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Jest czerwiec, Êrodek �007 roku. Po∏owa roku ju˝ za nami, a przed 

nami jeszcze wiele do zrobienia. Czerwiec to doskona∏y moment, 

by sprawdziç, na jakim jesteÊcie etapie realizacji celów wyznaczo

nych sobie w grudniu �006. Jest to okazja do radoÊci z sukcesów, 

ale tak˝e do przekonania si´, w jakich dziedzinach macie zaleg∏oÊci. 

Skoncentrujcie si´ na nich i pracujcie nad nimi, aby druga po∏owa 

roku mia∏a prawdziwy rozmach!

Jako firma jesteÊmy na dobrej drodze. Na ca∏ym Êwiecie doÊwiad

czamy stabilnego wzrostu, a energia i pasja panujàce w naszej  

rodzinie Dystrybutorów sà emocjonujàce! W naszej bran˝y to bar

dzo wa˝ne. Wi´cej osiàga si´ dzi´ki pasji i o˝ywieniu ni˝ wszystkim 

innym czynnikom razem wzi´tym; to si∏a nap´dowa naszego bizne

su. Wasza umiej´tnoÊç przekazania entuzjazmu i wiary zadecyduje 

o Waszym sukcesie. Pami´tajcie jednak o stwierdzeniu: „Je˝eli 

mnie motywujesz, ale nie szkolisz, frustrujesz mnie!”. Dlatego nie 

przestawajcie pog∏´biaç swojej wiedzy i umiej´tnoÊci, a to zwi´k

szy te˝ Waszà energi´ i pasj´ dla tego, co robicie.

Fantastycznie by∏o uczestniczyç ostatnio w Europejskim Zjeêdzie / 

Podziale Zysków i Zjeêdzie Âwiatowym, który w tym roku odby∏ si´ 

w Skandynawii. By∏o to jedno z najlepszych spotkaƒ motywacyj

nych, w jakich kiedykolwiek uczestniczy∏em – PODZI¢KOWANIA 

dla wszystkich zaanga˝owanych w stworzenie tej niesamowitej  

imprezy! Ponad 9 tysiàcom Dystrybutorów, którzy uczestniczyli  

w Zjeêdzie – PODZI¢KOWANIA za to, ˝e przyjechaliÊcie, byç z nami. 

Rekordowej liczbie dystrybutorów, którzy uzyskali kwalifikacj´ na 

Zjazd Europejski i do Podzia∏u Zysków, chc´ powiedzieç – ZNAKO

MICIE, czekamy na spotkanie z Wami na Zjeêdzie Europejskim �008 

w Budapeszcie, a Ulfowi Oscarsonowi, Dyrektorowi FLP Skandy

nawia i wszystkim jego pracownikom, którzy nas goÊcili – ÂWIET

NA ROBOTA!

PoÊród licznych emocjonujàcych wydarzeƒ, w jakich mieliÊmy oka

zj´ uczestniczyç, jednym z najradoÊniejszych by∏a przeja˝d˝ka psi

mi zaprz´gami – osiem pot´˝nych psów z zapierajàcà dech pr´d

koÊcià ciàgn´∏o sanie przez pi´kny skandynawski krajobraz. Obser

wowanie tych psów by∏o fascynujàce – by∏em pod wra˝eniem ich 

pasji, energii i ch´ci odniesienia sukcesu niezale˝nie od przeszkód. 

Kiedy przygotowywaliÊmy si´ do drogi, zaprz´gi by∏y unierucho

mione i mia∏y za∏o˝one hamulce, poniewa˝ psy od momentu 

zaprz´˝enia rwa∏y si´ do startu. Ciàgn´∏y i napiera∏y na uprzà˝, 

szczekajàc, skamlàc i zach´cajàc si´ wzajemnie do biegu. Po zwol

nieniu hamulca ca∏a ta powÊciàgana energia zosta∏a nagle uwol

niona i wyrwaliÊmy do przodu. Psy w ciszy ciàgn´∏y mknàce po 

Êniegu sanie, podà˝ajàc za tzw. leaddogiem, czyli psemliderem – 

bez narzekaƒ czy oporów, ca∏kowicie skoncentrowane na swoim 

zadaniu. By∏em zafrapowany tà psià determinacjà. A jak  

tylko si´ zatrzymaliÊmy, psy znowu zacz´∏y skakaç i szczekaç, do

póki nie mog∏y wróciç do pracy i znów biec.

Psy zdawa∏y si´ kochaç wolnoÊç biegu i przez ca∏y czas ciàgn´∏y 

zaprz´g z ca∏ych si∏. A je˝eli któryÊ z psów zwalnia∏ czy zaczyna∏ 

odstawaç, pies biegnàcy z nim w parze natychmiast go dopingo

wa∏ i naprowadza∏, sam ciàgnàc ze zwi´kszonà mocà, by daç 

przyk∏ad wolniejszemu towarzyszowi – i wkrótce znów oba bieg∏y 

równym tempem. Nic nie sta∏o na ich drodze, bez wahania bieg∏y 

za psemliderem. Je˝eli skierowa∏by si´ on mi´dzy drzewa, wszyst

kie wbieg∏yby mi´dzy drzewa, je˝eli bieg∏by na ska∏y, wszystkie 

podà˝y∏yby za nim. Nawet kiedy sanie si´ przewróci∏y, wyrzucajàc 

pasa˝erów w Êniegowe zaspy, psy si´ nie przej´∏y – bieg∏y dalej, 

jeszcze szybciej ni˝ dotychczas, poniewa˝ sanie by∏y l˝ejsze o paru 

dystrybutorów FLP le˝àcych w Êniegu!

To by∏ emocjonujàcy poranek, a te psy stanowi∏y naprawd´ inspi

rujàcy przyk∏ad. Tak skoncentrowana energia – nic nie by∏o w sta

nie ich powstrzymaç. GdybyÊmy mogli byç troch´ do nich podob

ni – ch´tni do ciàgni´cia saƒ niezale˝nie od przeszkód, barier czy 

wyzwaƒ i pracujàcy w harmonii z naszymi zespo∏ami – wtedy nasz 

sukces by∏by niezmierzony; nasza pasja i radoÊç tego, co robimy, 

by∏aby nie do ogarni´cia! Wkraczajàc w drugà po∏ow´ �007 roku, 

obiecajcie sami sobie, ˝e b´dziecie jak te psy. A gwarantuj´ Wam, 

˝e pokochacie uczucie p´du przez Ênieg, powiew ch∏odnego wia

tru na twarzy i poczucie ca∏kowitej kontroli nad swoim przeznacze

niem. 

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Pasja i o˝ywienie
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BezpoÊredniej

Wszyscy dystrybutorzy wiedzà, ˝e Plan Marketingowy Forever stwa
rza olbrzymie mo˝liwoÊci, a premie z niego wynikajàce to ogromna 
szansa na uzyskanie finansowej niezale˝noÊci. Ale to nie wszystko! 
FLP oferuje rozliczne programy motywacyjne nagradzajàce dystry
butorów za ich wysi∏ki wk∏adane w rozwój biznesu. Doskona∏à  
ilustracj´ tej mnogoÊci stanowi ten numer „Forever”. 
Po pierwsze, nasz Program Motywacyjny, cz´sto – i nie bez przyczy
ny – zwany samochodowym, w ramach którego FLP finansuje dys
trybutorom zakup samochodów, domów itp. Skorzysta∏o ju˝ z niego 
i nadal korzysta wielu dystrybutorów. Po drogach ca∏ej Polski je˝d˝à 
auta, kupione dzi´ki wspó∏pracy z FLP. 
Dalej – kwalifikacja na Zjazd Europejski, czyli program, z którego co 
roku korzysta najwi´ksza liczba polskich dystrybutorów. Jest to 
najwi´ksze Êwi´to Forever w Europie i mo˝liwoÊç bezpoÊredniego 
spotkania si´ z Rexem Maughanem, zarzàdem firmy i liderami  
z ca∏ego kontynentu. Jest to równie˝ mo˝liwoÊç zwiedzenia na koszt 
FLP najpi´kniejszych miast Europy – w lutym przysz∏ego roku zapra
szamy do Budapesztu, Per∏y Dunaju! Kolejnym atutem Zjazdu Euro
pejskiego jest to, ˝e przy tej okazji wr´czane sà czeki z Podzia∏u  
Zysków – najbardziej lukratywnego programu motywacyjnego nie 
tylko w Forever, ale i w ca∏ej bran˝y! JesteÊmy na pó∏metku �007 – 
mamy jeszcze szeÊç miesi´cy na realizacj´ miesi´cznych obrotów 
5000 pk. Dzi´ki temu i polscy dystrybutorzy b´dà mieli szans´ 
znaleêç si´ na scenie, by odebraç swój w∏asny czek z ràk naszego 
Prezydenta Rexa Maughana. 
Kolejny program, o którym piszemy na ∏amach tego numeru, to nasz 
lokalny Program Promocyjny Lato �007. W ubieg∏ym roku polscy 
dystrybutorzy fantastycznie sp´dzili czas w Galindii na Mazurach, 
przywo˝àc wspania∏e wspomnienia i solidnà porcj´ wiedzy, którà  

