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To z pewnością najlepsze określenie tego, co działo się 
podczas naszego fenomenalnego Super Rally w Wa-
szyngtonie. W piątkowy poranek mówiłem o zmianie  
i teraz chciałbym powtórzyć moje przemyślenia na ten 
ważny temat. 

Tak, jak mówiłem podczas swojego wystąpienia, 
zmiany zachodzą wszędzie wokół nas: w biznesie, w 
rodzinie, praktycznie w każdym aspekcie naszego ży-
cia. Zbyt często ludzie odrzucają zmiany, bojąc sie nie-
znanego lub pragnąc pozostać w swojej bezpiecznej 
strefie komfortu. Jak bohaterowie książki „Kto zabrał 
mój ser?”, o której mówiłem i którą gorąco polecam 
każdemu z Was, możemy albo być przygotowani na 
zmianę i wychodzić jej naprzeciw, albo bać się jej i ją 
odrzucać. Nigdy jednak nie zapominajcie, że zmiana  
i tak przyjdzie, niezależnie od naszej reakcji. Tylko ak-
ceptując ją i skutecznie sobie z nią radząc, będziemy 
mogli ruszyć naprzód.

Jestem niesamowicie podekscytowany zmianami, ja-
kie wprowadzamy, by skierować i zorientować nasz 
biznes na kolejny wymiar sukcesu. Głęboko wierzę, że 
zmiana w 2013 roku na Global Rally oraz wprowadze-
nie Profit Sharing 2.0 niesie dla nas potencjał olbrzy-
miego sukcesu.

Wprowadzenie przed wielu laty programu Podziału 
Zysków było kluczowym czynnikiem naszego dotych-
czasowego sukcesu. Przez te wszystkie lata wręczy-
liśmy Wam ponad 100 milionów dolarów. A mnie 
ogromnie cieszy wpływ, jaki ten program wywarł na 
Wasze życie. Podział Zysków osiągnął wszystko to, 
na co mieliśmy nadzieję, i jeszcze więcej. Nadszedł 
jednak czas, by przenieść ten program i nasze Zjazdy 
na wyższy poziom. Słuchaliśmy Waszych komentarzy  
i szczerze wierzę, że jest to dla Forever Living Products 
właściwy ruch i wielka możliwość, by wznieść się na 
jeszcze wyższe szczyty.

Podczas gdy świat biznesu gnębią klęski, Forever Living 
Products jest, i pozostanie, filarem siły i stabilności. 
Wierzę w Was wszystkich. Wierzę w nasz wspaniały 

korporacyjny zespół i wierzę, że Profit Sharing 2.0 i Glo-
bal Rally postawią nas na ścieżce do jeszcze większego 
sukcesu w przyszłości.

Ogromnie się cieszę na myśl, że w przyszłym roku przy-
jedziecie do Phoenix na ostatni z naszych International 
Super Rally. Uwielbiam Arizonę. Nie przychodzi mi na 
myśl żadne inne miejsce, które byłoby lepsze na święto-
wanie takiego niesamowitego kamienia milowego niż to, 
w którym się wszystko zaczęło – ponad 33 lata temu. 

Wykorzystajcie więc w praktyce wszystko to, czego na-
uczyliście się na Super Rally i z mocą zakończcie rok 
2011. Zostało zaledwie parę miesięcy; nie pozwólcie, by 
tak po prostu minęły i by w grudniu nie okazało się, że 
nie osiągnęliście swoich celów. Wiem, że wielu z Was 
ciężko pracuje, by ten rok był wspaniały, ale jestem pe-
wien, że stać Was na jeszcze więcej. Chcę podziękować 
Wam wszystkim za to, że jesteście częścią Forever i że 
dzięki Wam jest to największa szansa na świecie.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Zmiana!

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Podczas wrześniowego Success Day w Warszawie 
pokazaliśmy fantastyczne filmiki „Jestem Forever” 
(cały czas możecie oglądać je na naszym profilu na 
Facebook'u). Są to krótkie materiały wideo poświę-
cone liderom Forever z całego świata. Każdy z wypo-
wiadających się Dystrybutorów opowiada o innym 
aspekcie zarówno życia, jak i budowania biznesu. Ich 
prywatne zainteresowania są przeróżne – od podró-
żowania, przez jazdę na rowerze górskim i remonto-
wanie starych samochodów, aż po fotografowanie. 
Jednak niezależnie od miejsca zamieszkania i osobi-
stych upodobań, mają jedną pasję, która ich łączy: 
Forever. Właśnie dzięki temu, że praca z Forever stała 
się ich pasją, teraz mają czas na realizację prywatnych 
zamierzeń i spełnianie swoich marzeń. Kiedy ogląda-
my i słuchamy tych liderów, ewidentnie z każdego ich 
słowa bije poczucie spełnienia i spokoju. Zawdzięcza-

ją to swojemu zaangażowaniu i wysiłkowi, jaki włożyli 
w rozwój swojego biznesu Forever. Właśnie dlatego 
każdy z nich na zakończenie filmu z dumą mówi „Je-
stem Forever”.
W październiku rozpoczęliśmy cykl nowych spotkań 
dla Assistant Supervisorów. Jeżdżąc po całej Polsce  
i spotykając się z Dystrybutorami, którzy są dopiero 
na początku swojej drogi z Forever, nie mam wątpli-
wości, że wielu z nich już niebawem, dzięki współ-
pracy z naszą wspaniałą Firmą, osiągnie postawione 
sobie cele i też powie Jestem Forever!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Awanse i osiągnięcia | wrzesień 2011

Supervisorzy

Assistant Managerowie

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.

