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Rex Maughan, C.E.O.

Twórz własne warunki ekonomiczne

Od 11 miesięcy mówiliśmy o tej chwili, kiedy zamkniemy za sobą 
drzwi 2008 roku i stanie się on historią. Mam nadzieję, że w pełni 
wykorzystaliście ten rok, dając z siebie jak najwięcej. Dla Forever 
był to niesamowity rok. Zanim zagłębię się w ten temat, pozwólcie, 
że najpierw pożyczę Wam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!

Po pierwsze, był to rok fantastycznych Zjazdów na całym świecie. 
Europejski Zjazd w Budapeszcie, gdzie spotkała się największa gru-
pa Dystrybutorów w historii, był prawdziwą trampoliną do rekordo-
wego roku dla Europy. Niesamowity Zjazd Światowy w Tajlandii 
był magiczną imprezą, podczas której 300 najlepszych Dystrybuto-
rów z całego świata miało okazję spędzić razem czas, dzieląc się 
swoimi pomysłami i entuzjazmem wobec Forever i szansy, jaką ofe-
ruje wszystkim nasza firma. Już nie mogę się doczekać kwietniowe-
go spotkania z tymi liderami w RPA. W Urugwaju odbył się Zjazd 
Latynoamerykański, a jest to region, w którym niektóre kraje,  
z Brazylią na czele, notują trzycyfrowy wzrost. Afrykański Zjazd  
i Podział Zysków w Kenii był bardzo inspirujący. Afryka pozostaje 
jednym z najbardziej ekscytujących regionów pod względem rozwo-
ju; nadzieja i możliwości, jakie daje Forever, są widoczne na całym 
tym pięknym kontynencie. I w końcu, w różnych krajach regionu 
odbyły się Zjazdy Azjatyckie, a najwięcej emocji dostarczyły nam 
entuzjazm i dwucyfrowy rozwój w Wietnamie i Indiach.

Wydarzenia te przypominają nam tu, w Biurze Głównym, jakie 
mamy szczęście, pracując z tak wspaniałymi ludźmi na całym świe-
cie. Pozwólcie, że przy tej okazji złożę szczere podziękowania  
naszej rodzinie tytanów, tworzących Grupę Forever. Wszystkim  
naszym pracownikom na całym świecie – jestem dumny będąc  
Waszym kolegą. Wciąż dajecie tak wiele. Naszym dostawcom  
i kontrahentom – nie osiągnęlibyśmy tego bez Was. Dziękuję za 
Wasze wsparcie. I przede wszystkim, dziękuję Wam, Dystrybuto-
rom. Jesteście sercem Forever. Dziękuję za wszystko, co robicie,  
budując swoje własne Forever i tworząc swoje własne warunki eko-
nomiczne.

Jak każdy z Was wie, ostatnie miesiące przypomniały nam, jakim 
wyzwaniom musimy stawić czoła, kiedy składamy swoje przezna-
czenie w cudze ręce. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu, wal-
czących o utrzymanie domów i posad, był to trudny okres. Oczywi-
ście, tak jak wszystkich, zasmucają mnie takie wieści.

Niezależnie od globalnego niepokoju, jestem wdzięczny, że Forever 
rośnie w siłę. Nie widziałem jeszcze wszystkich liczb, ale jestem 
przekonany, że 2008 był świetnym rokiem! Choć żaden biznes nie 
jest odporny na recesję, zawsze istnieją możliwości, niezależnie od 
kondycji gospodarki. Kiedy czasy są ciężkie, ludzie często szukają 
sposobów, by zarobić więcej pieniędzy lub wręcz znaleźć alterna-
tywne źródło dochodów, na wypadek gdyby ich „główna” posada 
była zagrożona. Możecie być pewni, że to, co oferujecie z Forever, 
to skuteczne rozwiązanie na niepewne czasy. Budując swój biznes 
Forever czy po prostu bardziej się na nim koncentrując, przejmuje-
cie kontrolę nad swoją sytuacją finansową, zamiast polegać na in-
nych, by zadbali o bezpieczeństwo Waszych dochodów. 

Pamiętajcie, by mimo niepewności, jakiej dziś doświadcza świat, 
patrzeć przed siebie z wdzięcznością i nadzieją. Z wdzięcznością za 
wszystkie dobre rzeczy, jakie mamy – kochającą rodzinę i lojalnych 
przyjaciół, dobre zdrowie i szansę pomagania innym w odniesieniu 
sukcesu. Z nadzieją na przyszłość, wiedząc, że Forever oferuje Wam 
mocne, solidne i sprawdzone fundamenty, na których możecie bu-
dować, ciężko pracując i angażując się w pomaganie innym.

Przyszłości nie należy się bać, trzeba jej wyjść naprzeciw z otwarty-
mi ramionami. Bierzcie każdy dzień w swoje ręce. Dzielcie się Fore-
ver z każdym, z kim się zetkniecie. Bądźcie uczciwi i pomocni  
w swoich kontaktach z innymi, a gwarantuję, że Wasza przyszłość 
będzie jasna. I kiedy za 12 miesięcy znów się tu „spotkamy”, będzie-
cie mogli spojrzeć wstecz i z dumą patrząc na swoje dokonania po-
wiedzieć „Stworzyłem własne warunki ekonomiczne”.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan
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I oto nim się obejrzeliśmy, jesteśmy już w połowie stycznia!  
Jestem przekonany, że Nowy Rok zaczęliśmy wszyscy dynamicznie 
i z pełnym rozmachem. I że takie tempo nie tylko utrzymamy, ale  
z każdym kolejnym miesiącem będziemy zwiększać! Od samego po-
czątku postawmy sobie ambitne cele i zaangażujmy się w aktywne 
działania, które pomogą nam je osiągnąć. Forever to firma niesa-
mowitych możliwości, która ma nam tak wiele do zaoferowania: 
lepsze zdrowie, zasobniejszy portfel, nowe samochody, niesamowite 
wycieczki i spełnienie najśmielszych marzeń! Tylko od nas samych  
i od wysiłków, jakie włożymy w rozwój swojego biznesu Forever, 
zależy, w jakim stopniu skorzystamy z tej oferty. W naszej całorocz-
nej podróży z FLP nie jesteśmy sami – spotykamy nowych wspa-
niałych ludzi, których zarażamy naszą pasją i entuzjazmem.  
Powiększa się grono naszych przyjaciół, osób, którym pomagamy  
w realizacji ich marzeń.  

