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List od prezydenta

Trudno znaleêç odpowiednie s∏owa, 

gdy dowiadujesz si´ czegoÊ, co do 

g∏´bi tobà wstrzàsa. A takà wiadomoÊç 

otrzyma∏em b´dàc ostatnio na Tajwanie, gdzie uczestniczy∏em 

w niesamowitym Zjeêdzie w otoczeniu 

fantastycznych tajwaƒskich dystrybutorów, 

zaprawd´ zakochanych w naszym biznesie. 

Patrzenie na rozwój, jakiego doÊwiadcza FLP 

na Tajwanie, oraz na olbrzymie zaanga˝owanie 

dystrybutorów we wzajemnà pomoc by∏o 

pociechà w chwili, gdy otrzyma∏em informacj´  

o przedwczesnej Êmierci naszego Wiceprezydenta 

ds. Operacji Europejskich, Dusty'ego Greene’a.

Zna∏em Dusty’ego, odkàd mia∏ 4 lata, i z radoÊcià patrzy∏em, jak 

roÊnie, jak z ma∏ego ch∏opca o b∏yszczàcych oczach i rumianych 

policzkach wyrasta na niezwyk∏ego m∏odego cz∏owieka. Dusty 

by∏ uosobieniem Forever Living Products, jego osobowoÊç po

mog∏a ukszta∏towaç FLP w Zjednoczonym Królestwie, w Europie, 

a w niektórych przypadkach – w innych cz´Êciach Êwiata. 

Sukcesy za nim podà˝a∏y i niezale˝nie od tego, jaka placówka 

by∏a mu wyznaczona, udoskonala∏ jà i czyni∏ lepszà. By∏ nie tylko 

utalentowanym mened˝erem, ale tak˝e ciep∏ym i kochajàcym 

m´˝em, cierpliwym i pe∏nym energii ojcem oraz lojalnym i szcze

rym przyjacielem. Zostawi∏ dziedzictwo optymizmu, które lÊni 

jasno mimo ogromu smutku, jaki odczuwamy.

Dusty dzielnie walczy∏ z wyniszczajàcym rakiem i przez ca∏y okres 

choroby wykazywa∏ zadziwiajàcà godnoÊç w obliczu presji – 

wszyscy mamy nadziej´, ˝e posiadamy t´ zalet´, a jednak cz´sto, 

kiedy presja wzrasta, okazuje si´, ˝e jej nam brak. Czasem, kiedy 

czujemy presj´ sytuacji, która jest nam obca, lub skutku, którego 

nie oczekiwaliÊmy, stajemy si´ sfrustrowani, skupieni na sobie  

i niecierpliwi. Kiedy tego doÊwiadczamy – kiedy czujemy nara

stajàcà niecierpliwoÊç i frustracj´ – wtedy musimy si´gnàç 

w g∏àb siebie i zaczerpnàç z pok∏adów cierpliwoÊci, dobroci  

i szacunku. Stàd te˝ bierze si´ emocjonalny i duchowy rozwój, 

który pozwala nam wyrobiç silniejszy, bardziej 

zdecydowany i pozytywny charakter. W ka˝

dym smutku tkwi ziarno otuchy. W tej chwili 

nasze serca ∏àczà si´ z ˝onà Dusty’ego Patty 

i ich czterema pi´knymi córkami, z naszym 

wspania∏ym Senior Wiceprezydentem Harol

dem Greene'em i jego ˝onà Patsy – rodzicami 

Dusty’ego – oraz ze wszystkimi, którzy tak 

bardzo kochali Dusty’ego. Pami´tajmy, ˝e  

„nie ma znaczenia liczba prze˝ytych lat, ale iloÊç ˝ycia w tych 

latach”.

Dusty ˝y∏ pe∏nà piersià. Wszystko robi∏ na najwy˝szych obrotach,  

a g∏´bia przyjaêni, zwiàzków i sukcesów, które po sobie pozostawi∏, 

jest dla nas wszystkich dowodem na to, ˝e ˝ycie trzeba prze˝yç  

w pe∏ni, smakujàc ka˝dà chwil´ i ceniàc ka˝dy dzieƒ, bo ka˝dy 

dzieƒ to arcydzie∏o. Dzi´kuj´ Wam wszystkim za ciep∏e s∏owa, 

które przesy∏aliÊcie, i zach´cam Was, abyÊcie zebrali dooko∏a 

siebie tych, których kochacie, mocno ich uÊcisn´li, powiedzieli, co 

do nich czujecie, i postanowili byç lepszymi ludêmi.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora

Âwi´ta i prze∏om roku to coroczny czas 

zadumy, podsumowaƒ, ale te˝ planów  

i stawianie celów na Nowy Rok.

Po˝egnaliÊmy Dustina Greene'a – cz∏owieka 

o wielkim sercu, pasji, entuzjazmie, który 

prze˝y∏ swoje ˝ycie tak aktywnie i pi´knie, jak to tylko mo˝liwe, 

zostawiajàc wspania∏e wspomnienia i na zawsze pozostajàc  

w sercach przyjació∏ na ca∏ym Êwiecie. Pozostawi∏ po sobie równie˝ 

nauk´, którà i my mo˝emy zastosowaç w naszym ˝yciu.

Pozwólmy sobie na marzenia, stawiajmy wysokie cele i cieszmy si´ 

˝yciem, wykorzystujàc maksymalnie czas, by spe∏niaç marzenia, 

realizowaç cele i zdobywaç przyjació∏ wsz´dzie tam, gdzie si´ 

pojawimy. Wszystko mo˝emy osiàgnàç dzi´ki Forever!

Budujmy biznes, dzielmy si´ produktami, zdobywajmy partnerów 

biznesowych, którzy dzi´ki nam i Forever zacznà marzyç, zdobywaç 

szczyty, a w sposób naturalny zyskamy ich przyjaêƒ.

Pomagajàc innym, pomagamy sobie wzajemnie. Forever jest 

cz´Êcià naszego sukcesu, ju˝ sama decyzja o rozpocz´ciu 

wspó∏pracy jest pierwszym milowym krokiem ku spe∏nianiu 

marzeƒ.

˚ycz´ wszystkim Wam spe∏nienia marzeƒ w Nowym 2006 Roku  

i zdobycia jak najwi´kszej liczby przyjació∏, którzy z kolei spe∏nià 

swoje marzenia dzi´ki Forever i Wam, sponsorom pokazujàcym im 

aloesowy Êwiat.

Wasz,

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek |



Zjazd Europejski
CannesNicea, 910 czerwca 2006 r.
Trwa kwalifikacja do uczestnictwa w najwi´kszym Êwi´cie Forever naszego kontynentu! 
Zasady udzia∏u w programie znajdziesz na www.flpp.com.pl lub w poprzednim 
numerze „Forever Poland”.

Zjazd Mi´dzynarodowy 

Houston, 35 sierpnia 2006 r.

Wyjàtkowa okazja spotkania si´  
z Prezydentem Forever Living Pro
ducts Rexem Maughanem, zarzàdem 
Biura G∏ównego FLP Int. i najlepszymi 
dystrybutorami Forever z ca∏ego 
Êwiata!
Aby dowiedzieç si´ jak, wyjechaç  
z nami na Zjazd Mi´dzynarodowy, 
zajrzyj do „Zasad Dzia∏alnoÊci FLP 
Poland”. 

(Cd. ze str. 5)

regarding ingredients or suggested dosages.  Use this resource
regularly, and you most likely won't fall into the trap of
making a medical claim.