Beata Babicka
Krystyna Babicz
Malwina Bajgier
Kinga Bajgier-Tarnożek  
   i Marian Tarnożek
Teresa Bąbka
Teresa i Marek  
   Bednarczykowie
Piotr Bednarski
Jadwiga Bocheńska
Agnieszka Bojanowska
Leszek Bruśniak
Monika Brzeska-Cziżow
Łucja Bullock
Danuta Całek
Janina i Lech  
   Chmielewscy
Ewa Chuda
Alicja Czwerenko
Ewa Ćwiertniak
Małgorzata Dąbek
Zofia Dominiak
Bogdan Dopierała
Danuta Drąg
Elżbieta Drewniak
Agnieszka Drozdowska
Anna Dyjach
Jadwiga Gabrusewicz
Anna Gabryś
Agnieszka i Mariusz Gajek
Zofia Gawlak-Curuś
Agnieszka Gołąb
Maria Grobarek
Anita Grzędzicka

Renata Grzybek
Teresa Jabłońska
Alicja Jadczak
Monika  
   Janiczek-Budzowska
Maryla Janikowska
Anna Jastrzębska
Małgorzata Jaworska
Mariola Jędrzejak
Anna Juchnowicz
Ewa Kaczorowska
Małgorzata Kalinowska
Krystyna Kasperczyk
Agata Kasperek
Michał Kądziołka
Elżbieta Kicyk
Maria Kierepka
Barbara Kisielewska
Maria Kopiec
Kamil Kotański
Anna Kotarba
Anna i Jacek Kozerowie
Celina Koziorz
Piotr Kożuch
Dominika Krawczyk
Justyna Kreft
Bogumiła Krzeszowiel
Marek Krzewniak
Iwona Krzyworzeka
Aleksandra Kula
Anna i Piotr  
   Landwójtowiczowie
Joanna Langowska
Anna Lassak

Anna Leszczyńska
Michał Lika
Beata Luboń
Katarzyna Madej
Maria i Leszek  
   Manturowie
Mirosława Margalska
Hanna Martynowicz
Patrycja Mazur
Jacek Mazur
Zuzanna Mikołajczyk
Katarzyna Mikołajka
Anita Miszewska
Bogdan Morenc
Anna Mosurek
Anna Namysł
Bożena Niemczyk
Katarzyna Niewolak
Anna Nowak
Katarzyna  
   Och-Augustyniak
Renata Odrobińska
Agnieszka Olszewska
Agnieszka Paciorek
Wioletta Pardała
Adam Pawlak
Joanna Pietruch-Stawowy
Erwin Pietruszka
Joanna Plata
Zyta Płotka
Joanna Podolak
Sylwia Portjanko
Kamilla Przybylska-Laseka  
   i Dariusz Przybylski

Grażyna Pyzik
Anna Ratajska
Jolanta  
   Romanek-Baranowska
Alicja Rosińska
Barbara Roszkiewicz
Grażyna i Eugeniusz 
Roszkowscy
Izabela Ruchała
Mariola Ruchert
Anna Rudzka
Joanna Rybińska-Bejster
Marta Sas-Stochaska
Róża Sekler
Janina Serej
Barbara  
   Serówka-Kołodzińska
Katarzyna  
   Seweryn-Haberka
Małgorzata Sidwa-Chmiel
Sabina Sikora
Justyna Sitnicka
Anna Skóra
Barbara Skóra
Monika Sliwińska
Barbara Sojda
Aleksandra Sojda
Joanna Stachowska
Barbara Stawarska
Ewa Steilen
Dorota Stępień
Małgorzata i Jacek 
   Strabelowie
Jolanta Strzęciwilk

Sabina Strzyż
Ewa Sularz
Ewa Synowiec
Czesław Szarlej
Urszula Szczerba
Bożena Szczygieł
Danuta Szelęgowska
Wanda Szklarczyk
Jolanta Szymańska
Iwona Ślusarek
Regina Śnitko
Anna Tomasik
Danuta Tomasik
Anna Toporowska
Anna Trąbska
Irmina Venturella
Zygmunt Waloryszak
Justyna i Andrzej 
   Warsowie
Katarzyna i Daniel  
   Warwasowie
Barbara Wdowiak
Teresa Wiklińska
Justyna Willich
Paula Wiśniewska
Katarzyna Wnęk
Małgorzata Wojtczak
Iwona Wójcik
Grażyna Zajączkowska
Mariya Zavisiyak
Jadwiga Zdziechowicz
Monika Zglińska
Piotr Zieliński
Halina Żurawicka

