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Rex Maughan, C.E.O.

Jak nieraz mówiłem, jesteśmy największą szansą na świecie, a teraz 
jest ona tak dobra jak nigdy przedtem. Rozwijamy się na całym świe-
cie i z optymizmem patrzymy w przyszłość – nawet teraz, gdy świa-
towe rynki finansowe ogarnia zamęt, my wciąż rośniemy w siłę, dzię-
ki ludziom takim jak Wy. Namawiałbym każdego z Was, byście wró-
cili do swojej listy osób, którym już prezentowaliście Forever i po-
nownie nawiązali z nimi kontakt. W życiu wielu z nich zaszły zmia-
ny i może się okazać, że właśnie teraz potrzebują Forever bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej!

Różna jest motywacja osób, które dołączają do Forever Living. Z tymi 
najbardziej oczywistymi powodami na pewno się zetknęliście: brak fi-
nansowego bezpieczeństwa, zagadnienia związane ze zdrowiem czy 
chęć zmiany stylu życia. Powody te, które często określamy czyimś 
„dlaczego”, stanowią ważny element procesu dołączania do firmy i są 
źródłem siły napędowej, zapewniającej biznesowi rozwój. Na przykład, 
jeżeli dana osoba dołącza do Forever, by uporać się ze swoim zadłuże-
niem, wtedy ta paląca kwestia będzie ją motywować do pracy i zarabia-
nia w ramach Planu Marketingowego Forever. 

Chociaż nie gwarantujemy sukcesu, mamy dowiedzioną historię suk-
cesów osób, które się zaangażowały. Jeżeli będziecie działać według 
programu, ciężko pracować i uzbroicie się w cierpliwość, na pewno 
odniesiecie sukces z Forever. Ten sukces często rozwiązuje kwestię, 
która stanowiła Waszą pierwotną motywację do pracy z Forever. 
Wracając do naszego przykładu – gdy tylko wspomniana osoba uwol-
ni się od długów, a przy tym nie znajdzie nowej motywacji, wtedy 
wewnętrzny impuls naglący do pracy zniknie, ponieważ pierwotne 
„dlaczego” przestanie mieć rację bytu. Kiedy dojdziecie do tego punk-
tu, macie dwie możliwości. Pierwsza to stagnacja i nicnierobienie. 
Zwykle widać to, gdy ktoś przestaje umawiać się przez telefon, przy-
prowadzać na spotkania nowe osoby, a w niektórych przypadkach 
wręcz przestaje używać produktów, tracąc nawyk realizacji 4 pk. Wi-
działem również, jak ten tryb zarządzania/trwania prowadzi do nega-
tywnych, krytycznych odczuć wobec siebie samego, innych i firmy. 
Pamiętajcie przy tym jednak, że taki rodzaj krytycyzmu nie jest zna-
czący; jedyne, co się wydarzyło to spełnienie pierwotnego „dlaczego” 
lub też o nim zapomnienie. 

Druga opcja to rozwój, poszukiwanie nowych pasji i powodów. Klu-
czem jest to, by słysząc wewnętrzny głos pytający „co dalej?”, wypra-
cować i zrozumieć głębsze, bardziej trwałe „dlaczego”. Mogą to być 

rzeczy takie jak pomaganie innym, przekazywanie większych fundu-
szy na cele społeczne lub charytatywne, opłacenie wykształcenia swo-
ich dzieci, pozostawienie dziedzictwa, podróżowanie po świecie, roz-
wój osobisty czy poznawanie nowych ludzi. To krótka lista podstawo-
wych czynników motywujących, które zachowują swoją moc przez 
lata. Jednak proces przechodzenia z motywacji krótkoterminowej ku 
długoterminowej często bywa trudny – wymaga zmiany, a zmiana nie 
jest łatwa… choć nieodzowna. 

Przypomina mi się rozmowa z dwójką uczestników zjazdu liderów 
Eagle Summit, którzy wspominali, jak podczas spotkania w Havasu-
pai w okolicy Wielkiego Kanionu Gregg mówił o rzece od setek lat 
płynącej doliną. I chociaż, nie zawsze płynęła ona dokładnie tym sa-
mym nurtem, zmiany były niewielkie. Tymczasem, zaledwie tydzień 
po naszym wyjeździe, w Havasupai była powódź. Rzeka, która przez 
setki płynęła mniej więcej takim samym korytem, zmieniła się nie do 
poznania. Teraz płynie w zupełnie innej części Kanionu. Dotychcza-
sowe wodospady zniknęły, za to w innych miejscach powstały zupeł-
nie nowe, które tylko czekają, by je odkryć. Oczywiście jest to wciąż 
ta sama rzeka, ponieważ nadal jest źródłem wody i życia, dla tych 
którzy mieszkają u jej brzegów – ale się zmieniła. Jest odnowiona, 
pełna nowej energii i rzeźbi nową ścieżkę przez Kanion. Każdy z nas 
może dokonać tego samego. Możemy szukać nowych motywacji i pa-
sji, różnych od tych, jakie mieliśmy w przeszłości. Te nowe pasje i po-
wody działania mogą być jeszcze potężniejsze niż te, które skłoniły 
nas na początku do działania w Forever. Mogą one nas wznieść na 
nowe wyżyny i napełnić błogim poczuciem satysfakcji z jeszcze więk-
szych dokonań z naszą wspaniałą firmą.

Jesteśmy już w ostatnim kwartale 2008 roku, a od jego końca dzielą 
nas tylko tygodnie – niech będą one znaczące! Nie pozwólcie, by po 
prostu minęły – sprawcie różnicę, ciężko pracujcie, wgryźcie się głę-
boko i trochę mniej śpijcie. Abyście, kiedy nieuchronnie nadejdzie 
2009 rok, mogli spojrzeć wstecz i powiedzieć „dałem z siebie wszyst-
ko!” A wierzcie mi, to naprawdę bardzo dużo.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Znajdê właÊciwe „dlaczego”
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Sprzeda˝y BezpoÊredniej

Jaką niesamowitą energią kipi tej jesieni Forever w Polsce! Było 
to doskonale widoczne podczas październikowego Zjazdu Ma-
nagerów. Jego uczestnicy, którzy na co dzień dynamicznie roz-
wijają swój biznes Forever, pełni byli entuzjazmu, motywacji  
i zapału do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Wszystkich nas 
łączy jeden cel – realizacja miesięcznych obrotów 5 000 pk.  
i świadomość nagród, jakie czekają za jego osiągnięcie (z Pro-
gramem Podziału Zysków na czele!), naprawdę dodaje skrzydeł, 
co już przekłada się na rosnące obroty. 

Do końca roku zostały niespełna dwa miesiące i jestem przeko-
nany, że będą one pełne jeszcze większej aktywności i inten-
sywnych działań, które przyniosą nam kolejne zwyżki sprzeda-
ży. Tym bardziej, że okres przedświąteczny to fantastyczna pora 
na zdynamizowanie sprzedaży – kiedy wszyscy dookoła rozglą-
dają się za gwiazdkowymi prezentami, my mamy dla nich goto-
we rozwiązanie w postaci naszych cudownych produktów! 

