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Produkty 
nietestowane  
na zwierzętach

I oto rozpoczyna 
się kolejny rok – 
2011, który na 
razie jest księgą 
złożoną z pustych 

stron. Nastanie nowego roku może budzić w nas radość ży-
cia, nadzieję na to, co przyniesie przyszłość, wspomnienia 
przeszłych dobrych chwil, ale też dreszcz emocji w ocze-
kiwaniu na to, co nas czeka. I właśnie to uwielbiam naj-
bardziej w rozpoczynaniu roku – mam całkowitą swobodę 
dowolnego go ukształtowania. Niezależnie od tego, co wy-
darzyło się w minionym roku, czy w jeszcze poprzednim, 
czy 10 lat temu, w tym roku mam szansę dokonać wszyst-
kiego, o czym pomyślę i w co włożę serce. 

Myślę, że tym jednym czynnikiem, który napędza nas 
wszystkich, niezależnie od okoliczności, jest nadzieja. Na 
jej temat wypowiadało się wielu wielkich ludzi – pozwól-
cie, że kilku zacytuję:

Wszystko, co osiąga się na tym świecie, osiąga się przez na-
dzieję.

Marcin Luter

Nie pozwólmy, by nasze lęki powstrzymywały nas od dążenia 
do realizacji naszych nadziei.

John F. Kennedy

Optymizm jest wiarą, która prowadzi do osiągnięć. Niczego 
nie można dokonać bez nadziei czy pewności.

Helen Keller

Nadzieja działa tak: szuka w ludziach dobra, miast koncen-
trować się na tym, co złe; odkrywa, czego można dokonać, 
miast narzekać na to, czego nie można; postrzega problemy, 
duże czy małe, jako szanse; prze do przodu, gdy łatwiej było-
by się poddać; „zapala lampę” miast „przeklinać ciemność”.

Anonim

Pozwólcie, że dodam do tego parę własnych przemyśleń. Ży-
cie składa się z dobrych czasów i ze złych czasów, ze szczęś-
liwych chwil i ze smutnych chwil. Kiedy następnym razem 
doświadczycie takich złych czasów, czy smutnych chwil, kie-
dy to człowiek ma ochotę się poddać, pochylcie się, ale nie 
złamcie. Spróbujcie nie dopuścić to tego, by sytuacja Was 
przerosła.

Musicie trzymać się tej iskierki nadziei, że dzięki wystarcza-
jąco ciężkiej pracy i wytrwałości, przetrwacie, niezależnie od 
tego, jakie trudności postawi na Waszej drodze życie. Kiedy 
jest nadzieja na lepsze jutro lub poprawę sytuacji, sprawy mogą 
okazać się nie tak złe, na jakie wyglądają. Pamiętajcie, że nie-
zależnie od tego, jakiej trudności musicie stawić czoła, łatwiej 
będzie się z nią uporać, gdy efekt końcowy jest tego warty.

Ma to ogromne przełożenie na nasz biznes. Wszyscy do-
świadczamy wyzwań, niepowodzeń i rozczarowań. Jednak 
tym, co może nas wyróżnić i pomóc nam być wielkimi, jest 
umiejętność ciągłego żywienia nadziei na coś lepszego. Mu-
simy wierzyć, że nasze cele są osiągalne i że osiągnięcie ich 
prawdziwie zmieni zarówno nasze życie, jak i życie ludzi w 
naszym kręgu wpływów – naszej rodziny, naszych struktur  
i naszych przyjaciół Dystrybutorów. 
 
Zacznijmy ten rok pełni nadziei. Ja na pewno tak uczynię. 
Jestem przekonany, że 2011 będzie najwspanialszym rokiem 
Forever. Dlaczego w to wierzę? Ponieważ podróżuję po 
świecie spotykając tysiące z Was i wiem, że jesteście najwspa-
nialszą grupą Dystrybutorów w historii. Jesteście całkowicie 
zaangażowani i zdeterminowani, by zmienić zarówno swoje 
życie, jak i życie tak wielu innych osób. Zapełnijmy więc pu-
ste strony 2011 roku wspaniałymi doświadczeniami i sukce-
sami, które będziemy pamiętać przez długie lata.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Nadzieja

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Szczęśliwego Nowego Roku! Jestem przekonany, że rok 
2011 każdy z nas rozpoczął z listą celów, jakie pragnie 
osiągnąć. Jest na niej na pewno kolejny awans w Planie 
Marketingowym, wyjazd na Zjazd Światowy i Europejski 
do Wiednia, a potem kwalifikacja na kolejny Zjazd, reali-
zacja Programu Motywacyjnego i kwalifikacja do udziału 
w Super Rally. Dla nas w Polsce najważniejszym celem jest 
osiągnięcie 5000 pk. obrotów, czyli spełnienie warun-
ku kwalifikującego kraj do Programu Podziału Zysków.  
Pamiętajmy, że jest to najbardziej lukratywny program  
w całej branży i pracujmy tak, by skorzystać z niesamowi-
tych finansowych nagród jakie ze sobą niesie.