teraz wykorzystujà, rozwijajàc swój biznes. Tegoroczny weekend  
w hotelu Magellan zapowiada si´ równie doskonale – z tego progra
mu po prostu nie mo˝na nie skorzystaç!
W sierpniu wyje˝d˝amy do USA na Super Rally – najwi´ksze 
ogólnoÊwiatowe spotkanie dystrybutorów, na które równie˝ mo˝na 
si´ zakwalifikowaç. Co wi´cej, dystrybutorom, którzy po raz pierw
szy wyje˝d˝ajà na Zjazd, firma funduje wycieczk´ do Êwiata Forever 
– Biuro G∏ówne FLP International, zak∏ady wytwórcze Aloe Vera of 
America (pami´tajcie, ̋ e od tego roku AVA ma wi´kszà, wydajniejszà 
siedzib´!) i plantacje aloesowe, czyli wszystkie te miejsce, o których 
odwiedzeniu marzy ka˝dy dystrybutor!
To jeszcze nie koniec podró˝y! Z Forever mo˝na zwiedziç dos∏ownie 
ca∏y Êwiat! Najlepsi z najlepszych spotykajà si´ co roku w najbar
dziej malowniczych miejscach Êwiata, gdzie przez prawie dwa tygo
dnie dzielà si´ doÊwiadczeniami, zwiedzajà i po prostu relaksujà si´. 
W przysz∏ym roku Zjazd Âwiatowy odb´dzie si´ w jednym z najbar
dziej fascynujàcych zakàtków Êwiata – w Indiach.
A jakby tego by∏o ma∏o, sà jeszcze wycieczki (i inne nagrody) fundo
wane przez FLP za zdobywanie kolejnych pozycji w Planie Marketin
gowym!
Oferta pracy FLP to szansa na godziwe wynagrodzenie i satysfakcj´ 
– to bardzo konkretna propozycja biznesowa. Reszta to kwestia  
wytyczenia sobie celów i konsekwentnej, nieustannej pracy nad ich 
realizacjà. A wtedy naprawd´ Êwiat stanie przed nami otworem!

Wasz,

Jacek Kandefer

Dzia∏ Operacyjny Agnieszka Ramotowska  
a.ramotowska@flpp.com.pl

Dzia∏ Sprzeda˝y S∏awomir Szymaniak  
s.szymaniak@flpp.com.pl

Dzia∏ Sprzeda˝y oraz Recepcja: 
pon., pt.: 9.00-17.00; wt., Êr., czw.: 9.00-20.00 
sobota pracujàca – Forever Success Day: 9.00-12.00

Biuro G∏ówne: pon.-pt. 9.00-17.00

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

Brama Zachodnia, Al. Jerozolimskie 92,  
00-807 Warszawa, tel. 22 /456 43 56-59, fax 22/456 43 60 
www.flpp.com.pl; www.foreverliving.com 
e-mail: flpp@flpp.com.pl

Sk∏ad, korekta: Irmedia  
Druk: Team, Warszawa

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów  
i redagowania tekstów przyj´tych do druku.  
Wszelkie prawa zastrze˝one.
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UWAGA! Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Forever Success Day odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´  
wywoływane sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.
Je˝eli planujesz awans (od Supervisora wzwy˝) i chcesz, aby informacja o twoim osiàgni´ciu zosta∏a zilustrowana fotografià, przeÊlij 
nam swoje zdj´cie na adres m.hajzner@flpp.com.pl nie póêniej ni˝ do koƒca miesiàca, w którym realizujesz awans.

MANAGEROWIE sponsorzy:

Tadeusz Kaczmarczyk Wanda i Andrzej Zi´ba

Dawid Ko∏acz Maria Lodarska

Gra˝yna i Ryszard Margasowie Danuta i Edward Wienchowie

Maria Lodarska Krystyna Marecka

SUPERVISORZY sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

 1. Bogumi∏a i Jan Srokowie (bez zmian)
 �. Stanis∏awa Karpiƒczyk (bez zmian)
 3. Ewa ChruÊciƒska (+1)
 4. Grzegorz Sieczka (1)
 5. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (+1)

 6. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+4)
 7. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (bez zmian)
 8. Magdalena Strojna (3)
 9. Danuta i Edward Wienchowie (–)
10. El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie (–)

 1. Urszula i Mirosław Kapustowie (bez zmian)
 �. Danuta i Edward Wienchowie (+14)
 3. Maria Lodarska (+11)
 4. Wanda i Andrzej Zi´bowie (–)
 5. El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie (+�)
 6. Urszula Zyskowska (4)
 7. Tadeusz Kaczmarczyk (–)
 8. Wies∏awa i Adam Spyrowie (5)
 9. Anna i Metody Lubiƒscy (bez zmian)
10. Gra˝yna i Ryszard Margasowie (–)

11. Dawid Ko∏acz (–)
1�. Anna i Andrzej Popielarzowie (bez zmian)
13. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (bez zmian)
14. Bo˝ena Gaj (3)
15. Krystyna Kwiecieƒ (bez zmian)
16. Anna i Zbigniew Adamik (–)
17. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (+3)
18. Wies∏awa Krywult (1)
19. Halina i Grzegorz Sm´tkowie (–)
�0. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (–)

W nawiasach podajemy ró˝nic´ mi´dzy miejscem zajmowanym w poprzednim miesiàcu a pozycja bie˝àcà.

Awanse i osiagniàcia | Maj �007

Assistant MANAGEROWIE sponsorzy:

44

Assistant SUPERVISORZY 

Tomasz Adamski
Beata i Dariusz AniÊkowie
Ma∏gorzata Balmas
Monika Bartkowicz
Robert Basista
Teresa Bàk

Renata B∏achowiak
Maria B∏aszczyk
Andrzej B∏aszczyk
Agata BonarekKmiecik  
i Krzysztof Kmiecik
Joanna i Krzysztof Brunowscy

El˝bieta i Andrzej Cachrowie
Maria Cebula
Katarzyna i Jakub Chorodeƒscy
Krystyna Czerwiƒska
Natalia Dmochowska
Aleksandra Formaniewicz

Artur Freigant
Agnieszka Gabryszewska
Bogumi∏a Galas
Marlena Gielnik
Anna Gintrowicz
Ma∏gorzata Golba

Jadwiga i Andrzej Biestekowie Ma∏gorzata TrzaskyÊ

Barbara Czerkies Ma∏gorzata Kowalska

Ma∏gorzata Kowalska Joanna Nizio∏ek

Miros∏awa i Andrzej Malkiewiczowie Anna i Zbigniew Adamik

Joanna Nizio∏ek Dawid Ko∏acz

Agnieszka Pluta Maria i Dariusz Woêniakowie

Bo˝enna Szewczyk Miros∏awa i Andrzej Malkiewiczowie

Ma∏gorzata i Andrzej Trzaskusiowie Maria Lodarska

Maria i Dariusz Woêniakowie Barbara Czerkies
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Assistant SUPERVISORZY – cd.