Wytyczmy sobie na przełom roku nowe, jeszcze ambitniejsze 
cele – naszą nagrodą będzie wdzięczność zadowolonych klien-
tów, pierwsze sukcesy nowych partnerów biznesowych, wyższa 
premia, a także kwalifikacja do kolejnych programów promo-
cyjnych jakie oferuje Forever najaktywniejszym dystrybutorom. 
Nie przegapcie kwalifikacji do udziału w Zjeździe Polskim  
– w tym wydarzeniu, które już zaczynamy przygotowywać, po 
prostu trzeba wziąć udział!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Karolina i Tomasz Kucielowie Krystyna Kwiecieƒ

Beata Jeziorna Wanda i Zbigniew Krajniakowie

Dominika Pajàk Ryszard Pajàk

Wiesława Romanowska Paweł Głowacki

Ingryda Krajczy Maria Aniserowicz

Czesława Leja Lucyna i Sławomir Marszałkowie

Agnieszka i Marek Drzewiƒscy Teresa i Stanisław Makowscy

Wioleta Janeta Urszula i Tomasz Kuçkowie

Agata Słomka Anna i Emil Sobaniowie

Małgorzata Bryƒska Alicja Lejcyk-Kamiƒska

Teresa Nowak Urszula i Mirosław Kapustowie

Monika i Paweł Pacholscy Ewa i Leszek Kulczykowie

Dorota Czarnecka Monika i Paweł Pacholscy

Anna Daniel Ingryda Krajczy

Katarzyna Jurczenia Marianna WiÊniewska

Małgorzata Sokołowska Maria i Piotr Cybulscy

Irena Witor Anna Daniel 

Małgorzata i Krzysztof Biernaccy Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

Maria Perz-Paprocka  
i Kazimierz Paprocki Wiesława i Piotr Drzymałowie

Vidas Svagzdys Urszula Zyskowska

Barbara i Jan Kondrakowie Vidas Svagzdys

Jolanta Sip Barbara i Jan Kondrakowie

Gabriela i Jerzy Lilowie Maria Kostuch

Wanda i Zbigniew Krajniakowie Małgorzata i Krzysztof Biernaccy

Sławomir Kulczyk Gabriela i Jerzy Lilowie

Ewa i Leszek Kulczykowie Sławomir Kulczyk

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)
 3. Stanisława Karpiƒczyk (+1)
 4. Urszula Zyskowska (–1)
 5. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+1)

 6. Urszula i Mirosław Kapustowie (+2)
 7. Magdalena Strojna (–2)
 8. Grzegorz Sieczka (–1)
 9. Jolanta i Radosław Jochimowie (–)
10. Urszula i  Tomasz Kuçkowie (–)

Errata: Serdecznie przepraszamy Panià Mirosław´ Felman za pomyłk´ w imieniu, popełnionà w poprzednim wydaniu „Forever”.

UWAGA! Je˝eli planujesz 
awans (od Supervisora 
wzwy˝) i chcesz, aby infor-
macja o twoim osiàgni´ciu 
zosta∏a zilustrowana fo-
tografià, przeÊlij nam swoje 
zdj´cie na adres: 
m.hajzner@flpp.com.pl nie 
póêniej ni˝ do koƒca miesiàca, 
w którym realizujesz awans.
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 1. Urszula Zyskowska (bez zmian)
 2. Urszula i Miros∏aw Kapustowie  (bez zmian)
 3. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (bez zmian)
 4. Małgorzata i Krzysztof Biernaccy (–)
 5. Maria Kostuch (–)
 6. Gabriela i Jerzy Lilowie (–)
 7. Urszula PrzystaÊ (–3)
 8. Urszula i Tomasz Kuçkowie (–3)
 9. Ewa i Leszek Kulczykowie (–)
10. Ewa i Piotr Jurkowie (–3)

11. Bo˝ena Gaj (–3)
12. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+6)
13. Wiesława i Adam Spyrowie (–7)
14. Teresa i Stanisław Makowscy (+2)
15. Wanda i Zbigniew Krajniakowie (–)
16. Magdalena Strojna (–4)
17. Danuta i Edward Wienchowie (–4))
18. Maria i Mieczysław Osiƒscy (–1)
19. Anna i Zbigniew Adamik (–4)
20. Halina i Grzegorz Sm´tkowie (–)

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

Alena Antosz
Agata Bacik
Barbara Baske
Dorota Bàk
Izabela Bedyniak-Siewierska
Jacek Berezowski
Anna Bialik
Paweł Białach
Anna i Zdzisław Bielscy
Magdalena i Tadeusz Bistowie
Angelika Bladowska
Anna Blecharczyk
Maria Bogacz
Agnieszka i Zbigniew Boguccy
Małgorzata Borucka
Józefa Braun
Gra˝yna i Dariusz Broniszewscy
Kinga Broƒka
Kamil Cebo
Iwona Cegielska
Maria Chachulska
Barbara Chmielowiec
Urszula Chronowska
Halina Cieplak
Zofia Cierech
Krystyna Cybart
Ewa Czynsz
Agnieszka Dàbrowska
Marta Dzióbek
Teresa Ferdyniok
Sylwia Flasz
Agnieszka Florkowska
Marek Gagatek
Teresa Gaida
Genowefa Gawron
El˝bieta i Fulgenciusz Głowiƒscy
Katarzyna Głuchowska
Krystyna Grajczak
Anna Janiga
El˝bieta Jankowska
Aneta Jaroƒ
Ewelina Jasic
Sylwia i Jan Jasiƒscy
Gizela Jaworek
Dorota Jóêwiak
Ryszard Kadukowski
Wioletta Kał´tek

Krystyna Kamiƒska
Sylwia KapuÊcik
Bo˝ena Karasiƒska
Anna Karwat
Katarzyna Kasprzyk
Monika Kiedrowicz
Gerard Kocurek
Mariola i Janusz Koliƒscy
Renata Kolis
Joanna i Tomasz Kordkowie
Aneta Korzec
Swoetłana Kostiuszuk
Alina i Andrzej Koszmiderowie
Łukasz Kowal
Kinga Kowalczyk
Gabriela i Krzysztof Kozakowie
Maria i Krzysztof Kozłowscy
Katarzyna Krawczyk
Dorota Kruk
Magdalena Krygiel–Bartoszewicz
Teresa KrzeÊlak
Katarzyna Kucharska
Anna KuÊ
Agnieszka Kwiatkowska
Mirosława Kwiecieƒ
Katarzyna Latacka
Paweł i Katarzyna Lichoccy
Robert Lis
Kamila Łuniewska
Piotr Łupina
Ewa Maj
Małgorzata Maksym
Aleksandra Malatyƒska
Krystyna i Ryszard Marciniakowie
Brygida i Jan Mazgajowie
Monika Mech-Ziemliƒska
Agnieszka M´cka
Agnieszka Michalska
Barbara Michalska
Regina Mika
El˝bieta Misiak
Mario Misiuna
Paweł Miszczak
Ewa i Dariusz Mulowie
Krystyna MyÊliwczyk
Joanna Nawrocka
Anna Niepsuj

