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Wszyscy doświadczamy porażek i wszyscy pragniemy sukcesu. Dlaczego więc niektórzy rezygnują już  
w obliczu pierwszych wyzwań, a inni wytrwale podążają do przodu i osiągają szczyt? Jak to jest, że jedni 
ludzie, których poznajesz z Forever, nigdy nie awansują wyżej niż na pozycję Assistant Supervisora, pod-
czas gdy inni zostają Eagle Managerami i odbierają swój czek Chairman’s Bonus?

Czytałem ostatnio artykuł, którzy rzuca nieco światła na tę kwestię. Był on poświęcony nowej książce 
dziennikarza Paula Tougha, zatytułowanej How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power 
of Character (Jak dzieci odnoszą sukces: męstwo, ciekawość i ukryta siła charakteru). Autor podkreśla  
w niej, że, aby dzieci wyrosły na silnych, odnoszących sukcesy ludzi, musimy pozwalać im doświadczać 
porażek. Według niego, dzięki porażkom dzieci nabywają cech niezbędnych do odnoszenia sukcesów, 
takich jak optymizm, wytrwałość, odporność i męstwo.

Nie raz myślałem, że zbyt mocno chronimy swoje dzieci przed poniesieniem porażki. Tak samo, jak czasem za bardzo staramy się uchronić 
naszych nowych dystrybutorów przed możliwością porażki i robimy dla nich zbyt wiele. Czytając artykuł, myślałem o swojej podróży przez ży-
cie. 34 lata temu – choć wydaje się jakby to było wczoraj – razem z zespołem wspaniałych ludzi, z których wielu jest ze mną do dziś, zacząłem 
przekuwać swoją wizję Forever w odnoszący sukcesy biznes, jakim jest obecnie FLP. Też ponosiliśmy porażki. Różnica polega na tym, że z każdej 
przeszkody wyciągaliśmy naukę i odbijaliśmy się dalej. Z każdej gorszej sytuacji wychodziliśmy silniejsi.

Jak powiedział kiedyś znakomity koszykarz Michael Jordan: „W swojej karierze ponad 9000 razy nie trafiłem do kosza. Przegrałem prawie 300 
meczów. 26 razy powierzano mi decydujące piłki, a ja chybiałem. W swoim życiu cały czas przegrywałem – i dlatego odniosłem sukces.”

Podczas Waszych podróży też z pewnością trafią się chybione rzuty i przegrane mecze. Z setek ludzi, którym pokażecie biznes, niektórzy całko-
wicie Was zignorują, inni ruszą do przodu tylko po to, by zaraz przestać działać, a kolejni odniosą olbrzymi sukces. Pamiętajcie, że kluczem do 
odniesienia sukcesu jest zachowanie koncentracji na swoich celach. Oto trzy sposoby, jak tego dokonać.

Po pierwsze, oczekuj błędów
Często to nie przeszkoda powoduje porażkę, ale nasze oczekiwanie perfekcji.  Jeżeli zrozumiesz, że życie zawsze będzie pełne małych wyzwań, 
z których niektóre pokonają Ciebie, podczas gdy Ty pokonasz inne, łatwiej Ci będzie zachować spokój i robić swoje. Nawet kiedy czujesz się 
sfrustrowany i pokonany, Twój wybuch nie zmieni w żaden sposób sytuacji – dlatego radzę Ci, zachowaj spokój.

Po drugie, zagraj w grę „15 sposobów”
Kiedy widzisz na swojej drodze przeszkodę, wyjmij kartkę papieru i zrób listę 15 sposobów na pokonanie jej. Jeśli na przykład czujesz, że prze-
szkodą na drodze do sukcesu jest Twoje własne negatywne myślenie, pomyśl o 15 sposobach na zmianę tonu swojego wewnętrznego głosu,  
z nieudacznika w zwycięzcę.

I wreszcie, naucz się zmieniać kadr, korygować i ponownie się skupiać
Na trudne położenie łatwo zareagować negatywnie. Następnym razem, spójrz na swoją sytuację z innej perspektywy. Postaraj się zachować 
neutralność i obiektywnie ocenić co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło. Bądź otwarty na pomysły, jak ruszyć do przodu – może zasięgnij 
opinii z zewnątrz lub przeprowadź jakieś własne poszukiwania. Kiedy będziesz gotów, śmiało wkrocz na nową, wybraną przez siebie ścieżkę  
i skoncentruj się na niej.

Idąc przez dobre i złe dni swojego życia, pamiętaj, że nawet największy koszykarz w historii, Michael Jordan, przegrał wiele meczów, by stać 
się najlepszym. Wyznaczaj realistyczne cele, zarówno sobie, jak i swojej strukturze, analizuj swoje sukcesy i porażki, szukaj rady u tych, którym 
ufasz i nie trać z pola widzenia tego, co próbujesz osiągnąć. Często mówię, że problemem nie jest porażka – problemem jest rezygnacja. Jeżeli 
rezygnacja nie wchodzi w grę, wtedy porażka jest po prostu okazją do nauki i ruszenia do przodu. Postępuj tak, a odniesiesz sukces.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Porażka nie jest wrogiem

Rex Maughan
Chairman of the Board & CEO
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Podczas wystąpień dystrybutorów, którzy obierają oznakę symbolizującą awans na kolejną pozycję 
w planie marketingowym lub dzielą się historią swojego sukcesu, często pada stwierdzenie: ”Jeże-
li pomożesz wystarczającej liczbie osób osiągnąć to, czego pragną, ty również osiągniesz to, czego 
pragniesz”. I to jest prawdziwa siła Forever – każdy z nas ma realną szansę pozytywnego wpływu na 
życie innych ludzi. 

Pamiętajmy jednak przy tym, że każda zmiana, jaką chcemy wywołać, musi zaczynać się od nas sa-
mych. Im bardziej rozwijamy się jako ludzie, tym bardziej jesteśmy w stanie pomagać rozwinąć się 
innym. Jeżeli mamy wątpliwości co do własnych możliwości, to jeszcze trudniej będzie nam dostrzec 
potencjał w drugiej osobie. Musimy wierzyć we własne siły i w naszą zdolność do osiągnięcia sukcesu. 
Czasami może nam się wydawać, że tak właśnie jest, warto jednak poświęcić czas na to, by uważnie 
się w siebie wsłuchać. Może się okazać, że mimo naszego pragnienia sukcesu, gdzieś tam głęboko w środku, ciągle jeszcze jesteśmy niepewni 
i pełni obaw. Dlatego musimy podjąć świadomą decyzję, by pracować nad swoim pozytywnym myśleniem – czytać motywujące książki, 
słuchać inspirujących wystąpień i czerpać to, co dobre od otaczających nas osób. Możecie powiedzieć – dobrze, ale co wtedy, gdy stajemy  
w obliczu wyzwań, czy trudnych okoliczności, które budzą w nas przygnębienie i zwątpienie? Zwróćcie uwagę, że choć nie mamy wpływu na 
to, co się wydarzy, mamy wpływ na swoją reakcję na dane wydarzenie. Zwieszanie głowy i zamartwianie się nic nam nie pomogą. I odwrot-
nie, jeżeli stawimy wyzwaniom czoła z uśmiechem i przekonaniem, że można je przekuć w pozytywne doświadczenie, jest wielce prawdopo-
dobne, iż właśnie tak się stanie! I jeszcze jedno – swoją postawą zarażamy innych. Czym wolicie zarażać: grymasem czy uśmiechem?

Ostatnie miesiące roku, okres świąteczny to pora dzielenia się z tymi, których potrzeby są większe od naszych. Wykorzystajmy ten czas na 
pomaganie innym w najlepszy sposób jaki jest nam dostępny – dzieląc się darem bogactwa i zdrowia, jakie oferuje Forever!

Wasz,

Jacek Kandefer
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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.

Ewa Foley   sponsor: Dorota Magnuszewska

Katarzyna Kozłowska sponsor: Elżbieta i Jacek Słomiany

Edyta Łotach  sponsor: Joanna i Rudolf Grosch

Edyta Maciaś  sponsor: Urszula Przystaś

Renata Mentel  sponsor: Magdalena Strojna

Ewa i Krzysztof Sibrecht sponsor: Janina i Witold Puchalscy

Anna i Dariusz Spiesz sponsor: Ewa Hankus

Beata Kędzierska   sponsor: Renata Błażejewska

Krzysztof Adamus
Beata Antoszków
Urszula Baran
Antonina Bąk
Beata Beczek
Anna Biernat
Natalia Bieryt
Klaudia Bies
Mirella Bies
Joanna Blichert
Elżbieta Błaszczyk
Małgorzata Boaro
Małgorzata Bober
Helena Bober-Batko
Bożena Bocian
Renata Bojak
Marta Borkowska-Olszewska
Grażyna Bożek-Zinouny
Anna Bućkowska
Edyta Burz
Wanda Buśko
Bernadetta Chudzikowska-Łaś i 
Marcin Łaś 
Lidia Ciosek
Paulina Cygan
Marta Czermak
Janina Czop
Alicja Czynszak
Katarzyna Ćwik
Ewa Daroszewska
Mateusz Drozdowski
Barbara Duszyńska
Dorota Dymanowska
Małgorzata Dzierżak

Piotr Dziewoński
Bożena Felczak
Teresa Gapińska
Alina Garbaciak
Krystyna Garbas
Beata i Dariusz Gardyjasz
Jadwiga Gąska
Patrycja Gewert
Katarzyna i Mariusz Giera
Agnieszka i Bogusław Godlewscy
Maria Golba
Ewelina Graczyk
Katarzyna Grimm-Gołda i Andrzej 
Gołda
Katarzyna Gruca
Katarzyna Gwiazdowska
Elżbieta Hauer-Orlewska i Robert 
Orlewski
Gabriela Hoffer-Wędzonka
Sylwia Hrycaj
Agnieszka Idzikowska
Magda Jabłońska
Maria Jach
Maria Jaczyńska
Bogusława Janowiak
Barbara Jelonek
Marika Jeziorna
Beata Jeziorska
Teresa Jędraszek
Maria Jopek
Halina Jus
Ewa Kaczmarska
Zofia Kalisz
Grażyna Karolczyk

Monika Kasprzak
Monika Kasprzyk-Cyganik
Stanisława Kępa
Ewelina Kiepurska
Wojciech Kolasiński
Lidia Kołakowska-Fudalej
Małgorzata Kołasińska
Tomasz Kołodziejczyk
Dorota Korcz
Aneta Korpas
Alicja Kosiba
Ewa Kozieł
Anna Krawęcka
Marzena Krupa
Wioletta i Stanisław Kryszpin
Adam Krzeptowski
Patrycja Kubaczka
Arkadiusz Kumpin
Iwona Kurpiewska
Ludmiła Kusznirenko
Krystyna Kuśmierz
Joanna Kuta
Justyna Kuźniak
Mirosława i Adam Kwidzińscy
Anna Kyrcz-Carena
Monika Lenartowicz
Barbara Lewczuk
Joanna i Arkadiusz Lotarscy
Dorota Luczek
Bogusława Łazowy
Bogumiła Łebek
Dorota Łobodzińska
Renata Kin-Maciejewska i Radosław 
Maciejewski