Assistant Supervisorzy

Dorota Ernstmajer   sponsor: Małgorzata Czarna i Eligusz Czarny

Irena Popek     sponsor: Anna Kulbat

Regina Półtorak    sponsor:  Katarzyna Węglarz

Aneta Skierczyńska   sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Jolanta Zdzymira    sponsor: Sylwia Haberla

Małgorzata Czarna i Eligusz Czarny sponsor: Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny

Uwaga! Odbiór nagród i odznaczeń tylko na Success Day odbywającym się bezpośrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scenę wywoływane są 
wyłącznie osoby, które potwierdzą swoją obecność przy stanowisku recepcyjnym.
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TOP  DYSTRYBUTORZY

TOP  DYSTRYBUTORZY

Awanse i osiągnięcia | wrzesień 2011

1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Urszula Zyskowska
4. Magdalena Strojna
5. Grzegorz Sieczka 

1. Barbara Ficek
2. Anna Kulbat
3. Ewa Madejska-Szymańska
4. Czesława Głowacka
5. Karina Kubotsch

1. Urszula Zyskowska
2. Bogumiła i Jan Srokowie
3. Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny
4. Urszula i Tomasz Kućkowie
5. Urszula i Mirosław Kapustowie
6. Justyna i Waldemar Brzescy
7. Magdalena Kurzawa
8. Wiesława i Adam Spyrowie
9. Małgorzata Czarna i Eligusz Czarny
10. Agnieszka i Wiesław Podoba

11. Anna Kulbat
12. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
13. Katarzyna Węglarz
14. Ewa Jurek
15. Urszula Przystaś
16. Magdalena Strojna
17. Krystyna Kwiecień
18. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
19. Maria i Wiesław Grotyńscy
20. Krystyna i Edward Wingertowie

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

6. Anna Mosurek
7. Krystyna Kwiecień
8. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
9. Agnieszka Kuczyńska
10. Magdalena Błaszczak

Obroty całkowite

Najskuteczniejsi sponsorzy

Obroty niemanagerskie 



Silver Post Rally 2011
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Bogumiła Sroka 
Diamond-Sapphire Manager

W tym roku, po Międzynarodowym Zjeździe Forever Living Products w Waszyngtonie po-
lecieliśmy z grupą około 400 dystrybutorów na Bahamy. To wycieczka Silver Post Rally 
dla tych, którzy zrealizowali z grupą minimum 2500 pk. w ciągu roku. Ponieważ mój mąż 
zdecydował się na wypoczynek w naszym domu w Arizonie, na Zjazd do Waszyngtonu  
i krótkie wakacje na Bahamach zaprosiłam moją synową Marzenkę. Poleciałyśmy wyczar-
terowanym samolotem do Nassau - stolicy Bahamów położonej  na New Providence, jed-
nej z wielu wysp archipelagu. 

Wyspy Bahama mają ciekawą historię, a miasto Nassau przez wiele lat było macierzystym 
portem korsarzy. Po dziś dzień z wyspami archipelagu wiąże się wiele ciekawych legend 
oraz historii o skarbach i bogactwach ukrytych tu przez piratów. Nassau połączone jest 
mostem z Paradise Island (Rajska Wyspa), która sta-
nowi najbardziej ekskluzywną część miasta. Właśnie 
na tej wyspie jest przepiękny kurort wypoczynkowy 
Atlantis, gdzie miałyśmy spędzić kilka dni (www.at-
lantis.com). 

Pierwszą kolację powitalną dla naszej grupy Forever 
przygotowano blisko plaży. W niezwykłej scenerii 
biesiadowałyśmy z grupą zaprzyjaźnionych liderów 

z Finlandii. Wracając z kolacji podziemnym przejściem podziwiałyśmy świat podwodny - wielkie 
akwaria pełne niezwykłych ryb i stworów żyjących w oceanie. 

Następnego dnia zwiedziłyśmy przepiękne ogrody pełne egzotycznych roślin, a wczesnym przed-
południem pojechałyśmy wraz z grupą Forever na świetnie przygotowaną wycieczkę - zwiedzanie 
Nassau. Miasto nie jest duże, kilka godzin wystarczyło, żeby przejechać wzdłuż i wszerz najstarsze uliczki, poznać najważniejsze budynki, 
historyczne zabudowania i poczuć klimat wyspy. Na najwyższym wzniesieniu New Providence znajduje się stary fort obronny, gdzie 
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stacjonowało ówczesne wojsko, złożone z emigrantów z całego świata tęskniących za oj-
czyzną. Mury fortu pełne są „fresków” wyżłobionych w murach, swoistych „wizytówek” 
żołnierzy, dowodów na ich pobyt i tęsknotę; jako najbardziej spektakularne pokazano 
nam napisy wykonane przez Po-
laka w 1835 roku. Atrakcją dla nas 
była przechadzka po najważniej-
szym bulwarze miasta i zakupy na 
tzw. Straw Market, czyli targowisku  
z pamiątkami, tanią biżuterią, wy-
platanymi na miejscu wachlarzami  
i wszelkiego rodzaju atrakcyjnymi 

