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Aloe Fleur de Jouvence:

M∏odzieƒczy wyglàd 
ka˝dej mamy!

Na przestrzeni wieków cywilizacje ca∏ego Êwiata korzysta∏y z do -

 bro dziejstw Aloe Vera, by nadaç skórze zdrowy, m∏ody i pi´kny 

wyglàd. Forever Living Products uchwyci∏o potencja∏ tej niezwyk∏ej 

roÊliny, by wykorzystaç jà jako podstaw´ jednego z najlepszych 

dost´pnych programów piel´gnacji cery.

Aloe Fleur de Jouvence (Aloesowy Kwiat M∏odoÊci) to jeden 

z najskuteczniejszych zestawów regenerujàcych skór´. Stanowi 

kolekcj´ szeÊciu unikalnych produktów, a ka˝dy z nich zosta∏ dobra-

ny tak, by razem stworzyç kompletny program piel´gnacji cery. 

Opracowujàc zestaw, Forever Living Products po∏àczy∏o tradycyjnà 

màdroÊç z najnowszymi zdobyczami wspó∏czesnej kosmetologii. 

Podstawà zestawu jest czysty mià˝sz Aloe Vera, który nast´pnie 

zosta∏ skomponowany w doskona∏ych proporcjach z innymi dara-

mi natury: kwasem hialuronowym, hydrolizowanà elas tynà, kola-

genem i ekstraktami roÊ lin nymi. Aloe Fleur de Jouvence pomaga 

chroniç skór´ przed przedwczesnym starzeniem si´, nawil˝a jà 

oraz w sposób naturalny stymuluje regeneracj´ tkanki skórnej. 

Dzi´ki temu skóra na d∏ugo zachowuje Êwie˝oÊç, j´drnoÊç i zdrowy 

koloryt.

26 maja: Dzieƒ Matki
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List od prezydenta

Miniony miesiàc by∏ jak przeja˝d˝ka kolejkà 

górskà – niebosi´˝ne szczyty i niespodziewa-

ny spadek. „Szczyty” by∏y jak zwykle zwiàzane 

z tym wszystkim, co dzieje si´ w Forever na 

ca∏ym Êwiecie i z sukcesami naszych dystrybu-

torów. Jednym z nich by∏, pierwszy w historii FLP, ogólnoeuropejski 

Zjazd Podzia∏u Zysków, który odby∏ si´ w Berlinie. Rozdanie w ciàgu 

jednego dnia ponad 10 mln $ dystrybutorom z ca∏ej Europy to na-

prawd´ fantastyczne uczucie! Natomiast owym „spadkiem”, najgor-

szym momentem miesiàca, by∏y tragiczne wieÊci o Êmierci Lynne 

deMatties, naszej nowej wiceprezes ds. HR, która zgin´∏a w wypadku 

samochodowym podczas walentynkowego wyjazdu z m´˝em Nickiem.  

Lynne by∏a niezwyk∏à kobietà, wielkà profesjonalistkà, najwy˝szej kla-

sy specjalistkà i przyjació∏kà. 

Nieraz s∏ysza∏em stwierdzenie, ˝e „ka˝dego mo˝na zastàpiç”, jednak 

w tym przypadku mog´ zdecydowanie powiedzieç, ˝e nikt nie zastàpi 

Lynne deMatties. Nie chodzi mi o to, ˝e zawodowa pustka, jakà 

spowodowa∏a Êmierç Lynne, nie zostanie wype∏niona. To, co mam na 

myÊli, to fakt, ̋ e Lynne pozostawi∏a trwa∏e dziedzictwo, ̋ e jej obecnoÊç 

i wp∏yw sta∏y si´ cz´Êcià struktury naszej firmy. Âmierç Lynne jest dla 

rodziny Forever ogromnà stratà.

Nawet odczuwajàc tak wielki smutek, w g∏´bi serca pozostaj´ optymistà 

i wierz´ w uzdrawiajàcà moc ka˝dego doÊwiadczenia, niezale˝nie od 

tego, jak smutne by nie by∏o. Lynne pozostawi∏a nam inspirujàcà, 

barwnà i magicznà spuÊcizn´: dzi´ki niej jesteÊmy lepszà firmà, ja je-

stem lepszà osobà, ˝yjemy w lepszym Êwiecie. Wiem, ˝e teraz spoczy-

wa, ale jakaÊ cz´Êç mnie nie mo˝e zgodziç si´ z tym, ˝e jej praca jest 

skoƒczona. MyÊl´ o mi∏oÊci jako o „czasowniku”, o czymÊ, co si´ „dzie-

je”, o motywacji; musimy wykorzystaç inspiracj´ i przyk∏ad Lynne, by 

byç milszymi, cz´Êciej mówiç „kocham Ci´” i „przepraszam”, a tak˝e 

wi´cej inwestowaç w nasze zwiàzki. Ta motywacja, by byç lepszymi, 

jest cz´Êcià dziedzictwa, jakie pozostawi∏a nam Lynne.

Abraham Lincoln powiedzia∏ kiedyÊ coÊ wspania∏ego: W koƒcu nie 
liczy si´ to, ile lat trwa twoje ˝ycie, ale to, ile jest ˝ycia w twoich latach. 
Zach´cam Was, abyÊcie pami´tajàc o tym:

Pracowali, jakby nie by∏y Wam potrzebne pieniàdze,

kochali, jakby nikt Was nigdy nie zrani∏

i taƒczyli, jakby nikt na Was nie patrzy∏!

Kierujcie si´ tymi màdrymi s∏owami i w pe∏ni korzystajcie z ˝ycia. 

JesteÊmy bez przerwy zabiegani, ale czasem chyba warto przystanàç na 

chwil´ nad brzegiem jeziora, na ∏àce, u stóp góry i tchnàç wi´cej „˝ycia” 

w ka˝dy z naszych dni. 

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora

Informacja o Êmierci Ojca Âwi´tego 

przygn´bi∏a miliony ludzi na Êwiecie. Ta 

wielka strata dla ludzkoÊci sprawi∏a, ˝e 

ca∏e narody pogrà˝y∏y si´ w smutku, zadumie nad przemijaniem 

i rozwa˝aniach nad bezmiarem dobra, jakie czyni∏ Ojciec Âwi´ty 

w czasie swojego pontyfikatu. 

Nie ma jednak drugiego miejsca na Êwiecie, gdzie na t´ smutnà 

wiadomoÊç pola∏oby si´ tak wiele ∏ez jak w Polsce. Dla nas ta strata 

by∏a najci´˝sza. Jan Pawe∏ II jako najwi´kszy autorytet, oparcie moral-

ne oraz niedoÊcigniony wzór dobra, na zawsze pozostanie w sercach 

i umys∏ach Polaków. Okryci ˝a∏obà po Wielkim Polaku pami´tajmy 

o jego ogromnym optymizmie i sile woli, spróbujmy uczciç jego 

pami´ç, korzystajàc z optymizmu, jaki go zawsze otacza∏, i ˝yjmy 

jak najlepiej, najefektywniej, najuczciwiej jak to tylko mo˝na sobie 

wyobraziç.

˚yjmy pe∏nà piersià i pracujmy, pomagajàc innym w spe∏nianiu 

marzeƒ dzi´ki Forever.

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek 
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Dziennik ¸ódzki  8 lutego 2005

Apteka na ∏àce
„W tzw. papirusie Ebersa z Teb (1550 rok p.n.e) wymienionych jest kil-
kaset roÊlin leczniczych wraz ze sposobami ich stosowania m.in. aloes, 
mi´ta, any˝”.

Nowa Trybuna Opolska 24 lutego 2005

Aloes na rany
„Lecznicze w∏aÊciwoÊci tej roÊliny by∏y znane ju˝ 5 tysi´cy lat temu. Sà 
one szczególnie zbawienne dla skóry. Aloes dzia∏a nawil˝ajàco, przeciw-
zapalnie oraz pomaga w gojeniu powsta∏ych na niej ran, oparzeƒ oraz 
uszkodzeƒ wywo∏anych ró˝nymi czynnikami, w tym – promieniowaniem 
s∏onecznym. Poleca si´ go równie˝ w przypadku opryszczki”.

Zdrowie Kobiet marzec 2005

Pacjent Polski marzec 2005

Shape
kwiecieƒ 2005

Zio∏a sà dobre na wszystko
„Aloes na oparzenia. To roÊ lina 
o grubych i bardzo mi´ sistych, 
ale wàskich liÊciach, którà 
mo˝na hodowaç w domu w do-
niczce (nie wymaga cz´s tego 
podlewania). Od wieków uzna-
wana jest za najlepszy lek na 
podra˝nienia skóry, oparzenia 
i skaleczenia. Wystarczy roz ∏a-
maç liÊç, wyjàç z niego mià˝sz 
i po∏o˝yç na ran´. Aloes przy-
spiesza regeneracj´ skóry, ma 
dzia∏anie antybakteryjne i an-
tyseptyczne. RoÊlin´ t´ mo˝esz 
równie˝ wykorzystaç do robie-
nia maseczki piel´gnacyjnej. 
Egipcjanki naciera∏y skór´ sokiem z aloesu, aby by∏a g∏adka i j´drna. 
JeÊli masz s∏abà odpornoÊç, problemy ze skórà lub trawieniem, pij sok 
z aloesu”.