Joanna Malinowska
Krystyna Marmurowska
Bożena Maślanka
Alicja Materla-Paciorek
Małgorzata Matuła
Kinga i Leszek Matusiak
Teresa Mazurewicz
Sylwia Mikołajczyk
Lidia Milewska
Edward Milewski
Aneta Mitrut
Sylwia Morawska
Mateusz Mrugas
Iwona Nalewajek
Katarzyna Napiórkowska
Urszula Niewiarowska
Beata Nowak
Katarzyna Okapiec
Teodozja Oleszek
Łukasz Olikowski
Alicja Ostolska
Ilona Pabis
Małgorzata Patla
Ewa Pawlak
Małgorzata Pawłowska
Irena Pietruszewska
Bogusława Pisarska
Sylwia Podkanowicz
Aneta Podlesińska
Małgorzata i Przemysław Porada
Jadwiga Poświatowska
Elżbieta Radzimska
Małgorzata Rąbalska
Iwona Rembiasz
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1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Magdalena Strojna
4. Urszula Zyskowska
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

1. Lucyna i Sławomir Marszałkowie
2. Edyta Łotach
3. Małgorzata i Adam Wesołowscy
4. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy
5. Ewa Foley

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

11. Grażyna Poremov
12. Magdalena Strojna
13. Justyna i Waldemar Brzescy
14. Ewa i Janusz Wiśniewscy
15. Urszula i Mirosław Kapustowie
16. Joanna i Dariusz Porada
17. Agnieszka i Radosław Witkowscy
18. Agnieszka Zyguła
19. Katarzyna Węglarz
20. Irena Suchodolska

6. Renata Błażejewska
7. Grzegorz Sieczka
8. Wiesława i Adam Spyrowie
9. Stanisława Karpińczyk
10. Urszula i Tomasz Kućkowie

6. Beata i Bogdan Plichta
7. Beata i Dariusz Gardyjasz
8. Ewa Wiktorowicz
9. Ewa Biel-Łuszczewska i Michał Łuszczewski
10. Dorota i Radosław Zimińscy

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.

Beata Rendaszka
Adrian Rojber
Adrianna Różowicz
Barbara Rucka
Dariusz Rurarz
Joanna Rytlewska
Mirosław Satora
Anita Schewe
Magdalena Sekular
Małgorzata Sekulska
Inga i Witold Serdakowscy
Barbara Sikora
Emilia Siuciak
Henryk Skałbania
Anna Skibińska-Trzoska

Krystyna Skrzypczak
Renata Sobisz-Rogowska
Romuald Soroka
Katarzyna i Krzysztof Sosada
Urszula Stabrawa-Mądry
Rozalia Strączek
Katarzyna Stręk
Joanna Suchodolska
Bożena Sulisz
Katarzyna i Andrzej Sywanycz
Aneta Szaryńska
Anna Szczepańska
Urszula Szmyd
Magdalena Sznajder
Izabela Szymków

Renata Świątek
Kinga Święs
Elżbieta Świętoń
Natalia Tarańska
Agnieszka Tryc
Jolanta Wasilewska
Karolina Wąsiel
Katarzyna Wąsik
Piotr Wąsowski
Wojciech Wątroba
Krystyna Weberman
Beata i Adam Wenzel
Krystyna Weseli
Ryszard Węglarz
Kesja Wieczorek

Ewa Wiktorowicz
Barbara Wiśniewska-Kęder
Urszula Wleklińska
Anna Wołodźko
Elżbieta Wołodźko
Magdalena Wormuth
Maciej Wrona
Katarzyna Wszołek
Radosław Wydra
Maria Zapiór
Małgorzata Żeśko
Adam Żuchowski
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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.

Dorota Magnuszewska  sponsor: Beata Kędzierska

Piotr Wojtyna   sponsor: Danuta i Mieczysław Osińscy

Katarzyna Dąbek   sponsor: Grażyna Poremov
Maciej Kaniewski   sponsor: Maria i Stanisław Szczepanikowie
Małgorzata Karewicz-Piesak sponsor: Joanna i Dariusz Porada
Dorota Lis    sponsor: Jolanta Szala
Karolina i Andrzej Nejman sponsor: Ewa Sodolska
Urszula Pawlak    sponsor: Iwona Majewska
Beata i Bogdan Plichta   sponsor: Elżbieta Pawlik
Beata Potempa   sponsor: Katarzyna Dąbek
Danuta Schewitz   sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie
Dorota i Radosław Zimińscy sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Katarzyna Adamczyk
Marzena Artym
Anna Atamaniuk
Ewa Augustyniak
Barbara Bajak
Anna Baranowska
Krzysztof Bardzik
Dominika Bartczak
Paula Bartkowska
Ewa Bertrand
Ela Biedzka
Anna Biel
Ewa Bochenek
Lucyna Bularz
Danuta Burczik-Kruczkowska
Monika Cetkowicz
Małgosia Chmielowiec

Andrzej Ciewiertnia
Joanna i Grzegorz Ciupek
Magdalena Czerwińska
Krzysztof Dedek
Agnieszka Dernoga
Diana Dębosz
Jolanta Dębska
Agnieszka i Dariusz Dłubak
Lucyna Drozd
Ryszarda Dróżdż
Julita Dudicz
Jolanta Dudzik
Joanna Dyba
Grażyna Dziedzic
Beata Ejchorszt
Anna Fedczyna
Agata Fijałkowska

Małgorzata Frąckiewicz
Agnieszka Gaca
Agnieszka Gal-Grabowska
Iwona Gierałtowska
Jadwiga Gil
Mateusz Goliszewski
Renata Gołaszewska-Adamczyk  
   i Grzegorz Adamczyk
Danuta i Zbigniew Gołąbek
Andrzej Gołos
Małgorzata Górecka
Marta Górska
Elżbieta Gromadzka
Małgorzata Grunt
Grażyna Habińska-Fyda
Anna Hajduga
Wioletta Hajduła

Dorota Haluch
Agnieszka Holc
Dawid Iwicki
Bronisław Jabłczyński
Lucyna Jacek
Aleksandra Jakubowska
Bożena Janiszewska
Agnieszka Janusz
Monika Jasicka
Grażyna Jasnosz
Iwona Jaworska
Anna Jonak
Ewelina i Jarosław Juda
Ewelina Junatowska
Andrzej Jurczyk
Barbara Juzwa i Rachid Boufari
Renata Kaczyńska

Bożena i Adolf Kaleta
Jerzy Kamiński
Nestor Kantor
Małgorzata Karczmarczyk
Barbara i Czesław Karnkowscy
Kacper Kasprzak
Jolanta Kiełkowicz
Kinga Konarska
Jadwiga Korba
Monika i Grzegorz Korfanty
Anna i Dariusz Korkosińscy
Beata Kotowska
Marta i Tomasz Kozłowscy
Ewa Krawczyk
Ewa Kreft
Barbara Król
Małgorzata Król

Managerowie
Ewa Hankus   
sponsor: Urszula i Tomasz Kućkowie

Senior Manager

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

1. Beata i Bogdan Plichta
2. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy
3. Justyna Wojnicz
4. Ewa Biel-Łuszczewska i Michał Łuszczewski
5. Joanna i Dariusz Porada

1. Urszula Zyskowska
2. Urszula i Tomasz Kućkowie
3. Urszula Przystaś
4. Maria i Jacek Bartkowiakowie
5. Bogumiła i Jan Srokowie
6. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
7. Justyna i Waldemar Brzescy 
8. Sylwia Ignaszewska
9. Grażyna Poremov
10. Anna Kulbat

11. Urszula i Mirosław Kapustowie
12. Joanna i Dariusz Porada
13. Wiesława i Adam Spyrowie
14. Ewa Hankus
15. Magdalena Strojna
16. Beata Kędzierska
17. Irena Suchodolska
18. Anna i Robert Sawiccy
19. Agnieszka i Radosław Witkowscy
20. Maria i Wiesław Grotyńscy

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

6. Edyta Łotach
7. Krystyna Weberman
8. Alina Garbaciak
9. Katarzyna i Krzysztof Sosada
10. Ewa Siwko

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Assistant Supervisorzy
Marianna Król
Ewa Kruszyńska
Taida Krzemińska
Paweł Krzywda
Oscar Kubicki
Bożenna Kubińska
Agnieszka Kuligowska
Anna i Adam Kurach
Elżbieta Kurpiel
Liliana Kursa
Jacek Kwiatkowski
Dorota Labe-Giza
Monika Lasota
Roman Lassota
Maria Laszczkowska
Krzysztof Lazarek
Marzena Lejczak
Łucja Leśniak
Urszula Lewczuk
Jolanta Liber
Anna Licznerska
Paulina Lodarska
Magdalena i Wojciech Łabuda
Elżbieta Madej
Sebastian Madoń
Katarzyna Maja-Król
Agnieszka Majewska
Teresa Majewska

Lucyna Marchewka
Justyna Markowska
Monika Marzejon
Agnieszka Masłowska
Magdalena Mataczyńska
Małgorzata Michoń
Elżbieta Mikulak
Jolanta Mikulska-Falba
Ewa Miliszkiewicz
Izabela i Janusz Miłek
Małgorzata Miłosz
Izabela Mitka
Anna Mocarska
Adriana Matłosz-Mouneimne  
   i Igor Mouneimne
Paweł Mroszczyk
Ewa Narucka
Justyna Oberda
Maria Ochmińska-Wróbel
Daria Opara
Ewa Orlikowska
Monika Osiak-Rejmak
Anna Osowska
Monika Osowska
Joanna Otto
Monika Papierz
Mirosława i Mirosław Pazio
Michał Pękała

Quoc Binh Phan
Danuta Piasecka
Jadwiga i Andrzej Piech
Dorota Piekarska
Dorota Pieńkoś
Maria Pilch
Kamila Pirek
Karolina Pisula
Małgorzata Podgórska
Halina Poduch
Barbara Pokorska
Anna Pomoryn
Joanna Prychistal-Kawa
Lucyna Pudło
Agnieszka Pycińska
Jarosław Pyciński
Ewa Rajca-Kot
Joanna Rakowska
Bożena Rams
Regina Rędzio
Emilia i Wojciech Richert
Ewa Rogulska
Krystyna i Jacek Roszczyk
Jolanta Ruchałowska
Alicja Samoraj
Marzena i Sylwester Sekunda
Ewa Siwko
Małgorzata Sladeczek-Termin

Elżbieta Słomiany
Dariusz Socha
Iwona Socha
Celina i Zygmunt Sokołowscy
Włodzimierz Staśkiewicz
Zofia Stec
Zuzanna i Marcin Stein
Ewa Supernak
Wioletta Suska
Marek Sysło
Bożena Szarejko
Beata Szostak
Dorota Szpyra
Monika Szymańska
Elżbieta Szymkowiak
Ewa Śmigiel
Sylwia Świtalska
Anna Tabor
Marta i Grzegorz Tataj
Lucyna Tokarzewska
Danuta Tontor
Danuta Tracz
Bożena Walenczak
Beata Waryńska-Majerowicz
Małgorzata i Piotr  
   Wawrzynkiewicz
Agnieszka Wąs
Hanna Wendruch

Joanna Wendruch
Olga Wiśniewska
Emilia Wojewoda-Morawska
Justyna Wojnicz
Jadwiga Wojtuń
Ewa Woźniczka
Lidia Wójcik
Monika Wójcik
Anna Wójtowicz
Róża Wybraniec
Monika Zabielska
Magdalena Zajda-Kogut  
   i Dominik Kogut
Wiesława Zalewska
Beata Załucka
Anna Zatorska
Małgorzata Zawadzka
Katarzyna Zawisza-Wierzbicka
Beata Zawiślan
Agnieszka Zduńska
Zofia Zienkiewicz
Magdalena Żuławska-Pecka
Agnieszka Żurek
Agnieszka Żywicka
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Jak nazwałbyś przynoszący NAJWIĘKSZE dochody  
i NAJBARDZIEJ szczodry z programów promocyjnych?

