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Na przestrzeni lat ju˝ wielokrotnie odwoływałem si´ w tych li-
stach do sportu, a to dlatego, ˝e według mnie sportowe analo-
gie trafnie opisujà atrybuty, które dajà naszemu biznesowi suk-
ces. Ka˝dy sportowy mistrz ma podstawowe, ˝elazne zasady, 
które mo˝na przeło˝yç na j´zyk ˝ycia codziennego. Sportowcy 
dbajà o zdrowie, regularnie çwiczà i gdy trzeba wprowadzajà 
zmiany, podchodzà do swoich wyników z zaanga˝owaniem, 
wpasowujà si´ w struktur´ zespołu, przyjmujà wskazówki od 
trenera lub zew n´trznego doradcy.
W wielu przypadkach sportowe osiàgni´cie jednej osoby lub 
zespołu mo˝e spowodowaç olbrzymià zmian´ w nastawieniu  
i przekonaniach wielu osób. Czasem mo˝e nawet zmieniç obli-
cze narodu – tak jak siła, którà macie, by zmieniç oblicze swo-
jego biznesu, kiedy jesteÊcie gotowi zaanga˝owaç si´ w dosko-
nalenie wy˝ej wymienionych atrybutów oraz dzielenie si´ swojà 
wiedzà i entuzjazmem ze swoimi dystrybutorami.
Pozwólcie, ˝e przytocz´ ilustrujàcy to przykład. Bardzo dawno 
temu, bo w roku 1913, był sobie biedny młodzieniec, który pra-
cował na prywatnym polu golfowym, noszàc kije i zarabiajàc 
przy tym n´dzne grosze. W pracy cały czas przypominano mu 
o jego miejscu w ˝yciu, poniewa˝ w owych czasach golf był  
w Stanach Zjednoczonych sportem dla bardzo bogatych elit.  
I wówczas, dzi´ki niezwykłemu splotowi oko licznoÊci, ten mło-
dy człowiek, Francis Ouimet, zakwalifikował si´ do udziału  
w presti˝owym turnieju US Open. Po˝yczywszy kije i pieniàdze 
na wpisowe, ten dwudziestolatek zmierzył si´ z najlepszymi,  
w tym z szeÊciokrotnym zwyci´zcà British Open, Harrym Var-
donem. Nie majàc pieni´dzy, chłopak nie miał tak˝e nikogo do 
noszenia kijów ani ˝adnego wsparcia, dopóki z tłumu nie 
wystàpił 10-letni Eddie Lowery i zaoferował swoje usługi. 
Wyobraêcie sobie t´ scen´: najwi´ksi golfiÊci Êwiata na starcie 
turnieju US Open rywalizujàcy z młodym, koÊcistym amato-
rem, którego torb´ niesie dziecko. Nie popadajàc w drama-
tyzm, mogłaby to byç sportowa wersja starcia Dawida  
i Goliata.
Przez trzy dni Êwiatowi profesjonaliÊci toczyli walk´, której 
kulminacjà było finałowe spotkanie Francisa i Harry’ego Var-
dona przy 18. dołku – które doprowadziło do jednego z najbar-
dziej nieoczekiwanych wyników w historii sportu. Z chwilà gdy 

amator i dziecko pokonali mistrza i podnieÊli puchar US Open, 
ich triumf zmienił oblicze golfa i, w rzeczy samej, narodu. Golf 
stał si´ od razu popularnà dyscyplinà, którà ka˝dy chciał upra-
wiaç.
Czasami mo˝e si´ wydawaç, ˝e musicie stawiaç czoła przeciw-
noÊciom podobnym do tych, jakie były udziałem Francisa i Ed-
diego, kiedy stali przed pierwszym dołkiem. Ale bàdêmy szcze-
rzy – nasz biznes nie jest Goliatem, a Wy z pewnoÊcià nie 
jesteÊcie „koÊcistymi dzieciakami” ani słabeuszem o imieniu 
Dawid. Nasz biznes jest prosty, ale nie łatwy. To po prostu nie-
ustanne dzielenie si´ swoim entuzjazmem dla Êwietnych pro-
duktów i szansà na zarobienie pieni´dzy. Próbujcie nie kompli-
kowaç swojego przesłania: dzielcie si´ produktami i zapraszajcie 
innych na lokalne spotkania czy indywidualne prezentacje, 
podczas których mo˝ecie podzieliç si´ wiedzà o biznesie, który 
mo˝e zmieniç ˝ycie zaproszonych osób na lepsze. Podzi´kujà 
Wam, kiedy zrozumiejà, czym si´ dzielicie.
Wielu z Was ci´˝ko pracuje, by doskonaliç swój biznes i budo-
waç zespoły, które b´dà silne i efektywne, i bardzo jestem Wam 
wdzi´czny za t´ prac´. Przyjcie do przodu – to na pewno si´ 
opłaci. Nasz biznes obfituje w historie sukcesu, w których lu-
dzie tacy jak Wy cieszà si´ osiàgni´ciami, jakie wkrótce stanà 
si´ i Waszym udziałem.
U nas w USA listopad przynosi ze sobà Âwi´to Dzi´kczynienia. 
Zach´cam ka˝dego z Was do dzielenia si´ tym nastrojem po-
przez napisanie kart, wykonanie telefonów i skontaktowanie si´ 
z członkami Waszych zespołów po to, by powiedzieç „dzi´kuj´”. 
Ju˝ tylko tygodnie dzielà nas od koƒca 2007 r., ale rok jeszcze 
trwa. Jest jeszcze wiele do zrobienia – grajcie wi´c tak, aby wy-
graç, zakoƒczcie rok mocno i z impetem, i pomyÊlcie o młodym 
Francisie i Eddie’em, kiedy stali przed 18. dołkiem w finałowej 
rozgrywce. Nawet w obliczu miliona powodów, by przegraç, 
byli skoncentrowani, realizowali swój plan gry i wygrali – a to 
zwyci´stwo według niektórych zmieniło Êwiat.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

list od prezydenta

W ka˝dym z nas jest mistrz
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Podczas naszych szkoleƒ cz´sto pojawia si´ cytat z Winstona 
Churchilla: „Nigdy, nigdy, nigdy si´ nie poddawaj!”. To bardzo 
proste słowa, ale majàce w sobie ogromnà sił .́ Wypowiedziane 
przez człowieka, który tak wiele w ˝yciu dokonał i tak trwale 
zapisał si´ na kartach historii, zyskujà dodatkowy wymiar. Dla 
wielu dystrybutorów stanowià inspiracj´ i wsparcie w tych 
chwilach, kiedy człowiek ma ochot´ troszk´ sobie odpuÊciç.

Warto przy tym pami´taç, w jakim kontekÊcie słowa te zostały 
wypowiedziane. Winston Churchill wypowiedział je w roku 
1941, przemawiajàc do uczniów swojej macierzystej szkoły, 
Harrow School. Harrow to szkoła dla chłopców o bardzo wyso-
kim poziomie nauczania, niezwykle wymagajàca wobec swoich 
uczniów – sà przyzwyczajeni do wyt´˝onej nauki i ci´˝kiej pra-
cy. W jej murach kształciło si´ siedmiu przyszłych brytyjskich 
premierów (w tym właÊnie Churchill) oraz pierwszy premier In-
dii. Słowa te padły z ust Churchilla podczas wojny, gdy wszy-
scy zdawali sobie spraw´ z tego, jak wa˝ne jest powstrzymanie 
hitlerowskiej nawały, i ka˝dy starał si´ najlepiej jak potrafił 
wspieraç w tej wojnie swój kraj. Wydawaç by si´ mogło, ˝e  
w takich okolicznoÊciach nie trzeba mówiç o niepoddawaniu 
si´, bo i tak nikt nie ma takiego zamiaru. A jednak… Słowa 
Churchilla wypowiedziane właÊnie w tym czasie, właÊnie do 
tych słuchaczy uÊwiadamiajà nam, jak wa˝na jest wytrwałoÊç  

i nieustanne parcie do przodu. Niezale˝nie od tego, ile ju˝ z sie-
bie daliÊmy, ile dokonaliÊmy, zawsze mo˝emy sobie postawiç 
jeszcze ambitniejszy cel, osiàgnàç jeszcze wi´cej. Przed nami 
ciàgle nowe szczyty do zdobycia! Kiedy zdob´dziemy złotà od-
znak´ managerskà, natychmiast zacznijmy pracowaç nad 
zamianà jej na odznak´ ozdobionà dwoma granatami – do bry-
lantów i diamentowych stanowisk jeszcze długa droga!

