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   dzień Success Day 09.00-11.00

Dział Sprzedaży: pon. i pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 09.00-20.00 
              ostatni roboczy dzień miesiąca 09.00-20.00 
              dzień Success Day 09.00-11.00

Oddział Katowice
ul. Ułańska 12 | 40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22 | e-mail: katowice@flpp.com.pl
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Oddział Kraków
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tel. 12/636 23 11 | e-mail: krakow@flpp.com.pl
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pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

Internet
ForeverLiving.com
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ForeverFotos.com

Forever-Giving.com

Zamówienia wysyłkowe dostawa w ciągu trzech dni roboczych

Internet: www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl
Telefon:  22/456 43 53, 54 lub 55 
Fax: 22/456 43 60 
E-mail: zamowienia@flpp.com.pl 

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

 facebook.com/ForeverPolandHQ

 twitter.com/ForeverPolandHQ

 instagram.com/ForeverPolandHQ

 pinterest.com/ForeverPolandHQ

 youtube.com/ForeverLivingPoland
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Kochaj to,  
co robisz

LIST OD REXA
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A gdybym Wam powiedział, że już 
dawno nie pracowałem? Oczywiście, 
przychodzę do biura zająć się 
wprowadzaniem nowych zasad  
i udoskonaleń oraz jeżdżę po świecie 
na spotkania z Wami. Ale nie pracuję. 
Ponieważ prawda jest taka, że jeśli 
będziesz kochać to, co robisz, nie 
przepracujesz w życiu ani jednego dnia.  

Założyciel Apple, Steve Jobs miał 
właściwą koncepcję pracy, życia  
i możliwości zmiany:

 “Praca będzie wypełniała 
znaczną część twojego 
życia, a jedynym 
sposobem na prawdziwe 
spełnienie jest robienie 
tego, co uważasz za 
świetną robotę.  
A jedynym sposobem na 
wykonywanie świetnej 
roboty, jest kochanie 
tego, co robisz.” 

Prawdziwe kochanie tego, co się robi 
jest czynnością. To faktyczne działanie  
i robienie. Trudno, czy wręcz 
niemożliwe, jest kochać beznamiętnie. 
Podwiń rękawy. Weź się do roboty i 
zaangażuj. Przekonasz się, że kochanie 
tego, co robisz, przyjdzie naturalnie. 
Pojawią się przeszkody do pokonania, 
ale na tym właśnie polega życie – na 
stawaniu się coraz silniejszym. 

Mam nadzieję, że każdy z Was budzi się 
rano kochając to, co robi i rozumiejąc, 
że dano nam wyjątkową możliwość 
pozytywnego wpływu na życie innych. 
Mam nadzieję, że się uśmiechacie.  
A jeśli nie i jeśli inni wokół Was się  

nie uśmiechają, zadajcie sobie pytanie, 
co możecie zrobić, by to zmienić.

Kochajcie to, co robicie. Ceńcie  
i traktujcie z pasją ludzi, którzy 
wspierają Was w waszej drodze,  
a odkryjecie, że praca nagle nabierze 
celowości.

Forever Wasz,

 
Rex Maughan
CEO



Więcej na foreverliving.com 

USŁYSZ 
NASZ  
RYK.

17-25 KWIETNIA

Przygotuj się na zjazd Forever. 
Wyobraź sobie, jaką dumę poczujesz w otoczeniu setek FBO 
z całego świata - ucząc się, świętując i przeżywając Forever! 
#FGR16 



LIST OD DYREKTORA
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Witam Was w roku 2016! Dziękuję za Wasze ubiegłoroczne 

wysiłki, dzięki którym rok 2015 był dla nas najlepszym w tym 

stuleciu! Przez minione dwanaście miesięcy stabilnie rośliśmy, 

aż do grudniowej kumulacji z rekordową sprzedażą! Wyraźnie 

wyczuwalna jest atmosfera radosnego oczekiwania i ekscytacji, 

co przyniesie przyszłość. Choć sprzedaż rośnie, wciąż mamy 

ogromny potencjał. Jest jeszcze wiele tysięcy ludzi, którzy do-

piero usłyszą o Forever i naszych wyjątkowych  produktach.

Mam nadzieję, że pod koniec roku mieliście czas na zastano-

wienie się, jak będzie wyglądała Wasza przyszłość z Forever. 

Zapisaliście swoje cele, nadając im kształt  i konkretny wymiar? 

Opracowaliście szczegółowy plan, który doprowadzi Was do 

ich realizacji? Wierzę, że tak – ponieważ teraz jest pora, by 

skoncentrować się na działaniu. Ciężka praca, jaką włożycie w 

budowanie biznesu w pierwszych miesiącach, przyniesie owoce 

pod koniec roku – z doświadczenia wiem, że teraz jest najlepszy 

moment na intensywne działania.  A ponieważ nagrody  

staną się widoczne za parę miesięcy, tak kluczowe jest zacho-

Wasz,

Jacek Kandefer

wanie koncentracji i stałej aktywności. Praca, którą wykonacie 

teraz, stanie się fundamentem Waszego całorocznego sukcesu.

Przy tym, umiejętność zachowania koncentracji nie jest jakimś 

cudownym darem, czy talentem przynależnym nielicznym – to 

świadoma decyzja. Każda odnosząca sukcesy osoba boryka 

się z takimi samymi wyzwaniami, jak wszyscy inni, tyle, że nie 

ustaje w swoich wysiłkach! Dlatego pozostańcie skoncentro-

wani. Nie traćcie z oczu tego, co chcecie osiągnąć i róbcie to 

wszystko, co jest potrzebne, by zbliżyć Was do celu. Życzę nam 

wszystkim cudownego, wypełnionego sukcesami roku!

Koncentracja  
na działaniu



Używaj Forever™ Essential Oils na 
spotkaniach, szkoleniach i prezentacjach, by 
pokazać, jak łatwy w użyciu jest to produkt. 
Ze względu na sposób, w jaki zmysł 
powonienia oddziałuje z mózgiem, efekty 
działania olejków eterycznych mogą być 
natychmiastowe, dzięki czemu twoja grupa, 
klienci i potencjalni FBO od razu będą mieć 
pozytywną interakcję z produktem!

BUDOWANIE BIZNESU
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Buduj biznes 
z Forever™ Essential Oils
Osiągnij pozycję Managera już w 5 miesięcy, korzystając z tych prostych 
w powielaniu, najlepszych praktyk budowania biznesu!

Na Global Rally w Singapurze Jayne 
Leach mówiła o potędze wizji. Słowo to 
zdefiniowała jako zdolność dostrzeżenia 
czegoś na długo przedtem, zanim 
faktycznie stanie się to widoczne. Aby 
odnieść sukces z Forever, musisz mieć 
wizję – uwierzyć, że możesz osiągnąć 
wielkie rzeczy, ułożyć plan, a następnie 
pracować nad jego realizacją. A teraz 
pora dostrzec wizję Forever™ Essential 
Oils! 

Niezależnie od tego, czy aromaterapia 
jest dla ciebie nowością, czy od lat 
używasz na co dzień aromatów  
i olejków eterycznych, Forever™ 
Essential Oils nadadzą nową dynamikę 
twojemu biznesowi. 

