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List od prezydenta

Ostatnio mia∏em okazj´ sp´dziç troch´ czasu w jednym 
z moich ulubionych zakàtków Êwiata – na przepi´knych 
wyspach Samoa. Jestem bardzo zwiàzany z tym wyspiar-
skim rajem, a ostatnio pracowaliÊmy tam nad wspania∏ymi 
inicjatywami, dzi´ki którym Samoaƒczycy mogà zyskaç 
wi´kszy dost´p do wiedzy spoza wysepek.
Podczas tej wizyty poznaliÊmy bardzo inspirujàcà organi-

zacj´, która oferuje drobnym przedsi´biorcom, zwykle ubogim kobietom, 
mo˝liwoÊç za∏o˝enia w∏asnej firmy, udzielajàc ma∏ych po˝yczek bez zabezpiecze-
nia, do wykorzystania jako kapita∏ poczàtkowy. Po˝yczki wynoszà do $250, a oso-
by, którym sà udzielane i które tworzà swoje minifirmy, otrzymujà równie˝ szko-
lenia, wsparcie i zach´t´. Niemal wszystkie kobiety odnoszà sukces w swoich 
przedsi´wzi´ciach i ponad 98% po˝yczek jest w ca∏oÊci sp∏acanych.

Powy˝sza regu∏a zainspirowa∏a mnie i przypomnia∏a o tym, ˝e „z rzeczy ma∏ych 
rodzà si´ wielkie”. Tak samo mo˝na porównaç ma∏e przedsi´biorstwa mieszkaƒców 
Samoa z szansà oferowanà przez Forever Living Products. 

Z moich obserwacji wynika, ˝e jedynà szansà na osiàgni´cie perfekcji jest robie-
nie takich „ma∏ych rzeczy”. Ka˝dy robi wielkie rzeczy; ró˝nica mi´dzy sukcesem 
a pora˝kà kryje si´ w uwadze, jakà poÊwi´camy drobiazgom. Pos∏u˝´ si´ s∏owami 
wiersza Julii Carney z 1845 r. Ma∏e krople wody:

Ma∏e krople wody,
Piasku ziarna ma∏e,
Sà pot´˝nym oceanem,
Wznoszà szczyty Êmia∏e.

A te ma∏e chwile,
Symbol ulotnoÊci,
Budujà stulecia,
Cz´Êcià sà wiecznoÊci.

Ma∏y gest sympatii,
Cichy szept mi∏oÊci,
Czyni Ziemi´ Rajem,
krainà radoÊci.

Mistrzowie wiedzà, ˝e ma∏e jest wielkie. Osoby dbajàce o szczegó∏y cz´sto sà 
przez innych wyÊmiewane jako czepialskie czy ow∏adni´te obsesjà lub manià. 
A jednak musimy dbaç o drobiazgi – schludnoÊç, dok∏adnoÊç, drobne gesty 
uprzejmoÊci, skuteczne utrzymywanie kontaktu, praktyka, dobre maniery, 
punktualnoÊç itp. Wszystkie te aspekty sukcesu zbyt cz´sto wk∏adamy do szu-
fladek z napisami „drobne”, „monotonne”, czy wr´cz „nudne”, ale to w∏aÊnie 
one, gdy sà doskonalone, odmieniajà  postaç spraw. Telefon po spotkaniu, 
wys∏anie karty z podzi´kowaniem, przybycie na spotkanie bez spóêniania, 
w odpowiednim stroju, to przyk∏ady ma∏ych rzeczy, które robià ogromnà 
ró˝nic´.

Ma∏e rzeczy muszà byç robione od razu. Reperuj, kiedy coÊ si´ zepsuje. 
Wi´kszoÊç domów popada w ruin´, gdy˝ drobne usterki nie by∏y naprawiane. 
Wi´kszoÊç samochodów traci wartoÊç, poniewa˝ zlekcewa˝ono drobiazgi. 
Równie˝ biznes FLP za∏amuje si´, kiedy zaniedbujemy ma∏e rzeczy. Znajdu-
jemy si´ na prze∏omie 2004/2005. Rok 2004 w∏aÊnie dobieg∏ koƒca. Musimy 
korzystaç z doÊwiadczeƒ w nim zdobytych, ale jednoczeÊnie z ca∏à energià 
„wskoczyç” w rok 2005. Nie wahaj si´ przed tym skokiem, balansujàc na 
kraw´dzi i odwlekajàc dzieƒ, w którym odniesiesz sukces. Skocz! To jest to. 
2005 to TWÓJ rok; to rok, byÊ osiàgnà∏ szczyt swoich mo˝liwoÊci! Zacznij od 
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List od dyrektora
Prze∏om roku mija zawsze pod has∏em podsu-
mowania roku mijajàcego i robienia planów na 
rok nadchodzàcy. Nic wi´c dziwnego, ˝e te-
mat wyznaczania celów zdominowa∏ tak˝e re-
gionalne spotkania gwiazdkowe. Dlaczego sta-
wianie sobie celów jest tak wa˝ne? Co najmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze, wyznaczony 

cel daje nam motywacj´, dzi´ki której chcemy pracowaç, wiemy, 
po co pracowaç i co dzi´ki naszym wysi∏kom chcemy osiàgnàç! Bez 
konkretnego celu, czyli jednoczeÊnie bez motywacji, nie b´dzie 
tego bodêca, który sprawia, ˝e chwytamy za telefon i umawiamy 
si´ na kolejne spotkanie czy prezentacj´. Motywacja sprawia,  ˝e 
zamiast sp´dzaç spokojny wieczór przed telewizorem, jedziemy na 
drugi koniec miasta, by spotkaç si´ z kandydatem na dystrybuto-
ra, z klientem lub poprowadziç szkolenie dla struktury. Drugim 
powodem, dla którego wyznaczanie celów jest tak wa˝ne, jest to, 
˝e bez nich nie jesteÊmy w stanie odpowiednio zaplanowaç pracy. 
Kiedy nie mamy celu, ∏atwo jest dojÊç do wniosku, ˝e nie ma zna-
czenia, czy spotkamy si´ dziÊ z jednà osobà czy z pi´cioma. A mo˝e 
w ogóle prze∏o˝yç spotkania na jakiÊ inny dzieƒ? Tylko wtedy, gdy 
wiemy, co chcemy osiàgnàç, mo˝emy tak u∏o˝yç plan pracy, by wy-
znaczyç sobie ramy czasowe realizacji celu. Dopiero gdy powiemy 
sobie: pracuj´, by kupiç nowy samochód, b´dziemy wiedzieli, ile 
spotkaƒ musimy odbyç, ile produktów sprzedaç, jakie obroty musi 
osiàgnàç nasza grupa i jak zaplanowaç nasze dzia∏ania, by zamie-
rzenie to zrealizowaç. 

Niezmiernie istotne jest równie˝ to, by cel by∏ konkretny. Co oznacza 
konkretny? Nie wystarczy powiedzieç: chc´ mieç wi´cej pieni´dzy. 
Trzeba sobie jeszcze odpowiedzieç na pytanie: po co mi te pieniàdze? 
Kiedy sprecyzujemy nasze pragnienia, b´dziemy mogli wyznaczyç 
termin ich spe∏nienia i skupiç nasze wysi∏ki na tym, by dzi´ki swojej 

pracy terminu tego dotrzymaç. Pami´tajmy równie˝, ˝e wyznaczenie 
celów jest sprawà bardzo indywidualnà. Dla ka˝dego z nas co innego 
stanowi si∏´ nap´dowà do pracy. To, co dla jednej osoby mo˝e byç 
pot´˝nà motywacjà, dla innej mo˝e nie mieç ̋ adnego znaczenia. Dla-
tego  kiedy zastanawiamy si´ nad tym, co chcemy osiàgnàç, ws∏uchajmy 
si´ w siebie, a nie w Êwiat zewn´trzny. Postawmy sobie cel, który nas 
w pracy „uskrzydli” i doda energii oraz si∏ do jeszcze intensywniejszej 
pracy nad rozwojem naszego biznesu Forever. 

Realizacji takich celów ˝ycz´ nam wszystkim w 2005 roku!