W realizacji naszych celów pomoże nam wiedza, o jaką 
wzbogaciliśmy się podczas ubiegłorocznych szkoleń, mo-
tywacja, jaką uzyskaliśmy podczas fantastycznych spotkań 
i Zjazdów, nowe materiały marketingowe i niesamowi-
te internetowe narzędzie do rozwoju biznesu, jakim jest 

MyFLPBiz. Jed-
nak czynnikiem 
nieodzownym, 
jedynym, który 
z a g w a r a n t u j e 
nam osiągnięcie zamierzeń, jest nasza ciężka praca i de-
terminacja. Kiedy już mamy cel, nie możemy pozwolić, 
by cokolwiek zawróciło nas z drogi ku jego spełnieniu czy 
rozproszyło nasze skupienie. Nakreślmy przejrzysty plan  
i poświęćmy swoje wysiłki na wytężoną pracę nad wy-
pełnieniem poszczególnych zadań. Gwarantuję Wam, że 
wtedy nowy rok zakończymy pełnym spełnieniem - czego 
życzę nam wszystkim!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Maria Całus      sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie

Jadwiga Kowalska     sponsor: Piotr Wapa

Leszek Krajniak     sponsor: Wanda i Zbigniew Krajniakowie

Grażyna Łaś      sponsor: Urszula i Tomasz Kućkowie

Anna Mastalerz     sponsor: Anna Trójczak

Halina Mikuła     sponsor: Agnieszka i Wiesław Podoba

Anna Trójczak     sponsor: Jadwiga Kowalska

Elżbieta Kaźmirowska    sponsor: Magdalena Kurzawa

Magdalena Kurzawa    sponsor: Janina i Witold Puchalscy

Kamila i Andrzej Przybeccy-Ciborek  sponsor: Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny

Agnieszka i Wiesław Podoba
sponsor: Anna i Piotr Szewczykowie

Katarzyna Węglarz
sponsor: Halina Bigaj

Ewa Antoniuk
Agnieszka Antonyan
Violetta Anweiler
Krystyna Bartosiak
Janina Bernecka
Dorota Biała-Frańczak
Urszula Biskup
Jolanta i Waldemar 
   Błaszczakowie
Grażyna Bugaj
Lucyna Bułaty
Anna Chmiel-Jodłowska
Justyna i Jarosław Cybakowie
Ewa Czerwonka
Urszula Czupryńska
Łukasz Dembowski
Anna Drzewudzka-Pallach 
   i Lech Pallach
Danuta Dzwonkowska
Ewa Faber
Maria Fiejtek
Dorota Filipczak
Marek Fiut
Dorota Flasińska
Beata Frąckowiak

Marianna Gawron
Stanisław Głuc
Anna i Krzysztof Gniedy
Iwona Gołębiowska
Sylwia Goszczyńska
Angelika i Paweł Góreccy
Jolanta Grzanka
Lina Guziak
Marzena Janczak
Gabriela Jaroszewicz
Anna Jasica
Mirosława 
   Kamola-Fiedziukiewicz
Elżbieta Kaniuk
Beata Kędzierska
Małgorzata Klich
Krystyna Klimczak
Aneta Klinkosz
Iwona Knopik
Łukasz Kolleman
Anna Kościk
Joanna Kozdęba
Małgorzata Kroczyńska
Piotr Krzeszowski
Justyna Kubicka

Izabela Kuczyńska
Anna Kulbat
Małgorzata Kurach
Barbara Kurek
Piotr Lesiak
Krystyna Lewicka
Elżbieta Libera
Anna Łaba
Jolanta Łakwa
Maria Ławczysz
Aneta Mazgaj
Barbara i Janusz Mazur
Leszek Mucha
Teresa Niemyjska
Monika Nowak
Krystyna i Józef Nowiccy
Jadwiga i Włodzimierz
   Nowiszowie
Alfred Oborewicz
Jacek Orszulik
Katarzyna Pałka
Beata Petryńska
Teresa Piekarska
Teresa Piotrowicz
Joanna i Szymon Popiela

Jadwiga Próchnicka
Xiuwei Qiu
Małgorzata Radomska
Sandra Radziemska
Anetta Ryniak-Świat
Krystyna Rzemińska
Weronika Sapich
Joanna i Krzysztof 
   Sarnowscy
Wioletta Schlage
Agata Sekuła
Maria Sidorowicz
Małgorzata Skulimowska
Mateusz Słowiński
Waldemar Stachecki
Elżbieta Staniec
Lucyna Stanisławska 
   i Maciej Krasnodembski
Renata Staś
Agnieszka Stawyska
Kamila Stolarska
Dorota Streszewska
Małgorzata Szczepanowska
Sylwia Szczepańska
Barbara Szlęzak

Sylwia Szymborska
Weronika Ślepowrońska
Adelajda Tatomir-Dyras
Renata Tobiasz
Renata i Edmund Troka
Elwira i Stanisław Truchanowie
Małgorzata Trzepla
Małgorzata i Henryk
   Tyborscy
Ilona Urbańczyk
Stanisław Wdowiak
Jolanta Włodarczyk
Janina Wojas
Joanna Wojewoda
Mirosław Wojtyś
Magdalena Wołk-Łaniewska
Agnieszka Wójcicka
Dariusz Wróblewski
Teresa Wysmyk
Izabela Zaborowska
Irena Zalesińska
Joanna Zawada
Małgorzata Ziomek
Joanna Zub
Agnieszka Zygula

Supervisorzy

Assistant Managerowie

Managerowie

Assistant Supervisorzy

Uwaga! Jeżeli planujesz awans (od Supervisora wzwyż) i chcesz, aby informacja o twoim osiągnięciu została zilustrowana fotografią, prześlij 
nam swoje zdjęcie na adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.
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TOP  DYSTRYBUTORZY