Krystyna Niesyto
Wojciech Nowak
Agnieszka Nycz
Marta Ohde-Kaczyƒska
Ewa Opaliƒska
Monika Opasiƒska
Gra˝yna i Michał Pacyniak
Maksymilian Pajàk
Beata Paradowska-Wyrzykowska
Małgorzata Parka
Izabela Parszyk
Joanna Partyka
Barbara Paruzel
Janina Parys
Małgorzata Szostak-Pawlak  
   i Andrzej Pawlak
Lidia Pawlak
Magdalena Pinkosz
Bogusława Podgórska
Monika Polok
Barbara Poppel
Jerzy Pruszyƒski
Ewa i Piotr Przybyłowscy
Beata Rak
Monika Respondek
Marta Rogalska
Joanta Rojek
Gertruda Rorka
Anita Roszak
Konrad Rozdoba
Paweł Ruciƒski
Cecylia Rydjan
Halina Sadowska
Dorota Schurgast
Joanna SekÊciƒska
Anna Seniuk-Małecka
El˝bieta i Franciszek Settowie
Aneta Sidor
El˝bieta Sieja
Małgorzata Sikorska-Leszkiewicz
Joanna i Adam Sipowiczowie
Katarzyna Skoczeƒ
Alina Słomka
Monika Smolarska
Anna Smyk
Agnieszka Sobczuk
Katarzyna Stanilewicz

Anna Stanisławska
Monika i Andrzej St´pniewscy
Urszula Strojek
Małgorzata Subsar-Nowak  
   i Wojciech Nowak 
Ewa Suska
Karolina Szadowska
Gabriela i Kazimierz Szmidtke
Małgorzata Szopiƒska
Katarzyna Szymkowiak
Ewa i Dariusz Szyszkowscy
Maria ÂciÊlewska
Piotr Âledz
Alicja Âmieszna
El˝bieta Âwiàtkiewicz
Katarzyna Tarajko
Katarzyna Tomala
Halina i Leszek Tomaszkowie
Ewa Topolska
El˝bieta i Damian Tota
Ludmiła Trzeciak
Maria Tuszyƒska
Maria i Henryk Ulfikowie
Michał Urban
Krystyna Wagner
Patrycja i Łukasz Waszakowie
Katarzyna i Mariusz Wesołowscy
Andrzej Wierzbicki
Maria Wilczek
Alicja Wilczyƒska
Jolanta WiÊniewska
Monika WiÊniewska
Jan Włodarczyk
Beata Wojciechowska
Aleksandra i Marek Wojtalowie
Agnieszka i Łukasz Woênicowie
Wioletta Wójcik
Barbara Wrzesiƒska
Mariola Wydra
Maria Zajàc
Jadwiga Zajkowska
Gra˝yna Zalewska
Stanisława Zał´ska
Kazimiera Zielonka
Bernardeta Zwierska
Mirosław ˚urowski

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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Jedna 
drużyna!
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Chciałam serdecznie podzi´kowaç gospodarzom Zjazdu Manage-

rów w Konstancinie-Jeziornie – panu Jackowi Kandeferowi, pani 

Joannie Klupp, pani Monice Hajzner. Jestem gł´boko przekonana, 

˝e ci, którzy tam byli, majà podobne odczucia.

MyÊl´, ˝e bardzo dobrze si´ stało, ˝e mogliÊmy si´ spotkaç w gro-

nie najaktywniejszych Managerów FLPP. Przedstawione przez  

dyrektora prezentacje i informacja o najskuteczniejszym Brazylij-

czyku – Diamond Managerze Lino Barbosie  zelektryzowały mnie 

zupełnie.

PomyÊlałam wtedy, ˝e my, tu w Polsce, niczym si´ nie ró˝nimy, 

mamy ten sam plan, te same produkty, wspaniałych ludzi w struk-

turach marketingowych.

Czy czegoÊ nam brakuje? Mo˝e pasji? W swoim najlepszym czasie 

w Forever, gdy osiàgałam pierwsze awanse, pracowałam z wielkà 

pasjà, oddychałam „Forever”. 

To, co usłyszałam z ust dyrektora i co mówili inni Managerowie 

podczas swoich prezentacji, utwierdziło mnie w moich planach. 

Czas zabawy si´ skoƒczył! Najwy˝sza pora, ˝eby znowu pracowaç 

z pasjà, z wielkim zaanga˝owaniem, na cały etat! Kto z nas mo˝e 

powiedzieç, ˝e pracuje w swojej firmie 8 godzin dziennie? Czas  

pokazaç naszym partnerom biznesowym, ˝e tu właÊnie jest praca 

w pełnym wymiarze czasu. Jak si´ dobrze wszystko zaplanuje, 

mo˝na spokojnie przeprowadziç 5 spotkaƒ dziennie.

Wiem o czym pisz´, bo robi´ to od pewnego czasu. I co si´ stało? 

Czy mam mniej czy wi´cej czasu? Czasu mam tyle samo, jestem 

bardziej zorganizowana, nie przecieka mi przez palce. Nie traçmy 

czasu na pozorowanie działaƒ. Poka˝my to swoim zasponsorowa-

nym partnerom biznesowym. Wtedy nie ma problemu z kwalifika-

cjami na Zjazd Europejski, na szkolenia 4/6 pk., nie ma problemu  

z pozyskiwaniem nowych partnerów do biznesu. 

Bankiet i karaoke

Szkolenia
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Po szkoleniu bawiliÊmy si´ w znakomitym gronie w oÊrodku CPK.  

I okazało si´, ˝e znowu nie ma barier wiekowych, nie ma młod-

szych, starszych, wszyscy potrafià si´ doskonale cieszyç, taƒczyç, 

Êpiewaç i strzelaç, bioràc udział w zawodach sportowych. ByliÊmy 

jednà dru˝ynà managerskà – jednym bardzo fajnym zespołem.

Chc´ podzi´kowaç wszystkim uczestnikom za wspaniałà atmo-

sfer´, za ciepło i dobrà energi´. Nie ukrywam, ˝e tego mi było po-

trzeba. Grajàc w jednej dru˝ynie mo˝emy wiele wygraç.

Dzi´kuj´ Ci, Bogusiu, za doskonały pomysł na „konkurs obrotowy” 

– nasi partnerzy w strukturze ju˝ do niego przystàpili.

Czas przestaç pisaç, czas działaç – màdrze, z rozwagà, ale z entu-

zjazmem i autentycznà radoÊcià z kontaktu z drugim człowiekiem.

Staç nas na wi´cej – mnie te˝! Powodzenia na jesieƒ, pi´knà, 

deszczowà i słotnà. B´dzie wi´cej czasu na prac´, bo ludzie ch´tniej 

si´ spotykajà.

          Pozdrawiam!
Halina Sm´tek 
Senior Manager FLP 
Dystrybutor szcz´Êliwy

Team Building

Zwycięska 
drużyna
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Odporność 
najwyższej próby!

Prawidłowo funkcjonujàcy układ odpornoÊciowy to pod-
stawa zdrowia – dzi´ki temu nasz organizm jest w stanie 
walczyç z chorobami, zanieczyszczeniami Êrodowiskowymi, 
nieprzyjaznymi bakteriami i wirusami. 

Co to jest układ odpornoÊciowy?
Układ opornoÊciowy to zbiór mechanizmów obronnych naszego 

organizmu o skomplikowanej strukturze, chroniàcych przed ata-

kiem obcych substancji (patogenów). 

Główne zadania
Ochrona organizmu przed inwazjà wirusów, bakterii, mikroorgani-

zmów, zanieczyszczeƒ oraz właÊciwe ich rozpoznanie w celu znisz-

czenia.