Krystian Goliƒski
Bogus∏awa Góralczyk
Katarzyna Grzesiak
Izabela GutowskaGrono
Anna Hajduk
Józef Jagusiak
El˝bieta Jasiewicz
Anna Jasiƒska
Edyta Jaskot
Barbara Jastrz´bskaKras
Dorota GuzyJaszczura  
i Andrzej Jaszczura
Jadwiga J´drzejczak
Maria Ka∏amacka
Renata i Kazimierz Kamiƒscy
Arleta Kamiƒska
Krzysztof Karbownik
Anna Kasprzak
Anna Klorek
Sabina Kobacka
Maria Kobielska
Halina Ko∏acz
Helena Kondzielewska
Monika Kotowska
Ma∏gorzata KowalskaWróbel
Anna Krupa
Tomasz Kuczmara
Beata Kuleszko
Kazimiera Kwiecieƒ
Hanna Lech

Ma∏gorzata Leligdowicz
Ewa Lemaƒczyk
Mariusz Lipczyƒski
Miros∏awa ¸ajszczak
Rafa∏ ¸esyk
Urszula i Romuald Maciantowiczowie
Stanis∏awa Majka
Anna Makowska
El˝bieta Marsza∏ek
Jadwiga Mazek
Ewa Màdro
Halina Michalczewska
Romualda Michalska
Anna Michalska
Dorota Miesiàc
Aneta Moskwa
Barbara MyÊliwiec
Dariusz Nazaruk
Agnieszka Niezgodzka
Joanna i Marcin Nowakowie
Alicja NowakWeso∏owska
Szymon Nyczka
Jaros∏aw Obuchowicz
Justyna Or∏owska
Zbigniew i Iwona Orzo∏owie
Stanis∏aw Pajàk
Regina Pajor
Anna Pasika
Przemys∏aw Pikul
Maria Pluta

Anna Pluta
El˝bieta PlutoProndzyƒska
Lucyna Poczàtek
Maria i Zdzis∏aw Poterowie
Irena Primus
Wies∏awa Pytlak
Renata Racka
Aneta RembiszSkonecka
Iwona Roczyƒska
Katarzyna Romaƒska
Jan Rostanowski
Mariola Schneider
Zenoviya Shits
Helena S∏ota
Bo˝ena S∏otwiƒska
Ewelina Smolnik
Ma∏gorzata Sobek
Jolanta Sobieƒ
Maria Socha
Anna Sokólska
El˝bieta SpiczakBrzeziƒska
Barbara Sroczyƒska
Sylwia i Hubert Stanoszkowie
Karolina Stojek
Beata Stolc
Halina Strzelecka
Krystyna Suchodolska
Krzysztof Szafiski
Hanna Sza∏wicka
Janina Szyszka

Maciej Âmigiel
Ewa i Aleksander Âmigielscy
El˝bieta Âwitalska
Paulina Tomczyk
Ewa i ¸ukasz Tomczyk
Józef Topór
Beata Urbaƒczyk
Krystyna Wàsik
Kazimiera Wàsowska
Bronis∏aw Wiechu∏a
Katarzyna Wieczorek
Edyta Wielguszewska
Renata Wierciak
Adam Wilk
Lyudmyla Wojciechowska
Henryk Wojciechowski
Rafa∏ Wojtacha
Wanda Wojtczak
Beata WoÊ
Edyta Wrona
Krystyna Wróbel
Jolanta Wróbel
Ewa Zasada
El˝bieta Zawadzka
Joanna Zawieruszyƒska
Andrzej Zaworski
Iwona Zdziarska
El˝bieta Zem∏a
Maria Ziaja
Marta Zieliƒska

Urszula PrzystaÊ
Nowy Manager
Awans: kwiecieƒ �007
Firm´ Forever Living Products pozna∏am cztery lata temu. Poczàt
kowo, jak wiele osób,  by∏am tylko u˝ytkownikiem produktów FLP. 
Pracuj´ zawodowo jako fizjoterapeutka. W biznesie Forever nie ma 
to najmniejszego znaczenia, wp∏yn´∏o to tylko na zwi´kszenie mojej 
ÊwiadomoÊci, je˝eli chodzi o potrzeby wspó∏czesnego cz∏owieka. 
Oferta Forever idealnie trafia w obecny czas. Ludzie majà doÊç 
chemii, która nas zewszàd otacza, niszczàc zdrowie.
Nasze produkty sà cudowne, bo przecie˝ stworzy∏a ja natura.  
Firma Forever wykorzysta∏a najnowsze osiàgni´cia nauki, aby  
w niezmienionej formie trafi∏y do ponad 1�0 krajów na ca∏ym 
Êwiecie. Biznes Forever jest przejrzysty, czysty i stabilny. Ka˝dy 
mo˝e w nim Êwietnie funkcjonowaç.
NALE˚Y PODJÑå DECYZJ¢ O PRACY
W moim przypadku podj´cie tej decyzji wiàza∏o si´ z rezygnacjà  
z dodatkowych etatów. Potraktowa∏am Forever jak prac´, tzn.:
• prac´ zacz´∏am szanowaç i traktowaç powa˝nie;
• myÊla∏am o pracy;
• planowa∏am prac´ na ka˝dy dzieƒ;
• rozlicza∏am siebie z wykonanej pracy;
• pracowa∏am dla siebie i swojej rodziny;
• pracowa∏am dla dobra swoich wspó∏pracowników;
•  szkoli∏am si´, aby podnieÊç swoje kwalifikacje (wyk∏ady i szkole

nia w Krakowie i Warszawie).
Efektem takiego myÊlenia i dzia∏ania by∏ awans na Assistant Mana
gera i po dwóch latach sukces – pozycja Managera.
U˝ywajcie naszych produktów, a chwalenie si´ nimi b´dzie ∏atwiej
sze. Ka˝dy trud, ka˝dy wysi∏ek przyniesie efekty, wa˝ne jest to, aby 
nie przestawaç.
Firma sowicie wynagradza naszà prac´ i zaanga˝owanie, daje 
ogromne mo˝liwoÊci rozwoju osobistego. Mo˝na „rozwinàç szero

ko skrzyd∏a” i zbudowaç biznes dla siebie i dla swoich dzieci. Bar
dzo mi si´ to podoba. Zobaczcie to i dà˝cie do tego codziennym 
dzia∏aniem.
Pami´tajcie, Firma daje nam najlepszy produkt i najlepszy plan 
marketingowy, reszta zale˝y od waszej odwagi, pracowitoÊci i sku
tecznoÊci.
Dzi´kuj´ moim sponsorom, Edwardowi Kupisowi i Bo˝enie Gaj, 
którzy byli dobrymi nauczycielami. Dzi´kuj´ wszystkim wspania∏ym 
osobom, które zakocha∏y si´ w naszych produktach i chcà robiç to, 
co ja. Uwierzcie w siebie, bàdêcie ciepli, entuzjastyczni i kompeten
tni, a spotkacie na swojej drodze takich w∏aÊnie ludzi. U˝ywajcie 
naszych produktów, a b´dziecie sprawniejsi i odporniejsi na stres, 
zniech´cenie i „do∏y”.
Dalej b´d´ was wspieraç, pomagaç i rozwiàzywaç problemy. 

Portret sukcesu |
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Jak sama nazwa wskazuje – program ma za zadanie zmoty
wowaç nas do pracy tak skutecznie, aby otrzymaç ciekawà 
i wartoÊciowà nagrod´.

W przypadku FOREVER nagrod´ wybieramy i kupujemy sami, a Fir
ma wyp∏aca nam dodatkowy bonus do comiesi´cznej prowizji przez 
okres 3 lat, z przeznaczeniem na sp∏at´ kredytu zakupionego przez 
nas Êrodka trwa∏ego.
Najcz´Êciej wybieramy samochody, ale w historii Forever by∏y te˝ 
mieszkania, jachty czy nawet domy, które zosta∏y dofinansowane  
w ramach tego programu.

W naszym przypadku to ju˝ dru
gi samochód w programie moty
wacyjnym – pierwszy otrzy
maliÊmy w 1997 roku. To by∏ 
wspania∏y rok, w którym 
odebraliÊmy granatowy RE
NAULT Megane, a nasi Mana
gerowie, Paƒstwo Teresa i Ma
rek Moryniowie, w tym samym 
czasie i te˝ w programie moty
wacyjnym wybrali RENAULT Me
gane – bordowy.