Voyage  kwiecieƒ 2005

Motyw roÊlinny
„Do najstarszych roÊlin wykorzystywanych przy leczeniu skóry nale˝y 
aloes. Przyspiesza gojenie si´ ran, dzia∏a kojàco. Egipcjanie wykorzy-
stywali go przy balsamowaniu zw∏ok. Olejek z aloesu zmniejsza bli-
zny, rozjaÊnia przebarwienia, wyg∏adza zmarszczki, ∏agodzi oparzenia 
s∏oneczne. Pobudza równie˝ odnow´ komórek, co spowalnia procesy 
starzenia”.

Kobieta Fakt  marzec 2005

Bàdê wiecznie m∏oda
„Mià˝sz liÊci aloesu zawiera ponad 150 czynnych sk∏adników, mi´dzy 
innymi enzymy, bia∏ka potrzebne do budowy organizmu i witaminy 
A, C, E, czyli komplet antyoksydantów walczàcych z wolnymi rodni-
kami. Ma dzia∏anie tonizujàce, stymulujàce i bakteriobójcze. Dzia∏a 
regenerujàco i wzmacniajàco na tkanki ca∏ego cia∏a, m.in. pobudza 
wzrost i napraw´ komórek skóry”.

Super Express  dodatek Zdrowie i Uroda
22/02/2005

Jak zrzuciç po zimie kilka kilogramów
„Kosmetyki. Preparaty odchudzajàce zawierajà m.in. wyciàgi roÊlinne 
(z mi∏orz´bu japoƒskiego, ruty pachnàcej, aloesu, herbaty, blusz-
czu)”.

Dziennik Zachodni – ̊ yj Zdrowo
19/03/2005

Sokowa, jab∏kowa, zbo˝owa (trzy warianty diety)
„To ci pomo˝e! Aloes. (...) Odtruwa, regeneruje, wspomaga uk∏ad 
odpornoÊciowy, dobrze dzia∏a na wàtrob´ i przewód pokarmowy”.

Aloes w prasie
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1. Anna i Zbigniew Adamikowie
2. Bo˝ena Gaj
3. Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
4. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
5. Agnieszka Osiƒska

 6. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
 7. Iwona Naciuk
 8. Wies∏awa i Adam Spyrowie
 9. Magdalena Strojna
10. Danuta i Edward Wienchowie

Iwona Naciuk Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy

Józef Bere˝ewski Ewa Konarska
Jolanta G´bala Agnieszka Osiƒska 
Jerzy Iwaszkiewicz Agnieszka Osiƒska
Anna Kaniewska Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Anna ˚u∏awiƒska Wies∏awa i Adam Spyrowie

Bogumi∏a i Jan Srokowie,
Diamentowo-Szafirowi Mened˝erowie
poziom III

Urszula i Tomasz Kuçkowie,
Senior Mened˝erowie
poziom I

Urszula Kuçka i Bogumi∏a Sroka 
odbierajà symboliczne klucze z ràk 
Dyrektora FLPP Jacka Kandefera

Anna i Zbigniew Adamikowie Jolanta i Waldemar Jankowscy

Za miesiàc : Portret Sukcesu – wywiad z pp. Adamikami.

Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy Anna i Zbigniew Adamikowie

Agnieszka Osiƒska Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy

1. Anna i Zbigniew Adamikowie
2. Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
3. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
4. Krystyna i Jerzy Orubowie
5. Iwona Naciuk

Asystenci Kierownika – patrz str. 8

10 NAJLEPSZYCH

Asystenci MENED˚ERA sponsorzy:

KIEROWNICY sponsorzy:

Awanse i osiàgni´cia • marzec 2005 

PROGRAM MOTYWACYJNY

SENIOR MENED˚EROWIE sponsorzy:

MENED˚EROWIE sponsorzy:

5 SPONSORÓW NA MEDAL   styczeƒ-marzec 2005
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Warszawa, 19 marca 2005 r.

Powitanie 
wiosny

Top Dystrybutorzy 2004

10 Najlepszych 2004

10 Najlepszych luty 2005

10 Najlepszych styczeƒ 2005

Jacek Kandefer, Dyrektor FLPP

Trening Jonathana
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Mimo nieco jeszcze zimowej aury witaliÊmy 
wiosn´! Dyrektor Jacek Kandefer mówi∏ 
o nowych narz´dziach pracy, dzi´ki któ-
rym Wasz biznes Forever rozkwitnie! Pod-
sumowa∏ tak˝e Zjazd Podzia∏u Zysków, jaki 
26 lutego odby∏ si´ w Berlinie. Coraz wi´cej 
europejskich paƒstw korzysta z udzia∏u 
w tym fantastycznym programie – kolej 
tak˝e na Polsk´!
Dr Pasturaczak mówi∏a, jak rozpoczàç 
nowà por´ roku w dobrej formie, a Senior 
Me ned˝er Halina Sm´tek dzieli∏a si´ swo-
imi doÊwiadczeniami w stosowaniu produk-
tów, które pomog∏y jej odzyskaç kondycj´.
Na Treningu uhonorowaliÊmy tak˝e dys -
 try butorów, którzy przez ca∏y miniony rok 
systematycznie pracowali i osiàgn´li naj-
wi´ksze sukcesy.

Senior Mened˝er Halina Sm´tek
dzieli si´ swoimi doÊwiadczeniami
w u˝ywaniu produktów

Prezentacja
czasopisma
Les Nouvelles 
Esthetiques
z artyku∏em
o aloesie

Asystenci Kierownika

Dr Maria Pasturczak o dobrej formie na 
wiosn´

Kierownicy

Asystenci Mened˝era
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ach co to by∏ za bal ...

Ponad 300 dystrybutorów z Ma∏opolski, Pod-
karpacia i okolic. Wielu liderów z ca∏ej Polski. 
Ogromny tort urodzinowy cukierni „Staro-
wicz”, wspania∏a oprawa muzyczna przy akom-
paniamencie zaprzyjaênionego z FLPP Kraków 
zespo∏u ATUT. 
Gal´ X urodzin Oddzia∏u krakowskiego otwo-
rzyli i prowadzili Diamentowo-Szafirowy Mene-
d˝er Bogumi∏a Sroka oraz Kierownik Oddzia∏u 
W∏adys∏aw Peszko. GoÊciem honorowym by∏ 
Dyrektor FLPP Jacek Kandefer, który podzie-
li∏ si´ z nami refleksjami na temat dzia∏alnoÊci 
i ogromnego zasi´gu Oddzia∏u krakowskiego, 
rozwoju i perspektyw dla MLM w Polsce, jak 
równie˝ dzia∏alnoÊci dystrybutorskiej.
Spotkanie uÊwietni∏y wyk∏ady: Iwony Majew-
skiej-Opie∏ki – wspania ∏ego szkoleniowca 
w dziedzinie zarzàdzania i kierowania ludêmi 
oraz lek. med. Katarzyny Zgirskiej-Kula ziƒ-
skiej, która w doskona∏y i niezwykle prze-

konujàcy sposób mówi∏a o potrzebach naszego 
organizmu oraz pomocnej i jak˝e wa˝nej roli 
produktów FLP. 
Kwintesencjà jubileuszowego spotkania by∏y 
wypowiedzi Mened˝erów naszego regionu na 
temat ich drogi do sukcesu oraz motywacji do 
kolejnych awansów w Planie Marketingowym. 
Niezwyk∏à niespodziankà dla wszystkich 
uczest ników by∏ przygotowany przez organiza-
torów film wspomnieniowy o Oddziale FLPP 
Kraków. Z wypiekami na twarzy oglàdaliÊmy 
naszych wspania∏ych kolegów, ich drog´ do 
sukcesu oraz niezapomnianà dla wszystkich wi-
zyt´ Rexa Maughana przed kilku laty i jego 
wystàpienie w Teatrze S∏owackiego. 

... ach co to by∏ za bal
Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu!

Monika Kaczmarska,
Asystent Kierownika, Kraków

Hej, nad krakowskim rynkiem
Jonathan szybuje, Jonathan szybuje,
Aloes wypity nasz sukces zwiastuje,
Aloes wypity nasz sukces zwiastuje.
Hej, Krakowiacy górà,
Jonathan si´ cieszy, Jonathan si´ cieszy,
10 lat sukcesu wcale nas nie peszy,
10 lat sukcesu wcale nas nie peszy!