Remember, the FDA does not take medical claims lightly -
and neither do we.  While you may occasionally hear distrib-
utors from other companies making such claims when sell-
ing their products, just because they do it does not make it
justifiable - or legal - for you to do the same.

At Forever Living, we hold our products and business ethic
to the highest standard, and we ask that you help us by
doing the same.  Please make time to review any materials
you have independently printed - such as handouts,
brochures, books, etc - as well as any information you have
posted on your BYOW or personal website.  Eliminate any
words, such as 'diagnose, mitigate, treat, cure or prevent' as
well as the names of or words that imply any diseases.  Then
contact your RSD or ASM to submit your printed material
to the Home Office for final approval.*  

Making medical claims - whether it's inadvertent or not -
puts you at risk.  We have all experienced the benefits of
using Forever Living's products.  Now let your customers
experience their benefits firsthand, and you will find the
products will sell themselves!

1 -888 -440 -ALOE (2563) | 17

POLICY
FOREVER TEAM
MARKETING

FOREVER LIVING PRODUCTS

COMPANY

*According to section 14.3.3.1 of the 2005
Company Policy, “Certain (unauthorized)
promotional materials may be used if writ-
ten approval is first received from the
Home Office, having been submitted
through the Regional Sales Director
(RSD)/ Area Sales Manager (ASM) in
whose area the material will be used.”  

2006 Rally Poster 

NOW AVAILABLE!

It’s never too early to start 
planning for the Super Rally.  
The posters are already here,

and they look awesome!  These
20” X 24” glossies make great
gifts for your group, and are a
surefire way to get everyone
pumped about this incredible
event.  So order your posters

(Item #9849) today at
www.foreverliving.com for just
$3 each, and we’ll see you next

August in Houston!  
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UWAGA! Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Treningu Jonathana odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´ wy-
woływane sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.

EUROPEJSKI ZJAZD PODZIA¸U ZYSKÓW
Bukareszt, 25 lutego 2006 r. 

Dodatkowy program promocyjny!
FLP oferuje bilet wst´pu na Zjazd oraz zakwaterowanie w hotelu podczas Zjazdu (1 noc) 

wszystkim dystrybutorom, którzy w okresie paêdziernik 2005 – styczeƒ 2006 uzyskajà awans 
na stanowiska od Kierownika wzwy˝.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem do Bukaresztu prosimy o kontakt z Joannà Klupp  
w warszawskim Biurze G∏ównym FLP Poland, nie póêniej ni˝ do 20 stycznia 2006 r.

Barbara Grzeszczuk-Lipiƒska, Marta GrzeÊkiewicz, Emilia Grzyb, Alicja Gumkowska, Aleksandra Gusta, Ma∏gorzata Gusta, 
Przemys∏aw Gwiazda, Alina Ha∏aczkiewicz, Gra˝yna i Marek I˝yccy, Irmina Jab∏oƒska, Renata Jachymiak, Barbara i Wojciech Jag∏owscy, Urszu-
la i Eugeniusz Jajczykowie, Kazimierz Jakóbczyk, Ryszard Jankowski, Janina Jarz´bska, Gra˝yna Jas, Bronis∏awa Jasiƒska, Ma∏gorzata i Robert 
Jedynakowie, Danuta Kaczmarczyk, Pawe∏ Kaczmarczyk, Renata Kaja, Jadwiga Kaszuba, Lucyna Kaszuba, Agnieszka Kawa∏ek, Izabela Kiona, 
Veronica Kitlas, Katarzyna Klimkiewicz, Katarzyna i Miros∏aw Kobylaƒscy, Jagoda Kocjan, Patrycja Kokott, Ilona i Marek Ko∏odziejowie, Sabina 
Konieczny, Ma∏gorzata Koprowska, Dorota Kos-Pytel, Urszula i Henryk KoÊny, Daniel Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk, Czes∏aw Koziak, Piotr 
Kozio∏, Bo˝ena Koz∏owska, Gra˝yna Król, Irena Kruczkowska, Monika Kubiszewska, Anna Kuchno, Karolina Kuciel, Gabriela Kuciƒska, Wanda  
i Pawe∏ Kuczerowie, Barbara i Krzysztof Ku∏achowie, El˝bieta Kupiec, Ewa Kuska, Wies∏aw Kuêma, Teresa KwaÊniak, Zbigniew Lech, Izabela 
Leksy, Hildegarda Lema, Wies∏awa Lenarcik, Anna i Jaros∏aw Lewczukowie, El˝bieta i Marek Libecajtowie, Sylwia Lorenc-Lisiewicz, Krzysztof 
Lubiak, Janina i Józef ¸àccy, Agnieszka i Maciej ¸oziƒscy, Cecylia Maciejewska-Sass i Andrzej Sass, Klaudia Mackiewicz, Koralia i Jacek Ma-
jewscy, Anna Makowska, Renata i Georg Malcherowie, Maria Ma∏ecka, Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie, Maria Marsza∏ek, Barbara Michalik, 
Gadrzyj Mirzojew, Lidia MiÊkiewicz, Marta Mokijewska, Jaros∏aw Molendowski, Maria Moskwa, Janina Mróz, Aleksandra Mucha, Gra˝yna 
Mydlarz, Jaros∏aw Niebrzydowski, Halina Olesiƒska, Pawe∏ Olkowski, Ma∏gorzata Olszewska, Krystyna Opasiƒska, Grzegorz Orankiewicz, Ma-
rzanna Or∏owska, Teodozja Ostrowska, Aleksandra Otr´bska, Andrzej Pabich, El˝bieta Pa∏ach, Anna Pa∏acha, Justyna Pato∏a, Krzysztof Paw-
lak, Ewa Pawlik, Romualda Perz, El˝bieta P´ziƒska, Ewa i Tomasz Pieƒkowscy, Anna Pierz, Stefania Plaiasu, Helena P∏achta, Beata Pociask, 
Anita Podkowa-Braƒka, Aneta Po∏eç-Gwiazda, ¸ucja Pordzik, Brygida Profaska, Konstanty Przyby∏, Katarzyna i Karol Ptachowie, Dorota i Grze-
gorz Puciatowie, Krystyna Purchla-Oskwarek, Jaros∏aw Pyl, Barbara Raj, Eugenia Rodzik, Halina Rogoziƒska, Renata Romanek, Albert Rosa, 
Dorota Rosa, Ewa Rosa, Aneta Rosa-Alahmad, Edyta Ró˝aƒska, Justyna Rutkowska, Janusz Rybicki, Marzena Rydzewska, Alina Rydzoƒ, Kry-
styna Rymkiewicz, Bo˝ena Ryszka-Foksowicz, Jan Rzepka, Kazimiera i Józef Sak∏akowie, Marzena i Miros∏aw Sat∏awscy, Ma∏gorzata Schmidt, 
Karolina Senderowska, Joanna Serafin, Magdalena Sieros∏awska, El˝bieta Skalska, Renata i Józef Skrabakowie, Bogus∏awa Skrzypczyk, Lidia 
Sobczak, Halina Sobolewska, Anita Soko∏owska, Stefan Spychalski, Ma∏gorzata Stachelek, Monika Stal´ga, Beata Staƒczykowska, ¸ukasz 
StaÊko, Aniela Steindor, Wies∏aw Stelmach, Dorota i Marek Stenccy, El˝bieta Straszak, Edyta Su∏kowska, Dorota i Stanis∏aw Szabelscy, Party-
cja Szczeniowska, Zbigniew Szczepaƒski, Ireneusz Szewczyk, Bo˝ena i Miros∏aw Szlachtowie, Iwona i Wies∏aw Szymoƒscy, Jolanta 
Âmia∏kowska, Krystyna Âmierzchalska, Magdalena Âmierzchalska, Monika Tarkowska, Agnieszka Tkotz, Iris Tomeczek, Jan Tusk, Ma∏gorzata 
Tyczewska, Aneta Tyczyƒska, Beata Urbaƒska-Soboƒ i Robert Soboƒ, Krystyna Wahab, Izabela Wawak, Monika i Krzysztof Werra, Bogus∏awa 
Wierzbowska, Adam Winnicki, Anna i Tomasz Wirkusowie, Krzysztof W∏a˝ewski, Zofia Wojciechowska, Lucyna Wojewska, Jolanta Wojtaszek, 
Józefa Wojtysiak, Klaudia Wolaƒska, Joanna Wolska, Miros∏aw Wo∏ek, Leokadia Wo∏owiec, Ma∏gorzata Woêniak, Bo˝ena Wronkowska, Danu-
ta Wykurz-Noworyta, Marzena Wyrwas, Ewa Wysocka, Agnieszka i Tomasz Wziàtkowie, Ireneusz Zadro˝ny, Gra˝yna Zapadka, Maria Zawora, 
Agnieszka Zieliƒska, Ma∏gorzata Zubrzycka, Sabina i Franciszek Zygad∏owie, Anna Zygmunt, Edyta èró∏ka, Dorota ˚ebrowska, Joanna ˚óraw-
ska, Ma∏gorzata ˚urek-Pasieczna

