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Informacja prasowa
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Rok 2004 był kolejnym rokiem wzrostu sprzeda˝y
bezpoÊredniej: ob�������������������������������������
roty wszystkich przedsi´biorstw tej bran˝y zwi´kszyły si´ o blisko 6%
do 1 miliarda 927 milionów złotych*, z czego 1 miliard 542 miliony
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złotych przypadło na sprzeda˝ przedsi´biorstw-członków Polskiego
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Na dobry poczàtek

List od prezydenta
S∏uchaç, nauczaç,
prowadziç, kochaç
Jest coÊ, co nie przestaje mnie zdumiewaç: kiedy firma opracowuje swój bilans, zawierajàcy
spis aktywów i pasywów, po stronie aktywów
wymieniane sà zawsze rzeczy takie jak samochody, ci´˝arówki, maszyny itp. Natomiast ludzie, serce i dusza ka˝dej
firmy, spisem w ogóle nie sà obj´ci.
I choç rozumiem podstawowe regu∏y rzàdzàce ksi´gowoÊcià, wydaje
mi si´ mimo wszystko, ˝e znaczenie pracowników dla firmy powinno
znaleêç jakieÊ odzwierciedlenie po stronie aktywów. Dobrzy ludzie
tworzà wspania∏e firmy, a wspaniali ludzie tworzà doskona∏e firmy, tak
jak w przypadku FLP! Maszyny i pojazdy usprawniajà jedynie procedury operacyjne; prawdziwy rozwój przynosi autentyczne inwestowanie w ludzi. Na przyk∏ad, przypuÊçmy, ˝e moja firma sprzedaje jakieÊ
gad˝ety; bie˝àca sprzeda˝ wynosi 10 000 gad˝etów dziennie, a moim
celem jest zwi´kszenie sprzeda˝y do 100 000 szt. dziennie. ˚adna iloÊç
nowych maszyn, drogich broszur, kampanii ani innych tzw. aktywów
nie sprzeda mi wi´kszej liczby gad˝etów. Owszem, dzi´ki tym elementom produkcja i wysy∏ka zamówionych gad˝etów b´dzie sprawniejsza,
ale nie b´dà one mia∏y bezpoÊredniego prze∏o˝enia na wzrost sprzeda˝y.
Natomiast jeÊli znajd´ dwie, trzy osoby o wysokiej motywacji, dobrze
je przeszkol´, poÊwi´c´ im swój czas, b´d´ je zach´ca∏ i wynagradza∏,
to w∏aÊnie one sprzedadzà wi´cej gad˝etów. Dzia∏alnoÊç tych osób zaowocuje zwy˝kà sprzeda˝y i, w efekcie, wzrostem rentownoÊci i stabilnoÊci mojej firmy.
Te same zasady obowiàzujà w biznesie Forever. Musimy byç pewni, ˝e
màdrze sp´dzamy czas inwestujàc w ludzi – nie w procedury, materia∏y
i innà dzia∏alnoÊç nie generujàcà dochodów. Na przyk∏ad, wielodniowe opracowywanie nowej ulotki lub kampanii mailowej nie przyniesie
takich samym efektów jak wielodniowe poszukiwanie i sponsorowanie
nowych osób. Zdaj´ sobie w pe∏ni spraw´ z trudnoÊci zwiàzanych z pozyskiwaniem nowych dystrybutorów, jednak korzyÊci, jakie ono przynosi, sà nie do przecenienia! Ludzie sà istotà naszego biznesu. D∏ugofalowy sukces Waszego biznesu Forever zale˝y od Waszej zdolnoÊci do
nawiàzywania wspó∏pracy ze wspania∏ymi ludêmi i inspirowania ich,
by robili to samo. A to osiàgniemy tylko uczàc si´ i wcielajàc w ˝ycie
podstawowe zasady stosunków mi´dzyludzkich: s∏uchanie, nauczanie,
prowadzenie i mi∏oÊç.
S∏uchanie: musimy nauczyç si´ szczerze ws∏uchiwaç w potrzeby innych i odpowiednio reagowaç. Stawianie potrzeb innych ludzi na pierw-
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szym miejscu i uwa˝ne ich wys∏uchiwanie to jedno z najpot´˝niejszych
narz´dzi w nawiàzywaniu kontaktów i budowaniu zaufania.
Nauczanie to poÊwi´canie swojego czasu na zapoznawanie innych z biznesem, produktami i Planem Marketingowym. Zadanie to mo˝e zajàç
sporo czasu, bàdêcie wi´c cierpliwi. Im bardziej b´dziecie skuteczni
jako nauczyciele, tym wi´kszych liderów wykreujecie – a dzi´ki temu
póêniej b´dziecie mieç wi´cej czasu na poszukiwanie nowych osób.
Prowadzenie to pot´ga przyk∏adu; zadajcie sobie klasyczne pytanie/
/wyzwanie „starego networkowca”: „je˝eli ka˝da z osób w mojej strukturze zrobi∏aby dziÊ to samo co ja, czy doÊwiadczylibyÊmy jakiegoÊ rozwoju?” Nigdy nie proÊcie cz∏onków swojego zespo∏u, by zrobili coÊ, czego sami nie jesteÊcie gotowi zrobiç. Je˝eli nowi dystrybutorzy denerwujà
si´ pierwszymi telefonami lub prezentacjami, bàdêcie przy nich, by ich
wesprzeç.
Mi∏oÊç: bàdêcie gotowi okazywaç ludziom szczere zainteresowanie tym,
kim sà, skàd pochodzà i dokàd zmierzajà. Bàdêcie gotowi gratulowaç
im sukcesów oraz podnosiç ich i otrzepywaç z kurzu po pora˝kach.
Wed∏ug mnie nie ma lepszego sposobu na zbudowanie trwa∏ej, opartej na zaufaniu przyjaêni ni˝ poprzez pomoc komuÊ w osiàgni´ciu czegoÊ
wi´cej, ni˝ wydawa∏o mu si´ mo˝liwe.
W tej chwili myÊli ka˝dego z nas kierujà si´ ku osobie, która by∏a
wspania∏ym przyk∏adem tych pi´knych cech – ku papie˝owi Janowi
Paw∏owi II. ˚y∏ niestrudzenie: s∏uchajàc, nauczajàc, prowadzàc i kochajàc. B´dzie go nam wszystkim ogromnie brakowaç.
Musimy zawsze pami´taç, ˝e ludzie – Wasza rodzina Forever, a zw∏aszcza Wasi dystrybutorzy i klienci – sà sercem i duszà Waszego biznesu.
Poniewa˝ Wasz sukces zale˝y od ich sukcesu. Inwestujcie wi´c swój
czas i energi´ w prowadzenie swoich obecnych grup i poszukiwanie nowych osób. Bàdêcie gotowi s∏uchaç, nauczaç, prowadziç i kochaç,
a ludzi traktujcie jak najwa˝niejsze aktywa swojego przedsi´wzi´cia.
Tylko wtedy osiàgniecie prawdziwy sukces i szcz´Êcie.
Steven Covey, autor Êwietnej ksià˝ki „8. nawyk: od efektywnoÊci do
wielkoÊci” (The 8 th Habit: From Effectiveness to Greatness) bardzo przejrzyÊcie podsumowuje ten aspekt:

Kiedy wszystko, na czym ci zale˝y, to ludzkie cia∏o, kiedy naprawd´ nie
dbasz o umys∏, serce i ducha cz∏owieka, wtedy redukujesz go do kategorii
rzeczy.
Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

na przysz∏ego, wspania∏ego dystrybutora: to osoba uÊmiechni´ta,
pogodna i otwarta na Êwiat; aktywna i szukajàca równie pogodnych
osób na swojej drodze. Dajmy szans´ ka˝demu, z kim si´ zetkniemy,
na skorzystanie z naszej wyjàtkowej oferty produktowej dla klientów
oraz z wielkich mo˝liwoÊci, jakie niesie wspó∏praca z Forever.

Jeszcze w uszach brzmià rytmy samby
towarzyszàcej Zjazdowi Âwiatowemu w Brazylii, a ju˝ lada moment ogromna grupa polskich dystrybutorów b´dzie Êwi´towa∏a
w Kopenhadze sukcesy kolejnego, fantastycznego roku Forever
w Europie! Dni mamy d∏ugie, s∏oneczne i ciep∏e – a˝ chce si´ wybiec
i opowiadaç o Forever nowym osobom. ¸atwo rozpoznaç kandydata

Jacek Kandefer
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Mi´dzynarodowy Zjazd FLP