X urodziny FLPP Oddzia∏ Kraków 12 marca 2005

Jacek Kandefer, Dyrektor FLPP

Asystenci KIEROWNIKA

Renata Adamiec, Barbara Andrzejewska, Adam Badowicz, Alicja Baraƒska, Edyta Bartnikowska, Agnieszka Bereda, Teresa Bielak, Emilia Bielawska, Teresa 
BroÊ, Agnieszka Brzostowska, Iwona BuÊkiewicz, Ma∏gorzata Cebula, Daniel Che∏stowski, Aldona i W∏odzimierz Chleboszowie, Celina Ciborowska, Ewa 
Damasiewicz, Marianna Domaƒska, Sabina Dudek, Iwona i Bogumi∏ Dudzikowie, Agnieszka Dylkowska, Alicja Dziduch, Maria Falkowska, Robert Faron, 
Ewelina Felkiewicz, Barbara Gacek, El˝bieta Gacka, Bronis∏aw G´bala, Jadwiga Giers, Ewa Grembowicz, Sabina Grochowska, Krzysztof Grochowski, 
Monika Hajduk, Urszula i Jerzy Ha∏asowie, Renata Hejsak, Agata Huczek, Lucjan Izdebski, Marlena Jadanowska, Dorota Jagie∏ka, Wanda i Jan Jagie∏∏owie, 
Ma∏gorzata Jaruga, Marzena J´drejek, Ma∏gorzata i Tomasz Karakulowie, Marek Kaszubski, Agata Kawaler, Ma∏gorzata i Wojciech Kawulowie, Zofia Klaren, 
Piotr Klukiewicz, Ewa Knowa, Marianna Kobyliƒska, Bo˝ena i Józef Kokociƒscy, Beata Ko∏odziejczyk, Zofia Kowalska, Ewelina Kozak, Ma∏gorzata Kulpa, 
Ma∏gorzata i Henryk Laskowscy, Iwona Lazar, Ma∏gorzata Lewandowska, Bo˝ena Luba, Bogus∏aw Madej, Henryk Madziar, Agnieszka Mandrykowska, 
El˝bieta Mandrykowska, Agnieszka Mas∏owska, Ma∏gorzata Matczak, Józefa Mi´tkiewska, Barbara Mincer, Izabela Modzelewska, Teresa Modzelewska, 
Wioleta Mróz, Gra˝yna Nazarewicz, Ma∏gorzata Niebrzydowska-åwik∏a, Anna Nowak, Zofia i Zenon Odejewscy, Monika Odrobina, Karina Ogaza, 
Agnieszka i Andrzej Oleszyccy, Jakub Orze∏, Stefania Orze∏, Aleksandra Ossowicka, Roman Ozimek, Ma∏gorzata Pilch, Alicja Pioch, Wies∏awa Pipowska, 
Andrzej Poczàtek, Barbara Pokorska, Ma∏gorzata i Tadeusz Popielakowie, Sylwia Przybylska, Gerhard Przybylski, Bernadeta Przygoda, Miros∏awa Rogala, 
Gabriela Ró˝aƒska, Danuta Ró˝ycka-Kowal, Anna Ryba, Anna Robert Sawiccy, Barbara Sawicka, Ewa i Tomasz Siarczyƒscy, Adam Simik, Krystyna Siwiec, 
Magdalena i Robert Ska∏kowie, Alina Sk∏odowska, Anita S∏omiƒska, Anatoliy Snyegovy, Danuta Sroka, Joanna Stachurska, Joanna Sterchenbach, Danuta 
Straszewska, Jolanta Stràczek, Ewa Stykuç, Marta Susipko, Agnieszka Szatkowska, Julianna Szelàg, Zofia Szemraj, Maria Szendrak, Ewa Szleszyƒska, Ewa 
Szmaciarska, Katarzyna Szyd∏owska, Danuta Szymaniak, Karolina Âwirad, Dorota Tetela, Katarzyna Twardowska, Zenon Usarkiewicz, Ma∏gorzata i Damian 
Walasowie, Urszula i Mariusz Waleƒscy, Zofia i Norbert Wicharowie, Miros∏aw Wicznowski, Jan Wieczorek, Janina Wiejska, Miros∏aw Wojtala, Aleksander 
Wolak, Dorota Wróblewska, Bo˝ena Wyszomirska, Miros∏aw Zaborowski, Janina Zarzeczna, Beata Zaszewska, Beata ZawiÊlak, Aleksandra Zwierzyk

Mened˝erowie

dokoƒczenie awansów ze str. 5
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FLPP pomaga
Z ogromnà przyjemnoÊcià przekazuje-
my Paƒstwu podzi´ko wania Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom Chorym na 
Schorzenia Dróg ̊ ó∏ciowych i Wàtroby 
„Liver” za udzielone przez naszà firm´ 
wsparcie.

Regionalne sukcesy

Bogumi∏a i Jan Srokowie,
Diamentowo-Szafirowi Mened˝erowie

Iwona
Majewska-Opie∏ka

Dr Katarzyna
Zgirska-Kulaziƒska

Dr Maria Kraczka Prowadzàcy: Bogumi∏a Sroka 
i W∏adys∏aw Peszko, 
kierownik O/Kraków

Raporty regionalne
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ALERGIE
– wspó∏czesna plaga, narastajàcy problem medyczny, 

wyzwanie dla medycyny naturalnej.

Statystyki medyczne sà coraz bardziej alarmujàce. Z roku na rok przy-
bywa pacjentów z rozpoznaniem choroby: alergia. WÊród pacjentów 
przewa˝ajà dzieci, ale coraz wi´kszà grup´ stanowià doroÊli, których 
choroba dopada „na stare lata”.
Co to jest alergia? NajproÊciej – jest to nadwra˝liwoÊç organizmu 
cz∏owieka, a dok∏adnie jego uk∏adu odpornoÊciowego, na rozmaite ele-
menty Êrodowiska. Nazywamy je alergenami. Mogà nimi byç w∏aÊciwie 
wszystkie elementy otaczajàcego nas Êwiata: py∏ki traw, kwiatów, 
drzew, owoce cytrusowe, truskawki, pomidory, jajka, mi´so ryb, le-
karstwa, kosmetyki. Od niedawna pojawi∏ si´ problem mleka – aler-
gogenne sà bowiem produkty nieprawid∏owego trawienia mleka, a nie 
samo mleko. 
Zale˝nie od sposobu dostawania si´ alergenu do organizmu wyró˝niamy:
•  Alergie oddechowe – wrotami dla alergenów lotnych, py∏ków i ku-

rzu sà Êluzówki górnych dróg oddechowych. Czàstki alergenów 
osiadajà na Êluzówkach, wywo∏ujà podra˝nienie, powodujàc wydzie-
lenie si´ zwi´kszonej iloÊci histaminy, i dajà pe∏ny obraz alergii od-
dechowej: kichanie, sw´dzenie, katar, kaszel, ∏zawienie spojówek. 
Obrz´k Êluzówek mo˝e obejmowaç ca∏e drzewo oskrzelowe, dopro-
wadzajàc do znacznego zw´˝enia dróg oddechowych, czego skut-
kiem jest napad silnej dusznoÊci.

•  Alergie pokarmowe – drogà wnikni´cia alergenów jest przewód po-
karmowy. Objawy dotyczà przewodu pokarmowego: ból brzucha, 
nudnoÊci, czasem wymioty, wolny stolec, cz´sto jednak tej alergii 
towarzyszà objawy skórne: sw´dzàce wysypki, mocno sw´dzàce 
p´kni´cia skóry – szczególnie w zgi´ciach oko∏ostawowych (kolana, 
∏okcie, kark) – a˝ do g∏´bokich ran.

•  Alergie kontaktowe – miejscem wnikni´cia alergenu jest skóra; to 
najcz´Êciej alergie na kosmetyki, Êrodki czystoÊci, tkaniny.

Alergicy to zazwyczaj ludzie mniej odporni na zaka˝enia wirusowe 
i bakteryjne, alergiczne dzieci zwykle gorzej rosnà; wszyscy sà z regu∏y 
nadpobudliwi. Alergie bardzo cz´sto w istotny sposób ograniczajà nor-
malnà aktywnoÊç zarówno dzieci, jak i doros∏ych. Najcz´stszà metodà 
leczenia jest farmakologiczne zwalczanie objawów wywo∏anych przez 
nadmiar histaminy. Wadà tych leków jest koniecznoÊç ich d∏ugo cza-
sowego podawania oraz objawy uboczne: cz´sto sennoÊç, apatia, znacz-
ny wzrost apetytu skutkujàcy przyborem masy cia∏a. Rozumiejàc istot´ 
reakcji alergicznej, nie trzeba d∏ugo uzasadniaç, ˝e aloes jest w wal-

ce z alergiami roÊlinà o znaczeniu kluczowym.