Pami´tajmy o tym zwłaszcza teraz, gdy stary rok powoli zbli˝a 
si´ do koƒca, a my zrealizowaliÊmy ju˝ wiele z postawionych so-
bie celów – takich jak kwalifikacja na Zjazd Europejski w Bu-
dapeszcie – i „mentalnie” ju˝ Êwi´tujemy. Nie traçmy rozp´du 
pod koniec roku, sp´dêmy aktywnie koniec listopada i gru-
dzieƒ, abyÊmy w sylwestrowà noc mogli sobie z czystym sumie-
niem pogratulowaç dokonaƒ 2007 roku i z dumà powiedzieç: 
„Nie poddałem si´!”.

Wasz,

Jacek Kandefer

Nigdy si´ nie poddawaj!
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SUPERVISORZY sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

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

Maria Aniserowicz Ryszarda Nowak
Janina Koêmin Teresa Lenartowicz

Małgorzata i Karol Jenska Maria Aniserowicz
Beata Krypska Bo˝enna Szewczyk
Mariusz Kwiecieƒ Katarzyna Turbiarz
Jadwiga Pawłowska Jolanta i Waldemar Jankowscy
Brygida i Rudolf Pytlikowie Małgorzata i Karol Jenska
El˝bieta Sojka Janina Koêmin
Alicja Werner Łucja Trzpis
Agnieszka Zajàc El˝bieta Sojka

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Stanisława Karpiƒczyk (+1)
 3. Grzegorz Sieczka (-1)
 4. Ewa ChruÊciƒska (+2)
 5. Magdalena Strojna (bez zmian)

 6. Urszula i Mirosław Kapustowie (+1)
 7. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (+1)
 8. Jolanta i Radosław Jochimowie (–4)
 9. Wiesława i Adam Spyrowie (0)
10. Urszula i Tomasz Kuçkowie (–)

 1. Urszula i Mirosław Kapustowie (bez zmian)
 2. Wiesława i Adam Spyrowie (+3)
 3. Anna i Zbigniew Adamik (–1)
 4. Janina Koêmin (–)
 5. Ewa i Piotr Jurkowie (+5)
 6. Anna i Andrzej Popielarzowie (–3)
 7. Anna i Metody Lubiƒscy (–)
 8. Urszula Zyskowska (–4)
 9. Urszula PrzystaÊ (–1)
10. Magdalena Strojna (–1)

11. Maria i Mieczysław Osiƒscy (+8)
12. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (–5)
13. Maria i Ryszard Chmielowie (–)
14. Katarzyna Pordzik (bez zmian)
15. El˝bieta Sojka (–)
16. Jolanta i Radosław Jochimowie (–3)
17. Maria Aniserowicz (–)
18. Bo˝ena i Michał Broƒkowie (–)
19. Krystyna Kwiecieƒ (–7)
20. Bo˝ena Gaj (–14)

UWAGA! 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.

Dagmara Aranin
Przemysław Aszyk
Piotr Bachleda-Ksi´dzularz
Bogusława Bàbacz-Czerwiec
Jolanta Bàk
Teresa Bielicka
Ewa Biel-Łuszczewska  
i Michał Łuszczewski 
Małgorzata Boruczkowska
Maria i Roman Bryła
Beata Buczyƒska
Bernadeta Bukowska
Mariola Celewicz
Beata Chwiałkowska
Józef Ciaputa
Jadwiga Ciechomska
Magdalena CieÊlik

Regina CieÊlik
Waleria Czaja
Paweł Czesny
Dorota i Hubert Czompelikowie
Milena Dobrzycka
Aleksandra Drà˝kiewicz
Violetta i Wojciech Drzymałowie
Marta Dulniak
Ewa Dyrda
Ewelina Dziergowska
Jarosław Dziuba
Dariusz Fabczak
Kinga Ferszt
Bo˝ena Filip
Marian Fiut
Piotr Franczak
Anita Gabor

Anna GabryÊ
Renata Gadzała
Regina Gała˝yn
Maria Gawron
Dominika Gàsior
Jadwiga Gliwa
Monika i Mirosław Golowie
Dominik Górnikowski
Daniela Groetschel
Małgorzata Grymuła
Urszula Gutowska
Lidia Haberka
Anna i Mirosław Jadaszowie
Marek Janiga
Anna Janiga
Barbara Jankowska
Jadwiga Jarzyna

El˝bieta Jastrz´bska
Janusz Ja˝d˝ewski
Gabriela Jeziorowska
Emilia Jochim
Halina i Krzysztof Kapelanowie
Ewa Karczewska
Katarzyna Kasperkiewicz
Bo˝ena Kawala
Małgorzata Kazior
El˝bieta Kierepka
Halina Kijowiec
Lucyna Kołodziejczuk
Lidia Konopiƒska
Janusz Koprucha
Jakub Kornacki
Cyryla Kosiƒska
Anna Kosowska



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.
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Assistant SUPERVISORZY cd.

Iwona Kot
Gabriela Kotucha
Michał Kowalczyk
Marta Kowalik
Marta Kozłowska
Małgorzata Krause
Maria Krause
Katarzyna Kucharska
Beata Kuczuro-Waszak
Renata Kulza
Wioletta KuÊmierska
Urszula Lachowska
Magdalena Langer
Anna Latos
Barbara LeÊniewska
Katarzyna Lichoƒ
Marzena Lis
Joanna Lotycz
Anna Łàczka
Jolanta Łubianka
Justyna Łubianka
Stanisława Magierska
Justyna Majczak
Barbara Malec
Katarzyna Maryniak
Zuzanna Maszczyk

Monika Mes
Danuta Michalak
Sylwia Milewska
Dorota Mochola
Danuta Mohr
Magdalena Mucha
Joanna Nachajska
Gra˝yna Oleksik
Halina OÊko
Marcin Palus
Maria i Sebastian Paruzelowie
Teresa Parzych
Agnieszka Pecia-Dybał i Piotr Dybał 
Agnieszka Pierzchała
Marek Pietruszka
Marzena Pijanowska
Agnieszka Piotrzkiewicz
Marta Piórecka
El˝bieta Piwowarczyk
Agnieszka Planetorz
Olga Pławska
Małgorzata Polek
Maria Przybylska
Urszula Przybyła
Wojciech Pszczółkowski
Gertruda Pytlik

Barbara Rakoczy
Celina Rams
Bo˝ena i Janusz Rojkowie
Wioletta Ró˝anawska
Beata Rutkowska
Zofia Rybska
Klaudia Sacher
Katarzyna Sakowska
Dorota Siedlar
Jadwiga Siewierska
Ewa Simiƒska
Janina Sitarek
Izabela Sitko
Jadwiga Smulska
Krystyna Sobczak
Edyta Sobczyk
Beata Sobieraj
Adam Sporysz
Gra˝yna Stanoch
Małgorzata St´pieƒ
Zdzisława Szczurowska
Janusz Szymaƒski
Daniel Szymaƒski
Irena i Jan Âledzikowie
Małgorzata Âliwa
Mariola i Henryk Âwiàtkowscy

Barbara Tereszkiewicz
Maria Tlałka
Przemysław Tolarczyk
Malwina Tomaszewska
Izabella Toroniewicz-Wyszomirska
Teresa Twardowska
Krystyna Urbaniak
Krystyna Wartak
Barbara Wiktorowicz
Agnieszka Witkowska
Władysława Własiuk
Aniela Wojtyna
Elwira Woêniak
El˝bieta Woêniak
Paweł Wróbel
Adam Wróbel
Marzena Wróblewska
Katarzyna Wutkowska
Małgorzata Wycisk
Maria Zduƒczyk
Katarzyna Zieliƒska
Mirosława Zieliƒska
Maria Zwolana

Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie
Nowi Managerowie
Awans: sierpieƒ 2007
Poszłam na kaw´, a okazało si´, ˝e jestem na prezentacji produktów 
aloesowych. O samej roÊlinie, czyli aloesie, du˝o wiedziałam, ponie-
wa˝ był stosowany przez mojà mam´ i babci´ – tyle ˝e ten z donicz-
ki. Zainteresował mnie biznes. Wraz z m´˝em prowadziliÊmy trzy fir-
my zwiàzane z handlem tradycyjnym, wi´c postanowiłam spraw-
dziç, jak działa network. Tak wi´c w marcu 2005 r. podpisałam 
umow´, a w czerwcu pojechałam na Europejski Zjazd FLP do Kopen-
hagi. Wra˝enia, jakie stamtàd przywiozłam, zaowocowały awansem 
na stanowisko Supervisora ju˝ w lipcu. Ale nic bym nie osiàgn´∏a, 
gdyby nie przekonanie do firmy, do produktów, a przede wszystkim 
do samej siebie, ˝e potrafi´ sprzedaç towar nie tylko za ladà na tak 
ci´˝kim terenie jakim jest Podhale. „Góralowi kitu nie wciÊniesz”.
Było to dla mnie wyzwaniem, ale mo˝liwoÊci, które stwarza firma 
FLP – doskonały plan marketingowy, wyjazdy, szkolenia, spotkania, 
poznawanie ludzi, oglàdanie Êwiata, a przy tym doskonała zabawa  
i wypchany portfel, zadowoleni i szcz´Êliwi ludzie, którym mogłam 
pomóc – dajà ogromnà radoÊç.
Wiara, marzenia i planowanie to dla mnie trzy podstawowe dewizy.
Im wi´cej wierzysz w siebie, tym wi´cej osiàgniesz, a za twoim 
przykładem pójdà inni. Co do marzeƒ – nie warto mieç małych, bo 
nie ma w nich magii, która zdolna jest poruszaç ludzkie serca; a pla-
nowanie to oprawianie przyszłoÊci w ramy teraê niej szoÊci. Tak na-
prawd´ ka˝dy z nas to robi – wa˝ne, ˝eby pla no waç wielkie rzeczy  
i byç konsekwentnym.
Mnie do wielkich planów zainspirował Rex Maughan, którego mia-
łam okazj´ spotkaç ju˝ trzy razy… i diamenty w jego pier Êcieniu!

Dzi´kuj´ tym, którzy pokazali mi ten biznes, a przede wszystkim tym, 
którzy ze mnà współpracujà i pomogli mi osiàgnàç t´ pozycj´. ˚ycz´ 
wszystkim du˝o wiary, wielkich marzeƒ, a z nimi sukcesów i realiza-
cji swych planów – oraz czàstki pierÊcienia naszego Rexa.

Bo˝ena Luba

Portret sukcesu |
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Rady dla 
twojego sukcesu

Poni˝ej  

znajdziesz  

kilka porad,  

które pomogà ci 

odnieÊç  

sukces  

w biznesie FLP:

Korzystaj z jak najwi´kszej liczby  

produktów. Dzi´ki temu przeko nasz 

si´ o jakoÊci produktów i dobro-

czynnym działaniu Aloe Vera. Nie 

zapominaj te˝, ˝e choç kupujesz 

produkty w cenie hurtowej, twoja 

premia naliczana jest na podstawie 

ceny detalicznej.

Bez zwłoki zacznij budowaç baz´ 

klientów detalicznych – to zagwa-

rantuje ci natychmiastowe dochody. 

Sprzeda˝ detaliczna, w połàczeniu  

z osobistym korzystaniem z produk-

tów oraz sponsorowaniem sprawi, 

˝e b´dziesz w sumie u˝ywaç/sprze-

dawaç/wykorzystywaç na sponso-

rowanie produkty o wartoÊci 4 pk. 

miesi´cznie. Jest to bardzo wa˝ne, 

poniewa˝ 4 pk. aktywnoÊci jest wymogiem planu marketingo-

wego, który nale˝y spełniç, by otrzymywaç Premi´ Grupowà.

Opowiadaj ka˝demu o swoim  

biznesie FLP. Nigdy nie marnuj  

okazji, by mówiç innym o szansie  

na biznes FLP i o produktach. Nigdy  

nie zakładaj z góry, kto jest dobrym 

kandydatem na dystrybutora, a kto 

nie. Nie ma „wzorcowego” dystry-

butora FLP. Twoim celem powinno 

byç pozyskanie co najmniej dwóch 

nowych członków zespołu 

miesi´cznie.

Ci´˝ko pracuj. Dobrze si´ baw.  

Tempo, w jakim rozwija si´ twój  

biznes, zale˝y bezpoÊrednio od 

czasu i wysiłku, jaki mu poÊwi´casz.

Im wi´cej si´ uczysz, tym wi´cej  

zarabiasz. Pami´taj, ˝e twój sponsor  

i Manager grupy sà po to, by słu˝yç 

ci pomocà i radà; jednak ich rolà nie 

jest budowanie biznesu za ciebie.

Nie komplikuj. To prosty,  

sprawdzony biznes. Wszyscy 

najlepsi dystrybutorzy FLP oparli si´ 

pokusie marnowania czasu i energii 

na wymyÊlanie od nowa koła.  

Je˝eli b´dziesz post´powaç zgodnie 

z Cyklem Sukcesu FLP, twój sukces 

jest gwarantowany!

Wi´cej cennych dla rozwoju  
biznesu informacji w broszurze 
„Planowanie biznesu”, kod 385.

| Biznes
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Czy jesz zalecane 5 porcji warzyw i owoców dziennie? Tyle w∏aÊnie 

powinna jeÊç ka˝da kobieta, m´˝czyzna i dziecko. Warzywa i owo-

ce zawierajà pot´˝ne, wspierajàce zdrowie i odpornoÊç antyutle-

niacze i inne fitosk∏adniki oraz sà wa˝nym êród∏em wielu substancji 

od˝ywczych, potrzebnych na co dzieƒ naszemu organizmowi.

W Forever Living Products zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e nie za-

wsze jesteÊmy w stanie sprostaç naszym dobrym ch´ciom, by 

przestrzegaç odpowiedniej, zrównowa˝onej diety. Chcemy mieç 

pewnoÊç, ˝e i ty, i twoja rodzina realizujecie minimalne dzienne za-

potrzebowanie, dlatego stworzyliÊmy Forever Nature’s 18 – kom-

pozycj´ warzyw i owoców, które sà niezwykle wa˝ne, jeÊli chodzi  

o wspieranie zdrowia.

Zaledwie 4 tabletki stanowià ekwiwalent antyutleniaczy zawartych 

w pi´ciu porcjach warzyw i owoców dziennie: winogrona, jab∏ka, 

borówki amerykaƒskie, czarny bez, ˝urawiny, maliny i ekstrakt  

z pestek winogron – wszystkie one, dzi´ki zawartym w nich anty-

utleniajàcym fitosk∏adnikom, wspierajà uk∏ad odpornoÊciowy. Ru-

tyna, której êród∏em sà pomaraƒcze, grapefruity, cytryny i limonki, 

sprzyja prawid∏owemu                                                                                                  

fun kcjo nowaniu  

stawów i uk∏adu krwio noÊnego, natomiast banany znane sà z wy-

sokiej zawartoÊci potasu i dzia∏ania wspierajàcego utrzymanie od-

powiedniego poziomu ciÊnienia. Marchew, kapusta, kalafior, seler 

naciowy, fasolka szparagowa sà cenione za zawartoÊç fito sk∏ad-

ników, przyczyniajàcych si´ do zachowania dobrego zdrowia po-

przez eliminacj´ wolnych rodników. Kiwi, suszone Êliwki, czerwona 

papryka, cukinia i pietruszka sà êród∏em witaminy C, a tak˝e 

sprzyjajà prawid∏owemu trawieniu i zdrowiu oczu.

Forever Nature’s 18 to tabletki do ˝ucia o przyjemnym smaku, 

które realizujà twoje dzienne zapotrzebowanie na antyutleniacze 

z warzyw i owoców. Codzienna porcja Forever Nature’s 18 to 

twój sposób na dostarczenie organizmowi warzyw i owoców, ja-

kie sà mu potrzebne do zachowania zdrowia. Forever Nature’s 18 

to sposób Forever Living na zagwarantowanie ci, ˝e niezale˝nie 

od tego, jak potoczy si´ twój dzieƒ, antyutleniajàce korzyÊci 

pi´ciu porcji warzyw i owoców b´dziesz mieç zawsze pod r´kà!

FOREVER NATURE’S 18
Nowy produkt |
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Prezenty        FOREVER!

Lady Forever
Kolekcja kosmetyków kolorowych So-

nya to niemal nieograniczone mo˝-

liwoÊci wyboru. Oddajemy do twojej 

dyspozycji mnogoÊç odcieni, spoÊród 

których na pewno dobierzesz w∏aÊ ci-

we do ka˝dego typu urody! 