Usuwanie nadmiaru tłuszczy, cholesterolu, starych komórek, kwa-

su moczowego b´dàcego produktem przemiany materii, a tak˝e 

ró˝nych zanieczyszczeƒ, dla zachowania równowagi w funkcjono-

waniu organizmu. 

Naprawa uszkodzonych komórek i tkanek. Funkcja ta nazywana 

jest autoimmunologià i jest bardzo wa˝na dla ludzkiego zdrowia.

Zapami´tywanie atakujàcych patogenów; kiedy takie same pato-

geny zaatakujà ponownie, organizm wytworzy przeciwciała, aby je 

wyeliminowaç – tak działajà szczepionki.

Zaburzenia układu odpornoÊciowego
Osłabienie – kiedy odpornoÊç jest obni˝ona, nasz organizm jest 

bardziej podatny na atak wirusów i bakterii, a tym samym łatwiej 

zapada na choroby przez nie wywoływane.

Nadwra˝liwoÊç – czasem układ odpornoÊciowy jest tak wra˝liwy, 

˝e „postrzega” obce substancje takie jak np. pyłki jako obiekty do 

zniszczenia, co mo˝e prowadziç do alergii.

HiperaktywnoÊç – w niektórych przypadkach układ opornoÊciowy 

jest nadaktywny i atakuje własne tkanki jakby były one obcymi or-

ganizmami, prowadzàc do tzw. chorób autoimmunologicznych, ta-

kich jak np. reumatoidalne zapalenie stawów. 

Wsparcie odpornoÊci
Na zaburzenia odpornoÊci wpływa dziedzicznoÊç, stres, niezdrowy 

styl ˝ycia i dieta, a tak˝e niedobór substancji od˝ywczych  

w po˝ywieniu. Dlatego dla zdrowia warto zmieniç swoje nawyki 

˝ywieniowe, wi´cej çwiczyç, nauczyç si´ relaksowaç, a tak˝e  

dostarczaç organizmowi odpowiednià iloÊç substancji 

od˝ywczych.

Napoje aloesowe

Aloes cieszy si´ uznaniem ju˝ od czasów 

staro˝ytnych. Jego moc kryje si´ w mià˝szu, 

zawierajàcym ponad 200 składników, w tym 

20 składników mineralnych, 18 aminokwasów 

i 12 witamin. Dzi´ki takiemu bogactwu substancji 

od˝ywczych mo˝e wspieraç naturalnà odpornoÊç organizmu.  

Regularne picie Mià˝szu Aloe Vera mo˝e pomóc oczyÊciç organizm 

z zanieczyszczeƒ, nagromadzonych w nim z powodu stresu, złej 

diety czy nadmiaru przetworzonej ˝ywnoÊci. 

Propolis Pszczeli

Ul pszczeli uznawany jest za jedno z najbar-

dziej nieskazitelnych Êrodowisk Êwiata, 

głównie dzi´ki ˝ywicznej, lepkiej substancji 

zwanej propolisem, u˝ywanej przez pszczo-

ły do piecz´towania go w celach ochronnych. 

SkutecznoÊç propolisu sprawiła, ˝e zaczàł on byç 

wykorzystywany równie˝ przez ludzi – i to ju˝ 300 lat p.n.e.

Współczesne badania potwierdzajà korzystne działanie propolisu. 

Wiemy, ˝e zawiera bioflawonoidy, monosacharydy, błonnik, ami-

nokwasy, witaminy – takie jak B1 i B2, prowitaminy A, E i D, nia-

cyn´, kwas foliowy i składniki mineralne – dzi´ki temu stanowi 

wspaniałe wsparcie naturalnych mechanizmów obronnych organi-

zmu. 

Forever Absorbent-C

Witamina C jest antyutleniaczem, mo˝e 

wi´c słu˝yç jako naturalny element ochrony 

przed szkodliwym wpływem Êrodowiska 

zewn´trznego. Przyczynia si´ tak˝e do wzmoc-

nienia odpornoÊci, szczególnie w okresach 

przecià˝enia fizycznego. W Forever Absorbent-C naturalna witami-

na C została osadzona na bazie błonnika z otràb owsianych, dzi´ki 

czemu jest o wiele skuteczniej przyswajana przez organizm. 

Forever Garlic-Thyme

Czosnek ju˝ od wieków wykorzystywany 

jest dla wspierania odpornoÊci przeciw in-

fekcjom, natomiast tymianek przyczynia si´ 

do zachowania zdrowia dróg oddechowych. 

Rezem te dwa zioła tworzà perfekcyjnà kombina-

cj´ dla ochrony zdrowia.

Pola Zieleni

Tabletki Pól Zieleni zawierajà młodà ruƒ 

zbo˝owà pszenicy, j´czmienia i lucerny,  

o których wiadomo, ˝e stanowià jeden  

z najcenniejszych naturalnych koncentratów 

od˝ywczych.
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Jadwiga Adamczyk
Anna i Zbigniew Adamik
Aleksandra Adamik
Małgorzata i Krzysztof Aleksandrowiczowie
Irena i Zbigniew Bałazy
Bo˝ena i Michał Broƒkowie
Maria i Piotr Cybulscy
Dorota Czerwionka
Agnieszka i Marek Drzewiƒscy
Lidia i Wiesław Fiutakowie
Beata i Janusz Florkiewiczowie
Beata Franczak
Mirosława i Jan Gajdowie
Agnieszka i Jerzy G´sichowie
Helena i Bernard Glogazowie
Barbara Głowacz
Danuta i Michał Grabarscy
Ewa Guz
Wioleta Janeta
Bo˝ena Jankiewicz
Renata Jarosz
Gabriela Jeziorowska
Teresa J´drzejczyk
Jolanta i Radosław Jochimowie
Urszula i Mirosław Kapustowie
Wiesława i Czesław Klajstowie
Alina i Zbigniew Kordulasiƒscy
Daniel Kowalczyk

Alicja Ko˝uszko
Ingryda Krajczy
El˝bieta Kreczyƒska
Anna Krempska
Wiesława i Bolesław Kruszyƒscy
Karolina Kuciel
Barbara i Henryk Kulpowie
Gra˝yna Kurp
Jadwiga Latarska
Czesław Leja
Danuta Lerska
Jolanta Lis
Anna i Metody Lubiƒscy
Teresa i Stanisław Makowscy
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Alina i Krzysztof Mazgajowie
Paweł Mazgaj
Monika Mes
Dorota Mieloch
El˝bieta i Zbigniew Mikułowie
Hanna i Zygmunt Mitoƒscy
Teresa i Marek Moryniowie
Krystyna i Jerzy Orubowie
Zofia Osmólska
El˝bieta i Jacek Ostrowscy
Dominika Pajàk
Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Mariola Piotrowska
Hanna i Jarosław Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Urszula PrzystaÊ
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Grzegorz Sieczka
Danuta Siudak
Anna Siwiec
Ewa i Marcin Skowroƒscy
Agata Słomka
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Wiesława i Adam Spyrowie
Magdalena Strojna
Gra˝yna i Janusz Studziƒscy
Barbara i Kazimierz Swoboda
Daria i Waldemar Szerszeniowie
Anna i Piotr Szewczykowie
Jarosław Szukalski
El˝bieta Szymaƒska
Helena i Wacław Taczkowie
Łucja Trzpis
Danuta i Edward Wienchowie
Krystyna i Edward Wingertowie
Ewa i Janusz WiÊniewscy
Łucja i Stanisław Wojciechowscy
Bernarda Wrona
Wiesława Zasempa
Wanda i Andrzej Zi´bowie

Hasłem przewodnim paêdzier ni kowego szkolenia dla laurea-
tów programu 4/6 pk. było liderstwo – temat ten wspaniale  
i wielowàtkowo rozwin´li Dyrektor Jacek Kandefer i Soaring 
Manager Jacek Bartkowiak

Do udziału w szkoleniu, które odbyło si´ 18 paêdziernika 2008 zakwalifikowali si´:

Szkolenie 4/6 pk.

