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Jestem bardzo szczęśliwy, że spotkałem się z tak wieloma z Was na Super Rally, tu u nas  
w Phoenix. Przyznam, że choć ostatnie dwa Zjazdy, w Denver i w Waszyngtonie, szalenie mi się 
podobały, przywitanie Was na rodzimej ziemi Forever Living szczególnie mnie wzruszyło. Mam 
nadzieję, że podobały Wam się wycieczki do Biura Głównego i Forever Nutraceutical. Gratulu-
ję Wam wszystkim, którzy zaangażowaliście się i ciężko pracowaliście, by uzyskać kwalifikację 
do udziału w Super Rally oraz w wycieczkach Silver i Traditional Post Rally. Dzięki Wam Zjazd 
był tak wspaniały.

Podczas gdy świetnie się bawiliśmy na Super Rally w Phoenix, nie przestawałem myśleć o niesamowitych możliwościach, jakie 
przynosi nasze nowe Global Rally. Możesz się zastanawiać: „Czy to dla mnie? Czy to może być mój najlepszy rok z Forever? Czy 
mogę wyjechać na Hawaje?” Masz czas do 31 grudnia, by zakwalifikować się na wycieczkę życia. A tym, co jest Ci najbardziej 
potrzebne do osiągnięcia tego celu, jest pewność.

Zawsze kiedy rozważam kwestię pewności, przypomina mi się powiedzenie Eleanor Roosevelt: Co moglibyśmy osiągnąć, gdy-
byśmy wiedzieli, że nie możemy ponieść porażki? Zastanów się przez chwilę, co musisz zrobić, aby zakwalifikować się na Global 
Rally. Aby to osiągnąć wystarczy 1500 cc. Forever już daje Ci wszelkie możliwości, byś zrealizował swoje cele: większą swobodę 
finansową, poprawę zdrowia, budowanie relacji czy dzielenie się z innymi. Potrzebujesz tylko pewności, by wiedzieć, że z Forever 
jako „zapleczem” nie możesz ponieść porażki.

Są różne sposoby na nabranie pewności potrzebnej Ci, by był to twój najlepszy rok z Forever. Po pierwsze, pamiętaj o tym, jak 
wielu ludzi przed Tobą osiągnęło już wielki sukces. W naszym czasopiśmie pokazujemy ścieżki osób, które mają określone osiąg-
nięcia i świętują swoje sukcesy. Skoro ci Dystrybutorzy tego dokonali, Ty też możesz. Musisz tylko myśleć o tych, którzy byli przed 
tobą i mieć pewność, że i Ty możesz odnieść taki sukces. 

Po drugie, doceń sukces, jaki odniosłeś do tej pory. Poświęć chwilę na ocenę swojej działalności w minionym roku. Co zrobiłeś 
dobrze? Ważne jest, aby skoncentrować się na pozytywnych aspektach swoich działań, by dzięki temu, pracując nad realizacją 
kolejnych celów, odtworzyć swoje sukcesy. Nie skupiaj się na rozczarowaniach. Jeżeli popełnisz błąd, odnotuj go i powiedz sobie: 
„Następnym razem zrobię to lepiej.” Potem zastanów się, czego będzie wymagało osiągnięcie do końca roku postawionych sobie 
celów.

Kiedy jesteście pewni siebie, możecie podejść do swojego zaangażowania w Forever ze świadomością, że dokładnie wiecie co mu-
sicie zrobić, że potraficie to zrobić, i że kiedy to zrobicie, nagrody okażą się warte wysiłku włożonego w ich zdobycie. W życiu nie 
ma wielu dziedzin oferujących taką gwarantowaną szansę, by zdobyć wszystkie nagrody, jakie Forever dla Was stworzyło. Gratu-
luję Wam więc dotychczasowych sukcesów i zachęcam do nabrania pewności, potrzebnej do tego, by był to Wasz najlepszy rok. 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Pewność sukcesu

Rex Maughan
Chairman of the Board & CEO
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Phoenix Super Rally! Wow! W Phoenix spotkali się Dystrybutorzy z całego świata, by z roz-
machem pożegnać erę Zjazdów Międzynarodowych i entuzjastycznie wkroczyć w nową 
erę – Zjazdów Globalnych. Nowe produkty zachwyciły, szkolenia dostarczyły dodatkowej 
wiedzy, wystąpienia Rexa i Gregga zainspirowały, wybory Sonya zapewniły niezapomniane 
emocje, a występy artystyczne świetną rozrywkę.

Kiedy patrzyłem na to radosne wydarzenie, przypomniało mi się stwierdzenie, które nie-
dawno przeczytałem: Nie pozwól, by ktoś, kto porzucił swoje marzenia, przekonał cię do 
rezygnacji z twoich. Ciągle jeszcze spotkamy się z sytuacjami, gdy nasz nowy Dystrybutor 
pełen zapału zaczyna budować biznes Forever, ale po pewnym czasie rezygnuje, pod wpływem negatywnych komentarzy i „do-
brych” rad rodziny i znajomych. Poza tym, z reguły najwięcej do powiedzenia mają te osoby, które, po pierwsze same sukcesów 
nie odniosły, a po drugie, niewiele wiedzą o branży MLM. Jestem przekonany, że wszyscy liderzy, którzy przyjechali na Super 
Rally też w swoim czasie nasłuchali się różnych „mądrości” i byli zniechęcani do angażowania się w budowanie niezależnego 
biznesu Forever. Nie przestali jednak działać, tylko wytrwale pracowali nad rozwojem swojego przedsięwzięcia i zbudowaniem 
bezpiecznej przyszłości dla siebie i swoich najbliższych. Ich wytrwałość została nagrodzona – i ciągle jest nagradzana – na wiele 
sposobów, a fundowany przez FLP wyjazd na Zjazd jest jednym z nich. Jeżeli w danym momencie wszystkie nasze pragnienia są 
spełnione – rozejrzyjmy się wokół nas, może spełnijmy marzenie najbliższych, sprawmy im radość, a malujące się na ich twa-
rzach szczęście będzie również naszym udziałem. Wierzę, że tym, co dało uczestnikom Super Rally siłę i sprawiło, że nie ustali 
w działaniach jest potęga marzeń. To one nas motywują i napędzają do  działania. To wizja ich spełnienia dodaje nam energii, 
powoduje, że wyznaczamy kolejne cele i niestrudzenie pracujemy nad ich realizacją. 

Mamy jeszcze niemal cztery miesiące, by spełnić swoje te-
goroczne marzenia i cele. Wśród nich z pewnością jest Eagle 
Manager, Podział Zysków i wyjazd na Global Rally na Hawaje. 
Działajmy jeszcze intensywniej niż dotychczas, jeszcze wytrwa-
lej nawiązujmy nowe kontakty, budujmy aktywną strukturę  
i spełniajmy swoje marzenia oraz marzenia naszych bliskich!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Spełniaj marzenia

Jacek Kandefer 
Dyrektor
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Awanse i osiągnięcia | lipiec 2012

Assistant Managerowie

Assistant Supervisorzy

Supervisorzy

Uwaga! Jeżeli chcesz, aby informacja o twoim awansie (od Supervisora wzwyż) 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 Kędzierska  
sponsor: Renata Błażejewska

Agnieszka Zyguła  
sponsor: Ewa i Janusz Wiśniewscy

Jolanta Jańczyk   sponsor: Anna Pełka

Gabriela Lebiedzka-Groń  sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Agnieszka Małek   sponsor: Urszula Zyskowska