dla turystów przedmiotami. Miałyśmy okazję potrenować umiejętności targowa-
nia się z miejscowymi handlarzami. Klimat na wyspie jest bardzo gorący i wilgotny, 
z miłą chęcią więc wróciłyśmy do hotelu i popołudnie spędziłyśmy przy jednym  
z wielu basenów. Wieczorem wybrałyśmy się na kolację do luksusowej restauracji 
w klubie golfowym nad oceanem, gdzie podziwiałyśmy piękny zachód słońca. 

I na tym niestety koniec. Huragan "Irena", który od kilku dni zbliżał się w kierunku 
Bahamów zmusił nas do ewakuacji. W ciągu kilku godzin nocnych Gregg Maug-
han, prezydent i Aidan O'Hare, vice-prezydent na Europę, którzy byli z nami na 
miejscu, zorganizowali wszystko: transport na i z lotniska oraz cztery czarterowe 
samoloty, którymi całą grupą już od rana mieliśmy odlatywać do Dallas. Z wielkim żalem opuszczałyśmy tak piękne miejsce, jakim są 
wyspy Bahama, ale równocześnie byłyśmy wdzięczne za to, że Forever było w stanie nas ewakuować w tak sprawny sposób. Zagrożenie 
było bardzo duże, trudno było przewidzieć, co może się zdarzyć. Budynek lotniska był pełen turystów, którzy bezskutecznie próbowali 
wydostać się z wyspy. W Dallas zapewniono nam wygodny hotel, wystawną kolację, pożegnalny prezent i kilkudniowy pobyt dla tych, 
którzy chcieli dłużej pozostać w Teksasie. Wycieczka Post Silver Rally na Bahamach, mimo że krótka, była jednak cudowna i dzięki „hu-
raganowym” emocjom będzie przez nas na pewno długo pamiętana.



Success Day

więcej zdjęć na: 
http://picasaweb.google.com/forever.living.products.poland
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Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!
Jestem 
Forever!

Jestem 
Forever!

Nowi Managerowie

Nowi Supervisorzy

Nowi 
Assistant

Supervisorzy

Joanna i Dariusz 
Poradowie



Warszawa | 17 września 2011
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Jestem 
Forever!

Jestem 
Forever!

Relacja z Super Rally 
Washington 2011

Jesienna pielęgnacja skóry:
Katarzyna Janiczek - teoria
Jacek Kandefer - praktyka

Laureaci konkursu fotograficznego 
z Aloe Sunscreen Spray

Rozmowa biznesowa w wykonaniu Mai  
Dystrybutorskiej. W rolach głównych:  
Soaring Manager Maria Bartkowiak  
i Senior Manager Renata Błażejewska

Panorama biznesu Forever, 
czyli rozmowy z najlepszymi sponsorami

Mistrzowie Ceremonii:
Manager Urszula Zyskowska 

i Dyrektor Jacek Kandefer



Raporty
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PIECZYSKA

CZANIEC

 Spotkanie Supervisorów

 Raporty regionalne

16 września 2011

Spotkania Supervisorów to cykliczne szkolenia 
przeznaczone dla nowych Supervisorów. Mają one 
formę warsztatów, prowadzonych przez Dyrektora 
Jacka Kandefera, które uzbrajają w wiedzę i prak-
tyczne wskazówki, ułatwiające osiąganie kolejnych 
awansów w Planie Marketingowym. 

Spotkanie w Pieczyskach osiągnęło swój cel. Ludzie wyjeżdżali zintegrowani, z konkretną wiedzą 
i wielkim entuzjazmem. Mamy zapał do pracy w nowym, jesiennym sezonie. Dziękujemy ser-
decznie organizatorom Halinie i Grzegorzowi Smętek.

Senior Manager Halina Micorek z 14-osobową grupą, Kościerzyna

Przyjechałam z kilkoma dystrybutorami z Torunia. Utwierdziliśmy się  w przekonaniu, że produkty 
są rewelacyjne, a praca z nimi da nam zadowolenie finansowe. Był to czas „ładowania akumula-
torów”, ale także sympatycznych rozmów i wypoczynku na łonie pięknej przyrody. Dziękuję Hali-
nie i Grzegorzowi za super organizację, za każde życzliwe słowo, za wszystko, co tutaj się działo.