Kwalifikacja na kolejne szkolenie trwa!

24 stycznia 2008
Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, Warszawa

Warunki kwalifikacji:

Assistant Supervisorzy – osobista aktywnoÊç  
4 pk. miesi´cznie w okresie  

paêdziernik, listopad i grudzieƒ 2008

Dystrybutorzy od stanowiska Supervisora wzwy˝  
– osobista aktywnoÊç 6 pk. miesi´cznie w okresie 

paêdziernik, listopad i grudzieƒ 2008

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà listow-
ne zaproszenie z Biura Głównego FLPP.
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Sprzeda˝ detaliczna to czynnik 
stabilnoÊci twojego biznesu. Jedynà 
solidnà podstawà biznesu Forever 
jest baza stałych, zadowolonych 
klientów. 

Listopad to miesiàc, w którym sprzeda˝ detaliczna 

mo˝e nabraç wi´kszego tempa i dynamiki. Dlaczego? 

Odpowiedê jest bardzo prosta: gwiazdkowe prezen-

ty! Ka˝dy kto ma rodzin´, przyjaciół i znajomych, 

musi kupiç prezenty. Co wi´cej, chce kupiç takie pre-

zenty, które obdarowywanym najbli˝szym sprawià 

prawdziwà radoÊç. To doskonały czas na zorganizo-

wanie domowej prezentacji produktów, właÊnie pod 

kàtem Êwiàtecznych upominków. Produkty Forever 

sà najwy˝szej jakoÊci, ich szeroka gama gwarantuje, 

˝e dla ka˝dego znajdzie si´ coÊ miłego, a klienci b´dà 

szcz´Êliwi, ˝e nie muszà grz´znàç w zatłoczonych 

centrach handlowych.

Pami´tajmy, aby takiej domowej prezentacji nadaç 

wyjàtkowy, Êwiàteczny charakter. Ociàgniemy to 

przy minimalnych nakładach, które zwrócà si´  

z nawiàzkà, gdy wdzi´czni klienci dokonajà 

Êwiàtecznych zakupów. 

Zakupy w domowym zaciszu

A oto nasze podpowiedzi, jak stworzyç gwiazdkowy nastrój 
podczas domowej prezentacji produktów:

❄  zaproszenia z zimowymi motywami

   ❆  Êwiàteczne dekoracje w pokoju, w którym odbywa si´ 
prezentacja

❄  „zimowy” pocz´stunek, np. orzechy włoskie, jabłka, 
goràca Herbatka z Kwiatem Aloesu, a wszystko to usta-
wione na Êwiàtecznie udekorowanym stoliku

   ❅  cicha muzyka grajàca w tle – nagrania z piosenkami 
o zimowym charakterze

 ❆  je˝eli odbywa si´ pokaz maseczek, na czas relaksu 
mo˝na zgasiç Êwiatło elektryczne i zapaliç rozstawio-
ne w ró˝nych miejscach pokoju Êwiece 
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Nasza rada! 
Przygotuj ró˝ne zestawy tematyczne produktów,  

by ułatwiç klientom wybór. Zestawy powinny mieç ró˝nà 
wartoÊç cenowà, aby klient mógł wybraç te 

odpowiadajàce zasobnoÊci jego portfela. Koniecznie 
przygotuj papier do pakowania prezentów z orłem 

Forever, a tak˝e wstà˝eczki, samoprzylepne gwiazdki itp. 
i od razu proponuj Êwiàteczne zapakowanie kupionych 

produktów.
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Podaruj dar  
Forever

Przystaƒmy na chwil´ wÊród Êwiàtecznego roz-
gardiaszu, by rozwa˝yç nasze zaanga˝owanie  
w Forever jako prawdziwy dar, w ka˝dym sensie 
tego słowa.

Forever Living Products pomaga nam dzieliç si´ darem samych 

siebie, wydobywajàc nasze najlepsze cechy. Ci z nas, którzy byli 

nieÊmiali i mieli trudnoÊci w nawiàzywaniu kontaktów, teraz sà ot-

warci, swobodni i pewni siebie.

W przypadku wi´kszoÊci osób ta przemiana nast´puje, gdy nasz 

entuzjazm wobec produktów i szansy na biznes staje si´ tak wielki, 

˝e zapominamy o zahamowaniach. I zamiast „sprzedawaç” pro-

dukty czy biznes, zaczynamy „dzieliç si´” tym, co mogà one zdzia-

łaç dla innych. Rozmawiamy z ludêmi, a dzi´ki temu, ˝e uwa˝anie 

słuchamy o ich troskach i pragnieniach, otwierajà si´ oni przed 

nami. Przedstawiajàc im produkty lub szans´ na biznes, oferujemy 

rozwiàzanie wa˝nych dla nich kwestii. JesteÊmy darem  

– i mamy tak wiele do zaoferowania!

Nawiàzujàc kontakt z innymi ludêmi, mo˝emy odnieÊç sukces, o ja-

kim nawet nie marzyliÊmy. Zapoznajàc innych z Forever Living Pro-

ducts nie tylko dajemy siebie, ale równie˝ dar lepszego zdrowia  

i zasobniejszego portfela. Spróbujcie znaleêç taki prezent w lokal-

nym supermarkecie!

JesteÊmy dumni, ˝e Forever Living Products ju˝ od ponad 30 lat 

pomaga ludziom czuç si´ i wyglàdaç lepiej. Radujcie si´ Âwi´tami 

i wykorzystajcie szans´ przedstawienia innym szansy na biznes  

i cudownych produktów. 
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bardzo aktywna, która podobnie jak jej mà˝ je suplementy Forever 
i nie za˝ywa ˝adnych leków.

O niezwykłych właÊciwoÊciach aloesu i innych produktów Forever 
przekonywały nas przykłady wielu naszych znajomych i przyjaciół, 
którym je poleciliÊmy. Szybko rosła nasza struktura, a co za tym 
idzie – sprzeda˝ produktów. Zacz´liÊmy dostrzegaç pot´g´ biznesu 
Forever. Po 6 miesiàcach awansowaliÊmy na pozycj´ Managera.  
W tym okresie razem z mojà ˝onà Urszulà byliÊmy zafascynowani 
ogromnymi mo˝liwoÊciami współpracy z tà wspaniałà Firmà. To 
właÊnie moja cudowna ˝ona pomogła mi podjàç decyzj´ o rezyg-
nacji z dotychczasowej pracy zawodowej, a tak˝e z biznesu trady-
cyjnego, jaki wówczas prowadziłem, aby zajàç si´ wyłàcznie pracà 
w Forever. Dwa lata póêniej dołàczyła do mnie rezygnujàc ze swo-
jej pracy etatowej. Tak to trwa do dzisiaj i nigdy nie ˝ałowaliÊmy 
podj´tych wtedy decyzji.