Jacek Kandefer

poÊwi´cenia kilku chwil na stworzenie listy wielkich i ma∏ych rze-
czy, jakie b´dziesz doskonaliç w roku 2005 r. Przekona∏em si´, ˝e 
taka lista jest bardzo pomocna. Nie ufajcie swojej pami´ci. Nawet 
najbardziej t´py o∏ówek jest ostrzejszy od najbystrzejszego umys∏u. 
Zawsze b´dziemy pami´tali o tym, by zrobiç wielkie rzeczy, ale 
o tych ma∏ych, a jednak kluczowych, musimy sobie przypominaç. 
W tym wydaniu naszego miesi´cznika znajdziecie podpowiedê – 
25 rzeczy do osiàgni´cia w 2005 r.

Rok 2004 by∏ dla Forever fantastyczny! Nawet w obliczu gospodar-
czych i spo∏ecznych wyzwaƒ Forever doÊwiadcza∏o rozwoju, 
przekraczajàc 2 miliardy dolarów obrotów, wspó∏pracujàc z ponad 
7,5 miliona dystrybutorów oraz milionami klientów odnoszàcych 
korzyÊci z u˝ywania naszych niezwyk∏ych produktów i szczodrego 
planu marketingowego. Wszystkie kraje Forever rozwijajà si´ i bijà 
nowe rekordy, zapewniajàc dystrybutorom solidnà i realnà nadziej´ 
i szans´ na realizacj´ marzeƒ.

Ze wzruszeniem patrz´ na wydarzenia minionego roku. Od wpro-
wadzenia w lutym Forever Active Probiotic, produktu, który nie-
zwykle szybko znalaz∏ si´ wÊród 10 bestsellerów, do Âwiatowego 
i Europejskiego Zjazdu w goszczàcej olimpijczyków Grecji i zabyt-
kowej Turcji. DoÊwiadczyliÊmy ogromnego sukcesu programu 
Clean+Lean. Niezapomniany by∏ Mi´dzynarodowy Zjazd w olÊnie-

wajàcym San Diego, gdzie pokazaliÊmy nowe opakowania produk-
tów oraz wprowadziliÊmy cztery nowe, Êwietne produkty: Forever 
Epiblanc, Forever Marine Mask, Forever Lite Ultra i Forever Vi-
sion. Pami´tamy spotkania z okazji Podzia∏u Zysków oraz zjazdy 
na ca∏ym Êwiecie, w tym wspania∏y Zjazd Ameryki ¸aciƒskiej 
w Peru. Co wi´cej, nasza siostrzana firma, Forever Resorts, kon-
tynuuje Êwiatowà ekspansj´ i w chwili obecnej liczy 48 oÊrodków, 
w tym 16 Êwiatowej klasy kurortów w Afryce Po∏udniowej.

Nie wàtpi´, ˝e w znaczny sposób do sukcesu naszej firmy przyczy-
nia si´ gotowoÊç dystrybutorów i pracowników na ca∏ym Êwiecie 
do systematycznego robienia rzeczy wielkich i sumiennego zajmo-
wania si´ rzeczami ma∏ymi. Ka˝demu z Was z g∏´bi serca dzi´kuj´. 
JesteÊcie najlepsi z najlepszych, ̋ ycz´ Wam samych sukcesów i wspa-
nia∏ych chwil w Nowym 2005 Roku! Na zakoƒczenie chcia∏bym 
„po˝yczyç” s∏owa najm∏odszego sta˝em przedsi´biorcy i pracodaw-
cy na Samoa, Moto Josepha z wioski Fagalii, który otrzymujàc 
po˝yczk´ odpowiedzia∏ radoÊnie: „Dzi´kuj´, milion razy dzi´kuj´!”

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

Na dobry poczàtek 
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listopad 2004

czasopismo publikowane przez 
Mi´dzy narodowà Rad  ́Naukowà 
ds. Aloesu

Santiago Rodriguez pomaga IASC oszacowaç 
wielkoÊç rynku produktów aloesowych

W ciàgu ostatnich szeÊciu, siedmiu lat IASC otrzymywa∏a ze wszyst-
kich stron Êwiata proÊby o dane dotyczàce wielkoÊci rynku aloeso-
wego, zarówno jeÊli chodzi o surowiec, jak i o gotowe produkty. 
Nad odpowiedzià na te proÊby pracowa∏o wielu cz∏onków IASC. 
Nawet nie dysponujàc Êcis∏ymi danymi, tak szacowaliÊmy rynek: 
65-80 milionów dolarów – rynek surowców, 110 miliardów dola-
rów – rynek gotowych produktów zawierajàcych aloes. Pó∏ roku 
temu skontak towaliÊmy si´ z Santiago Rodriguezem, uznanym li-
derem rynku aloesowego, który podjà∏ si´ próby uzyskania 
dok∏adniejszych danych. W tym celu skontaktowa∏ si´ on z wielo-
ma agencjami i firmami. Po miesiàcach kompilowania zebranych 
informacji wyniki by∏y gotowe do przedstawienia. WartoÊç rynku 
surowców zosta∏a oszacowana przez Santiago Rodrigueza na 125 
milionów dolarów, czyli na kwot´ wy˝szà ni˝ nasze szacunki.
Natomiast wed∏ug naszych obliczeƒ wartoÊç rynku gotowych pro-
duktów aloesowych przekracza 110 miliardów dolarów. Dane te 
uzyskano na podstawie cen detalicznych wyrobów zawierajàcych alo-
es. Nale˝y jednak pami´taç o dwóch kwestiach. Po pierwsze, w przy-
padku wielu produktów zawartoÊç Aloe Vera to zaledwie 1-2%. Wie-
le firm wykorzystuje na opakowaniach rysunek aloesu oraz obecnie ju˝ 
doÊç „zu˝yte” okreÊlenie z aloesem. Po drugie, aloes ∏atwo podrobiç 
czy uszkodziç w procesie przetwórczym, tak ˝e b´dzie mia∏ on 
niewielkà lub wr´cz zerowà wartoÊç. 
Magiczne s∏owo aloes pomaga w sprzeda˝y produktów. Cieszy nas 
popularnoÊç Aloe Vera, mamy jednak nadziej´, ˝e poprzez odpo-
wiednià edukacj´ i proces certyfikacji b´dziemy w stanie zach´ciç jak 
najwi´cej firm do tego, by zawartoÊç aloesu w ich produktach „aloeso-
wych” wynosi∏a co najmniej 15%, dzi´ki czemu b´dà one mog∏y uzy-
skaç certyfikat i, co wa˝niejsze, byç skuteczne.

Santiago Rodriguez prezentowa∏ wyniki swojej pracy podczas 23. Dorocznego 
Kongresu Naukowego, który odby∏ si´ w Seulu we wrzeÊniu 2004 r.

Bella Relaks 6/12/2004
Ciekawostki medyczne – aloes na odpornoÊç

Super Express – Zdrowie 8/12/2004
Herbatka dobra na... wszystko
„Aloes – ma dzia∏anie os∏aniajàce b∏ony Êluzowe, Êciàgajàce, przeciw-
bakteryjne i przeciwzapalne, pobudza przemian´ materii”.

Poradnik Domowy grudzieƒ 2004
Zrób to sam, czyli 17 domowych recept
„11. Aloes goi rany i oparzenia. Sok i mià˝sz liÊci tej popularnej roÊliny 
doniczkowej jest przez entuzjastów uznawany za prawdziwe panaceum. 
Znane sà jego w∏aÊciwoÊci przyspieszania gojenia ran, oparzeƒ, odmro˝eƒ. 
Substancje biologicznie czynne zawarte w aloesie majà w∏aÊciwoÊci bakte-
rio- i grzybobójcze oraz stymulujà komórki skóry do regeneracji. Aloes ma 
tak˝e inne zas∏ugi – wspomaga prac´ przewodu pokarmowego, wzmacnia 
odpornoÊç, prawdopodobnie pomaga nawet chroniç si  ́przed nowotworami”.

Zdrowa Medycyna grudzieƒ 2004
Zio∏a i wyciàgi roÊlinne regenerujàce Êluzówk  ́przewodu pokarmowego
„Aloes – odtruwa organizm, zwi´ksza odpornoÊç, regeneruje Êluzówk´”.