Zrozumieć siłę  
rynku aromaterapii
W 2014 roku, rynek ten wart był ponad 
$25.3 miliarda – i wciąż rośnie! Pomyśl  
o wszystkich ludziach, których znasz lub  
z którymi dzielisz się Forever, a którzy 
już korzystają z produktów aromaty-
cznych i chętnie dowiedzieliby się, 

dlaczego Forever™ Essential Oils są 
najlepszymi produktami na rynku. 

Bądź ekspertem od 
aromaterapii
Jak używać produktów? Gdzie? Kto ma 
ich używać? Olejki eteryczne mają tak 
wiele zastosowań, że ciężko wymienić 
je wszystkie. Kiedy jednak poznasz ich 
kluczowe właściwości, które pomagają 
innym wyglądać i czuć się lepiej,  
będziesz mógł/mogła z zapałem mówić 
o tej linii, a tym samym przekonać 
swoich klientów i strukturę do 
produktów oraz do siebie. Produkty 
aromatyczne mogą być rozpylane  
w całym domu, w samochodzie  
i wszędzie, gdzie chcesz dodać 
zapachu. Można je również mieszać 
z olejem nośnikowym i stosować na 
skórę. A najlepsze? Z potęgi Forever™ 
Essential Oils może korzystać cała 
rodzina! Kiedy znajdziesz swoje 
ulubione sposoby używania olejków, 
dzielenie się nimi stanie się jeszcze 
łatwiejsze!

Poznaj najlepsze 
produkty na rynku

Teraz, kiedy już rozumiesz siłę 
aromaterapii, poświęć chwilę, aby 
dowiedzieć się, dlaczego Forever™ 
Essential Oils to najlepsze dostępne 
na rynku produkty. Od 1978 r. Forever 
jeździ po całym świecie, by wyszukiwać 
najlepsze naturalne składniki do 
naszych produktów. Tym razem było tak 
samo! Pozyskiwane z różnych miejsc 
świata i w 100% czyste, bez żadnych 
syntetycznych uzupełniaczy, Forever™ 
Essential Oils to najczystsze naturalne 
esencje roślinne zebrane specjalnie dla 
ciebie! Poznaj pochodzenie i sposób 
użycia tych niezwykłych produktów, by 
z pewnością siebie mówić o nich swojej 
grupie, swoim klientem i potencjalnym 
FBO!

Kiedy poznasz źródło, składniki  
i korzyści Forever™ Essential Oils, pora 
podzielić się produktami! Korzystając 
z tych najlepszych praktyk budowania 
biznesu, możesz osiągnąć pozycję 
Managera już w zaledwie 5 miesięcy!

Aby dowiedzieć się więcej o pocho-
dzeniu, składnikach i sposobach użycia 
Forever™ Essential Oils i aby obejrzeć 
całe szkolenie Jayne Leach o tym, jak 
zbudować biznes managerski  
z Forever™ Essential Oils, wejdź na 
www.foreverliving.com.
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Forever   Essential Oils

Zasponsoruj dwóch nowych
Assistant Supervisorów
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2X - Forever™  Essential Oil Bundle  |  513
3X - Forever™  Carrier Oil  |  505
2X - Forever™  Tri-Pak  |  512
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Miesiąc pierwszy
Osobiście sprzedaj detalicznie Forever™ 
Essential Oils o wartości co najmniej 
1 cc. Zasponsoruj dwóch nowych 
Assistant Supervisorów, którzy dołączą 
kupując Forever™ Essential Oils  
o wartości 2 cc. Na koniec pierwszego 
miesiąca będziesz mieć biznes  
o obrotach 5 cc!

Miesiąc drugi
Wykonaj te same kroki, co w pierwszym 
miesiącu. Dodatkowo, pracuj z dwiema 
osobami, które zasponsorowałeś/-aś 
w poprzednim miesiącu, aby i one 
pozyskały dwóch nowych Assistant 
Supervisorów, każdego z zakupem 
Forever™ Essential Oils o wartości 2 cc. 
Miesiąc zakończysz z trzyosobowym 
zespołem i sumą obrotów 15 cc!

Miesiąc trzeci
Powtórz działania z poprzedniego 
miesiąca. Podczas trzeciego  
miesiąca kluczowe znaczenie ma  
wypracowanie właściwych nawyków  

i bycie przykładem dla rosnącej grupy. 
Codziennie rozmawiaj z kolejnymi 
osobami o produktach i Szansie 
Forever! Wykorzystuj swoje kontakty 
na portalach społecznościowych, by 
szybko dzielić się informacjami z dużą 
grupą ludzi i kontynuuj komunikację! 
Gdyby każdy działał tak, jak ty  
i sponsorował dwóch nowych Assistant 
Supervisorów miesięcznie, w twojej 
grupie byłoby dziewięć osób. Załóżmy 
jednak, że tylko sześcioro z nich 
osiągnęło cel 5 cc. Twój biznes generuje 
obroty 30 cc, a ty jesteś Supervisorem!

Miesiąc czwarty
Kontynuuj działania z wcześniejszego 
miesiąca. Gdyby każdy robił to, czego 
uczysz i co sam/-a robisz, w twoim 
zespole byłoby 18 osób. Załóżmy 
jednak, że tylko dziesięcioro również 
dostrzegło wizję, potencjał Forever  
i zrealizowało swoje 5 cc. Twój biznes 
ma obroty 50 cc, a ty zostajesz 
Assistant Managerem. 

Miesiąc piąty
I znów robisz to samo, co miesiąc 
wcześniej. W najlepszym wypadku 
twój zespół liczyłby 30 osób. 
Przyjmując, że tylko 14 osób z tych 
30 angażuje się w detaliczną sprzedaż 
1 cc i sponsorowanie dwóch nowych 
Assistant Supervisorów miesięcznie, 
jesteś teraz Managerem!

W ciągu pięciu miesięcy nie tylko 
osiągnąłeś/-aś pozycję Managera,  
o szacowanych dochodach powyżej 
4500 PLN. W twoim zespole jest teraz 
więcej ludzi, którzy dostrzegają twoją 
dynamikę wzrostu i chcą ją powielić! 
Pracuj w głąb grupy, aby odnaleźć 
osoby równie zmotywowane jak ty,  
i pomóc im awansować na Managera. 
Przy biznesie zbudowanym na dobrych 
nawykach i najlepszej praktyce, nie ma 
limitu tego, czego możesz dokonać!



WALENTYNKI
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Witalne uczucie
Sięgnij po produkt, stworzony specjalnie,  
by wesprzeć twoją witalność.
Dlaczego Vitolize? Są to produkty opracowane z myślą o kobietach  
i mężczyznach, których organizm na różnych etapach życia ma różne potrzeby odżywcze. 
Vitolize pomaga je zaspokoić, wspierając ogólne zdrowie i dobre samopoczucie.

Vit♀lize, suplement dla kobiecej witalności
♥ Mieszanka bogata w antyutleniające witaminy i minerały 
oraz składniki pochodzące z owoców i ziół.

♥ Wyjątkowa kompozycja składników roślinnych, takich 
jak sproszkowane jabłka, passiflora i jagody cytryńca, 
który wspiera zachowanie równowagi hormonalnej, jest 
adaptogenem i antyutleniaczem.

♥ Obecna w produkcie witamina B6 przyczynia się do 
regulacji aktywności hormonalnej. 

♥ Witamina C zwiększa wchłanianie tak bardzo potrzebnego 
każdej kobiecie żelaza.