Profit Sharing to część kultury Forever od dziesiątków lat, a jego nazwa stała się synonimem 
dużych czeków, wielkich emocji i bezprecedensowej szczodrości. Ten program to najlepszy 
sposób corocznego nagradzania setek ciężko pracujących Dystrybutorów takich jak ty. Po tym 
jak znieśliśmy ograniczenia geograficzne, stał się on dla ciebie jeszcze bardziej korzystny. 

Aby dowiedzieć się, jak otrzymać swój własny czek...  
Wejdź na www.discoverforever.com/incentives.html

Z waszą pomocą przekształ-
ciliśmy program, znieśliśmy 
granice i weszliśmy w erę 
globalną. Tak narodził się  
Profit Sharing 2.0. Jak wiecie, 
istota programu pozostała 
niezmieniona, pomyśleliśmy 
jednak naturalnie, że przyda-
łaby się nowa nazwa. 
Przychodziło nam do głowy 
wiele chwytliwych haseł, ale 
żadne do końca nie pasowa-
ło. Postanowiliśmy więc 
wrócić do postaw i postawić 
sobie pytania:

Jak nazwać program,  
w ramach którego co roku 
wypłacane jest około  
20 000 000$, poza comie-
sięcznymi premiami?

Jak nazwać program, który, 
właściwie realizowany, kładzie 
solidne i trwałe fundamenty 
pod twój biznes Forever?

Jak nazwać  program, który 
jest dostępny dla każdego, 
bez żadnych ograniczeń  
i nagradza twoją ciężką 
pracę, lojalność i pasję?

Jak nazwać program, który 
jest uczciwy, rzetelny, 
sprawiedliwy i naprawdę 
zmienia ludzkie życie  
na lepsze?

Zapytaj któregokolwiek  
z uczestników programu,  
a od każdego usłyszysz to 
samo: „Dziękuję ci, Rex  
za szczodrość, która zmieniła 
moje życie”.

Od ponad 20 lat Rex  
Maughan dzieli się sukcesem 
swojej firmy z tysiącami 
dystrybutorów, takich jak ty.

Do tej pory wręczył już ponad 
200 000 000$ w czekach 
Profit Sharing, a w przyszłości 
planuje dać ich o wiele 
więcej. 

Kiedy więc zastanawialiśmy 
się nad zmianą nazwy tego 
unikalnego programu, 
myśleliśmy o wszystkich tych 
sprawach i wciąż wracaliśmy 
do tego samego punktu…  
do Rexa. Jego wielka wizja, 
wiara i hojność zbudowały 
firmę, która obejmuje cały 
świat, stwarza szanse 
milionom ludzi i wyznacza 
standardy szczodrości  
w naszej branży. Dlatego 
nazwa Chairman’s Bonus 
stała się naturalnym wybo-
rem. 

Naturalnie.
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Zjazd Managerów
Serock

Pierwszy weekend października upłynął Managerom bardzo pracowicie. Spotkali się oni nad Zalewem Zegrzyńskim, by pozo-
stać na bieżąco z firmowymi wydarzeniami i programami promocyjnymi, wziąć udział w specjalnym szkoleniu poprowadzo-
nym przez Piotra Domurada, dzielić się swoimi doświadczeniami i wspaniale spędzić razem czas!

Więcej zdjęć na:
picasaweb.google.com/
forever.living.products.poland

5-7 października 2012
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16 października 2012 roku w hotelu Hyatt Regency w Warszawie 
parlamentarzyści, przedstawiciele środowiska akademickiego, sek-
tora gospodarczego oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia 
Sprzedaży Bezpośredniej spotkali się, by porozmawiać o przed-
siębiorczości w ogóle, ze szczególnym odniesieniem do sprzedaży 
bezpośredniej.

Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej – pierwsza w Polsce konfe-
rencja poświęcona w całości temu kanałowi dystrybucji - zgroma-
dziła wielu wybitnych panelistów, m.in. Prezydent m.st. Warszawy 
Hannę Gronkiewicz-Waltz, wiceministra pracy i polityki społecz-
nej Jacka Męcinę, psychologa biznesu Jacka Santorskiego i znaną 
dziennikarkę Agatę Młynarską, którzy dyskutowali i przedstawiali 
swoje opinie i wnioski dotyczące istotnych dla sprzedaży bezpo-
średniej tematów z obszaru społeczno-ekonomicznego, prospo-
łecznego i prokonsumenckiego.

„W sprzedaży bezpośredniej wszystko jest na swoim miejscu” 
–  mówił Jacek Santorski, psycholog biznesu. Wskazał on także ce-
chy, które pomagają przedsiębiorcom osiągnąć sukces w biznesie: 
„Czym można zdobyć ludzi? To wizja, sprawczość, troska, determi-
nacja, dyscyplina,(…), spójność.”

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wystąpień dwóch euro-
posłanek Róży Thun i Małgorzaty Handzlik, a także zobaczyć kil-
ka  prezentacji i wziąć udział w dyskusji dotyczącej rynku pracy, 
szczególnie w odniesieniu do samozatrudnienia oraz inkubatorów 
przedsiębiorczości.

„Mikroprzedsiębiorcy w ostatnim czasie rzadziej deklarują wzrost 
zatrudnienia, inwestycje i wzrost zysków. Głównym tego powodem 
są większe bariery dla takich przedsiębiorstw oraz gorszy dostęp 
do doradców” – powiedział wiceminister Jacek Męcina.

Z badań Instytutu Homo Homini wynika, że sprzedawcy współpra-
cujący z przedsiębiorstwami sprzedaży bezpośredniej to w dużej 
części działający na własny rachunek niezależni przedsiębiorcy, 
których wynagrodzeniem jest prowizja od sprzedaży lub upust, 
jaki otrzymują przy zakupie produktów od firm dystrybucyjnych. 
Z uwagi na przeważającą liczbę kobiet pracujących w sektorze – 
według danych PSSB jest ich 90% – jeden z  paneli poświęcony był 
wyzwaniom współczesnych Polek i koncentrował się na praktycz-
nych sposobach godzenia pracy zawodowej i rozwoju osobistego  
z obowiązkami domowymi.

„Uwarunkowanie predyspozycji młodego człowieka, zależy od 
domowej atmosfery” – powiedziała Prezydent Hanna Gronkiewicz
-Waltz. „Sprzyjanie drugiej osobie, to recepta na sukces w życiu” – 
dodała Agata Młynarska.

Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej podsumowany został pane-
lem poświęconym działaniom prospołecznym i prokonsumenckim 
w sektorze nastawionym na promocję dobrych praktyk w biznesie. 
Uczestniczący w nim przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Federacji Konsumentów zgodnie podkreślali 
rolę samoregulacji w sektorze jaką jest Kodeks Sprzedaży Bezpo-
średniej PSSB.

Materiały prasowe PSSB

Polski Dzień Sprzedaży 
Bezpośredniej



Success Day | Warszawa, 15 września 2012

Wrześniowy Success Day rozpoczęły relacje z ostatniego Super Rally 
Forever w Phoenix. O swoich wrażeniach mówili uczestnicy, dla któ-
rych był to pierwszy Zjazd w USA. Soaring Managerowie Maria i Wie-
sław Grotyńscy opowiedzieli natomiast o tradycyjnej wycieczce Post 
Rally, do udziału w której wypracowali kwalifikację. Ich relację znajdzie-
cie również na stronie 14.

Było mnóstwo awansów: Assistant Supervisorzy musieli wyjść na sce-
nę w dwóch grupach! Supervisorzy mówili o swojej dotychczasowej 
drodze z Forever i dzielili się wrażeniami ze specjalnego szkolenia, 
przeprowadzonego dla nich dzień wcześniej przez Dyrektora Jacka 
Kandafera. Odznakę Assistant Managera odbierała Agnieszka Zyguła, 
a złote odznaki managerskie Zofia i Zdzisław Kobusowie. Dodatkowo 
wyróżnieni zostali Assistant Supervisorzy, którzy zrealizowali wymóg 
aktywności 4 cc zarówno w lipcu, jak i w sierpniu 2012 r. 

Soaring Managerowie, Maria i Jacek Bartkowiakowie mieli świetne wy-
stąpienie motywacyjne, a Manager Sylwia Ignaszewska, Miss Sonya 
Europe, opowiedziała o swoich podróżach z konkursem Sonya, od 
Warszawy, przez Budapeszt, aż do Phoenix. Tomasz Brzeski, autor ar-
tykułów z poprzedniego i bieżącego wydania „Forever”, mówił o swo-
ich (imponujących!) dokonaniach sportowych – i suplementach FLP,  
z których regularnie korzysta. 

Na zakończenie Dyrektor Jacek Kandefer poprowadził inspirującą pre-
zentację „Sukces nie jest zagadką”. Nie ma wątpliwości, że Dystrybu-
torzy wracali do domów z myślą, by przekuć to hasło w czyn i budować 
swoją przyszłość Forever!

Zofia i Zdzisław Kobusowie

Maria i Wiesław Grotyńscy  
opowiadają  o Traditional  
Post Rally Tour

Wystąpienie  
Marii i Jacka  

Bartkowiaków

Relacje z Super Rally

Sylwia Ignaszewska: Warszawa - Budapeszt - Phoenix

Sukces to nie zagadka
Nowi Managerowie



fot. K. Białoskórski

Agnieszka
Zyguła

Assistant Supervisorzy
aktywni latem

Występ  
Lucjana  

Wesołowskiego  
z zespołem

Tomasz Brzeski o sportowych sukcesach
i suplementach Forever

Prowadzący:
Soaring Managerowie 

Urszula Kućka i Grzegorz Sieczka

Więcej zdjęć na: 
picasaweb.google.com/

forever.living.products.poland

Nowi Supervisorzy

Nowi Assistant Supervisorzy

Nowi Assistant Supervisorzy
Nowy 
Assistant Manager
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Traditional Post Rally

Rok 2012 był dla nas szczególny z kilku powodów. Najpierw w marcu  
osiągnęliśmy awans na stanowisko Soaring Managerów jakiego nie 
było w Polsce od 3 lat. Z początkiem maja otrzymaliśmy potwierdze-
nie, że od 01.04.2011 do 31.03.2012 uzyskaliśmy obrót 1500 pk.  Ten 
obrót osiągnęliśmy w skali globalnej, pracując głównie w Polsce, ale 
również w USA, Bułgarii, Anglii, Austrii, Australi – w sumie  
w 20 krajach.

Czy czuliście Państwo kiedykolwiek euforię, radość i entuzjazm, 
że udało się osiągnąć coś, z czym wiązała się nagroda? 
Tą nagrodą był dla nas wyjazd do Stanów Zjednoczonych w pełni 
opłacony przez Rexa Maughana, z kieszonkowym 800$ włącznie – 
tym cenniejszy, że jako jedyni z Polski zakwalifikowaliśmy się do 
udziału w wyciecze Traditional Post Rally.