Awanse i osiągnięcia | grudzień 2010

01.2011                                                                                                                                                                                                                                        5

1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Wiesława i Adam Spyrowie
4. Urszula Zyskowska
5. Magdalena Strojna

1. 
Magdalena 
Błaszczak

Renata Jarosz
Justyna i Waldemar

Brzescy

Małgorzata Czarna 
i Eligusz Czarny

3. 2. 
Elżbieta 

Kaźmirowska

1. Urszula Zyskowska
2. Wiesława i Adam Spyrowie
3. Halina Bigaj
4. Anna i Piotr Szewczykowie
5. Katarzyna Węglarz
6. Justyna i Waldemar Brzescy
7. Urszula i Mirosław Kapustowie
8. Janina i Witold Puchalscy
9. Agnieszka Podoba
10. Magdalena Strojna

11. Ewa i Piotr Jurkowie
12. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
13. Magdalena Kurzawa
14. Urszula Przystaś
15. Elżbieta Kaźmirowska
16. Stanisława Karpińczyk
17. Maria i Jacek Bartkowiakowie
18. Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny
19. Krystyna Kwiecień
20. Bożena Gaj

6. Stanisława Karpińczyk
7. Maria i Jacek Bartkowiakowie
8. Grzegorz Sieczka
9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
10. Jolanta i Radosław Jochimowie

Obroty całkowite

Najskuteczniejsi sponsorzy

Obroty niemanagerskie

Kiedy spełnisz wymogi programu, twoja premia powiększy się o dodatkową kwotę, 
przeznaczoną na zakup wybranego przez ciebie środka trwałego, wypłacaną przez 
okres nawet do 36 miesięcy!

Twoja szansa na nowy samochód lub większe mieszkanie!

Program Motywacyjny

Zasady kwalifikacji

Poziom I Poziom II Poziom III

Miesiące kwalifikacji Ilość pk. grupowych wymaganych do kwalifikacji

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 200

trzeci 150 225 300

400 $ 600 $ 800 $

Szczegóły kwalifikacji w Zasadach Działalności.
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Gwiazdki Forever
Warszawa 7 grudnia 2010

Oświȩcim 10 grudnia 2010

Wrocław 8 grudnia 2010

Mimo wytężonej pracy nad tym, aby rok zakończył się z jak najlepszymi wynikami, Dystrybutorzy zawsze 
znajdują czas, by spotkać się w gronie przyjaciół Forever, dzielić się swoimi całorocznymi doświadczeniami, 
planować działania na przyszły rok, wspólnie kolędować, kosztować świątecznych przysmaków i po prostu 
radośnie spędzać ten magiczny, gwiazdkowy czas razem.
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Katowice 9 grudnia 2010

Kraków 18 grudnia 2010
Przepełniony hotel Sheraton, niemal 500 osób, tłum ludzi szczęś-
liwych, uśmiechniętych – wspaniała atmosfera. Cudowny aloes 
przyciągnął miłośników i dystrybutorów.  Piękna oprawa, wspania-
łe prowadzenie imprezy przez dwie pary Senior Managerów: Marię  
i Wiesława Grotyńskich oraz Ewę i Janusza Wiśniewskich. Wystąpie-
nia Dyrektora Jacka Kandefera oraz Diamond-Sapphire Managera 
Bogumiły Sroki to motywacja do pracy. Awanse i odznaczenia.  Wy-
kład naszej kochanej i niezastąpionej dr Kraczki, sposób przekazania 
informacji o znaczeniu aloesu w naszym życiu, zapadł głęboko w nas 
wszystkich. Kasia Jurkowska – akcent sportowy, zapierający dech w 
piersiach. Piękny występ Oliwii Furman, która swoim cudownym 
głosem dostarczyła  publiczności nieprawdopodobnych  emocji.
Korzystając z okazji, pragnę gorąco podziękować Dyrekcji za zapro-
szenie mojej córki Oliwii. Jestem szczęśliwa że mogę współpraco-
wać z Firmą która daje nam to, co najlepsze! 

Z życzeniami sukcesów w Nowym Roku!
Maria Furman, Assistant Supervisor



Styl życia Forever
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Wesprzyj swoje 
naturalne siły 

obronne!
O tej porze roku wokół nas jest mnóstwo kichających, prychających i zakata-

rzonych ludzi, co może stanowić prawdziwe wyzwanie dla naszego układu 
odpornościowego. Na szczęście natura oferuje nam substancje odżywcze, 

które mogą nas wesprzeć i pomóc nie tylko przetrwać zimę w świetnej 
kondycji, ale doskonale się o tej fantastycznej porze roku bawić!

Forever Living Products wie, jak ważne jest zachowanie dobrego 
zdrowia i oferuje suplementy diety stworzone specjalnie po to, 

by wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu odpornoś-
ciowego i naturalne siły obronne twojego organizmu. 