FRANCE
European Rally

For more information, please contact
Country Manager, Philippe Decottignies

at 011-33-1-45-000-550.

ROMANIA
European Profit Share
For more information, please contact
Country Manager, Dr. Gabor Szocs
at 011-40-21-222-8923.

| Zjazdy FLP
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Asystenci KIEROWNIKA

Piotr Adamik, Dorota i Jan Apostelowie, Hanna Armacka, Wies∏awa Audycka, Barbara Babiƒska, Wojciech Baƒski, Bo˝ena i Andrzej Bartniko-
wie, Edyta Bàk, Anna Berbeç, Micha∏ Bia∏ek, El˝bieta Bia∏onoga, Agnieszka Bieniek, Rados∏aw Bobowski, Wies∏awa i Jan Bondasiewiczowie, 
Dorota Borkowska, Ma∏gorzata Borkowska, Urszula Brand, Danuta Brzeskot, Aleksandra Brzezicka, Lucyna i Mariusz Buc∏awowie, Bernadeta 
Buczkowska, Agata Bugalska, Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Chomicz, Barbara i Jerzy Chrupa∏owie, Beata Chrustowicz, Jadwiga Cierp-
ka, Kinga CieÊlik, Marta Ciszewska, Lidia Czarnecka, Teresa Danesi, Jaros∏aw Dàbek, Ewa Dembiƒska, Danuta D´bska, Ewa Dobrowolska, 
¸ucja Drzewicka, Jadwiga Duda, Irena Dudek, Marzena i Jan Dziurnowie, Renata Dziwisz, Krzysztof Emmert, Ewa Fabczak, Izabela Faron, 
Ma∏gorzata i Miros∏aw Fràckowiakowie, Kinga Fràczek, Ewa Ga∏aê-Jochemczyk, Bogus∏awa Gawe∏, El˝bieta Gawlikowska, Katarzyna Gil, Anna 
G∏àb, Agnieszka G∏ogowska, Ma∏gorzata Goerick, Agata Góralska, Karolina Gràdzka, Iwona Grochalska, 

 Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie Anna i Metody Lubiƒscy

 Ewa i Piotr Jurkowie Renata Giertler

 Anna Kaniewska Urszula i Miros∏aw Kapustowie

Katarzyna i Andrzej Bia∏owie Marian Nosek
Bo˝ena i Grzegorz Gawroƒscy Maria Kaczmarczyk
Ma∏gorzata i Narcyz Gdeszowie Krystyna i Jerzy Orubowie
Krystyna i Józef Gwiazdowie Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie
Stanis∏awa J´druch Jacek S´dzik
Teresa ¸ukaszewska Izabela i Bogdan Zasadowie
Marian Nosek Marek Pelc
Marek Pelc Bo˝ena i Grzegorz Gawroƒscy
Halina Pilch Stanis∏awa J´druch
Henryka i Kazimierz Rosowie Agata Fabczak
Anna Tomasik Agata Fabczak
Marek Wierzchowski Maciej Bro˝yƒski

Agata Fabczak Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie
Beata Franczak Ewa i Piotr Jurek
Marek Lubiƒski Anna i Metody Lubiƒscy

 1. Anna i Metody Lubiƒscy
 2. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
 3. Anna i Andrzej Popielarzowie
 4. Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie
 5. Wies∏awa i Adam Spyrowie
 6. Marek Lubiƒski
 7. Danuta i Edward Wienchowie
 8. Renata Giertler
 9. Ewa i Piotr Jurkowie
10. Anna Kaniewska

10 NAJLEPSZYCH 
struktury niemened˝erskie

Awanse i osiàgni´cia | listopad 2005

MENED˚EROWIE sponsor:

Anna i Metody Lubiƒscy 
              Sponsorzy: Miros∏awa i Zdzis∏aw Bobowscy

SENIOR MENED˚EROWIE

Asystenci MENED˚ERA sponsorzy:

KIEROWNICY sponsorzy:
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Jacek Kandefer, 
Dyrektor FLPP

10 Najlepszych

10 Najlepszych

Asystenci Mened˝era

Kierownicy

Nowi Senior Mened˝erowie Anna i Metody Lubiƒscy  
oraz nowi Mened˝erowie Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie

Senior Mened˝erowie Ewa i Janusz WiÊniewscy  
z synkiem Jasiem oraz Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er Bogumi∏a Sroka i Przodujàcy 
Mened˝erowie Jolanta i Rados∏aw Jochimowie 

Senior Mened˝er 
Bo˝ena Matkowska

Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

Prowadzàcy: Kierownik Marketingu Joanna Klupp i Mened˝er Krzysztof 
Aleksandrowicz oraz Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska i Mened˝er 
Grzegorz Dukat

Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er Bogumi∏a Sroka

Senior Mened˝er 
Halina Sm´tek

Asystenci Kierownika

| XII Urodziny FLPP

Wielkie Êwi´to  
Forever  

w Polsce

Wielkie Êwi´to  
Forever  

w Polsce

Wielkie Êwi´to  
Forever  

w Polsce
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Nowi Senior Mened˝erowie Anna i Metody Lubiƒscy  
oraz nowi Mened˝erowie Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie

Barwne Regiony: Warszawa-Pomorze

Wyst´py kabaretu SER

Wiecej zdj´ç na: 
www. flpp.com.pl

Barwne Regiony: OÊwi´cim Barwne Regiony: ¸ódê-Studzianna



Senior Mened˝er Bo˝ena Matkowska Mened˝er Maria Perz-Paprocka

Dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska El˝bieta ˚ebrowska i Przemys∏aw Pawlicki 
z O/Poznaƒ

Od lewej: Mened˝er Krystyna Wingert, Przodujàcy Mened˝er Jacek Bartko-
wiak, dr Artur Nowak, Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
Poni˝ej: Zespó∏ taneczny „Awaria”
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Poznaƒ 12 listopada 2005

12 listopada br. Oddzia∏ FLPP w Poznaniu obchodzi∏ 10-lecie istnienia. 
Impreza, wspaniale zorganizowana przez Senior Mened˝er Bo˝en´ 
Matkowskà, przybli˝y∏a nam ponownie zasadnoÊç istnienia i walory 
firmy FLP. Niezwykle ciekawy wyk∏ad o produktach niezb´dnych  
w profilaktyce chorób serca i uk∏adu krà˝enia wyg∏osi∏a dr Katarzyna 
Zgirska-Kulaziƒska. Jak zwykle profesjonalnie wystàpi∏ S∏awomir 
Gacka, przedstawiajàc program MLM przygotowujàcy nas do 
wydajniejszej pracy z Forever. 
Na zakoƒczenie uroczystoÊci, w dobrych humorach, dystrybutorzy  
i ich przyjaciele zjedli pyszny tort urodzinowy.
Poznaƒskiemu Oddzia∏owi oraz Bo˝enie Matkowskiej ˝yczymy 
nast´pnych rocznic i jak najwi´cej nowych Mened˝erów.