*
Wszystkie znane w∏aÊciwoÊci aloesu znajdujà swoje zastosowanie 
w przywracaniu alergikowi wewn´trznej równowagi. 
Oczyszczanie – mo˝liwoÊç wyp∏ukania z organizmu obcych, uczu-
lajàcych zwiàzków chemicznych i toksycznych produktów przemiany 
materii.
Dzia∏anie wzmacniajàce i regenerujàce Êluzówki – zdrowe i mocne 
Êluzówki stanowià doskona∏à obron  ́w∏asnà organizmu przed alergenami. 
Aloes zawiera naturalnà substancj´ antyhistaminowà, redukujàcà 
si∏´ reakcji alergicznej. 
Ogromne znaczenie ma naturalna stymulacja uk∏adu odpor noÊ-

ciowego prowadzàca do jego uporzàdkowania i zharmonizowania re-
akcji na ró˝ne bodêce. Aloes jest równoczeÊnie pierwszym, bardzo 

istotnym suplementem zawierajàcym wszystkie podstawowe sub-

stancje od˝ywcze, enzymy, witaminy i mikroelementy uzupe∏niajàce 

najpilniejsze niedobory. 

Ogromne znaczenie ma dzia∏anie aloesu na przewód pokarmowy alergika. 
Mo˝liwoÊç oczyszczenia przewodu pokarmowego, konkretnie nab∏onka 
jelita cienkiego, z resztek niestrawionego pokarmu i odblokowanie 
w ten sposób kosmków jelitowych przywraca w istocie ich podstawowà 
funkcj´ – wch∏anianie sk∏adników pokarmowych. Aloes normalizuje 
równoczeÊnie ca∏y proces trawienia poprawiajàc jego skutecznoÊç, a to 
w istotny sposób usprawnia wykorzystanie pobieranego pokarmu. Od-
powiednio od˝ywiony organizm potrafi znakomicie wykorzystaç 
wszystkie dost´pne substancje od˝ywcze, co skutkuje bardzo szybko 
znacznà poprawà odpornoÊci. Koniecznie nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e 
aloes to najstarsza roÊlina o wyjàtkowych w∏aÊciwoÊciach gojàcych. 
Jest to istny balsam na pop´kanà skór´ – aloes znakomicie nawil˝a 
i goi.
Niezwykle wa˝nym osiàgni´ciem wspó∏czesnej nauki by∏o dostrze˝nie 
ogromnej roli mikroelementów i pierwiastków Êladowych we wszyst-
kich praktycznie procesach metabolicznych i reakcjach odpornoÊ-
ciowych. Zwrócono uwag´ na dost´pnoÊç tych pierwiastków w naszej 
˝ywnoÊci, wskazujàc tym samym koniecznoÊç suplementacji mineralnej.
Bezcenny jest zatem Forever Nature Min, który zawiera wszystkie 
niezb´dne pierwiastki zaczerpni´te wprost ze skarbca natury.
Nieocenione us∏ugi oddaje alergikom czosnek z tymiankiem (Forever 

Garlic-Thyme). Ten znakomity preparat o w∏aÊciwoÊciach antybiotycz-
nych pozwala zwalczaç wiele infekcji bez u˝ycia chemicznych antybio-
tyków, które same mogà staç si´ przyczynà alergii, majàc równoczeÊnie 
mo˝liwoÊç blokowania uk∏adu odpornoÊciowego.
Nie mo˝na wreszcie pominàç opisywanych ju˝ w∏aÊciwoÊci gojàcych 
aloesu – czyli wszystkich aloesowych produktów do higieny i pie-

l´gnacji skóry. Jednym g∏osem nale˝y wymieniç Aloesowe Myd∏o 

w p∏ynie, ˚el do kàpieli, Galaretk´ Aloe Vera i Emulsj´ Aloesowà.

Kiedy rozpoczàç leczenie, czy mo˝na zapobiegaç? – to dziÊ najistot-
niejsze pytania. I zaraz odpowiadam: ka˝dy czas na rozpocz´cie lecze-
nia jest dobry; im szybciej, tym lepiej. Leczenie dzieci do roku powi-
nien ustalaç znajàcy dziecko i produkty lekarz. Starszym mo˝na po-
dawaç czysty mià˝sz aloesowy rozpoczynajàc od ma∏ych iloÊci (od 1/2 
∏y˝eczki) i Forever Nature-Min (od 1/2 tabletki).
Bardzo wa˝na uwaga: nie wolno odstawiaç przyjmowanych przez 

chorego leków przeciwhistaminowych nagle i bez porozumienia 

z lekarzem! 

Kuracja aloesowa jest procesem naturalnego przywracania równowa-
gi i zachodzi powoli. Chorego nie mo˝na w tym czasie pozbawiaç po-
mocy w postaci przyjmowanych leków.
W profilaktyce alergii nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na prawid∏owy 
poziom odpornoÊci oraz na mo˝liwie najlepszà kondycj´ tych 
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narzàdów,  które stanowià naturalne wrota wnikania alergenów. Cho-
dzi oczywiÊcie o stan Êluzówek. Stàd tak wa˝ne jest dok∏adne leczenie 
wszystkich stanów zapalnych, infekcyjnych. OczywiÊcie nieoceniony 
jest w tych przypadkach Mià˝sz Aloe Vera, ale równie˝ (g∏ównie dla 
jamy ustnej i gard∏a) Aloe First oraz Aloesowa Pasta do z´bów. Na 
dobry stan Êluzówek jamy ustnej ogromny wp∏yw ma równie˝ odpo-
wiedni poziom witaminy C (Absorbent C).

Wiele zaburzeƒ o typie alergii, które uleg∏y (na skutek leczenia lub cza-
sem samoistnie) wyciszeniu, powraca w okresie dojrzewania. Zatem 

warto u alergików przeprowadziç kuracj´ antyalergicznà w okresie doj-
rzewania a˝ do zakoƒczenia procesu wzrostu.
Najwa˝niejszà zaletà naturalnego zwalczania alergii jest naturalne po-
chodzenie stosowanych preparatów. Sà doskonale bezpieczne. Mo˝na 
je bez obaw stosowaç praktycznie w ka˝dym wieku i bez ograniczenia 
d∏ugoÊci podawania. 

dr Maria Kraczka
Mened˝er FLP



Cz∏onek Rady 
Naukowej FLP 
nagrodzony!
Z ogromnà przyjemnoÊcià informujemy, ˝e 
Greg Henderson, doktor chiropraktyki oraz 
medycyny naturalnej, d∏ugoletni przyjaciel 
Forever i cz∏onek Rady Naukowej FLP, zna-
laz∏ si´ w gronie lekarzy, którym przyznano 
tytu∏: Najlepszy Chiropraktyk dla Âwiato-
wego Lidera w dziedzinie zdrowia i opieki nad pacjentami (Top Chiro-
practor for Global Leader in Health and Patient Care), nadawany przez 
Consumers’ Reaserch Council of America (Amery kaƒska Rada Badaƒ 
Konsumenckich). Jest to organizacja badawcza, która dostarcza kon-
sumentom informacji o profesjonalnych us∏ugach na terenie ca∏ych 
USA. Dr Henderson zosta∏ doceniony za swoje doÊwiadczenie, wykszta∏-
cenie, posiadane certyfikaty oraz za swój wk∏ad w upowszechnianie 
wiedzy wÊród specjalistów z bran˝y opieki zdrowotnej, a tak˝e za swo-
je zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç w organizacjach zawodowych. Jego na-
zwisko zostanie umieszczone w „Przewodniku po Najlepszych Chiro-
praktykach Ameryki”, publikacji wydawanej przez Rad´.
„Dr Greg”, jak go nazywajà pacjenci, zawsze odgrywa∏ ogromnà rol´ 
w popularyzowaniu produktów FLP, które regularnie wykorzystuje 
w swojej praktyce. Dr Greg od 25 lat z sukcesem praktykuje w Fall-
brooks w Kalifornii. W jego wielodyscyplinarnej klinice przyjmujà 
neurolodzy, doktor farmacji klinicznej oraz terapeuta masa˝u, wspie-
rani przez personel pomocniczy. Dr Henderson posiada tak˝e certyfi-
kat specjalisty rekonstrukcji wypadkowej.

Energia i entuzjazm dr. Grega znajdujà odzwierciedlenie w radoÊci 
p∏ynàcej z pomagania pacjentom w odzyskaniu pe∏nej sprawnoÊci ru-
chowej i uwalniania ich od bólu. Przyznanie nagrody dr Henderson 
skomentowa∏: – O nagrodzie dowiedzia∏em si´ ze swojej lokalnej gazety. 
Nie by∏em pewien, czy to nie pomy∏ka, dopóki nie sprawdzi∏em strony in-
ternetowej Rady. By∏em bardzo zaskoczony!
Forever Living Products serdecznie gratuluje dr. Hendersonowi 
tego wspania∏ego wyró˝nienia!