Na lotnisku w Phoenix oczekiwali na nas pracownicy Centrali z tab-
liczkami Forever, którzy witali nas, nosili bagaże i zapraszali do auto-
busu wiozącego szczęśliwych, roześmianych Liderów Forever z całe-
go świata do Hotelu Renaissance w Downtown. Tam również 
czekały na nas niespodzianki, prezenty, produkty i dolary – wszystko 
od początku było niesamowite!

Nasza wycieczka życia trwała od 15 do 24 sierpnia 2012. Najpierw 
spędziliśmy 3 dni na Super Rally w Phoenix, razem z trzema tysiącami 
Liderów, Eagle Managerów i Diamentów, którzy niesamowicie moty-
wowali nas do pracy dzieląc się tym, jak sami doszli do tak wielkich 
sukcesów. Atmosfera Zjazdu była nieprawdopodobnie podniosła i go-
rąca, przeplatana występami artystów na żywo. Ale największą radoś-
cią i szczęściem był dla nas wybór naszej Manager Marty Oma-
chel, Polki z Chicago, na Miss Świata Sonya 2012. Gratulacjom  
i zachwytom nie było końca! Do dziś jesteśmy bardzo dumni z Marty, 
która wspaniale pracuje w naszej amerykańskiej strukturze wśród 
Polonii szczególnie promując kosmetyki Sonya. Mamy największą  
i najlepszą grupę Managerów w Ameryce, która ciągle wspaniale 
się rozwija. Pracujemy globalnie i wiemy, że bardzo się to opłaca, bo 
punkty liczone są ze wszystkich krajów świata. Promujemy biznes 
globalny, gdyż wszyscy ludzie na całym świecie zasługują na to żeby 
im powiedzieć o firmie i biznesie Forever oraz o produktach.

Niedzielnym rankiem, po niesamowitym Zjeździe mocno zmotywo-
wani wsiedliśmy do jednego z 9 autokarów z grupą około 450 Lide-
rów i wyruszyliśmy na wycieczkę pozjazdową. Cały pojazd aż falował 
od pozytywnej energii i radości życia Francuzów, Rosjan,Turków, Po-
laków oraz uczestników z innych krajów. W tej podróży było tak 
wiele cudownych miejsc, że trudno ująć to w kilku zdaniach, ale 
postaramy się.

Przejechaliśmy aż 4 stany Ameryki Północnej, w tym Arizonę, 
Utah, Nevadę oraz Teksas. Poruszaliśmy się po USA dziewięcioma 
autokarami i trzema samolotami. Autokary miały nazwy naszych 
produktów. Pierwszy nazywał się Aloe Vera Gel, a opiekunem grupy był 
w nim sam Rex Maughan, właściciel firmy. Naszym autokarem – Arctic 
Sea – opiekował się Bill Lewis, Senior Vice President of Operations. 
W każdym pojeździe jechali z nami wszyscy najważniejsi wiceprezy-
denci Forever. Wielu Diamentów wybrało naszą wycieczkę zamiast 
Silver Post Rally, tym bardziej, że była to dwudziesta, najlepsza i ostat-
nia w USA. Następne zostaną zorganizowane w najpiękniejszych za-
kątkach świata, najbliższa na Hawajach w 2013 roku.

Jeszcze nigdy przez 17 lat pracy w Forever nie czuliśmy się tak 
docenieni, jak podczas wycieczki pozjazdowej! Rex Maughan cią-
gle nas pozdrawiał i dziękował za nieprawdopodobną pracę, którą 
wykonaliśmy w ostatnim roku. Traktował nas jak najwspanialszych lu-
dzi na świecie stale powtarzając, że jesteśmy najlepsi. Otrzymaliśmy 
od Rexa szklaną taflę, „naszą przyszłość”, na której napisaliśmy, 
że będziemy Diamentami. 
GO DIAMOND!!!

Rex Maughan i wszyscy wiceprezydenci 
z Navaz Ghaswala i Aidanem O’Hare na 
czele opiekowali się nami, gościli nas, do-
słownie usuwając nam pyłek spod nóg, 
dając nam jednocześnie najwięcej miło-
ści. Poczuliśmy naprawdę, że „Potęgą 
Forever jest potęga miłości”. Witali 
nas polskim dzień dobry z fajnym amery-
kańskim akcentem.

Nie ma takiej drugiej firmy na świecie, 
gdzie tak nagradza się ludzi za pracę! 

Maria i Wiesław 
Grotyńscy
Soaring Managerowie

Najwyższy 
Awans  
Roku 2012



Miejsca, do których nas zabrano zostały wybrane wyjątkowo. Były to 
m.in.:

*Phoenix Downtown Convention Center – Super Rally i bankiet 
powitalny,

*Forever Nutraceutical – fabryka suplementów,

*Scottsdale – Biuro Główne Forever, gdzie witał nas osobiście sam 
Rex Maughan,

*Sedona – Flagstaff – nocleg w hotelu Little America z kolacją  
w kurorcie Mormon Lake Lodge,

*Grand Canyon North Rim w Utah – ze spadającymi klifami,

*Hotel Caesars Palace – najpiękniejszy i najdroższy w Las Vegas,  
w którym śpiewa Celine Dione – kolacja z wiceprezydentem Carlem 
Zanderem,

*Rzeka Colorado – spływ tratwami z Navaz Ghaswala,

*Cottonwood Cove Resort – lunch, na który dopłynęliśmy moto-
rówkami z prędkością 30 mil/godz.,

*Las Vegas – Mc Allen, Texas – przelot samolotem. Pierwszy raz  
w życiu na płytę lotniska wjechaliśmy autokarem i bez żadnej kontro-
li wsiedliśmy do samolotu wyczarterowanego przez Forever, który 
czekał na nas, gdy zwiedzaliśmy plantacje.

*Plantacje aloesowe w McAllen – sięgające po horyzont uprawy 
zrobiły na nas niesamowite wrażenie, a piękne i dorodne aloesy za-
chwyciły nas. Poczuliśmy grunt pod nogami i zrozumieliśmy film „Od 
rośliny do produktu”. 

*AVA, fabryka stabilizacji miąższu tuż obok plantacji – tam widzie-
liśmy, jak liście są wielokrotnie myte, później filetowane, a czysty 
miąższ w pojemnikach ze stali nierdzewnej jest poddawany opatento-

wanemu procesowi 
stabilizacji.

*Mc Allen – Dallas 
– przelot tym sa-
mym samolotem do 
Southfork Hotel,

*AVA, zakłady wy-
twórcze w Dallas 
– fabryka XXII wie-
ku, skomputeryzo-
wana, pełna auto-
matów i robotów 
pakujących do tu-
bek, bukłaków  
i kartonów robi 
ogromne wrażenie 
ze względu na  ilość 
wytwarzanych pro-
duktów na minutę.

*Southfork Ranch – party westernowe w kurorcie należącym do 
Forever, w którym kręcono serial „Dallas”. Byliśmy tam już po raz 
trzeci, ale zawsze nas zachwyca. Bawiliśmy się wyśmienicie i przywieź-
liśmy karykaturę, którą nam narysował sam Benjamin Vincent.

W towarzystwie Marty Omachel, Miss Świata Sonya 2012 czuliśmy 
się doskonale, a nasz zachwyt rósł ze względu na ilość gratulacji i ty-
siące wspólnych fotografii z Liderami, z którymi się zaprzyjaźniliśmy. 
Pochodzili oni z tak egzotycznych krajów jak Indie, czy Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. Budujące jest to, że większość uczestników wy-
cieczki stanowili młodzi ludzie.

Było pięknie, bardzo pięknie i to nie tylko dlatego, że towarzyszyły 
nam wszystkie Miss, ale również dlatego, że mogliśmy spędzić te kilka 
dni ze wspaniałymi ludźmi, pełnymi życzliwości i entuzjazmu, którzy 
znaleźli swoje miejsce w życiu i swój sposób na życie, a to wszystko 
dzięki jednemu człowiekowi. Rex, dziękujemy Ci za to oraz wszyst-
kim naszym cudownym dystrybutorom z całego świata!

Jako organizatorzy wielu imprez, spotkań i wyjazdów szkoleniowych 
podziwialiśmy perfekcyjną organizację Super Rally oraz wycieczki po-
zjazdowej.

Teraz pracujemy nad programem motywacyjnym, żeby otrzymać trze-
ci samochód z Forever, a jednocześnie wiemy, że jesteśmy też zapro-
szeni na Hawaje na Global Rally w kwietniu 2013, z ogromną szan-
są otrzymania czeku z programu Chairman’s Bonus, oraz na Sardynię, 
żeby świętować w maju z Orłami Forever kolejne zwycięstwo. 

 Wszystkim życzymy rozwoju i wielu awansów w Forever!
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Portret sukcesu

Sylwia Ignaszewska 
Manager

Tak było ze mną. Niespełna dwa lata temu zaczynałam całe 
swoje życie od zera – nie miałam zupełnie nic. Nawet perspek-
tywy na dalsze życie gdzieś się zapodziały… Byli „tylko” przy-
jaciele i moje dzieci oraz tląca się gdzieś tam w podświadomo-
ści nadzieja, że może kiedyś coś się zmieni i jakoś to 
będzie…

Pół roku później zagrałam z życiem va banque i otworzyłam 
własny salon kosmetyczny. Decyzja ta była pierwszym kamy-
kiem, który wywołał całą lawinę wydarzeń trwających nieprze-
rwanie do dziś.☺ Drugi kamyk – spotkanie z Jolą Gos i Ulą 
Zyskowską na prezentacji produktów w moim salonie – to był 
właśnie ten odpowiedni czas i miejsce! W produktach zako-
chałam się od razu i chciałam je koniecznie mieć w swoim sa-
lonie! Natychmiat kupiłam Touch. Wtedy nie myślałam jeszcze 
o biznesie z Forever – cały czas unowocześniałam salon. Trze-
ci kamyk – po trzech miesiącach od podpisania umowy, kiedy 
z Forever przyszły pierwsze zarobione niejako „przy okazji” 
pieniądze, zawołałam „to działa!” i zaczęłam myśleć poważnie 
o biznesie. Po prostu wykorzystałam niezwykłą szansę jaką 
dostałam od Forever.☺
Lawina ruszyła w czerwcu! Zaczęłam prowadzić pierwsze 
spotkania biznesowe i produktowe – w sierpniu zrealizowałam 
awans na Supervisora. Praca w salonie, spotkania z ludźmi, 
szkolenia – wszystko zlewało się w jeden nieprzerwany ciąg 
wydarzeń. Do tego Ula Zyskowska zgłosiła mnie do wyborów 
Miss Sonya! W grudniu, ku swojemu zaskoczeniu, wygrałam 
wybory i w nagrodę w lutym pojechałam do Budapesztu! 

Czasem jedno spotkanie, krótka rozmowa 
w odpowiednim czasie i w odpowiednim 

miejscu potrafią zmienić czyjeś życie  
i nadać mu nowy sens. 