Dystrybutorzy z Konina 

Krapkowice 5 listopada 2005

Tego pi´knego sobotniego dnia mieliÊmy prawdziwe Êwi´to  
w naszym ma∏ym miasteczku Krapkowice na Âlàsku Opolskim. A to 
dlatego, i˝ goÊciliÊmy naprawd´ wspania∏ych fachowców – od 
marketingu Mari´ Duraziƒskà i Jacka Bartkowiaka, a od medycyny  
dra Artura Nowaka. Pouczajàce wskazówki, praktyczne rady, wiele 
nowych wiadomoÊci, a to wszystko przeplatane wyst´pami zespo∏u 
tanecznego Awaria z Bro˝ca. Bardzo po˝ytecznie sp´dzone sobotnie  
popo∏udnie, co do tego nie mamy wàtpliwoÊci. Do zobaczenia na 
nast´pnym spotkaniu regionalnym.

Gabriela Jasik, Kierownik

Katowice 5 listopada 2005

W tym roku Katowice Êwi´towa∏y 9 lat istnienia Oddzia∏u! Z tej okazji 
przy urodzinowym torcie spotkali si´ dystrybutorzy z regionu, wraz  
z Dyrektorem FLPP Jackiem Kandeferem cieszàc si´ z sukcesów 
odnoszonych do tej pory i planujàc nast´pne! 

Raporty regionalne | listopad 2005



Nowi Asystenci Kierownika z Dyrektorem FLPP, Jackiem Kandeferem  
i Mened˝erami

Systematyczna praca drogà do sukcesu – Mened˝er Wies∏awa Kruszyƒska  
(z lewej) i Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik (z prawej)

Forever – biznes rodzinny – Kierownicy Ma∏gorzata i Dariusz Lewandowscy  
z dzieçmi Justynà i Krzysztofem oraz ich sponsor Kierownik Jadwiga Ciszewska
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Przyjació∏ka Dodatek, 13/10/2005
Na odsiecz ˝o∏àdkowi
(…) Wyciàg z mià˝szu liÊci aloesu ∏agodzi objawy gastryczne i dostar-
cza cennych mikroelementów. (…)

S∏owo Podlasia 1/11/2005
Dobroczynna roÊlina
Obszerny artyku∏ poÊwi´cony Aloe Vera.

Express Ilustrowany 8/11/2005
Na blizny i rany
Kuracje z zastosowaniem ˝elu z aloesu przyspieszajà proces gojenia 
si´ ran. Regularne wklepywanie preparatu zapobiega bliznowaceniu 
i przebarwieniem, a tak˝e nawil˝a i od˝ywia skór´. Sok z aloesu pity 
codziennie rano wzmacnia odpornoÊç organizmu, przyspiesza 
oczyszczanie jelit i ∏agodzi stany zapalne w organizmie.

Dziennik ¸ódzki Gratka 3/11/2005
Aloes na oczy
JeÊli oczy sà zm´czone, piekà i ∏zawià, pomo˝e im aloes. P∏atki kos-
metyczne nasàczone ˝elem aloesowym ch∏odzà, odÊwie˝ajà i lik-
widujà zaczerwienienia oczu. Przy okazji wyg∏adzajà zmarszczki.

Naj 7/11/2005
Aloes czyni cuda

Zdrowa medycyna 1/11/2005
Kàcik Babuni
NieÊwie˝y oddech. Tutaj nieoceniony jest aloes, który reguluje czyn-
nik pH w ˝o∏àdku oraz posiada w∏aÊciwoÊci antyseptyczne. (…)

Poradnik rolniczy 6/11/2005
Aloes – wszechstronna roÊlina

Tina 19/10/2005
Szybka pomoc przy oparzeniach
(…) Aloesowa ulga. Aloes dzia∏a przeciwbólowo, przeciwzapalnie  
i przeciwobrz´kowo. (…)

Claudia Wydanie Specjalne, 10/2005
Naturalne antybiotyki
Aloes. Sok z aloesowego mià˝szu regu-
luje prac´ jelit i u∏atwia wch∏anianie wi-
tamin i minera∏ów z przewodu pokar-
mowego. ¸agodzi stany zapalne jamy 
ustnej. Chroni Êcianki ˝o∏àdka i dwu-
nastnicy przed dzia∏aniem kwasów 
˝o∏àdkowych, neutralizujàc je. Jest 
wi´c pomocny w chorobie wrzodo-
wej. Stosowany zewn´trznie, jest nie-
zastàpiony w leczeniu infekcji skór-
nych (czyraków, jàtrzàcych si´ ran, 

oparzeƒ, odmro˝eƒ, grzybicy). Aloes jest te˝ bogaty 
w zwiàzki (glikoproteiny) wzmacniajàce odpornoÊç organizmu. Wspo-
maga zwalczanie infekcji, zw∏aszcza górnych dróg oddechowych. 
(…)

Express Sochaczewski 25/10/2005
Doktor aloes

Elblàg 5 listopada 2005

5 listopada br. w Elblàgu, w znanym hotelu Elzam, odby∏o si´ 
spotkanie z okazji 11-lecia istnienia FLPP w tym regionie. UroczystoÊç 
by∏a bardzo udana, widaç by∏o zaanga˝owanie wielu dystrybutorow, 
o czym Êwiadczy∏a liczna obecnoÊç zaproszonych goÊci.
Spotkanie nasze zaszczyci∏ i otworzy∏ Dyrektor FLPP, Jacek Kandefer. 
Wskazówki, których udzieli∏, pomogà nam w dalszej pracy i awan-
sach. Z uwagà s∏uchaliÊmy równie˝ ciekawego wyk∏adu dra Marka 
Wierzchowskiego. Dzi´kujemy bardzo za przybycie naszym goÊciom 
i nadsponsorom: Przodujàcym Mened˝erom Jolancie i Rados∏awowi 
Jochimom, Senior Mened˝er Magdalenie Strojnej, Przodujàcemu 
Mened˝erowi Grzegorzowi Sieczce. 
Chcemy równie˝ podzi´kowaç naszym wspania∏ym liderom i dystry-
butorom, którzy z nami wspó∏pracujà, oraz ˝yczyç im wytrwa∏oÊci  
i sukcesów w dalszej pracy z Forever.

Anna i Zbigniew Adamik, Senior Mened˝erowie z Elblàga

Nasze spotkanie regionalne wypad∏o wspaniale, choç by∏o orga-
nizowane po raz pierwszy. Wskazówki Dyrektora, który zaszczyci∏ 
nas swojà obecnoÊcià, cenimy sobie bardzo wysoko, a podzi´kowania 
za udzia∏ i zaanga˝owanie nale˝à si´ wszystkim!