Absorbent-C: witamina C to substancja odżywcza od wie-
ków kojarzona z dobrym zdrowiem. To nie tylko potęż-
ny antyutleniacz, stanowiący element systemu obronne-
go przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, ale 
również suplement dobroczynny dla skóry i konieczny 
dla zachowania zdrowia tkanki łącznej. Absorbent-C  
z otrębami owsianymi (rozpuszczalny błonnik) to zna-
komity suplement, o który warto wzbogacić swoją co-
dzienną dietę.

kod 048

Forever Active Probiotic: sześć szczepów przy-
jaznych bakterii zawartych w Forever Active 
Probiotic pomaga wspierać zdrowie układu 
trawiennego, poprawiać przyswajanie sub-
stancji odżywczych i wzmacniać odporność. 
Atutem tej małej, łatwej do połknięcia tab-
letki jest to, że nie trzeba przechowywać jej 
w lodówce.
kod 222
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Propolis Pszczeli Forever: propolis ma 5000-letnią historię. Jest to słowo wywo-
dzące się z greki, które dosłowie ocznacza „przed miastem”, co miało podkre-
ślić, że propolis chronił społeczność przed zewnętrznym niebezpieczeństwem. 
Ta „obrona przed intruzami” to nadzwyczajna substancja wytwarzana przez 
pszczoły, o naturalnej zawartości witaminy B kompleks oraz 22 aminokwasów. 
Pszczoły używają propolisu jako warstwy ochronnej pokrywającej wnętrze ula, 
często uznawane za bezpieczniejsze od większości sal operacyjnych. Propolis 
Pszczeli Forever to doskonały sposób wsparcia naturalnych mechanizmów 
obronnych organizmu.

kod 027

Forever Garlic-Thyme: czosnek i tymianek, dwa potężne antyutleniacze, połą-
czone, by stworzyć świetne narzędzie dla zachowania dobrego zdrowia. Czos-
nek zawiera również german, uważany za pierwiastek śladowy, wspierający 
układ odpornościowy. Forever Garlic-Thyme to bezwonna kapsułka, która 
pomaga chronić organizm przed wolnymi rodnikami, jednocześnie wspiera-
jąc przemianę tłuszczy w energię.
kod 065

Mleczko Pszczele Forever: oprócz witamin A, C, D i E mleczko pszczele zawie-
ra również witaminę B5, czyli kwas pantotenowy, o kluczowym znaczeniu dla 
syntezy i metabolizmu białek, tłuszczy, węglowodanów oraz niektórych hor-
monów. Odgrywa ona także rolę w wytwarzaniu przeciwciał i białych krwi-
nek, stanowiących jedne z głównych obrońców organizmu przed niepożądany-
mi drobnoustrojami. Mleczko pszczele jest jednym z najbardziej kompletnych 
pokarmów – ma wysoką zawartość białek, jest łatwo przyswajane i trawione.

kod 036

Herbata ziołowa z kwiatem aloesu (kod 200) i Miód Pszczeli Forever (kod 207): 
nasza niskokaloryczna, bezkofeinowa herbata ziołowa to doskonała mieszan-
ka liści, ziół i przypraw, wyselekcjonowanych tak, by dać ci poczucie orzeźwie-
nia i odświeżenia. Do kwiatów aloesu z naszych własnych plantacji dodaliśmy 
odświeżające i aromatyczne: cynamon, skórkę pomarańczową i goździki oraz 
kojące ziele angielskie i imbir. Dodaj odrobinę bogatego w węglowodany 
Miodu Pszczelego Forever, a zyskasz skarbnicę naturalnych dobrodziejstw, 
łatwostrawną i lubianą przez wszystkich.

Tej zimy zadbaj o zdrowie. Korzystając na co dzień z pomocy „obrońców” Forever zrobisz pierwszy krok na drodze do wsparcia 
i zachowania umiejętności układu odpornościowego do ochrony twojego zdrowia przed zimowymi „napastnikami”!

źródło: Forever International, styczeń 2005
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Czy stawiasz sobie „roztropne” cele?

Earl Nightingale powiedział: Człowiek, który nie ma celu jest jak 
statek bez steru; jeżeli w ogóle uda mu się wypłynąć z portu, naj-
prawdopodobniej skończy jako wrak na jakiejś bezludnej wyspie. Cóż 
więcej można powiedzieć o tym, jak ważne jest, by mieć klarowną 
koncepcję dotyczącą tego, dokąd chcemy dotrzeć oraz sposób na-
wigacji, który nam to umożliwi. Cele precyzują miejsce docelowe; 
co jednak ważniejsze, stanowią również punkty odniesienia, który-
mi możemy posługiwać się dla porównywania bieżącej lokalizacji  
z miejscem docelowym i dokonywania stosownych korekt kursu, 
by mieć pewność, że dotrzemy tam, gdzie chcemy. Tylko bardzo 
niemądra osoba wyrusza w podróż, nie wiedząc gdzie chce dotrzeć, 
ani jaką drogę wybrać. Z drugiej strony, roztropna osoba wyznaczy-
łaby sobie cele według takiego schematu:

KONKRETNE. Nasze cele powinny stanowić klarowną odpowiedź 
na następujące pytanie: co dokładnie chcemy osiągnąć i kto jesz-
cze będzie zaangażowany w to osiągnięcie? Dla przykładu weźmy  
Podział Zysków. Jest to konkretny cel. Kto jeszcze będzie zaan-
gażowany? Wiemy, że będziemy potrzebować pomocy Managera  
w strukturze, nazwijmy go Jimem Reynoldsem. Nasz cel mogliby-
śmy więc sformułować następująco: Zakwalifikuję się do udziału w 
Podziale Zysków z pomocą mojego Managera w strukturze – Jima 
Reynoldsa. To dobry początek, potrzebuje jeszcze jednak doszlifo-
wania, ponieważ nasze cele muszą być zmierzalne.