¸atwiej zakwalifikowaç si´ do programu przy okazji awansów –  
w tym przypadku by∏ to awans naszego drugiego Managera Basi  
i program motywacyjny Teresy i Marka.
Mija∏ czas i wÊród moich celów, które sporzàdzam co 3 lata i aktua
lizuj´ co roku, by∏ ca∏y czas nowy program motywacyjny.
Zgodnie z misjà, jakà sobie okreÊli∏am, „dziel´ si´ tym, co mam, 
i tym, co wiem, z tymi, którzy chcà, dla naszego wspólnego do-
bra”. Ca∏y czas wykonuj´ tzw. prac´ u podstaw i poszukuj´ ludzi, 
którzy chcà zarabiaç z firmà Forever.
Wszyscy wiemy, ˝e napotykamy przeszkody – czasem one nas os∏a
biajà, czasem powodujà zniech´cenie, opóênienie dzia∏aƒ, chwilowà 
bezczynnoÊç. Jednak jeÊli wierzymy w s∏usznoÊç naszej pracy – 
wraca energia, wiara w ludzi i zapa∏ do poszukiwania w∏aÊciwych 
kandydatów.
To pozytywne nastawienie nale˝y przenosiç na innych, Êwiecàc 
równoczeÊnie przyk∏adem godnym do naÊladowania. 
Wiele razy analizowa∏am to, co zosta∏o zrobione, i poszukiwa∏am 
lepszych metod na wyposa˝enie nowego dystrybutora w pigu∏k´ 
wiedzy koniecznej do samodzielnej pracy – tak powsta∏ kurs ABC.  
Od 4 lat przerabiam z nowymi dystrybutorami w mojej grupie ten 
pi´ciogodzinny kurs i sàdz´, ˝e dzi´ki temu ucz´ ich samodzielnego 
wykonywania naszej pracy wed∏ug prostego schematu. Obserwuj´ 
równoczeÊnie wzrost punktów niemanagerskich w kolejnych latach 
pracy wed∏ug tego systemu.

Jednak oprócz wiedzy ka˝demu dystrybutorowi potrzeba wiary  
w siebie i motywacji wewn´trznej. Aby jà zwi´kszyç, nale˝y posta
wiç sobie pytania:
Czy zadowala mnie moja obecna sytuacja?
Czy jestem osobà poszukujàcà nowych wyzwaƒ?
Co chcia∏abym zobaczyç, posiadaç, doÊwiadczaç?
•  Te pytania generujà cele – pozytywne uczucia towarzyszàce  

naszej wyobraêni – wzbudzajà w nas motywacj´ wewn´trznà  
i pomagajà podjàç decyzj´ do dzia∏ania.

•  O celach warto porozmawiaç z osobà, która nas poprze i wzmoc
ni, co jednoczeÊnie b´dzie nas mobilizowa∏o do dzia∏ania.

•  Du˝e cele nale˝y podzieliç na etapy realne do wykonania.
•  Na ka˝dym etapie realizacji celów czàstkowych – nagradzajmy si´.
•  Zdefiniujmy sobie zyski z wykonania swojego zobowiàzania i stra

ty w przypadku rezygnacji.
•  Zacznijmy dzia∏aç (telefon, spotkanie).
•  Przygotujmy si´ na niepowodzenia – to nas zahartuje.
•  Nawet najwi´kszy cel – np. program motywacyjny – rozpoczyna 

si´ od zasponsorowania pierwszego dystrybutora i pierwszych  
punktów.

•  Pomagajàc innym, pomagamy sobie – pami´tajmy o tym zdaniu.
•  Niech Twoim nadrz´dnym celem b´dzie pomoc jak najwi´kszej 

liczbie ludzi – wtedy odniesiesz sukces.

Wed∏ug amerykaƒskiego miliardera Hunta kluczem do sukcesu sà 
dwie rzeczy:
•  Wiedzieç, czego si´ chce.
•  Podjàç decyzj´, aby zap∏aciç za sukces pracà, wyrzeczeniami, 

cierpliwoÊcià – bo sukces ma cen´ i trzeba jà zap∏aciç z góry.
Nawet jeÊli za brak sukcesu nie p∏aci si´ z góry – wczeÊniej czy 
póêniej brak sukcesu i tak oka˝e si´ bardziej kosztowny.
Definicja sukcesu wed∏ug Emmersona:
„Sukces to Êmiaç si´ cz´sto i szczerze, zaskarbiajàc sobie szacunek 
inteligentnych ludzi, uczucia dzieci, zas∏ugiwaç na dobrà ocen´ 
uczciwych krytyków i cierpliwie znosiç zdrad´ fa∏szywych przyja
ció∏. To doceniaç pi´kno, znajdowaç w innych to, co w nich najlep
sze, i pozostawiç po sobie troch´ lepszy Êwiat poprzez: zdrowe dzie
cko, uprawionà grzàdk´ w ogrodzie albo ulepszone warunki ˝ycia lu
dzi. Mieç ÊwiadomoÊç, ˝e choçby jedna istota odetchn´∏a l˝ej dzi´ki 
temu, ˝e ˝yjesz… To w∏aÊnie oznacza, ˝e osiàgnà∏eÊ sukces”.
Dodatkiem do tych wspania∏ych s∏ów jest nowy samochód marki 
PEUGOUT �07 jako nagroda za przekazanie pa∏eczki Forever i poka
zanie szansy na lepsze, zdrowsze i ciekawsze ̋ ycie moim wspania∏ym 
dystrybutorom, którzy przyczynili si´ do mojego sukcesu.

Kochani, bardzo serdecznie Wam dzi´kuj´, ˝e jesteÊcie ze mnà! 
Zas∏ugujecie na sukces i spe∏nienie swoich marzeƒ – wierz´ w Was! 
Dzi´kuj´ te˝ mojemu m´˝owi Adamowi za ustawiczne wsparcie.

Senior Manager Wies∏awa Spyra 

Wies∏awa i Adam Spyrowie
Program Motywacyjny

| Osiàgni´cia
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Forever Success Day | 19 maja �007 

Forever 
       w rozkwicie!
Pi´knego majowego dnia dystrybutorzy z ca∏ej Polski spotkali si´  

w Warszawie, by wspólnie Êwi´towaç swoje sukcesy! Assistant Superviso

rów i Supervisorów, którzy odbierali na scenie odznaki, spotka∏a dodatko

wa, przemi∏a niespodzianka – wzi´li udzia∏ w loterii, podczas której rozloso

wano fantastyczne nagrody!

Top Dystrybutorzy – struktury niemanagerskie – marzec 2007

Nowy Manager Katarzyna Pordzik Nowy Manager Urszula PrzystaÊ

Nowi SupervisorzyNowy Assistant Manager 
Aleksandra Poleszczuk

Nowy Assistant  
Manager Lidia Fiutak

Nowi Assistant SupervisorzyLoteria dla nowych Assistant Supervisorów i Supervisorów

dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska  
o antyutleniaczach

Manager Urszula Zyskowska o piel´gnacji  
skóry latem

Renata Jarosz o swojej drodze  
do pozycji Managera

Dyrektor Jacek Kandefer i Senior 
Manager Anna Adamik o Progra-
mie Promocyjnym Lato 2007

Top Dystrybutorzy – struktury niemanagerskie – kwiecieƒ 2007
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| Aloes w prasie

Szkolenie 6/4 pk.
�1 kwietnia br. w Biurze G∏ównym FLPP w Warszawie odby∏o si´ 

kolejne szkolenie dla laureatów programu 4/6 pk. 

Do udzia∏u w nim zakwalifikowali si´:

Wiktoria i Miros∏aw Bakalarzowie
Jadwiga i Czes∏aw Biernaccy
Magdalena Buczak
Gabriela i Waldemar Danilczykowie
Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
Miros∏awa i Jan Gajdowie
El˝bieta i Józef Glapowie
Danuta i Micha∏ Grabarscy
Brygida i Stefan Jamro˝y
Renata Jarosz
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
¸ucja Koby∏ka
Teresa i Wojciech Kotowscy
El˝bieta Kreczyƒska
Krystyna i Roman Królowie
Barbara i Henryk Kulpowie
Stanis∏awa Kuta
Krystyna Kwiecieƒ
Danuta Lerska
Gantulga Lombo
Anna i Metody Lubiƒscy
Marek Lubiƒski
¸ucja ¸apacz
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Jolanta i Konrad Mazurowie

Jerzy Oleszkiewicz
Krystyna i Jerzy Orubowie
Agnieszka Osiƒska
El˝bieta i Jacek Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Dorota i Piotr Paw∏owscy
Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki
Hanna i Jaros∏aw Podwojscy
Aleksandra Poleszczuk
Anna i Andrzej Popielarzowie
Urszula PrzystaÊ
Janina i Witold Puchalscy
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Wies∏awa i Adam Spyrowie
Zofia i Marian Staropi´tkowie
Magdalena Strojna
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Izabela i Krzysztof Szewczykowie
Helena i Wac∏aw Taczek
Jadwiga i Jan Trebuniowie
Piotr Wapa
Teresa Wilk
Janusz WiÊniewski
W∏adys∏aw W∏odarczyk
Wies∏awa Zasempa 
Wanda i Andrzej Zi´bowie

Przypominamy, ˝e trwa kwalifikacja na lipcowe szkolenie 6 pk.! 
Szczegó∏y na str. 15.