Klient nie zawsze mo˝e byç pewny, jakie kolory wybraç dla obdaro-

wywanej osoby – twojà rolà jest mu w tym pomóc. Makija˝ jest do-

datkiem do garderoby, dlatego spytaj o najcz´Êciej noszone kolory 

– czy sà to odcienie ciep∏e (np. bràzy, be˝e, zielenie, rudoÊci, 

pomaraƒcze, z∏oto), czy zimne (np. ró˝e, fiolety, b∏´kity, szaroÊci, 

czerƒ, srebro). Nast´pnie zastanówcie si´ nad inten sywnoÊcià – 

czy wybraç odcienie delikatne czy te˝ osoba obdarowywana bar-

dziej ucieszy si´ z kolorów mocniejszych. 

PodkreÊl tak˝e, ˝e nawet jeÊli klient nie trafi w odcieƒ, to ma 30 dni 

gwarancji na zakupiony produkt i b´dzie móg∏ w tym okresie zwró-

ciç go lub wymieniç na inny. Jest to dla ciebie doskona∏a sposob-

noÊç, aby po Êwi´tach zadzwoniç i zapytaç, czy dobrze dobraliÊcie 

odcienie. JeÊli nie – umów si´ z klientem na spotkanie i poproÊ, 

aby przyprowadzi∏ ze sobà obdarowanà osob´, by mog∏a wymie-

niç produkt na inny odcieƒ. Kto wie – mo˝e kupi coÊ jeszcze? JeÊli 

tak – równie˝ umów si´ z klientem i obdarowanà osobà na spotka-

nie. Byç mo˝e b´dzie chcia∏a uzupe∏niç palet´ barw? W obu przy-

padkach masz szans´ zyskaç nowà klientk´!

Królewna Ânie˝ka
Perfumy 25th Edition for women to za-

wsze trafiony pomys∏! ¸àczà one  

w sobie odÊwie˝ajàcy aromat bia∏ych 

kwiatów z nutà zapachowà ciep∏ych, 

pi˝ mowych gajów, czego efektem jest 

mi´kki, Êwie˝y, zmys∏owo kobiecy  

zapach. Do∏àcz do nich Forever 

R3 Factor, by zadbaç o cer´, i Forever 

Alluring Eyes, by rozÊwietliç spojrze-

nie, a skompletujesz fantastyczny  

prezent godny królewny!

Zimowy Supertata
Nie ma chyba m´˝czyzny, który nie  

pokocha naszych bestsellerów! 

Gentelmen’s Pride niezwykle delikat-

nie, a przy tym skutecznie piel´gnuje   

skór´ podra˝nionà podczas golenia. 

25th Edition for Men to zmys∏owe 

po∏àczenie nut owocowych  

i zio∏owych z dodatkiem 

aromatów drzewnych.  

A Forever Freedom  

i Alo esowa Emulsja Roz-

grze wajàca pomogà  

pozostaç ak tywnym  

w ka˝dych warunkach!

To idzie m∏odoÊç!
Nastolatki te˝ uwielbiajà kosmetyki! 

By ich cera nie sprawia∏a problemów, 

podaruj Aloesowe Myd∏o w P∏ynie, 

Galaretk´ Aloe Vera i Forever Aloe 

Scrub. 

By ich w∏osy by∏y pi´kne i lÊnià-

ce, podaruj Szampon i od˝ywk´ 

Aloe-Jojoba, no i oczywiÊcie 

Aloe Styling Gel – wymarzony 

prezent dla wszystkich m∏odych 

elegantów!

To tylko kilka z wielu mo˝liwoÊci. Oferta Forever jest tak bogata, ˝e naprawd´ ka˝dy znajdzie w niej coÊ dla siebie!

Kupowanie gwiazdkowych prezentów w sklepach,  

w których k∏´bi si´ t∏um klientów zm´czonych roztrzà-

saniem kluczowym pytaƒ pod has∏em: „w jakie wzorki 

w tym roku kupiç wujkowi krawat?”, to prawdziwa 

udr´ka. Dotyczy to i ciebie, i twoich klientów. I choçby 

dlatego warto si´gnàç po produkty Forever! Twoi klien-

ci naprawd´ b´dà ci wdzi´czni, kiedy umówisz si´ z nimi na prezenta-

cj´ produktów i pomo˝esz wybraç „dla ka˝dego coÊ mi∏ego” w domo-

wym zaciszu, bez koniecznoÊci stania w kilometrowych kolejkach! Na-

sze produkty sà najwy˝szej jakoÊci, wi´c dobór prezentu do osoby nie 

powinien nastr´czaç trudnoÊci. A to nasze podpowiedzi, które jeszcze 

ci go u∏atwià: 

| Sprzeda˝
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Od pierwszego 
wejrzenia!
Ka˝da kobieta lubi czuç si´ pi´knie przez ca∏y rok, a kiedy 
przychodzà Âwi´ta, chcemy zab∏ysnàç wyjàtkowo. Nic tak nie 

przyciàga wzroku jak pi´kne, roziskrzone spojrzenie.  
I nawet je˝eli w wirze przedÊwiàtecznych 

przygotowaƒ nie zawsze spa∏yÊmy tyle, ile 
byÊmy chcia∏y, w∏aÊnie takie b´dzie nasze 
spojrzenie dzi´ki produktom Forever!

Twoje oczy b´dà cudownie odpr´˝one i odÊwie-

˝one z Forever Alluring Eyes. Ten rewitali zujàcy aloe-

sowy krem pod oczy nawil˝a i koi delikatne okolice oczu, 

sprawiajàc, ˝e zmarszczki sà mnie widoczne oraz zna czàco 

redukujàc opuchlizn´ i ciemne cienie pod oczami. Forever Alluring 

Eyes to krem o wysokiej zawartoÊci Aloe Vera, w którego sk∏adzie 

znajdujà si´ tak˝e naturalne emolienty pochodzàce z olejku koko-

sowego i jojoba oraz naturalna witamina E – sà to substancje 

od˝ywcze, które ponadto zatrzymujà w skórze jej naturalnà wilgoç. 

Je˝eli chcesz uzyskaç jak najlepsze rezultaty, u˝ywaj Forever  

Alluring Eyes codziennie – rano i wieczorem. Serdecznym palcem 

nanieÊ punktowo krem na górnej kraw´dzi koÊci policzkowej wokó∏ 

oczu. Delikatnie wklepuj (nie wcieraj) a˝ do wch∏oni´cia.

Dzieƒ zakoƒcz z Aloesowym P∏ynem do dema kija˝u 

oczu Sonya. Dzi´ki swojej lekkiej, bez t∏uszczowej 

konsystencji dzia∏a szybko i delikatnie, dok∏adnie 

usuwajàc makija˝ oczu, jed noczeÊnie od˝y-

wiajàc i nawil˝ajàc rz´sy. Mià˝sz Aloe Vera Fore-

ver dzia∏a regenerujàco, od˝ywczo i kojàco na 

delikatnà skór´ wokó∏ oczu.

Ukryj i wyrównaj nierównoÊci w kolorycie skóry 

korzystajàc z Zestawu korektorów Sonya. Pi´ç 

odcieni pomo˝e ci zatuszowaç niedoskona∏oÊci  

i wyrównaç koloryt skóry, by uzyskaç naturalny, 

nienaganny wyglàd:

•  liliowy mo˝e „otworzyç” twoje oczy; mo˝e byç tak˝e wykorzy-

stywany jako baza pod cieƒ

• zielony pomaga zneutralizowaç zaczerwienienia

•  ̋ ó∏ty mo˝na wykorzystaç do redukcji cieni pod oczami

•  jasnobe˝owy pomaga zatuszowaç niedoskona∏oÊci  

i podkreÊliç urod´

• be˝owy pomaga zatuszowaç niedoskona∏oÊci.

Aby podkreÊliç urod´ oczu, skorzystaj z ulubio-

nego Cienia do powiek Sonya. Masz a˝ 24 poje-

dyncze cienie do wyboru – od naturalnych, odpo-

wiednich na ka˝dà okazj´ kolorów, do intensywnych 

barw w g∏´bokich, b∏yszczàcych odcieniach. 

Mo˝esz tak˝e wybraç jeden z dwóch potrój-

nych zestawów cieni Sonya Eyeshadow Trio. 