Cudowny Dar Natury
Wcià˝ dobrze pami´tam ten dzieƒ przed 23 laty, kiedy moja manikiu-
rzystka zapozna∏a mnie z Forever Living Products i niektórymi pro-
duktami: Mià˝szem Aloe Vera, Galaretkà Aloe Vera i Aktywatorem 
Aloesowym. By∏o to moje pierwsze zetkni´cie z produktami na bazie 
handlowego Aloe Vera, które naprawd´ dzia∏a∏y. Wytwarza∏a je nie-
wielka firma z Arizony, kierowana przez charyzmatycznego przed-
si´biorc´, którego uczciwoÊç przejawia∏a si´ w dba∏oÊci o najwy˝szà 
jakoÊç produktów oraz stosowaniu doskona∏ych metod przetwórczych.  
Wypróbowa∏em produkty i od samego poczàtku pozytywne rezulta-
ty by∏y spójne i przewidywalne. Od tego czasu Aloe Vera jest g∏ównym 
produktem w mojej klinice medycyny chiropraktycznej, która dzia∏a 
na zasadzie „gwarancji zwrotu pieni´dzy” – je˝eli klient nie jest zado-
wolony z któregoÊ z naszych prodktów lub us∏ug, odzyskuje swoje 
pieniàdze. Aloe Vera Forever Living Products znakomicie pasuje do 
naszej filozofii.
Chcia∏bym napisaç o korzyÊciach, jakie przynosi aloes we wspieraniu 
prawid∏owego funkcjonowania stawów, poniewa˝ jest to ostatnio po-
pularny temat w mediach. Produkty takie jak aspiryna lub ibuprofen 
mogà ∏agodziç obrz´ki stawów i poprawiaç zdolnoÊç ruchowà, ale 
jednoczeÊnie mogà powodowaç problemy gastryczne, wrzody, krwawie-
nie w przewodzie pokarmowym. Wielu z naszych pacjentów trafia do 
kliniki w poszukiwaniu innych rozwiàzaƒ, majàc za sobà z∏e doÊ-
wiadczenia w stosowaniu tego typu produktów.
Aloe Vera stanowi integralnà cz´Êç naszego podejÊcia do wspierania 
zdrowego funkcjonowania stawów. Jest to roÊlina bogata w saponiny 
i glikozydy, co do których wykazano, ̋ e sà pomocne w poprawie spraw-
noÊci ruchowej. Istniejà równie˝ dowody potwierdzajàce, ˝e saponiny 
blokujà okreÊlone enzymy w ludzkim organizmie majàce tendencj´ do 
ograniczania zdolnoÊci ruchu.
Mià˝sz Aloe Vera Forever Living Products pozostaje w naszej prakty-
ce g∏ównym produktem. Wielu klientów, którzy nie znajà korzystnych 
w∏aÊciwoÊci, pyta: – Skàd pan wie, ˝e to dzia∏a? Odpowiadam im po 
prostu: – 25 lat stosowania w klinice zasady ca∏kowitego zwrotu pieni´dzy 
(zach´camy ka˝dego, kogo nie zadowalajà osiàgane rezultaty, do wypró-
bowania przez trzy miesiàce produktów i zwrócenia nam potem pustych 
opakowaƒ w celu pe∏nego zwrotu pieni´dzy), obroty firmy prze kraczajàce 
sum´ 2 mld $ rocznie, zwroty na poziomie 0,5-1%. Je˝eli to nie jest do-
wodem na pozytywne efekty, prosz´ mi pokazaç drugà takà firm´, która 
mo˝e to samo o sobie powiedzieç!

˚ycz´ Wam wszystkim powodzenia w pomaganiu lu-
dziom w osiàganiu lepszego, zdrowszego stylu ˝ycia.

dr Greg Henderson, 
doktor chiropraktyki, doktor medycyny naturalnej
Rada Naukowa FLP
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Domy wysprzàtane, pogoda w miar´ ∏adna, panowie wymyli i wy-
czyÊcili swoje pi´kne samochody, panie podczas sprzàtania na Âwi´ta 
na pewno nie zapomnia∏y o ka˝dym zakamarku domostwa. Zwykle 
kupujemy nowe ubrania dla siebie i dzieci, ˝eby Êwietnie si´ prezento-
waç podczas odwiedzin czy Êwiàtecznego spaceru. Obserwowa∏am lu-
dzi i zamiast promieniejàcych, weso∏ych, cieszàcych si´ ˝yciem naj-
cz´Êciej spotyka∏am taki oto obraz: szare, podkrà˝one oczy, zm´czona 
skóra, obrzmia∏a twarz, cz´sto z wypryskami oraz coraz to bardziej po-
wszechna nadwaga – od dzieci po doros∏ych.
Niedobór s∏oƒca podczas zimy, mroêny, ostry wiatr, przegrzane i zbyt 
suche pomieszczenia, nieodpowiednia dieta i brak ruchu nie s∏u˝à na-
szemu zdrowiu i skórze. PomyÊlmy, jak wyglàda nasz organizm i na-
sza skóra, skoro od lata nie by∏o sprzàtane, a cz∏owiek nie zasypia na 
zim´ – organizm pracuje, a my mu w tym nie pomagamy. Sk∏adujemy 
Êmieci i trucizny na coraz to wi´kszych obszarach swojego organizmu. 
To tak, jakbyÊmy wysypisko Êmieci odwrócili do góry nogami – do zie-
mi przeciekajà toksyny i tak te˝ dzieje si´ z naszà skórà.
Ile od jesieni, przez ca∏à zim´ nas∏uchaliÊmy si´ Êwietnych wyk∏adów 
na temat oczyszczania organizmu! Jak wa˝ne (aby nasza skóra by∏a 
zdrowa, j´drna i ∏adna) jest sprzàtanie Êrodka, uzupe∏nianie niedobo-
rów w naszej diecie i jak w po∏àczeniu z preparatami kosmetycznymi 
mo ̋ emy zrobiç generalne porzàdki i wprowadziç nowe nawyki. Wios-
na jest do tego najlepszym okresem, a s∏oƒce sprzyja takim postano-
wieniom.
Zaczynamy od aloesu, bo on jako adaptogen jest Êwietnym prepara-
tem typu „wash&go” – czyli czyÊci i od˝ywia. Nie zapominajmy 
oczywiÊcie o wodzie mineralnej niegazowanej. Najlepsza jest w butel-
ce z tzw. dzióbkiem, aby mo˝na by∏o popijaç co chwil´ w ka˝dej sytu-
acji ma∏ymi ∏ykami, powoli nasàczajàc swoje tkanki i komórki (nag∏e 
wlanie w siebie du˝ej iloÊci p∏ynu dzia∏a bardziej obrz´kowo ni˝ nawad-
niajàco, a przecie˝ chodzi nam oto, ˝eby nasza skóra by∏a j´drna, a nie 
opuchni´ta). Pami´tajmy o suplementach: Polach Zieleni, Lycium Plus, 
Absorbent C, Forever Lite oraz Forever Kids, a przy nadmiarach cia∏a 
– Garcinii Plus. Bardzo s∏u˝à naszej skórze od Êrodka, a zarazem 
poprawiajà stan zdrowia i odpornoÊç. 
Jak post´powaç ze skórà, aby by∏y na niej widoczne wiosenne 

porzàdki? 

Krem R3 Factor u˝ywany na noc b´dzie Êwietnie regenerowa∏, nawil˝a∏ 
szarà, niedo˝ywionà i wysuszonà skór´, a tak˝e – ze wzgl´du na zawar-
toÊç kwasów AHA – szybciej usuwa∏ martwy naskórek, przyspieszajàc 
odnow´ skóry. Nie zapominajmy przy tym o szyi i dekolcie. Schowane 
podczas zimy pod ciep∏ymi golfami i szalami tak˝e potrzebujà 
Êwie˝oÊci, aby mo˝na by∏o ods∏oniç je w ca∏ej okaza∏oÊci, gdy nadejdà 
ciep∏e dni.
Pami´tajmy codziennie rano, 15 minut przed wstaniem z ∏ó˝ka o ok∏a-
dach z Toniku lub Aloe First na oczy. To odÊwie˝y skór´, nawil˝y i zli-
kwiduje obrz´ki. W tym czasie, ˝eby go nie zmarnowaç, mo˝emy wy-
konywaç çwiczenia statyczne lub choçby si´ porzàdnie poprzeciàgaç 
(stretching). Teraz wstajemy z ∏ó˝ka: par´ sk∏onów, przysiadów i ju˝ 
lepiej krà˝y krew, dotlenia mózg i wszystkie komórki. Skór´ po nocy 
zmywamy Tonikiem lub Firstem. Bioràc poranny prysznic, nie zapo-
minamy o Aloesowym Mydle w p∏ynie, które nawil˝a i nie zmywa 
p∏aszcza hydro-lipidowego, jest Êwietne nawet do mycia w∏osów 
os∏abionych i przesuszonych po zimie. Potem Od˝ywka Aloe-Jojoba – 
do w∏osów suchych i sk∏onnych do ∏upie˝u. Gdy w∏osy sà t∏uste przy 
skórze i majà suche koƒcówki – polecam wetrzeç od˝ywk´ tylko w su-
che partie w∏osów. Gdy w∏o sy sà krótkie i przet∏uszczajàce si´, 