Jadwiga Ciszewska, Kierownik 

Spotkanie regionalne w Elblàgu, którego byliÊmy uczestnikami, 
okaza∏o si´ wspania∏ym motorem nap´dowym dla niektórych 
przyby∏ych – nowo upieczonych oraz doÊwiadczonych dystrybutorów 
– do jeszcze intensywniejszej pracy i podj´cia decyzji. Atmosfera na 
sali by∏a mi∏a i rodzinna, co zawdzi´czamy Senior Mened˝erom Annie 
i Zbigniewowi Adamik oraz prowadzàcym.

Ma∏gorzata i Dariusz Lewandowscy, Kierownicy

Aloes w prasie |
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Twój biznes Forever  
– prawid∏owy rozwój

Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

utrzymanie nie jesteÊcie przygotowani. Z du˝à dozà prawdopo

dobieƒstwa mo˝na przyjàç, ˝e twoje obroty grupowe w przysz∏ym 

miesiàcu znaczàco by spad∏y, a ty musia∏byÊ koncentrowaç si´ na 

sprzeda˝y nadmiaru produktów.

Aby zagwarantowaç d∏ugofalowe powodzenie swojego biznesu, 

powinieneÊ powstrzymaç si´ od „wykupienia” awansu i kon

tynuowaç rozbudow´ biznesu, a˝ obroty w naturalny sposób 

osiàgnà poziom 25 pk. Wtedy poziom obrotów zostanie utrzymany 

i dalej stopniowo zwi´kszany. Ty awansujesz, a twoja premia 

pozostanie stabilna i b´dzie systematycznie wzrastaç. Powy˝sza 

zasada odnosi si´ nie tylko do awansów, ale tak˝e do innych 

programów promocyjnych w ramach Planu Marketingowego. Np. 

je˝eli twoja grupa nie kwalifikuje ci´ w sposób naturalny do udzia∏u 

w Podziale Zysków, wyÊwiadczasz i sobie, i grupie niedêwiedzià 

przys∏ug´, próbujàc zakwalifikowaç si´ „sztucznie”.

Skàd masz wi´c wiedzieç, czy twoja grupa jest silna, jakà grup´ 

powinieneÊ budowaç? Oto kilka wytycznych:

• W silnej grupie Kierownika powinny byç co najmniej 3 linie 

Asystentów Kierownika, a ogólna liczba dystrybutorów o oso

bistych obrotach 4 pk. miesi´cznie powinna wynosiç co najmniej  

7 osób.

W poprzednich miesiàcach omówiliÊmy takie aspekty budowania 

biznesu jak zakup Touch of Forever, baza aktywnoÊci 4 pk., znaj

dowanie potencjalnych dystrybutorów, prowadzenie udanych 

prezentacji i szkolenie „Planowanie Biznesu”. Sà to wszystkie pod

stawy potrzebne do zbudowania odnoszàcego sukcesy biznesu 

FLP. W tym miesiàcu skoncentrujemy si´ na tym, co mo˝esz 

zrobiç, aby twój biznes przez lata przynosi∏ zyski.

Po pierwsze, zwróçmy uwag´ na pewne b∏´dy, których pope∏nienie 

jest pokusà dla dystrybutorów, przekonanych, ˝e mo˝na szybciej 

rozwijaç biznes. Najpowszechniejszym b∏´dem jest zamawianie 

wi´kszej iloÊci produktów ni˝ jest to potrzebne, aby 

zaspokoiç bie˝àce potrzeby klientów. Mi´dzy zamawianiem 

produktów na potrzeby klientów, a zamawianiem produktów, aby 

uzyskaç awans w Planie Marketingowym lub zakwalifikowaç si´ do 

programu promocyjnego, jest ogromna ró˝nica!

Wyobraêmy sobie na przyk∏ad takà sytuacj´: zbli˝a si´ koniec 

miesiàca, suma twoich obrotów wraz z grupà za ten i poprzedni 

miesiàc wynosi 20 pk. Zamówi∏eÊ ju˝ wszystkie produkty, jakich 

potrzebujesz. Bardzo chcesz awansowaç na stanowisko Kierownika 

(25 pk.), ale wcià˝ brakuje ci 5 pk. Co zrobiç? Kusi ci´, aby dokupiç 

brakujàce 5 pk., nawet jeÊli ich nie potrzebujesz. Innymi s∏owy, 

dokona∏byÊ zakupu wy∏àcznie po to, aby awansowaç.

Takie dzia∏anie to powa˝ny b∏àd! A jeszcze wi´kszy b∏àd pope∏ni∏

byÊ, namawiajàc swoich dystrybutorów na zakup produktów, 

których na bie˝àco nie potrzebujà. Owszem, uzyskalibyÊcie poziom 

obrotów potrzebny ci do awansu, ale by∏by to poziom, na którego 

| Akademia biznesu

4 pk. 4 pk. 4 pk. 4 pk.

4 pk. 4 pk. 4 pk.

Kierownik
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• W silnej grupie Mened˝era powinny byç co najmniej 3 silne 

grupy Kierowników, a ogólna liczba dystrybutorów o osobistych 

obrotach 4 pk. miesi´cznie powinna wynosiç co najmniej 25 osób.

Drugim b∏´dem pope∏nianym przez dystrybutorów sà próby 

wyr´czania we wszystkim swojej grupy, co obejmuje 

prowadzenie wszystkich spotkaƒ, sk∏adanie za dystrybutorów 

zamówieƒ, a nawet sponsorowanie dla nich nowych osób, których 

nawet osobiÊcie nie znajà. W tak budowanym biznesie struktura 

jest tak s∏aba, ˝e nigdy nie masz pewnoÊci sta∏ego, solidnego 

dochodu. Dlatego ucz swoich dystrybutorów niezale˝noÊci 

(w koƒcu sà przecie˝ Niezale˝nymi Dystrybutorami!), a zyskujàc 

coraz wi´kszà samodzielnoÊç b´dà coraz silniejsi. Je˝eli nie b´dà 

chcieli, poszukaj nowych dystrybutorów, którym naprawd´ b´dzie 

zale˝a∏o na rozwoju swojego biznesu.

Trzeci b∏àd to niepoÊwi´canie czasu na wpojenie swoim 

dystrybutorom podstaw – zw∏aszcza znaczenia aktywnoÊci 

4 pk., na której powinien bazowaç ka˝dy dystrybutor – 

oraz na to, by w∏asnà aktywnoÊcià stanowiç przyk∏ad dla 

grupy. Ci, którzy sàdzà, ˝e mogà odnieÊç sukces mówiàc innym, 

co robiç, a nie robiàc tego samemu, nie rozumiejà Planu 

Marketingowego – nie b´dà si´ te˝ cieszyç trwa∏ymi dochodami, 

jakie oferuje nasz biznes. Na szans´ na biznes FLP sk∏ada si´ 

sprzeda˝ wysokiej jakoÊci produktów klientom detalicznym oraz 

sponsorowanie innych, aby robili to samo. Na pewno nie jest to 

piramida, która pozwala na bogacenie si´ kosztem innym. Ka˝dy 

dystrybutor musi byç zaanga˝owany w podstawy dzia∏alnoÊci, 

niezale˝nie od tego, jak du˝a jest jego struktura. 