Dziennik Wschodni, Dodatek grudzieƒ 2004
Ciekawostki
„Ekstrakt z aloesu oczyszcza krew i neutralizuje substancje szkodliwe dla or-
ganizmu. Ju˝ niewielka dawka 25-75 ml dziennie sprawia, ˝e czujemy si  ́
zdrowsi, nie mamy problemów z przezi´bieniami, zaparciami i niestrawnoÊcià”.

S∏owo Polskie GW Na Zdrowie 13/11/2004
Od aloesu do lampy solnej
„Aloes – wiedzie prym wÊród roÊlin pobudzajàcych odpornoÊç. Sok 
z aloesu przyspiesza produkcj´ komórek uk∏adu odpornoÊciowego i ha-
muje namna˝anie si´ wirusów”.

Âwiat Seriali 15/11/2004
Sekrety natury: aloes
„Aloes jest sukulentem z rodziny liliowatych. Jego w∏aÊciwoÊci lecznicze 
i kojàce odkryli staro˝ytni Egipcjanie na d∏ugo przed panowaniem Kle-
opatry. Mià˝sz uzyskiwany z jego liÊci jest u˝ywany od tamtych czasów 
do opatrywania oparzeƒ i niewielkich ran.
Naukowcy odkryli, ˝e mià˝sz aloesu zawiera ponad 150 aktywnych 
sk∏adników: witamin, minera∏ów, enzymów i cukrów z∏o˝onych. Prepa-
raty z niego uzyskiwane ∏agodzà zmiany skórne, dzia∏ajà przeciwzapal-
nie, przeciwobrz´kowo, przeciwbólowo i uÊmierzajà sw´dzenie. Mogà 
byç stosowane w leczeniu ∏uszczycy i oparzeƒ s∏onecznych. Podawany do-
ustnie sok z aloesu pomaga zwalczyç stany zapalne uk∏adu trawiennego, 
w tym wrzody i niestrawnoÊç, a tak˝e przynosi ulg´ w zaparciach. Aloes 
dzia∏a dobroczynnie na uk∏ad krà˝enia i serce, ma te˝ doskona∏e 
w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce i regenerujàce”.

S∏owo Ludu 9/11/2004
Dziàs∏a chorujà
„Na ból z´bów [...] Mo˝na równie˝ stosowaç ˝el z aloesu do wciera-
nia w dziàs∏a w okolic´ bolàcego z´ba”.

Voyage listopad 2004
Niech moc b´dzie z Wami
„W∏aÊciwoÊci lecznicze wielu roÊlin odkryto, obserwujàc zwierz´ta. Ma∏py 
do zranionego miejsca przyk∏adajà przeci´ty liÊç aloesu. Sok tej roÊliny 
∏agodzi stany zapalne, dzia∏a przeciwbakteryjnie, a tak˝e wzmacnia orga-
nizm. SkutecznoÊç takich kuracji opisywali ju˝ Sumerowie i Egipcjanie. 
Jak si´ okaza∏o, aloes pobudza równie˝ produkcj´ limfocytów”.

Tygodnik Podhalaƒski 4/11/2004
Odkryjmy zio∏a na nowo
„Prawdziwà skarbnicà minera∏ów i witamin jest aloes, przybysz z Afry-
ki, doskonale wp∏ywa na regeneracj´ komórek, wykazuje dzia∏anie 
bakteriobójcze, przeciwzapalne, biostymulujàce, wp∏ywa na przemian´ 
materii, u∏atwia trawienie”.

Dobre Rady listopad 2004
Szampon... na miar´
„Sok z aloesu – zawiera m.in. glikozydy, wielocukry, zwiàzki ˝ywicowe, 
witaminy i sole mineralne. Stosowany bardzo cz´sto w preparatach do 
piel´gnacji w∏osów, przy podra˝nionej skórze i stanach zapalnych”.

Dziennik Ba∏tycki Wieczór 30/12/2004
Zielnik 
„Aloes [...] ̊ el aloesowy: zmniejsza ból i reakcje zapalne, przyspiesza pro-
ces gojenia (rany skóry, owrzodzenia, oparzenia, odmro˝enia, jest pomoc-
ny w gojeniu zarówno ran zewn´trznych, jak i wewn´trznych), pobudza 
wzrost i napraw´ skóry”.

Aloes w prasie
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1. Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
2. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
3. Bo˝ena Gaj
4. Urszula i Tomasz Kuçkowie
5. Anna i Metody Lubiƒscy

 6. Danuta i Edward Wienchowie
 7. Wies∏awa i Adam Spyrowie
 8. Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie
 9. Magdalena Strojna
10. Teresa i Aleksander Pajàkowie

10 NAJLEPSZYCH

ASYSTENCI MENED˚ERA sponsorzy:

Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie Barbara i Wies∏aw Tolarczykowie
Barbara i Wies∏aw Tolarczykowie Urszula i Tomasz Kuçkowie

KIEROWNICY sponsorzy:

Bogus∏awa i Roman Bobiƒscy Teresa i Stanis∏aw Makowscy
Ewelina Broƒka Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie
Krystyna Broƒka Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie
Katarzyna Gorzkowska Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Danuta i Micha∏ Grabarscy Edyta Uznaƒska
Edyta i Miros∏aw Jaroszowie Ewelina Broƒka
Katarzyna i Robert Kopaczowie Ewelina i Rafa∏ Kwiatkowie
Maciej Kowacz Halina Mastrzykowska
Maria i Grzegorz Lodarscy Krystyna i Adam Mareccy
Renata Maryniok Katarzyna i Ryszard Kiewrelowie
Halina Mastrzykowska Maria i Wies∏aw Grotyƒscy
El˝bieta i Bogdan Olesiowie Danuta Broda
Barbara i Stanis∏aw Rupiƒscy Bogus∏awa i Roman Bobiƒscy
Edyta Uznaƒska Wies∏awa i Adam Spyrowie
Barbara Zajàc Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Dorota i Franciszek Zaorscy Barbara i Stanis∏aw Rupiƒscy

1. Urszula i Tomasz Kuçkowie
2. Barbara i Wies∏aw Tolarczykowie
3. Ewelina i Rafa∏ Kwiatkowie

4. Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
5. Teresa i Aleksander Pajàkowie

SPONSORZY NA MEDAL   paêdziernik-grudzieƒ 2004 r.

Ciàg dalszy Awansów na str 6

1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
2. Bo˝ena Gaj
3. Krystyna Oruba
4. Anna i Metody Lubiƒscy
5. Wies∏awa i Adam Spyrowie

 6. Bo˝ena Mach
 7. Magdalena Strojna
 8. Urszula i Tomasz Kuçkowie
 9. Danuta i Edward Wienchowie
10. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
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Awanse i osiàgni´cia • grudzieƒ 2004 



Grudzieƒ to miesiàc, w którym nasze myÊli jeszcze bardziej ni˝ 
na co dzieƒ koncentrujà si´ na najbli˝szych, na wspólnym 
Êwi´towaniu Gwiazdki i na ciep∏ych, serdecznych spotkaniach. 
Taka rodzinna atmosfera panowa∏a równie˝ podczas wszystkich 
Gwiazdkowych Spotkaƒ Forever, które odby∏y si´ i w warszaw-
skim Biurze G∏ównym, i we wszystkich Oddzia∏ach: w Krakowie, 
Poznaniu, Wroc∏awiu, K atowicach i Gdaƒsku. Straw´ dla ducha 
podczas spotkaƒ gwarantowa∏ Dyrektor FLP Poland Jacek K an-
defer, który w swoich wystà pieniach nie tylko podsumowa∏ 
mijajàcy rok, ale przede wszystkim mówi∏ o wyznaczaniu celów 
na rok 2005 – celów, jakie pomogà ka˝demu dystrybutorowi 
osiàgnàç sukces! Straw´ dla cia∏a zapewniali dystrybutorzy, któ-
rzy z ogromnym zaanga˝owaniem przygotowywali przepyszne po-
trawy wigilijne. Wa˝nym elementem spotkaƒ by∏o równie˝ wspól-
ne kol´dowanie i ˝yczenia na Nowy Rok: zdrowia dzi´ki produk-
tom Forever i fortuny dzi´ki Planowi Marketingowemu!
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na co dzieƒ koncentrujà si´ na najbli˝szych, na wspólnym 
Êwi´towaniu Gwiazdki i na ciep∏ych, serdecznych spotkaniach. 
Taka rodzinna atmosfera panowa∏a równie˝ podczas wszystkich 
Gwiazdkowych Spotkaƒ Forever, które odby∏y si´ i w warszaw-
skim Biurze G∏ównym, i we wszystkich Oddzia∏ach: w Krakowie, 
Poznaniu, Wroc∏awiu, K atowicach i Gdaƒsku. Straw´ dla ducha 
podczas spotkaƒ gwarantowa∏ Dyrektor FLP Poland Jacek K an-
defer, który w swoich wystà pieniach nie tylko podsumowa∏ 
mijajàcy rok, ale przede wszystkim mówi∏ o wyznaczaniu celów 
na rok 2005 – celów, jakie pomogà ka˝demu dystrybutorowi 
osiàgnàç sukces! Straw´ dla cia∏a zapewniali dystrybutorzy, któ-
rzy z ogromnym zaanga˝owaniem przygotowywali przepyszne po-
trawy wigilijne. Wa˝nym elementem spotkaƒ by∏o równie˝ wspól-
ne kol´dowanie i ˝yczenia na Nowy Rok: zdrowia dzi´ki produk-
tom Forever i fortuny dzi´ki Planowi Marketingowemu!