Kremowymi i mi´kkimi Kredkami 

do oczu Sonya podkreÊlisz  

i skorygujesz kszta∏t oczu.  

Natomiast Tusz do rz´s Sonya z alo-

esem nie tylko nada pi´kny wyglàd twoim  

rz´ som, ale równie˝ zadba o nie dzi´ki swojej 

recepturze gwaran tujàcej bogactwo sk∏adników 

od˝ywczych.  

Pami´taj, aby dbaç na co dzieƒ o swoje oczy nawil˝ajàc je, 
odpo wiednio du˝o odpo czywajàc i korzystajàc z naszej 
cudownej kolekcji produktów – zdrowe i pi´kne oczy dziÊ, 
jutro… Forever!

Uroda |

Cienie do powiek Sonya z numerami kodów
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Spotkanie Supervisorów
W weekend 13-14 paêdziernika br. w warszawskim Biurze G∏ównym 

odby∏o si´ Spotkanie Supervisorów, przeznaczone 

dla osób, które niedawno awansowa∏y na stano-

wisko Supervisora, a których apetyt na sukces 

na tym poziomie si´ nie koƒczy!

Jadwiga Biernacka
Irena Ba∏azy
Micha∏ Grabarski
Angelika i Piotr Hanowscy
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Ma∏gorzata Kopaczyƒska

Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Maria Kowalczyk
El˝bieta Kreczyƒska
Barbara Kulpa
Jolanta i Andrzej Marczukowie
Bo˝ena Matkowska

El˝bieta Miku∏a
Agnieszka Osiƒska
Maria Osiƒska
Maria Perz-Paprocka
Miros∏awa i Grzegorz Pietrygowie
Anna i Andrzej Popielarzowie

Wies∏awa i Adam Spyrowie
Zofia Staropi´tka
El˝bieta Szymaƒska
Helena Taczek
Wies∏awa Zasempa

Szkolenie 4/6 pk.
W sobotniej cz´Êci szkolenia uczestniczyli tak˝e laureaci programu 4/6 pk. W szkoleniu wzi´li udzia∏ laureaci programu 6/4 pk.:

W szkoleniu wzi´li udzia∏
nowi Supervisorzy:

Irena Ba∏azy
Maria Chmiel
Barbara Kominko
Joanna Kotela-Cios
Daniel Kowalczyk
Beata Krypska

Urszula Maciantowicz
Miros∏awa i Andrzej  
Malkiewiczowie
Gabriela Muschkiet
Barbara Owczarska
Agnieszka S∏uszniak-Ziarko

Ma∏gorzata i Andrzej Sochowie
Sylwia Stanoszek
Bo˝enna Szewczyk
Barbara Turowska
Edyta i Adam Uznaƒscy
Iwona Wadas 

Bardzo si´ ciesz ,́ ˝e wzi´∏am udzia∏ w dwudniowym szkoleniu dla  
nowych Supervisorów. RozmawialiÊmy du˝o o tym, jakà rol  ́w naszej 
pracy odgrywa motywacja. À propos motywacji – ca∏y czas mam  
w pami´ci s∏owa przytoczone przez Jacka Bartkowiaka, które mi si  ́bar-
dzo spodoba∏y: je˝eli nie masz w∏asnych celów, to zawsze b´dziesz rea-
lizowa∏ cele innych ludzi. Sàdz´, ˝e sk∏onià one do przemyÊleƒ  
wielu z nas.
Dyrektor Jacek Kandefer podczas swojego seminarium sporo uwagi 
poÊwi´ci∏ dyscyplinie w biznesie oraz utrzymywaniu w∏aÊciwych kontak-
tów, szczególnie z nowymi dystrybutorami.
By∏o mi∏o i sympatycznie. Tutaj podzi´kowania kieruj´ równie˝ do  
Pani Joasi Klupp, która si  ́o nas troszczy∏a przez ca∏y czas.
Goràco namawiam wszystkich (uprawnionych :)) do 
brania udzia∏u w takich szkoleniach. Uczà sztuki 
sprzeda˝y, dodajà energii i zapa∏u do pracy, wzmac-
niajà wiar  ́we w∏asne si∏y i MOTYWUJÑ!!!

Joanna Kotela-Cios

„Nigdy si  ́nie poddawaj” –  to ostatnie zdanie pochodzàce z ma te ria∏ów 
szkoleniowych, skierowanych do Supervisorów uczestni czàcych w spot-
kaniu 13-14 paêdziernika w Warszawie. Te s∏owa majà dla nas ogromne 
znaczenie. Doskonale wiemy, jak cz´sto pora˝ka maluje nasze ̋ ycie ciem-
nymi barwami, ale ci, którzy majà marzenia, cele i opracowany schemat 
dzia∏ania, szybko mogà je zamieniç w kolory t´czy.
Dzi´kujemy serdecznie za ciep∏e przyj´cie, doskona∏à organizacj  ́szkole-
nia oraz wiele cennych uwag i podpowiedzi, jak dalej pracowaç, na co 
zwracaç uwag  ́w kontaktach z ludêmi. Podzi´kowania kierujemy do Dy-
rektora Jacka Kandefera, Pana Jacka Bartkowiaka i Pani Joasi Klupp. 

Edyta i Adam Uznaƒscy

Szkolenia 4/6 pk. organizowane sà kwartalnie. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie w trzech mie siàcach poprzedzajàcych szkolenie 
comiesi´cznych osobistych obrotów:   4 pk. w przypadku Assistant Supervisorów 

  6 pk. w przypadku dystrybutorów od stanowiska Supervisora wzwy˝. 
Nast´pne szkolenie ju˝ w styczniu 2008! Szczegó∏y na str. 15.

Uwaga! Wszyscy uczestnicy szkolenia 4/6 pk., obecni na pierwszym po szkoleniu Success Day, 
otrzymujà dodatkowà nagrod´!

| Szkolenia



Orion Registrar, Inc., USA
Certificate of  Registration

This is to certify the Quality Management System of:

Aloe Vera of  America, Inc.
13745 Jupiter Road
Dallas, Texas 75238

USA 
Has been assessed by Orion Registrar and found to be in 

compliance with the following Quality Standard:

ISO 9001:2000

The Quality Management System is applicable to:

Designer and Manufacturer of  Aloe Vera-based Drinks,
Cosmetics, and Liquid Dietary Supplements and A Worldwide

Distributor of  these Products and Other Third-party 
Manufactured Dietary Supplements. 

The Registration period is from July 27, 2007 to July 26, 2010.
This registration is subject to the company maintaining its system to the 

required standard, and applicable exceptions, which  will be monitored by Orion.
Client ID00018-00001.  Certificate ID H0000081-1.

EAC  Code(s):  13 

Orion Registrar Inc.  PO Box 745070  Arvada, Colorado 80006-5070  303-456-6010  FAX 303-456-6681
Date

7/27/2007

To authenticate this certi cate please visit www.orion4value.com
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Rex Maughan jest w USA liderem w zakresie ochrony Êrodowiska  

i zasobów naturalnych. 45 spoÊród oÊrodków wypoczynkowych 

Forever posiada certyfikat ISO 14001, mi´dzynarodowo uznany 

standard, który pozwala zbudowaç System Zarzàdzania Ârodowi-

skowego (Environmental Management System) i redukuje wp∏yw 

organizacji na Êrodowisko. 

Z ogromnà dumà pragn´ Wam przekazaç, ˝e Aloe Vera of America 

(AVA), wy∏àczny producent wyrobów Forever Living Products, 

uzyska∏o certyfikat ISO 14001 za nasz System Zarzàdzania Ârodo-

wiskowego. ZostaliÊmy zarejestrowani w lipcu 2006 r., a nasz pro-

gram okaza∏ si´ takim sukcesem, ˝e ju˝ 9 maja 2007 r. w Nowym 

Orleanie odbiera∏em w imieniu AVA nagrod´ Amerykaƒskiej Agen-

cji Ochrony Ârodowiska (United States Environmental Protection 

Agency). OtrzymaliÊmy jà za nasze osiàgni´cie w zmniejszeniu 

wp∏ywu na Êrodowisko: zredukowaliÊmy odpady o ponad 7 milio-

nów funtów w ciàgu minionych 12 miesi´cy.

Aloe Vera of America jest tak˝e zarejestrowana w OHSAS 18001 za 

Bezpieczeƒstwo i Higien´ Miejsca Pracy (Workplace Health and 

Safety). W lipcu 2007 r. AVA uzyska∏a zgodnoÊç z ISO 9001:2000 za 

System Zarzàdzania JakoÊcià (Quality Management System). 