♥ Witamina D wspomaga przyswajanie ważnych dla 
zachowania zdrowych kości wapnia i fosforu. 

♥ Witaminy zostały połączone z żelazem – minerałem 
istotnym dla funkcjonowania układu krwionośnego.

Dla kogo?

Dla wszystkich dynamicznych 
kobiet, by wesprzeć równowagę 
hormonalną i łagodzić skutki zmian 
hormonalnych.

Zmiany hormonalne, zachodzące 
w organizmie kobiety mogą być 
przyczyną dyskomfortu podczas 
PMS lub menopauzy. Równowaga 
hormonalna może również zostać 
zachwiana przez stres i popularne 
leki, w tym środki antykoncepcyjne  
i te stosowane w hormonalnej terapii 
zastępczej.

Vit♂lize, suplement dla męskiej witalności
♥ Bogata receptura, zawierająca składniki roślinne, 
witaminy, minerały, w tym antyutleniacze, które wspierają 
układ moczowy oraz prawidłowe funkcjonowanie jąder  
i gruczołu krokowego.

♥ Dobroczynne składniki, w tym pestki dyni – znane  
z korzystnego wpływu na zdrowie prostaty oraz witaminy 
C, D, E i B6. 

♥ Zawiera minerały – selen, który przyczynia się do 
prawidłowego przebiegu spermatogenezy i cynk, który 
pomaga utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we 
krwi. 

♥ Skład receptury uzupełnia likopen.

Dla kogo?

Dla wszystkich aktywnych 
mężczyzn, dla zdrowia układu 
płciowego, a szczególnie 
prostaty. 

Składniki tego kompletnego 
suplementu dla męskiej 
witalności wspierają układ 
moczowy oraz prawidłowe 
funkcjonowanie jąder i gruczołu 
krokowego (antyutleniacze), 
a także pomagają utrzymać 
prawidłowy poziom testosteronu 
we krwi (cynk).



Wysokie loty w Costa Navarino.  
Program trwa do 30 kwietnia.
Dołącz do prestiżowego grona Eagle Managerów w podróży  
wypełnionej światowej klasy szkoleniami, niezapomnianymi przeżyciami  
i budowaniem fantastycznych relacji. 

Zobacz jak uzyskać kwalifikację #EMR16  
na foreverliving.com

WZNIEŚ SIĘ  
NA NOWE  
SZCZYTY.
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Kwalifikacje 2015

Poziom 2
Bogumiła i Jan Srokowie

Poziom 1 
Maria i Jacek Bartkowiakowie

Renata Błażejewska 

Halina i Wiesław Micorkowie 

Wiesława i Adam Spyrowie 

Magdalena Strojna 

Urszula Zyskowska

7500 cc
Bogumiła i Jan Srokowie

5000 cc
Dorota Jagiello i Jens Leidewall

2500 cc
Urszula Zyskowska

Maria i Jacek Bartkowiakowie

Ewa Piechocka

Magdalena Strojna

Grzegorz Sieczka

1500 cc
Jolanta i Radosław  

Jochimowie

Wiesława i Adam Spyrowie

Maria i Wiesław Grotyńscy

Renata Błażejewska

Una Gurawska-Mach  

i Maciej Mach

Halina i Wiesław Micorkowie

Stanisława Karpińczyk

Lucyna Toczek

Chairman's Bonus

Global Rally



04/2015                                                                                                                                                                                        1101/2016                                                                                                                                                                                        11

Top FBO 2015

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Piechocka

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Magdalena Strojna

6. Grzegorz Sieczka

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Jolanta i Radosław Jochimowie 

9. Renata Błażejewska

10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

1. Urszula Zyskowska

2. Maria i Jacek Bartkowiakowie

3. Lucyna Toczek

4. Katarzyna Węglarz

5. Magdalena Strojna

6. Wiesława i Adam Spyrowie

7. Halina i Wiesław Micorkowie

8. Iwona Krzemińska

9. Justyna i Waldemar Brzescy

10. Bogumiła i Jan Srokowie

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie
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Kiedy poproszono mnie o napisanie  

artykułu do naszego „Forever”, weszłam 

na swój profil na Facebooku, żeby przy-

pomnieć sobie, co zdarzyło się w 2015 

roku w naszym życiu i z wielką radością  

i niedowierzaniem obejrzałam wszystkie 

zdjęcia i komentarze. Mnie samej trudno 

uwierzyć w to, jak niezwykle dynamicz-

ne, pełne radości i wspaniałych chwil jest 

nasze życie dzięki Forever.

Bogumiła i Jan Srokowie
Diamond-Sapphire Managerowie, członkowie GLT

Jestem szczęśliwa, że 22 lata temu, mając 45 lat, będąc osobą 
wypaloną zawodowo, chorą i na rencie, miałam odwagę wyko-
rzystać szansę jaką dał Rex Maughan każdemu i dokonać rady-
kalnej zmiany w życiu. Zbyt często ludzie odrzucają możliwość 
zmiany, boją się nieznanego i wolą pozostać w swojej „bezpiecz-
nej strefie komfortu”. Często myślę, jak wyglądałoby nasze życie 
gdybym powiedziała: ja się do tego nie nadaję, to nie dla mnie.

Rok 2015 był dla nas kolejnym rokiem aktywnej pracy. Zrealizo-
waliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy, pomagając innym w 
realizacji ich planów. Najważniejsze wydarzenia roku 2015:

Zakwalifikowaliśmy się po raz drugi do Global Leader-
ship Team Forever. Byliśmy w grupie 20 najlepszych liderów  
w świecie - Forever’s Elite.

31 stycznia podczas drugiej edycji Europejskiego Forum Bizne-
su Alternatywnego odebrałam statuetkę w konkursie MLM Busi-
ness Awards i zdobyłam tytuł Top Leader MLM - cało-
kształt 2014.

W kwietniu polecieliśmy z naszą córką Klaudią na Global 
Rally do Singapuru. Pobyt rozpoczęliśmy uroczystym śniada-
niem członków GLT z Rexem i Greggiem Maughan oraz z Zarzą-
dem Biura Głównego Forever Int. Wszystkie spotkania GLT 
przebiegają w serdecz-
nej i rodzinnej atmosfe-
rze, a dzięki temu, że 
zawsze towarzyszy nam 
nasz dyrektor Jacek 
Kandefer, możemy 
swobodnie porozumie-
wać się ze wszystkimi. 
Po śniadaniu grupa GLT 
została zaproszona do 
udziału w “Charity Acti-
vity for Stop Hunger 
Now”. W ciągu godziny 

kilkanaście świetnie zorganizowanych zespołów spakowało  
54 tysiące porcji żywieniowych dla dotkniętych kataklizmem 
mieszkańców Filipin. Ta akcja była prowadzona przez cały czas 
trwania Global Rally. Pracowicie spędzony czas z najlepszymi 
liderami świata. Potem czas na relaks i wymianę doświadczeń.  
W magicznym, luksusowym hotelu Marina Bay Sands spotkało 
się 7 tysięcy Forever Business Owners. Kilka dni przepięknych 
imprez i doskonałych szkoleń. Otrzymaliśmy apartament z wido-
kiem na Gardens By The Bay - olbrzymi ogród zajmujący teren 
ponad 100 hektarów, usytuowany nad zatoką Marina. Byliśmy 
w grupie osób, które zakwalifikowały się do drugiego 
poziomu programu Chairman’s Bonus i odebraliśmy czek 
na kwotę 137 230 dolarów. W naszej strukturze trzy osoby 
odebrały również czeki: Urszula Zyskowska, Wiesława i Adam 
Spyrowie, Bożena Gaj, a Maria i Wiesław Grotyńscy odebrali z 
rąk Rexa i Gregga gratulacje z okazji awansu na Sapphire Mana-
gerów. W sumie w ciągu 3 zjazdowych dni rozdano 750 czeków 
Chairman’s Bonus na łączną kwotę 24 488 586 dolarów! Z cze-
go dwa czeki opiewały na sumy przekraczające milion dolarów!