Gwiazdki regionalne

ASYSTENCI KIEROWNIKA : grudzieƒ 2004 r. 

Hanna Andraszczyk, Janusz Andrzejewski, Ludwika Babiƒska, Sylwia Banach, 

Anna Bandyk, Dorota i Jaros∏aw Bieniowie, Zbigniew Bieszke, Dorota Biskup-

ska, Urszula Blaut, Violetta Bla˝niak, Lucyna i Dariusz Bliêniakowie, Ma∏go-

rzata Bogus∏awska, Tadeusz Cebo, Barbara i Wiktor Ceg∏owie, Ma∏gorzata 

Chabura, Teresa Charataƒska, Ewa Chojnacka, Monika CieÊlik, Agnieszka Ci-

sek, Marlena i Miros∏aw Czapliccy, Jadwiga Czech, Gabriela Czerwiƒska, Lu-

cyna Czocher, Beata Czuliƒska, Renata åwikliƒska, Dejidmaa Vanchindorj, 

Danuta Deptuch, Karolina D´biec, Stanis∏awa Dorosiƒska, Krystyna DoÊla, 

Aneta Dotka, Ewa Dràg, Barbara Drewek, Hanna Drzewiecka, Tomasz Du-

dek, Hanna Dziura, Anna Ermich-Dadas, Teresa i Krzysztof Fabijowie, Zofia 

Falusek, Barbara Ferenz, Ewelina Figat, Aneta Fikus, Zygfryda i Manfred Fi-

kusowie, Barbara Flis, Stanis∏awa i Zdzis∏aw Fralowie, Katarzyna i Marcin 

Frankowscy, Pawe∏ Fràczek, Dorota i Dariusz Gaƒczowie, Ma∏gorzata Gazda, 

Izabela Go∏ebiowska, Barbara Gomo∏a, Danuta Gondek, Barbara Górecka, 

Dorota Górecka, Jadwiga Górska, Micha∏ Grabarski, Barbara Grad, Ewa 

Gr´bowicz-Górecka, Gra˝yna Grymek, Witold Hamera, Pawe∏ Haramiuk, 

Marta Herliczka, Krystyna i Marcin Hermytowie, El˝bieta i Leszek Jagielscy, 

Joanna Janicka, El˝bieta Jarosiƒska, Stanis∏awa Jasion, Urszula JendryÊ, Ur-

szula Jeziernicka, El˝bieta Kaczor, Hanna Kaczor, Ma∏gorzata Kaczorowska, 

Brygida Kaja, Marta Kamieniarz, Barbara Kania, Stanis∏aw Karaban, Joanna 

Karalus, Alicja i Leszek Karze∏kowie, Violetta i Maciej Kasprzakowie, Jaros∏aw 

Kawka, Anna K´pa, Aneta Kiliƒska, Hildegarda Kluge, Karina Klukojç, Ha-

lina Kogut, Krystyna Kosowicz, El˝bieta Kosznik, Helena Kowal, Janina Ko-

walska, El˝bieta i Artur Kowalscy, Teresa Koz∏owska, Emilia Król, Bogumi∏a 

Krukowska, Honorata Kruszyƒska, Eliza Ksià˝ek, Franciszek Kula, Jadwiga 

Kusak, Ma∏gorzata i S∏awomir Kusiakowie, Janina Kwiatkowska, Alicja Lach, 

Joanna Leszczyc, Karina Liszewska, Zofia i Bronis∏aw Lizoniowie, Joanna Lo-

was, Teresa ¸ojewska, Ewa ¸owkiewicz, Przemys∏aw ¸ukasik, Piotr ¸ykow-

ski, Eulalia Machnik, Gra˝yna Madeja, Józef Majak, Konrad Majchrzyk, Ad-

rianna i Robert Majkowie, Ma∏gorzata Majowicz, Ewa Mandalka, Teresa Man-

teufel, Gra˝yna Maƒkowska, Gabriel Markiewicz, Gra˝yna Marzec, Marcin 

Matuszak, Jolanta Meus, Dorota Mikulska, Romana MiÊ, Gra˝yna Mniszek, 

Bogumi∏a Molenda, Adam Moryƒ, Justyna Nami´ta, Magdalena Nawalicka, 

Grzegorz Niedêwiecki, Miros∏awa Noerenberg, Agnieszka Nowak, Dieter No-

wak, Ma∏gorzata Ogorza∏ek, Helena Oleszczuk, Renata Orczyk, Anna Osow-

ska, Anna Ostrysz, Alicja Ozibko, Wies∏awa i Tomasz Pajàkowie, Marzena Pa-

luszak, El˝bieta Pa∏ka, Beata Panusz, Aleksandra Pasieka, Hieronim Perek, 

Anna Perkowska, Aneta Piekarska, Wies∏awa Pilc, Mariola Piotrowska, Zofia 

Pocztowa, Dorota Polak, Danuta Polkowska, Katarzyna Proszowska, Zofia 

Przygoda, Adela Przytarska, Justyna Radzi∏owicz, Agnieszka Romanowicz-Py-

ryt, Aleksandra Rudnicka, Teresa Rudziƒska, Tadeusz Runo, Irena Rycka, Be-

ata Ryczek, Bartosz Sadowski, Dorota Sak, Stanis∏awa Samela, Leokadia Sa-

nojca, Urszula i Edward Sawiccy, ¸ukasz Serafin, Andrzej S´dziwy, Helena 

Sierpiƒska, Dorota Sikora, Pawe∏ Sikora, ¸ucja i Andrzej Skalscy, Kazimiera 

Skowron, Teresa Skórska, Teresa S∏oka, Bo˝ena S∏omka, Alicja Sobczak, 

El˝bieta Soko∏owska, Mirela Sowa, Helena i Piotr Sporyszowie, Janina Stach-

nik, Izabela Starmach, Aleksandra Stasieƒko, Krystyna Staszczyk, Magdale-

na Stec, Dorota Stefanek, Beata Stoch, Monika Stoch, Waldemar Stolarski, 

Anna Stró˝yk, Adela Struska, Wojciech Stubiƒski, Agnieszka Suchara, Ewa 

Szcz´sna, Stanis∏awa Szczyg∏owska, Ma∏gorzata Szklarska, Monika Szumaƒska, 

Marlena Szyszkowska, Mariola Âliz, Agnieszka Âmieszniak, Jadwiga i Henryk 

Âwiàtkowie, Mariola i Piotr Âwirydowiczowie, Olimpia Âwit, Daniel Teliczan, 

Eugenia i Piotr Truszkowscy, Sylwia i Adam Turzyƒscy, Ewa Tylecka-Tycho-

niewicz, Sebastian Warych, Wanda Weltrowska, Jan W´grzyn, Wanda Widz, 

El˝bieta Wilter, Maria WiÊniewska, Marzena Witkowska, Irena Wojaƒczyk, 

Joanna Woêniak, Marta i Patrycjusz Wrambowie, Barbara Wróbel, Gabriela 

Wróblewska, Urszula Wyrwo∏, Magdalena Zaprawa, Izabela Zemlik, Anna Zia-

ja, Anna i Tadeusz Zieliƒscy, Gra˝yna ˚ak, Danuta ˚elazny.