Szkolenie Supervisorów

Weekendowe szkolenie rozpocz´∏o si´ udzia∏em w Forever Suc
cess Day. Nast´pnie Supervisorzy spotkali si´ w Biurze G∏ównym 
FLP Poland, gdzie powita∏ ich Dyrektor Jacek Kandefer. Niedziela 
up∏yn´∏a pod znakiem intensywnej nauki! Ca∏odniowe szkolenie 
poÊwi´cone podstawom budowania biznesu poprowadzi∏ Dyrek
tor, a Soaring Managerowie Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak 
mówili o tym, dlaczego warto zwiàzaç si´ w∏aÊnie z FLP. 

Tele Âwiat 28/05/2007
Domowy kurort SPA
(…) Aby zatrzymaç wilgoç w skórze, stosuj nawil˝ajàce kremy 
i maseczki do twarzy oraz balsamy do cia∏a wzbogacone np. 
wyciàgiem z aloesu. (…)

Echo Dnia Kieleckie Nasz Styl 23/05/2007
Sok z aloesu
Sok aloesowy reguluje prac´ uk∏adu pokarmowego, a co za tym 
idzie pozytywnie wp∏ywa na wiele aspektów naszego ˝ycia. 
Przede wszystkim poprawia ruchy perystaltyczne jelit, dzi´ki 
czemu u∏atwia wypró˝nianie, a tak˝e ∏agodzi objawy niestraw
noÊci i uczucia ci´˝koÊci po posi∏kach. Regularne picie soku 
przyspiesza procesy trawienia bia∏ek oraz usprawnia oczysz
czanie jelit, w ten sposób wspomagajàc odchudzanie. Prepa
rat pomaga tak˝e utrzymaç zdrowà równowag´ bakteryjnà  
w jelicie grubym oraz optymalnie przyswoiç sk∏adniki od˝ywcze 
dostarczane organizmowi wraz z po˝ywieniem. (…)

Samo Zdrowie kwiecieƒ 2007
Najlepsi naturalni lekarze
Aloes – Specjalizacja: wzmacnianie odpornoÊci
Sok aloesowy nazywany jest zielonym lekarzem. Zyska∏ taki 
przydomek dlatego, ̋ e w jego mià˝szu sà glikoproteiny (zwiàzki 
bia∏kowocukrowe), które poprawiajà funkcjonowanie naszego 
uk∏adu odpornoÊciowego. Aloes zawiera te˝ cenne mikroele
menty, kwasy organiczne, aminokwasy i ˝ywice. Substancje te 
oczyszczajà organizm z toksycznych zwiàzków i dzia∏ajà anty
bakteryjnie. (…)

Pani Domu 15/05/2007
Aloes nawil˝a i regeneruje
Sok z aloesu dzia∏a nawil˝ajàco na skór´, pobudza jà do naturalnej 
regeneracji, ∏agodzi podra˝niania, wyg∏adza. Zawarte w nim 
witaminy i sk∏adniki mineralne ∏atwo przenikajà do g∏´bszych 
warstw skóry, poprawiajàc jej ukrwienie i elastycznoÊç. (…)

G∏os Wielkopolski 29/05/2007
Aloes fascynuje od tysi´cy lat
RoÊliny | Recepta na zdrowà skór´ i uk∏ad pokarmowy
Zainteresowanie aloesem towarzyszy ludzkoÊci od tysi´cy 
lat, a niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci tej unikalnej roÊliny znajdujà 
ró˝norodne zastosowania. 
Ju  ̋przed wiekami odkryto, ˝e roÊlina ta ma wielostronne dzia∏anie:
• sok z aloesu dzia∏a regenerujàco oraz uodparniajàco na organizm;
• zawarte w nim polisacharydy modulujà biologicznà aktywnoÊç;
• sok z mià˝szu tej unikalnej roÊliny idealnie sprawdzi si  ́w sta
nach os∏abienia i przem´czenia, poniewa  ̋pomo˝e organizmowi 
w regeneracji si∏. (…)

Bella Relaks 10/04/2007
Zielona terapia na wiosn´
(…) Aloes wspomaga leczenie problemów skórnych i podra˝nieƒ. 
Koi, wyg∏adza, nawil˝a i pobudza regeneracj´ komórek. Wnika 
w g∏àb tkanek, od˝ywia je i dzia∏a bakteriobójczo. (…)

˚yj Zdrowo i Aktywnie maj 2007
Tajemnice aloesu
Aloes jest jednym z najbardziej popularnych, naturalnych Êrod
ków do piel´gnacji skóry. Od wieków znany jest jako cudowna 
roÊlina o w∏aÊciwoÊciach kojàcych, nawil˝ajàcych i ∏agodzàcych. 
Zawiera wiele cennych dla zdrowia sk∏adników o dzia∏aniu prze
ciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. DziÊ no
woczesne kobiety coraz cz´Êciej si´gajà po produkty zawierajàce 
aloes, gdy˝ wierzà w jego skuteczne dzia∏anie.

Gazeta Wyborcza Cz´stochowa i Katowice 19/05/2007
Medyk aloes jest lekiem prawie na wszystkie dolegli
woÊci
Zielone liÊcie aloesu skrywajà leczniczà moc. Wiedzia∏a o tym 
ju˝ Kleopatra
Egipska królowa u˝ywa∏a ponoç mià˝szu do piel´gnacji cery.  
Z kolei ˝o∏nierze Aleksandra Wielkiego przyk∏adali aloes do 
ran, aby szybciej si´ goi∏y. (…)
Mi´siste liÊcie aloesu mieszczà w sobie mnóstwo cennych 
aminokwasów, a te sà niezb´dne do budowy bia∏ek, bez któ
rych organizm nie mo˝e si´ obejÊç. LiÊcie sà te˝ kopalnià wita
min, takich jak A, B, C, E i K. Znajdziemy tutaj równie˝ potas, 
wapƒ, magnez, miedê, chrom oraz ˝elazo. Obecna w liÊciach 
aloektyna dzia∏a przeciwzapalnie, natomiast acemannan wy
kazuje w∏aÊciwoÊci zmi´kczajàce. (…)

| Raporty regionalne
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Forever Living Products wspiera 

dystrybutorów na ka˝dym etapie 

wspó∏pracy! Oferujemy Wam 

narz´dzia pracy, które pomagajà  

rozwijaç biznes Forever – zarówno jeÊli chodzi o sprzeda˝ 

detalicznà, jak i o sponsorowanie. Przyjrzyjmy si´ materia∏om 

marketingowym, jakie macie do dyspozycji…

• Informator o produktach

Podstawowe narz´dzie pracy z klientami 

detalicznymi. Pe∏na oferta produktowa  

Forever w Polsce przedstawiona w por´cz

nej, przejrzystej formie. Na ostatniej stro

nie znajdziecie informacje o certyfikatach 

potwierdzajàcych wysokà jakoÊç naszych 

produktów.

kod 391
cena �,50 z∏

Pami´taj! Kupujàc 50 szt. p∏acisz taniej, bo tylko 1,80 z∏ za 1 szt.!

• Katalog produktów

Kompendium wiedzy o wszystkich pro

duktach oferowanych przez Forever  

Living Products. Ka˝dy opis zawiera mnó

stwo cennych wiadomoÊci oraz informa

cje o sk∏adnikach. 

kod 410
cena 8,00 z∏

Pami´taj! Kupujàc 10 szt. p∏acisz taniej, bo tylko 6,00 z∏ za 1 szt.!

• Ulotki tematyczne
Informacje o poszczególnych grupach produktów FLP w por´cznej 

formie, bardzo przydatnej w pracy z klientami detalicznymi. 

Mo˝ecie wybieraç lub kupiç wszystkie:

cena 0,50 z∏
Pami´taj! Kupujàc 50 szt. ulotek p∏acisz taniej, bo tylko 0,20 z∏ za 1 szt.!

• Wydanie specjalne „Forever” o aloesie

Wszystko, co trzeba wiedzieç o aloesie 

oraz o tym, jak jego pot´g´ zakl´to w pro

duktach Forever! Mnóstwo informacji  

o naszych aloesowych bestsellerach.  