Kamyk czwarty – Budapeszt – przyspieszył lawinę. To co zo-
baczyłam na zjeździe całkowicie mnie oszołomiło – 12 tysięcy 
dystrybutorów z całej Europy, historie życia opowiadane ze 
sceny przez top liderów, niesamowita ilość rozdanych czeków, 
wygrana w wyborach (nie mogę w to uwierzyć do dzisiaj!). 
Dało mi to dodatkową siłę i niesamowitą motywację do dalszej 
pracy! Ponieważ nagrodą za wygranie wyborów był wyjazd na 
Super Rally w Phoenix w Arizonie postawiłam sobie cel – po-
jadę tam jako Manager! W kwietniu zostałam Managerem…

Na ten sukces pracowała cała moja wspaniała grupa – cudow-
ni ludzie, którzy poszli za mną, uwierzyli we mnie, uwierzyli, że 
mogą coś zmienić w swoim życiu dzięki Forever - tak jak ja 
uwierzyłam kiedyś Joli i Uli… Czasami słyszę „jesteś kosme-
tyczką, tobie jest łatwiej” – ludzie wyobrażają sobie, że umowy 
podpisuję w salonie, co wydaje im się takie oczywiste – a wca-
le tak nie jest. Zdecydowaną większość moich dystrybutorów 
spotkałam poza salonem! Będąc kosmetyczką trudniej jest za-
chęcić do współpracy i robienia biznesu – ludzie często mówią 
„to nie dla mnie, nie mam takiej wiedzy jak ty, nie jestem kos-
metyczką” – za to czasem łatwiej jest mi sprzedać kosme-
tyk.☺ Każda odmowa jest dla mnie kolejnym wyzwaniem – 
widocznie jeszcze nie ten czas i nie to miejsce.☺
Czym jest dla mnie Forever? To niezwykła droga, na którą we-
szłam dzięki wierze w ludzi i w fantastyczne produkty. Uwie-
rzyłam, że dzięki współpracy z Forever mogę żyć inaczej... le-
piej, pełniej. Uświadomiłam to sobie kiedy zostałam 
Managerem, bo doszło jeszcze jedno... niezwykła satysfakcja 
z możliwości pomagania innym… niezwykła satysfakcja  
z oglądania moich dystrybutorów na scenie odbierających ko-
lejne awanse… niezwykła satysfakcja i radość z tego, że  
w czyimś życiu ja może jestem takim małym kamyczkiem, któ-
ry kiedyś wywoła lawinę zmian na lepsze…☺
Spotykam się z ludźmi codziennie. Mówią mi o swoich  prob-
lemach zdrowotnych, życiowych, a czasami po prostu rozma-
wiamy o niczym i bardzo to lubię robić bo…

czasem jedno spotkanie, krótka rozmowa w odpowiednim 
czasie i w odpowiednim miejscu potrafią zmienić czyjeś życie 
i nadać mu nowy sens – staram się to robić każdego dnia…



Nie przegap fali!

To już ostatnie miesiące kwalifikacji na pierwsze 
w historii Global Rally na Hawajach. Najwyższa 
pora chwycić deskę, złapać falę, wzbić się 
na szczyt swoich możliwości i poczuć chwałę 
zwycięstwa.

www.foreverglobalrally.com
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Portret sukcesu

Zofia i Zdzisław Kobusowie 
Managerowie

Nasza historia i wspaniała przygoda z firmą Forever zaczęła 
się w styczniu 2012 r. Na samym początku zainteresowałam 
się tylko produktami, jakich od dawna szukałam ze względu  
na stan zdrowia – naszego i całej rodziny, a w szczególności 
wnuków. Naszymi sponsorami są Barbara i Tadeusz Zaruccy,  
z którymi 23 stycznia podpisałam umowę – i tak się zaczęło. 
Mieliśmy ogromne szczęście, ruszyliśmy ostro i z dużym zaan-
gażowaniem, a to dlatego, że zobaczyliśmy obraz firmy na 
żywo, w lutym na Zjeździe Europejskim w Budapeszcie. O sa-
mym systemie finansowym na początku nie wiedzieliśmy nic, 
a może nie chcieliśmy wiedzieć, ponieważ sami prowadzimy 
własną firmę, która pochłania dużo czasu. Musimy skrupulat-
nie planować każdy dzień.

Wszelkie wyjazdy na spotkania i warsztaty w Forever pochła-
niają dużo czasu, ale jak do tej pory firma, którą prowadzimy 
nie odczuwa skutków naszej częstej nieobecności, gdyż mamy 
dobrych i sumiennych pracowników. Po Zjeździe w Budapesz-
cie praca w Forever nabrała szalonego tempa – jeszcze więcej 
spotkań i wyjazdów szkoleniowych, które mobilizowały nas do 
realizowania awansów co miesiąc. W maju zostaliśmy Manage-
rami. Miesiąc później w czerwcu zorganizowaliśmy duże spot-
kanie dla ludzi z naszego miasta, gdzie wykład poprowadziła dr 
Katarzyna Zgirska-Kulazińska. Było ono bardzo owocne, a za-
interesowanie produktami okazało się ogromne. W lipcu zorga-
nizowaliśmy nad jeziorem szczycieńskim piknik rodzinny dla 
całej naszej grupy Forever. Spotkanie rodzin było również dużą 
motywacją do pracy oraz super zabawą przy muzyce i tańcach. 
Widok uśmiechniętych i rozbawionych dzieciaków - naszych 
następców w rodzinie Forever - sprawił nam wiele radości. 

Szczytno jest niewielkim miasteczkiem, liczącym zaledwie 35 
tysięcy mieszkańców i mało kto słyszał w nim o Forever. Suk-
cesywnie docieramy do ludzi i spotykamy się z dużą aprobatą  

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ 
I POMAGAĆ LUDZIOM

i sympatią. Sprzedaż cały czas rośnie, grupa powiększa się  
i mamy coraz więcej awansów. Grupa pracuje prężnie, za co 
bardzo im dziękujemy. To dzięki nim czujemy się potrzebni. 
Jestem szczęśliwą mamą i babcią, ponieważ cała moja rodzi-
na jest w Forever, a my i nasze wnuki stanowimy żywe dowo-
dy, że produkty Forever potrafią pomóc. W sierpniu pojechali-
śmy na wycieczkę do USA, połączoną z Super Rally w Phoenix. 
Były to piękne chwile, podczas których zwiedziliśmy fabrykę 
kapsułek i całą główną siedzibę firmy. Spotkaliśmy się z sa-
mym szefem Rexem Maughanem – uścisk dłoni i wspólne 
zdjęcie dało nam dużo pozytywnej energii i jeszcze większe 
zaufanie do firmy.

Po powrocie do domu oboje z mężem postanowiliśmy jeszcze 
bardziej zaangażować się w pracę z Forever, ponieważ wnio-
sła ona w nasze życie bardzo dużo pozytywnych zmian. Po-
znajemy wspaniałych ludzi, nawiązujemy nowe przyjaźnie, na 
każdym kroku zdobywamy nowe doświadczenia. 

15 września podczas Succes Day odebraliśmy odznaki Mana-
gerów. Na tej uroczystej gali była z nami większość naszej gru-
py. Było to dla nas duże przeżycie i chwile wielkiego wzrusze-
nia. Od grupy w dowód uznania otrzymaliśmy kryształowego 
orła, który jest symbolem firmy Forever i pamiątką tego wspa-
niałego wydarzenia. Ogromnie dziękujemy całej naszej grupie 
i życzymy wszystkim dużo zdrowia i tego, by ich droga w Fo-
rever była jak najprostsza, a możliwości rozwoju – nieograni-
czone.



Bądź częścią czegoś WIELKIEGO! 
Osoby, które nie uzyskały kwalifikacji będą mogły kupić 
bilety na Global Rally. Wiemy, że wyprawa na Hawaje 
we własnym zakresie to duże przedsięwzięcie – ale 
gwarantujemy Wam wielkie przeżycia!

www.foreverglobalrally.com
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  Nowa, ulepszona   receptura!
   FOREVER   LITE ULTRA

Koktajl Forever Lite UltraTM to idealny doda-
tek do twojego zdrowego stylu życia Fore-
ver. Forever Lite UltraTM łączy w sobie no-
woczesne podejście do odżywiania  
i najnowsze zdobycze technologiczne, by 
pomóc ci prowadzić zdrowy tryb życia, któ-
rego elementem jest prawidłowa dieta. 

# 324 Koktajl waniliowy
FOREVER LITE ULTRA – KOKTAJL WANILIOWY 

NOWA ULEPSZONA RECEPTURA
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia 

˝ywieniowego dla osób o intensywnym wysiłku fizycznym
èródło białka sojowego, witamin i składników 

mineralnych.
Zawiera cukier i substancj´ słodzàcà.

Skład: izolat białek sojowych, olej słonecznikowy, maltodekstryny, fruk-
toza, naturalny aromat waniliowy, fosforan potasu, fruktooligosacharydy, 
fosforan sodu, guma guar – stabilizator, tlenek magnezu, enzymy prote-
olityczne, lecytyna sojowa – emulgator, sukraloza – substancja słodzàca, 
w´glan wapnia, kwas L-askorbinowy, fumaran ˝elazawy, octan D-alfa- 
-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, jodek potasu, tlenek cynku, siar-
czan manganu, D-biotyna, D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu, 
siarczan miedzi, dro˝d˝e browarnicze, chlorowodorek pirydoksyny, chloro-
wodorek tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutami-
nowy, selenin sodu, cyjanokobalamina.

Sposób u˝ycia: porcj´ 25 g produktu (1 miarka) rozmieszaç, najlepiej 
w mikserze, w 300 ml odtłuszczonego mleka (0,5% tłuszczu). Mo˝na 
połàczyç z owocami lub kostkami lodu. Miarka znajduje si´ wewnàtrz opa-
kowania. Stosowaç 1-2 porcje dziennie. 
Produkt nie jest zalecany dla kobiet w cià˝y, kobiet karmiàcych piersià oraz 
osób uczulonych na jego składniki.
Przechowywaç szczelnie zamkni´te, w chłodnym, suchym miejscu, nie-
dost´pnym dla małych dzieci.

Najlepiej spo˝yç przed koƒcem: 
patrz data EXP na spodzie opakowania. 

Nr partii produkcyjnej na spodzie opakowania.