Nowy Rok często bywa porównywany do czystej księgi, której stro-
nice czekają, byśmy zapełnili je swoimi czynami. Każdemu z nas 
życzę, by w tym roku strony te wypełniły się fantastycznymi osiąg-
nięciami i dokonaniami, portretami ludzi, którym pomogliśmy  
spełnić ich cele, i zdjęciami z naszych podróży z Forever, abyśmy 
kończąc rok i przeglądając zapełnioną księgę, czuli radość i dumę!

Wasz,

Jacek Kandefer

Aktywny nowy rok!
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AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – GRUDZIE¡ 2008
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  1. Urszula Zyskowska (bez zmian)
  2. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bez zmian)
  3. Ewa i Piotr Jurkowie (+6)
  4. Wiesława i Adam Spyrowie (+1)
  5. Urszula PrzystaÊ (+2)
  6. Bogumiła i Jan Srokowie (+6)
  7. Anna i Andrzej Popielarzowie (+12)
  8. Danuta i Edward Wienchowie (+7)
  9. Bo˝ena Gaj (+5)
10. Magdalena Strojna (+3)

11. Maria i Jacek Bartkowiakowie (–5)
12. Jolanta i Radosław Jochimowie (+5)
13. Izabela i Krzysztof Szewczykowie (–)
14. Maria i Wiesław Grotyƒscy (+6)
15. Teresa i Stanisław Makowscy (–7)
16. Halina i Wiesław Micorkowie (–)
17. Krystyna Kwiecieƒ (–)
18. Anna i Zbigniew Adamik (–)
19. Bo˝ena i Andrzej Maziarzowie (–)
20. Maria i Ryszard Chmielowie (–)

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

Sylwia i Jan Jasiƒscy  Katarzyna Latacka

Jadwiga Kijak  Bogumiła i Jan Srokowie

Adam Mzyk  Gra˝yna i Ryszard Margasowie

Maria i Sebastian Paruzelowie  Bo˝ena Sabat 

Bo˝ena Sabat  Izabela i Krzysztof Szewczykowie

Wiesława Tomerska  Wiesława i Adam Spyrowie

Wioleta Zajàc  Hanna Kolasiƒska

  1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
  2. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)
  3. Stanisława Karpiƒczyk (+4)
  4. Magdalena Strojna (+1)
  5. Jolanta i Radosław Jochimowie (+3)

  6. Grzegorz Sieczka (bez zmian)
  7. Maria i Jacek Bartkowiakowie (–3)
  8. Urszula Zyskowska (–5)
  9. Wiesława i Adam Spyrowie (bez zmian)
10. Bo˝ena Gaj (–)

Ewa Bartos
Renata BaÊcik
Zenona Bàk
Bo˝ena Boguta
Sebastian Boral
El˝bieta Budzeƒ
Ewa Charchuła
Anna Chodorska
Iwona Cholewa
Joanna Chrustek
Genowefa Ciołek
Jadwiga Cuber
Anna Cywiƒska
Małgorzata Czajka-Hernik
Iwona Czelusta
Lucyna Czop
Barbara Czwikliƒska
El˝bieta Dàbkowska
Helena D´biec

Monika Dyna
Łucja Filas
Olga Filipek
Łukasz Fiszka-Borzyszkowski
Waldemar Gallar
Lidia Gdaniec
Czesława Głowacka
Krystyna Gorczyca
Anna Górna
El˝bieta Górna
Anna Górska
Ewa Górska
Lucyna Grochol
Alina Grzegorczyk
Michał Guła
Katarzyna Gut
Dagmara Hadwiczak
Aleksandra Hałabuda
Urszula i Marek Jasowie

Teresa J´drzejczyk
Joanna Kabuła
Katarzyna Kafziƒska
Wacława Kałmuk
Brygida Kamiƒska
Aleksandra Karatkiewicz
Ewa Karbowska
Dominika Karwowska
Dorota Kobrzyƒska
Halina Kobus
Katarzyna Kocyba
Zofia Kolmasiak
Barbara Kolodziej
Zofia Korzeniewska-Pułaczewska
Estera Kostrzewa
Karol Kotowski
Aneta Kowalczyk
El˝bieta i Bogdan Kowaliƒscy
Gabriela Kowalska

Małgorzata Krasoƒ
Urszula Krenzel
Sebastian Krzy˝anowski
El˝bieta Kurzydło
Gra˝yna Kuêma
Łukasz Lagnowski
Sandra Ledwig
Małgorzata Leszczyƒska
Grzegorz Lewandowski
Zbigniew Lewandowski
Małgorzata Lichoƒ
Teresa i Tadeusz Lisakowie
Katarzyna Łysik
Magdalena Malak
Halina Malik
Aneta Małecka-Por´ba
Magdalena Małek

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.

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

l
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Aleksandra Masalska-Skwira
Ewa Mateja-Witkowska
Michał Matejek
Izabela Matuszewska
Helena Minorczyk
Beata Momot
Marta Niedzialek-Szczepek
Anna Nowak
Alicja Ochman
Renata i Eugeniusz Paruzelowie
Zofia Piekarz
Bo˝ena Pietrzak

El˝bieta Piłka
Razina Piotrowska
Krystyna Pluta
Agnieszka Podoba
Marzena Polanowska
Iwona Popiołek
Przemysław Pretzłaff
Bartosz PrzystaÊ
Beata Rachwał
Irena Radzik
Agnieszka Rakowska
Beata Romanek-Szczerba
Ewa Romaƒska
Agnieszka Sadlak

Urszula Sadowska
Marcin Sieprawski
Waldemar Sikorski
Emilia Sklorz
Stanisława i Roman Skuratkowie
Stanisława Staƒczyk
Małgorzata Sumara
Beata Surówka
Agnieszka Szałachowska
Jadwiga Szweda
Agata Szymaƒska
El˝bieta Âwider
Kinga Âwigut
Anita Tabaszewska

Joanna Tadrowska
Gra˝yna Walasek
Maciej Waliszewski
Iwona Warmuz
Gra˝yna Wasà˝nik
Alicja WoÊkowiak-Kopeç
Zofia Zabłocka
Ilona i Jacek Zaborowscy
Izabela Zajàc
Paulina Zaniuk
Anna Zasada
Krzysztof Zieliƒski
Marek Zieliƒski

l

  1. Bogumiła i Jan Srokowie Diamond-Sapphire Managerowie

  2. Ewa ChruÊciƒska Senior Manager

  3. Stanisława Karpiƒczyk Senior Manager

  4. Magdalena Strojna Senior Manager

  5. Grzegorz Sieczka Soaring Manager

  6. Urszula Zyskowska Manager

  7. Maria i Jacek Bartkowiakowie Soaring Managerowie

  8. Urszula i Mirosław Kapustowie Senior Managerowie

  9. Jolanta i Radosław Jochimowie Soaring Managerowie

10. Wiesława i Adam Spyrowie Senior Managerowie

  1. Urszula Zyskowska Manager

  2. Urszula i Mirosław Kapustowie Senior Managerowie

  3. Urszula PrzystaÊ Manager

  4. Wiesława i Adam Spyrowie Senior Managerowie

  5. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki Senior Managerowie

  6. Bo˝ena Gaj Senior Manager

  7. Ewa i Piotr Jurkowie Managerowie

  8. Danuta i Edward Wienchowie Managerowie

  9. Magdalena Strojna Senior Manager

10. Anna i Andrzej Popielarzowie Managerowie

Bogumiła i Jan Srokowie, jako dystrybu-
torzy, którzy osiągnęli największe obroty 
grupowe w 2008 roku, zostają nagrodzeni 
wyjazdem na Światowy Zjazd FLP do RPA.