W maju na pięknie zorganizowanym Success Day w Filharmonii 
Krakowskiej oklaskiwaliśmy awans naszych kolejnych 
Managerów 1. generacji Marzenki i Janka Tuszyńskich.
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Czerwiec i lipiec był miesiącem szkoleń i „Romantycznych 
Kolacyjek” z Agnieszką Perepeczko w Bochni, Kartuzach i 
w Malborku.

Sierpień i wrzesień spędziliśmy w naszym domu w Surprise, w 
Arizonie. W tym roku gościliśmy Agnieszkę i Macieja Maciejew-
skich i Iwonkę Majewską-Opiełkę z córkami - Magdaleną i Wero-
niką. To był wspaniały czas wypoczynku, zwiedzania, kon-
certów w Las Vegas, budowy nowych struktur i spotkania 
z Rexem Maughanem w Biurze Głównym w Phoenix.

Druga połowa września to wyjazd na spotkanie grupy GLT w 
Cancun i udział w Eagle Manager Retreat, w którym wzięło 
udział 2800 Business Owners z całego świata, w tym duża 
grupa polskich managerów. To wiele wzruszeń kiedy patrzyliśmy 
na tych, którzy uczestniczyli w tak perfekcyjnie przygotowanej 
imprezie. Ich radość, entuzjazm cieszyły najbardziej.

Rok zakończyliśmy udziałem w pięknej imprezie - Królewskiej 
Gali Sukcesu w Pałacu Wilanowskim w Warszawie, gdzie odbyła 
się promocja książki „SUKCES JEST KOBIETĄ, POLKA PO-
TRAFI.” Zostałam zaproszona do projektu przez panią Anetę 
Zadrogę – Redaktor Naczelną EksMagazynu. Jestem jedną z 
50 bohaterek tej książki.

Wyrażamy ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy rozwo-
jem swoich przedsiębiorstw z Forever przyczynili się do naszego 
sukcesu. Zrobimy wszystko, żeby osoby, które są w naszej 
strukturze i potrzebują naszego wsparcia w realizacji wyznaczo-
nych celów, otrzymali pomoc.

Rok 2016 rozpoczęliśmy zakończoną kolejną kwalifikacją 
do grupy Global Ladership Team, kwalifikacji na Global 
Rally i drugi poziom Chairman's Bonus. W tym roku grupa 
GLT powiększyła się do 32 Liderów. Jesteśmy w pierwszej dwu-
dziestce. Rozpoczynamy ten rok dwudniowym szkoleniem w 
Bochni „Nasz Najlepszy Rok z Forever” połączony z balem kar-

nawałowym i wierzymy w to, że będzie to najlepszy rok nie tylko 
dla nas, ale również dla wielu naszych managerów. To dla nas 
wielka radość, że kolejne osoby podjęły z nami współpracę i 
planują awans na managera.

Cieszymy się również z tego, że nasze dzieci zaangażo-
wały się w budowę biznesu Forever. Córka Klaudia, Marzen-
ka i Sebastian, Celinka i Daniel, to dla nas wielka pomoc i wielkie 
wsparcie. To biznes rodzinny dający możliwość pracy nad włas-
nym rozwojem, niezależność finansową i poczucie bezpieczeń-
stwa.

Kochani, Firma Forever Living Products to wspaniały partner do 
budowy biznesu. Takich programów promocyjnych nie ma żad-
na inna firma na świecie. Od 1 stycznia zaczęła się nowa kwalifi-
kacja do wyjazdu na Global Rally i Chairman's Bonus. Do końca 
kwietnia kwalifikacja na Eagle Managera. Życzymy z całego 
serca, aby każdy z Was zrealizował to, co zaplanuje.  
Z Forever możemy osiągnąć wszystko, na czym nam 
zależy, jeżeli potraktujemy tę pracę poważnie.
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Czasem pakujemy stare rzeczy i chowamy je na strychu, nigdy 

nie zamierzając ich wyjmować, ale nie potrafimy się ich po-

zbyć. Pewnie tak samo jak marzeń…

Pamiętam jedno ze swoich pierwszych marzeń. Bardzo chcia-

łam umieć jeździć na rowerze. W przedszkolu ogłoszono kon-

kurs, wyścig rowerowy. Zgłosiłam się natychmiast. Kompletnie 

nie umiałam jeździć. Każdego dnia wsiadałam na rower, prze-

wracałam się, miałam posiniaczone kolana, spełniałam swoje 

marzenia:)

Kochałam śpiewać, panicznie bałam się sceny, 

tłumu. Moje pragnienie było tak mocne, że pomi-

mo strachu, zgłosiłam się do konkursu, zaśpiewa-

łam i… wygrałam!

Marzyłam o wolności, o życiu wg własnego sce-

nariusza. Marzyłam  o takim zajęciu,  które będzie 

moim sposobem na życie. Nie wyobrażałam so-

bie siebie robiącej to, czego nie lubię, co powodu-

je, że moje życie nie jest moje, że czas ucieka,  

a ja nie mogę cieszyć  się życiem… Cały czas 

podążałam za swoim szczęściem, szukałam… 

Często byłam krytykowana, mówiono, że muszę zejść na zie-

mię, że muszę się dostosować i żyć tak, jak inni, jak więk-

szość. Kiedy zaczęłam biznes Forever, kiedy w końcu poczu-

łam, że to właśnie jest TO, że zaczynają spełniać się  moje 

marzenia o życiu, jakiego chciałam, że odzyskuję wiarę  

w cudowne jutro, widziałam sens w tym, co robię, kiedy kład-

łam się spać szczęśliwa, wstawałam radosna,  kiedy zaczyna-

łam czuć wiatr w żaglach, we włosach :),  często słyszałam 

ostre słowa . Jedną z uwag pamiętam do dziś:  „Dziewczyno, 

opamiętaj się, idź do normalnej pracy, masz rodzi-

nę, bądź odpowiedzialna, musisz mieć etat! Prze-

cież musisz jakoś żyć!”

A ja nie  chciałam żyć „jakoś”, chciałam mieć 

możliwość decydowania o swoim życiu, swoim 

czasie, o jakości każdego dnia. Chciałam przeby-

wać w otoczeniu ludzi, których lubiłam, chciałam 

mieć nieograniczone możliwości rozwoju, cieszyć 

się każdym dniem, podróżować, odkrywać …  

Nie chciałam, aby moja praca dawała mi tylko 

możliwość opłacenia rachunków, posiadania zdol-

ności kredytowej!   Chciałam czegoś więcej...

Moim prawdziwym obowiązkiem jest ocalić własne marzenia

- Arthur Schopenhauer

Urszula Zyskowska
Soaring Manager

Od dziecka kochałam  
spełniać swoje marzenia:)
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Wychowałam się w domu, gdzie pomaganie 

drugiemu człowiekowi było rzeczą naturalną.  