Teresa Sendor   sponsor: Małgorzata Wąsowska

Magdalena Sikorska  sponsor: Mirosława i Grzegorz Weręgowscy

Krystyna Sławik   sponsor: Teresa Sendor

Elżbieta i Jacek Słomiany  sponsor: Małgorzata i Leszek Pazera

Jolanta Wiśniewska  sponsor: Dorota Magnuszewska

Maria Aleksander-Pisz
Iwona Andrys
Patrycja Baran
Stefania Bartlewska
Władysław Bedkowski
Beata i Rafał Benkowscy
Aleksandra Bień
Wioletta i Tomasz Bizoń
Artur Błażejak
Joanna Borkowska
Katarzyna Borkowska
Joanna Borowiecka-Jamrożek
Ilona Brochocka
Monika Brzezińska
Wiesława Burasińska
Alicja Burda
Małgorzata Burzyńska
Anna Calik
Ewelina Cegiełka
Jolanta Chojnacka
Elżbieta Chrobail
Kinga Chrzan
Sylwia i Krzysztof Czarnota
Robert Ćmiel
Jolanta Dobek
Jarosław Doliński
Justyna Drzewińska
Irena i Paweł Dudek
Wiesława Filarecka
Krystyna Franaszek
Magdalena Frąckowiak
Beata Gajdzińska

Anna Gajewska
Joanna Galas
Izabela Gelleta-Mac i Grzegorz Mac
Aniela Głąb
Kinga Głownia
Helena Gnoińska
Aleksandra Gola-Graczyk
Ilona Goldberg
Aneta Gołębiewska
Maria Gondek
Mariola Goszczyńska
Halina i Andrzej Gruszczyńscy
Magdalena Grzech
Ewa Gutek
Maria Kasprzyk i Henryk Hajdziński
Elżbieta Halik
Maria Hińcz
Dorota Indyka
Anna Izydorczyk
Jolanta Jabłońska
Monika Janiszewska
Krzysztof Jankowski
Alina Jarnutowska
Justyna i Jakub Jarzębscy
Anna Jedynak
Joanna Józefów
Małgorzata Karewicz-Piesiak
Paweł Klonowski
Irena Kobylińska
Janina Kołodyńska
Marzena Kołtun
Tomasz Kopczyński

Małgorzata i Sławomir Kotańscy
Ewa Kozłowska
Jolanta Kozłowska
Joanna Krajewska
Barbara Kucharzewska-Malik
Ewelina Kucz
Teresa Kumor
Mariola Kun
Katarzyna Kurek
Małgorzata Kusy
Łucja Langa
Wanda Lasota
Alicja Lipińska
Rafał Litkowiec
Barbara Łapcik
Natalia Ławczys
Adam Ławrynowicz
Łukasz Łoncki
Bożena Mach
Monika Machaczka
Iwona Machoń
Elżbieta Majkowska
Róża Matejuk
Justyna Matuszyk
Barbara Matwiej i Mirosław Satora
Katarzyna Mazur
Renata Mentel
Anna Mertens
Elżbieta Michalska
Maria Mierzał
Danuta Możdzeń
Krystyna Mrozowska

Wojciech Myszk
Halina Nawrocka
Justyna Nierychlewska
Marian Nocoń
Natalia Nowak
Witold Nowicki
Justyna Nowosad
Ewa Okońska
Urszula Olech
Lidia Oleksiak
Liubov Olinyk
Agata Ozimkowska
Katarzyna Pajda
Justyna i Damian Pasternak
Małgorzata Pawlikowska
Magdalena Pawłowska
Radosław Pazera
Ewa Pelpińska
Ilona Petela
Halina Pietrzyk
Justyna Piwnik
Katarzyna Polerowicz-Borsuk
Kinga Przybysz
Józefa Przyszlak
Henryka i Kazimierz Ptak
Edyta Pudło
Joanna Pyć
Kamilla Rodzaj
Monika i Robert Rogożyńscy
Monika Rybacka
Małgorzata Rybak
Agnieszka Ryngwelska-Myszka i 
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Awanse i osiągnięcia | lipiec 2012

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

1. Lucyna i Sławomir Marszałkowie
2. Ewa Biel-Łuszczewska i Michał Łuszczewski
3. Małgorzata Malczyk-Palka
4. Barbara Matwiej i Mirosław Satora
5. Anna i Dariusz Spiesz

1. Urszula Zyskowska
2. Urszula i Tomasz Kućkowie
3. Wiesława i Adam Spyrowie
4. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
5. Renata Błażejewska
6. Justyna i Waldemar Brzescy
7. Magdalena Strojna
8. Urszula Przystaś
9. Grażyna Poremov
10. Sylwia Ignaszewska

11. Urszula i Mirosław Kapustowie
12. Ewa i Janusz Wiśniewscy
13. Maria i Jacek Bartkowiakowie
14. Irena Suchodolska
15. Anna Kulbat
16. Teresa i Jan Kozikowie
17. Helena i Andrzej Tretau
18. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
19. Anna i Zbigniew Adamik
20. Bożena Gaj

6. Wiesława i Adam Spyrowie
7. Stanisława Karpińczyk
8. Maria i Jacek Bartkowiakowie
9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
10. Urszula i Tomasz Kućkowie

6. Małgorzata Steczkiewicz i Marek Łoś
7. Anna Idzikowska
8. Renata Pala
9. Grażyna Poremov
10. Urszula Zyskowska

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Assistant Supervisorzy

W rankingu sponsorów pod uwagę brana jest liczba bezpośrednio zasponsorowanych osób, które dokonały zakupu. W przypadku, gdy kilku 
Dystrybutorów zasponsoruje taką samą liczbę osób, o miejscu decyduje wartość obrotów osobistych nowo zasponsorowanych dystrybutorów.

Roland Myszka
Barbara Rząca-Kuśnierz
Marta Sarba
Danuta Schewitz
Irena Siekowska
Katarzyna Sieradzka
Jolanta i Piotr Sikorscy
Agata Siwińska
Magdalena Skiba
Urszula Skurat
Karolina Sławkowska
Władysław Stachoń
Hanna Stankiewicz
Emilia Stańczak
Zbigniew Stańczyk

Monika Staroń
Michał Struczyk
Stanisław Sulowski
Dominika Swaczyna-Piechaczek
Ryszard Szacik
Barbara Szadkowska
Monika i Tomasz Szafraniec
Dorota i Wiesław Szpak
Hanna Śmigielska
Kinga Śmigielska
Dorota Świerc
Bogusława Świerczewska
Agata Teodorczyk-Koźlik
Agnieszka Tomczyńska
Katarzyna Trzcińska-Giedyk

Emilia Trzebińska
Zbigniew Turlej
Teresa Tyc-Chrzanowska
Joanna Tylka
Wiesław Wiktor
Sylwia Wilemska
Monika Wilmańska
Julia Wiśniewska
Katarzyna Wojewoda
Agnieszka Wojtowicz
Laura Wolf
Kamila Woronowicz
Katarzyna i Damian Woś
Marzena Woźniczko
Anna Wójcik

Iwona i Dariusz Wójcik
Sylwia Wyrostek
Edyta Zając
Jolanta Zakrzewska
Magdalena Zawadzka
Teresa Zawadzka
Jadwiga Zdrenka
Bożena Zębik
Elżbieta Ziętek
Magdalena i Wojciech Zwolińscy
Beata Żarczyńska
Magdalena Żebrowska
Anna Żuk
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Awanse i osiągnięcia | sierpień 2012