Gratulujemy!!!

TOP DYSTRYBUTORZY 2008

TOP DYSTRYBUTORZY 2008



INFORMACJE ZJAZDOWE

ZJAZD EUROPEJSKI
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POLSKA GRUPA
Polska grupa zaprezentuje si´ w białych firmowych koszulkach. Przy 
prezentacji kraju na scen´ wychodzà wyłàcznie osoby, które uzy-
skały kwalifikacj´ (poziom I, II i III).
Na podstawie piosenek, aplauzu i wsparcia udzielanego innym dystry-
butorom przez delegacje z poszczególnych paƒstw b´dzie przyznana 
Spirit Award 2009. Bàdêmy aktywni i pełni entuzjazmu przez 
cały czas. ˚ywe reakcje, doping i aplauz tworzà atmosfer´ 
Zjazdu, chóralne skandowanie i Êpiewanie b´dà zatem mile 
widziane!
Wewnàtrz Palacio niedozwolone jest u˝ycie tràbek i megafonów oraz 
fajerwerków i rac. 

PROGRAM ZJAZDU
Dokładny program Zjazdu na www.flpp.com.pl

KOLACJA/PARTY DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY 
KWALIFIKACJ¢ – sobota, 28 lutego
W sobot´ bezpoÊrednio po zakoƒczeniu Zjazdu odb´dzie si´ przyj´cie 
wyłàcznie dla osób, które uzyskały kwalifikacj´ (poziom I, II  
i III). Przyj´cie odb´dzie si´ w tym samym miejscu co Zjazd – Palacio 
de Ferias y Congresos. B´dzie ono trwało od 18.00 do 20.00.

TRANSPORT I TRANSFERY
Osobom, które uzyskały kwalifikacj´ na poziomie II i III, Forever  
zapewnia transfer autokarowy z lotniska/dworca do hotelu w czwartek 
26 lutego, transport autokarowy z hotelu na Zjazd i ze Zjazdu do hote-
lu w piàtek i w sobot´ oraz transfer autokarowy na lotnisko/dworzec  
w niedziel´ 1 marca.
Osoby, które uzyskały kwalifikacj´ na poziomie I, oraz uczestnicy 
Zjazdu bez kwalifikacji organizujà transport we własnym zakresie. 

ZAKUP PRODUKTÓW
Dystrybutorzy zainteresowani zakupem produktów w Centrum Pro-
duktów w Maladze muszà byç mi´dzynarodowo zasponsorowani na 
Hiszpani´ – procedury tej nale˝y dopełniç w Biurze FLP Poland, przed 
wyjazdem do Malagi.
Adres Centrum Produktów w Maladze: 2 & 3 Plaza Villa de Ca-
steldefells. 
Godziny otwarcia:

czwartek, 26 lutego: 9.00-19.00
piàtek, 27 lutego: 9.00-13.00

W sobot´ 28 lutego i w niedziel´ 1 marca Centrum b´dzie nieczynne.

BILETY
Bilety  na  Zjazd  uprawniajà  do  uczestnictwa w obu dniach  Zjazdu: 
piàtek 27 i sobot´ 28 lutego. Prosimy starannie przechowywaç bilety, 
poniewa˝  osoby  bez  wa˝nego  biletu  nie  zostanà  wpuszczone  na 
Zjazd.

MIEJSCE ZJAZDU
Palacio de Ferias y Congresos. Adres: Avenida Ortega y Gasset, 201, 
Malaga. Internet: www.fycma.com

REJESTRACJA – POZIOM I
Uczestnicy z poziomu I rejestrujà si´  i odbierajà pakiet zjazdowy na 
Zjeêdzie, w Palacio de Ferias y Congresos. Miejsce rejestracji b´dzie 
wyraênie oznakowane. 

REJESTRACJA – POZIOM II i III
Uczestnicy z poziomu II i III odbierajà pakiety zjazdowe w swoich hote-
lach, przy zjazdowych stolikach recepcyjnych. Punkty recepcyjne FLP 
w hotelach b´dà otwarte w nast´pujàcych godzinach:

czwartek, 26 lutego: 9.00-22.00
piàtek, 27 lutego: 8.00-12.00

ZAMELDOWANIE W HOTELU – POZIOM II i III
Ka˝da osoba meldujàca si´ w hotelu proszona b´dzie o podanie nu-
meru karty kredytowej  lub o kaucj´ 50 euro za ka˝dy dzieƒ pobytu, 
jako  gwarancj´  pokrycia  ewentualnych  kosztów dodatkowych,  np.  
mini-baru. Je˝eli podczas pobytu nie powstanà koszty dodatkowe, 
kwota ta zostanie zwrócona w momencie wymeldowania.

POGODA
Pogoda na Costa del Sol  jest zawsze łagodna. Ârednie temperatury  
w  lutym wahajà  si´  pomi´dzy  10°C  a  18°C. Opady  deszczu  nie  sà 
cz´ste.

TŁUMACZENIE PODCZAS ZJAZDU
Oficjalnym j´zykiem Zjazdu jest angielski. Na miejscu Zjazdu b´dzie 
mo˝na wypo˝yczyç słuchawki  z  tłumaczeniem – wymagana kaucja  
w wysokoÊci 50 euro. Po Zjeêdzie (równie˝ w piàtek) nale˝y zwróciç 
słuchawki do stoiska w celu oczyszczenia i doładowania baterii i ode-
braç kaucj´.