Od dziecka miałam potrzebę pomagania innym, 

umiałam pochylić się nad każdym człowiekiem 

potrzebującym pomocy. To daje ogromną  

radość. :) Praca  poprzez pomaganie.

Do miejscowości, w której mieszkałam często 

przyjeżdżało wesołe miasteczko. Godzinami 

potrafiłam patrzeć na dzieci jeżdżące autami  

i wyobrażałam sobie siebie za kierownicą…

kochałam te myśli; jestem wolna, niezależna, 

mogę przemierzać świat, poznawać nowe miej-

sca, ludzi… Zrobiłam prawo jazdy nie mając 

auta, ani nawet szans na jego kupno. Minęło 

wiele lat, zdarzyła się okazja kupna bardzo tanie-

go auta za granicą. Stanęłam na głowie, przy-

prowadziłam je sama, pokonując trasę 1000 kilo-

metrów, po drodze ucząc się na nowo sztuki  

prowadzenia samochodu. Bezpiecznie, bez 

żadnej kolizji dojechałam do domu, szczęśliwa!

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz też 

tego dokonać.

Gdybym nie miała wizji swojego życia, pewnie 

nadal tkwiłabym w tym, co mnie nie satysfakcjo-

nowało. Byłam małą, upartą dziewczynką, która 

zawsze podążała za swoimi pragnieniami. Czę-

sto miałam w związku z tym kłopoty, w szkole 

też. :) Nie byłam niegrzeczna, byłam uparta!  

W mojej głowie zawsze rodziły się różne pomy-

sły, które realizowałam natychmiast! Nie umiałam 

czekać na realizację tego, co mnie kręciło. :) 

Musiałam już, teraz, natychmiast! I tak mam do 

dziś, choć już nie jestem małą dziewczynką. :)  

Fajnie, bo dzięki temu moje życie jest moje.

W walce o marzenia lepiej przegrać parę 

drobnych potyczek, niż zostać pokonanym 

na całej linii, nie wiedząc nawet, o co się 

walczyło.

Pozdrawiam wszystkich upartych Marzycieli,  

Soaring Manager Urszula Zyskowska :)

Ty decydujesz, z kim pracujesz:)

Od ponad 20 lat zarażam ludzi apetytem... na biznes Forever:); 

Nie jestem niegrzeczną dziewczynką:) Na początku mojej drogi z Forever  
marzyłam, aby niektórym pokazać język;)
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Niczym nie 
ograniczone 
możliwości

Na wstępie chciałabym podkreślić, iż trudno opisać w jednym, 

krótkim tekście, doświadczenia prawie 25-letniej działalności  

w systemie biznesowym MLM. Na początku lat 90-tych założy-

łam własną działalność gospodarczą, na początku handel,  

a po jakimś czasie otworzyłam biuro rachunkowe. Byłam sobie 

szefem i też pracownikiem. Nie była to praca moich marzeń.  

W zasadzie to zapomniałam o swoich marzeniach.

Jeśli zbudowałeś zamek w chmurach, twoja praca nie pójdzie  
na marne. Wybrałeś idealne miejsce - teraz musisz po prostu  
dobudować fundamenty. 

- Thoreau Henry D.

Jadwiga Adamczyk
Senior Manager

Ciekawość świata, doprowadziła mnie do  nowego, jak na 

tamte czasy, systemu biznesowego MLM. Moje pierwsze do-

świadczenia to krótka współpraca z kilkoma  firmami MLM na 

rynku polskim i brak sukcesów w tym biznesie. Pierwsze do-

świadczenia dały mi wiedzę o biznesie MLM. Ja miałam własną 

motywację do zmian, lecz nie wiedziałam jak osiągnąć sukces 

w MLM. Główny cel, który wtedy mi przyświecał to zmiana 

statusu finansowego na lepszy. W tamtym czasach wiedza  

z zakresu marketingu wielopoziomowego była  trudno dostęp-

na.  Nie było zbyt wielu nauczycieli tego biznesu, praktycznie 

do wszystkiego musieliśmy dochodzić sami, często metodą 

prób i błędów. 

Gdy zaczynałam w 1996 r. pracę w Forever, główną działalnoś-

cią było dla mnie biuro rachunkowe, a praca z Forever była 

niejako dodatkiem. Stosunkowo szybko awansowałam na 

pozycję Supervisor w Forever. Moje kolejne awanse, to etapy 

rozwoju mojego przedsiębiorstwa MLM Forever. Największa 

moja  fascynacja to praktycznie niczym nie ograniczone możli-

wości z Forever. 
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Główne cechy które składają się na nieprzerwany, dwudziesto-

letni związek z firmą to między innymi:

• stabilny rozwój firmy bez zaciąganych kredytów, 

• ponad 37 lat obecności w branży MLM w ponad 150 krajach 

operacyjnych, nieobecna na giełdzie i niezależna od wahań 

rynków finansowych, 

• solidny Management i jedne zasady planu marketingowego 

na całym świecie, 

• działalność globalna, 

• 1. miejsce na świecie wśród firm MLM pod względem liczby 

dystrybutorów,

• ekskluzywne, zużywalne produkty w dziedzinie wellness,

• receptury opracowywane przez naukowców, 

• wysokie prowizje od cen detalicznych netto, wypłacane bez 

opóźnień, 

• dziedziczone struktury biznesu Forever pozwalające na kon-

tynuację biznesu przez kolejne pokolenia

• możliwość korzystania z wielu programów promocyjnych 

planu marketingowego oraz czeki z podziału zysków 

Chairman’s Bonus.  

• Forever to miejsce rozwoju osobistego, zbudowania charak-

teru lidera, uzyskania wiedzy z zakresu stosowania profilaktyki, 

pozytywna zmiana. 

Moje osiągnięcia z Forever? Mam fantastyczną pracę na eme-

ryturze, wspaniały zespół partnerów biznesowych i klientów, 

awans na pozycję Senior Manager i kolejne planowane w przy-

szłości, udział w programie motywacyjnym Forever2Drive, 

planowane programy promocyjne Eagle Manager Retreat, 

Globall Rally i Chaiman’s Bonus, comiesięczne wysokie prowi-

zje wielokrotnie przewyższające moją emeryturę, podróże z 

Forever i jeszcze wiele innych osiągnięć na polu osobistego 

rozwoju. Moja wartość na rynku biznesu MLM wzrosła, bo 

współpracuję od 20 lat tylko z Forever Living Products, z którą 

osiągam sukcesy. Mam niczym nieograniczone możliwości 

finansowe.

Sukces nigdy nie przychodzi sam. Do sukcesu trzeba dojrzeć, 

być przygotowanym teoretycznie i praktycznie, mieć wiedzę  

i doświadczenie, a także być skłonnym do poświecenia,  

wyrzeczeń, pokory i determinacji. Każdy może osiągnąć  

sukces, jeśli tylko chce, ma swój cel, marzenie i wizję swojej 

wyobraźni! Największym sukcesem jest przezwyciężenie sa-

mego siebie, swoich słabości i alibi „wykrętu”. Ważne jest  

moje nastawienie i przekonanie. Sponsor jest ważny, lecz nie 

wykona za mnie pracy. Trzeba być samodzielnym, wytrwałym, 

mieć entuzjazm i wykonywać pracę w MLM z radością i miłoś-

cią. Podjąć ryzyko zmiany.