Fantastyczna pomoc dla ka˝dego dystry

butora.

kod 497 
cena �,00 z∏

Pami´taj! Kupujàc 50 szt. p∏acisz taniej, bo tylko 1 z∏ za 1 szt.!

• Wydanie specjalne „Forever” o biznesie

Pe∏na prezentacja Forever Living Products 

oraz szans i mo˝liwoÊci, jakie daje 

wspó∏praca z firmà. Doskona∏e narz´dzie 

pracy dla nowych dystrybutorów. Âwiet

nie zilustruje ka˝dà prezentacj´ bizne

sowà!

kod 409
cena � z∏

Pami´taj! Kupujàc 50 szt. p∏acisz taniej, bo tylko 1 z∏ za 1 szt.!

• Planowanie biznesu

Pierwsza broszura szkoleniowa dla osób 

rozpoczynajàcych wspó∏prac´ z FLP i pod

stawowe narz´dzie pracy ka˝dego spon

sora. Pozwala zaplanowaç poczàtkowy 

etap budowania biznesu Forever i plan ten 

wprowadziç w ˝ycie!

kod 385 
cena 4,00 z∏

• Od Kierownika do Mened˝era

Ten podr´cznik szkoleniowy nie ma sobie 

równych, jeÊli chodzi o planowanie zdo

bywania kolejnych stanowisk w Planie 

Marketingowym Forever! 

kod 491 
cena 6,00 z∏

N A R Z ¢DZ I A  B U D OWA N I A  B I Z N ES U

NOWA SZATA 
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Nie mo˝emy obejÊç si´ bez powietrza, a ÊciÊlej – bez tlenu. Potrze

bujemy go do wszystkich czynnoÊci ˝yciowych. Jednak wyko

rzystujàc tlen niezb´dny do ˝ycia, produkujemy jednoczeÊnie wol

ne rodniki, które mogà przyczyniç si´ do naszej Êmierci, jeÊli b´dzie 

ich za du˝o.

Wolne rodniki odgrywajà pewnà pozytywnà rol´ w organizmie: sà 

niezb´dne do prawid∏owego przebiegu procesów ˝yciowych, 

zw∏aszcza przy biosyntezie DNA, czy produkcji hormonów, ale po

winny ulegaç szybkiej neutralizacji, natychmiast po spe∏nieniu 

swojej funkcji. Ogromna iloÊç wolnych rodników powstaje jako 

produkt uboczny ró˝nych reakcji chemicznych zachodzàcych w ko

mórkach. Bardzo aktywny chemicznie charakter tych substancji 

decyduje o ich szkodliwoÊci. Mogà niszczyç b∏on´ komórkowà, 

powodujàc Êmierç komórki, lub uszkadzaç kod genetyczny albo 

utleniaç ró˝ne zwiàzki chemiczne, przyczyniajàc si´ do zmiany ich 

struktury, co zapoczàtkowuje rozwój chorób.

Dlaczego to jest takie groêne? 

Po pierwsze, wolne rodniki mno˝à si´ niejako „przez pàczkowanie”, 

powodujàc ∏aƒcuchowà reakcj´ rodnikowà. Z chwilà zapoczàt

kowania tej reakcji rodników zaczyna nieustannie przybywaç,  

a jednoczeÊnie roÊnie ich z∏o˝onoÊç. 

Po drugie, reakcje te zachodzà w niezwykle szybkim tempie – w ka˝dej 

sekundzie powstaje ich miliony. 

Po trzecie, stan ska˝enia Êrodowiska naturalnego sprawia, ˝e wol

ne rodniki w zmasowany sposób atakujà nas równie˝ z zewnàtrz. 

Dym tytoniowy, spaliny samochodowe, Êwiat∏o s∏oneczne i inne 

rodzaje promieniowania, zanieczyszczenie wody, przetworzone 

produkty ˝ywnoÊciowe, metale ci´˝kie i inne przemys∏owe zwiàzki 

chemiczne, a tak˝e leki – to wszystko przyk∏ady czynników zwi´k

szajàcych wytwarzanie wolnych rodników w naszym organizmie. 

Do akcji muszà wkroczyç antyoksydanty, które wymiatajà tyle wol

nych rodników, ile potrafià, zanim powstanà szkodliwe zmiany. Na

wet kiedy te zmiany powstanà, dzia∏anie niektórych antyutleniaczy 

mo˝e te szkody naprawiç, pod warunkiem, ˝e w twoim organizmie 

jest dostateczna ich iloÊç. Je˝eli przewa˝ajà reaktywne substancje 

utleniajàce, rozwijajà si´ wszystkie choroby zwyrodnieniowe – tym 

szybciej, im wi´kszy jest ich nadmiar.

Forever Pomesteen Power to kompozycja antyutleniaczy, których 

synergiczne, czyli nawzajem wzmacniajàce si´ dzia∏anie, jest klu

czowe dla naszego zdrowia i d∏ugowiecznoÊci.

Forever Pomesteen Power to wyciàg z wielu owoców – wszystkie 

zajmujà jedne z pierwszych miejsc na tzw. liÊcie ORAC (Oxygen 

Radical Absorbance Capacity), która okreÊla zdolnoÊç poch∏aniania 

wolnych rodników przez obecne w owocach antyutleniacze.

Granaty i mangostan – owoce 

wyjàtkowo rzadko goszczàce na na

szych sto∏ach – zawierajà 

s i lnà dawk´ 

antyut leniaczy, 

zw∏aszcza z grupy ksan

tonów, które majà du˝y wp∏yw na prawid∏owe funkcjonowanie 

uk∏adu odpornoÊciowego. Równie˝ maliny i je˝yny zawierajàce 

liczne polifenole chronià przed mutacjami genów wywo∏ywanych 

przez toksyny, a przez to hamujà rozwój komórek nowotworo

wych. 

Musimy pami´taç, ˝e uk∏ad immunologiczny jest odpowiedzialny 

za wychwytywanie b∏´dów powsta∏ych w organizmie. Ka˝da  

Forever Pomesteen Power  
– kompozycja antyutleniaczy

dr Emilia ZgirskaKulaziƒska

| Produkt
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mutacja to potencjalna komórka nowotworowa, a ta przy odpo

wiednim zadzia∏aniu tzw. czynników promocyjnych mo˝e staç si´ 

wyjÊciowà komórkà do powstania nowotworu. Ârednio powstaje 

oko∏o 6 komórek nowotworowych 

w ciàgu godziny. Nasz uk∏ad immu

nologiczny naprawd´ ma co robiç! 

Dbajmy o jego sprawne dzia∏anie.

Nasza ulubiona trutka, czyli papiero

sy, zawiera ponad 4000 trucizn,  

w tym wiele zwiàzków rakotwór

czych, tak˝e kadmu, który nisz

czàc kod genetyczny komórek, 

przyczynia si´ do bezp∏odnoÊci  

u m´˝czyzn oraz wad wrodzonych u dzieci palàcych ojców. Palacze 

potrzebujà znacznie wi´cej ochronnych antyutleniaczy!

Kolejne owoce to czarne jagody, 

zawierajàce ró˝ne grupy antyoksy

dantów. Hesperydyna i diosmina 

majà du˝y wp∏yw na zmniejszenie 

oksydacji w naczyniach krwionoÊnych, 

zapobiegajàc utlenianiu Êródb∏onka. 

Obni˝ajà równie˝ ciÊnienie krwi, dzia∏ajà 

przeciwzakrzepowo, wp∏ywajà na obni˝enie 

poziomu cukru we krwi. Wszystkie te czynniki majà wp∏yw na za

pobieganie rozwojowi mia˝d˝ycy! Kolejne grupy antyoksydantów 

to katechiny i antocyjanidyny, których czarne jagody zawierajà 

najwi´cej ze wszystkich owoców. Te z kolei zapobiegajà zbyt szyb

kim zmianom degeneracyjnym oczu. Hamujà rozwój zaçmy, 

opóêniajà zwyrodnienie nerwu wzrokowego, do którego dochodzi 

w jaskrze, a tak˝e rozwój retinopatii cukrzycowej prowadzàcej do 

utraty wzroku u chorych z cukrzycà. Zapobiegajàc zmianom oksy

dacyjnym, spowalniajà zwyrodnienie plamki ˝ó∏tej siatkówki oraz 

pomagajà powi´kszyç pole widzenia i poprawiç widzenie nocne.  