WI¢CEJ INFORMACJI…
…na http://www.foreverliving.es/faq_blog_eng.html  
oraz www.flpp.com.pl

With love

FOREVER



Gwiazdy przybyłe na Southfork Ranch, by Êwi´towaç 30-lecie serialu Dallas Rex Maughan z Partickiem Duffy i Sally Peavy, Tourism Sales Manager 
Southfork Ranch

Rex i Miss Texas 2008, Rebecca Robinson

Obsada serialu

Rex z Charlene Tilton i Lindà Gray

Rex i Joe Cardina, burmistrz miasta Parker w Teksasie, przekazujà Larry’emu 
Hagmanowi klucze do miasta

FOREVER RESORTS
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Tysiàce fanów i dziennikarzy z całego Êwiata przybyło ostatnio na 

Southfork Ranch, by Êwi´towaç 30. rocznic´ serialu „Dallas”. Na 

miejscu było wielu aktorów z obsady serialu, by spotkaç si´  ze 

swoimi fanami, w tym Larry Hagman, który grał J.R. Ewinga, Pa-

trick Duffy (Bobby Ewing), Linda Gray (Sue Ellen), Charlene Tilton 

(Lucy Ewing), Ken Kerchival (Cliff Barns), Steve Kanaly (pracownik 

rancza Ray Krebbs), Susan Howard  (˝ona Raya Donna Krebbs),  

Audrey Landers (Afton Cooper), Sheree J. Wilson (April Stevens)  

i Mary Crosby, która grała Kristin Shepard.

Przybywajàce gwiazdy witał właÊciciel Southfork Ranch Rex Mau-

ghan.  Larry Hagman dotarł  na  ranczo w  stylu  godnym Ewinga  

– na pokładzie helikoptera – i dołàczył do pozostałych aktorów na 

czerwonym dywanie  prowadzàcym do  rezydencji.  Na  trawniku 

przed fikcyjnym domem rodziny Ewingów w Parker zorganizowano 

grill dla fanów; otrzymali oni tak˝e próbki produktów Forever Li-

ving. Po zakoƒczeniu grillowania fani mogli zadawaç aktorom pyta-

nia i zrobiç sobie z nimi pamiàtkowe zdj´cia. 

Dla aktorów powrót na Southfork Ranch był jak powrót do domu. 

„Kr´cenie tutaj serialu tworzyło szczególnà atmosfer´ i niezale˝nie 

od tego, jak doskonale odtworzono serial w Culver City, nie było to 

to samo, co przyjazd tutaj. Tutaj panowała magia i ta sama magia 

panuje  tu  równie˝  dziÊ”,  powiedział  Patrick  Duffy.  Linda  Gray 

zauwa˝yła: „Filmujàc w Dallas, czuliÊmy si´ jak rodzina”.

Pod koniec dnia Patrickowi Duffy'emu zadano pytanie, czy mo˝liwy 

jest kolejny film „Dallas”, na co odpowiedział „Wszystko jest do ne-

gocjacji”.

30. 
rocznica 

serialu

gromadzi 
tysiące  
na Southfork Ranch
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� egionalne  �potkania �wi��dkowe
Dla tych wszystkich, którzy przez cały rok dynamicznie rozwijajà swój biznes Forever, grudzieƒ to zawsze 
miesiàc jeszcze bardziej wyt´˝onej pracy – to przecie˝ moment, kiedy wszyscy, i dystrybutorzy, i klienci deta-
liczni, kupujà produkty Forever jako prezenty pod choink´! Grudzieƒ to równie˝ czas wspólnego Êwi´towania, 
dlatego dystrybutorzy zawsze znajdujà czas, by przygotowawszy Êwiàteczne pysznoÊci, spotkaç si´ podczas 
regionalnych spotkaƒ gwiazdkowych i wspólnie kol´dowaç, składaç sobie najserdeczniejsze ˝yczenia, a tak˝e 
dzieliç si´ doÊwiadczeniami i pomysłami na budowanie biznesu!

Dzisiaj spotkanie wigilijne, podsumowujàce cały rok naszej współ
pracy z Forever. Prowadzàca spotkanie Gra˝yna Grzególska wita 
serdecznie wszystkich uczestników, cytuje fragmenty ostatnich  
listów Prezydenta FLP i Dyrektora Generalnego FLPP. Po tym 
pierwsza prezentacja „Mikołaje Forever” i Êwiàteczne upominki dla 
szeÊciorga dzieci. Hasło wieczoru „Patrzmy wokół siebie oczami  
i sercem” niech pozostanie aktualne przez cały nast´pny rok. 
Kolejny punkt programu to nasze osiàgni´cia od stycznia do listo
pada 2008 r. Jako cała struktura marketingowa mamy z czego byç 
dumni – obrót w Polsce i w innych krajach to 500 pk., sprzedajàc 
produkty z naszej wspaniałej oferty zarobiliÊmy ok. 151 000 zło
tych, a Forever wypłaciło nam ok. 91 000 złotych w postaci  
premii. 
Na tegoroczne spotkanie zaprosiliÊmy równie˝ tych, którzy razem  
z nami poznali Forever kilka lub kilkanaÊcie lat temu. To szczególnie 
dla nich Supervisorzy Hanna Kijowska i Dorota Zaorska przygo to

Wrocław 
9 grudnia

Warszawa 
16 grudnia

Ostroł´ka 
12 grudnia

wały prezentacj´ „Historia rozwoju Forever”. Âwiàteczne spotkanie 
to tradycyjny opłatek oraz ˝yczenia na Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia  
i na Nowy Rok.
Ostatnim akordem naszego spotkania okazał si´ wykład zawsze  
ch´tnie słuchanego Managera Tadeusza Kaczmarczyka „Od˝ywianie 
mózgu i całego układu nerwowego suplementami Forever”. 
Na zakoƒczenie przekazujemy serdeczne podzi´kowania od rodzi
ców Patryka, od mamy Oleƒki, od mamy Urszulki i Kasi oraz od ro
dziców Kubusia i Zuzi – Panu Dyrektorowi Generalnemu FLPP Ja
ckowi Kandeferowi i pracownikom Biura Głównego w Warszawie 
oraz dystrybutorom z naszej struktury za prezenty gwiazdkowe. 
Wiemy, ˝e sprawiły one tym dzieciom wiele radoÊci.
Z serdecznymi pozdrowieniami i ˝yczeniami noworocznymi – wy
marzonych sukcesów z Forever  

Teresa i Stanisław Makowscy, Managerowie z Ostroł´ki
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Weekend w Beskidach 28-30 listopada 2008

Kraków 
18 grudnia

Dzi´ki temu spotkaniu mogłam poznaç ludzi, którzy współ
pra cujà z tà firmà. Jestem bardzo zadowolona z obecnoÊci 
w firmie FLP i ˝e mia∏am mo˝liwoÊç sp´dziç pi´kny 
Êwiàteczny czas kol´dujàc i łamiàc si´ opłatkiem w tak ro
dzinnej atmosferze. Mam nadziej´, ˝e nadchodzàcy rok 2009 
b´dzie obfity w spotkania i osiàgni´cia ka˝dego z nas. ˚ycz´ 
ka˝demu mnóstwo sukcesów w Forver!