Warszawa

FLP w Polsce
 





 



JU˚ ZA CHWIL¢ WALENTYNKI!
Perfumy 25 th Edition

doskona∏y prezent dla ukochanej kobiety,
dla najdro˝szego m´˝czyzny...

LOVE FOREVER!
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Wroc∏aw

Kraków

Gdaƒsk

7 grudnia 2004 r. mia∏yÊmy przyjemnoÊç uczestniczyç w regionalnym spot-
kaniu wigilijnym Forever we Wroc∏awiu. Odbywa∏o si´ ono w urokliwej, 
Êwie˝o odrestaurowanej kamienicy – tej samej, w której mieÊci si´ Od-
dzia∏. Na wst´pie dokonano prezentacji oraz mi∏ego powitania goÊci. Po-
tem g∏os zabra∏ Dyrektor, którego wystàpienie by∏o bardzo inspirujàce, 
ciep∏e i serdeczne. KomunikatywnoÊç, lekkoÊç s∏owa, ciekawa osobowoÊç 
przykuwa∏y uwag´ wszystkich s∏uchaczy.

Po cz´Êci oficjalnej przysz∏a pora na degustacj´ Êwiàtecznych potraw przy-
gotowanych przez dystrybutorów z regionu. Wiktua∏y, jakie pojawi∏y si´ 
na sto∏ach, zachwyca∏y kunsztem sztuki kulinarnej!
To wszystko sprawi∏o, ˝e spotkanie mia∏o atmosfer´ ciep∏a, ˝yczliwoÊci 
i serdecznoÊci – prawdziwie rodzinnà! OtwartoÊç i przyjazne kontakty na 
pewno prze∏o˝à si´ na dalszà, efektywnà prac´.

Irena Marsza∏ek i Barbara Witkowska
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D∏ugoÊç naszego ̋ ycia i nasze zdrowie 
zale˝à od tego, jak troszczymy si´ 
o organizm. Kiedy chcemy poprawiç 
ogólnà kondycj´, wi´kszoÊç z nas kon-
centruje si´ na uk∏adzie krwionoÊnym 
i mi´Êniach, a tylko niewielu pami´ta 
o tym, by zadbaç o fundament zdrowia 
fizycznego i aktywnego stylu ̋ ycia, czy-
li o koÊci. Stanowià one podstaw´ 

wszystkich pozosta∏ych uk∏adów naszego cia∏a. Brak silnych koÊci 
sprawia, ˝e nawet najprostsze czynnoÊci mogà powodowaç z∏amania 
i zwichni´cia. 
W jaki sposób mo˝emy cieszyç si´ zdrowymi koÊçmi przez ca∏e ̋ ycie? 
Kluczem jest najobficiej wyst´pujàcy w naszym organizmie sk∏adnik 
mineralny: WAP¡, który stanowi podstaw´ Forever Calcium.
Skoro jest to najobficiej wyst´pujàcy w organizmie sk∏adnik mineral-
ny, skàd potrzeba suplementacji? Prawie 99% wapnia jest zmagazy-
nowane w koÊciach, dzi´ki czemu pozostajà one silne i zdrowe. 

Pozosta∏y 1% musi byç stale dostarczany krwi i tkankom. Jest on bar-
dzo istotny, a jego êród∏em mo˝e byç albo nasza dieta, albo w∏aÊnie 
koÊci.
Je˝eli chcemy, aby iloÊç wapnia niezb´dna w koÊciach pozosta∏a nie-
naruszona, musimy co dzieƒ spo˝ywaç odpowiednià iloÊç tego 
minera∏u. Jednak dla wi´kszoÊci z nas dieta obfita w wapƒ (nabia∏, 
soja, orzechy) jest albo niesmaczna, albo niepraktyczna. Co wi´cej, 
wi´kszoÊç spo˝ywanych przez nas pokarmów pozbawiana jest natu-
ralnego wapnia w trakcie nowoczesnych procesów przetwórczych. 
W∏aÊnie z tych powodów wapƒ, tu˝ obok ˝elaza, wymieniany jest 
cz´sto jako minera∏, którego niedobór jest najwi´kszy w diecie 
wspó∏czesnych, doros∏ych kobiet.
Forever Calcium pomaga Twoim koÊciom pozostaç zdrowymi i silny-
mi. Produkt ten zawiera nie tylko wapƒ, ale równie˝ witamin´ D oraz 
magnez – dwa sk∏adniki konieczne dla zwi´kszenia przyswajalnoÊci 
wapnia. Forever Calcium to prosty i skuteczny sposób na to, byÊmy 
mogli cieszyç si´ zdrowymi koÊçmi i pe∏nià aktywnego ˝ycia!

Forever 
Calcium

Âwiadectwo koszernoÊci
Produkty Forever Living Products 
dost´pne na rynku polskim, 
które posiadajà Êwiadectwo koszernoÊci:

Kosher 

Mià˝sz Aloe Vera
Aloe Berry Nectar
Forever Aloe Bits n’Peaches
Forever Lite o smaku waniliowym
Forever Lite o smaku czekoladowym
Forever Absorbent C

Herbatka z kwiatem aloesu
Pola Zieleni
Propolis Pszczeli Forever
Miód Pszczeli Forever
Forever Calcium
Forever Ginkgo Plus

Forever Kids
Forever Lycium Plus
Forever Nature-Min
Aloesowy Balsam do ust
Aloesowa Pasta do z´bów

Akademia Produktów
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wyjÊcie
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Wielkie 
karnawa∏owe 
wyjÊcie
Prawdziwa kobieta zmienia swój wizerunek w zale˝noÊci od okazji. 
Poniewa˝ trwa karnawa∏, mo˝emy odmieniç swój wyglàd i przynaj-
mniej na jeden wieczór staç si´ interesujàcà, tajemniczà damà. Pomo˝e 
nam w tym odwa˝ny, perfekcyjnie wykonany makija˝, który nada na-
szej urodzie nieznany dotàd blask.
Prawdziwym hitem tego sezonu jest troch´ niedoceniony i zapomnia-
ny kolor fioletowy, wyst´pujàcy tym razem we wszystkich swych od-
mianach – g∏´bokiej Êliwki, bak∏a˝ana, ciemnego bordo.
Wykorzystujemy go, by intensywnie podkreÊliç oczy lub usta, stwa rza-
jàc w ten sposób nieco demoniczny, tajemniczy wizerunek.

Przygotowanie cery
Zanim jednak przejdziemy do szczegó∏ów, najpierw kilka s∏ów o przy-
gotowaniu naszej cery do wykonania tego wyjàtkowego makija˝u. Aby 
ca∏y wieczór nasza cera wyglàda∏a Êwie˝o i m∏odo, a makija˝ by∏ trwa∏y, 
nale˝y intensywnie nawil˝yç skór´ twarzy, sporzàdzajàc maseczk´ 
Fleur Fabrique w wersji podstawowej.
W tym celu na oczyszczonà twarz nak∏adamy materia∏ maseczki 
nawil˝ony Tonikiem Aloesowym. Pami´tajmy, ˝e aloes jest nawil-
˝aczem doskona∏ym – ma zdolnoÊç wprowadzenia wody bezpoÊrednio 
w Êrodowisko tkanek. Przez 15 minut nasza skóra b´dzie wch∏ania∏a 
mià˝sz  aloesowy  oraz ekstrakty roÊlinne.
Po maseczce skóra b´dzie tak nape∏niona wilgocià, ̋ e makija˝ b´dzie  
si´ trzyma∏ ca∏à noc. Na tak dog∏´bnie nawil˝onà skór´ nak∏adamy 
odpowiedni krem:

  Cera sucha: Serum Alpha-E Factor i Emulsja Poj´drniajàca na 
Dzieƒ

  Cera t∏usta i tràdzikowa: ˚el MSM i krem Aloesowo-Propoli-
sowy

  Cera mieszana: na miejsca t∏uste (czo∏o, nos, broda) ˝el MSM 
i krem Aloesowo Propolisowy, na na suchà skór´ (policzki, szy-
ja, dekolt) nak∏adamy serum Alpha-E Factor i Emulsj´ Poj´drnia-
jàcà na dzieƒ.