Assistant Supervisorzy

Supervisorzy

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

Sara Dulska    sponsor: Agnieszka Dulska

Bożena Grobelna   sponsor: Aneta Wójciak

Anna Idzikowska   sponsor: Teresa Stępniak

Monika Janiszewska  sponsor: Wiesław Wiktor

Grażyna Korzeniowska  sponsor: Ewa Wajszczuk

Małgorzata i Sławomir Kotańscy sponsor: Grażyna Poremov

Monika Kural   sponsor: Maria i Wiesław Grotyńscy

Irena i Mariusz Malek-Podjascy sponsor: Bogumiła i Kazimierz Szmidke

Barbara Matwiej i Mirosław Satora sponsor: Jadwiga Zdrenka

Mariola Nowicka   sponsor: Beata Kędzierska

Teresa Stępniak   sponsor: Andrzej Zduńczuk

Bogumiła i Kazimierz Szmidke sponsor: Lucyna i Arkadiusz Szmidke

Lucyna i Arkadiusz Szmidke sponsor: Izabela i Ireneusz Skwierawscy

Ewa Wajszczuk   sponsor: Marzena i Dariusz Dudek

Wiesław Wiktor   sponsor: Jadwiga Zdrenka

Anna Witczak   sponsor: Anna Kulbat

Jadwiga Zdrenka   sponsor: Anna i Metody Lubińscy

Małgorzata Kłodzińska  sponsor: Magdalena Zielińska 

Magdalena Zielińska  sponsor: Anna Jasiewicz

Agnieszka Adamczyk
Natalia i Paweł Anders
Liliana i Paweł Bach
Agnieszka Bachta
Aneta Baniak
Mariola Baran
Donata Baryłka
Piotr Beczek
Anida Bem
Violetta Bender
Anna Biegalska
Teresa Bielawa
Dorota Bochenek
Maria Gojlik i Krystian Bodanko
Izabela Boguta
Ewa Braszczyńska
Przemysław Broszkiewicz
Monika Brylowska
Anna Brzoska
Katarzyna Budkiewicz
Elżbieta Ceremańska
Aretta Chilimoniuk
Agnieszka Chmura
Agnieszka Chomik
Elżbieta Ciecierska
Grażyna Ciesielska
Zofia Ćwiklińska
Renata Dąbrowska
Ewa Dettoma
Barbara Dobrzańska

Ewa Domeradzka
Janina Drączkowska
Janina Dróżdż
Barbara Druzd
Katarzyna Dubiel
Anna Dzierżanowska
Patrycja Dzionk
Ewa Fleming
Bogumiła i Waldemar Frej
Barbara Furman
Dorota Galant
Małgorzata Gocłowska
Jolanta Gola
Anna Goleman
Maria Gorgiel
Kazimiera Gozdur
Janusz Górecki
Marianna Górka
Dariusz Gruchała
Lilia Grzegorczyk
Aneta Gurgon
Lucyna Hajduczuk
Danuta Hermasz
Aneta Hoppe
Jadwiga Jachimiuk
Kamil Jachimowski
Elżbieta Jakoniuk
Michalina Jankowska
Katarzyna Jaromin
Wiesław Jędrzejewski

Monika Jurgielewicz-Wojtaszek
Marek Kaczmarek
Magdalena Karkoszka
Agnieszka Kelles-Krauz
Anna Kenig
Agnieszka Kibort
Adam Kleczkowski
Domicela Kłodzińska
Czesława i Mariusz Kolasińscy
Marzena Kołodziej
Teresa Korulczyk
Wioleta Korzeniowska
Zofia Korzybska
Katarzyna i Maciej Kostka
Maria Koterla
Urszula Kowal
Barbara Kowalska
Tadeusz Kozica
Katarzyna Kozłowska
Elżbieta Krasińska
Magdalena Kraszucka
Agnieszka Kretkowska
Anna Król
Helena Król
Agnieszka Krzeszowska
Anna Krześlak
Paulina Kubas
Halina Kubica
Adam Kuczyński
Czesław Kudła

Bożena Kurzyk
Iwona Lasek
Renata Lasko
Dorota Leńdzion
Iwona Lepiarz
Beata Leszczyńska
Joanna Leśniak
Aneta Lewińska
Bogumiła Littwin-Soroko
Marta Luber
Ewa Łokaj
Barbara Łopatkiewicz
Elżbieta Machajewska
Edyta Maciaś
Renata Maciołek
Alicja Maciuszek
Ewa Madej
Anna Majewska
Monika Majoch
Izabela Makrocka
Beata i Wiesław Makuchowscy
Władysława Marynarczyk
Karolina Maryniarczyk
Wiesława Matusiak
Małgorzata Mazur
Małgorzata i Marek Mazurek
Danuta Mętel
Beata Misiniec
Agnieszka Miśkowicz
Justyna i Paweł Mojsak
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Awanse i osiągnięcia | sierpień 2012

1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Urszula Zyskowska
4. Magdalena Strojna
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

1. Ewa Foley
2. Lucyna i Sławomir Marszałkowie
3. Anna i Dariusz Spiesz
4. Anna Idzikowska
5. Izabela Jastrzębska-Miter

1. Urszula Zyskowska
2. Urszula i Tomasz Kućkowie
3. Justyna i Waldemar Brzescy
4. Renata Błażejewska
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie
6. Urszula Przystaś
7. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
8. Sylwia Ignaszewska
9. Anna Kulbat
10. Wiesława i Adam Spyrowie

11. Magdalena Strojna
12. Grażyna Poremov
13. Beata Kędzierska
14. Urszula i Mirosław Kapustowie
15. Agnieszka i Radosław Witkowscy
16. Bożena Gaj
17. Teresa i Jan Kozikowie
18. Maria i Wiesław Grotyńscy
19. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
20. Bożena i Edmund Matkowscy

6. Grzegorz Sieczka
7. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
8. Stanisława Karpińczyk
9. Wiesława i Adam Spyrowie
10. Renata Błażejewska

6. Stanisława Stępel
7. Małgorzata i Adam Wesołowscy
8. Renata Jarosz
9. Małgorzata Steczkiewicz i Marek Łoś
10. Jolanta Wiśniewska

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Assistant Supervisorzy
Żaneta Molenda
Wioletta Mrówka
Beata Niedośpiał
Beata Nowak
Edyta Nykiel
Żaneta Ogińska
Mariusz Otulak
Beata Paluszewska
Agata Parzybut
Agnieszka Pindel
Barbara Pląder
Danuta Prędka
Ewa Przybyłowicz
Magdalena Pulit
Bogumiła Pyciarz
Maria Romanowska
Ewa i Piotr Ropiak

Mariola Roszkowska
Artur Rusiecki
Alicja i Michał Rykowscy
Stanisława Sasak
Anna Sawka-Kamińska
Anna Sienkiewicz
Anita Sieraczkiewicz
Renata Sikora
Anna i Jarosław Skoczyńscy
Helena Sobańska
Marzena Sokalska
Elżbieta Sowa
Ewa Sowa
Izabela Sozoniuk
Agata Stanek
Hanna i Leszek Stasikowie
Edyta Strzelecka

Bartosz Sulima
Małgorzata Sygnat
Małgorzata Szpecińska
Justyna Sztandera
Danuta Szymeczko
Bogumiła i Mariusz Świątek
Ewa Tomaszewska
Anna Trojan
Jerzy Tutaj
Waleria Tyran
Anna Urbańska
Agnieszka i Adam Ustowscy
Małgorzata Ustupska
Anna Wardzała
Katarzyna Weymann
Adrian Węglarz
Michalina Węglarz

Małgorzata Wieczorek
Lidia Witek
Renata i Janusz Włodarczykowie
Stanisław Wołoszyn
Marek Woś
Bogumiła Woźniczak
Ewa Wójcik
Sylwia Wóltańska
Paweł Wroniszewski
Anna Zaborowska
Paulina Zakrzewska
Ewa Zgadzaj
Aleksandra Zięba
Agnieszka Ziółek
Agnieszka Związek
Beata Żółtowska



Super Rally
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Silver Post Rally

W tym roku, po pełnym emocji Super Rally w Phoenix w Arizonie, mieliśmy do wyboru albo tradycyjną wycieczkę pozjaz-
dową, albo kilkudniowy pobyt w Las Vegas. Wybraliśmy Las Vegas i wraz kilkusetosobową grupą światowych liderów Fo-
rever pojechaliśmy autokarami z Phoenix do jednego z najpiękniejszych hoteli w Las Vegas, Bellagio.

Bellagio zachwyca wystrojem wnętrz i cudownymi ogrodami pełnymi kwiatów. Silver Post Rally to nie tylko wypoczynek  
i możliwość skorzystania z atrakcji, jakie nam proponuje Forever, ale również kilkugodzinne szkolenia prowadzone przez 
najlepszych, światowych liderów.