Praca dla Forever dawała nam coraz wi´cej satysfakcji i radoÊci  
z tego, co robimy, nie wspominajàc o coraz lepszej formie naszego 
domowego bud˝etu. Coraz lepiej poznawaliÊmy aloesowy Êwiat, 
ogromne plantacje tej roÊliny, wyjàtkowe zakłady Aloe Vera of 
America. To wszystko było jednak takie odległe. MarzyliÊmy o tym, 
aby zobaczyç to na własne oczy. Marzenia si´ spełniajà, jeÊli tylko 
tego naprawd´ bardzo pragniemy. W 2002 r. polecieliÊmy na Zjazd 
Mi´dzynarodowy do Dallas z okazji 25-lecia Firmy. Nie udało nam 
si´ wtedy zobaczyç plantacji aloesowych, ale zwiedziliÊmy zakłady 
AVA w Dallas. Plantacje i unikatowy proces stabilizacji mià˝szu 
zobaczyliÊmy 4 lata póêniej podczas wycieczki pozjazdowej zafun-
dowanej nam przez FLP. Na jednym kompleksie plantacji mogliÊmy 
zobaczyç, jak sadzi si´ aloes, jak rosnà posadzone ju˝ młode plan-

tacje i jak zbiera si´ ju˝ dojrzałe liÊcie aloesu. W zakładach stabiliza-
cji przeÊledziliÊmy cały proces pozyskiwania mià˝szu i jego utrwa-
lania. Kiedy widzisz to wszystko na własne oczy, zaczynasz w peł-
ni rozumieç misj´ i pot´g´ FLP. Jest to wspaniale funkcjonujàcy, 
samowystarczalny, Êwietnie zorganizowany organizm, co widaç na 
ka˝dym etapie zwiedzania. Wsz´dzie idealny porzàdek, czystoÊç, 
doskonała organizacja, perfekcja. Oglàdajàc ogromne hale maga-
zynowe gotowych do wysyłki produktów, mo˝na oceniç, jak 

Aloesowy  
         biznesUrszula i Mirosław Kapustowie

Senior Managerowie
Członkowie Klubu Prezydenckiego

Kiedy w 1978 r. Rex Maughan tworzył w Phoenix Forever Living 
Products, ja koƒczyłem studia ogrodnicze w Krakowie. Gdy Rex za-
kładał plantacje aloesowe w Teksasie i Meksyku, ja zastanawiałem 
si´, czy zajàç si´ uprawà pieczarek czy kwiatów. W tamtym okre-
sie, mimo ukoƒczonych specjalistycznych studiów, nie miałem 
poj´cia, ˝e aloes mo˝na uprawiaç na skal´ przemysłowà. O aloesie 
wiedziałem tyle, ˝e jest to sukulent uprawiany jako roÊlina ozdob-
na, którego sok mo˝na wykorzystywaç do gojenia drobnych 
skaleczeƒ i zapalenia gardła. Na pełnà wiedz´ o tej cudownej 
roÊlinie przyszło mi czekaç a˝ 17 lat. Przez te lata nie zajàłem si´ 
ostatecznie ani pieczarkami, ani kwiatami, natomiast los zwiàzał 
mnie zawodowo z szeroko poj´tà chemizacjà rolnictwa. Wdra-
˝aliÊmy i upowszechnialiÊmy wÊród rolników stosowanie na 
szerokà skal´ pestycydów i nawozów w uprawach nie tylko ogrod-
niczych, ale równie˝ rolniczych. Przy wsparciu Bud˝etu Paƒstwa 
rosło wielokrotnie zu˝ycie tych pestycydów w całym kraju, aby do-
równaç bardziej rozwini´tym paƒstwom zachodnim. W majestacie 
prawa coraz bardziej truliÊmy społeczeƒstwo. Potwierdzały to ba-
dania na pobieranych losowo próbkach warzyw czy owoców prze-
znaczonych do sprzeda˝y. Znacznie przekraczane były dopuszczal-
ne normy szkodliwych azotanów i azotynów, a tak˝e pozostałoÊci 
pestycydów. Ówczesne przepisy nie pozwalały zakwestionowaç 
czy wycofaç z obrotu takiej niebezpiecznej partii towaru. Najbar-
dziej szkodliwe były tzw. nowalijki, pojawiajàce si´ na rynku 
wczesnà wiosnà.

Kiedy w 1995 r. zetknàłem si´ z ofertà Forever, czułem, ˝e sà to 
produkty, których potrzebujemy o wiele bardziej ni˝ tzw. zdrowych 
owoców i warzyw. Musiałem si´ tylko o tym przekonaç. Informacja 
o tym, ˝e aloes uprawiany jest bez u˝ycia pestycydów i nawozów 
była dla mnie (w Êwietle tego, co przedstawiłem powy˝ej) bardzo 
istotna. Szybko przekonałem si´ równie˝ o jego właÊciwoÊciach 
odtruwajàcych, co było czuç i widaç w pierwszych tygodniach pi-
cia aloesu, szczególnie u osób silnie zatrutych pestycydami. Szyb-
ko potwierdziliÊmy jego skutecz noÊç – gdy nasza córka zacz´ła piç 
aloes, przestała zapadaç na infekcje gardła, wczeÊniej regularnie 
nawracajàce. Bardzo dobrym przykładem, jak działa aloes, jest mój 
teÊç, któremu pierwszy baniak sprezentowałem podczas jego po-
bytu w szpitalu, kiedy był tam w stanie przedzawałowym. Po wypi-
ciu tego baniaczka przyszedł do mnie i powiedział „Niewa˝ne, ile to 
kosztuje, ale załatw mi nast´pny, bo ja si´ po tym bardzo dobrze 
czuj´”. Miało to miejsce 13 lat temu, a do dzisiaj teÊç jest w bardzo 
dobrej formie, Êwietnie si´ czuje, uprawia działk´, jeêdzi na rowe-
rze, je suplementy Forever i mimo swoich 80 lat nie u˝ywa ˝ad-
nych leków. W równie dobrej formie jest teÊciowa, pełna wigoru, 
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ogromnym wyzwaniem logistycznym jest dystrybucja i zaopatrze-
nie w produkty 135 paƒstw na całym Êwiecie. Âmiesznie wyglàdajà 
wtedy nasze pretensje do hurtowni w Warszawie, ˝e chwilowo bra-
kło jakiegoÊ produktu.

Pracujàc w Forever mamy dost´p do najwy˝szej jakoÊci produktów 
od˝ywczych pochodzenia naturalnego. Podobnie jak aloes, w ide-
alnych warunkach wytwarzane sà produkty pszczele i pozostałe  
z programu od˝ywczego. Korzystajmy z nich do woli i sprawmy, 
aby nasi znajomi robili to samo. To cała filozofia biznesu Forever. 
JeÊli to zrobimy, b´dziemy zdrowi i bogaci.