Assistant Supervisor Danuta Żurawska, Toruń

W firmie FLP jestem od niedawna, bo od czerwca 2011. Dzięki warsztatom poświęco-
nym pielęgnacji ciała poznałam urodę od wewnątrz i drogę do pięknej, zdrowej cery. 
W bardzo miłej atmosferze teoretyczne zagadnienia zostały uzupełnione praktyczny-
mi ćwiczeniami. Dowiedziałam się, jak samodzielnie, w warunkach domowych, można 
wykonać proste zabiegi kosmetyczne. Zaproszona na warsztaty kosmetyczka Katarzy-
na Janiczek bardzo ciekawie nam tłumaczyła, jak dobrać kosmetyki Forever w zależności od rodzaju cery i jak dożywiać skórę od wewnątrz. Myślę, 
że wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobytą na warsztatach wykorzystam w dalszej pracy z firmą FLP.

Małgorzata Holik, Assistant Supervisor

1.Perfekcyjne wykłady specjalistów, wysoki 
poziom merytoryczny, doskonała umiejętność 
przekazu i komunikacji.
2.Otwartość na porady poza wykładami i życz-
liwość.
3.Doskonała organizacja gospodarzy.
4. Ogólna życzliwość uczestników.

Assistant Supervisor Hanna Dobierska
Assistant Supervisor Małgorzata Kamyk

Dziękuję za wykład, inspirację i nowe informa-
cje Dyrektorowi Jackowi Kandeferowi. To były 
najlepsze wskazówki, jakich teraz potrzebuję.
Podpatrywanie Diamentów, nauka od najlep-
szych - to jest dobra ścieżka rozwoju. Oby teraz 
nam tego entuzjazmu starczyło na dłużej. Może 
pokażmy to w pracy i w zaangażowaniu...

Senior Manager Halina Smętek

Bardzo mi się podobało!!!
1. Szkolenie warsztatowe Ilony Bekair-Dłu-
żyńskiej: psychologia jest nieodłącznym ele-
mentem naszego życia. Wielu aspektów nie 
rozumiemy, sami tworzymy bariery, które 
przeszkadzają nam w rozwoju osobistym. Ta-
kie warsztaty otwierają nas, poszerzają nasze 
możliwości. 
2. Przedstawianie swoich doświadczeń z pracy 
w Forever to pokazywanie innym, jak można 
osiągnąć sukces. Każdy tego potrzebuje. Oso-
by, które występowały były naturalne, praw-
dziwe i szczere. Ich ciekawe doświadczenia za-
inspirowały mnie do ustalenia nowych celów.
3. Wykład Małgorzaty Stręk był wspaniały - dał 
dużą wiedzę na temat działania produktów i 
mechanizmów ich współdziałania.
Cała organizacja była super – organizatorka 
zapewniła nawet wspaniałą pogodę!

Assistant Supervisor Katarzyna Wardzała 18 sierpnia 2011

29 sierpnia 2011
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Moja przygoda z Firmą FLP zaczęła się już 14 lat temu, dzięki mo-
jej mamie Janeczce Puchalskiej. To ona „zachłysnęła się” – najpierw 
produktami, które postawiły ją na nogi. A po roku pomyślała, że nie 
tylko sama może dobrze się czuć, ale może również pomagać innym, 
dzieląc się świetnymi produktami Forever. 
W domu, w kuchni stała cała artyleria produktów i, jak to jest z ko-
chanymi mamusiami, musiałam stać się ich konsumentem – na po-
czątku przymusowym, bo jako nastolatka uważałam, że to jest be, 
niedobre, niepotrzebne. Jednak po jakimś czasie, widząc jak mama 
z dnia na dzień naprawdę młodnieje i dostaje coraz większej energii, 
chęci do życia i pracy, sama zaczęłam wierzyć w produkty.

Były oczywiście i zgrzy-
ty. Kiedy urodził się mój 
kochany synek Kubuś, 
babcia od jego pierwszej 
kolki oczywiście chciała 
podawać mu pierwsze 
kropelki miąższu aloe-
sowego, czemu ja byłam 
przeciwna, uważając, że 
jest za mały. Na szczęś-
cie dałam się przekonać 
i o kolce mogłam zapo-
mnieć. Można powie-
dzieć, że mój synek zna 

produkty od urodzenia, za co dziękuję oczywiście mamie, ale również 
wspaniałej firmie Forever, która z takich produktów pozwoliła nam 
korzystać. Dzięki nim Kuba jest dzieckiem „bezantybiotykowym” - na 
palcach jednej ręki mogę wyliczyć, ile razy brał antybiotyk. Kiedy Kuba 
był mały, a ja rozmawiałam z koleżankami, nie znałam nazwisk leka-
rzy, nazw leków, nie wiedziałam, co to kolejki w przychodniach, bo to 
wszystko nie było mi potrzebne. U nas w domu podstawą był 
Miąższ Aloe Vera, Propolis, Garlic-Thyme itd. Kuba ma dziś 
12 lat i zna chyba każdy produkt. Teraz już sam wie, po co 
i kiedy sięgnąć (nie może zabraknąć Mleczka Pszczele-
go,  niezbędnego, gdy jest klasówka, bądź szykuje się 
jakiś cięższy dzień w szkole). Konsumentem jest 
też oczywiście mój mąż Marcin, który na po-
czątku sceptycznie podchodził do produktów, 
a teraz codziennie woła Kochanie, a tego 
ile mam wziąć? Produktów Forever  
u nas w rodzinie używa praktycz-
nie każdy, nawet moja kochana 
psina Saba na katar dostaje 
Absorbent-C i Nature-Min. 