u˝ywamy Forever Aloe Pro-Set do uk∏adania i od˝ywiania w∏osów oraz 
nawil ̋ enia. Po prysznicu Emulsja Aloesowa na ca∏e cia∏o – ono tak˝e 
potrze buje nawil˝enia i od ̋ ywienia. 
Nast´pnie Dezodorant Ever-Shield – kto jeszcze nie stosowa∏, to naj-
lepsza pora, ̋ eby zaczàç! Zabezpiecza na ok. 10-12 godz. przed nie  po-
˝àdanym zapachem. Ponadto jest znakomity na stopy dla tych, którzy 
majà z nimi problemy. Zw∏aszcza zima jest ucià˝liwa – ciep∏e buty, no-
szone niestety tak˝e w pracy, w ogrzewanych pomieszczeniach, nie 
wp∏y wajà dobrze na ich kondycj´. Dezodorant zapobiega przykremu 
zapachowi, nawil˝a naskórek i jednoczeÊnie uelastycznia. Likwiduje 
p´k ni´cia na pi´tach i maceracj´ skóry mi´dzy palcami. Ma dzia∏anie 
przeciwgrzybiczne i antybakteryjne.
Rano na twarz stosujemy Krem Aloesowo-Propolisowy, pami´tajmy 
bowiem, ˝e wiosnà pogoda jest zmienna. JeÊli skóra jest bardzo sucha, 
aplikujemy jeszcze pod spód Aloesowà Emulsj´ Nawil˝ajàcà, ̋ eby bar-
dziej nawil˝yç, a zarazem zabezpieczyç skór´. I jeszcze krem pod oczy 
Alluring Eyes, Êwietny pod makija˝ – uelastycznia, nawil˝a i ochrania 
skór´ wokó∏ oczu, a tlenek tytanu i kaolin maskujà siƒce pod oczami.
Przy bardzo zniszczonej skórze z widocznym zwiotczeniem (tzw. „cho-
miki”, czyli zwisajàca skóra wokó∏ ˝uchwy) potrzebna jest silna rege-
neracja MSM, Alpha-E Factor i Krem Aloesowo-Propolisowy lub 
Emulsja Poj´drniajàca.
Powodzenia w wiosennych porzàdkach oraz wytrwa∏oÊci w nauce 
systematycznoÊci,

˝yczy Katarzyna Sobczak
Dyplomowana kosmetyczka
„Strefa Urody”
pl. Powstaƒców Âlàskich 1, Chorzów
tel. 601 453 722

Wiosenne porzàdki ze skórà

Produkty
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Clean+Lean 
        w praktyce
Gdy na ubieg∏orocznym majowym Treningu Jonatana Gregg Maug-
han przedstawi∏ program Clean+Lean, wys∏u cha∏em go z du˝ym 
zainteresowaniem i zadowoleniem. Nareszcie mamy krok po kroku 
i dok∏adnie iloÊciowo okreÊlone, jak stosowaç nasze wspania∏e pro dukty, 
gdy chcemy zrzuciç kilka zb´dnych kilogramów! 
Dotychczas wszelkie dzia∏ania w tym kierunku cechowa∏a du˝a nie-
poradnoÊç. O jakoÊci produktów przekona∏em si´ osobiÊcie 9 lat temu 
i póêniej to przekonanie tylko si´ pog∏´bia∏o. O tym, ˝e przy odchu-
dzaniu nale˝y stosowaç Mià˝sz Aloe Vera, Forever Lite, Garcini´ Plus 
i Pola Zieleni, wie ka˝dy dystrybutor FLP. Ale co z tego?!
Jakà wiarygodnoÊç ma prezenter, który w ̋ aden sposób nie potrafi od-
powiedzieç na pytanie: – Je˝eli te produkty sà tak dobre, to czemu two-
ja tusza jest tak okaza∏a?! T∏umaczyç, ˝e próbowa∏em stosowaç kilka-
krotnie, ale nie wiedzia∏em jak?... SkutecznoÊç by∏a jednak niewystar-
czajàca?... Nie u˝ywa∏em, bo chc´ byç taki, jaki jestem?... Nie mo˝na 
znaleêç dobrej odpowiedzi! Zawsze budzi to du˝e wàtpliwoÊci u roz-
mówców. 
OczywiÊcie zakupi∏em zestaw Clean 9 – jeden dla siebie i drugi dla 
˝ony, która podobnie jak ja „od zawsze” by∏a „puszysta” i podobnie jak 
ja kilkakrotnie podejmowa∏a bezskuteczne próby odchudzania. Jed-
nak, szczerze mówiàc, nie wierzy∏em we w∏asne si∏y. MyÊla∏em o tym, 
˝e przecie˝ ju˝ tyle razy próbowaliÊmy ró˝nych „cudownych” Êrodków 
i „niezawodnych” diet bez zadowalajàcych rezultatów. Mia∏em du˝e 
wàtpliwoÊci, czy podejmiemy wyzwanie, a przede wszystkim, czy sku-
tecznie przez nie przebrniemy. W∏aÊciwie dopiero entuzjastyczne 
przyj´cie przez ̋ on´ zestawu i informacji o nim spowodowa∏o podj´cie 
decyzji: zaczynamy od poniedzia∏ku! 
Pierwszy dzieƒ by∏ trudny, ale jakoÊ minà∏. Najwi´kszy kryzys prze-
chodziliÊmy w drugim dniu programu – myÊli ciàgle krà˝y∏y wokó∏ 
jednego tematu. Po po∏udniu i wieczorem, gdyby nie Pola Zieleni, pew-
nie by si´ nie uda∏o. Trzy lub cztery razy po∏yka∏em je, popijajàc du˝à 
iloÊcià wody, i po∏o˝y∏em si´ spaç, jak najszybciej by∏o to mo˝liwe. Trze-

ciego dnia by∏ ju˝ „normalny” posi∏ek, wi´c by∏o ∏atwiej, choç cz´sto 
myÊli wraca∏y do jedzenia. TrudnoÊcià by∏o te˝ odpowiednie „zorgani-
zowanie” gimnastyki, która jest nie zb´dna do skutecznoÊci programu. 
Ka˝dy nast´pny dzieƒ by∏ jednak ∏atwiejszy, przybli˝a∏ nas do sukce-
su i potwierdza∏ s∏usznoÊç podj´tej decyzji. Najwa˝niejsze dla nas by∏o 
to, ˝e stosowanie naszego programu zmniejsza apetyt, szczególnie na 
s∏odycze, co by∏o chyba do tej pory naszym najwi´kszym problemem. 
Cz´sto zastanawialiÊmy si´, co dalej, co b´dziemy robiç, gdy minie 
dziewiàty dzieƒ. Kilka kilogramów mniej, ale przede wszystkim 
zupe∏nie inne, lepsze samo poczucie i uczucie nadzwyczajnej lekkoÊci 
zadecydowa∏y: walczymy dalej!
Nie by∏ jeszcze dost´pny zestaw Lifestyle 30, wi´c praktycznie post´-
powaliÊmy tak, jak w przypadku Clean 9, dok∏adajàc jedynie do 
jad∏ospisu owoce, których nam tak brakowa∏o w pierwszych dziewi´ciu 
dniach (oczywiÊcie w rozsàdnych iloÊciach!). Dope∏nieniem by∏ wpro-
wadzony na polski rynek Probiotic, ale ju˝ wówczas ta dieta by∏a dla 
nas czymÊ normalnym i stosowanie jej przychodzi∏o bez wysi∏ku.
Ca∏kowicie zmieniliÊmy styl od˝ywiania, co jest zresztà podstawowym 
celem programu Clean+Lean. Pozwoli∏o nam to na osiàgni´cie rezul-
tatów, które przesz∏y nasze najÊmielsze oczekiwania. 
Do paêdziernikowego Treningu zgubiliÊmy w sumie 41 kg (ja 24, 
˝ona 17), mimo ˝e mieliÊmy na sumieniu wiele grzeszków, szczegól-
nie ze s∏o dyczami i wypiekami. OczywiÊcie nie umkn´∏o to uwagi wielu 
naszych bli˝szych i dalszych znajomych, którzy te˝ chcieli schudnàç 
i dzi´ki naszemu przyk∏adowi stali si´ konsumentami i dystrybutora-
mi FLP.
Utrzymanie w∏aÊciwego kierunku – stylu od˝ywiania pozwala na kon-
trolowanie wagi i panowanie nad jej nadmiernym wzrostem. OczywiÊcie 
zdarzajà nam si´ okresy zupe∏nego nieprzestrzegania tych zasad i kla-
sycznego ob˝arstwa (Êwi´ta!), które natychmiast odbijajà si´ na wadze, 
ale to oznacza tylko tyle, ˝e przez nast´pne kilka (bàdê kilkanaÊcie –
zale˝y od okresu szaleƒstwa) dni trzeba b´dzie bardziej rygorystycznie 
ich przestrzegaç, a waga wraca do zadowalajàcej nas wartoÊci.
Ka˝dy, kto choç raz próbowa∏ si´ odchudzaç, wie, ˝e nie jest to takie 
proste. Z Clean+Lean jest to jednak zupe∏nie inna jakoÊç. Nie tylko 
mo˝emy zdrowo si´ odchudziç, ale – przy odrobinie wysi∏ku – na-
prawd´ zmieniç styl ˝ycia, czuç si´ doskonale i znakomicie funkcjo-
nowaç. 
˚ycz´ powodzenia i wytrwa∏oÊci.