ZMIERZALNE. Nasze cele muszą być sformułowane w taki sposób, 
byśmy swobodnie mogli sprawdzać swoje postępy na 
drodze do ich realizacji, jak również byśmy wiedzieli, 
kiedy je faktycznie osiągniemy. Do tego potrzebne 
nam jest stwierdzenie ile lub jak wielu. Na przy-
kład, cel kwalifikacji do Podziału Zysków okre-
ślony zostałby ilością (ile) wymaganych punktów 

Oto ostatnia chwila by podsumowując realiza-
cję swoich celów w 2010 roku, wyznaczyć sobie 
nowe cele na 2011 rok. Niemal wszyscy są zgod-
ni co do tego, jak ważne jest stawianie sobie ce-

lów. Jednak nie każdy faktycznie to robi, a jeszcze 
mniej osób monitoruje swoje postępy na drodze do 
realizacji owych celów. Niniejsze szkolenie ma zmoty-
wować nas wszystkich do określenia tego, co chcemy 
osiągnąć w 2011 roku oraz do zastanowienia się nad 
roztropnym (ang. schemat SMART) sposobem podej-
ścia do tego tematu.

Bill Lewis, Senior VP of Operations

kartonowych: Osiągnę Podział Zysków generując 700 punktów kar-
tonowych, w tym 150 pk. od nowych osób, które zasponsoruję w ciągu 
roku, oraz pomagając mojemu Managerowi w strukturze, Jimowi 
Reynoldsowi, wygenerować 600 pk. z jego grupą. Cel wygląda coraz 
lepiej, jednak musimy postarać się o jego uzgodnienie.

UZGODNIONE. Nasze cele powinny być zgodne z pragnieniami  
i filozofią osób, które mają w nich udział. Na przykład, trudno by-
łoby zakwalifikować się do Podziału Zysków przy udziale Jima Rey-
noldsa, gdyby nie chciał on wygenerować 600 pk. To dobra chwila, 
by skontaktować się z Jimem i upewnić się, że nasze i jego cele są 
zgodne oraz że obaj uważamy je za realistyczne.

REALISTYCZNE. To, co jest realistyczne dla jednej osoby, dla drugiej 
takie być nie musi. Dobrym sposobem weryfikacji realistyczności 
celu jest zadanie sobie pytania, czy szczerze wierzymy, że możemy 
go osiągnąć. Nie ma znaczenia, że inni powiedzą nam, czy możemy 
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A jaki prezent Forever ty sprawisz swoim dziadkom?

go osiągnąć. Znaczenie ma to, czy naprawdę, z głębi serca wierzymy, 
że możemy go osiągnąć. Kiedy odczytamy nasze prawdziwe uczu-
cia, możemy nakreślić dla naszego celu ramy czasowe.

RAMY CZASOWE. Napoleon Hill zauważył: Cel to marzenie  
z datą realizacji. Nasze cele są ujęte w ramy czasowe, gdy mają datę 
rozpoczęcia i zakończenia. Stwierdzenie pewnego dnia zakwalifiku-
ję się do Podziału Zysków nie jest celem, ani nie stanowi dla nas mo-
tywacji do wyruszenia w drogę ku realizacji zamierzenia. Musimy 
dodać sformułowanie ograniczające w czasie, takie jak w 2011 roku. 
Dzięki temu zyskujemy datę początkową – 1 stycznia 2011 oraz 
datę końcową – 31 grudnia 2011.

I oto mamy roztropnie postawiony cel: W 2011 roku zakwalifikuję 
się do Podziału Zysków, realizując następujące zadania:
1. Wygeneruję 700 punktów kartonowych, z czego 150 pk. będzie 
pochodzić od nowych osób, które zasponsoruję w ciągu roku. 
2. Pomogę mojemu Managerowi w strukturze Jimowi Reynoldso-
wi wygenerować 600 pk. z jego grupą. 

Jest to klarowny cel, dzięki któremu dokładnie wiemy, co zamie-
rzamy osiągnąć; dostarcza nam danych, dzięki którym będziemy 
mogli zmierzyć nasze postępy na drodze do jego realizacji; został 
uzgodniony ze stronami, które przyczynią się do jego osiągnię-
cia; jest realistyczny, byśmy z entuzjazmem, bez obaw czy chwili 
wahania mogli pracować nad jego spełnieniem; oraz został ujęty  
w ramy czasowe, dzięki czemu możemy skoncentrować naszą ener-
gię na okresie 12 miesięcy, nie dając się rozproszyć perspektywą ja-
kiejś tajemniczej, mglistej przyszłości.

Elbert Hubbard powiedział: Wielu ludzi ponosi w życiu porażkę nie 
z braku umiejętności, rozumu czy nawet odwagi, lecz tylko dlatego,  
że nigdy nie skupili swojej energii na celu. Poświęć swój czas na zde-
finiowanie swojej przyszłości! 

źródło: Forever International, styczeń 2011

21 stycznia
Dzień 
Babci

22 stycznia
Dzień

Dziadka
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Gotowi na wielką randkę!

Aloesowy żel do kąpieli  (kod 014)
Przygotowania zacznij od ciepłej, relaksującej kąpieli z Aloe Bath 
Gelée. Ten żel do kąpieli o wysokiej zawartości czystego, stabili-
zowanego miąższu Aloe Vera został stworzony, by relaksować  
i odświeżać. W połączeniu z naszą myjką-luffą (kod 7030) pomoże 
usunąć martwy naskórek, by twoja skóra była gładka i oczyszczona. 
Jednocześnie, jego bogata receptura gwarantuje, że składniki wnik-
ną w głąb skóry nawilżając tkanki.