Trening prowadził prezydent FLP Gregg Maughan, a jako pierwszy wystąpił Simon Joseph Davidson, lider z Indii: „Mówią 
że Indie są biednym krajem, a ja mówię że są bogatym. Gdzie spojrzysz, wszędzie ludzie, dużo ludzi. W naszym biznesie 
najważniejsi są ludzie. To największy kapitał. Kontaktujcie się z ludźmi. Wysiądźcie z samochodów i wsiądźcie do metra.” 
- tak rozpoczął swoje wystąpienie. W Indiach biznes Forever rozwija się niezwykle dynamicznie.

Kolejnymi szkoleniowcami byli z liderzy z Brazylii, Nigerii i Szwajcarii. Mówi-
li o tym, jak pracują, jak ważna jest motywacja i entuzjazm: „Rex chce, żeby-
śmy byli zdrowi i bogaci.” Nasz kilkudniowy wypoczynek w Las Vegas za-
kończył uroczysty bankiet.

W tym roku naszym specjalnym gościem na Super Rally w Phoenix, a potem 
w Las Vegas i w naszym domu w Arizonie był Maciej Maciejewski, redaktor 
naczelny Network Magazynu. Jesteśmy szczęśliwi, że Maciej przyjął nasze 
zaproszenie i zachciał razem z nami uczestniczyć w tegorocznym wyjeździe. 
Był pod wrażeniem naszej firmowej imprezy, uroków Sedony i Wielkiego Ka-
nionu oraz ciepłego klimatu Arizony. W naszym domu gościliśmy nie tylko 
pana Maciejewskiego, ale również Marysię i Jacka Bartkowiaków oraz Ur-
szulę Zyskowską, Agnieszkę Podoba i Annę Bartosik, co zaowocowało 
przemiłym biznesowo-motywacyjnym spotkaniem zorganizowanym dla na-
szej grupy dystrybutorów z Arizony.

A w przyszłym roku Hawaje! Wierzymy w to, że duża grupa polskich Mana-
gerów zakwalifikuje się na ten wyjazd. Do zobaczenia 15 września na  
Success Day w Warszawie.

VIP
Silver 
Post 
Rally

5000 cc

Bogumiła i Jan Srokowie
Diamond-Sapphire Managerowie
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Traditional Post Rally

Kiedy Ula Zyskowska powiedziała mi, że powinnam startować w wy-
borach Miss Sonya w Warszawie, potraktowałam to jak dobry żart. 
Ula jak to Ula nie dała za wygraną. Mówiła, że to świetna zabawa  
i przygoda. Wierzyła we mnie od początku, więc postawiła mnie przed 
faktem dokonanym i zapisała do konkursu oświadczając z uśmiechem 
– startujesz i już! Ten Success Day zapamiętam do końca życia. Mimo, 
iż traktowałam to jak fajną zabawę, to stres był duży! Wszystkie kan-
dydatki w garderobach Teatru Żydowskiego szykowały się do wyjścia 
na scenę. Najpierw musiałyśmy zrobić sobie makijaż biznesowy – 
oczywiście kosmetykami Sonya. Członkowie komisji chodzili między 
nami i obserwowali nas. Tak samo było podczas wykonywania makija-
żu wieczorowego. Najbardziej stresujące było samo wyjście na scenę. 
Do tego musiałyśmy wygłosić krótką  prezentację o makijażu i kosme-
tykach Sonya!  Po prezentacji makijażu i stroju wieczorowego zaczęło 
się oczekiwanie na finał. Za kulisami wszystkie w strojach wieczoro-
wych wyglądałyśmy jak aktorki grające w spektaklu teatralnym. 
Wreszcie ogłoszono wyniki konkursu… Kiedy Justyna Brzeska zawie-
siła głos po słowach – „pierwsze miejsce zdobyła kandydatka nr…. ”  
i z sali rozległy się głosy „nr  3…3…3”, a Justyna to potwierdziła - nie 
mogłam uwierzyć, że to mój numer! Potem były kwiaty, korona, gratu-
lacje, dużo śmiechu, łzy w oczach mamy i… największe zaskoczenie 
– nagroda – wyjazd do Budapesztu na European Rally i udział w wy-
borach Miss Sonya Europe! Startując w konkursie w Warszawie nie 
wiedziałam jakie są jego konsekwencje w przypadku wygranej! 

Budapeszt – hmm, to była niezła szkoła i wyglądało to zupełnie inaczej 
niż w Warszawie. Jechałam bardziej zestresowana. Sam udział w Euro-
pean Rally był wspaniałą nagrodą, której się nie spodziewałam. W wy-
borach chciałam wypaść jak najlepiej i nie przynieść wstydu polskiej 
grupie, która w Budapeszcie była bardzo liczna. Dodatkowo atmosfe-
rę podkręcał fakt, że jak dotąd żadna Polka nie wygrała konkursu Miss 
Sonya w Europie! Sprawa była więc Foreverowo-narodowa!☺ Na 
konkurs w Budapeszcie zdecydowałam się uszyć suknię wieczorową 
w studio Joanny Stromskiej – nie chciałam zawieść naszej reprezenta-
cji i pragnęłam wypaść jak najlepiej, a przynajmniej nie gorzej niż inne 
kandydatki☺. Cały konkurs odbył się pierwszego dnia zjazdu. W gar-
derobie kandydatki z całej Europy – piękne kobiety i ja – jedna z 
osiemnastu. Komisja – trzy panie: z Anglii, Węgier i Szwajcarii cały 
czas chodziły między nami i coś notowały. Obserwowały jak robimy 
makijaż, zadawały pytania. Bardzo szczegółowo sprawdzały poszcze-
gólne etapy  wykonywanego makijażu... było jak na egzaminie! Miałam 
szczęście, że była przy mnie Joanna Klupp jako tłumaczka, która do-
dawała mi wiary i otuchy. Wyjście na scenę w sukni wieczorowej było 
najbardziej emocjonujące dla nas wszystkich, a ogłoszenie wyniku za-

Sylwia Ignaszewska
Miss Sonya Europe

skoczyło mnie kompletnie! Tego się nie spodziewałam! Nie mogłam 
uwierzyć, że to się dzieje naprawdę! Już sama możliwość zaprezento-
wania się przed ponad 11- tysięczną widownią była niezwykłym prze-
życiem, ale wygrana….!!!? Była w tym momencie czymś nierealnym! 
Czymś, o czym nawet nie marzyłam! Gdy wręczono mi szarfę Miss 
Sonya Europe, piękny zegarek wysadzany masą perłową i kryształami 
Swarovskiego oraz gigantyczny czek z zaproszeniem na Super Rally  
w Phoenix, miałam wrażenie, to tylko mi się śni!!! Piękny sen, z które-
go nigdy nie chciałabym się obudzić. 

Na wybory w Phoenix uszyłam nową suknię – haha! nie mogłam prze-
cież wystąpić w „starej”☺. Stres był mniejszy, bo po Budapeszcie 
wiedziałam już czego mogę się spodziewać. Poza tym, w swoim odczu-
ciu wygrałam już wszystko co mogłam. Udział w Super Rally i wyciecz-
ce pozjazdowej był fantastyczną i niespodziewaną nagrodą! Jechałam 
podniecona bardziej czekającą mnie przygodą niż samymi wyborami. 
W wyborach miało startować 5 kandydatek, niestety Miss Afryki nie 
dostała wizy amerykańskiej, więc było nas tylko 4. Convention Center 
w Phoenix (zresztą jak całe miasto) robi ogromne wrażenie! Gmach 
ze szkła i aluminium, dziesiątki sal konferencyjnych, wszędzie ruchome 
schody – wiadomo… Ameryka!☺ Sala zjazdowa duuuża i choć „tyl-
ko” 3000 osób z całego świata atmosfera bardzo gorąca! 