Maria Klag, Nowy Dystrybutor

MOJA PIERWSZA WIGILIA W FLP – z przybyciem na t´ 
uroczystoÊç wiàzało si´ wiele emocji, poczynajàc od przy
gotowaƒ gastronomicznych, a koƒczàc na wyprawie do Kra
kowa. Zaskoczenie było wielkie: wszystko było bardzo ładnie 
i dokładnie przygotowane, łàcznie z ogromnym stołem, któ
ry wzbogacał si´ wraz z przybyciem ka˝dej osoby. Panujàca 
atmosfera była bardzo przyjazna, jakby wszyscy byli jednà 
wielkà rodzinà. Wieczór rozpoczàł si´ od składania ˝yczeƒ 
przez organizatorów i głównych przedstawicieli, w cz´Êci ar
tystycznej mieliÊmy mo˝liwoÊç zapoznania si´ z hiszpaƒskimi 
klimatami, po czym nastàpił moment kulminacyjny, czyli 
dzielenie si´ opłatkiem i składanie wzajemnych ˝yczeƒ. Nie 
mo˝na pominàç równie˝ prezentów gwiazdkowych, które 
ka˝dy otrzymał w losowaniu, a wiàzało si´ to z mnóstwem 
radoÊci i zabawy.

Karolina Jurczak, Assistant Supervisora

Bardzo mile wspominamy pobyt w WiÊle na spotkaniu szkoleniowo-andrzejkowym dla dystry-
butorów FLP, zorganizowanym przez Senior Managerów Kazimierza Swobod´ oraz Ew´ i Ja-
nusza WiÊniewskich. Zaraziła nas radosna i przyjacielska atmosfera towarzyszàca zarówno 
szkoleniom, jak i wspólnej zabawie. Chłon´liÊmy wiedz´ dotyczàcà technik skutecznego 
sponsoringu, sprzeda˝y i budowy zespołu, którà mamy nadziej´ dobrze wykorzystaç w naszej 
pracy dystrybutorskiej i osiàgnàç sukces.
Sukcesem dla nas było spotkanie z grupà osób pełnych entuzjazmu, dla których praca jest 
pasjà dajàcà satysfakcj´ i zysk.

Anna i Józef Kusy, Assistant Supervisorzy

Firm´ FLP poznałam dzi´ki kole˝ance z pracy, która zaprosiła mnie na prezentacj´. Pewnego 
razu Manager Bo˝ena Luba zaproponowała mi wyjazd do Wisły na szkolenie. Dowiedziałam 
si´ ciekawych rzeczy, które pomogà mi si´ lepiej rozwijaç w firmie.
Forever to najlepszy biznes na Êwiecie, najwa˝niejsze jest mówienie o biznesie, o planie mar-
ketingowym. Szkolenia to du˝a pomoc, dajà rozwój grupy i nas samych. Musimy pracowaç, 
by były efekty. Po szkoleniu przyło˝yłam si´ do pracy i zostałam Assistant Supervisorem.
W WiÊle nie tylko szkoliliÊmy si´, były te˝ przyjemnoÊci: wieczorek andrzejkowy i nagrody. 
Chc´ nadal pracowaç w firmie FLP i nauczyłam si´, ˝e aby coÊ zyskaç, trzeba màdrze, syste-
matycznie i planowo pracowaç. Ciesz´ si´, ˝e spotkałam na swojej drodze osoby, które 
rozumiejà i czujà ten biznes, a ja nadal b´d´ si´ od nich uczyła.

Lucyna Czop, Assistant Supervisora

Katowice 
10 grudnia
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Najkrótszym dniem 2008 roku był 21 grudnia. Słoƒce wze

szło wtedy o 7.43, a zaszło o 15.25, co oznacza, ˝e dzieƒ 

trwał zaledwie 7 godzin i 42 minuty. Nic dziwnego, ˝e bra

kuje nam dłu˝szych, letnich dni. Gdy zimà dni sà krótsze, a 

słoƒce póêno wstaje, nieraz mamy problem z porannym 

wstawaniem. Podobnie po południu, gdy brakuje Êwiatła 

dziennego, trudniej nam byç w pełni aktywnymi. Niesprzy

jajàca pogoda i mniejsza iloÊç Êwiatła słonecznego mogà 

wywo∏ywaç w nas myÊli, ˝e lepiej zostaç w łó˝ku ni˝ byç 

zdrowym. Co wi´cej, czasem taka „zimowa melancholia” 

przeradza si´ w coÊ wi´cej ni˝ t´sknot´ za słoƒcem. Przez 

zaburzenie poziomu melatoniny (hormonu snu) i serotoniny 

(hormonu energii) niektórzy mogà odczuwaç takie sympto

my jak sennoÊç, kłopoty z koncentracjà, apetyt na słodycze 

i w´glowodany, a tak˝e huÊtawka nastrojów i poziomu 

energii. Na szcz´Êcie istniejà sposoby walki z takimi waha

niami hormonów, które pomogà nam zatrzasnàç zimowej 

melancholii drzwi przed nosem. 

G i m n a s t y k a
Aerobik to Êwietny pomysł na zim´, poniewa˝ jest to jeden ze spo-

sobów na pobudzenie organizmu do produkcji serotoniny. Godzina 

çwiczeƒ na Êwie˝ym powietrzu – czy b´dzie to nordic walking, jaz-

da na nartach, sankach  lub rowerze, spacer czy  jogging – mo˝e 

zdziałaç cuda! Wi´c nawet gdy dzieƒ  jest pochmurny, zbierz si´  

i wyjdê na dwór poçwiczyç gwoli poprawy nastroju  i dłu˝szego 

przebywania  w  Êwietle  dziennym.  åwiczenia mogà  zmniejszaç 

stres, poprawiaç nastrój oraz redukowaç poczucie przygn´bienia 

powodowane przez krótsze, zimowe dni.