Makija˝ wieczorowy
Zaczynamy od dok∏adnego doboru podk∏adu. Cera musi byç jasna 
i Êwie˝a, a podk∏ad nie mo˝e jej przyciemniaç. Nak∏adamy go wilgotnà 
gàbeczkà na ca∏à twarz i powieki (cienie b´dà si´ d∏u˝ej trzyma∏y). 
Do tuszowania przebarwieƒ i cieni pod oczami stosujemy aloesowy 
korektor. Sine miejsca przy oczach pokrywamy delikatnie korektorem 
w kolorze ˝ó∏tym, a cienie wokó∏ oczu kolorem be˝owym. Pop´kane 
naczynka  kryjemy odcieniem zielonym (wa˝ne, by nak∏adaç korektor 
dok∏adnie w miejsca przebarwieƒ – dopiero wtedy b´dzie on niewi-
doczny).

Nast´pnie pokrywamy twarz transparentnym pudrem, omijajàc oko-
lice oczu (tam puder zdradza wiek).
Teraz pora na wykreowanie kolorystycznej cz´Êci makija˝u. Pami´tajmy 
o zasadzie mocnego podkreÊlenia tylko jednego elementu twarzy – 
oczu lub ust, to nada naszej postaci nieco tajemniczy i bardzo elegan-
cki wyglàd.
Mamy ogromny wybór fioletowych odcieni w palecie kosmetyków „Sonya”.
Do makija˝u oka mo˝emy wykorzystaç cienie: Êliwkowy (144), jago-
dowy (147) lub troch´ delikatniejszy lawendowy (131). Na bazowy cieƒ 
nr 135 (dla ch∏odnej karnacji) i 132 (dla karnacji ciep∏ej) nak∏adamy 
w zewn´trznym kàciku powieki wybrany odcieƒ fioletu, pod ∏ukiem 
brwiowym odrobin´ ró˝owego cienia 142 dla ch∏odnego typu lub 
z∏ocistego 153 dla typu ciep∏ego. Je˝eli  decydujemy si´ mocno 
podkreÊliç oczy, dodajemy intensywniejszà kresk´ na powiece kolo-
rem grafitowym 148 lub czarnym 155.
Odpowiednio dobieramy równie˝ barw´ ró˝u, który nak∏adamy na  
koÊci policzkowe pami´tajàc, by pasowa∏ odcieniem do pomadki i cie-
nia na powiekach.  Do wyboru mamy bardzo delikatny ró˝ dla jasnej 
cery (158) lub Êliwkoworó˝owy (163). Przy nak∏adaniu wyraênego 
koloru ró˝u najpierw na p´dzelek nabieramy puder, a nast´pnie ró˝, 
by z∏agodziç jego barw´.
Usta w tym sezonie powinny byç wyraênie zaznaczone. Mo˝emy je 
podkreÊliç samym b∏yszczykiem, na przyk∏ad w odcieniu bordo, co 
nada im nieco transparentny, delikatny wyglàd.
Jeszcze tylko kreacja i jesteÊmy gotowe ruszaç na podbój parkietów. 
Powodzenia!

Urszula Niedêwiecka
Konsultantka Aloesowej Urody

Akademia Produktów



25 celów na 2005 rok!
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W Forever Living Products zach´camy wszystkich dystry-
butorów do wyznaczania celów zarówno osobistych, jak 
i zwiàzanych z biznesem FLP. W tym roku chcemy Wam 
w tym pomóc, przed stawiajàc kilka pomys∏ów na nowo-
roczne postanowienia! 

1 Uczestniczyç w Treningach Jonathana. Ogólnopolskie spot-
kania szkoleniowe w Warszawie to okazja do Êwi´towania swo-

ich sukcesów, zdobycia nowej wiedzy o biznesie i produktach oraz do 
wymiany doÊwiadczeƒ z innymi dystrybutorami. Ju˝ dziÊ zarezerwuj-
cie te daty na przyjazd do stolicy: 29 stycznia, 19 marca, 21 maja, 23 
lipca, 24 wrzeÊnia, 22 paêdziernika. 

2 Zrobiç program Clean+Lean i proponowaç go innym! List´ 
noworocznych postanowieƒ nieodmiennie otwiera obietnica 

zrzucenia kilogramów, które przyby∏y po Gwiazdce. Nigdy nie jest za 
póêno na Clean+Lean – ̋ eby zrzuciç nadwag´ lub po prostu oczyÊciç 
organizm i ˝eby zaproponowaç to samo znajomym i klientom!

3 S∏owo o aloesie. Przeçwicz swój sposób nawiàzywania rozmo-
wy o aloesie i FLP i dziel si´ szansà Forever z co najmniej 

pi´cioma nowymi osobami dziennie. Wtràcanie „s∏owa o aloesie” do 
ka˝dej rozmowy, jakà toczysz, stanie si´ Twojà drugà naturà, a Twój 
biznes nie przestanie si´ rozwijaç.

4 Wyznaczaç cele sponsorskie. OkreÊl liczb´ osób, które b´dziesz 
co miesiàc sponsorowaç, i przestrzegaj jej realizacji. Ustal termi-

ny comiesi´cznych sesji strategii sponsorskich, podczas których 
b´dziesz analizowaç swoje zamierzenia i planowaç prac´. Pami´taj, 
aby zapisaç swoje cele, i regularnie do nich zaglàdaj.

5 Rozdawaç 25 informatorów o produktach miesi´cznie. Za-
wsze noÊ przy sobie egzemplarze tej popularnej broszury. Po-

r´czna i niedroga, stanowi doskona∏e narz´dzie zapoznawania innych 
z jakoÊcià Forever. Nie zapomnij o dopisaniu swoich danych!

6 Planowaç zamawianie produktów. Staraj si´ tak planowaç 
sk∏adanie zamówieƒ na produkty z dostawà do domu, by nie zo-

stawiaç zakupów na ostatnie dni miesiàca. Da Ci to wi´cej czasu na 
sprawdzenie towaru i dokonanie ewentualnego zwrotu. Pami´taj, ˝e 
po zakoƒczeniu miesiàca wszelkie zmiany/korekty sà trudne lub wr´cz 
niemo˝liwe do przeprowadzenia.

7 Poznawaç Forever. Co miesiàc oglàdaj materia∏y filmowe o FLP. 
Nawet je˝eli jesteÊ zwiàzany z firmà ju˝ od pewnego czasu, war-

to pewne wiadomoÊci co jakiÊ czas „odÊwie˝aç”. Nie zapominaj te˝, 
˝e nasza oferta wideo jest stale poszerzana!

• Plan Marketingowy – film pe∏en informacji. Dzi´ki przy k∏adom 

i wykresom dowiesz si´ dok∏adnie, jak dzia∏a Plan Marketingowy 
Forever!
• Niezwyk∏a podró˝ – 25 lat FLP – historia rozwoju mi´dzy-
narodowej pot´gi aloesowej, stworzonej przez Rexa Maughana. 
Najlepszy dowód na to, ˝e z FLP ka˝dy wygrywa!
• Od roÊliny do produktu dla Ciebie – jak powstajà produkty 
aloesowe. Âwietna ilustracja najwy˝szej jakoÊci naszych wyro-
bów.
• Forever Active Probiotic – dwa filmy: jeden edukacyjny, dru-
gi reklamowy, o jednym z najnowszych i ju˝ najpopularniejszych 
produktów FLP. 
• Forever Freedom – dowiedz si´, jak dzi´ki temu produktowi 
cieszyç si´ wolnoÊcià ruchu!

8 Dok∏adnie przeczytaç katalog i korzystaç ze wszystkich pro-
duktów. Zostaƒ ekspertem od produktów FLP! Przeczytaj 

uwa˝nie katalog, w którym znajdziesz szczegó∏owe informacje o ka˝-
dym z naszych wyrobów. Postaraj si´ korzystaç na co dzieƒ ze wszyst-
kich produktów i zadziw klientów dok∏adnoÊcià swojej wiedzy na te-
mat oferty Forever! (Pami´taj tak˝e, ˝e produkty FLP to doskona∏y 
prezent urodzinowy lub gwiazdkowy!) 

9 Czytaç fachowe ksià˝ki – czytaj jak najwi´cej ksià˝ek, które 
poszerzà Twojà wiedz´ o pracy w marketingu sieciowym i po-

mogà Ci w rozwoju Twojego biznesu Forever. Polecamy m.in.:
•   „Mewa”, Richard Bach – trzeba przeczytaç koniecznie; klasycz-

na historia wyjàtkowej mewy, która zainspirowa∏a Rexa Maug-
hana do umieszczenia Jonathana w logo FLP.