324. PMS CoolGray9, PAPIER 258x125 mm (J12/1)

J1
2/

1

Składnik od˝ywczy 
porcja  

25 g produktu 
(1 miarka)

porcja 25 g produktu (1 miarka) 
+ 300 ml chudego mleka  

(0,5% tłuszczu) 

wartoÊç energetyczna 402 kJ/96 kcal 897 kJ/213 kcal

białko 13 g 23,5 g 

w´glowodany (w tym cukry) 6 g (2 g) 21,3 g (15,3 g)

tłuszcz 
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

3 g 
0 g

4,5 g 
0,96 g

błonnik pokarmowy 1 g 1 g

sód 0,26 g 0,4 g

Witaminy

witamina A 223 μg – 28%* 268 μg – 34%*

witamina C 40 mg – 50%* 43 mg – 54%*

witamina D 0,75 μg – 15%* 0,75 μg – 15%*

witamina E 6 mg – 50%* 6 mg – 50%*

tiamina (wit. B1) 0,5 mg – 45%* 0,6 mg – 55%*

niacyna 7,7 mg – 48%* 8 mg – 50%*

witamina B6 0,6 mg – 43%* 0,75 mg – 54%*

kwas foliowy 85 μg – 43%* 100 μg – 50%*

witamina B12 0,4 μg – 16%* 1,6 μg – 64%*

biotyna 25 μg – 50%*

kwas pantotenowy 1,9 mg – 32%*

Składniki mineralne

potas 542 mg – 27%* 965 mg – 48%*

fosfor 200 mg – 28% * 491 mg – 70%*

magnez 153 mg –  41% * 189 mg – 50%*

˝elazo 6,9 mg – 49%* 7,2 mg – 51%*

Składnik od˝ywczy 
porcja  

25 g produktu 
(1 miarka)

porcja 25 g produktu (1 miarka) 
+ 300 ml chudego mleka  

(0,5% tłuszczu) 

cynk 3,7 mg – 37%* 4,9 mg – 49%*

miedê 0,5 mg – 50%* 0,5 mg – 50%*

mangan 1 mg – 50%* 1 mg – 50%*

jod 75 μg – 50%* 85 μg – 57%*

selen 17,4 μg – 32%*

Aminokwasy

L-leucyna 1034 mg 1946 mg

L-izoleucyna 618 mg 1206 mg

L-lizyna 790 mg 1819 mg

L-walina 632 mg 1337 mg

L-metionina 172 mg 430 mg

L-treonina 474 mg 876 mg

L-fenyloalanina 661 mg 1150 mg

L-tryptofan 172 mg 298 mg

L-arginina 943 mg 1305 mg

L-alanina 546 mg 885 mg

kwas L-asparaginowy 1466 mg 2234 mg

L-cysteina 158 mg 239 mg

L-kwas glutaminowy 2414 mg 4457 mg

glicyna 532 mg 724 mg

L-histydyna 330 mg 606 mg

L-prolina 647 mg 1625 mg

L-seryna 661 mg 1219 mg

L-tyrozyna 474 mg 885 mg
*% zalecanego dziennego spo˝ycia

Masa netto 524 g

Opakowanie zawiera 21 porcji

Kraj pochodzenia: USA

Importer: Forever Living Products Poland Sp. z o.o. 

00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 

www.flpp.com.pl, e-mail: flpp@flpp.com.pl

WartoÊç od˝ywcza 
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  Nowa, ulepszona   receptura!
   FOREVER   LITE ULTRA

# 325Koktajl czekoladowy
FOREVER LITE ULTRA – KOKTAJL CZEKOLADOWY 

NOWA ULEPSZONA RECEPTURA
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia 

˝ywieniowego dla osób o intensywnym wysiłku fizycznym
èródło białka sojowego, witamin i składników 

mineralnych.
Zawiera cukier i substancj´ słodzàcà.

Skład: izolat białek sojowych, olej słonecznikowy, maltodekstryny, fruk-
toza, naturalny aromat czekoladowy, fosforan potasu, kakao, fruktooligo-
sacharydy, fosforan sodu, guma guar – stabilizator, tlenek magnezu, en-
zymy proteolityczne, lecytyna sojowa – emulgator, sukraloza – substancja 
słodzàca, w´glan wapnia, kwas L-askorbinowy, fumaran ˝elazawy, octan 
D-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, jodek potasu, tlenek cynku, 
siarczan manganu, D-biotyna, D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu, 
siarczan miedzi, dro˝d˝e browarnicze, chlorowodorek pirydoksyny, chloro-
wodorek tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutami-
nowy, selenin sodu, cyjanokobalamina.

Sposób u˝ycia: porcj´ 26 g produktu (1 miarka) rozmieszaç, najlepiej w 
mikserze, w 300 ml odtłuszczonego mleka (0,5% tłuszczu). Mo˝na połàczyç 
z owocami lub kostkami lodu. Miarka znajduje si´ wewnàtrz opakowania. 
Stosowaç 1-2 porcje dziennie. Produkt nie jest zalecany dla kobiet w cià˝y, 
kobiet karmiàcych piersià oraz osób uczulonych na jego składniki. Przecho-
wywaç szczelnie zamkni´te, w chłodnym, suchym miejscu, niedost´pnym 
dla małych dzieci.

Najlepiej spo˝yç przed koƒcem: 
patrz data EXP na spodzie opakowania. 

Nr partii produkcyjnej na spodzie opakowania.

325. PMS464, PAPIER 258x125 mm (J12/1)

J1
2/

1

Składnik od˝ywczy 
porcja  

26 g produktu 
(1 miarka)

porcja 26 g produktu (1 miarka) 
+ 300 ml chudego mleka  

(0,5% tłuszczu) 

wartoÊç energetyczna 410 kJ/98 kcal 905 kJ/215 kcal

białko 13 g 23,5 g 

w´glowodany (w tym cukry) 6 g (2 g) 21,3 g (15,3 g)

tłuszcz 
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

3 g 
0 g

4,5 g 
0,96 g

błonnik pokarmowy 1 g 1 g

sód 0,26 g 0,4 g

Witaminy

witamina A 223 μg – 28%* 268 μg – 34%*

witamina C 40 mg – 50%* 43 mg – 54%*

witamina D 0,75 μg – 15%* 0,75 μg – 15%*

witamina E 6 mg – 50%* 6 mg – 50%*

tiamina (wit. B1) 0,5 mg – 45%* 0,6 mg – 55%*

niacyna 7,7 mg – 48%* 8 mg – 50%*

witamina B6 0,6 mg – 43%* 0,75 mg – 54%*

kwas foliowy 85 μg – 43%* 100 μg – 50%*

witamina B12 0,4 μg – 16%* 1,6 μg – 64%*

biotyna 25 μg – 50%*

kwas pantotenowy 1,9 mg – 32%*

Składniki mineralne

potas 542 mg – 27%* 965 mg – 48%*

fosfor 200 mg – 28% * 491 mg – 70%*

magnez 153 mg –  41% * 189 mg – 50%*

˝elazo 6,9 mg – 49%* 7,2 mg – 51%*

Składnik od˝ywczy 
porcja  

26 g produktu 
(1 miarka)

porcja 26 g produktu (1 miarka) 
+ 300 ml chudego mleka  

(0,5% tłuszczu) 

cynk 3,7 mg – 37%* 4,9 mg – 49%*

miedê 0,5 mg – 50%* 0,5 mg – 50%*

mangan 1 mg – 50%* 1 mg – 50%*

jod 75 μg – 50%* 85 μg – 57%*

selen 17,4 μg – 32%*

Aminokwasy

L-leucyna 1034 mg 1946 mg

L-izoleucyna 618 mg 1206 mg

L-lizyna 790 mg 1819 mg

L-walina 632 mg 1337 mg

L-metionina 172 mg 430 mg

L-treonina 474 mg 876 mg

L-fenyloalanina 661 mg 1150 mg

L-tryptofan 172 mg 298 mg

L-arginina 943 mg 1305 mg

L-alanina 546 mg 885 mg

kwas L-asparaginowy 1466 mg 2234 mg

L-cysteina 158 mg 239 mg

L-kwas glutaminowy 2414 mg 4457 mg

glicyna 532 mg 724 mg

L-histydyna 330 mg 606 mg

L-prolina 647 mg 1625 mg

L-seryna 661 mg 1219 mg

L-tyrozyna 474 mg 885 mg
*% zalecanego dziennego spo˝ycia

Masa netto 545 g

Opakowanie zawiera 21 porcji

Kraj pochodzenia: USA

Importer: Forever Living Products Poland Sp. z o.o. 

00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 

www.flpp.com.pl, e-mail: flpp@flpp.com.pl

WartoÊç od˝ywcza 

Dwie porcje Forever Lite UltraTM przygotowane 
zgodnie z instrukcją z chudym mlekiem, dostar-
czają cennych witamin i minerałów, w ilościach 
wskazanych w tabelkach na etykiecie. Forever Lite 
UltraTM dostarcza również 18 ważnych aminokwa-
sów – endogennych i egzogennych. Forever Lite 
UltraTM może cię także wesprzeć w dążeniu do 
uzyskania i utrzymania harmonijnej sylwetki.



Dla 
 niej

Dla 
 całej rodziny

Dla  
niego

+

+

+

Xmas
BOŻE NARODZENIE:
POMYSŁY DLA KAŻDEGO

Okres przedświąteczny to doskonała pora na zwiększenie sprzedaży detalicznej oraz zbudowanie fundamentów pod 
dynamiczny rozwój biznesu Forever i budowanie jego sukcesu w nadchodzącym roku. Gotowe propozycje zestawów 
prezentowych znakomicie ułatwią pracę z klientami detalicznymi!
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 aktywych
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 urody

+

+

+

Oferta ważna od 22.10.2012 do 31.12.2012 lub do wyczerpania zapasów.

Dla  
relaksu



Styl życia

24                                                                                                                                                                        11-12.2012

Kiedy ostatnio pisałem na temat mojej kariery sporto-
wej, zakończyłem artykuł życzeniem spełnienia mojego 
marzenia z młodzieńczych lat, którym był start w peł-
nym Ironmanie (3,8 km pływania, 180 km jazdy na ro-
werze, 42,195 km biegu) i ukończenie go w czasie po-
niżej dziesięciu godzin. Marzenie to spełniło się  
2 września 2012 podczas Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski w triathlonie na dystansie Ironman  
w Borównie koło Bydgoszczy. Czas, w którym udało  
mi się pokonać ten dystans to 9 h 52 min 26 s, co dało 
mi bardzo wysokie 4. miejsce.

Plan wydawał się bardzo trudny do zrealizowania, po-
nieważ kluczową sprawą, poza przygotowaniem fizycz-
nym do tego dystansu, było zabezpieczenie odpowied-
niego odżywiania oraz nawadniania na trasie. Te dwie 
kwestie są równie ważne jak trening.

Już tydzień przed startem zacząłem mocno nawadniać 
organizm oraz unikałem pokarmów dodatkowo go za-
kwaszających. Pilnowałem, aby na te kilka dni przed 
zawodami nie nabawić się jakiegoś przeziębienia, dla-
tego skupiłem się na suplementacji Forever Absorbent 
C, Forever Garlic-Thyme oraz Forever ImmuBlend. 

Istotny składnik stanowi również Forever Arctic Sea, 
bogaty w kwasy Omega-3. 

Zdradzę kilka sekretów związanych z tajemnicą osiąg-
nięcia tak dobrego rezultatu oraz bardzo szybkiej rege-
neracji po zawodach.

Już wieczorem, dzień przed zawodami rozpisałem so-
bie kolejność podawania płynów, suplementów oraz 
pokarmów, w takiej ilości i składzie, aby zabezpieczyć 
tracone kalorie oraz składniki mineralne i wodę. Głów-
nymi produktami, które wziąłem pod uwagę były  
Forever Fast Break, Forefer Aloe2Go, Forever Lite, 
Forever ARGI + oraz Natura Q10, a także rodzynki, 
daktyle i banany.