NIECH NAS ZIMA SIĘ NIE IMA,
czyli jak się nie dać zimowej melancholii
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O d ż y w i a n i e
Nast´pnym razem, gdy poczujesz ch´ç, by zjeÊç coÊ słodkiego, sło-

nego lub bogatego w skrobi´, zanim po to si´gniesz, zastanów si´ 

chwil´ nad swoim nastrojem. W´glowodany proste powodujà reak-

cj´ chemicznà w mózgu, która wyzwala serotonin´, hormon energii 

i dobrego samopoczucia; a nasze organizmy sà cz´sto przyzwycza-

jone do wykorzystywania słodyczy jako metody uwolnienia tego 

hormonu. Oznacza to, ˝e taki rodzaj apetytu ma cz´sto swoje êródło 

w mózgu, a nie w ˝ołàdku. I choç kiedy zjemy coÊ takiego jak wy˝ej 

wymienione  przekàski,  odczuwamy  natychmiastowy  przypływ 

energii, nadmiar słodyczy powoduje reakcj´ przeciwnà, kiedy to po 

nagłym wzroÊcie poziomu cukru mo˝e nastàpiç jego spadek i zała-

manie.  Je˝eli  wi´c  czujesz  „zimowy”  głód,  najpierw  odczekaj 

chwil´, by sprawdziç, czy nie ma on swojego êródła w nastroju. 

Je˝eli tak faktycznie jest, zajmij si´ czymÊ, co poprawi ci humor – 

medytacjà, çwiczeniami relaksacyjnymi czy spacerem po okolicy. 

Je˝eli  natomiast  rzeczywiÊcie  odczuwasz  głód,  zjedz  niewielkà 

przekàsk´ o zawartoÊci zdrowego białka i zło˝onych w´glowodanów, 

takà jak kawałek sera i jabłko lub seler naciowy i masło orzechowe. 

Takie zestawienia zapobiegnà raptownemu skokowi poziomu cukru 

we krwi.

N o c n y  o d p o c z y n e k
W naszej kulturze sen bywa postrzegany jako „towar” luksusowy. 

Kiedy  nadchodzi  zima,  niektórzy mogà  cierpieç  na  bezsennoÊç 

spowodowanà zaburzeniem naturalnego rytmu snu, kierowanego 

słoƒcem. Naucz si´ postrzegaç sen jako koniecznoÊç, takà jak je-

dzenie, woda  i  powietrze. W maksymalnym mo˝liwym  stopniu 

wprowadê stały rytm snu: Êpij 8 godzin na dob´ i przestrzegaj re-

gularnych godzin zasypiania i wstawania, nawet w weekendy. Mo˝e 

ci si´ wydawaç, ˝e dłu˝szy sen pozwoli ci zwalczyç zm´czenie, ale 

tak naprawd´ mo˝e byç odwrotnie. Zbyt długi sen mo˝e powodo-

waç wzrost poziomu melatoniny we krwi, co z kolei mo˝e wywoły-

waç zwi´kszone poczucie przygn´bienia. Dlatego lepiej jest prze-

strzegaç  regularnego  rytmu snu, w połàczeniu  ze  spacerem po 

Êwie˝ym powietrzu czy odsłanianiem zasłon, kiedy wstajesz.

R o z p i e s z c z a j  s i ę
Zima mo˝e byç ci´˝ka dla organizmu, ale te˝ i dla morale. Forever 

Living Products ma w swojej ofercie dwa produkty, które mogà do-

skonale poprawiç samopoczucie. Forever Pomesteen Power (kod 

262) to niesamowity koktajl antyutleniaczy, którego owocowy aro-

mat sprawi, ˝e w Êrodku zimy odnajdziesz kawałek lata! Je˝eli nato-

miast na dworze b´dzie bardzo mroêno, mo˝e b´dziesz mieç raczej 

ochot´ na fili˝ank´ goràcej Herbatki ziołowej z kwiatem aloesu 

(kod 200). Jej wolna od kofeiny receptura łàczy w sobie kojàce aro-

maty, w tym goêdzików, skórki pomaraƒczowej i cynamonu, i sta-

nowi Êwietnà niskokalorycznà „przekàsk´”, która doda energii two-

jemu „leniwemu” popołudniu. Pami´taj, aby dobrze traktowaç swo-

je ciało  tak˝e „od zewnàtrz”! Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca 

(kod 064) została stworzona, by pomóc w kojàcym, relaksujàcym 

masa˝u. Masa˝, który uwolni ci´ od stresu i napi´cia, pomo˝e za-

pomnieç o brzydkiej pogodzie za oknami. Forever Aloe Lips (kod 

022) to balsam do ust, który łàczy w sobie naturalne składniki, takie 

jak aloes, jojoba i wosk pszczeli, czego efektem jest super nawil-

˝ajàca  receptura,  która mo˝e  pomóc  zwalczyç  skutki  działania 

niesprzyjajàcych zimowych warunków.

Jednà z korzyÊci krótszych zimowych dni jest to, ˝e kiedy w koƒcu 

nadejdzie ciepła wiosenna i letnia pogoda, naprawd´ jà docenimy. 

Jednak kilka prostych zmian, a zima te˝ mo˝e sprawiaç du˝o frajdy. 

Odmiana od rutyny sprawi, ˝e zima minie ci bez melancholii!

èródło: Forever International, luty 2008
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ARCTIC-SEA
Super 
Omega-3
Czy ty te˝ słyszałeÊ, ˝e wszelki tłuszcz to wróg publiczny numer 1?  

Oj… czy na pewno  tak  jest? Nie  tylko potrzebujemy niektórych 

tłuszczy, ale, co wi´cej,  zale˝y od nich  funkcjonowanie naszego 

mózgu i serca, poniewa˝ organizm nie potrafi sam ich wy-

twarzaç. Kwasy tłuszczowe Omega-3 to tzw. dobre 

tłuszcze, równoznaczne ze zdrowiem serca – 

ale czy wiesz, ˝e oprócz wielu innych rze-

czy,  wspierajà  one  równie˝  zdrowie 

skóry i optymalne funkcjonowanie 

mózgu? Poniewa˝ Forever Living 

Products  jest  zaanga˝owane  

w dbałoÊç o zdrowie i samo-

poczuc ie,   sup lement 

od˝yw czy Forever Arctic 

Sea Super Omega3  

(kod 039)  łàczy w  sobie 

niezb´dne kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-9, które wspierajà 

twój organizm, dostarczajàc mu substancji od˝ywczych. 

Istniejà dwa  typy niezb´dnych kwasów tłuszczowych: Omega-3  

i Omega-6. O  ile Omega-6  jest doÊç powszechny w naszym co-

dziennym po˝ywieniu, mo˝e w nim natomiast brakowaç Omega-3. 

Z kolei Omega-9  to nienasycony kwas  tłuszczowy, wyst´pujàcy  

w produktach  roÊlinnych,  takich  jako oliwa  z  oliwek  –  co mo˝e 

cz´Êciowo  tłumaczyç  pozytywne  efekty  diety  Êródziem no-

morskiej.