Manager
Magdalena Kurzawa

Byłam konsumentem do czasu wyjazdu na Zjazd do Londynu, gdzie 
pojechałam oczywiście za namową mamy, która podchwytliwie za-
proponowała mi po prostu wycieczkę, dobrze wiedząc, że jak już 
pojadę, zarażę się nie tylko dobrocią produktów, ale i chęcią współ-
pracy z FLP. I tak się właśnie stało. Zjazd zrobił na mnie niesamowite 
wrażenie i zapragnęłam być w tej wielkiej, można powiedzieć, rodzi-
nie Foreverowców, która zaimponowała mi radością, energią i chęcią 
do życia. Po pewnym czasie od powrotu trochę opadły mi skrzydła  
i chęć do działania, ale pojawił się najpierw mój pierwszy filar, Elu-
nia Kaźmirowska, „Siwa” – moja ciocia, która tak jak ja, długo była 
konsumentem, a w końcu zaczęła działać w FLP i budować swoją, 
a zarazem moją, strukturę, za co bardzo jej dziękuję. Moim wielkim 
filarem (jak z marmuru), bez którego, myślę, że nie udałoby mi się 
dojść aż tak daleko, jest Ania Kulbat, która idzie jak burza, dzieląc się 
produktami z innymi i budując wielką strukturę, zdobywając już kil-
kakrotnie tytuł najlepszego sponsora. Kochane dziewczyny dziękuję 
Wam i wierzę, że za chwilę Wy będziecie pisać o swojej drodze do po-
zycji Managera, a także reszta mojej na razie niewielkiej grupy, która 
na razie raczkuje, ale wyznacza już sobie cele i na pewno będzie do 
nich dążyć. A mamy od kogo się uczyć i brać przykłady. Moim celem 
jest, aby być z całą moją kochaną grupą na Zjeździe w Budapeszcie, 
który na pewno da nam energię do osiągania następnych sukcesów. 
W tym roku razem z moim synem byłam na Zjeździe w Wiedniu  
i wspólnie przeżywaliśmy święto Forever - każdemu życzymy, aby zdo-
bywał kwalifikację i spotkał się z nami na następnym Zjeździe FLP. 
Największe podziękowania należą się oczywiście mojej mamie Ja-
neczce, Senior Manager za cierpliwość dla mnie i wiarę, że może 
kiedyś córunia dojrzeje i zajmie się współpracą ze wspaniałą Firmą 
Forever. Mam już cele - czas na ich dalszą realizację!
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Weź udział w konkursie i zostań polską

Miss Sonya 2012
Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla dystrybutorek Forever  ◊	
od stanowiska Supervisora wzwyż
Uczestniczka musi aktywnie promować linię Sonya◊	
Maksymalna liczba uczestniczek: 10 ◊	
Nie zwlekaj ze zgłoszeniem swojego udziału!
Zgłoszenia (ze zdjęciem) prosimy przesyłać do Działu Marketingu ◊	
FLPP, na adres e-mail: m.hajzner@flpp.com.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada 2011.◊	

Wybory Miss Sonya Polska:
Pokaz i wybory Miss Sonya odbędą się podczas Success Day  ◊	
w Warszawie, 3 grudnia 2011
Motyw przewodni konkursu to:◊	

Makijaż codzienny» 
Makijaż wieczorowy» 

Podczas pokazu można używać wyłącznie produktów Sonya◊	
Każda uczestniczka sama nakłada swój makijaż◊	
Każda uczestniczka zaprezentuje krótkie (ok. 3 minut) szkolenie/◊	
prezentację dotyczącą linii Sonya

Nagrody:
Pokaz krajowy:
Zwyciężczyni będzie reprezentowała swój kraj na Zjeździe ◊	
Europejskim w Budapeszcie, w lutym 2012.  
Koszt wyjazdu dla 1 osoby pokrywa FLP.

Jeżeli zwyciężczyni jest kwalifikantką Zjazdu Europejskiego, wycieczka wygrana  
w ramach konkursu Sonya nie może być przekazana innej osobie.
Zwyciężczyni konkursu krajowego nie będzie mogła brać udziału w żadnych  
przyszłych konkursach/wyborach Miss Sonya.