Dzień startu wyglądał następująco: pobudka o godz. 
5.30, śniadanie złożone głównie z owoców – winogro-
na, pieczywo ryżowe z miodem. Godz. 6.30 – wejście 
do boksu startowego i przygotowanie sprzętu do pły-
wania oraz kolejnych konkurencji. O godzinie 7.00,  
119 zawodników wyruszyło na trasę. Cała zabawa za-
częła się od pływania w jeziorze na dystansie 3800 m – 
zajęło mi to 1 h 7 min 58 s, i po tej konkurencji byłem 
11. Łatwo się domyślić, że w wodzie suplementacja 

Tomasz Brzeski
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jest niemożliwa, więc pierwsze dawki substancji odżywczych przy-
jąłem dopiero w drodze do boksu, gdzie zmienia się konkurencje. 
Rozpoczynałem wyścig z czasem na trasie kolarskiej na dystansie 
180 km. Została ona rozegrana na pętli 30 km dlatego pokonaliśmy 
ją 6 razy. Nie korzystałem z suplementów podawanych przez orga-
nizatora, więc musiałem je dostać jeszcze przed strefą odżywiania 
od swojej ekipy (żona i trzy córki). Na każdej pętli brałem w celu na-
wodnienia na przemian Forever Aloe 2Go rozpuszczone w wodzie, 
Forever Lite oraz Forever Pomesteen, a z pokarmów stałych – ro-
dzynki, daktyle, banany oraz batony energetyczne Forever Fast 
Break. Na ostatnich dwóch pętlach skupiłem się na dostarczeniu 
odpowiedniej ilości magnezu oraz wapna – Forever Calcium, tak 
ważnych podczas biegu, który lada chwila miałem zacząć.  Trasę 
rowerową ukończyłem w bardzo dobrym czasie 5 h 9 min 14 s  
i awansowałem po tej konkurencji na 6. miejsce. Trzeba było przy-
gotować organizm do nowej konkurencji, jaką był bieg na dystansie 
maratonu (42,195 km). Tutaj niezwykle ważne było podanie ARGI +, 
gdyż zmiana ułożenia ciała oraz rozpoczęcie pracy mięśni antago-
nistycznych do jazdy na rowerze jest bardzo trudnym momentem 
wyścigu. 

Początek maratonu biegło mi się swobodnie. Cały dystans podzie-
lony był na pięciokilometrowe pętle, więc z suplementacją i nawad-
nianiem nie było problemu. Do dwudziestego kilometra czułem się 
dobrze, później przyszedł kryzys i z prędkości ok. 4 min 15 s/km 
musiałem zwolnić tempo do ok. 6 min/km. Kryzys trzymał mnie 
około 10 kilometrów. Dopiero po podaniu kolejnej porcji ARGI + 
zacząłem odzyskiwać siły i prędkość biegu wróciła do założonej 
wcześniej. Maraton ukończyłem w czasie 3 h 28 min 54 s i przesu-
nąłem się w klasyfikacji generalnej na 4. miejsce. 

Jeden z kolegów w pracy zapytał mnie, jak szybko wróciłem do 
siebie po takim wysiłku – moją odpowiedzią było zdobycie Mistrzo-
stwa Polski w Nordic Walking w wersji górskiej w Krynicy-Zdroju, 
podczas Festiwalu Biegowego, 5 dni po ukończeniu zawodów  
w Borównie. Jeszcze nigdy w mojej karierze sportowej  
regeneracja nie nastąpiła tak szybko. 

Obecnie mam kilka dni odpoczynku i rozpoczynam przygotowania 
do startów w Narciarstwie Wysokogórskim. Oczywiście z suple-
mentami Forever pod ręką!

Ze sportowym pozdrowieniem!
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Budowanie biznesu

Wiesława Spyra
Senior Manager,  
członek Klubu Prezydenckiego FLPP 2012

Role 
sponsora

Sponsor w naszej firmie to osoba, która daje sponsorowa-
nemu wiele wartości: szansę korzystania z produktów dla 
zdrowia i urody, szansę kupowania z rabatem bezpośrednio 
w hurtowni, szansę uczestnictwa w szkoleniach, sposoby 
zarabiania, a w konsekwencji sposób na życie i pracę przy-
noszącą niezależność finansową, wolność czasową i speł-
nianie marzeń.

Są wśród nich te wartości, które sponsor już sam zobaczył,  
a  niektórych z nich doświadczył. Sponsorując pragnie przeka-
zać je jako dar, a co najważniejsze daje samego siebie – swój 
czas, wiedzę, doświadczenia, pewność, wiarę w możliwości 
sponsorowanego, nadzieję na wspólne sukcesy.

Sponsor to odpowiedzialne zadanie, które należy potraktować 
z wielkim szacunkiem, oraz przyjąć na siebie wiele ról, poniżej 
opisanych. Jestem przekonana, że jeśli te role staną się wy-
znacznikami Twoich działań, Twój zespół i Ty będziecie osią-
gać wielkie sukcesy i spełniać marzenia przerastające Wasze 
wyobrażenia.

Sponsor jako przykład
Tak jak stanowisz przykład w swojej rodzinie, tak i tutaj. Pa-
miętaj, że Twoje osoby biorą z Ciebie przykład i podążą za 
Tobą tylko wtedy, jeśli traktujesz tę pracę poważnie, wykonu-
jesz ją każdego dnia, i umiesz rezygnować z mniej ważnych 
spraw wybierając ją wśród wielu
innych zajęć. Sponsor to do-
bry „oryginał” który powinien 
być powielany, a osoby 
przez niego wprowadzane 
to kopie, które powinny 
być czytelne, wyraźne, 
przejrzyste i łatwe do 
ponownego kopiowa-
nia.

Sponsor jako przyjaciel
Zwykle pierwsze wprowadzane przez Ciebie osoby to Twoi  
przyjaciele i znajomi, którym życzysz tego co sobie i dzielisz  
się z nimi tym, co jest dla Ciebie najlepsze. Wasze wzajemne 
relacje pogłębiają się o płaszczyznę biznesową. Jeśli Twój 
przyjaciel jest jednocześnie Twoim wspólnikiem w biznesie  
i każdy z Was działa na własny rachunek, to wówczas nitki 
porozumienia między Wami są liczniejsze i mocniejsze. Jeśli 
sponsorujesz osoby wcześniej  Ci nieznane, to pierwszą i nad-
rzędną Twoją rolą jest zaprzyjaźnienie się z nimi. Zbudowanie 
dobrych relacji, poznanie mocnych stron zasponsorowanej 
osoby i jej wartości, to klucz do lepszej i owocnej współpracy. 
Wówczas Twój wspólnik w biznesie staje się Twoim przyjacie-
lem, a takie relacje są najbardziej trwałe.

Sponsor jako prezenter
Prezentacja to najważniejsze ogniwo w szkoleniu nowego dys-
trybutora. Od niej rozpocząłeś cały cykl sponsorowania i pro-
wadzenia nowej osoby. Następny krok to zaprezentować bi-
znes, a potem produkt wśród jego znajomych. Ta sugerowana 
kolejność jest niezwykle istotna. Najmocniejszą kartą w Fore-
ver jest duplikacja, a nie sprzedaż. Oznacza to, że poszukujesz  
nauczycieli w zawodzie networker, a nie sprzedawców, poszu-
kujesz przedsiębiorców, a nie klientów. Pamiętaj, że organiza-
cja wielopoziomowych grup osób współpracujących i we-
wnętrznych konsumentów jest podstawą MLM.

Sponsor jako doradca
Start w każdej nowej branży jest wyzwaniem, czasem budzi 
niepewność i obawy. To, że nie wiesz co dalej, jest całkowicie 
normalne. Pamiętaj, że jest ktoś, kogo możesz i powinieneś 
pytać – jednak inicjatywa należy do Ciebie, to Tobie powinno 
zależeć, aby otrzymać in-
strukcje i pomoc. Jeśli obok 
Ciebie jest Twój doradca,  
start nawet w całkowicie no-
wej pracy jest o wiele łatwiej-
szy. To, że nie jesteś sam  
i masz kogoś, kto też pragnie 
Twojego sukcesu, daje po-
czucie bezpieczeństwa. Słu-
chaj swojego sponsora – to 
podstawowa zasada, która 
ułatwi Ci pracę.

Sponsor jako pomocnik
Zadanie jakie stoi przed tobą to umówienie się na spotkanie. 
Pierwsze spotkania z nowymi kandydatami zawsze prowadź  
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z pomocą sponsora. Pamiętaj, że dopiero się uczysz i na wiele 
pytań nie potrafisz odpowiedzieć, że jeszcze nie masz pewno-
ści, którą trzeba przelać na nową osobę, że brak ci doświad-
czenia, które Twój sponsor już ma. Takie spotkania są dla Cie-
bie pokazem i jednocześnie praktyczną nauką – korzystaj  
z obecności swojego pomocnika.  

Sponsor jako indywidualny nauczyciel
Każdy z nas miał w swoim życiu wielu nauczycieli, ale indywi-
dualni byli tylko dla nielicznych i wybranych. Z reguły oznacza-
ło to wybitność jednostki i prowadzenie jej ponad pewien po-
ziom. Tutaj masz szansę zostać „olimpijczykiem”, czyli kimś, 
kto chce być liderem i managerem. Oznacza to przyjmowanie  
i wykonywanie zadań na drodze do sukcesu. Jeśli tego prag-
niesz, masz możliwość indywidualnych spotkań ze swoim 
sponsorem lub managerem, aby krok po kroku planować swój 
rozwój. Wystarczy chcieć!

Sponsor jako kapitan Twojej drużyny
Zespół który tworzysz to wspaniała drużyna, myśląca i działa-
jąca podobnie, choć każdy według własnych sposobów. Każ-
dy tutaj może rozwijać się w dziedzinie dla niego najlepszej  
w oparciu o swoje doświadczenia i zgodnie ze swoimi pomy-
słami. Kapitan, który jest częścią tego zespołu nadaje kieru-
nek, dba o reguły i ma pełniejszy obraz zadań i celów na przy-
szłość. Warto więc swojego sponsora przedstawić każdemu  
z członków swojej drużyny i zaplanować wspólne spotkania.

Sponsor jako informator o wydarzeniach
Biuro Forever jest organizatorem wielu ciekawych szkoleń. 
Jako lider i sponsor powinieneś  zachęcać swoich dystrybuto-
rów do udziału w nich. W dzisiejszych czasach jest to proste  
i łatwe. Wystarczy tylko powiadamiać i przypominać o takich 
wydarzeniach mailowo, telefonicznie lub przy okazji indywidu-
alnych spotkań. To dowód, że troszczysz się o swoich ludzi, 
pamiętasz o nich, dbasz o ich rozwój i ciągle w nich wierzysz.

Sponsor jako przewodnik
Jeśli jeszcze nie jesteś managerem, mam dla Ciebie dobrą 
wiadomość – już jesteś przewodnikiem. Stoisz na półce skal-
nej, na którą inni chcą się dostać. Warto podać im rękę, toro-
wać drogę i wyznaczać szlak. Będzie Ci łatwiej to zrobić jeśli 
podążysz za swoim przewodnikiem, zadbasz o swój rozwój  
i sięgniesz po następny awans.

Sponsor jako inspirator
Czy masz jakieś marzenia? Czy znasz marzenia swoich dys-
trybutorów? Poznaj je! Wtedy będziesz mógł się odwoływać  
do nich i inspirować osoby do działania. Wasze wspólne spot-
kania umocnią te marzenia i sprawią, że z czasem staną się 
one realne, a potem spełnione.

Sponsor jako organizator
Tutaj można realizować się na różne sposoby. Na pewno masz 
swoje ulubione tematy, posiadasz wiedzę i umiejętności, które 
są twoimi talentami. Wśród swoich osób masz takie, które lu-
bią dzielić się swoją wiedzą. Jednym słowem, Ty i twoja grupa 
to kopalnia talentów. Wystarczy tylko wybrać tematy i ustalić 
daty, a wasze wspólne spotkania staną się inspirujące i cieka-
we. Będzie to również okazja, aby Twoje osoby przyprowadza-
ły nowych kandydatów, którym wspólnie pokażecie możliwo-
ści współpracy z Forever.