Spo˝ywanie tłuszczów Omega-3 rekomendowane jest przez insty-

tucje naukowe, zarówno Êwiatowe, jak i krajowe. Biuletyn Ameri

can Heart Association donosi, ˝e ludzie o podwy˝szonym poziomie 

trójglicerydów mogà potrzebowaç 2-4 gramy kwasów  tłuszczo-

wych Omega-3 podawanych jako suplement. Donosi on równie˝, 

˝e 1 gram dziennie rekomendowany dla pacjentów z problemami 

sercowymi  to porcja, którà mo˝e byç  trudno dostarczyç organi-

zmowi tylko z samej diety.  

Niezb´dne kwasy tłuszczowe mogà mieç zwiàzek nie tylko ze zdro-

wiem układu krwionoÊnego. Tworzà one równie˝ wi´kszà cz´Êç 

ochronnej błony, otaczajàcej ka˝dà z naszych komórek. Dlatego 

mogà spełniaç funkcj´ ochronnà nie tylko w stosunku do naszego 

serca, ale i mózgu. Niezb´dne kwasy tłuszczowe wyst´pujà w móz-

gu w znacznej koncentracji; wspierajà przenoszenie impulsów ner-

wowych, potrzebnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania 

mózgu. Według Phyllis Balch z Amery kaƒskiego Stowarzyszenia 

Konsultantów Dietetycznych (American Association of Nutritional 

Consultants) niedobory niezb´dnych kwasów tłuszczowych mogà 

prowadziç do osłabienia zdolnoÊci przyswajania i zapami´tywania 

informacji.

Dowody sà wyÊmienite, i takie powinno byç Omega-3! Przesłanie 

jest  jasne: organizm nie mo˝e wytworzyç niezb´dnych kwasów 

tłusz czowych, które, poza innymi wieloma funkcjami organizmu, sà 

optymalne dla wspierania zdrowia serca oraz zdrowego funkcjono-

wania komórek mózgowych. èródłem niezb´dnych kwasów tłusz-

czowych jest dieta. Od nas wi´c samych zale˝y, czy nasz organizm 

b´dzie otrzymywał wystar czajàcà iloÊç Omega-3. Nakarm 

swój organizm tłuszczami, których potrzebuje, 

dajàc  mu  Forever  Arctic-Sea  Super 

Omega-3. Twój mózg i twoje serce 

polegajà na Tobie!

èródło: Forever International, 

marzec 2008
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O czym marzysz? Mo˝e o tym, by posłaç dzieci na 
studia, pokrywajàc koszt ich nauki…  

Mo˝e o tym, by kupiç najnowszy model mercedesa... 
Albo przejÊç na emerytur´ w wieku 50 lat....  

A mo˝e, ˝eby zarabiaç 600 000 zł rocznie  
lub kupiç nowy dom...  

A mo˝e o awansie na pozycj´ Soaring, Sapphire  
lub Diamond Managera…  

Jak zmieniç swoje marzenia w rzeczywistoÊç? 
Wyznaczajàc sobie cele. Kiedy poznasz i zastosujesz 

w praktyce proces wyznaczania celów, b´dziesz  
w stanie osiàgnàç niemal wszystko,  

czego zapragniesz.

Zmień marzenia w rzeczywistość
1. Zapisz cel
Kiedy cel jest zapisany, pomaga nam to koncentrowaç si´ na tym, 
co naprawd´ wa˝ne, ignorujàc to, co tylko rozprasza; cel, który nie 
został zapisany, pozostaje tylko marzeniem!

2. Bądź konkretny/- a
Upewnij si´, ̋ e masz kontrol´ nad swoimi celami, ̋ e sà one mierzal
ne, i wyznacz termin ich osiàgni´cia. Na przykład, nie masz kontro
li nad tym, ilu klientów detalicznych kupi od ciebie produkty. Pod 
twojà kontrolà jest natomiast iloÊç wysiłku, jaki wło˝ysz w sprzeda˝. 
Zamiast stwierdziç: „W tym roku chc´ sprzedaç wi´cej produktów 
Sonya”, powiedz: „W tym roku chc´ sprzedaç 200 palet Sonya”.  
I wreszcie, cel musi mieç wyznaczony termin realizacji: je˝eli twoim 
celem jest sprzeda˝ 200 palet Sonya przez rok, a w ciàgu pierwszych 
9 miesi´cy sprzedałeÊ/aÊ tylko 100, wiesz, ̋ e musisz zwi´kszyç wy
siłki, aby osiàgnàç postawiony sobie cel.

3. Bądź realistą
Zwykle stawiamy sobie zbyt ambitne cele i w chwili, gdy 
uÊwiadamiamy sobie, ̋ e nie uda nam si´ ich realizacja, odczuwamy 
frustracj´. Lepiej jest najpierw wyznaczyç sobie cel bardziej reali
styczny, jako wst´p do kolejnych, bardziej ambitnych. 

4. Niech będzie to T WÓJ cel
Upewnij si´, ̋ e twoim celem jest coÊ, czego pragniesz TY, a nie ktoÊ 
inny. Tylko wtedy b´dzie on stanowił dla ciebie motywacj´, by daç  
z siebie wszystko na drodze do jego osiàgni´cia. 

5. Opracuj plan działania
Oznacza to podzielenie głównego celu na seri´ mniejszych celów. 
Rozbij cel na poszczególne kroki, potrzebne, aby go osiàgnàç. Dzi´ki 
temu b´dziesz wiedzieç, co robiç tydzieƒ po tygodniu, miesiàc po 
miesiàcu, by spełniç swoje marzenia.

6. Analizuj i  koryguj
Analizujàc nasze cele i post´py, jakie czynimy, jesteÊmy w stanie do
konywaç stosownych korekt, tak by cele odpowiadały rzeczywistoÊci 
oraz naszym prawdziwym pragnieniom.

Potraktuj nowy rok jako czas nowego poczàtku: 
zacznij zmieniaç swoje nadzieje i marzenia  

w rzeczywistoÊç – ju˝ od dziÊ!
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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 

Oto, co ostatnio pisano  
o aloesie…
Extra Podkarpacie 06/11/2008
Aloes – wzmocnij swój organizm
(…) DziÊ wiemy, ˝e aloes to Êrodek wzmacniajàcy odpornoÊç, 
przeciwzapalny i antybakteryjny, regulujàcy funkcje jelit. (…) Alo
es jest te˝ doskonałym Êrodkiem kosmetycznym, a włosy 
piel´gnowane przy jego pomocy sà zdrowe i nie wypadajà. (…)

Super Linia 12/2008
Pi´kno z czterech stron Êwiata
(…) Stany Zjednoczone (…) Od Indian nauczono si´ te˝ stosowaç aloes. Mià˝sz z liÊci tej roÊliny 
przyspiesza gojenie si´ skaleczeƒ. Poza tym nawil˝a skór´ i dostarcza jej substancje od˝ywcze. (…) 