Konkurs był rozłożony na dwa dni zjazdu. Dzień pierwszy – makijaż  
i strój biznesowy, dzień drugi makijaż i strój wieczorowy. Zjazd zaczy-
nał się w piątek, ale już w czwartek w centrum Sonya w hotelu She-
raton uczestniczyłyśmy w promocji kosmetyków Sonya i pomagały-
śmy wizażystkom przy robieniu makijażu uczestniczkom zjazdu. Dwa 
dni konkursu (piątek i sobota) zapamiętam do końca życia. Za kulisa-
mi na każdą z nas czekały namiotowe garderoby, jednak makijaż wy-
konywałyśmy w swoich hotelach, przed przyjściem na Zjazd. Oczywi-
ście każda z nas liczyła skrycie na wygraną, ale nie było między nami 
żadnej rywalizacji. Bawiłyśmy się wszystkie świetnie, żartując i robiąc 
sobie zdjęcia z artystami występującymi na scenie. Ja, chociaż nie wy-
grałam, czułam się jakbym wygrała. To, co działo się po ogłoszeniu 
wyników przeszło moje najśmielsze oczekiwania! Gratulowano mi, 
pomimo, iż nie wygrałam!!! Spotkałam się z niezwykłą życzliwością nie 
tylko ze strony naszej cudownej grupy, ale także ludzi z całego świata! 
Tylu miłych słów, komplementów, życzeń, uśmiechów nie dostałam 
przez całe życie! Nie zliczę, ilu uczestników zjazdu robiło sobie ze 
mną zdjęcia i ilu składało mi gratulacje! Było to naprawdę niesamowi-
te i stanowiło największą nagrodę, jaką można dostać. Konkurs wy-
grała Miss Ameryki Marta Omachel (à propos Polka!). Tytuł Vice Miss 
przypadł dziewczynie z Azji. Tak fantastyczne, miłe, szczere zachowa-
nia ludzi zrekompensowały mi to, że nie zostałam zauważona przez 
jury. Po zakończeniu całej imprezy sądziłam, że to koniec przygody  

Warszawa • Budapeszt • Phoenix
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i wszyscy zapomną o wyborach, które w końcu były tylko małym 
zjazdowym epizodem, ale gdzie tam! Podczas całej pozjazdowej wy-
cieczki spotykałam się na każdym kroku z uśmiechami, serdecznymi 
słowami i częstymi prośbami o zdjęcie ze mną.

Wycieczkę pozjazdową aż trudno opisać! Organizacja perfekcyjna  
w każdym calu! Nie wiem co było najfajniejsze: czy mekka Foreverow-
ców – biuro Rexa i plantacja aloesu, o zobaczeniu której marzyłam od 
początku kontaktu z FLP, czy Grand Canyon, spływ Colorado i Las 
Vegas, czy może Southfork Ranch, na którym kręcono serial Dallas…

Siedziba firmy w Scottsdale jest ogromna! Otoczona polami golfowy-
mi i wszechobecną zielenią. Byłam na Olimpie Forever! Przejście ko-
rytarzem flag, wśród których jest i nasza polska, zostanie mi długo  
w pamięci. Potem odwiedziliśmy biuro Rexa. Rex – człowiek z żelaza 
cierpliwie przyjmował wszystkich gości, do ostatniego. Każdy chciał 
mieć z nim zdjęcie w jego gabinecie i choć przez chwilę zasiąść w jego 
fotelu.☺ Plantacja aloesu jest po prostu piękna! Wdychałam zapach 
świeżych roślin i rozkoszowałam się widokiem tysięcy krzaków aloe-
su rosnących pod błękitnym niebem… Byłam tu! Osobiście! Mogłam 
ich dotknąć, poczuć w dłoniach wagę dorodnego liścia i zobaczyć jak 
przebiega zbiór. Z plantacji udaliśmy się do położonego tuż obok za-
kładu stabilizacji miąższu aloesowego. Tutaj pokazano nam cały proces 
produkcyjny począwszy od płukania liści poprzez filetowanie, roz-
drabnianie aż do finalnego produktu – ogromnych zbiorników, w któ-
rych stabilizowano miąższ aloesowy. Innego dnia mogliśmy zobaczyć 
zakłady produkcyjne suplementów. Niesamowite wrażenie robią 
przelatujące z zawrotną szybkością przez taśmociągi tysiące żółtych 
bukłaczków, do których nalewany jest miąższ, roboty przemysłowe 
podające puste tubki past i kremów do automatów albo te najwięk-
sze – pakujące gotowe produkty do kartonów. Mogłam zobaczyć to 
wszystko na własne oczy a nie tylko na filmie!

Reszta wycieczki to Grand Canyon i wspaniałe widoki podziwiane  
z wysokości prawie 4000 metrów – na taką wysokość dostał się nasz 
autokar. Czerwień gór, głębokość samego kanionu, niesamowite for-
my skalne układające się w kształt wodospadów i bezkresna prze-
strzeń zapierały dech w piersiach. Jakby tego było mało mogliśmy 
podziwiać piękno gór i fragment kanionu Colorado płynąc z jej nur-
tem na ogromnych pontonach. 

No i Las Vegas! Dojeżdżając wieczorem do miasta na pustyni z daleka 
było widać ogromną łunę wytworzoną przez miliony… a może (tego 

nikt nie wie) dziesiątki milionów żarówek! Samo miasto przyprawia 
o zawrót głowy przepychem i niezliczoną ilością atrakcji! Nie wie-
działam na co najpierw patrzeć! Te dwie noce w Vegas były szalone! 
Dzięki Sebastianowi Sroce, który zdążył wykupić nam wycieczkę au-
tobusową po Las Vegas mogłam obejrzeć więcej tego niezwykłego 
miasta śpiącego w dzień i żyjącego nocą. Tak gigantycznych hoteli nie 
widziałem nigdzie w całej Europie! Wszędzie niespotykany przepych  
i luksus, który do tej pory widziałam tylko na filmach! No i kasyna – 
dosłownie wszędzie! Ale przecież to miasto hazardu! Dałam się na-
mówić i zagrałam z przyjaciółkami, bo kto nie był w kasynie ten po-
dobno nie był w Las Vegas!!!☺Jednoręki bandyta okazał się łaskawy 
dla nowicjuszek i wygrałyśmy z Ulą po kilka dolarów – zabawa była 
świetna i muszę przyznać… bardzo wciągająca!

Zakończenie wycieczki – mmmm… czysta nostalgia – prawdziwy 
Teksas i wizyta w Southfork Ranch, gdzie kręcono serial „Dallas”. 
Mogliśmy podziwiać serialowe wnętrza i obejrzeć zbiory muzealne 
poświęcone serialowi. Rodeo i przystojni kowboje a potem przyjęcie  
i wyśmienita zabawa do późnego wieczora łącznie z nauką teksań-
skich tańców!

Każde z odwiedzonych przeze mnie miejsc jest wyjątkowe i zostawia 
niezatarte wrażenie. Można by napisać o tym książkę, ale jedno chcia-
łabym powiedzieć na zakończenie – te wszystkie wydarzenia i cu-
downe wspomnienia są cały czas żywe dzięki wspaniałym ludziom  
z całego świata, których poznałam w Forever!! Za to wszystko chcia-
łabym podziękować mojemu  Robertowi, który wierzył we mnie i był 
przy mnie w każdym momencie, dbał o to aby wszystko było dopra-
cowane do perfekcji. Dziękuję Jackowi Kandeferowi – patronowi du-

chowemu,  Joasi Klupp  
i Monice Hajzner  które 
wspierały mnie wszędzie, 
Bogusi Sroce za najcie-
plejsze słowa otuchy,  
a w szczególności Uli Zy-
skowskiej, od której 
wszystko się zaczęło  
i dzięki której spotkała 
mnie najwspanialsza 
przygoda życia.
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Kraków
pełen
słońca

Nowi Soaring Managerowie

Nowi     Managerowie

Piękny lipcowy dzień, piękny Kraków, 
piękne Auditorium Maximum, piękna 
frekwencja i piękny Success Day! 