Wed∏ug naszej wiedzy, jest to jedyna firma w USA, która posiada 

certyfikaty we wszystkich trzech standardach. Wierz´, ˝e ta infor-

macja obrazuje zaanga˝owanie Forever i AVA w ochron´ Êrodo-

wiska, ochron´ pracowników i w wytwarzanie produktów wt∏àcznie 

najwy˝szej jakoÊci.

Chris Hardy
Vice-President
Aloe Vera of America

Raport specjalny |
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Poronin 21-23 wrzeÊnia 2007 r.

Na Podhalu w Poroninie, który z tego s∏ynie, ˝e tam wartko Dunajec p∏ynie, w pi´knym 
pensjonacie „El˝bieta” mieliÊmy zaszczyt i przyjemnoÊç uczestniczyç w szkoleniu FLP. 
Szkolenie zorganizowa∏a energiczna i pomys∏owa Manager Bo˝ena Luba, a ko or dy no-
wa∏a niezastàpiona Senior Manager Maria Grotyƒska. Program by∏ imponujàcy, cieka-
wy i momentami z dozà humoru. UÊwietni∏ go swojà obecnoÊcià i wyk∏adem o „Dupli-
kacji sukcesu Forever” Dyrektor Jacek Kandefer. Do budowy kapita∏u i zarabiania 
pieni´dzy z FLP zach´ca∏a nas nasza sympatyczna Bogusia Sroka, Diamond-Sapphire 
Manager.
Od Managera Dawida Ko∏acza dowiedzieliÊmy si´, jakimi jesteÊmy „Typami tzw. trud-
nych ludzi” – przyznaj´ si´, ˝e chyba jestem tym 7 typem! Nast´pnie na proscenium 
pojawi∏ si´ wielki znawca Êwiata pszczó∏ i apimondii, dr genetyki molekularnej Mana-
ger Tadeusz Kaczmarczyk, którego wyk∏adu wys∏u chaliÊmy z wielkà uwagà i w mak-
symalnym skupieniu. Przyznaj´, ˝e piszàc ten artyku∏, mam pod j´zykiem Mleczko 
Pszczele, a w zasi´gu r´ki stoi szklanka z wodà, miodem i aloesem. Polecam to wszyst-
kim bez wyjàtku! Sobotni cykl szkoleƒ zakoƒczy∏a Pani Bogumi∏a pokazem 
przepi´knych slajdów i ciekawà relacjà z Super Rally w Anaheim.
Wieczorem czeka∏a nas mi∏a niespodzianka – coÊ dla cia∏a i podniebienia, czyli Góral-
ska Biesiada z prawdziwà góralskà kapelà, przyÊpiewkami i regionalnymi przysmaka-
mi. Wszyscy doskonale si´ bawili, a skomentuj´ to tak: i ja tam z wami by∏em, góralskà 
herbat´ i aloes pi∏em, a co si´ podszkoli∏em i poÊpiewa∏em, to tu w skrócie opisa∏em.
Niedzielny poranek przywita∏ nas s∏oƒcem i pi´knà panoramà oÊnie˝onych szczytów 
Tatr. Rozpoczà∏ go wspania∏y wyk∏ad z dozà humoru i dowcipem naszej nieocenionej 
Manager dr Marii Kraczki. Temat by∏ na czasie, zw∏aszcza po wczorajszej biesiadzie,  
a dotyczy∏ procesów metabolicznych i 10 powodów, dla których powinniÊmy piç alo-
es. Wyk∏ad, przyst´pnie zobrazowany, oÊwieci∏ nas wszystkich, a zw∏aszcza naj-
wi´kszych ∏akomczuchów! Brawo dla Pani Marysi! Po krótkiej pauzie zacz´liÊmy si´ 
motywowaç na wspania∏ym wyk∏adzie Senior Manager Marii Grotyƒskiej. Dowie-
dzieliÊmy si´ z niego, ˝e uniwersalne prawa motywujàce majà zastosowanie we 
wszystkich kulturach i ˝eby motywowaç innych, sami musimy byç w∏aÊciwie zmoty-
wowani, pozytywnie nastawieni i zrównowa˝eni w ˝yciu. Natomiast „Dlaczego plano-
waç” to tytu∏ ciekawego wyk∏adu poprowadzonego przez Senior Manager Wies∏aw´ 
Spyr´.
Na zakoƒczenie Senior Manager Wies∏aw Grotyƒski przeprowadzi∏ quiz wiadomoÊci  
o FLP, a organizatorka szkolenia, Manager Bo˝ena Luba, odczyta∏a wspaniale napisa-
ny wiersz podsumowujàcy nasze szkolenie.
Na koniec nale˝y przytoczyç cytat z Rexa Maughana: „Niektórzy ludzie myÊlà, ˝e wiel-
cy ludzie rodzà si´ wielcy, a to nieprawda, bo wielcy ludzie rodzà si´ zwykli, ale majà 
marzenia i stajà si´ wielcy!”. 

Danuta i Waldemar Okoƒ, Assistant Supervisorzy

Z wielkà przyjemnoÊcià uczestniczy∏am w szkoleniu zorganizowanym przez Manager 
Bo˝en´ Lub´. Program szkolenia by∏ merytoryczny i spójny; przekazana wiedza po-
zwoli uczestnikom lepiej budowaç w∏asny biznes FOREVER. Ale przecie˝ nie tylko zdo-
bywaniem wiedzy networkowiec ˝yje! Ognisko – grill przy góralskiej muzyce na d∏ugo 
zostanie w pami´ci! Wyje˝d˝aliÊmy z Poronina wzbogaceni wiedzà, pi´knymi widoka-
mi Tatr, a przede wszystkim wzajemnà ˝yczliwoÊcià. Dzi´kuj´ Ci, Bo˝enko, za wspania∏e 
przygotowanie spotkania.
I jeszcze jedno – jestem pe∏na podziwu dla Twojej determinacji i opanowania w mo-
mencie bardzo trudnym dla Ciebie osobiÊcie! Potrafi∏aÊ opanowaç w∏asne emocje, by 
nam – uczestnikom szkolenia – nic nie zak∏óci∏o spokoju i radoÊci bycia razem. 

Bo˝enko, ˝ycz´ Twojemu m´˝owi pe∏nego powrotu do zdrowia. Wiem, ˝e z produkta-
mi FLP nastàpi to szybko. Pozdrawiam Was oboje i ˝ycz´, abyÊcie razem szybowali  
z or∏ami – ciàgle wy˝ej i doskonalej.

Helena Gaca, Assistant Manager

Jak niesie echo spod Giewontu, dwudniowe szkolenie w Poroninie sta∏o na wysokim 
poziomie. Mnóstwo wyk∏adów marketingowych pokaza∏o, jak nale˝y pracowaç, ˝eby 
zarabiaç w FLP, jakie powinny byç nasze kontakty i relacje z ró˝nymi ludêmi. Wiedza  
o produktach pszczelich dope∏ni∏a szkolenia. Wieczorem integrowaliÊmy si´ przy og-
nisku i góralskich taƒcach. 

Barbara Kominko, Supervisor, Urszula Piwowar i Teresa Ligas, 
Assistant Supervisorzy

Wzorowa organizacja oraz fachowoÊç prowadzàcych spotkanie sprawia∏y, ˝e byliÊmy 
du˝o pewniejsi siebie. Informacje oraz bliskoÊç PERE¸ FLP rozwia∏y wszystkie 
wàtpliwoÊç. Takich korzyÊci, jakie osiàgn´liÊmy na tym szkoleniu, nie dadzà nam 
˝adne broszury i pisma. To by∏o bardzo owocne i niezapomniane doÊwiadczenie na-
ukowe okraszone wspania∏à oprawà i zabawà. Z mistrzowskà doskona∏oÊcià organiza-
torki, panie Maryla Grotyƒska i Bo˝ena Luba, dba∏y o program merytoryczny, w prze-
rwach zaÊ o podniebienie. Ukoronowaniem by∏o spotkanie z góralskà kapelà i wie-
czornym grillem ze wspania∏ym jad∏em. Dodatkiem by∏a cudowna pogoda. Zdobytà 
wiedz´ wykorzystamy w pracy FLP. Mi∏o wspominaç b´dziemy osoby, z którymi 
zetkn´liÊmy si´ po raz pierwszy, majàc nadziej´ na ich spotkanie i wspó∏prac´  
w przysz∏oÊci.