Wies∏aw Ostrowski
Przodujàcy Mened˝er

Produkty
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Cechy umiej´tnego
liderstwa

Jim Rohn

Je˝eli chcesz byç liderem atrakcyjnym dla ludzi wartoÊciowych, 

przede wszystkim sam musisz staç si´ wartoÊciowym cz∏owiekiem. 

Liderstwo to zdolnoÊç przyciàgania ludzi do darów, umiej´tnoÊci 

i mo˝liwoÊci jakie oferujesz, jako w∏aÊciciel, jako mened˝er, jako 

partner. Wed∏ug mnie, liderstwo to wielkie ˝yciowe wyzwanie.

To, co wa˝ne w liderstwie, to szlifowanie swoich umiej´tnoÊci. Wszy-
scy wielcy liderzy pracujà nad sobà, a˝ osiàgnà skutecznoÊç. A oto 
kilka punktów:

1.   Naucz si´ byç silny, ale nie bàdê grubianinem. Jest to dodatkowy 
krok do pokonania, by staç si´ sprawnym, skutecznym liderem 
o znacznym obszarze dzia∏ania i wp∏ywu. Niektórzy ludzie mylà 
grubiaƒstwo z byciem silnym – a to nie jest nawet namiastka.

2.  Naucz si´ byç ̋ yczliwy, ale nie s∏aby. Nie nale˝y myliç ̋ yczliwoÊci 
ze s∏aboÊcià. ̊ yczliwoÊç nie jest oznakà s∏aboÊci, ale okreÊlonym ro-
dzajem si∏y. Musimy byç wystarczajàco komuÊ ˝yczliwi, by powie-
dzieç mu prawd´. Musimy byç wystarczajàco ˝yczliwi i taktowni, 
aby „wy∏o˝yç kaw´ na ∏aw´”. Musimy byç wystarczajàco ˝yczliwi, 
by przedstawiaç rzeczy takimi, jakimi sà, zamiast ˝yç z∏udze-
niami.

3.  Naucz si´ byç odwa˝ny, ale nie bezwzgl´dny. Odwaga jest po-
trzebna, by koƒczyç dzieƒ jako zwyci´zca. Je˝eli chcesz zyskaç au-
torytet, musisz iÊç na czele swojej grupy. Musisz byç gotów przyjàç 
na siebie pierwszà strza∏´, jako pierwszy zajàç si´ problemem, roz-
poznaç pierwszà oznak´ k∏opotów.

4.  Musisz nauczyç si´ byç pokorny, ale nie potulny. Potulni nie 
zdobywajà szczytów. Niektórzy mylà te dwa poj´cia: pokor´ i po-
tulnoÊç. Pokora to s∏owo o niemal nadprzyrodzonym wydêwi´ku. 
To poczucie grozy. Poczucie zachwytu. ÂwiadomoÊç ludzkiej duszy 
i ducha. ÂwiadomoÊç wyjàtkowoÊci ludzkiego losu. Pokora to Êwia-
domoÊç dystansu dzielàcego nas od gwiazd, ale jednoczeÊnie poczu-
cie, ̋ e jesteÊmy tych gwiazd cz´Êcià. Pokora jest cnotà, ale potulnoÊç 
to choroba. To schorzenie, które mo˝e zostaç uleczone, ale które sta-
nowi problem.

5.  Bàdê dumny, ale nie arogancki. Trzeba byç dumnym, by odnosiç 
zwyci´stwa. Trzeba byç dumnym, by realizowaç swoje ambicje. Trze-
ba byç dumnym ze swojej spo∏ecznoÊci. Ze swoich celów i osiàgni´ç. 
Kluczem do dobrego liderstwa jest jednak umiej´tnoÊç bycia dum-
nym bez bycia aroganckim. Co wi´cej, wed∏ug mnie, najgorszym 
rodzajem arogancji jest ta p∏ynàca z ignorancji. To wtedy, gdy nie 
wiesz, ̋ e nie wiesz. Taka arogancja jest nie do zniesienia. Kiedy ktoÊ 
jest màdry i arogancki, mo˝na to wytrzymaç. Ale jeÊli ktoÊ jest aro-
ganckim ignorantem, to ju˝ za du˝o.

6.  Miej poczucie humoru, ale nie b∏aznuj. To wa˝na kwestia dla lide-
ra. Jako liderzy uczymy si´, ˝e mo˝na byç zabawnym, ale nie 
Êmiesznym. Mo˝na si´ dobrze bawiç, ale nie wyg∏upiaç si´.

•
I na koniec, ˝yj rzeczywistoÊcià. ˚yj prawdà. Oszcz´dê sobie agonii. 
Zaakceptuj ˝ycie takie, jakim jest. ˚ycie jest wyjàtkowe. Los ka˝dego 
z ludzi jest wyjàtkowy. Jest fascynujàcy. Przekona∏em si´ te˝, ˝e pew-
ne umiej´tnoÊci, które Êwietnie si´ sprawdzajà dla jednego lidera, 
w przypadku innego mogà nie zdaç egzaminu. Ale podstawowe 
umiej´tnoÊci lidera mogà byç zaadaptowane tak, by dzia∏a∏y w zasa-
dzie dla ka˝dego, w pracy, w ˝yciu spo∏ecznym, w domu.

Za Wasz sukces,

Jim Rohn

Artyku∏ autorstwa Jima Rohna, czo∏owego amerykaƒskiego filozofa 
biznesu. Bezp∏atny cotygodniowy E-zine Jima Rohna mo˝na zaprenu-
merowaç na stronie www.jimrohn.com lub wysy∏ajàc pustà wiadomoÊç 
mailowà na adres subscribe@ jimrohn.com

This article was submitted by Jim Rohn, America’s Foremost Business 
Philosopher. To subscribe to the Free Jim Rohn Weekly E-zine go to 
www.jimrohn.com or send a blank email to subscribe@ jimrohn.com 

Copyright © 2005 Jim Rohn International.
All rights reserved worldwide.
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Nasze promocje

Clean+S∏oƒce
Ju˝ teraz kupujàc:

 dwa zestawy Clean 9, otrzymasz 
dodatkowo Aloe Sunscreen

 trzy zestawy Clean 9, otrzymasz 
dodatkowo Aloesowà Emulsj´ 

Samoopalajàcà.

Oferta wa˝na do 31/08/2005 lub do wyczerpania 
zapasów.

Oferta wiosenna

Przypominamy, ˝e do 20 czerwca br. ka˝de 
opakowanie Touch of Forever zawiera dodatko-
wo Pola Zieleni (TOF kod 9007) lub Forever 
Nature Min (TOF kody 9004, 9005, 9010). 

NowoÊç

International Directory. Ju˝ w sprzeda˝y nowe 
wydanie International Directory: prezentacja 
Biura G∏ównego FLP Int., adresy wszystkich 
Êwiatowych biur FLP oraz Kurorty Forever. 
Wspania∏a ilustracja pot´gi i mi´dzy naro-
dowego zasi´gu Forever Living Products. 
Cena 20 z∏.