Szampon (kod 260) 
i odżywka do włosów (kod 261) 
Aloe-Jojoba
Kiedy będziesz relaksować się w wannie, popraw 
kondycję swoich włosów korzystając z Szamponu  
i Odżywki do włosów Aloe-Jojoba. Produkty te po-
mogą ci w zachowaniu zdrowia włosów i skóry gło-
wy, a zawarty w nich stabilizowany miąższ Aloe Vera 
nada włosom świeżość i jedwabistą elegancję. 

Czy jesteś singlem, czy szczęśliwym „posiadaczem” współmałżonka, Walentynki to doskonała chwila, by 
spędzić czas z ukochaną osobą. Może w tym roku wybierasz się na randkę w ciemno, może zarezerwowałeś 
już stolik w restauracji na romantyczną kolację we dwoje, a może umawiasz nianię, by tego dnia oderwać się 
ze współmałżonkiem od codziennych obowiązków. Niezależnie od tego, jakie są twoje plany, Forever Living 
oferuje doskonałe produkty, by pomóc ci przygotować się do wielkiej randki.
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Aloesowa Emulsja Nawilżająca (kod 063)
Kiedy się osuszysz, obficie wmasuj w ciało Aloesową Emulsję Na-
wilżającą, by nawilżyć i ukoić skórę. Ta wyjątkowa emulsja ma wy-
bitne właściwości nawilżające. Zawiera również kolagen i elastynę, 
by skóra była gładka i jędrna przy jednoczesnym utrzymaniu jej 
naturalnej równowagi pH. Aloesowa Emulsja Nawilżająca jest do-
konała do pielęgnacji twarzy, dłoni i całego ciała.

Sonya Colour Collection
Drogie Panie – dopełnieniem przygotowań do Walentynek będzie 
makijaż wykonany kosmetykami kolorowymi Sonya. 

Perfumy 25th Edition
Jesteś już prawie gotów do wyjścia – jeszcze tylko odrobina perfum 
– dla panów (kod 209) lub pań (kod 208). Fantastyczny wieczór 
czas zacząć!

Niech doskonałe produkty Forever pomogą ci 
wyglądać i czuć się fantastycznie podczas tego-
rocznych Walentynek i dzielić te magiczne chwile  
(i wyjątkowe produkty) z tymi, których kochasz!

źródło: Forever International, luty 2007

Forever Marine Mask (kod 234)
Dodatkowe nawilżenie i głębokie oczyszczanie to oczywisty spo-
sób na przywrócenie skórze miękkości i naturalnej struktury. Fore-
ver Marin Mask głęboko nawilża, a jednocześnie przywraca skórze 
równowagę, dzięki zawartości naturalnych minerałów morskich, 
takich jak wodorosty i algi. Natomiast Aloe Vera, miód i wyciąg  
z ogórka mają silne właściwości nawilżające i odżywcze.

Gentleman’s Pride 
(kod 070)
Mężczyźni uwielbiają po-
czucie świeżości i oczysz-
czenia, jakie nadaje ich 
skórze Gentleman’s Pride, 
a kobiety jego delikatny, 
męski aromat. Ta gładka, 
jedwabista emulsja po go-
leniu nie zawiera alkoholu 
i działa również jak balsam, 
kojąc i regenerując skórę po 
goleniu.
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Zamawianie 
przez 

internet

Składanie zamówień przez internet to bardzo wygodna i prosta forma dokonywania zakupów z dostawą 
do domu. Poniżej znajdziesz krótki przewodnik po stronie www.flpp.com.pl, na której możesz zamówić 
produkty i literaturę Forever.

Kiedy wejdziesz na 
www.flpp.com.pl 
i chcesz zamówić pro-
dukty, kliknij Zaloguj 
się w lewym górnym 
rogu strony. 

Na ekranie pojawią się twoje dane dystrybutorskie. 
Aby zacząć robić zakupy, kliknij Koszyk. 

Pojawi się ekran wyboru produktów i literatury. Aby 
było ci łatwiej wyszukać towary, które chcesz zamó-
wić, możesz wyświetlać po jednej kategorii.

Wpisz swój numer ID Dystrybutora oraz hasło, 
które znajdziesz na dole każdego swojego wydruku 
premii, a następnie kliknij Zaloguj się.

1. 

3. 4. 

2. 

F

F F480000......
Jan Iksiński......



Tu pojawi się twój adres 
z naszej bazy danych.

Koniecznie podaj 
kontakt do siebie!Jeżeli chcesz, by paczka 

została wysłana na inny 
adres, wpisz go tutaj.
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Jeżeli chcesz sprawdzić swoje bieżące 
obroty, wejdź na www.foreverliving.com 
i wybierz logowanie dla dystrybutora. 
Zaloguj się, podając swój numer Dystry-
butora oraz hasło, które również znaj-
dziesz na dole swojego wydruku premii. 

Kiedy klikniesz zakończ zamówienie, twoje zamówenie zostanie przesłane do FLPP - teraz pozosta-
je ci już tylko czekać na kuriera z przesyłką!

Kiedy wybierzesz już wszystkie produkty, kliknij prze-
licz, aby sprawdzić wartość zamówienia. Możesz też 
kliknąć wyświetl tylko zamówione, aby upewnić się,  
że zamówienie się zgadza.