Barbara 
Aoun
z córką 
Yasmine

Nagrody w konkursie na Facebook'u
Prowadzący: 

Ewa i Janusz Wiśniewscy, 
Senior Managerowie 

dr Małgorzata Stręk 
o lecie z Forever

Iwona i Modest
Boguszewscy

Wystąpienie Dyrektora 
Jacka Kandefera

Maria i Wiesław 
Grotyńscy
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Diamond-Sapphire Manager
Bogumiła Sroka 
o tym, co można osiągnąć 
z Forever

Świetna zabawa z zespołem EKG Music Band

Katarzyna Janiczek
o nowym zestawie 

Aloe Fleur de Jouvence

Senior Manager
Wiesława Spyra
o rolach sponsora

Nowi 
Assistant Managerowie

Nowi Supervisorzy

Nowi Assistant Supervisorzy

Prezentacja biznesowa
Janusza Wiśniewskiego
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Portret sukcesu

Barbara i Mohamed Ali Aoun 
Managerowie

GO DIAMOND!
Jestem Managerem, 
ale to dopiero począ-
tek drogi. Kiedy w li-
stopadzie  2009 roku 
podpisywałam umo-
wę, nie zdawałam so-
bie sprawy, że praca 
z Forever Living Pro-
ducts będzie tak fa-
scynująca. Od rośliny 
do wielkiego biznesu. 
Biorę przykład z naj-
lepszych.

Zaczęło się banalnie 
– od używania pasty 
do zębów Forever 

Bright oraz Emulsji Aloesowej, która uchroniła moje dzie-
cko przed sterydem! To mnie przekonało na tyle, że ze-
chciałam posłuchać o pracy z Forever. Podjęłam decyzję  
i postanowiłam zostać jednym z dziesięciu milionów dys-
trybutorów. Kupiłam Touch of Forever, czyli zestaw produk-
tów i już w lutym 2010 roku zostałam Supervisorem. Dzisiaj 
wiem, że aby osiągnąć sukces, trzeba bardzo chcieć, bo 
wszystko jest możliwe, wszystko leży w zasięgu twoich rąk. 
To od ciebie zależy, dokąd chcesz zajść i czy chcesz osiąg-
nąć  sukces.

Gdy podpiszesz umowę dzisiaj, jutro obudzisz się z nowy-
mi perspektywami na życie – będziesz widzieć jak rosną 
twoje dzieci, znajdziesz czas dla siebie i rodziny, w końcu 
zaczniesz mieć swoje wielkie marzenia. Dzisiaj te marzenia 
pomału realizuję!

Pracowałam w korporacji 11 lat, bez umowy o pracę. Po-
święcałam swój czas, energię, również rodzinę, swoje zdro-
wie, swoje wolne dni na budowanie firmy, z której zostałam 
zwolniona w ciągu jednego dnia, bo nie byłam już tak wy-
dajna, kiedy urodziłam dziecko! Ale dziękuję losowi, że tak 
się stało, że moja przyjaciółka Iwona Boguszewska mimo 
mojego sprzeciwu i słów: „ja się do tego nie nadaję” poka-
zała mi i przekonała, że również ja mogę być Forever. Dzię-
kuję Marii i Wiesiowi Grotyńskim za ogromną pomoc, za 
wykłady, spotkania, za przyjazdy do Lublina, za budowanie 
struktury, za cierpliwość i wiarę w nasz wspólny sukces! 
Dzięki awansowi Iwony i Modesta Boguszewskich na sta-
nowisko Managera, Maria i Wiesław Grotyńscy zostali So-

aring Managerami. Odczuwam dumę z tego, że jestem  
w tak cudownej, najwspanialszej strukturze w Polsce.  
W miejscu, gdzie nie ma zawiści, rywalizacji, gdzie zawsze 
możemy na siebie liczyć, wspierać się i iść do przodu!

Mam ogromną satysfakcję, że dziś mogę pomagać innym 
w tworzeniu wspaniałego domowego „small biznesu”, bi-
znesu bez wielkich inwestycji i bez ryzyka.

Biznes Forever to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim 
wspaniali ludzie z którymi pracuję! Dziękuję moim przyja-
ciołom: Ani, Lucynie, Rena-
cie, Monice, Ewie, Eli, Kasi, 
Danusi i Jurkowi, że chcą 
pracować i sięgać wysoko! 
Moją wielką inspiracją jest 
moja mała córeczka Yasmine, 
która mobilizuje mnie do dzia-
łania. Dzięki niej udowad-
niam, że mając małe dziecko 
można pracować, że nie ma 
żadnych przeszkód, żeby 
osiągać sukces!

Wsparcie moich dorosłych 
już córek Moniki i Oli jest 
wspaniałe, kiedy słyszę – 
„Mamo, uda Ci się!”

Niesamowite jest to, że możemy pracować w każdym miej-
scu na Ziemi. Zaczynamy budować swoje struktury we 
Francji i Tunezji, dziś świat należy do nas! Wspaniałe pro-
dukty Forever są z nami wszędzie, dzięki nim nasze życie 
stało się lepsze, jesteśmy zdrowsi, młodsi, mamy więcej 
przyjaciół!

Dziś nie martwię się o przyszłość! Jestem przekonana, że 
uda nam się osiągnąć ogromny sukces i znaleźć wśród naj-
lepszych dystrybutorów na świecie!

Z pozdrowieniami,
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Izabela i Krzysztof  
Szewczykowie 

Managerowie

Moja przygoda z firmą Forever Living Products zaczęła się 
w 2004 roku. Nawet nie pomyślałam, że spotkanie z aloe-
sem tak zmieni życie moje i mojej rodziny. Jestem farma-
ceutą i byłam pewna, że moja praca do emerytury będzie 
związana z apteką. Pierwszym, który poczuł pozytywne 
działanie produktów, był syn Janek. Już po miesiącu za-
uważyliśmy poprawę odporności, a po kilku miesiącach 
można było zrezygnować z leków przeciwalergicznych. Wi-
dząc takie efekty, nabywałam coraz większego przekona-
nia do działania produktów i zaczęłam polecać je rodzinie  
i znajomym. Stopniowo w domu rozszerzaliśmy ofertę uży-
wanych preparatów i teraz nie wyobrażamy sobie życia bez 
nich. Pomimo tego, że dalej nie myślałam poważnie o pra-
cy w FLP, awansowałam na stanowisko Supervisora, a po-
tem Assistant Managera. Ciągle uczyłam się na błędach. 
Każde spotkanie z nowymi ludźmi dawało mi nową lekcję. 
Dzięki temu umacniałam w sobie przekonanie do firmy, do 
produktów i do pracy w marketingu sieciowym. Moment 
przełomowy nastąpił, gdy byłam na półrocznym zwolnieniu 
lekarskim po wypadku samochodowym. Wtedy uświado-
miłam sobie, że tak naprawdę dotychczas moim życiem 
rządziła praca. Nie miałam czasu dla rodziny, na własny 
rozwój, na spotkania ze znajomymi. Przeczytałam kiedyś 
takie zdanie: „Stracone okazje nie trafiają do biura rzeczy 
znalezionych”. Nic nie dzieje się przypadkiem, więc moje 
spotkanie z FLP też na pewno nim nie było.  Postanowiłam 
zmienić swoje życie, aby później nie żałować okazji jaką 
dostałam. Zwolniłam się z pracy w aptece i zaczęłam pra-
cować z firmą FLP już na cały etat. Zapisałam w końcu 
swoje marzenia, cele i plan awansu na Managera. Wy-
obrażałam sobie jak schodzę ze sceny na Success Day z 
szarfą z napisem Manager. Od tej pory wszystko zaczęło 
się zmieniać. Moja grupa zaczęła się rozrastać – w dół  
i wszerz. W 2010 roku dostałam dotację z Unii Europejskiej 
na założenie firmy. Mam dzięki temu m.in. wspaniałe biuro, 
gdzie mogę organizować spotkania. Awans na Managera 
odebraliśmy z mężem na 34. urodzinach FLP w Warszawie. 
Dziękujemy  wszystkim, którzy pomogli nam w tej drodze.

Teraz już wiem jak ważne jest zapisywanie swoich ma-
rzeń, które jeśli określimy datę ich realizacji stają się 
celami. Cele natomiast wyznaczają kierunek działania 
i wtedy nasz umysł zaczyna szukać sposobów ich 
osiągnięcia. Pamiętajmy, że jeżeli nie zmierzamy w ży-
ciu do jakiegoś miejsca, to zdążamy donikąd, a nie 
mając swoich celów spełniamy cele innych.