Niedawno spotkałem si´ z publikacjà zamieszczonà w internecie,  
w której podano informacj´ o tym, jak na przestrzeni ostatnich 
dziesi´ciu lat zmieniła si´ zawartoÊç składników od˝ywczych  
w najbardziej popularnych owocach i warzywach. Okazuje si´, ˝e 
zawartoÊç np. witaminy C czy magnezu spadła w niektórych z nich 
o ponad 80%. Wielu mikroelementów i niektórych witamin w ogó-
le brakuje, a pozostałe sà w znacznie mniejszej iloÊci. Dane te 
wyraênie wskazujà, jak wa˝na i niezb´dna jest suplementacja, jeÊli 
chcemy zaspokajaç potrzeby naszego organizmu w niezb´dne 
składniki od˝ywcze. Ostatnie doniesienia o zatrutym melaminà 
mleku, powodujàcà niewydolnoÊç nerek, czy miodzie z Chin 
zawierajàcym antybiotyk chloramfenikol, stosowany niegdyÊ w le-
czeniu duru brzusznego, mogàcy zniszczyç szpik kostny, pokazujà, 
z jak wielkimi zagro˝eniami Êwiat si´ boryka. Jak twierdzi dr Zbi-
gniew Hałat, epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdro-
wia Konsumentów, na polskim rynku sà chiƒskie ryby i owoce mo-
rza naszpikowane nitrofuranem – antybiotykiem, który ma działa-
nie m.in. rakotwórcze. Importowany czosnek poddawany jest na-
promieniowaniu co zapobiega jego kiełkowaniu, ale jednoczeÊnie 
zabija w nim to, co najlepsze. W ciàgu ostatnich kilkunastu lat do-
puszczalna prawnie zawartoÊç fosforanów w w´dlinach wzrosła 
kilkakrotnie, dzi´ki czemu mo˝emy ju˝ z 1 kg mi´sa wyprodukowaç 
około 2,5 kg szynki. W Êwietle tych wszystkich aktualnych 
doniesieƒ zagro˝enia chemizacjà rolnictwa z lat 80. i 90., o których 
pisałem wczeÊniej, majà si´ nijak do współczesnych.

Na szcz´Êcie mamy nasze produkty z aloesem na czele, jako super 
przeciwwag´ dla współczesnych zagro˝eƒ, co pozwala optymi-
styczniej patrzeç w przyszłoÊç. Kiedy Êwiat zalewany jest tanià, 
tandetnà i ska˝onà ˝ywnoÊcià, uÊwiadamiajmy wszystkim wokół, 
˝e ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci tanio wyprodukowaç si´ nie da. 
UÊwiadamiajmy zagro˝enia tam, gdzie one istniejà, a przełamujmy 
opory tam, gdzie ich byç nie powinno. Przypomn´ słowa naszej dr 
Kraczkowej, które zapadły mi w pami´ç: „Trz´sie mnie, kiedy słysz´ 
od matek dzieci pytania, czy tyle tego aloesu to im nie zaszkodzi,  
a nie zapytajà nigdy, czy paczka zjadanych codziennie chipsów im 
nie zaszkodzi, czy wypijana codziennie butelka coli im nie zaszko-
dzi, itd.”. To od nas zale˝y, jak b´dzie si´ rozwijał nasz biznes Fore-
ver. Od tego, jak b´dziemy reagowaç na tego typu pytania, jak na-
sze otoczenie b´dzie reagowaç na zagro˝enia i im przeciwdziałaç.

JesteÊmy we wspaniałej firmie i bàdêmy z tego dumni, a przy tym 
szczerze dzielmy si´ tym z innymi. Pokazujcie Forever poprzez plan 
marketingowy, ale równie˝ poprzez wspaniałe produkty. To sà dwa 
filary, na których ta firma si´ wspiera, i nie próbujcie budowaç 
swojego biznesu inaczej.

Naszym mentorem, przewodnikiem i wzorem do naÊladowania jest 
Rex Maughan, zało˝yciel i twórca FLP. Osobiste spotkanie z tym 
niezwykłym człowiekiem i mo˝liwoÊç rozmowy pozostawia trwałe 
i niezapomniane wra˝enia. Tak było i w naszym przypadku. 
SpotkaliÊmy go przypadkowo podczas spaceru po promenadzie  
w Cannes na Zjeêdzie Europejskim, na którym byliÊmy razem  
z dzieçmi. Rozmawiał z nami jak prawdziwy ojciec, pytajàc skàd 
jesteÊmy i jak pracujemy. Rozpoznał naszà córk´ Ani´, która wtedy 
na Zjeêdzie odbierała swój awans na Managera. Podczas rozmowy 
ofiarował jej odznak´ w postaci złotej pszczółki twierdzàc, ˝e do-
strzega w niej przyszłego lidera grupy i takie wyró˝nienia daje 
wyjàtkowym osobom. Naszego syna Mariusza zapytał, dlaczego 
jeszcze nie jest Managerem, na co ten zgodnie z prawdà odpowie-
dział, ˝e jest lekarzem i zamierza specjalizowaç si´ w kardiologii, 
ale produktów u˝ywa i jest z nich bardzo zadowolony. Mariusz do 
dzisiaj wspomina słowa Rexa: „Przeka˝ swoim pacjentom, aby pili 
aloes, a nie b´dà musieli wszczepiaç sobie bajpasów”. ZrobiliÊmy 
sobie z nim wtedy sporo zdj´ç; poprosił, aby mu je przesłaç do 
Phoenix, co te˝ uczyniłem. Potem osobiÊcie telefonował, dzi´kujàc 
i przesyłajàc okazjonalne pozdrowienia pocztà. Tym wszystkim, 
którzy nie mieli jeszcze okazji do takiego osobistego poznania 
Rexa, ˝ycz´, aby to nastàpiło jak najszybciej. Wierz´ gł´boko, ˝e 
rozwiniemy biznes Forever w Polsce, tak jak na to zasługuje, i wte-
dy Rex przyjedzie do Polski osobiÊcie, a wszyscy, którzy go jeszcze 
nie znajà b´dà mieli okazj´ poznaç i pokochaç tak jak my.



Godziny pracy – przełom roku  
Biuro Główne i Oddziały

24.12.08   nieczynne

31.12.08   czynne do godz. 15.00

 2.01.09  nieczynne

 5.01.09  zapraszamy ju˝ od 9.00
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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 Barbara Józefczyk

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. Sczanieckiej 8A, 60-216 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 Przemys∏aw Pawlicki 

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

Europejski Zjazd i Podział Zysków
Okres kwalifikacyjny ju˝ zakoƒczony – ju˝ teraz gratulujemy wszystkim, którzy 
uzyskali kwalifikacj´! Za miesiàc pełna lista uczestników!

DATY

Zjazd odb´dzie si´ w dniach:
piàtek 27 lutego 2009
sobota 28 lutego 2009

Osoby, które uzyska∏y kwalifikacj´ na poziomie II lub III przyje˝d˝ajà do Malagi  
26 lutego 2009.
Czeki z Podziału Zysków b´dà wr´czane zarówno w piàtek, jak i w sobot´. Dodat-
kowo w sobot´ odb´dzie si´ wieczorne party dla osób, które uzyskały kwalifikacj´. 
UWAGA!!! Uczestnictwo w party nie jest dost´pne bez kwalifikacji!

MIEJSCE

Zjazd odb´dzie si´ w Palacio de Ferias y Congresos de Malaga.

To wspaniała hala widowiskowa poło˝ona 9 km od lotniska Malaga International 
Airport, blisko centrum Malagi. www.fydma.com

BILETY

Bilety uprawniajà do uczestnictwa w obu dniach Zjazdu.
Cena biletu 15 euro. Bilety b´dà w sprzeda˝y od połowy listopada.