Klikając znak + przy wybranych produktach, wybierz 
ilość, jaką chcesz zamówić.

Pojawi się informacja o kwocie do zapłaty oraz war-
tości pk. zamówienia. Wyświetlona zostanie również 
informacja na temat opłaty za transport – pamiętaj, 
jeżeli twoje zamówienie opiewa na kwotę powyżej 
1500 PLN, przesyłka jest bezpłatna. Kolejna wyświet-
lana informacja dotyczy prawidłowości zamówie-
nia – jego minimalna wartość to 250 PLN. Jeżeli po 
przeliczeniu zamówienia chcesz domówić produkty, 
ponownie wybierz kategorię. Jeżeli natomiast zamó-
wienie jest kompletne, kliknij zamknij zamówienie.

Wyświetlone zostaną dane do wysyłki. Paczka może 
zostać przesłana na twój adres, jaki widnieje w naszej 
bazie danych lub na inny, wybrany przez ciebie. 
Koniecznie podaj do siebie kontakt, to bardzo uła-
twia prawidłowe dostarczenie przesyłki. 
Jeżeli teraz przypomnisz sobie, że chcesz jeszcze zamó-
wić dodatkowe produkty, kliknij powrót do edycji. 
Jeżeli natomist chcesz zakończyć proces zamawiania, 
wybierz zakończ zamówienie. 

6. 5. 

7. 8. 

FF



Informacje

Cena pakietu: 35 PLN
kod PZK: zestaw damski 
kod PZM: zestaw męski

Dystrybutorzy, którzy uzyskali 
kwalifikację, otrzymują pakiet gratis.

Wszystkie ważne informacje na temat Zjazdu znajdziecie na 
www.europeanrally.eu

Strona w języku angielskim.

15 - 16 kwietnia

Koszulka (damska/męska) z logo

daszek z logo

dmuchana 
rękawica
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Zamów produkty z dostawą do domu – kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.
Możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, tel. 22/456 43 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60
- złożyć zamówienie przez stronę www.flpp.com.pl
- wysłać e-mail na adres flpp@flpp.com.pl 

Ważne! Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzinach 
pracy, czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

ZAMÓWIENIA WYSYŁKOWE

Sprzedaż produktów Forever na aukcjach internetowych (np. Allegro) stanowi naruszenie Za-
sad Działalności i polityki Firmy. Sprzeczna z Zasadami jest również sprzedaż produktów Forever  
w punktach handlu detalicznego, np. w sklepach, aptekach, komisach, na bazarach.
W stosunku do dystrybutorów naruszających Zasady Działalności będą wyciągane konsekwencje 
– z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich włącznie.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI

W kwietniu najlepsi Dystrybutorzy z całego świata 
zjadą się do Wiednia na potrójne święto Forever: 
Zjazd Światowy, Zjazd Europejski i Europejski Podział 
Zysków. Podczas tej wyjątkowej uroczystości polska 
grupa zaprezentuje się następująco:



Informacje
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Gadżety Forever

kod 10087
cena 5,04 PLN

NOWOŚĆ!

W Forever Living Products nie ustajemy w stara-
niach, by być bardziej „zielonymi”. Dlatego teraz ofe-
rujemy ci poręczne torby na zakupy wielokrotnego 
użytku. Do tej trwałej torby na ramię łatwo zmieścisz 
trzy baniaki Miąższu Aloe Vera i dwie butelki Forever 
Pomesteen Power – lub dowolny zestaw swoich ulu-
bionych produktów. Kup swoją torbę już dziś – albo 
jeszcze lepiej kilka, by rozdać swojej rodzinie, znajo-
mym i najlepszym klientom i ty też stań się bardziej 
„zielony” z Forever!

KONKURS !!!
Profesjonalny Sprzedawca Roku   

W grudniu rozpoczęła się III edycja Polish National Sales Awards 
- konkursu Profesjonalny Sprzedawca Roku 2010.   

W III edycji przewidziano 9 kategorii, w tym Menedżer branży MLM.   
 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 1 grudnia 2010 do 15 kwietnia 2011. 
 

Szczegóły dotyczące konkursu na www.pnsa.pl
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Warszawa, Teatr Żydowski  
Pl. Grzybowski 12/16

godz. 11.30

Powitaj wiosnę z Forever Z
Panorama biznesu Z
Awanse i osiągnięcia Z
Sukces twojego biznesu Z

cena biletu 20 zł

Success Day

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 19.03      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

BYDGOSZCZ 08.02            18.00
22.02

NOT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, I p., sala 110

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZYKOWY 02.02            17.00
09.02
16.02
23.02

ul. Willowa 13 Szansa na biznes Anna Lubińska, Senior Manager

ELBLĄG 02.02            18.00 Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

GDAŃSK 15.02            18.00
22.02

Oddział FLPP, Al. Grunwaldzka 136 Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDYNIA
Wielki Kack

01.02            18.30
08.02
15.02
22.02

Osiedle Fikakowo, ul. Górnicza 42 Produkty aloesowe 
Forever dla zdrowia 
i urody

Joanna Porada, Assistant Manager
Wioletta Kruszyńska, 
Assistant Supervisor

KATOWICE 24.02            18.00 Restauracja Mieszko, ul. Ułańska 12
(nad Oddziałem FLPP)