Bo życie jest podróżą  i nie można przejść przez nie bez ryzy-

ka. Ryzyko jest mniejsze, gdy mamy wyższą świadomość. 

Świadomość poszerzamy poprzez rozwój osobisty. A cieka-

wość, choć to cecha przypisywana zazwyczaj dzieciom, do-

prowadzi nas do wymarzonego miejsca. Spełnione życie to nie 

tylko zawód, praca, ale też rodzina, bliscy i przyjaciele. Biznes 

Forever możemy budować z rodziną i przyjaciółmi, bawić się  

i wspólnie podróżować. 

Dziś jestem na emeryturze, z firmą Forever realizuję marzenia  

z przeszłości. A moje dlaczego z Forever? Powoduje, że każ-

dego dnia wstaję i mam radość, że pomagam innym w tworze-

niu lepszej przyszłości. Moim marzeniem jest mieć życie boga-

te, wspaniały dostatni  dom rodzinny z najbliższymi mi 

osobami, cieszyć się każdą chwilą i pomagając innym, przeżyć 

życie tak, by ślady mych stóp znaczyły mnie. Jestem wdzięcz-

na Rexowi Maughan, że dostałam szansę z Forever i wykorzy-

stuję bogactwo tego systemu. Moja praca jest moją pasją. 

Jestem ambasadorką Forever. Jestem FBO.
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z Forever 
świat stoi 
otworem

Global Rally jest w zasiegu twoich 

możliwości. Sięgnij po kwalifikację!
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Masz ochotę na luksusową, w pełni opłaconą podróż w egzotyczne 
miejsce? Z Forever świat stoi przed tobą otworem! Znamy już laurea-
tów Global Rally 2016, którzy przyjadą z całego świata do Johannes-
burga, by świętować swoje sukcesy. 

Jeżeli w tym roku nie jedziesz jesz-

cze na Global Rally, pamiętaj, że 

już trwa kwalifikacja na przyszło-

roczny zjazd.

Global Rally to sztandarowe wyda-

rzenie Forever i unikalny program 

promocyjny. Warto być jego częś-

cią, dlatego sięgnij po kwalifikację!

Miejsce zjazdu w 2017 r. dopiero 

zostanie ogłoszone, ale kwalifikacja 

rozpoczęła  się 1 stycznia, dlatego 

nie zwlekaj z rozpoczęciem pracy. 

Masz czas do 31 grudnia 2016 – 

wykorzystaj każdą chwilę. A jeżeli 

będziesz wystarczająco ciężko pra-

cować – kto wie, gdzie Forever cię 

zabierze?

Zasady kwalifikacji na Global Rally 

są bardzo proste, nie ma skompliko-

wanych wymogów ani dodatko-

wych warunków. Wystarczy, że 

osiągniesz sumę 1500 cc w ciągu 

roku kalendarzowego (1 stycznia – 

31 grudnia) lub zostaniesz laurea-

tem Chairman’s Bonus w tym sa-

mym okresie, a Forever zajmie się 

resztą. Od ilości wypracowanych cc 

zależy czas spędzony przez FBO na 

Global Rally. 

Jeżeli cechujesz się determinacją, 

wytrwałością, zaangażowaniem i 

energią, Global Rally jest w twoim 

zasięgu. Sięgnij po kwalifikację!

Więcej informacji na  
www.foreverliving.com.



Dla skuteczności odchudzania zmiana psychiczna jest równie ważna, jak zmiana 
fizyczna. Jeśli nie wyrobisz w sobie nowych nawyków i powrócisz do starych, przez 
które pierwotnie przybrałeś/-aś na wadze, zgubione kilogramy mogą wrócić.

Forever F.I.T. to coś innego. Forever F.I.T. jest nowoczesnym programem do odżywiania, 
oczyszczania i kontroli wagi, opracowanym, by pomóc ci wyglądać i czuć się lepiej w 
trzech prostych krokach: zaczyna się od Clean 9, po którym następują F.I.T. 1 oraz 2.

Program F.I.T.™ został opracowany, by pomóc ci sięgnąć wyżej w dziedzinie zdrowia, 
dostarczając ci pożytecznych informacji, które nauczą cię, jak dokonać trwałych zmian w 
treningach i odżywianiu. Oprócz pomocnych w hamowaniu apetytu właściwości Forever 
Garcinii Plus® i Forever Fiber™, a także unikalnej kompozycji roślinnej Forever Therm™, 
zestawy Forever F.I.T. 1 i F.I.T. 2 dzięki batonom proteinowym Forever Pro X2™ oraz 
koktajlami Forever Lite Ultra™ wspierają też potegę białek, by pomóc buować masę 
mięśniową i odżywiać organizm. 

Badania wykazały, że ludzie, którzy całkowicie odmawiają sobie potraw, na które mają 
ochotę, w końcu mogą rzucić się na nie bez umiaru i czasem wręcz całkowicie porzucić 
dietę. Kluczem jest umiar. Zamiast całkowitej rezygnacji z przekąsek i słodyczy, Forever 
F.I.T. pomaga ci wybierać zdrowsze alternatywy, które również zaspokoją twój apetyt, 
nawet po zakończeniu programu.

Dodatkowo, Forever F.I.T. zawiera pyszne, zdrowe przepisy, które zostały starannie 
opracowane tak, by dostarczać ci zrównoważone ilości białek, węglowodanów i 
tłuszczy dla optymalnego działania. W przeciwieństwie do typowych diet, które 
ograniczają lub eliminują konkretne potrawy, Forever F.I.T. został opracowany, by dawać 
ci wybór. Możesz zamieniać i łączyć przepisy, by cały czas kontrolować program.

Forever F.I.T. dostarcza ci wszystkiego, czego potrzebujesz, by nauczyć się, jak 
zachować harmonijną sylwetkę. Dzięki temu, twoje cele związane ze zdrowiem zostaną 
zrealizowane na stałe – nie tylko na czas trwania programu. 

Look Better, 
Feel Better, 
Forever.
Jeżeli twoim postanowieniem na nowy rok była utrata 
wagi lub zdrowsze odżywianie, nie jesteś sam/-a! To bodaj 
najpopularniejsze noworoczne deklaracje – i niestety często 
łamane jeszcze zanim zacznie się luty.

LOOK BETTER, FEEL BETTER
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Clean 9 jest pierwszym 
krokiem do wypracowania 
trwałych nawyków. Już w 
9 dni pomoże ci poczuć się 
lżej i zyskać więcej energii, 
kładąc fundament pod lepszy 
wygląd i samopoczucie.

F.I.T. 1 zaczyna się, gdy 
kończysz Clean 9 i zmienia 
twój sposób myślenia o 
odżywianiu i ćwiczeniach. 
F.I.T. 1 nauczy cię, jak 
utrwalić utratę wagi, 
dając ci wiedzę, potrzebną 
do zyskania inspiracji, 
zachowania motywacji  
i zmiany na dobre swojego 
ciała!

F.I.T. 2 pomoże ci 
wyrzeźbić sylwetkę, spalić 
więcej kalorii i ukończyć 
transformację. Zasadnicze 
znaczenie dla odchudzania, 
niezależnie od płci, ma 
czysta masa mięśniowa,  
a program Forever F.I.T. 2 
pomoże ci nauczyć się, jak ją 
zbudować i zachować!