POGODA

Na Costa del Sol rzadko bywa zimno! W lutym temperatury w Maladze wahajà si´ 
mi´dzy 10°C a 18°C. Wełdug prognoz tylko 6 dni w ciàgu całego miesiàca ma byç 
deszczowych.

WI¢CEJ INFORMACJI…

… znajdziecie na stronach Zjazdowego Blogu:
http://foreverrally2009.blogspot.com/
Strona dost´pna w j´zyku angielskim i hiszpaƒskim.

Piecz´ç Aprobaty  
Mi´dzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak KoszernoÊci

Islamska  
Piecz´ç Aprobaty

Produkty nietestowane  
na zwierz´tach



Success Day

WYDARZENIA
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Szkolenie dla Supervisorów

16-17 stycznia 2009
Supervisorzy, którzy uzyskali lub uzyskajà awans w okresie od 
wrzeÊnia do grudnia 2008, zostanà zaproszeni do udziału w spe-
cjalnym dwudniowym szkoleniu, które odb´dzie si´ w Warszawie 
w dniach 16-17 stycznia 2009.

16 stycznia – szkolenie w Biurze Głównym

17 stycznia – Success Day, Teatr ˚ydowski

Wszystkie osoby, które zakwalifikujà si´ na szkolenie, otrzymajà 
pisemne zaproszenie z Biura Głównego.

Âwiàteczne spotkania Forever:

Wrocław, 9 grudnia 2008
Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42c, 
godz. 17:30

Katowice, 10 grudnia 2008
Sala konferencyjna „Mieszko”, 
ul. Ułaƒska 12, godz. 17:00
(nad oddziałem FLPP Katowice)

Warszawa, 16 grudnia 2008
Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, 
godz. 18:00

Kraków, 18 grudnia 2008
Klub Ekspresik, al. Westerplatte 20 
(budynek Poczty Głównej, 
wejÊcie od Stra˝y Po˝arnej), godz. 18:00  

Szkolenia regionalne

Olkusz, 3 grudnia 2008
Sala kominkowa PTTK, Rynek 20, godz. 17:00

• Dyrektor Jacek Kandefer
•  Aloes i inne preparaty Forever, czyli powrót do natury  

– dr Artur Nowak 

Rzeszów, 6 grudnia 2008
Hotel Villa Riviera, al. Sikorskiego 118, godz. 11:00 -15:00

•  Dyrektor Jacek Kandefer
•  Dlaczego Forever – Diamond-Sapphire Manager  

Bogumiła Sroka
•  Szansa na Biznes – Manager Urszula Zyskowska
•  Aloesowe produkty Forever dla zdrowia i urody – dr Katarzyna 

Zgirska-Kulaziƒska

Szansa na Biznes

BOCHNIA 
Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody, Hotel Millenium,  

ul. Poniatowskiego 22, godz. 17:00
2,9,16/12/08 – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka

BYDGOSZCZ 
Klub Modraczek, ul. Ogrody 15, godz. 17:30

10,17/12/08 – Senior Managerowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie
BYDGOSZCZ 

Biuro Senior Managerów Haliny i Grzegorza Sm´tków  
„Aloes dla zdrowia i urody” 

ul. Przewoêników 36, tel. 0-52/3496266
GDA¡SK 

Budynek Centromoru, ul. Okopowa 7 (III pi´tro), godz. 18:00
1,8,15,22/12/08 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

3/12/08 –  Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik
KRAKÓW 

Sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1
poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7, godz. 18:00

2,9,16,30/12/08 –  Manager Urszula Zyskowska 
tel. 605/82 80 81, 0-81/53 108 53

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 

 2/12/08 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy
15/12/08 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie

POZNA¡ 
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 18:00

3/12/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

10,17/12/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

5,19/12/08 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
2/12/08 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WARSZAWA 
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00

 9/12/08 – Soaring Manager Jacek Bartkowiak
2,11/12/08 – Manager Stanis∏aw Makowski

WROC¸AW 
Hotel Campanile, ul. Jagie∏∏y 7, godz. 18:00

3/12/08 –  Soaring Manager Jacek Bartkowiak 
Manager Krzysztof Aleksandrowicz

Dwudniowe Super Szkolenie 
połàczone z Balem Karnawałowym 

31 stycznia – 1 lutego 2009 
Hotel Millenium w Bochni • www.hotelmillenium.com.pl

•  Dyrektor Jacek Kandefer
•  Iwona Majewska-Opiełka, trener liderów, psycholog  

– doradca rozwoju osobowoÊci, autorka wielu ksià˝ek
•  Bogumiła Sroka – Diamond-Sapphire Manager
•  Urszula Zyskowska – Manager

Szczegółowe informacje: Organizator – Bogumiła Sroka
tel. kontaktowy 607-455-385, e-mail: bs@kobietaaktywna.pl

Warszawa, 17 stycznia 2009
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00

• Całodniowe szkolenie z Iwonà Majewskà-Opiełkà  
doÊwiadczonym trenerem i doradcà osobowoÊci,  

autorkà takich ksià˝ek jak „Umysł lidera”,  
„Korepetycje z sukcesu”, „Sprzeda˝ i charakter”

  Nowy model sprzeda˝y 
 Istota skutecznego działania 
 Poczucie własnej wartoÊci 

Cena biletu 10 z∏



Wymagania dla obu poziomów: zasponsoruj trzech Nowych Dystrybutorów pierwszej generacji, którzy osiàgnà stanowisko Assistant Supervisora. Realizuj 
4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu. Program promocyjny b´dzie trwał przez cztery kolejne miesiàce: listopad i grudzieƒ 2008, styczeƒ i luty 2009. 
Wszystkie wymagania muszà zostaç zrealizowane w czasie trwania programu. Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udziału w programie musi realizowaç wymóg  
4 pk. aktywnoÊci w ka˝dym miesiàcu trwania programu, poczàwszy od swojego pierwszego pełnego miesiàca współpracy z firmà (np. je˝eli dystrybutor 
podpisze umow´ w połowie listopada, wymóg 4 pk. aktywnoÊci obowiàzuje go od grudnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone przez niego w listopadzie 
b´dà wliczone do ogólnej puli pk. wymaganych do uzyskania kwalifikacji). Wyjàtkiem jest miesiàc luty. Nowy dystrybutor, którzy osiàgnie poziom I lub II  
w lutym, musi w tym miesiàcu spełniç wymóg 4 pk. aktywnoÊci. Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia Umowy 
Dystrybutorskiej przez Biuro Główne FLP Poland. Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´ ani nie mogà zostaç przekazane innej osobie.  
W programie uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na stałe w Polsce. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszà byç zasponsorowani w kraju. 
Ka˝dy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjàtki nie b´dà rozpatrywane.

TY (aktywnoÊç 4 pk.)

Assistant Supervisor Assistant Supervisor

Assistant Supervisor

Poziom II

Osiàgnij 50 pk. (w tym zakupy własne)  

z tà nowà grupà

2 bilety na Zjazd Polski

2 bilety na bankiet

nocleg w hotelu dla 2 osób (2 doby)

Poziom I

Osiàgnij 25 pk. (w tym zakupy własne)  

z tà nowà grupà

2 bilety na Zjazd Polski

Zjazd Polski 
8-10 maja 2009

Program kwalifikacyjny
Czas trwania: 
1 listopada 2008 – 28 lutego 2009