• „Sztuka profesjonalnej sprzeda˝y”, Zig Ziglar
• „7 nawyków skutecznego dzia∏ania”, Stephen Covey
• „Metody zdobywania klientów”, Jan M. Fijor
• „Biznes i motywacja”, Nikolaus Enkelmann
• „Handlowanie to gra”, Wojciech Haman, Jerzy Gut
• „Sprzeda˝ i charakter”, Iwona Majewska-Opie∏ka

10 Korzystaç z internetu. Naucz si´ korzystaç z narz´dzia, któ-
rego popularnoÊç stale roÊnie. Na stronie www.flpp.com.pl 

znajdziesz nie tylko wiele ciekawych artyku∏ów i informacji, ale tak˝e 
uzyskasz dane zwiàzane z Twojà dzia∏alnoÊcià dystrybutorskà. W sek-
cji przeznaczonej wy∏àcznie dla dystrybutorów mo˝esz sprawdziç pk. 
na swoim koncie aktywnoÊci i z∏o˝yç zamówienie.

Akadenia Biznesu
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11 Co miesiàc realizowaç 4 pk. osobistego obrotu. Ta magicz-
na liczba jest najlepszym wskaênikiem potrzebnym do roz-

woju Twojego biznesu i realizacji kolejnych celów. Osiàgasz jà tak: 1 pk. 
produktów kupujesz na w∏asny u˝ytek, 2 pk. kupuje sponsorowany 
przez Ciebie Nowy Dystrybutor, a 1 pk. sprzedajesz swoim klientom 
detalicznym. W ten prosty sposób realizujesz wymóg 4 pk.!

12 Osiàgnàç kolejnà pozycj´ w Planie Marketingowym. Nie 
zadowalaj si´ status quo. Dà˝ do tego, by osiàgnàç nast´pne 

stanowisko w Planie Marketingowym, pomagajàc innym w realizacji 
tego samego. Pokonuj kolejne szczeble drabiny prowadzàcej do 
spe∏nienia Twoich marzeƒ Forever!

13 Uczestniczyç w Spotkaniach Mened˝erów. W piàtek 
poprzedzajàcy warszawski Trening Jonathana odbywa si´ 

w Biurze G∏ównym Spotkanie Mened˝erów, podczas którego 
Mened˝erowie nie tylko uczestniczà w planowaniu strategii rozwoju 
FLP w Polsce, ale tak˝e majà mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w specjal-
nym szkoleniu przeznaczonym tylko dla nich. Najbli˝sze spotkanie 
ju˝ 28 stycznia w Biurze G∏ównym FLP Poland. 

14 Uczestniczyç w szkoleniu o produktach. Zarówno w war-
szawskim Biurze G∏ównym, jak i w regionach prowadzone sà 

szkolenia o produktach Forever. Poszerz swojà wiedz´ o naszej ofer-
cie i dziel si´ nià z innymi. Daty, adresy i tematy najbli˝szych szkoleƒ 
znajdziesz na ostatniej stronie tego numeru „Forever”.

15 Przeglàdaç i aktualizowaç list´ kontaktów. W miar´ po-
znawania nowych osób, nie zapominaj dodawaç kolejnych 

nazwisk do swojej listy kontaktów. Pami´taj tak˝e o tym, by umieÊciç 
na niej rubryk´ na kontakty mi´dzynarodowe. Adresy Êwiatowych biur 
FLP znajdziesz w broszurze „International Directory”.

16 Wysy∏aç kartki z ̋ yczeniami imieninowymi, Êwiàtecznymi 
itp. do swoich VID-ów. Doceƒ swoich VID-ów (Very Impor-

tant Distributors – Bardzo Wa˝nych Dystrybutorów) w dniu, który jest 
dla nich wyjàtkowy. Proste ˝yczenia ze szczególnej okazji w bardzo 
du˝ym stopniu wp∏ywajà na wzajemne relacje. Twój gest na d∏ugo za-
padnie w pami´ç adresatowi ˝yczeƒ!

17 Zakwalifikowaç si´ na Zjazd Europejski. W tym roku naj-
lepsi dystrybutorzy naszego kontynentu spotkajà si´ w Ko-

penhadze. Je˝eli nie zakwalifikowa∏eÊ si´ do uczestnictwa w tegorocz-
nym Zjeêdzie, od wrzeÊnia b´dziesz mieç szans´ kwalifikacji na Zjazd 
Europejski 2006. Nie przegap sierpniowego wydania „Forever”, w któ-
rym opublikujemy zasady kwalifikacji!

18 Zach´ciç swoich 25 dystrybutorów do kwalifikacji na 
Zjazd Europejski. Najlepiej Êwi´tuje si´ w grupie. Zach´ç 

swoich dystrybutorów, aby oni równie˝ pracowali nad zdobyciem kwa-
lifikacji. Zjazd Europejski to nie tylko fantastyczna zabawa, ale tak˝e 
du˝o nowych, cennych wiadomoÊci – do wykorzystania w rozwoju bi-
znesu Forever!

19 Zakwalifikowaç si´ na Zjazd Mi´dzynarodowy. Ty te˝ 
mo˝esz pojechaç do USA! Zakwalifikuj si´ na jeden z pozio-

mów, a cz´Êç – lub nawet ca∏oÊç – kosztów wycieczki pokryje FLP! 
Szcze gó∏owe zasady kwalifikacji znajdziesz w Zasadach 
Dzia∏alnoÊci.

20 Zakwalifikowaç si´ na wycieczk´ pozjazdowà. BezpoÊred-
nio po Zjeêdzie Mi´dzynarodowym mo˝esz zwiedziç Biuro 

G∏ówne FLP Int., plantacje aloesowe i zak∏ady przetwórcze Aloe Vera 
of America. Jest to naprawd´ niezapomniana wycieczka w towarzy-
stwie najlepszych dystrybutorów z ca∏ego Êwiata i szefostwa FLP In-
ternational! 

21 Zakwalifikowaç si´ do Programu Motywacyjnego. Za do-
datkowe pieniàdze, jakie sà Ci co miesiàc wyp∏acane z tytu∏u 

kwalifikacji do tego programu, mo˝esz kupiç samochód, mieszkanie, 
dom itp. Skorzystaj z tej nagrody za zgodne z zasadami, poprawne bu-
dowanie biznesu FLP. Szczegó∏y w Zasadach Dzia∏alnoÊci. 

22 Zakwalifikowaç si´ do Programu Podzia∏u Zysków. Dys-
trybutorzy ka˝dego kraju, którego obroty przekraczajà 5000 

pk. miesi´cznie, majà szans´ wziàç udzia∏ w podziale zysków firmy. 
Polska jest na najlepszej drodze, by w 2005 r. do∏àczyç do takich 
paƒstw – jaki b´dzie Twój udzia∏ w tym sukcesie? Dodatkowà nagrodà 
jest to, ˝e co roku wr´czanie czeków z Programu Podzia∏u Zysków 
odbywa si´ w innym europejskim mieÊcie!

23 Kwalifikowaç si´ do Premii Lidera i Premii Jonathana. 
• Premia Lidera – awansuj na stanowisko Uznanego Me-

ned˝era i pomó˝ swoim dystrybutorom zrealizowaç ten sam cel! 
Dok∏adne zasady kwalifikacji do tej premii znajdziesz w Zasadach 
Dzia∏alnoÊci lub poznasz oglàdajàc film „Plan Marketingowy”.
• Premia Jonathana – lukratywna premia, którà mogà otrzymy-
waç dystrybutorzy od stanowiska Szafirowego Mened˝era wzwy˝. 
Kiedy awansujesz i b´dziesz kwalifikowaç si´ do jej otrzymywa-
nia, Twoje zarobki mogà wzrosnàç niemal DWUKROTNIE!

24 Dok∏adnie poznaç Zasady Dzia∏alnoÊci. Im lepiej poznasz 
Plan Marketingowy, zrozumiesz, jak naliczane sà premie, do-

wiesz si´, jakie dodatkowe programy premiowe oferuje FLP, tym 
wi´ksze b´dà Twoje zarobki i tym lepszym b´dziesz liderem, pro-
wadzàc innych do sukcesów!