A teraz, skoro omówiliÊmy b∏´dy, których nale˝y unikaç, zajmijmy 

si´ kilkoma po˝ytecznymi dzia∏aniami, które mogà wzmocniç twojà 

struktur´. Ogromne znaczenie ma zasada komunikacji, czyli 

pozostawania w kontakcie ze swoimi dystrybutorami. Telefon, 

spotkanie, mail – dzi´ki nim twoi dystrybutorzy b´dà wiedzieç, ˝e 

si´ o nich troszczysz i szczerze chcesz im pomóc. Ka˝dego dnia 

kontaktuj si´ z kimÊ ze swojej struktury. Niezale˝nie od powodów: 

aby wyraziç swoje uznanie, poprowadziç szkolenie, podzieliç si´ 

jakàÊ wiadomoÊcià czy po prostu dla zach´ty – ten prosty gest 

czyni cuda dla wzmocnienia biznesu. 

Doceniaj osiàgni´cia swoich dystrybutorów. Postaraj si´ byç na 

bie˝àco z ich comiesi´cznà dzia∏alnoÊcià, a kiedy zobaczysz, ˝e 

dobrze sobie radzà, powiedz im o tym. Daj im znaç, ˝e wiesz o ich 

dokonaniach i ˝e jesteÊ z nich dumny. Pami´taj, ˝e jako lider grupy 

jesteÊ nie tylko trenerem, ale te˝ najwi´kszym kibicem. A za 

ka˝dym razem, gdy gratulujesz i chwalisz, nie zapomnij „zasiaç 

ziarna” wi´kszego sukcesu: – Âwietnie ci posz∏o w tym miesiàcu! 

Nie mog´ si´ doczekaç, ˝eby zobaczyç, czego nowego dokonasz  

w przysz∏ym! Pami´taj o urodzinach i innych specjalnych okazjach 

swoich dystrybutorów – przekonasz si´, jak du˝e ma to dla nich 

znaczenie. Prawdziwa wielkoÊç w tym biznesie nie zale˝y od 

geniuszu ani od wyjàtkowych umiej´tnoÊci i osobowoÊci, ale raczej 

od prostych i drobnych dzia∏aƒ. Dlatego praktycznie ka˝dy mo˝e 

odnieÊç sukces w biznesie FLP!

I wreszcie, niech biznes b´dzie dla ciebie tak˝e zabawà! 

Je˝eli nie bawisz si´ dobrze, musia∏eÊ coÊ przegapiç, czytajàc te 

artyku∏y. Cofnij si´ i przeczytaj je jeszcze raz. Post´puj wed∏ug 

zasad, które zawierajà, i ciesz si´ z efektów, jakimi sà zarobki 

wy˝sze ni˝ kiedykolwiek przypuszcza∏eÊ, ˝e mo˝na uzyskaç tak 

dobrze si´ bawiàc!

Prawid∏owe budowanie biznesu mo˝e wymagaç wi´cej czasu  

i cierpliwoÊci, ale jest tego warte. Nie tylko odczujesz satysfakcj´ 

ze swoich dokonaƒ i z dochodów, jakie one niosà, ale tak˝e 

pozostawisz legat swoim dzieciom i nast´pnym pokoleniom. Czy 

to nie wspania∏y biznes?

TAK
•  Rozwijaj swój biznes, a˝ obroty w sposób naturalny 

osiàgnà poziom, do jakiego dà˝ysz.
•  Ucz swoich dystrybutorów niezale˝noÊci: niech prowadzà 

spotkania, samodzielnie sk∏adajà zamówienia i sponsorujà 
nowych dystrybutorów. 

•  PoÊwi´ç czas na nauczenie swoich dystrybutorów pod
staw i znaczenia aktywnoÊci 4 pk. – niech twoje w∏asne 
dzia∏ania stanowià dla nich przyk∏ad.

•  Pozostawaj ze wszystkimi w kontakcie – codziennie 
kontaktuj si´ z kimÊ ze swojej struktury.

•  Doceniaj osiàgni´cia swoich dystrybutorów i pami´taj, 
aby im gratulowaç.

• Niech twój biznes b´dzie dla ciebie dobrà zabawà!

NIE
•  Nie zamawiaj wi´cej produktów ni˝ potrzeba, aby zaspo

koiç bie˝àce potrzeby twoich klientów.

• Nie wyr´czaj we wszystkim swojej struktury.

•  Nie zapominaj o swoich dystrybutorach i nie traç z nimi 
kontaktu, kiedy ich biznes zaczyna si´ rozwijaç.

Akademia biznesu |
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czy∏” chorob´ opisanà w ksià˝ce. To tak˝e by∏oby wiàzaniem kon

kretnych efektów z u˝ywaniem naszych produktów. 

Poniewa˝ wiemy, ˝e promowanie produktów jest wa˝nym aspek

tem biznesu, dostarczamy ci narz´dzia, które pomogà ci robiç to 

skutecznie i w∏aÊciwie. Wspania∏ym êród∏em informacji, które 

powinieneÊ mieç zawsze pod r´kà, jest „Katalog Produktów” – do 

kupienia w wersji wydrukowanej lub na p∏ycie CD. 

Katalog ma ponad 100 stron, ale z p∏yty CD mo˝na dru

kowaç pojedyncze strony, 

poÊwi´cone poszczegól

nym produktom. Na 

ka˝dej takiej stronie jest 

opis produk tu, jego 

sk∏adniki oraz korzyÊci, ja

kie przynosi jego stosowa

nie. Informacje te sà bardzo 

przydatne, kiedy sprzedajesz 

lub promujesz produkt – czy 

nawet gdy musisz odpowie

dzieç na pytanie dotyczàce 

sk∏adu. Regularnie korzystaj  

z tego narz´dzia marketingowe

go, a z ∏atwoÊcià unikniesz 

pu∏apki roszczeƒ medycznych.

Pami´taj, ˝e kwesti´ roszczeƒ medycznych traktujemy niezmiernie 

powa˝nie – takie samo powinno byç twoje nastawienie. I choç cza

sem mo˝esz s∏yszeç, jak przedstawiciele innych firm czynià rosz

czenia medyczne w odniesieniu do swoich produktów, wcale nie 

oznacza, ˝e jest to uzasadnione i zgodne z prawem oraz ˝e tobie 

wolno post´powaç tak samo. 

W Forever Living Products nasze standardy etyczne zarówno  

w odniesieniu do biznesu, jak i do produktów sà niezwykle wyso

kie, a Was prosimy o wsparcie poprzez takie same dzia∏ania. Kiedy 

we w∏asnym zakresie przygotowujesz jakieÊ materia∏y marketingo

we, starannie je przejrzyj. Wyeliminuj wszystkie s∏owa takie jak 

diagnozowanie, ∏agodzi, terapia, kuracja czy zapobieganie oraz na

zwy lub sformu∏owania kojarzàce si´ z chorobà. Nast´pnie skon

taktuj si´ z Dzia∏em Marketingu FLPP, aby uzyskaç akceptacj´ stwo

rzonego materia∏u marketingowego. 

Czynienie roszczeƒ medycznych – czy to Êwiadome, czy nie – 

nara˝a Ci´ na ryzyko. Wszyscy doÊwiadczamy korzyÊci z u˝ywania 

produktów FLP. Niech Twoi klienci tak˝e poznajà te korzyÊci „na 

w∏asnej skórze”, a przekonasz si´, ˝e produkty same si´ 

sprzedajà!