Przedstawiciele 8-osobowej grupy z Wiednia:  
Waldemar i Ma∏gorzata Mikos oraz Joanna Karpiƒska-Aksamit,  

Assistant Supervisorzy

Jestem zachwycona!!! Miejsce, pogoda, wspaniali wyk∏adowcy. Nasz niedosyt wie-
dzy, gospodarze, którzy nas goÊcili i dbali, abyÊmy si´ dobrze czuli w Poroninie, i my, 
dystrybutorzy, którzy pragn´liÊmy poszerzyç naszà wiedz´ i wspólnie si´ zabawiç 
przy góralskiej kapeli i smakowaç oscypka z grilla, moskola i innych góralskich 
pysznoÊci. W takiej atmosferze powsta∏y nowe znajomoÊci i przyjaênie. Dzi´kuj´  
razem z ca∏à mojà grupà wiedeƒskà.

Wies∏awa Krywult, Manager

Niesamowite szkolenie pod wzgl´dem fachowoÊci i ró˝norodnoÊci tematów, zarówno 
marketingowych, jak i o produktach FLP. Moja obserwacja i radoÊç zwiàzana z uczest-
nictwem w tym szkoleniu to bardzo du˝a grupa m∏odych ludzi zaczynajàcych 
wspó∏prac´ z FLP. Ka˝de moje uczestnictwo w szkoleniach daje mi potwierdzenie, ˝e 
wspó∏pracuj´ z presti˝owà firmà i wiem, ˝e mog´ si´ rozwijaç i awansowaç. 

Halina Jurkowska, Manager

Jest mi niezmiernie mi∏o, ˝e w ciàgu 12 lat wspó∏pracy z Forever Living Products dane 
mi by∏o organizowaç wiele szkoleƒ, ale to w górach by∏o wyjàtkowe. Dzi´kuj´ w∏aÊ-
cicielom Domu Wczasowego „El˝bieta” – El˝biecie i Januszowi Cachrom (naszym dys-
trybutorom FLP) za profesjonalne przyj´cie nas, wspania∏à atmosfer´, obs∏ug´ i jad∏o 
góralskie, którego si´ nie zapomina. Pomys∏ mojej nowej Manager Bo˝eny Luby na 
zorganizowanie szkolenia w Poroninie okaza∏ si´ strza∏em w dziesiàtk´ – dzi´kuj´ Ci, 
Bo˝enko, za to i jestem przekonana, ˝e doÊwiadczenia w organizacji pierwszego Two-
jego szkolenia wykorzystasz w przysz∏oÊci, wspó∏pracujàc z FLP. Uczestnicy szkolenia 
dzi´kujà nam do dzisiaj za wspania∏à organizacj´ i ogrom wiedzy, jaki zdobyli. Do zo-
baczenia na kolejnych szkoleniach. 

Maryla Grotyƒska, Senior Manager

| Raporty regionalne
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Wroc∏aw 6 paêdziernika 2007 r.

Na wroc∏awskim spotkaniu Dyrektor Jacek Kandefer mówi∏ o pot´dze plano-
wania i dzia∏ania, Manager Krzysztof Aleksandrowicz radzi∏, jak zaplanowaç 
swój sukces z Forever, a Senior Manager Maria Osiƒska pokazywa∏a, w jaki 
sposób i dlaczego Forever jest jej sposobem na ˝ycie. Natomiast dr Katarzy-
na Zgirska-Kulaziƒska mówi∏a, jak zadbaç o stawy z naszymi produktami.

Gdaƒsk 20 paêdziernika 2007 r.

Na pomorskim Forever Success Day wystàpi∏ Dyrektor Jacek Kandefer, który 
mówi∏ o tym, jak dzia∏aç; Soaring Manager Grzegorz Sieczka pokazywa∏ czyn-
niki sukcesu Forever, a Senior Manager Halina Micorek radzi∏a, jak planowaç. 
Nowi Managerowie Bo˝ena i Boles∏aw Prondziƒscy mówili o swojej drodze 
do stanowiska Managera, a dr Jerzy Oleszkiewicz mia∏ wystàpienie na temat 
„Produkty Forever w walce przeciwko procesom starzenia si´ organizmu”.

Okres kwalifikacyjny ju˝ zakoƒczony – za miesiàc pe∏na lista uczestników!

Zjazd odb´dzie si´ w dniach:      piàtek 22 lutego 2008 
sobota 23 lutego 2008

Czeki z Podzia∏u Zysków b´dà wr´czane zarówno w piàtek, jak i w sobot´.
Dodatkowo w sobot´ odb´dzie si´ bankiet dla osób, które uzyska∏y kwalifikacj´ (I, II, III poziom).

• miejsce
Zjazd odb´dzie si´ w Papp Laszlo Sport Arena. 
Ta wspania∏a hala widowiskowo-sportowa po∏o˝ona jest na wschodnim brzegu Dunaju, w Peszcie,  
2 minuty spacerem od g∏ównej stacji metra.

• pogoda
Zjazd b´dzie si´ odbywa∏ w zimie. Ârednie temperatury w Budapeszcie w lutym: od 8 do –2°C.  
Zabierzcie ciep∏e ubrania!

• bilety
Bilety uprawniajà do uczestnictwa w obu dniach Zjazdu (nie obejmujà bankietu). Cena biletu 15 euro.
Osoby zainteresowane kupnem biletu prosimy o kontakt z Joannà Klupp, Kierownikiem Dzia∏u  
Marketingu FLPP w Biurze G∏ównym, nie póêniej ni˝ do 10 grudnia.



Forever Living Products Poland  
Biuro G∏ówne  
i Centrum Sprzeda˝y Warszawa
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 56 do 59
fax 22/456 43 60

Godziny pracy:
Biuro G∏ówne FLPP 
pon.– pt. 09.00-17.00

Recepcja i Dzia∏ Sprzeda˝y:
pon., pt. – 09.00-17.00
wt., Êr., czw. – 09.00-20.00
sobota pracujàca w Success Day – 09.00-12.00

Oddzia∏ FLPP Gdaƒsk
ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdaƒsk
tel. 58/521 93 99
e-mail: gdansk@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Marek Wielicki

Oddzia∏ FLPP Katowice
ul. U∏aƒska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail: katowice@flpp.com.pl 

Godziny pracy: 
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Stanis∏aw Szczepanik 

Oddzia∏ FLPP Kraków
ul. Kadecka 1
30-078 Kraków
tel. 12/636 23 11
e-mail: krakow@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik W∏adys∏aw Peszko

Oddzia∏ FLPP Poznaƒ
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznaƒ
tel. 61/66 33 586
tel./fax 61/66 33 585
e-mail: poznan@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik El˝bieta ˚ebrowska 

Oddzia∏ FLPP Wroc∏aw
ul. Gen. Pu∏askiego 42c (parter)
53-505 Wroc∏aw
tel. 71/788 91 99
e-mail: wroclaw@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Grzegorz Osiƒski 

Uprzejmie informujemy, 
˝e 31 grudnia br.  

Biuro G∏ówne i Oddzia∏y 
sà czynne 

do godz. 15.00.
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Vita paêdziernik 2007
Pogromcy grypy na start
(…) Aloes. Jest rekordzistà w iloÊci substancji aktywnych. Hamuje 
rozmna˝anie si´ bakterii, sprzyja szybkiej regeneracji uk∏adu immunolo-
gicznego. (…)

Gazeta Wyborcza Szczecin, 14/09/2007

Ca∏y artyku∏ poÊwi´cony niezwyk∏ym w∏aÊci woÊ ciom aloesu:
Aloes dobry prawie na wszystkie dolegli woÊci

Nowiny 26/09/2007

Artyku∏ o wykorzystaniu aloesu w kosmetologii:
Aloes jest dobry na skór´
(…) Co potrafi aloe vera? Zmniejsza bój i posiada w∏aÊciwoÊci kojàce. Leczy rany i ∏agodzi stany za-
palne. Wzmacnia i regeneruje. (…) Nic dziwnego, ˝e kosmetologia te˝ odkry∏a aloes. ˚ele z jego 
zawartoÊcià pomagajà ratowaç skór´ podra˝nionà depilacjà i goleniem, a kremy nadajà si´ do 
ka˝dej cery, bo dzia∏ajà antybakteryjnie i przeciwtràdzikowo, a tak˝e g∏´boko nawil˝ajà, wnikajàc  
w g∏´bsze warstwy skóry.
O aloesie nie zapomina si´ w gabinetach kosmetycznych. Odkryciem ostatnich lat sà jego 
w∏aÊciwoÊci liftingujàce. Zabiegi kosmetyczne na skórze, które bazujà na ˝elu z dojrza∏ej roÊliny aloe 
vera dajà efekty porównywalne z zabiegami chirurgii plastycznej. (…)