Skuteczny sponsoring
Moje doświadczenia 
z produktami Forever

Urszula Kućka, Soaring Manager

Ewa Gardziel, mgr biolog

KOŚCIERZYNA 01.02            18.00
08.02
15.02
22.02

ul. Derdowskiego 11 (przy Rogali) Szansa na biznes Halina i Wiesław Micorkowie, 
Senior Managerowie

KALENDARZ SPOTKAŃ
luty 2011

19 marca 2011
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Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 59
tel. 22/456 43 58
tel. 22/456 43 57
tel. 22/456 43 56
fax 22/456 43 60
e-mail: 
flpp@flpp.com.pl

FOREvER LIvING PRODUCTS POLAND
Biuro Główne i Centrum Sprzedaży Warszawa

GODZINY PRACY
Biuro Główne FLPP: 
pon.-pt. 09.00-17.00

Recepcja i Dział Sprzedaży:
pon. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
w Success Day 09.00-11.00

Oddział Gdańsk 

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/736 51 09
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00

Oddział Katowice 

ul. Ułańska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail:  
katowice@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Stanisław Szczepanik

Oddział 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., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Władysław Peszko

Oddział Poznań 

ul. Sczanieckiej 8A
60-216 Poznań
tel. 61/66 33 585
e-mail:  
poznan@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Przemysław Pawlicki

Oddział Wrocław 

ul. Gen. Pułaskiego 42C
53-505 Wrocław
tel. 71/788 91 99
e-mail:  
wroclaw@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Grzegorz Osiński

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

KRAKÓW 02.02            18.00
09.02
16.02
23.02

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 10.02            17.00
17.02
24.02

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bogumiła Sroka, 
Diamond-Sapphire Manager
Helena Gaca, Manager
Grażyna Kulesza, Supervisor

KRAKÓW 11.02            18.00 Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bożena Gaj, Senior Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 01.02            17.00
08.02
15.02
22.02

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Wiesława Spyra, Senior Manager
Barbara Głowacz, Supervisor

KRAKÓW 04.02            17.00
07.02            
14.02
18.02
21.02
25.02
28.02

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bożena Gaj, Senior Manager
Aleksander Konieczny, Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 03.02            18.00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu
Rolniczego, Al. 29 Listopada 46

Higieniczny tryb życia 
z produktami Forever

Ewa Gardziel, mgr biolog

LUBLIN 01.02            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 15.02            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

ŁÓDŹ 08.02            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Szansa na biznes Grażyna Kurp, Soaring Manager
Elżbieta Ostrowska, Manager

ŁÓDŹ 22.02            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

MyFLPBiz szansą na 
rozwój twojego biznesu

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Elżbieta Ostrowska, Manager

OSTROŁĘKA 02.02            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

OSTROŁĘKA 21.02            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

POZNAŃ 14.02            18.00
28.02

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

Szansa na biznes Bożena Matkowska, Senior Manager
Maria Perz-Paprocka, Senior Manager

RACIBÓRZ 04.02            17.00
25.02

ul. Opawska 83b/6 Szansa na biznes Kazimierz Swoboda, 
Senior Manager

SANDOMIERZ 01.02            18.00 Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

WARSZAWA 08.02            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Warsztaty biznesowe Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie
Renata Błażejewska, Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WARSZAWA 22.02            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WARSZAWA 14.02            17.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Nawiązywanie 
kontaktu

dr Aleksander Kisil, doradca, coach 
i trener biznesu

WARSZAWA 28.02            17.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Badanie potrzeb 
konsumenta

dr Aleksander Kisil, doradca, coach 
i trener biznesu

WARSZAWA 07.02            18.30
14.02
21.02
28.02

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WROCŁAW 09.02            18.00 Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7 Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WROCŁAW 26.02            12.00 Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7
Świeży powiew 
dla Forever
Nowości na 2011 rok

Przekrój oferty

Jacek Kandefer, Dyrektor
Bogumiła Sroka, 
Diamond-Sapphire Manager
Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie
Małgorzata Stręk, biochemik
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ERRATA: SZKOLENIA - LUTY 2011 
 
 
OSTROŁĘKA 
4 lutego 2011 
SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00 
  
Szansa na biznes - Manager Anna Popielarz, Manager Stanisław 
Makowski 
Suplementacja produktami Forever na zimę  

- Tadeusz Kaczmarczyk, Manager 
 
POZNAŃ 
5 lutego 2011 
Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118, godz. 14:00 
 
Szansa na biznes – Senior Manager Bożena Matkowska,  

       Senior Manager Maria-Perz Paprocka 
Oferta produktowa Forever na zimę - dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska 
 
GDAŃSK  
19 lutego 2011 
CH Manhattan, Al. Grunwaldzka 82, godz. 12:00 
  
Szansa na biznes - Soaring Manager Grzegorz Sieczka 
Suplementacja na całe życie - dr Jerzy Oleszkiewicz 
  
SZCZECIN 
27 lutego 2011 
Willa West-Ende, Al. Wojska Polskiego 65, godz. 15:30 
  
Szansa na biznes - Manager Łucja Trzpis 
Kompleksowa pielęgnacja cery i ciała produktami Forever  

- Katarzyna Janiczek, konsultantka aloesowej urody 
 
TARNÓW  
28 lutego 2011 
Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10, godz. 17:00 
  
Szansa na biznes - Senior Manager Alicja Markowska 
Produkty Forever - dobra kondycja i odporność organizmu przez cały rok 
      - Katarzyna Węglarz, konsultantka aloesowej odnowy biologicznej 
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