Look Better, 
Feel Better, 
Forever.

475 - 476  
| Clean 9

479 - 480 - 483 - 485 - 486 - 489  
| Forever F.I.T. 1

491 - 492 - 495 - 497 - 498 - 501  
| Forever F.I.T. 2
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Niezależnie od tego, czy uważasz  
samochód za symbol statusu,  

czy część rodziny,  
ciesz się nową  

przygodą.

Jeśli chcesz być następny/-a, wejdź na 
foreverliving.com/forever2drive 
lub skontaktuj się ze swoim sponsorem  
i zapytaj jak to osiągnąć.

CO NAPĘDZA CIEBIE?
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poziom 3 poziom 2

poziom 1

Magdalena Strojna Wiesława i Adam Spyrowie

Katarzyna Węglarz

Renata Błażejewska

Maria i Wiesław Grotyńscy

Ewa Jurek

Janina i Witold Puchalscy 



SUCCESS DAY | 5 GRUDNIA 2015

Managerowie

Managerowie

Managerowie

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

Soaring  
Manager

Urszula Zyskowska

Renata Dziewońska Monika i Rafał Niżnikowie

Joanna Prychistal-Kawa

Ewa Sibrecht Małgorzata Starczyk

Grzegorz Niewidok

Marzena Żmudka

Prowadzący: 
Manager Monika Niżnik 
i Dyrektor Jacek Kandefer

Assistant Managerowie
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Manager Beata Michoń 
o planowaniu w biznesie

Eagle Manager Justyna Brzeska 
o swoim biznesie Forever

Relacja z Eagle Managers Retreat w Cancun

Diamond-Sapphire Managerowie, członkowie GLT 
Bogumiła i Jan Srokowie

Managerowie Marzena i Jan Tuszyńscy:  
Skuteczność lidera sktecznością grupy

Mezzosopranistka Izabela Kopeć Eagle Manager Joanna Porada  
o nowościach flawless by Sonya

Kosmetolog  
Katarzyna  
Mroczek-Sadowska 
o Forever  
Essential Oils

Supervisorzy
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Awanse PAŹDZIERNIK 2015

Grzegorz Niewidok sponsor: Szczepan Łowiński

Joanna Prychistal-Kawa sponsor: Ewa Foley

Marzena Żmudka sponsor: Agnieszka Kłapcińska

Assistant Managerowie
Katarzyna Kubiczek sponsor: Marzena Żmudka

Anna Łatacz-Pawłowska sponsor: Iwona Rzepka-Wróbel

Iwona Rzepka-Wróbel sponsor: Joanna Prychistal-Kawa

Ewelina Sikora sponsor: Katarzyna Kubiczek

Managerowie

Anna Borusińska sponsor: Anna Ulatowska i Andrzej Czaplicki

Agnieszka Bukowska sponsor: Halina i Wiesław Micorkowie

Przemysław Dziuban sponsor: Urszula i Marek Przystasiowie

Bartosz Grzelec sponsor: Jakub Kędzierski

Anna Kasperczyk sponsor: Grażyna Poremov

Jakub Kędzierski sponsor: Beata Kędzierska

Maria i Stanisław Łąccy sponsor: Maria Pietroń

Wanda Niemczynowicz  
sponsor: Lucyna Idźkowska-Nieciecka i Roman Nieciecki

Janusz Nowak-Gierach sponsor: Sławomir Piros

Katarzyna Olczak-Kuźba sponsor: Magdalena Pruska

Mirosława Pluta sponsor: Anna Landzianowska

Magdalena Pruska sponsor: Wanda Zięba

Katarzyna Ruszel sponsor: Wioleta Czerwonka

Elżbieta Smolanko sponsor: Wanda Niemczynowicz

Bogusław Synowiecki sponsor: Maria Lodarska

Marta Reduta sponsor: Sylwia i Rafał Łapińscy

Supervisorzy



ZJAZD EUROPEJSKI
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Awanse LISTOPAD 2015

Monika i Rafał Niżnikowie sponsor: Urszula Zyskowska

Ewa i Krzysztof Sibrechtowie sponsor: Janina i Witold Puchalscy

Małgorzata Starczyk sponsor: Anna Witczak

Urszula Zyskowska sponsor: Ewa Morzycka-Szajer

Assistant Managerowie
Agata Hubert sponsor: Ewa i Krzysztof Sibrechtowie

Jolanta Książek sponsor: Barbara i Krzysztof Zagraccy

Joanna Lelit sponsor: Jolanta Książek

Barbara i Krzysztof Zagraccy sponsor: Ewa Jurek

Managerowie

Soaring Manager

Joanna Chrzanowska sponsor: Alicja Sieg

Bogumiła i Ryszard Gazdowie 
sponsor: Danuta i Józef Michalakowie

Krystyna Gąsiorek sponsor: Bogumiła i Ryszard Gazdowie

Anna Grochowska sponsor: Jolanta Mańk

Sylwia Hanke sponsor: Marcin Kasprzak

Beata Kania sponsor: Agata Hubert

Tomasz Kania sponsor: Beata Kania

Malwina Kowalska sponsor: Monika i Rafał Niżnikowie

Elżbieta Kwiecień sponsor: Monika Podkowińska

Justyna Lech sponsor: Wioleta Czerwonka

Urszula Lipka sponsor: Agata Hubert

Jolanta Mańk sponsor: Beata Kędzierska

Danuta i Józef Michalakowie sponsor: Maria Parylak

Ewa Olczak-Schlodińska sponsor: Katarzyna Olczak-Kuźba

Agnieszka Olejniczak sponsor: Aleksandra Stankiewicz

Monika Orzoł sponsor: Joanna Kąkol

Marta Pieńkosz sponsor: Joanna Chrzanowska

Małgorzata Popek sponsor: Katarzyna Ruszel

Marta Ratajewska sponsor: Katarzyna Krzemień

Wioletta Saganowska sponsor: Monika Niżnik

Bernadeta Sędrak-Legut sponsor: Joanna Lelit

Sylwia Skelnik sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Supervisorzy

Grażyna Szabat sponsor: Agnieszka Świątoniowska

Klaudia Szwandt sponsor: Danuta Wyrobkiewicz

Agnieszka Świątoniowska sponsor: Justyna Lech

Marzena Warowna sponsor: Monika Orzoł

Danuta Wyrobkiewicz sponsor: Joanna Lelit

Katarzyna Ślusarczyk sponsor: Magdalena Matusik



Awanse GRUDZIEŃ 2015

Katarzyna Krzemień sponsor: Iwona Krzemińska

Przemysław Mirocha sponsor: Monika Cieślik

Helena Stec sponsor: Lucyna Toczek

Assistant Managerowie

Managerowie

Senior Managerowie

Paulina Adamus sponsor: Urszula Zyskowska

Przemysław Buczel sponsor: Marta Ratajewska

Jonatan Cieślukowski sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Agnieszka Cybula sponsor: Monika Orzoł