U osób z krótkowzrocznoÊcià obni˝ajà nadmierne napi´cie mi´Êni 

otaczajàcych oczy. Jagody wykorzystywane sà równie˝ przy lecze

niu choroby wrzodowej, poniewa˝ zwi´kszajà wydzielanie ochron

nego Êluzu w ˝o∏àdku. Zawierajà te˝ cynk, magnez i selen, wa˝ne 

minera∏y bioràce udzia∏ w antyoksydacji. Selen jest sk∏adnikiem 

najwa˝niejszego, antyutleniajàcego zwiàzku naszego uk∏adu enzy

matycznego, jakim jest glutation.

Kolejne owoce to winogrona, a kon

kretnie wyciàg z ich pestek. Zawarte  

w nich proantocyjanidyny hamujà utlenia

nie Êródb∏onka naczyƒ, zapobiegajàc mia˝

d˝ycy, zmniejszajà kruchoÊç naczyƒ obwodo

wych, a tak˝e zapobiegajà wylewom  

obwodowym. Piknogenol to kompleks 

oko∏o 40 ró˝nych bioflawonoidów 

dzia∏ajàcych wewnàtrz i zewnàtrzko

mórkowo. Jest on oko∏o 50 razy sil

niejszy od witaminy E i witaminy C 

wobec niektórych rodzajów wolnych 

rodników. Wch∏ania si´ do organizmu w ciàgu kilku sekund, 

zwi´kszajàc w sposób synergiczny skutecznoÊç innych antyutle

niaczy, takich jak witaminy A, C i E. Wp∏ywa na dzia∏anie uk∏adu 

odpornoÊciowego, hamujàc samoistne mutacje, czyli ma dzia∏anie 

przeciwnowotworowe. Pokonuje barier´ krewmózg, w zwiàzku  

z czym mo˝e zwalczaç wolne rodniki w obr´bie mózgu. Wiele 

badaƒ wskazuje, ˝e zapobiega rozwojowi chorób degeneracyjnych 

oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, jak choroba Alzheimera, Parkin

sona, ale przede wszystkim stwardnienie rozsiane, poniewa˝ nisz

czy g∏ówny wolny rodnik uszkadzajàcy komórki nerwowe. 

Wyciàg z nasion winogron jest równie˝ silnym anty

biotykiem. Piknogenol hamuje tak˝e rozwój 

mia˝d˝ycy, obni˝a ciÊnienie t´tnicze  

i dzia∏a przeciwzakrzepowo. Popra

wia równie˝ jakoÊç Êciany naczynio

wej, poniewa˝ wp∏ywa na zwi´k

szenie produkcji kolagenu i elastyny. 

Hamuje dzia∏anie enzymów wywo∏ujàcych 

rozpad kolagenu, b´dàcych jednoczeÊnie 

przyczynà uczuleƒ i stanów zapalnych. Dzia∏anie to zapobiega pro

dukcji histaminy, czyli ogranicza reakcje alergiczne. Zespó∏ 

przewlek∏ego zm´czenia oraz tzw. „reumatyzm tkanek mi´kkich” to 

dwa zespo∏y, z którymi trudno jest poradziç sobie nie tylko pacjen

tom, ale równie˝ lekarzom. Uwa˝a si´, ˝e w∏aÊnie piknogenol oraz 

zmiana nawyków ˝ywieniowych mo˝e odegraç g∏ównà rol´  

w zmniejszaniu dolegliwoÊci.

Jak zwykle w przyrodzie, ca∏a tajemnica dobrego zdrowia kryje si´ 

w równowadze mi´dzy utleniaczami i antyutleniaczami. Dopiero jej 

zak∏ócenie grozi nam chorobami i przedwczesnym starzeniem si´. 

Ogólnie jednak, bioràc pod uwag´ nasze obecne warunki ˝ycia  

i pracy, znacznie cz´Êciej ni˝ z równowagà mamy do czynienia z jej 

zachwianiem, czyli przewagà wolnych rodników nad przeciwutle

niaczami.

•

PowinniÊmy pami´taç, ˝e ka˝dy z nas 

przyszed∏ na Êwiat wyposa˝ony w pewien 

„kapita∏ zdrowia”, którym mo˝e dys

ponowaç. Zale˝nie od naszego stylu 

˝ycia gospodarujemy nim roz

sàdnie lub trwonimy bez zasta

nowienia. Wielu ludzi, szczegól

nie m∏odych, uwa˝a go za niewy

czerpany, co niestety nie jest 

prawdà. Zawsze istnieje ryzyko, ˝e 

pr´dzej czy póêniej nasze konto w „banku zdrowia” oka˝e si´ pu

ste. Nie mamy wp∏ywu na poczàtkowà wartoÊç tego kapita∏u, ale 

jak najbardziej mamy wp∏yw na zarzàdzanie tym, co przypad∏o 

nam w udziale. Codzienne przyjmowanie wysokiej jakoÊci antyu

tleniaczy mo˝na potraktowaç jako màdrà i op∏acalnà inwestycj´, 

zw∏aszcza w zestawieniu z bezcennoÊcià naszego zdrowia.

Produkt |
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Zjazd Europejski
Budapeszt, 22-23 lutego 2008

Niech kwalifikacja na to najbardziej ekscytujàce wydarzenie Europy b´dzie twoim celem!
Dzi´ki swojej ci´˝kiej pracy, zaanga˝owaniu i stosowaniu w∏aÊciwych zasad MLM  

ty te˝ mo˝esz cieszyç si´ uznaniem razem z najlepszymi z najlepszych!

Program kwalifikacyjny na Zjazd Europejski
Program kwalifikacyjny b´dzie trwa∏ przez cztery kolejne miesiàce: lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ,  

paêdziernik 2007. Dost´pne sà trzy poziomy kwalifikacji.

POZIOM I

Aby zakwalifikowaç si´ na I poziom, nale˝y:

•  w czasie trwania programu zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu  

Nowych Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora,  

a nast´pnie zgromadzi co najmniej � pk. osobiste*

•  realizowaç wymóg aktywnoÊci 4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu 

•  nowi dystrybutorzy, zasponsorowani po 1 sierpnia, mogà wziàç udzia∏ w programie  

pod warunkiem spe∏niania wymogu aktywnoÊci 4 pk. poczàwszy od swojego pierwszego  

pe∏nego miesiàca wspó∏pracy z firmà**

POZIOM II

Aby zakwalifikowaç si´ na II poziom, nale˝y:

• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I

•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu dwóch kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora, a nast´pnie  

zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 45 pk. w czasie trwania programu

Twój nowy zespó∏ sk∏ada si´ teraz z siedmiu osób.

POZIOM III

Aby zakwalifikowaç si´ na III poziom, nale˝y:

• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I

•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu pi´ciu kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora, a nast´pnie  

zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  pi´ciu dystrybutorów II generacji musi znaleêç si´ w co najmniej trzech niezale˝nych liniach  

dystrybutorów z I generacji

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 75 pk. w czasie trwania konkursu. 

Masz teraz w sumie 10 nowych dystrybutorów: pi´ciu bezpoÊrednich i pi´ciu w drugiej generacji.

Gratulacje! To jest najwy˝sza nagroda.
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Nagrody:
•  Poziom I: 

bilety na Zjazd Europejski

•  Poziom II: 
bilety na Zjazd Europejski oraz zakwaterowanie  
w hotelu podczas trwania Zjazdu (3 noce) 

•  Poziom III: 
bilety na Zjazd Europejski, zakwaterowanie  
w hotelu (3 noce) oraz bilety na przelot

*    Zasponsoruj nowych dystrybutorów, którzy najpierw osiàgnà stanowisko Assistant Supervisora, a nast´pnie zgromadzà dodatko
we � pk. osobiste. Mogà to osiàgnàç osobiÊcie kupujàc � pk. lub sponsorujàc nowego dystrybutora po osiàgni´ciu pozycji Assistant  
Supervisora.

**  Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udzia∏u w programie musi zrealizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci w swoim pierwszym pe∏nym miesiàcu 
wspó∏pracy z firmà. (Przyk∏ad: je˝eli dystrybutor podpisze umow´ w po∏owie lub pod koniec sierpnia, wymóg 4 pk. aktywnoÊci obowiàzuje 
go od wrzeÊnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone przez niego w sierpniu b´dà wliczone do ogólnej puli pk. wymaganych do uzyskania 
kwalifikacji). Wyjàtkiem jest miesiàc listopad. Nowy dystrybutor, który osiàgnie poziom I, II lub III w listopadzie, musi w tym miesiàcu 
 spe∏niç wymóg 4 pk. aktywnoÊci.

Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia umowy Success Start przez Biuro G∏ówne FLP Poland 
• Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´ • NAGRODY Z PROGRAMU NIE MOGÑ ZOSTAå PRZEKAZANE INNEJ OSOBIE 
•  Dystrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do konkursu • W programie uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na 

sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP • WSZYSCY DYSTRYBUTORZY W GRUPIE MUSZÑ BYå ZASPONSOROWANI  
W KRAJU.
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Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

| FOREVER 6/�007

Objawy niedoboru:

• krzywica

•  osteoporoza

•  osteomalacja (rozmi´kanie koÊci)

• skurcze i os∏abienie mi´Êni

•  próchnica z´bów

KorzyÊci:

•  sprzyja utrzymaniu mocnych z´bów i koÊci

•  poprawia prac´ uk∏adu odpornoÊciowego

•  uczestniczy w ochronie przed nowotworami

witamina D
Nale˝y do grupy witamin rozpuszczalnych w t∏uszczach – wyst´puje 

w pokarmach pochodzenia zwierz´cego. Szczególnie bogatym 

êród∏em witaminy D sà oleje rybne.

Jest znana jako witamina s∏oƒca, poniewa˝ powstawaç mo˝e rów

nie˝ w skórze pod wp∏ywem energii s∏onecznej. Niestety, w zanie

czyszczonym powietrzu zmniejsza si´ penetracja promieni ultrafio

letowych w skórze, która wytwarza mniej witaminy D. Dlatego 

mieszkaƒcy miast powinni spo˝ywaç wi´cej tej witaminy.

W po˝ywieniu jest doÊç trwa∏a, nie ginie podczas przetwarzania 

lub gotowania produktów spo˝ywczych. Poniewa˝ wp∏ywa na me

tabolizm wapnia i fosforu – konieczna jest dla utrzymania prawid∏o

wej struktury koÊci i z´bów. Niedobór witaminy D u dzieci powo

duje krzywic´ – chorob´, która prowadzi do wykrzywienia koÊci  

i zniekszta∏ceƒ klatki piersiowej. Niedobór tej witaminy u dzieci 

mo˝e byç przyczynà próchnicy.

Zapotrzebowanie dobowe u doros∏ych wynosi �00400 IU (jedno

stek mi´dzynarodowych) lub 510 mcg. Dzieci w wieku od � tygo

dni do � lat otrzymujà dawki wi´ksze – zale˝nie od stanu koÊci, 

zwykle do 1000 IU dziennie. W czasie ciemnych, zimowych 

miesi´cy zaleca si´ dzieciom i osobom starszym dodatkowe iloÊci 

witaminy D.

Najwi´kszà skutecznoÊç witamina D osiàga wspólnie z witaminami 

A i C oraz wapniem i fosforem. Dlatego taki zestaw minera∏ów i wi

tamin mamy w Forever Lite i Forever Kids.
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day 

Warszawa, �1 lipca �007
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 1�/16

godz. 11:3016:00
•  Zrealizuj swoje cele i pragnienia z Forever – Dyrektor Jacek 

Kandefer
•  W czym tkwi si∏a aloesu? Popraw kondycj´ swojego organizmu 

z produktami Forever. 
•  Wykorzystaj realizacj´ programu Budapeszt 2008? do planowa

nia awansów i rozwoju struktur.
•  Moja droga do pozycji Managera – Manager Anna Sobania

Bilety do 13/07 w cenie 10 z∏. Od 16/07 w cenie �0 z∏. 

Katowice, �5 sierpnia �007
Dom Lekarza, ul. Gra˝yƒskiego 61a

godz. 11:3016:00
•  Zrealizuj swoje cele i pragnienia z Forever – Dyrektor Jacek 

Kandefer
•  Czynniki sukcesu Forever – Manager Edward Wiench
•  Planowanie w biznesie – Senior Manager Wies∏awa Spyra
•  Produkty Forever w trosce o nasze stawy – dr Katarzyna  

Zgirska-Kulaziƒska
•  Jak odnaleêç swoje miejsce w Forever – Manager Aleksander 

Konieczny

Bilety do 17/08 w cenie 10 z∏. Od �0/08 w cenie �0 z∏. 

Warszawa, 15 wrzeÊnia �007
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 1�/16

Program spotkania w nast´pnym numerze Forever.

Szkolenie 6 pk

Czerwiec to ostatni miesiàc kwalifikacji na kolejne szkole
nie 6 pk.!
Dystrybutorzy, którzy w kwietniu, maju i czerwcu �007 uzyskajà 
osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku Assistant 
Supervisorów), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´

14 lipca �007
Biuro G∏ówne FLPP

Al. Jerozolimskie 9�, Warszawa

Osoby, które si´ zakwalifikujà do udzia∏u w szkoleniu, otrzymajà 
pisemne zaproszenie z Biura G∏ównego.

Szansa na Biznes

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

3, 17/07/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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 

 3/07/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
16/07/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

POZNA¡ 
Poradnia Zdrowego Cz∏owieka, os. W∏. ¸okietka 1F, godz. 18:00

4, 11, 18, �5/07/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
                               Manager Maria PerzPaprocka

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

6, �7/07/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

SANDOMIERZ 
Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00

3/07/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

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

4/07/07 – Managerowie regionu

I N F O R M A C J E

Dzieƒ Dziecka w Elbàgu

1 czerwca br. w Elblàgu odby∏a si´ I Aukcja na rzecz dzieci z Domu 
Dziecka i Specjalnego OÊrodka SzkolnoWychowawczego nr 1. 
G∏ównà organizatorkà tej cennej akcji, o której mo˝na przeczytaç  
w czasopiÊmie „Tydzieƒ w Elblàgu”, jest Aleksandra Poleszczuk, 
Assistant Managera FLP.

Sprzeda˝ produktów na aukcjach internetowych

Przypominamy, ˝e sprzeda˝ produktów Forever na aukcjach 
internetowych stanowi naruszenie Zasad Dzia∏alnoÊci i polity
ki Firmy. W stosunku do dystrybutorów dzia∏ajàcych w ten 
sposób b´dà wyciàgane konsekwencje – z zawieszeniem  
w prawach dystrybutorskich w∏àcznie.

!

Wydarzenia i informacje |



Zasady programu:
1.  Program trwa od 1 maja do 31 lipca 

2007 r.
�.  Wszystkie wymagania muszà zostaç 

spe∏nione w czasie trwania programu.
3.  Kwalifikacja odbywa si´ zgodnie  

z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLP Poland.

Aby uzyskaç kwalifikacj´, nale˝y:
 byç aktywnym przez ca∏y czas trwania 
programu
 zasponsorowaç bezpoÊrednio pi´ciu 
Nowych Dystrybutorów*
 z których ka˝dy musi w czasie trwania 
programu osiàgnàç stanowisko 
Assistant Supervisora, a nast´pnie 
zakupiç co najmniej � pk.

*  UWAGA! Dystrybutorzy responsorowani 
nie wliczajà si´ do konkursu.
Za dat´ zasponsorowania Nowego 
Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ 
zatwierdzenia umowy dystrybutorskiej 
przez Biuro G∏ówne FLP Poland.

•

•

•

PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007
Tego lata efektem dynamicznego budowania biznesu b´dzie  

nie tylko rosnàca premia, ale tak˝e fantastyczna nagroda!

Niezale˝nie od tego, czy dopiero zaczynacie dzia∏alnoÊç  

czy jesteÊcie zwiàzani z firmà od lat, zapraszamy Was  

do udzia∏u w nowym fantastycznym

PROGRAMIE PROMOCYJNYM!

Team Building • Motywacja • Integracja • Zabawa

Nagroda z programu nie podlega zamianie na gotówk´ i nie mo˝e zostaç przekazana innej osobie.

Team Building • Motywacja • Integracja • ZabawaTeam Building • Motywacja • Integracja • Zabawa

Nagroda:

Forever Success Weekend
Hotel Magellan

Bronis∏awów, woj. ¸ódzkie, gmina Wolbórz 
Informacje o hotelu na stronie www.hotelmagellan.pl

1� wrzeÊnia �007 r.

K w a l i f i k a c j a  t r w a !