Sponsor jako doradca w planowaniu awansów
Szczodry plan marketingowy Forever zawiera kilka etapów,  
które możesz osiągnąć. Każdy etap to praca grupy. Po zbudo-
waniu zespołu i wyselekcjonowaniu „olimpijczyków”, plano-
wanie awansów to najważniejsze działanie w rozwoju każdego 
z nich. Obowiązuje tutaj reguła: Jeśli chcesz być – Superviso-
rem, Assistant Managerem, Managerem... Diamentem, zapla-
nuj swoim ludziom osiągnięcie tego, czego pragną – pozycji 
Supervisora, Assistant Managera, Managera... Diamenta,  
a potem pokaż następny krok w ich rozwoju. Pamiętaj, że każ-
dy Diament zaczynał kiedyś od podpisania umowy.

Sponsor jako pomocnik w realizowaniu Twoich 
marzeń

Czy znasz taki zawód, w którym sponsor i osoby współpracu-
jące z Tobą będą pomagać Ci zrealizować Twoje marzenia? 

Ja znam!!! 

To praca w Forever Living Products. 

Powodzenia!
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Równanie z niewiadomą

Ponad 95% dystrybutorów Forever na całym świecie rozpo-
częło współpracę, ponieważ potrzebowało dodatkowych pie-
niędzy, bo ich budżet się nie zamykał. W przeciwieństwie do 
wielu ludzi, postanowili zarobić, czyli zaangażować swój czas, 
umiejętności, możliwości, nie odkryte dotychczas predyspo-
zycje i przejąć odpowiedzialność za własne decyzje, za własne 
życie. Sami zaczęli szukać właściwego rozwiązania ważnego  
i trudnego równania naszego życia: ile brakuje mi do pierw-
szego? Trudno jest jest spojrzeć prawdzie w oczy, bo trzeba 
podejść do siebie krytycznie i powiedzieć sobie wyraźnie, że 
całe nasze dotychczasowe starania doprowadziły nas do miej-
sca, w którym się znaleźliśmy. Jeśli czegoś nie zmienimy, za 
rok, dwa, pięć będziemy tu, gdzie teraz. Szukamy więc rozwią-
zania. Po lewej stronie równania, jako pierwszą liczbę, wpisu-
jemy nasze dochody. Następnie stawiamy znak „+” a po nim 
niewiadomą czyli „x”. Kolejnym znakiem jest „=” a po nim, już 
po prawej stronie równania, liczba wszystkich naszych wydat-
ków. Chcąc poznać wartość „x” musimy od liczby wydatków 
odjąć liczbę przychodów. Proste, prawda? Ale jakie trudne do 
wykonania.

Wiemy już ile nam brakuje do pierwszego. Po-
znawszy zasadę szukania rozwiązań w naszym 
domowym budżecie, możemy zacząć symula-
cję wydatków. Możemy teraz uwzględnić po-
zycje, które przez lata wykreślaliśmy z naszych 
planów, jak na przykład: atrakcyjny wakacyjny 
wyjazd, tam gdzie zawsze jest ciepło, remont 
łazienki, malowanie mieszkania, nową odzież, 
wymianę samochodu itd. Stawiając je po stro-
nie wydatków, łatwo wyliczymy, ile musimy 
dodatkowo zarobić. 

Wiemy ile, teraz pozostaje pytanie jak?, albo  
z kim? Od 34 lat istnieje sprawdzone rozwiąza-
nie, za którym stoi ponad 10 milionów ludzi na 
całym świecie, a nazywa się FOREVER LIVING 
PRODUCTS. Najuczciwszy i najlepszy biznes 
jaki wymyślił człowiek, niezwykły człowiek - 
Rex Maughan.

Pozostając przy naszych matematycznych po-
równaniach, można powiedzieć, że i tu mamy 
do czynienia z równaniem z jedną niewiadomą. 
Po lewej stronie równania mamy liczbę 4 – jest 
to wartość stała, zwana w firmie aktywnością. 
Kolejnym znakiem jest mnożenie, a następnym 

„X”. Po prawej stronie, po znaku równości znajdą się liczby, 
które bierzemy z Planu Marketingowego: 25, 75, 120, czy może 
150, jeśli chcesz zostać Managerem z własnym samochodem. 
Jedyną niewiadomą - iksem, są tu nasi znajomi, nasze kontak-
ty, osoby, z którymi podzielimy się tym rozwiązaniem. Nigdy 
nie wiemy, czy podobnie jak my, zechcą z niej skorzystać, czy 
też nie. To jest właśnie największa niewiadoma tego biznesu.  
Z pomocą przychodzi nam inna dziedzina matematyki - rachu-
nek prawdopodobieństwa. Z grona dziesięciu naszych znajo-
mych 1-2 osoby zainteresują się naszą propozycją. W gronie 
100 osób mamy więc ponad dwudziestu partnerów do bizne-
su Forever. Warto z tego skorzystać.

A co będzie jeśli nie wykorzystamy tej szansy? Nic wielkiego 
– sami zamienimy nasze życie na równanie z dwiema niewia-
domymi, równanie bez rozwiązania. Nawet jeśli matematyka 
nie była naszym ulubionym przedmiotem, to w życiu warto ją 
pokochać, ponieważ bezinteresownie pomoże nam rozwiązać 
mnóstwo problemów. Powodzenia!

Janusz Wiśniewski
Senior Manager
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Sukces pisany szminką tym razem 
napisany został aloesowo
24 października 2012 roku odbyła się konferencja z cyklu  
Sukces pisany szminką, organizowana przez Olgę Kozierow-
ską, założycielkę i pomysłodawczynię projektu promującego 
kobiety aktywne, przedsiębiorcze, twórcze i niezależne.  Talent 
i niecodzienne umiejętności Olgi czynią z każdej konferencji 
żywy, pełen emocji spektakl, w którym dzięki osobowości go-
spodyni, każda z zaproszonych Pań czuje się wyjątkowo. Tym 
razem sukces napisany został aloesowo. 

Gościem specjalnym konferencji była Bogumiła Sroka, Dia-
mond-Sapphire Manager Forever Living Products. Dwunaste 
piętro Zebra Tower opanowało 160 przedsiębiorczych kobiet 
z całej Polski. Designerskie wnętrza Bussines Link zapewniły 
świetną atmosferę.  W pierwszej części konferencji wystąpili 
dr Leszek Melibruda, psycholog, trener biznesu i autor wielu 
książek oraz profesor Magdalena Środa.

Firmę FLP reprezentowała Bogumiła Sroka, która opowiadała 
o swojej niezwykłej przygodzie związanej z biznesem MLM. 
Mówiła o zaletach struktury, gdzie każdy przedsiębiorca jest 
siłą marketingową i sprzedażową, a produkty oparte na aloe-
sie pozwalają poprawić jakość i komfort naszego życia. Nie-
zwykłym przesłaniem firmy jest chęć pomocy każdemu, kto 
nie boi się zmian, jest gotowy na naukę nowego zawodu i oso-
bisty rozwój.

Podczas spotkania promowałyśmy produkty Forever. Na spe-
cjalnie przygotowanym stoisku dostępne były kosmetyki, su-
plementy, miąższ aloesowy, ulotki i wszystkie merytoryczne 
informacje na temat firmy. Ogromne zainteresowanie, cieka-
wość i niekończące się pytania wzbudziła herbatka aloesowa 
oraz balsam Aloe Lips, który otrzymały wszystkie uczestniczki. 
Wśród kobiet obecnych na konferencji rozlosowano liczne na-
grody i niespodzianki. 

Bogusia otoczona szczelnie wianuszkiem dziennikarzy udziela-
ła wywiadów i pozowała do zdjęć. Znakomitą atmosferę spot-
kania można poczuć oglądając relację zamieszczoną na stronie  
www.sukcespisanyszminka.pl

Marta Górska i Ula Pawlak
Warszawski Team FLP
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W październiku odbyła się pierwsza zorgani-
zowana przez FLP Poland konferencja pro-
duktowa. Dr n. med. Małgorzata Stręk mówiła 
o dobroczynnym działaniu aloesu na ludzki 
organizm oraz o tym, jak ważna jest suple-
mentacja. 

Katarzyna Janiczek, konsultantka aloesowej 
urody poprowadziła prezentację zatytułowaną 
„Aloes jako wyjątkowe wsparcie naturalnych 
procesów fizjologicznych skóry”. Przedstawi-
ła również praktyczne zastosowanie kosmety-
ków Forever w zależności od typu skóry.

Wyświetlony został także wywiad z dr. Jerzym Oleszkiewiczem, który prze-
prowadziła Joanna Klupp, kierownik marketingu FLPP. Tematem przewodnim 
rozmowy była rola, jaką odgrywają składniki mineralne dla naszego zdrowia, 
na każdym etapie życia.

Już dziś zapraszamy na kolejną konferencję, która odbędzie się 
24 lutego 2013 w Gdańsku. (szczegółowe informacje zostaną niebawem 
rozesłane biuletynem elektronicznym)

Konferencja produktowa
20 października 2012

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.

Bieżące i archiwalne wydania „Forever” znajdziesz pod adre-
sem: 
www.DiscoverForever.com - News/Global Newsletters
oraz:
www.ForeverLiving.com - sekcja dla Dystrybutorów/ 
zakładka Wiadomości.

Czasopismo „Forever” Zamówienia wysyłkowe
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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
– 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
19 stycznia 2013
Teatr Żydowski, Pl. Grzybowski 12/16
Warszawa, godz. 11.30
cena biletu 20 PLN

- Odważ się na sukces z Forever
- Osiągnięcia 2012:  
 • Top Dystrybutorzy
 • Uczestnicy Global Rally 2013
 • Eagle Managerowie
- Planowanie w biznesie
- Zima z Forever

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 
umieszczając produkty na portalach aukcyjnych, są i będą 
wyciągane konsekwencje – włącznie z rozwiązaniem Umowy 
Dystrybutorskiej oraz podjęciem kroków prawnych, aż do 
wkroczenia na drogę sądową.

Mamy zaszczyt ogłosić niezwykłe ulepszenie przyszłoroczne-
go Eagle Manager Retreat. W duchu GOING GLOBAL  
zdecydowaliśmy się połączyć zjazdy Eagle Managerów  
i zorganizować jedno wydarzenie dla Orłów z całego świata, 
na Sardynii, w maju 2013 r. Oznacza to, że każdy Dystrybutor, 
który w roku 2012 osiągnie status Eagle Managera, zostanie 
zaproszony na zjazd na Sardynię, w terminie od 23 do 26 
maja 2013. Po raz kolejny Forever usuwa bariery, zachęca do 
międzynarodowego networkingu i oferuje wyjątkowe przeży-
cia odnoszącym sukcesy Dystrybutorom. Zrób wszystko, żeby 
wypracować kwalifikację i pojechać z nami na Sardynię!

Zasady - internet

Spotkanie Supervisorów
18 stycznia 2013
Biuro Główne FLPP
Al. Jerozolimskie 92
Warszawa, godz. 11.30

Jeśli w okresie od września  
do grudnia 2012 awansujesz na 
stanowisko Supervisora, zapro-
simy 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 Supervi-
sorów. Forever zapewnia nocleg i materiały szkoleniowe. 
Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie swojego przy-
jazdu na recepcji Biura Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają 
kwalifikację, otrzymają pisemne zaproszenie.

Eagle Manager Retreat
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