Âwiat & Ludzie 13/09/2007
Wzmocnij swój system immunologiczny
12 sposobów na lepszà odpornoÊç

(…) ALOES wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy. (…)

Tygodnik Podhalaƒski 20/09/2007

Kolejny artyku∏ o zaletach aloesu
Magicznie zielony
(…) Przyglàdajàc si´ d∏u˝ej aloesowi, nasi przodkowie zauwa˝yli, ˝e potrafi on przetrwaç d∏ugie 
okresy suszy i nadal wyglàdaç zdrowo oraz pi´knie. Dlatego kierowani naturalnà màdroÊcià, zacz´li 
pozyskiwaç z niego sok, co pozwoli∏o im odkryç jego w∏aÊciwoÊci lecznicze.
Kilka wieków póêniej naukowcy, badajàcy t´ niezwyk∏à roÊlin´, odkryli, ˝e zawiera ona witaminy A, 
C, B1, B2, PP, B12, a tak˝e pewne iloÊci potasu, wapnia, magnezu, sodu, fosforu, cynku, siarki i ˝ela-
za. Posiada równie˝ enzymy oraz jedno- dwu- i wielocukry. Dzi´ki tym wszystkim sk∏adnikom aloes 
ma w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz przeciwbólowe. Znieczula  
i przeciwdzia∏a Êwiàdowi, leczy egzemy, skraca okres krwawienia, hamuje rozwój niektórych nowo-
tworów, zwalcza goràczk´ i likwiduje zaparcia. Jest równie˝ Êwietnym Êrodkiem przeciwzapalnym, 
rozszerza naczynia w∏osowate i oczyszcza krew. Przede wszystkim jednak ma dzia∏anie pobudzajàce 
i regulujàce mechanizmy obronne organizmu cz∏owieka. (…)

Naj  08/10/2007
Kojàcy aloes
(…) Skóra sw´dzi, piecze, jest zaczerwieniona? Posmaruj jà kosmetykiem z aloesem. Podra˝nienie 
zniknie bez Êladu. (…)

Sukcesy i Pora˝ki 12/10/2007
Co si´ kryje w kremie?
(…) Aloes – sok z roÊliny aloe vera, bogaty w witaminy i sole mineralne, ∏agodzi podra˝nienia, po-
prawia elastycznoÊç naskórka. (…)

| Aloes w prasie



Forever Success Day

Warszawa, 19 stycznia 2008
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16

godz. 11.30
• Awanse i osiàgni´cia • Podsumowanie 2007 •  

• Planowanie nowego roku • Motywacja • Biznes •  
• Sprzeda˝ • Produkty •

Spotkania Êwiàteczne

Warszawa, 12 grudnia 2007
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92

godz. 18:00

Kraków, 17 grudnia 2007
Klub Ekspresik, al. Westerplatte 20  

(budynek Poczty G∏ównej, wejÊcie od Stra˝y Po˝arnej)
godz. 18:00

Katowice, 18 grudnia 2007
SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8

godz. 18:00 

Wroc∏aw, 19 grudnia 2007
Oddzia∏ FLPP, ul. Gen. Pu∏askiego 42 c 

godz. 17:30

Szkolenie 4/6 pk.

Przypominamy, ˝e od paêdziernika trwa kwalifikacja na kolejne 
szkolenie 4/6 pk.:

Dystrybutorzy, którzy w paêdzierniku, listopadzie i grudniu br. 
uzys ka jà osobiste obroty 

4 pk. miesi´cznie (Assistant Supervisorzy) 
lub 6 pk. miesi´cznie (od Supervisorów wzwy˝),  

wezmà udzia∏ w szkoleniu
12 stycznia 2008 

Biuro G∏ówne FLPP, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 
godz. 11.00

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà pisemne zapro-
szenie z Biura G∏ównego.

Spotkania regionalne

Poznaƒ, 24 listopada 2007
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna 2

godz. 13:00

•  Dyrektor Jacek Kandefer

•  Soaring Manager Jacek Bartkowiak 

•  Wp∏yw aloesu na prawid∏owe funkcjonowanie przewodu pokar-
mowego – dr Maria Kraczka

Bilety do 16/11/07 w cenie 10 z∏. Od 19/11/07 w cenie 20 z∏. 

Kraków, 10 stycznia 2008
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. 29 listopada 46

godz. 17:00

•  Dyrektor Jacek Kandefer

•  dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska

Szansa na Biznes

GDA¡SK 
sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 17:00
5/12/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

ELBLÑG 
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00 

 5/12/07 –  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 24/46, tel. 0-81/442 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 0-81/53 108 53

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

11/12/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
17/12/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

POZNA¡ 
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna 2, godz. 18:00

5/12/07 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka, Senior Manager Jerzy Kowalski

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

12, 19/12/07 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

RACIBÓRZ 
Gabinet Medycyny Naturalnej, ul. Opawska 83b/6, godz. 16:30

7, 28/12/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

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

4/12/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WROC¸AW 
Oddzia∏ FLPP, ul. Gen. Pu∏askiego 42c

5/12/07 – godzina 18:00

*  *  *  *  *  *  *  *  *  
Sell more gel! Mià˝sz to pot´ga

Przypominamy, ˝e do koƒca roku do ka˝dego 
maxi Touch of Forever (o wartoÊci 2 pk.),  
nabywanego przez Nowego Dystrybutora  
w ramach pierwszego zakupu, dodajemy 
Mià˝sz Aloe Vera GRATIS!

Nowe 
opakowania
Teraz ulubione  
produkty kontroli wagi  
w nowych opakowaniach!

Wydarzenia i informacje |



ZIMOWY WZROST
program dla Assistant Supervisorów
Czas trwania programu: listopad, grudzieƒ 2007, styczeƒ, luty 2008.

Zasady i nagrody: Ka˝dy Assistant Supervisor, który w dowolnym miesiàcu trwania programu  
uzyska wzrost pk. aktywnoÊci* o minimum 1 pk. w stosunku do miesiàca poprzedniego,  

otrzyma

ATRAKCYJNÑ FIRMOWÑ NAGROD¢!
Na przyk∏ad:

paêdziernik: 2 pk. 

listopad: 3 pk.       
NAGRODA!

Nagrody przyznawane sà co miesiàc.
Na przyk∏ad:
paêdziernik: 2 pk. 
listopad: 3 pk.               

NAGRODA! 

grudzieƒ: 4 pk               
NAGRODA!

Wr´czenie nagród na warszawskich Success Days w styczniu i marcu 2008.

Dodatkowo wÊród wszystkich laureatów programu,  
obecnych na marcowym Forever Success Day w Warszawie, rozlosujemy

PRZENOÂNY ODTWARZACZ DVD!
* pk. w∏asne i od osobiÊcie zasponsorowanych Nowych Dystrybutorów

KARNAWA¸ FOREVER
Czas trwania programu: listopad i grudzieƒ 2007.

Zasady: Aby wziàç udzia∏ w programie, zasponsoruj bezpoÊrednio 3 Nowych Dystrybutorów,  
z których ka˝dy w czasie trwania programu osiàgnie stanowisko Assistant Super visora,  
a nast´pnie zakupi co najmniej 2 pk. 
Uwaga: Wszystkie wymagania muszà zostaç spe∏nione w czasie trwania programu. Dystrybuto-
rzy responsorowani nie wliczajà si´ do programu. Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybu-
tora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia umowy dystrybutorskiej przez Biuro G∏ówne FLP Poland. 
Aby wziàç udzia∏ w programie, nale˝y spe∏niaç wymóg miesi´cznej aktywnoÊci 4 pk.

Nagroda: 

BAL KARNAWA¸OWY FOREVER!*

* FLP zapewnia zakwaterowanie dla 2 osób na jednà noc.

  


ZIMOWE d PROGRAMY d PROMOCYJNE d FOREVER!

ZIMOWE d PROGRAMY d PROMOCYJNE d FOREVER!