Dlaczego Forever?
Dzięki firmie FLP ciąglę poznaję nowych ludzi, mam czas 
dla rodziny i znajomych. Ktoś powiedział, że „marketing 
sieciowy to bujne życie towarzyskie, za które jeszcze do-
brze płacą”. Rozwijanie struktury jest pretekstem do na-
wiązywania kontaktów z ciekawymi ludźmi. Co natomiast 
zrobić aby przyciągać pozytywnych ludzi? Sami musimy 
mieć pozytywne nastawienie i stale rozwijać swoją osobo-
wość, co dodatkowo dodaje nam sił i energii do działania.

Praca w marketingu sieciowym to praca z ludźmi, ale  prze-
de wszystkim to praca dla ludzi, według zasady – „poma-
gając innym pomagasz sobie”. Jak powiedział J.P. Getty 
– uznany za najbogatszego człowieka świata w 1957 roku 
– „Buduj sukces na sukcesie innych” – sami staniemy się 
bogaci, jeśli pomożemy bogacić się innym.

Zawsze chciałam się rozwijać, a firma FLP oferuje różne 
ciekawe szkolenia, w których staram się uczestniczyć. 
Dzięki temu uczę się jak dbać o zdrowie własne, mojej ro-
dziny i ludzi, których poznaję oraz jak rozwijać mój biznes.

Firma FLP nauczyła mnie marzyć, moje życie staje się cie-
kawsze i coraz bardziej czuję, że to ja nim kieruję, co daje 
mi satysfakcję. Bardzo lubię swobodę działania jaką mam 
dzięki pracy w systemie marketingu sieciowego: pracuję 
kiedy chcę, gdzie chcę, ile chcę i z kim chcę.

Dzięki FLP mogę spotykać się z zadowolonymi, szczęśli-
wymi ludźmi z różnych krajów. Uczestniczyliśmy z mężem 
w Zjazdach Europejskich: w Maladze, Londynie i Wiedniu. 

Wiem, że to ja jestem reklamą mojej firmy i inwestowanie  
w produkt jest jednocześnie inwestycją w mój biznes. Dla-
tego staram się używać jak największej ilości produktów. 
Czując ich działanie, mogę się nimi chwalić i dzięki temu 
budować grupę stałych użytkowników produktów FLP. 
Wielu z nich dzieli się tym zadowoleniem dalej i moja grupa 
ciągle się rozrasta. Wierzę, że niedługo w mojej strukturze 
będą kolejne awanse. Cotygodniowe spotkania w mojej 
grupie są dla nas źródłem motywacji, wzajemnej nauki, wy-
miany doświadczeń.

Chcę dalej pomagać innym w dbaniu o zdrowie oraz  
w spełnianiu ich marzeń. Chcę dzielić się szansą jaką sama 
otrzymałam. 

Zapisując cele, tak naprawdę  
zapisujesz scenariusz wydarzeń, 
które rozegrają się w przyszłości.

Ruben Gonzalez
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Sportowe
sukcesy
z produktami w tle
Nazywam się Tomasz Brzeski. Urodziłem się w 1972 r. 
w małej miejscowości Rytro koło Nowego Sącza.

Jako nastolatek zacząłem swoją przygodę ze sportem 
od biegów długodystansowych na bieżni (głównie 3 i 5 
km). Te konkurencje uprawiałem do studiów. Jako za-
wodnik AZS-AWF Kraków zacząłem startować na coraz 
dłuższych dystansach – 10 i 15 km – zarówno na bież-
ni, jak i w biegach ulicznych oraz przełajowych. Na 
pierwszym roku studiów zostałem Mistrzem Polski 
AZS-ów na dystansie 3 km. 

W tamtym okresie trudno było o dobrą suplementację. 
Opierałem się głównie na podstawowych witaminach, 
jakie były dostępne w aptekach i na które było mnie 
stać. Efektem ciężkiego treningu i słabego odżywienia 
organizmu były częste kontuzje.  

Po studiach zacząłem biegać na najdłuższych dystan-
sach. Jako 27-latek pokonałem po raz pierwszy dy-
stans maratonu – 42 km 195 m – był to Maraton Kra-
kowski. Mój najlepszy wynik w maratonie to 2 h 36 min 
6 sek podczas maratonu w Budapeszcie.

W wieku 34 lat zadebiutowałem w biegach górskich 
podczas eliminacji do Mistrzostw Europy w miejscowo-
ści Radhost w Czechach. Zająłem tam trzecie miejsce 
wśród Polaków, co dało mi prawo startu w Mistrzo-
stwach Europy we Francji, w Tuluzie. 

W 2007 roku postanowiłem spróbować swoich sił  
w konkurencji zimowej – było to narciarstwo wysoko-
górskie (SKI-TURY). Po roku zapoznawania się z tą 
dyscypliną zdobyłem Puchar Polski oraz Wicemistrzo-
stwo Polski. 

Aby dobrze przygotować się do sezonu zimowego roz-
począłem w okresie letnim treningi z kijami – nordic 
walking. W 2010 roku po raz pierwszy wystartowałem 
w zawodach Nordic Walking. Były to Mistrzostwa Pol-
ski w Złotoryi, gdzie zdobyłem tytuł Mistrza Polski i 
uzyskałem możliwość startu w Mistrzostwach Świata w 
Austrii. W tym okresie dzięki koledze poznałem kilka 
produktów Forever.

Ponieważ zacząłem startować zarówno zimą jak i la-
tem, mój organizm był coraz bardziej nadwyrężony  
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i każdego dnia tracił dużo składników mineralnych,  
a stosowane wcześniej odżywki innych firm nie dawały pożą-
danych przeze mnie rezultatów. Od tego momentu skupiłem 
się na suplementacji produktami Forever, głównie Forever 
Active HA, Arctic-Sea, Forever Nature-Min, Lycium. Jako 
posiłki regeneracyjne piłem Forever Lite oraz Forever Lite 
Ultra. 

Pierwsze efekty stały się widoczne latem 2011 roku podczas 
startów w Mistrzostwach Świata w Nordic Walking w Austrii, 
gdzie zdobyłem podwójne Mistrzostwo Świata w cross coun-
try – 21km oraz HILL – tylko pod górę. Kluczem do tego suk-
cesu był zauważony przeze mnie skrócony czas regenera-
cji organizmu, co umożliwiło mi starty na najwyższym 
poziomie dzień po dniu.

Po zawodach w Austrii podjąłem decyzję, że przed rozpoczę-
ciem startów zimowych cały okres przygotowawczy (od paź-
dziernika 2011) oprę wyłącznie na suplementacji 
produktami firmy Forever.

Do znanych i stosowanych już produktów dołą-
czyłem ARGI+. Produkt ten stosuję głównie na 
długich i wyczerpujących treningach oraz pod-
czas startów, zwłaszcza w momentach gdy or-
ganizm jest już bardzo zmęczony i dopada go 
tzw. „ściana”. W takich krytycznych momentach 
AGRI+ daje mi dodatkowego „kopa”. Zacząłem 
stosować również wiele innych produktów nie-
zbędnych do przetrwania czasochłonnych tre-
ningów, jak np. Forever Fast Break i Forever 
Aloe2Go. Cały okres przygotowań letnich prze-
biega zgodnie z założonym planem i bez kontu-
zji.

Moim marzeniem z młodzieńczych lat był start w triatlonie, lecz zawsze barierę stanowiły kontuzje, a co za tym 
szło przerwy w treningach. Tego lata wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy wystartuję w triatlonie na 
długim dystansie (Ironman) – 3,8 km pływanie, 180 km jazda na rowerze, 42,195 km bieg – w sumie około  
11 godzin wysiłku. Chyba więc spełni się moje marzenie. Trzymajcie za mnie kciuki!