Zmiany w polityce firmy

Wyjazdy

W nawiàzaniu do informacji, jaka ukaza∏a 
si´ w poprzednim numerze Forever Poland, 
uprzejmie informujemy, ̋ e okreÊlenie „wy-
cieczka gwarantowana” dotyczy tak˝e 
Zjazdów Europejskich oraz Zjazdów 
Podzia ∏u Zysków. Przypominamy:

*  Wyjazdy na Mi´dzynarodowy Zjazd 
FLP, Europejski Zjazd FLP, Zjazd Podzia∏u 
Zysków oraz stanowiàce nagrod´ za osiàg-
ni´cie pozycji Mened˝era: Szafirowego, 
Diamentowo-Szafirowego, Podwójnie Dia-
mentowego oraz Potrójnie Diamentowego 
sà okreÊ lane mianem „wycieczek gwaran-
towanych” i sà wycieczkami dwuosobowy-
mi. Je˝eli na Umowie Dystrybutora nie 
jest wpisany wspó∏ma∏˝onek lub wspó∏-
ma∏˝onek nie mo˝e uczestniczyç w wy-
jeêdzie, firma zezwala na to, by dystrybu-
torowi, który uzyska∏ kwalifikacj´ towarzy-
szy∏a inna osoba pe∏noletnia i upraw niona 
do bycia dystrybutorem FLP. Wycieczka 
nadal nie mo˝e byç przekazana na rzecz 
innej osoby i nie podlega wymianie na go-
tówk´.

*  Wyjazd na Âwiatowy Zjazd FLP nosi 
miano „wyjazdu na zaproszenie”, co ozna-
cza, ˝e do udzia∏u w nim uprawnieni sà 
wy∏àcznie dystrybutorzy, których dane 
widniejà na Umowie Dystrybutora. 

Zamawianie z wysy∏kà do domu

Przypominamy, ˝e w tym miesiàcu ostat-
nim dniem sk∏adania zamówieƒ reali-
zowanych za poÊrednictwem firmy spedy-
cyjnej jest: 

27 kwietnia. 

W zwiàzku ze zmianà dotyczàcà zamawia-
nia produktów z dostawà do domu, zmia-
nie ulega tak˝e punkt 6.6 w Zasadach 
Dzia∏alnoÊci FLP Poland. Od 1 kwietnia br. 
punkt ten brzmi: 

6.6. Aby zamówienie realizowane za po-
Êrednictwem firmy spedycyjnej, sk∏a dane 
telefonicznie, przesy∏ane faksem lub pocz-
tà elektronicznà by∏o zaakceptowane przy 
naliczeniu premii za dany miesiàc, musi 
zostaç z∏o˝one w Biurze G∏ównym FLP Po-
land naj póêniej na trzy dni robocze przed 
koƒcem danego miesiàca, w godzinach 
pracy Centrum Sprzeda˝y w Warszawie.

Soja w naszych produktach

W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ pytaniami, 
potwierdzamy, ̋ e ̋ aden z produktów Forever 
Living Products nie zawiera soi ani innych 
sk∏adników genetycznie modyfikowanych.

FLP na Êwiecie

FLP Tajlandia – nowy adres:
1/12 Pridee Panomyoeng 26
(Pattanawet 10)
Sukhumvit 71, 
Phakanongnuar Wattana
(Prakanong)
Bangkok 10110, Thailand
telefon i fax bez zmian

 FLP Rosja – naliczanie premii
Od 1 marca br. premie nale˝ne dystrybuto-
rom z tytu∏u dzia∏alnoÊci w Rosji wyp∏acane 
sà zgodnie z wyliczeniem w dolarach na wy-
druku premii – bez przeliczania ich na ruble 
i ponownie na dolary.

FLP w Polsce 

Uprzejmie informujemy, ˝e 2 maja  br. Biuro 
G∏ówne oraz Oddzia∏y FLP Poland nie 
pracujà. 27 maja br. jest dniem pracujàcym.

Szkolenie 6 pk. 

16 lipca 2005 r. w warszawskim Biurze 
G∏ównym FLP Poland odb´dzie si´ specjal-
ne szkolenie dla dystrybutorów od stanowi-
ska Kierownika wzwy˝, którzy w kwietniu, 
maju i czerwcu br. uzyskajà co miesiàc 
osobistà aktywnoÊç co najmniej 6 pk.

Na to szkolenie zaprosimy równie˝ Asysten-
tów Kierownika – dla nich wymogiem b´ dzie 
4 pk comiesi´cznej osobistej aktywnoÊci.

Informacje



Trening Jonathana 21 maja 2005 r.

Warszawa, Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, godz. 12:00
Echa Âwiatowego Zjazdu FLP w Brazylii!
Lato pe∏ne mo˝liwoÊci! Zaplanuj prac´ swojà i struktury na okres 
letni!
Kosmetyczka Katarzyna Sobczak Przygotujmy skór´ do lata z pro-
duktami Forever! 
dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska  Jak uchroniç si´ przed niespodzie-dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska  Jak uchroniç si´ przed niespodzie-dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska  

wanymi infekcjami w lecie
Forever Vision

Po Treningu w Hotelu Kyriad odb´dzie si´ spotkanie dla uczest-
ników Zjazdu Europejskiego w Kopenhadze.
Ceny biletów:  bilet grupowy dla 5 osób: 50 z∏ (tylko do 10 maja)

bilet indywidualny: 20 z∏

Spotkanie Mened˝erów 20 maja 2005 r.

Biuro G∏ówne FLP Poland
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 13.00

Mened˝erów prosimy, aby ju˝ teraz przesy∏ali swoje ewentualne pyta-
nia i tematy, które chcieliby poruszyç podczas spotkania.

Spotkanie regionalne 7 maja 2005 r.
X urodziny FLPP Wroc∏aw
Hotel Park Plaza, ul. Drobnera 11-13, godz. 12:00

Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer

Lek. med. M. Markiewicz Aloesowy Êwiat kobiet
Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska Psychologia sukcesu 
    wg Briana Tracy
Niespodzianki!!!

Szkolenia o produktach
WARSZAWA
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
dr Halina Ziemkiewicz hematolog

12/05/05 Rola diety i produktów Forever w profilaktyce niedokrwistoÊci
REGIONY
dr Zdzis∏aw Kubat

Produkty FLP w trosce o nasze dzieci.
10/05/05 Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00
18/05/05 Katowice, SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00
24/05/05 Wàbrzeêno, Wàbrzeski Dom Kultury, godz. 18:00

dr Maria Kraczka

Chcesz mieç zdrowe dziecko, Forever ci w tym pomo˝e
6/05/05 Ropczyce, Zespó∏ Szkó∏ Nr 2, ul. Konarskiego 2

dr Marek Wierzchowski

Produkty FLP w profilaktyce nowotworowej
4/05/05 Poznaƒ, Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 18:00

dr Maria Pasturczak

Oczyszczanie organizmu z produktami Forever – Clean+Lean
11/05/05 Szczecin, Hotel Novotel, al. 3 Maja, godz. 18:00

dr Hanna Krauzewicz

Produkty FLP w dolegliwoÊciach uk∏adu ruchu
12/05/05 ¸ódê, Okr´gowa Izba Lekarska, ul. Czerwona 3, godz. 18:00

dr Ma∏gorzata Markiewicz

Aloesowy Êwiat kobiet
9/05/05 Lublin, Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9, godz. 18:15

Szkolenie marketingowe
Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer

FLP Twojà szansà na biznes
11/05/05 Katowice, SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00

Wielki Rodzinny Piknik Forever 25 czerwca 2005 r.
OÊrodek wypoczynkowy „Tej Fajnej Fundacji” w Stoczku ¸ukowskim, 
godz. 13.00
Ju˝ teraz zarezerwuj t´ dat´! Szczegó∏y za miesiàc.

Szansa na Biznes:
Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
10, 24/05/05 – 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 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 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58, godz. 18:00
10/05/2005 – Mened˝er Zofia Staropietka, Kierownik Maria Sieƒko
24/05/2005 – Mened˝erowie Ma∏gorzata i Krzysztof Kopaczyƒscy 
¸ódê, biuro Przodujàcego Mened˝era Gra˝yny Kurp, ul. Kiliƒskiego 85
Ostro∏´ka, SM, ul. Hallera 13, godz. 18:00 
23/05/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie
Tarnów, OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Âwiat 30Tarnów, OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Âwiat 30Tarnów
pierwszy i trzeci poniedzia∏ek
Wroc∏aw, budynek obok oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00Wroc∏aw, budynek obok oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00Wroc∏aw
pierwszy wtorek miesiàca – Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
drugi wtorek – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

Mi´dzynarodowy Zjazd 

Las Vegas 4-6/08/2005

Ceny biletów:  1-31/05/05               $100 
1-30/06/05            $120 
1/07/05-4/08/05     $140 

Plan Zjazdu

4 sierpnia, czwartek: sesja szkoleniowa; nowe produkty

5 sierpnia, piàtek: Super Zjazd – dzieƒ 1.

6 sierpnia, sobota: Super Zjazd – dzieƒ 2.; bankiet

Wycieczka pozjazdowa 7-12/08/2005

Koszt uczestnictwa w wycieczce dla  1 osoby $1 924
2 osób $3 374

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt do koƒca 
kwietnia z  Joannà Klupp w warszawskim Biurze G∏ównym.

Wydarzenia