Forever Living Products to lider w bran˝y produktów dla zdrowia  

i urody. Ktokolwiek wypróbowa∏ nasze produkty, zgodzi si´, ˝e na

sze suplementy od˝ywcze, napoje aloesowe, produkty pszczele 

oraz produkty piel´gnacyjne i kosmetyki kolorowe sà po prostu 

najlepsze. 

OczywiÊcie, jako dystrybutor i konsument produktów chcesz 

wszystkim opowiedzieç, jakich wspania∏ych produktów u˝ywasz  

i dlaczego sàdzisz, ˝e i oni powinni je wypróbowaç. Sprawa polega 

nam tym, jak to zrobiç, unikajàc jednoczeÊnie roszczeƒ medycz

nych. Tak wi´c pytanie, jakie mo˝ecie sobie zadawaç, brzmi: jak in

formowaç potencjalnych klientów i dystrybutorów o wspania∏ych 

w∏aÊciwoÊciach produktów, nie czyniàc przy tym roszczeƒ medycz

nych? Odpowiedê jest prosta: pozwalajàc im wypróbowaç pro

dukty „na w∏asnej skórze”!

W Forever Living sprzedajemy nasze produkty jako Êrodki spo

˝ywcze, kosmetyki i suplementy diety – a nie jako leki. Lekarstwa 

muszà byç sprzedawane w aptekach, a nie przez dystrybutorów.  

W zwiàzku z tym ani my jako firma, ani Wy jako niezale˝ni dystry

butorzy nie mo˝ecie czyniç roszczeƒ medycznych.

Co oznacza okreÊlenie „roszczenie medyczne”?
Roszczenie medyczne to stwierdzenie, ˝e dany produkt 

mo˝e byç wykorzystywany do diagnozowania lub leczenia 

konkretnej choroby bàdê do zapobiegania jej.

Dodatkowo niedozwolone jest powo∏ywanie si´ na okreÊlone re

zultaty stosowania naszych produktów. Istniejà pewne nie

porozumienia sprawiajàce, ˝e nieÊwiadomie mo˝esz niew∏aÊciwie 

promowaç produkty:

• Przytaczanie doÊwiadczeƒ w u˝ywaniu produktów, czy 

to w∏asnych, czy „z drugiej r´ki”.

Na przyk∏ad entuzjastycznie opowiadasz potencjalnemu klientowi, 

˝e po u˝yciu produktu X „wyleczy∏eÊ” si´ z choroby lub przypad

∏oÊci Y. Tym samym powiàza∏eÊ u˝ycie konkretnego produktu  

z okreÊlonymi efektem, a to jest w∏aÊnie roszczenie medyczne. Za

miast tego nale˝y uogólniaç zaobserwowane korzyÊci, mówiàc:  

– Odkàd jem produkt X, czuj´ si´ lepiej ni˝ kiedykolwiek przedtem!

• Cytowanie profesjonalnych opinii „ekspertów”.

Jest to kolejny b∏àd, który ∏atwo pope∏niç, kiedy cz∏owiek nie zdaje 

sobie sprawy z pewnych ograniczeƒ. Powiedzmy, ˝e przeczyta∏eÊ 

fantastycznà ksià˝k´ napisanà przez grup´ specjalistów, którzy 

prowadzili badania dotyczàce okreÊlonej choroby. W trakcie tych 

badaƒ odkryli, ˝e np. aloes dzia∏a w przypadku tej choroby leczni

czo. A˝ chcia∏oby si´ promowaç t´ ksià˝k´ razem z konkretnym 

produktem, jednak takie dzia∏anie równie˝ jest niedopuszczalne, 

poniewa˝ stanowi∏oby poÊrednià sugesti´, ˝e ten produkt „wyle

| Zasady dzia∏ania
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Forever 
Garlic-Thyme
Forever GarlicThyme to rewelacyjne skojarzenie w jednej kapsu∏ce 

dwóch najbardziej zadziwiajàcych roÊlin, jakich ludzie u˝ywali dla 

zdrowia od wieków. Na d∏ugo przed rozwojem nowoczesnej farma

kologii zarówno czosnek, jak i tymianek by∏y bardzo powszechne 

w u˝yciu jako ∏atwo dost´pne, tanie i jednoczeÊnie niezwykle sku

teczne Êrodki do walki z infekcjami bakteryjnymi. U˝ywano ich  

w postaci nalewek, naparów lub miazgi ze Êwie˝ych roÊlin, zarów

no zewn´trznie, jak i wewn´trznie. I to bez ˝adnych, w∏aÊciwych 

wspó∏czesnym antybiotykom, skutków ubocznych! W czosnku 

g∏ównà substancjà aktywnà, która dzia∏a bakterio, wiruso i grzy

bobójczo jest olejek eteryczny – allicyna, w tymianku – tymol.

Obie te po˝yteczne roÊliny nale˝à do grupy przypraw aromatycz

nych, a tak˝e – z powodu swoich w∏aÊciwoÊci antyseptycznych –

znakomicie s∏u˝à potrawom jako… ca∏kowicie naturalne konser

wanty. Trafiajàc wraz z po˝ywieniem do jelit, bardzo dobrze 

wp∏ywajà na trawienie, regulujàc prac´ naturalnej flory bakteryjnej 

przewodu pokarmowego. W medycynie ludowej na ca∏ym Êwiecie 

u˝ywa si´ ich równie˝ do zwalczania paso˝ytów jelitowych. Tak si´ 

sk∏ada, ˝e wszystkie te dzia∏ania sà cechà eterycznych substancji 

aromatycznych, które odpowiadajà za charakterystyczny zapach 

zarówno czosnku, jak i tymianku. My jednak, ∏ykajàc kapsu∏ki Fore

ver GarlicThyme, mo˝emy liczyç na wspania∏e efekty bez obawy  

o to, ˝e otoczenie natychmiast zidentyfikuje po zapachu, czego 

u˝ywamy dla ochrony zdrowia – kapsu∏ki czosnkowotymiankowe 

FLP rozpuszczajà si´ dopiero w jelicie cienkim.

A oto tylko kilka przyk∏adów skojarzonego dzia∏ania obu „wspólni

ków” Forever GarlicThyme:

Czosnek – Oprócz silnego dzia∏ania naturalnie antybiotycznego, 

przy regularnym spo˝ywaniu sk∏adniki Êwie˝ego mià˝szu cebulek 

czosnkowych doskonale wp∏ywajà na system krwionoÊny, 

przeciwdzia∏ajàc mia˝d˝ycy naczyƒ oraz nadciÊnieniu. Poniewa˝ 

udowodniono, ˝e wzmacnia odpornoÊç, czosnek bywa u˝ywany 

zarówno w profilaktyce chorób reumatycznych, jak i infekcji. Potra

fi dzia∏aç przeciwcukrzycowo i ogólnie regulujàco na przemian´ 

materii. Ta niezwyk∏a roÊlina doskonale s∏u˝y jednak przede 

wszystkim tym osobom, które sà os∏abione, ∏atwo si´ m´czà  

i cierpià ogólnie na bardzo dokuczliwe spadki energii ˝yciowej bez 

˝adnej wyraênej przyczyny. 