25 Uczestniczyç w firmowych spotkaniach – oprócz Trenin-
gów Jonathana, Biuro G∏ówne FLP Poland organizuje wiele 

innych spotkaƒ zarówno w Warszawie, jak i w regionach. Naj wa˝-
niejszym z nich sà Urodziny FLP Poland, które w tym roku odb´dà 
si´ 26 listopada. Szczó∏owe informacje na temat najbli˝szych spotkaƒ 
znajdziesz zawsze na ostatniej stronie miesi´cznika „Forever”.

Przed nami ca∏y rok 2005 na realizacj´ celów jakie sobie wy-
tyczymy. Do dzie∏a wi´c i powodzenia! 
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Trening Jonathana 29 stycznia 2005 r., godz. 11:00-17:00 
Millennium Plaza, sala konferencyjna Blue Room, 6. pi´tro 
Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Michael Strachowitz rozpoczà∏ swojà karier´ w 1977 r., 
wià˝àc si´ z niemieckim oddzia∏em jednej z najwi´kszych 
firm MLM na Êwiecie. W ciàgu pi´ciu lat zbudowa∏ struk-
tur´ o zasi´gu europejskim, liczàcà w sumie ponad 20 000 
dystrybutorów. Da∏o mu to miejsce wÊród najlepszych dys-
trybutorów jego firmy. Znalaz∏ si´ w elitarnej grupie zale-
dwie trzech zespo∏ów, które dosz∏y w Niemczech tak wysoko. 
Od koƒca lat osiemdziesiàtych Michael Strachowitz korzysta 

z dochodów, jakie przynios∏o mu stworzenie tak pot´˝nej struktury, i pracuje 
jako szkoleniowiec oraz konsultant, koncentrujàc si´ na tematach takich jak 
sprzeda˝, komunikacja oraz rozwój osobisty. www.strachowitz.de 

Na sobotnim szkoleniu:
•   Marketing sieciowy to prosty i ∏atwy do powielenia przez 

ka˝dego system
• Regu∏y i zasady w marketingu sieciowym
•   Ka˝dy sukces mo˝na zaplanowaç – czy Ty zaplanowa∏eÊ ju˝ 

swój i Twojej struktury? 

Spotkanie regionalne 
19 lutego 2005 r., godz. 12:00
Gdaƒsk, Holiday Inn, ul. Podwale 2
W programie: 

– Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer
– dr Zdzis∏aw Kubat – Produkty FLP w trosce o nasze dzieci
– Senior Mened˝er Halina Sm´tek – szkolenie marketingowe
– wiza˝ystka Krystyna Konarzewska Poka˝, kim jesteÊ w biznesie   
– Grupa szantowa!

Lutowe szkolenia o produktach:
WARSZAWA
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
dr n. med. Klementyna Makuch
10/02/05  Równowaga i harmonia z produktami Forever
mgr chemii Teresa Bojarek
24/02/05  Przygotujmy nasze organizmy do lepszego przyswajania produk-

tów Forever

REGIONY
dr Emilia Zgirska-Kulaziƒska
OdpornoÊç organizmu z produktami Forever.
16/02/05  Bydgoszcz, Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00

dr Zdzis∏aw Kubat
Produkty FLP w trosce o nasze dzieci
 1/02/05 Kraków, Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1, godz. 18:00
 8/02/05 Sandomierz, Instytut Teologiczny, ul. Mariacka, godz. 18:00
dr Maria Kraczka
Zdrowie z produktami Forever
 7/02/05  Tarnów, Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa, ul. Mickie-

wicza 8, godz. 18:00
lekarz laryngolog Maria Czy˝
Profilaktyka górnych dróg oddechowych
18/02/05  OÊwi´cim, OÊwiecimskie Centrum Kultury, ul. Âniadeckie-

go 24, godz. 18:00
dr Jerzy Oleszkiewicz
U˝ytecznoÊç produktów FLP w zaspokajaniu g∏odu jakoÊciowego
8/02/2005 Ostro∏´ka, SM, ul. Hallera 13, godz. 18:00

Szkolenie marketingowe: 
Dyrektor Jacek Kandefer
FLP Twojà szansà na w∏asny biznes i finan sowà niezale˝noÊç
10/02/05  Szczecin, Hotel Novotel, al. 3 Maja, sala Amber, godz. 18:00

Szansa na Biznes:
Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
8,22/02/05 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz  Sm´tkowie
Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
druga Êroda miesiàca – Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamikowie
ostatni wtorek – Mened˝er Bo˝ena Mach
Gdaƒsk, sala szkoleniowa w budynku oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2
druga Êr. – Mened˝er Krystyna Król 
czwarta Êr. – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka
Kraków, sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
pierwsza Êr. – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 
Krapkowice, biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. Ks. Duszy 2, godz. 18:00 
drugi czwartek – Kierownik Agnieszka Osiƒska
¸ódê, biuro Przodujàcego Mened˝era  Gra˝yny Kurp, ul. Kiliƒskiego 85 
Ostro∏´ka, SM , ul. Hallera 13, godz. 18:00 
7/02/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie
Tarnów, OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Âwiat 30
pierwszy i trzeci poniedzia∏ek
Wroc∏aw, budynek obok oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
pierwszy wtorek miesiàca – Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
drugi wtorek – Kierownik Agnieszka Osiƒska

Wydarzenia i informacje

Zmiana cen

W zwiàzku ze zmianà kwalifikacji PKWiU nast´pujàcych produktów:
Mià˝sz  Aloe Vera, Mià˝sz Aloe Vera z brzoskwiniami, Mià˝sz Aloe Vera z sokiem z ̋ urawin i jab∏ek, 
Forever Freedom, Forever Lite o smaku czekoladowym
poczàwszy od 1 lutego 2005 roku ceny brutto (hurtowe i detaliczne) tych produktów wynoszà:

Opis produktu Cena hurtowa 
brutto przed zmianà

Cena hurtowa brutto 
po zmianie

Cena detaliczna 
brutto przed zmianà

Cena detaliczna brutto 
po zmianie

Mià˝sz Aloe Vera 80,59 PLN 70,68 PLN 115,25 PLN 101,08 PLN

Mià˝sz Aloe Vera 
z brzoskwiniami

87,77 PLN 76,98 PLN 125,50 PLN 110,07 PLN

Mià˝sz Aloe Vera 
z sokiem z ˝urawin i jab∏ek

80,59 PLN 70,68 PLN 115,25 PLN 101,08 PLN

Forever Freedom 110,17 PLN 96,62 PLN 157,54 PLN 138,17 PLN

Forever Lite 
o smaku czekoladowym

76,98 PLN 87,77 PLN 110,07 PLN 125,50 PLN

Forever Lite 
o smaku waniliowym

76,98 PLN 76,98 PLN 110,07 PLN 110,07 PLN

Oznacza to, i˝ ceny brutto wszystkich mià˝szy aloesowych ulegajà obni˝eniu, cena Forever Lite 
o smaku waniliowym nie ulega zmianie, a jedynym produktem, którego cena brutto zostanie 
podwy˝szona jest Forever Lite o smaku czekoladowym.

Zamówienia z dostawà do domu

Uprzejmie informujemy, ˝e od kwietnia 2005 r. za-
mówienia z dostawà do domu b´dà przyjmowane 
nie póêniej ni˝ na trzy dni robocze przed koƒcem 
miesiàca. Oznacza to, ˝e ostatnim dniem przyjmo-
wania zamówieƒ w roku 2005 b´dà:

W tych dniach zamówienia b´dà przyjmowane do 
godziny 20.00 (równie˝ w poniedzia∏ki i piàtki). 
Odbiór towaru musi nastàpiç w tym samym 
miesiàcu, w którym zosta∏ on zamówiony. W przy-
padku nieodebrania towaru przed koƒcem mie-
siàca, pk. wynikajàce z nieodebranego zamówie-
nia nie b´dà zaliczane do punktacji za dany 
miesiàc. 
Zamawianie produktów z dostawà do domu pod war-
szawskim numerami telefonów: 22/456 43 54-55. 
Dostawa w ciàgu trzech dni roboczych.

27 kwietnia  
25 maja
27 czerwca

26 lipca
26 sierpnia
27 wrzeÊnia

26 paêdziernika
25 listopada
27 grudnia