Ze sportowym pozdrowieniem,

Tomasz Brzeski



Biznes Forever

20                                                                                                                                                                                                                                        09/10.2012

Ciesz się FLP i ciesz się życiem!
Nasz szczodry plan marketingowy jest niezrównany pod wzglę-
dem wynagradzania Dystrybutorów. Jednak wynagrodzenie 
jest tylko jednym z elementów niezbędnych dla długofalowego 
sukcesu grupy. Kolejnym jest dobry lider, który potrafi sprawić, 
że członkowie jego zespołu czują się docenieni. Tacy liderzy 
wiedzą, że budowanie grupy to nie tylko spotkania, case cre-
dits i premie. Zdają sobie oni sprawę, że ten biznes ma głęb-
szy, ludzki wymiar i że fundamentalną zasadę rozwoju oraz 
stabilności biznesu stanowi uznanie i duch koleżeństwa. 

Spędzenie czasu na relaksie i rozrywkach z dala od codziennej 
krzątaniny z kluczowymi członkami twojej grupy przynosi zy-
ski, zarówno w wymiarze materialnym, jak i ludzkim, znacznie 
przewyższające koszty. Takie chwile wpływają na rozwój przy-
jaźni i wzajemnego zrozumienia, co prowadzi do lojalności, 
satysfakcji i jakże ważnego poczucia bycia znaczącą częścią 
odnoszącego sukcesy zespołu.

 Rex zawsze powtarza:

„Budując biznes,
 musisz świetnie
   się bawić!”

Jest to jeden z powodów, dla których stworzyliśmy Forever 
Resorts. Nasze ośrodki dają Dystrybutorom z całego świata 
szansę zorganizowania wypadu dla swoich grup, oferując przy 
tym znaczne zniżki. Pomyślałeś kiedyś, że 3-4-dniowa wy-
cieczka na jednej z mieszkalnych łodzi Forever Houseboat, 
podczas której będzie trochę szkoleń biznesowych, trochę ło-
wienia ryb, zwiedzania i sportów wodnych, byłaby świetnym 
sposobem zmotywowania Dystrybutorów i wzmocnienia two-
ich relacji z nimi? Kiedy każdy z Dystrybutorów uczestniczą-
cych w wyprawie będzie partycypował w kosztach wyjazdu, 
okaże się, że jest on w waszym zasięgu. Być może kilka dni 
w Forever Resort u podnóża Grand Tetons byłoby świetną 
nagrodą dla Dystrybutorów w twojej grupie, którzy osiągnęli 
określony poziom w planie marketingowym? Możliwości są 
ogromne, a nagrody jeszcze większe. 

Skorzystaj z tego, co oferują Forever Resorts. Są one świet-
nym narzędziem w budowaniu biznesu!

stylowe
    WAKACJE

Jeszcze jedna korzyść bycia Dystrybutorem FLP...
          (Na łodziach mieści się do 12 osób - zabierz swój zespół!)

ODKRYJ AMERYKAŃSKI POŁUDNIOWY ZACHÓD I

SPECJALNA OFERTA DLA AKTYWNYCH DYSTRYBUTORÓW FLP:
>> 25% niżki na wynajem łodzi w Forever Houseboat Vacation Rental
>> Wybierz datę i czas trwania podróży

ZADZWOŃ 1-800-255-5561  
Powiedz, że należysz do rodziny Forever i zapytaj o zniżkę dla Aktywnych Dystrybutorów FLP

Zobacz nasze łodzie i mariny na: ForeverHouseboats.com
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dr Jerzy Oleszkiewicz

Gdy zbliża się kolejny sezon jesienno-zimowy, instynk-
townie zaczynamy myśleć o naszej odporności. Od 
dawna już mamy świadomość, że tylko ona może nas 
chronić. Próbując dokładnie opisać, czym jest odpor-
ność, napotykamy trudności podobne, jak przy próbie 
określenia, czym jest czas. Nad definicją czasu zastana-
wiał się w IV wieku św. Augustyn – „Jeśli nikt mnie o to 
nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, 
nie wiem.”

Powiedziałbym, że odporność jest życiem. Budują ją 
liczne finezyjne procesy biologiczne, zależne od bardzo 
wielu czynników. Gdy ona ginie - my umieramy zaraz po 
niej. Nie było w historii ludzkości takiego okresu, żeby za 
życia jednego pokolenia nastąpił tak gwałtowny, jak ma 
to miejsce obecnie, rozwój cywilizacyjny. Ewolucyjny 
rozwój człowieka nie nadąża z adaptacją do nowej jako-
ści życia. Pojawiły się liczne, nowe czynniki prowadzące 
do utraty odporności.

Ludzie są wyczerpani coraz szybszym tempem życia, 
obsesją prędkości i oszczędzania czasu. Organizm od-
biera to jako stres, który z kolei jest czynnikiem spraw-
czym bardzo szerokiej patologii. 

Negatywnie na naszą odporność wpływa niedobór snu. 
Telewizja i komputer skutecznie ograniczają nocny od-
poczynek.

Wsparcie 
odporności

Współczesny problem odżywiania się określiłbym 
jako głód jakościowy naszej cywilizacji. Jadamy dużo  
i smacznie. Produkty spożywcze są estetycznie opako-
wane. Niestety brakuje w nich składników najbardziej 
wartościowych - witamin i minerałów.

Zawładnęła nami obsesja szybkości, a nasze zwyczaje 
żywieniowe najtrafniej określił pisarz Carl Honoré ha-
słem: „Połknij, popij, pędź”. W ilu polskich domach po-
siłki celebrowane są z całą rodziną i bez pośpiechu?

Jeżeli obiad jest całkowicie pozbawiony cynku, to po 
dwunastu godzinach koncentracja tego mikroelementu 
we krwi obniża się do 50 procent, ponieważ organizm 
nie ma zdolności gromadzenia go w dużej ilości. Dla-
tego niedobory cynku szybko występują u osób od-
chudzających się. Z kolei po 50. roku życia niedobory 
są wynikiem ekstremalnie zmniejszonej zdolności jego 
wchłaniania. A cynk jest głównym budowniczym od-
porności.

Absolutnie niezbędne są również witaminy C i D. Ta 
ostatnia według aktualnych poglądów powinna być sto-
sowana przez całe życie.

Wszystkie te składniki zawiera rewelacyjna kompozycja 
nowego suplementu Forever ImmuBlend. Ponadto za-
warte w nim fruktooligosacharydy i laktoferyna aktyw-
nie wspierają procesy odpornościowe i korzystnie wpły-
wają na fizjologiczną florę bakteryjną jelit. Obecność  
w tym produkcie substancji grzybowych stanowi przy-
kład wykorzystywania dla zdrowia naukowo sprawdzo-
nych elementów naturalnej medycyny Wschodu, która 
ma ponad sześć tysięcy lat przewagi doświadczeń nad 
medycyną europejską.



Informacje

09/10.2012                                                                                                                                                                                                                                        23

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:  
Bernadeta Machlowska

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

Success Day
17 listopada 2012
Teatr Żydowski
Pl. Grzybowski 12/16
Warszawa, godz. 11.30
cena biletu 20 PLN

Konferencja  
produktowa
20 października 2012
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2
Warszawa, godz. 11.30
cena biletu 40 PLN

- Zaplanuj sukces swój i grupy w 2013!

- Global Rally Hawaje 2013

- Skuteczni sponsorzy - lato 2012

- Suplementy Forever  
  na każdą porę roku

- Karnawał z Sonya Colour Collection
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 robo-
czego miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzi-
nach pracy, czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, 
aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działalno-
ści [pkt. 16.02 (j)] zakazana jest  sprzedaż produktów Forever 
przez media marketingowe online, tzn. pasaże handlowe 
online czy portale aukcyjne (np. Allegro).
W stosunku do osób, które łamią Zasady Działalności umiesz-
czając produkty na portalach aukcyjnych są i będą wyciągane 
konsekwencje – włącznie z rozwiązaniem Umowy Dystrybu-
torskiej oraz podjęciem kroków prawnych, aż do wkroczenia 
na drogę sądową.

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe

Wykłady poprowadzą:
- dr Jerzy Oleszkiewicz

- dr n.med. Małgorzata Stręk

- konsultantka aloesowej urody  
  Katarzyna Janiczek

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!
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