Tymianek – Wszystkie wymienione powy˝ej dzia∏ania zdrowotne 

czosnku mo˝na przypisaç równie˝ tymiankowi – i jest to jeszcze je

den powód, aby wreszcie po∏àczyç akcj´ obu tych wspania∏ych 

zió∏ w Forever GarlicThyme. Do∏àczajàc czosnkowotymiankowe 

kapsu∏ki do swojej codziennej diety, mo˝emy liczyç na wyraêne 

polepszenie formy zarówno fizycznej, jak i psychicznej, poprawie

nie krà˝enia, w tym równie˝ w naczyniach w∏osowatych oraz profi

laktyk´ przeciwzakrzepowà. Tymianek, znany nam zapewne jako 

sk∏adnik wielu syropów przeciwkaszlowych, wnosi do spó∏ki  

z czosnkiem jeszcze jednà, bardzo cennà w∏aÊciwoÊç: sprzyja na

turalnemu oczyszczaniu dróg oddechowych. Wzmaga wydzielanie 

Êluzu, s∏u˝àcego do usuwania wszelkich zanieczyszczeƒ i toksyn na 

zewnàtrz, pobudza samoistny ruch rz´sek nab∏onka dróg odde

chowych i dzia∏ajàc lekko rozkurczowo u∏atwia odksztuszanie. 

Sprawnie oczyszczane p∏uca i oskrzela oznaczajà dla nas lepsze 

dotlenienie organizmu.

Produkt |
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NOWOÂCI!!!!

Katalog produktów

Nowe wydanie podstawowego narz´dzia pracy ka˝dego dystry

butora. Ta sama elegancka i przejrzysta szata graficzna, o wiele 

wi´cej informacji! 

Do kupienia w ka˝dym Oddziale:

katalog produktów wersja drukowana

cena 8 z∏; przy zakupie 10 szt. – jeden egzemplarz za 6 z∏ 

katalog produktów wersja na CD

cena 8 z∏

Zasady Dzia∏alnoÊci FLP Poland

Zbiór norm i zasad regulujàcych dzia∏alnoÊç ka˝dego dystrybutora 

FLP. Podstawowa lektura ka˝dego nowego dystrybutora.

cena 2 z∏

D∏ugopis Forever

Ju˝ do kupienia we wszystkich Centrach Produktów FLPP  

w cenie 1 z∏.

Promocja

UWAGA! Jeszcze tylko do 23 grudnia br. w ka˝dym zamawianym 

Touch of Forever znajdziesz dodatkowe opakowanie Forever Active 

Probiotic.

Sprzeda˝ w internecie

Przypominamy, ˝e sprzeda˝ produktów Forever na aukcjach 

internetowych (np. Allegro) stanowi naruszenie Zasad Dzia∏alnoÊci 

i polityki Firmy. W stosunku do dystrybutorów dzia∏ajàcych w ten 

sposób b´dà wyciàgane konsekwencje – z zawieszeniem  

w prawach dystrybutorskich w∏àcznie.

Tak pracujemy

23 grudnia 2005 r. 
Biuro G∏ówne i Oddzia∏y czynne do godz. 17.00.

30 grudnia 2005 r. 
Biuro G∏ówne i Oddzia∏y czynne do godz. 17.00. Zamówienia 

wysy∏kowe tak˝e przyjmowane sà do godz. 17.00.

Od stycznia 2006 r. w dniu Treningu Jonathana Centrum  
Produktów Warszawa czynne do godz. 12.00.

| Informacje
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Trening Jonathana, 21 stycznia 2006 r.
Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, godz. 12:00

Skuteczny biznes wg Eddiego Chaia, Podwójnie Diamentowego 
Mened˝era – Dyrektor FLPP Jacek Kanderfer
Sukces z Forever – Anna Lubiƒska, Senior Mened˝er
Moja droga do pozycji Mened˝era – Anna Kaniewska, Mened˝er
OdpornoÊç organizmu w zimie z produktami Forever – Wies∏awa 
Kruszyƒska, Mened˝er
10 najlepszych za 2005 – struktury niemened˝erskie!
Najlepszy sponsor roku 2005!
Awanse i osiàgni´cia
Ceny biletów:
grupowe dla 5 osób – 50 z∏ (do kupienia tylko do 10 stycznia)
indywidualne – 20 z∏

Jak zawsze w przeddzieƒ Treningu zapraszamy na :
Spotkanie Mened˝erów, 20 stycznia 2006 r.
Biuro G∏ówne FLP Poland
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 13:00

Szkolenie 6 pk.
14 stycznia, Biuro G∏ówne FLP Poland,  
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 11:0016:30
Robert Kroll:   Jak konsekwentnie realizowaç  cele. 

Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces!
Robert Kroll – doÊwiadczony  trener i  konsultant, zawodowy  
mówca. Jest cz∏onkiemza∏o˝ycielem oraz promotorem idei Krajo
wej Izby Firm Szkoleniowych. Jego wystàpienia to umiej´tne 
po∏àczenie wiedzy merytorycznej i najnowszych odkryç w dziedzi
nie motywacji.

Spotkania regionalne:
WARSZAWA, 12 stycznia 2006 r.
Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
Szansa na Biznes 
Program od˝ywczy Forever jako ˝ywnoÊç specjalna (pharmafood) 
– dr Jerzy Oleszkiewicz
POZNA¡, 4 stycznia 2006 r.
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 17:00
Szansa na Biznes
Od kataru do astmy – dr Artur Nowak
LUBLIN,  9 stycznia 2006 r.
Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9, godz. 18:00
Szansa na Biznes
Produkty Forever w profilaktyce cukrzycy – dr Zdzis∏aw Kubat 
KRAKÓW, 10 stycznia 2006 r.
Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1, godz. 18:00
Szansa na Biznes
Produkty Forever w profilaktyce chorób serca i uk∏adu krà˝enia – 
dr Katarzyna Zgirska-KulaziƒÊka
WROC¸AW, 10 stycznia 2006 r.
Budynek ASCO, ul. Pi∏sudskiego 13, godz. 17:00
Szansa na Biznes
Wspomagajàce dzia∏anie produktów Forever w chorobach wew
n´trznych – dr Marek Wierzchowski  

OLSZTYN, 11 stycznia 2006 r.
Hotel Villa Palace, ul. ˚o∏nierska 4, godz. 17:00
Szansa na Biznes
Rola aloesu w zwalczaniu zapaleƒ – dr Artur Nowak
SADOMIERZ, 11 stycznia 2006 r. 
Instytut Teologiczny, ul. Mariacka 9, godz. 18:00
Szansa na Biznes
Produkty Forever w profilaktyce leczenia zespo∏u ADHD u dzieci  
i nerwic u doros∏ych – dr Maria Kraczka
ELBLÑG, 12 stycznia 2006 r.
Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00
Szansa na Biznes 
Rola aloesu w zwalczaniu zapaleƒ – dr Artur Nowak
KATOWICE, 18 stycznia 2006 r.
SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00
Szansa na Biznes
Od kataru do astmy – dr Artur Nowak

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ 
Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00
10, 24/01/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00
11/01/06 – Mened˝er Krystyna Król 

ELBLÑG 
Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
11/01/06 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
4, 18/01/06 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

KRAPKOWICE 
biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. ks. Duszy 32, g. 18:00 
12/01/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

LUBLIN 
Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58, godz. 18:00
12/01/06 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko

LUBLIN 
biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej, ul. M. Sk∏odowskiej 
Curie 2/6, tel. 081/53 108 53

OSTRO¸¢KA 
SM, ul. Hallera 13, godz. 17:00 
10/01/06 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

OSTRÓDA 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00
12, 26/01/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
 3/01/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
17/01/06 – Mened˝er Krzysztof Aleksandrowicz

Warszawskie Treningi Jonathana 2006

21 stycznia 8 marca 20 maja 22 lipca 16 wrzeÊnia

18 listopada 
XIII 

urodziny 
FLPP

Wydarzenia |
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