Monika Ganowska-Burkacka sponsor: Anna Niedźwiedzka

Mariusz Gąsiorek sponsor: Krystyna Gąsiorek

Sabina Grabska sponsor: Urszula i Tomasz Kućkowie

Ewa Hetman sponsor: Paulina Adamus

Zofia Hyla sponsor: Teresa i Marek Moryniowie

Beata Jońska sponsor: Joanna Wojewoda

Urszula Kalińska sponsor: Beata Jońska

Beata Kanecka sponsor: Mariola Szymańska

Mieczysława Kiernicka sponsor: Krystyna Jucha

Joanna Korzonkiewicz sponsor: Sabina Grabska

Beata Krzykawska sponsor: Barbara Gajdzik-Pawliszyn

Aneta Małek sponsor: Aleksandra Morka

Małgorzata Marciniak sponsor: Joanna Kąkol

Małgorzata Milanowska-Kowalska  
sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Aleksandra Morka sponsor: Sylwia Nowosielska

Anna Niedźwiedzka sponsor: Katarzyna Krzemień

Małgorzata Nowak sponsor: Elżbieta Walczak

Sylwia Nowosielska sponsor: Mirosław Deluga

Kornela Ogórkiewicz sponsor: Jowita i Seweryn Priebe

Blanka Ołdakowska sponsor: Anna Grzeszczak

Marlena Pawłowska sponsor: Błażej Chodarcewicz

Mariusz Przewłoka sponsor: Grażyna Poremov

Katarzyna Rodowicz sponsor: Marlena Pawłowska

Agnieszka Sadowska-Janiec sponsor: Izabela Mucha

Alicja Samoraj sponsor: Ewa Rogulska

Supervisorzy
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Monika Cieślik sponsor: Krzysztof Kałuża

Lucyna Toczek sponsor: Agnieszka i Wiesław Podoba

Aneta Badek sponsor: Karolina i Jan Durazińscy

Joanna i Artur Bibikowie sponsor: Renata Błażejewska

Błażej Chodarcewicz sponsor: Barbara i Henryk Kulpowie

Marcin Kasprzak sponsor: Wioleta Czerwonka

Joanna Kąkol sponsor: Aneta Badek

Joanna i Marek Mruklikowie sponsor: Małgorzata Starczyk

Monika Orzoł sponsor: Joanna Kąkol

Małgorzata i Tadeusz Roszkowscy sponsor: Anna Witczak

Maria Zych sponsor: Katarzyna Węglarz



Anna Sikora sponsor: Justyna i Radosław Cisak

Katarzyna Szwiec sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Żaneta Ściwiarska-Nyga sponsor: Beata Krzykawska

Elżbieta Walczak sponsor: Alicja Samoraj

Joanna Wojewoda sponsor: Małgorzata Marciniak

Małgorzata Żmudka sponsor: Marzena Żmudka

Elżbieta Dąbrowska sponsor: Jadwiga i Andrzej Adamczykowie

Supervisorzy
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PAŹDZIERNIK 2015Top FBO

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Ewa Piechocka

3. Urszula Zyskowska

4. Magdalena Strojna

5. Wiesława i Adam Spyrowie

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie

7. Renata Błażejewska

8. Grzegorz Sieczka 

9. Katarzyna Węglarz

10. Jolanta i Radosław Jochimowie

1. Urszula Zyskowska

2. Katarzyna Węglarz

3. Wiesława i Adam Spyrowie

4. Celina i Daniel Srokowie

5. Bożena Mach

6. Lucyna Toczek

7. Anna Witczak

8. Magdalena Strojna

9. Halina i Wiesław Micorkowie

10. Ewa Foley

Obroty całkowite Obroty niemanagerskie

1. Wioletta Saganowska

2. Joanna Lelit

3. Monika Podkowińska

4. Maria Pawlicka

5. Klaudia Szwandt

6. Bernadeta Sędrak-Legut

7. Anna Grochowska

8. Anna i Kazimierz Kulbatowie

9. Przemysław Mirocha

10. Danuta i Michał Grabarscy

Najskuteczniejsi 
sponsorzy



ZJAZD EUROPEJSKI
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LISTOPAD 2015

Top FBO

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Magdalena Strojna

4. Ewa Piechocka

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

6. Grzegorz Sieczka

7. Renata Błażejewska

8. Janina i Witold Puchalscy 

9. Wiesława i Adam Spyrowie

10. Ewa Jurek

1. Urszula Zyskowska

2. Maria i Jacek Bartkowiakowie

3. Ewa Jurek

4. Magdalena Strojna

5. Anna Witczak

6. Beata Kędzierska

7. Janina i Witold Puchalscy

8. Lucyna Toczek

9. Wioleta Czerwonka

10. Renata Błażejewska

Obroty całkowite Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie Obroty niemanagerskie

1. Ewelina Pilarska

2. Przemysław Mirocha

3. Tomasz Kania

4. Joanna Lelit

5. Joanna i Artur Bibikowie

6. Anna Grochowska

7. Bernadeta Sędrak-Legut

8. Wioletta Saganowska

9. Monika Ganowska-Burkacka

10. Agata Hubert

Najskuteczniejsi 
sponsorzy

Najskuteczniejsi 
sponsorzy

GRUDZIEŃ 2015

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Piechocka

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Magdalena Strojna 

6. Renata Błażejewska

7. Grzegorz Sieczka 

8. Wiesława i Adam Spyrowie

9. Lucyna Toczek

10. Jolanta i Radosław Jochimowie

1. Urszula Zyskowska

2. Maria i Jacek Bartkowiakowie

3. Renata Błażejewska

4. Lucyna Toczek

5. Katarzyna Węglarz

6. Wiesława i Adam Spyrowie

7. Wioleta Czerwonka

8. Iwona Krzemińska

9. Barbara i Henryk Kulpowie

10. Bogumiła i Jan Srokowie

1. Wioletta Saganowska

2. Przemysław Mirocha

3. Anna Sikora

4. Helena Stec

5. Ewa Strzeszewska

6. Joanna Dopart

7. Ryszarda Mikołajek

8. Katarzyna Szwiec

9. Małgorzata Milanowska-Kowalska

10. Katarzyna Wideł
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ważne daty 2016 prezentacja  
forever essential oils 

sukces jest kobietą.  
polka potrafi!

I N F O R M A C J E

SUCCESS DAYS  
Warszawa

20 lutego
Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, godz. 11:00

14 maja
Hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32, godz. 11:00 

10 września
Hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32, godz. 11:00

10 grudnia
Hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32, godz. 11:00

KONFERENCJE BIZNESOWE

19 listopada
Gdańsk  
Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, godz. 11:00

SUCCESS EXPRESS

9 kwietnia
Warszawa 

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, godz. 11:00

11 czerwca
Bydgoszcz 

City Hotel, ul. 3 Maja 6, godz. 11:00 

9 lipca
Gdańsk 

Pierwsze Piętro, ul. Rajska 6, godz. 11:00

8 października
Kraków 

Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22 a, godz. 11:00 zasady - internet
Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Dzia-

łalności [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 rozwiąza-

niem Umowy FBO oraz podjęciem kroków prawnych, aż 

do wkroczenia na drogę sądową.

Super szkolenie kosmetolog Katarzyny  

Mroczek-Sadowskiej o Forever Essential Oils!  

Obejrzyj na YouTube.com/ForeverLivingPoland.

Koniecznie zaplanuj swój udział w tych  
wydarzeniach!

Fantastyczna książka 

pełna inspirujących 

historii - wywiady z 

polskimi przedsię-

biorczyniami, wśród 

których znalazła się 

Diamond-Sapphire 

Manager Bogumiła 

Sroka! Niesamowicie 

inspirująca lektura!
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