Zjazd Europejski:
Trzecie miejsce - 250 $◊	
Drugie miejsce - 500 $◊	
Zwyciężczyni – wyjazd na Super Rally ◊	 (tylko dla zwyciężczyni)  
i reprezentowanie Europy

Super Rally Sonya Show:
Trzecie miejsce - 500 $◊	
Drugie miejsce - 750 $◊	
Zwyciężczyni - 1000 $ i tytuł Miss Sonya◊	

 Jeżeli zwyciężczyni jest kwalifikantką Super Rally, wycieczka wygrana
  w ramach konkursu Sonya nie może zostać przekazana innej osobie.

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!
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W Forever Lycium Plus© (kod 072) Forever Living Products dostarcza 
wam jedno z najbardziej uznanych ziół świata. Owoc lycium (kolcowój 
chiński) - czerwona jagoda pozyskiwana z rośliny rosnącej w Azji - upra-
wiany jest jako główny składnik tradycyjnych chińskich receptur zielar-
skich. Od stuleci korzystano z niego, by zachować zdrową cerę, energię  
i dobry wzrok. Od początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych i innych 
rozwiniętych krajach wzrasta uznanie dla owoców lycium za bogactwo za-
wartych w nich substancji odżywczych oraz właściwości antyutleniające.

Forever Lycium Plus© to odżywczy suplement diety o wysokiej koncen-
tracji antyutleniaczy, bioflawonoidów i korzystnych fitoskładników. Fito-
składniki to aktywne substancje roślinne, które odpowiadają za kolor, za-
pach i właściwości zdrowotne danej rośliny. Fitoskładniki i antyutleniacze 
walczą z wolnymi rodnikami, na powstawanie których narażony jest nasz 
organizm, przebywający na co dzień w pełnym toksyn i zanieczyszczeń 
otoczeniu. Bioflawonoidy są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za 

Forever 
Lycium 
Plus

korzystne właściwości danego ziela. Ich zadaniem jest również 
ochrona zawartych w witaminach antyoksydantów przed nega-
tywnym procesem utleniania. Wysoka zawartość bioflawonoi-
dów sprawia, że w kręgach dietetycznych owoc lycium nazywa-
ny jest „super pokarmem”.

Owoc lycium zawiera witaminę C, beta-karoten i żelazo. Karo-
tenoidy znane są ze swoich zdolności do wspierania układu ser-
cowo-naczyniowego i chronienia skóry przed szkodliwymi efek-
tami działania słońca. Owoc lycium zawiera również witaminy  
z grupy B i polisacharydy, wspierające układ odpornościowy.

Jakby tego było mało, Forever Lycium Plus© zawiera także 
flawonoidy z lukrecji. Odkryto, że one w podobny sposób wal-
czą z wolnymi rodnikami, wspierając tym samym prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego. Wykazano również, 
że lukrecja wpływa na podwyższenie poziomu interferonu, który 
stanowi kluczowy element układu odpornościowego. Badacze  
z WholeHealthMD.com donieśli także, że lukrecja sama w sobie 
ma setki korzystnych właściwości. Jest ona często dodawana do 
ziołowych mieszanek, gdzie jej głównym zadaniem jest uwypu-
klanie pozytywnego działania innych ziół.

Amerykański Dietary Guidlines Advisory Committee (ang. Ko-
mitet Doradczy ds. Wytycznych Żywieniowych) od lat uznaje, że 
dieta bogata w owoce i warzywa zdaje się na wiele sposobów 
wspierać zdrowie organizmu. Zarówno owoc lycium, jak i lukre-
cja zajmują wysokie miejsca na liście substancji o właściwoś-
ciach antyutleniających. Razem, te dwa zioła tworzą potężną 
mieszankę… nadając prawdziwe znaczenie „plusowi” w nazwie 
Forever Lycium Plus©!

źródło: Forever International, sierpień 2008
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Zasady Działalności Spotkanie Supervisorów

FLP na świecie

Definicje wszystkich najważniejszych 
pojęć Forever, bardziej czytelny po-
dział rozdziałów – nowe wydanie 
Zasad Działalności już w sprzedaży. 
Pamiętaj, Zasady Działalności to zbiór 
norm i przepisów regulujących twoją 
współpracę z Forever, czyli podstawo-
wa lektura każdego Dystrybutora!

kod 139 | cena 2,02 PLN

Już teraz zaplanuj swój udział 
w Spotkaniu Supervisorów 
20 stycznia 2012. 

Wystarczy, że w okresie od 
września do grudnia br. 
awansujesz na stanowisko 
Supervisora, a zaprosimy cię do 
Warszawy na:

specjalne warsztaty „Od  #
Supervisora do Managera”,
zwiedzanie Biura Głównego  #
FLPP,
bezpłatny udział w Success Day, #
wymianę doświadczeń z Supervisorami z całej Polski  #
podczas wspólnej kolacji.

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Superviso-
rów. Forever zapewnia nocleg i materiały szkoleniowe. Wa-
runkiem uczestnictwa jest potwierdzenie swojego przyjazdu 
na recepcji Biura Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają 
kwalifikację, otrzymają pisemne zaproszenie.

Relację z wrześniowego spotkania znajdziesz na str. 10.