Pani Domu 05/11/2008
Na wszelkie kłopoty – maska
(…) J´drne ciało (…) Wa˝ny składnik: aloes. Sok z liÊci tej roÊliny zawiera cenne proteiny, enzymy  
i liczne substancje mineralne. Nawil˝a, pobudza skór´ do regeneracji, wygładza jà i uj´drnia. Popra
wia ukrwienie skóry, przyspiesza jej oczyszczenie z toksyn. (…)

Tygodnik Zamojski 05/11/2008
Kosmetyki naturalne
(…) Dobroczynny aloes. Korzystne właÊciwoÊci aloesu znalazły zastosowanie zarówno w medycy
nie, jak i w kosmetyce. (…) Ze wzgl´du na obecne w nim sole mineralne, enzymy, witaminy czy ami
nokwasy doskonale sprawdza si´ jako Êrodek nawil˝ajàcy i regenerujàcy tkanki. Kosmetyki wzboga
cone w aloes wnikajà gł´boko w skór´, pobudzajàc jednoczeÊnie działanie elastyny  
i kolagenu. W efekcie przywracajà j´drnoÊç oraz wygładzajà drobne zmarszczki. Mo˝na go równie˝ 
stosowaç jako skuteczny Êrodek w terapii tràdzikowej. (…)

Samo Zdrowie 12/2008
Doktor aloes

(…) Jego grube liÊcie pozwalajà mu przetrwaç miesiàce bez wody. To w nich  
kryjà si´ substancje, które stawiajà na nogi Twój układ odpornoÊciowy. (…)

Magazyn Eden 12/2008
Doktor z doniczki

Odp´dzał demony, leczył rany i kusił zapachem. I choç min´ły stulecia, aloes  
nadal uwa˝any jest za roÊlin´, która ma w sobie uzdrawiajàcà moc. (…)

Zdrowie 01/2009
Rady jak wyjÊç z przezi´bienia
(…) Aloes w 4 odsłonach. Zawiera wielocukry, białka oraz  
glikoproteiny silnie pobudzajàce układ odpornoÊciowy. Znajdujàcy si´  
w liÊciach kwas salicylowy zwalcza stany zapalne i łagodzi ból. (…)

Warszawa, 21 marca 2009
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00

4 Echa Europejskiego Zjazdu w Maladze
4  Wzmocnij odpornoÊç organizmu na wiosn´  

z produktami Forever
4 Mój sposób na sukces z Forever – Manager Urszula Zyskowska

Cena biletu 10 zł

Piecz´ç Aprobaty  
Mi´dzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak 
KoszernoÊci

Islamska  
Piecz´ç Aprobaty

Produkty nietestowane  
na zwierz´tach
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Szkolenia regionalne

Kraków, 29 stycznia 2009
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego,  

al. 29 listopada 46, godz. 17:00
• Dyrektor Jacek Kandefer
•  Suplementy Forever wspomagajàce prac´ mózgu  

– Manager Tadeusz Kaczmarczyk 

Nowy Sàcz, 7 lutego 2009
Sala konferencyjna przy Restauracji Panorama  

ul. Romanowskiego 6, godz. 12:00
• Dyrektor Jacek Kandefer
• Szansa na Biznes – Manager Urszula PrzystaÊ
•  Produkty Forever dla zdrowia i urody – dr Katarzyna  

ZgirskaKulaziƒska

Toruƒ, 6 lutego 2009
Hotel Mercure Helios, ul. Kraszewskiego 1/3, godz. 17:30

•  Szansa na Biznes – Manager Stanisław Makowski,  
Supervisor Jarosław Szukalski

•  Suplementacja produktami pszczelimi – Manager Tadeusz  
Kaczmarczyk  

Szczecin, 12 lutego 2009
Hotel Novotel, ul. 3 Maja 31, godz. 17:00

• Dyrektor Jacek Kandefer

Gdaƒsk, 14 lutego 2009
Centrum Handlowe Manhattan, ul. Grunwaldzka 82, godz. 12:00

• Dyrektor Jacek Kandefer
•  Istota efektywnego budowania biznesu – Senior Manager 

El˝bieta Kreczyƒska
•  Jak zbudowaç odpornoÊç z produktami Forever – dr Marek 

Wierzchowski

¸ódê, 14 lutego 2009
Sala konferencyjna 211 w budynku przy ul. Piotrkowskiej 270 

(obok Katedry), godz. 11:00
•  Szansa na Biznes – Manager El˝bieta Ostrowska, Manager 

Wanda Zi´ba
•  Zdrowe ˝ywienie i aloes podstawà dobrej odpornoÊci: Wyciecz

ka z jednym k´sem – dr Maria Kraczka

Ostroł´ka, 20 lutego 2009
Klub Lokator SM, ul. Hallera 13, godz. 17:30

• Dyrektor Jacek Kandefer
•  Suplementy Forever wspomagajàce układ sercowonaczyniowy 
– Manager Tadeusz Kaczmarczyk

Szkolenie 4/6 pk.

Od 1 stycznia trwa kwalifikacja na szkolenie 4/6 pk.,  
które odb´dzie si´:
18 kwietnia 2009

w Biurze Głównym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92
Warunki kwalifikacji: 

Assistant Supervisorzy – osobista aktywnoÊç 
4 pk. miesi´cznie w okresie 
styczeƒ, luty, marzec 2009

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

styczeƒ, luty, marzec 2009

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà listowne 
zaproszenie z Biura Głównego FLPP.

Szansa na Biznes

BOCHNIA 
Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody, Hotel Millenium,  

ul. Poniatowskiego 22, godz. 17:00
3,10,17,24/02/09 – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka

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

  3/02/09 – Supervisor Maria Jurczyk, Senior Manager Grzegorz Sm´tek 
10/02/09 – Supervisor Ewa Guz, Senior Manager Grzegorz Sm´tek 

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

3,10,17,24/02/09 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka
ELBLÑG 

Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00 
4/02/09 –  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
3,10,17/02/09 –  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 
  3/02/09 – Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
16/02/09 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

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

4,11,18,25/02/09 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

6,20/02/09 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
3/02/09 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

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

10/02/09 – Soaring Manager Jacek Bartkowiak
  3,17/02/09 – Manager Stanis∏aw Makowski

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

4/02/09 –  Soaring Manager Jacek Bartkowiak 
Manager Krzysztof Aleksandrowicz

WROC¸AW 
Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42c

18/02/09 –  godz. 18:00

Dwudniowe Super Szkolenie 
połàczone z Balem Karnawałowym 

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

•  Dyrektor Jacek Kandefer
•  Iwona MajewskaOpiełka, 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



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


