paprocka  
i Kazimierz Paprocki (+9) 

12. Anna i Zbigniew Adamik (-) 
13. Elżbieta i Stanisław Bieniaszowie (-10) 
14. Magdalena Strojna (-4) 
15. Krystyna Kwiecień (-) 
16. Justyna i Waldemar Brzescy (-) 
17. Agnieszka Osińska (+1) 
18.  Jolanta i Radosław Jochimowie (-) 
19. Maria Durazińska i Jacek Bartkowiak (-) 
20. Stanisława Karpińczyk (-) 

 
W nawiasach podajemy różnicę między miejscem zajmowanym w poprzednim miesiącu a pozycją bieżącą. 
 
 
 
 
 

 
 

 

5 sponsorów na medal październik-grudzień 2006 
1. Urszula i Tomasz Kućkowie 
2. Bożena i Michał Brońkowie 
3. Halina Micorek 
4. Krystyna i Jerzy Orubowie 
5. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki 

 
 
Asystenci Managera 
 
Izabela i Ireneusz Skwierawscy sponsorowani przez Halinę Micorek 

 
Kierownicy 
 
Irena i Mirosław Andrzejczakowie sponsorowani przez Irenę Marszałek 
Irena Marszałek sponsorowana przez Jolantę Smołę 
Jolanta Smoła sponsorowana przez Witolda Zobel 



Asystenci Kierownika 
 
Wiesława Albert 
Teresa Barańska 
Jacek Bieniek 
Szymon Bizewski 
Alicja Bladowska 
Joanna Błażejewska 
Maria Borowa 
Beata Brzeźniak 
Jolanta Chojnowska 
Irena Chudzik 
Bartłomiej Czerniak 
Bożena Damięcka 
Renata Domasik 
Józefa Działek 
Dorota Flak 
Agata Frydryk 
Monika Gasztyk 
Lucyna i Fryderyk Gąsior 
Maria Gdańska 
Agnieszka Główczyk-Czosnyka 
Sylwia Gregoraszczuk-Madej 
Małgorzata Gurga 
Anna Guzik 
Tomasz Gwizda 
Renata Hallmann 
Katarzyna Iwanicka 
Danuta i Bogdan Janiszewscy 
Małgorzata Jasik 
Marlena Józefczuk 
Alina i Tadeusz Kaczmarczyk  
Agnieszka i Arkadiusz Kawka 
Magdalena Kępka 
Maria Kiecka 
Rozalia Knaga 
Kamila i Tomasz Kobierowscy 
Małgorzata Korczak-Sudoł 
Bartłomiej Kotlarski 
Ewa Krakowiak 
Grażyna Krawczyk 
Magdalena Krysztopolska 
Doniza Kryś 
Justyna i Sławomir Kubaccy 
Lidia Kucharska 
Halina Łodkowska 
Halina Majer 
Anna Marchwiana 

Małgorzata i Krzysztof Marsowicz  
Anna Marszałek-Kowalska 
Maria Mazur 
Elżbieta i Waldemar Mendel 
Barbara Michniak 
Iwona Mildner 
Barbara Miśkiewicz 
Andrzej Mleczek 
Anna Muszyńska-Osuch 
Julia Nowak 
Dorota Oficjalska-Słotwińska 
Teresa i Marian Olender 
Beata Orlińska 
Zdzisława Ostrowska 
Józef Pańczuk 
Jolanta Pędras 
Małgorzata Pęgielska 
Joanna Pieronkiewicz-Szpernal 
Agnieszka i Dariusz Piękosz 
Iwona Piwnik 
Andrzej Planta 
Anna Pordzik 
Urszula Prusak 
Leszek Pruszczak 
Iwona i Jarosław Retkowscy 
Teresa Romanowicz 
Henryka Rusek 
Małgorzata i Dariusz Rutkowscy 
Maria Rzepka 
Piotr Sidor  
Anna Smolińska 
Jolanta Sokół 
Zofia Solarek 
Paulina Stankiewicz 
Berenika Stefaniak 
Anna Syroka 
Maria Szczelina 
Robert Szczęśniak 
Leszek Świętochowski 
Małgorzata Trzaskyś 
Maria i Rafał Trzcińscy 
Wiesława Woszuk 
Helena Wójcik 
Monika Wróbel 
Alina Zalińska 
Jolanta Załucka 
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