Z ogromną przyjemością informujemy, 
że Forever otworzyło swoje przedstawicielstwo w Mongolii:

Forever Living Products Mongolia, LLC. 
Chingeltei Duureg 5-r, Khoroo 6-r Khoroolol 
Orange Plaza, 1-r toot, Ulaanbaatar 
Tel.: +976 70115859

Super spotkanie!
15 listopada 2011

Jedyna taka szansa!

Warszawa, godz. 17.00
Biuro Główne FLPP

Al. Jerozolimskie 92

Zapraszamy wszystkich Dystrybutorów na spotkanie z 

Aidanem o'hare
Vice-President, Europe

Zasady 
Działalności



Informacje

08.2011                                                                                                                                                                                                                                        11

24 - 25 lutego

Okres kwalif ikacyjny: 1 lipca - 31 października 2011 r.

Poziom 3Osiągnij 95 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD 

 

HOTEL – 3 DOBY

 

PRZELOT
 

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

TY (aktywność 4 pk.)

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Poziom 2Osiągnij 50 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD 

 

HOTEL – 3 DOBY

 

TY (aktywność 4 pk.)Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Poziom 1Osiągnij 20 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD 

 

TY (aktywność 4 pk.)

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: zasponsoruj minimum trzech nowych Dystrybutorów pierwszej 

generacji, z których każdy osiągnie stanowisko Assistant Supervisora. Każdy z nich musi osiągnąć minimalną sumę 

punktów kartonowych, tak jak przedstawiono na rysunku powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 pk. w każdym miesiącu 

trwania programu. Program promocyjny będzie trwał od 1 lipca do 31 października 2011 r. Wszystkie wymagania muszą zostać 

zrealizowane w czasie trwania programu. Nowi Dystrybutorzy mogą uzyskać kwalifi kację, jednak muszą zrealizować wymóg 4 pk. 

aktywności w swoim pierwszym miesiącu oraz w każdym następnym okresu kwalifi kacyjnego. Kwalifi kację w programie mogą uzy-

skać wyłącznie Dystrybutorzy zasponsorowani do 31 lipca 2011 r. Za datę zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje się 

datę wprowadzenia Umowy Dystrybutorskiej do bazy danych Biura Głównego FLP Poland. W programie uczestniczyć mogą jedynie 

Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w krajach europejskich. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być dystrybutorami krajowymi, na 

stałe zamieszkałymi w Polsce. Osoby, które uzyskają kwalifi kację na poziomie 2 i 3, otrzymają na Zjeździe pakiet produktów. Wszyscy 

Dystrybutorzy, którzy uzyskają kwalifi kację, otrzymają na Zjeździe identyfi kator oraz program Zjazdu. Forever nie zapewnia posiłków. 

Każdy Dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjątki nie będą rozpatrywane. Nagrody programu obejmu-

ją wyłącznie to, co zostało wymienione powyżej. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Nagrody 

z programu nie podlegają wymianie na gotówkę, ani nie mogą zostać przekazane innej osobie.

08_2011.indd   11

2011-08-04   10:15:41
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Assistant Supervisor Day Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe
Zamów produkty z dostawą do domu – kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.
Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie na stronie internetowej www.flpp.com.pl 
Oprócz tego możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, tel. 22/456 43 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60   - 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 pra-
cy, czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

Sprzedaż produktów Forever na au-
kcjach internetowych (np. Allegro)
stanowi naruszenie Zasad Działalności  
i polityki Firmy. Sprzeczna z Zasadami 
jest również sprzedaż produktów Forever  
w punktach handlu detalicznego, np. w 
sklepach, aptekach, komisach, na baza-
rach.
W stosunku do dystrybutorów narusza-
jących Zasady Działalności będą wyciągane konse-
kwencje – z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich 
włącznie.

W październiku br. zaczęły odbywać się 
pierwsze spotkania Assistant Super-
visor Day. Są to wyjątkowe szkolenia, 
opracowane specjalnie dla Assistant 
Supervisorów, prowadzone w różnych 
regionach Polski przez Dyrektora Jacka 
Kandefera. Podczas tych spotkań Assi-
stant Supervisorzy mają również możliwość odbioru swojej 
odznaki. 
Śledź na bieżąco nasz kalendarz wydarzeń na www.forever-
living.com, aby dowiedzieć się, kiedy Assistant Supervisor 
Day odbędzie się w twoim regionie! 
A już w następnym wydaniu Forever fotorelacje z dotychcza-
sowych spotkań.

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
– dzień 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

Kierownik:
Robert Męc

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

Trwa ostatni miesiąc kwalif ikacji na 
Zjazd Europejski!
Zasady kwalif ikacji znajdziesz:
- w poprzednim wydaniu Forever
- na www.foreverliving.com
- na www.euroepeanrally.eu
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• Liczne m
ożliw

ości osiągania dochodów
• Z
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a
• Prem
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ypłacane od w

artości 
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