Mi´dzynarodowy Zjazd FLP

4-6 sierpnia 2005 r. • Las Vegas Hilton

Lista uczestników
Dystrybutorzy, którzy osiàgn´li co najmniej:
2500 pk.*
Pe∏ny pakiet uczestnictwa
w Mi´dzynarodowym Zjeêdzie FLP
oraz
udzia∏ w wycieczce pozjazdowej

Bogumi∏a i Jan Srokowie
1500 pk.*
Pe∏ny pakiet uczestnictwa
w Mi´dzynarodowym Zjeêdzie FLP
(przelot, nocleg oraz
dwa bilety na Zjazd)

Ewa ChruÊciƒska
Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
Grzegorz Sieczka
Magdalena Strojna
1000 pk.*
Nocleg podczas Zjazdu (3 noce)
oraz dwa bilety na Zjazd

Bo˝ena Gaj
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Stanis∏awa Karpiƒczyk

750 pk.*
Nocleg w hotelu podczas Zjazdu (1 noc)
oraz dwa bilety na Zjazd

Krystyna i Aleksander Konieczny
El˝bieta Kreczyƒska
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
Krystyna i Jerzy Orubowie
Marie-Claude de la Poterie
i Krzysztof Sienicki
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Wies∏awa i Adam Spyrowie
Teresa Wilk
Ewa i Janusz WiÊniewscy
Wies∏awa Zasempa

500 pk.*
Dwa bilety na Zjazd

Anna i Zbigniew Adamik
Maria i Wies∏aw Grotyƒscy
Stanis∏aw Kardasz
Andrzej Kubisiewicz
Gra˝yna Kurp
Anna i Metody Lubiƒscy
Bo˝ena Mach
Alicja i Krzysztof Markowscy
Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Zofia i Marian Staropi´tkowie
Danuta i Edward Wienchowie
Urszula Zyskowska
250 pk.*
Jeden bilet na Zjazd

El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie
Miros∏awa i Zdzis∏aw Bobowscy
Maciej Bro˝yƒski
Wioletta i Wies∏aw Burkowie
Dorota Czerwionka
Miros∏awa i Jan Gajdowie
Renata Giertler
El˝bieta i Józef Glapowie
Ewa i Henryk Hyperowie
Jolanta i Waldemar Jankowscy
Janina Januszewska
Piotr Jurek
¸ucja Koby∏ka
Ma∏gorzata i Krzysztof
Kopaczyƒscy
Jerzy Kowalski
Krystyna i Roman Królowie
Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
Bogus∏awa i Edward Kupisowie
Teresa Lenartowicz
Maria Macia∏ek
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Halina Micorek
Teresa i Marek Moryniowie
Danuta i Wies∏aw Ostrowscy
Urszula i Krzysztof Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Alicja i Jerzy Paw∏owscy
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Maria Perz-Paprocka
i Kazimierz Paprocki
Andrzej P∏achciƒski
Hanna i Jaros∏aw Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Janina i Witold Puchalscy
Aldona i Jerzy Rawiccy
Irena i Roman Sieczkowie
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Barbara i Marian Szwedowie
¸ucja Trzpis
Maria Tymaczkowska
Anna WaÊkiewicz
Magdalena Wiecek
Krystyna Wingert
Anna Wójcicka
Izabela i Bogdan Zasadowie
* obroty grupowe w okresie 1.04.2004-31.03.2005

Gratulujemy!
Bilet (w formie opaski na nadgarstek) na
Mi´ dzynarodowy Zjazd FLP uprawnia do
uczestnictwa w nast´pujàcych imprezach
Zjazdowych:
czwartek, 4 sierpnia
Nowe produkty – szkolenie i sprzeda˝
piàtek, 5 sierpnia
Super Zjazd: Dzieƒ 1
sobota, 6 sierpnia
Super Zjazd: Dzieƒ 2
Bankiet
1 kwietnia 2005 r.
rozpoczà∏ si´ okres kwalifikacyjny na

MI¢DZYNARODOWY
ZJAZD FLP 2006
Dok∏adne zasady kwalifikacji znajdziecie
w Zasadach Dzia∏alnoÊci.

Awanse i osiàgni´cia • kwiecieƒ 2005

10 NAJLEPSZYCH
1. Bo˝ena Gaj
2. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
3. Magdalena Strojna
4. Anna i Zbigniew Adamik
5. Anna i Metody Lubiƒscy

6. Urszula Zyskowska
7. Krystyna i Jerzy Orubowie
8. Anna i Robert Sawiccy
9. Urszula PrzystaÊ
10. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy

SENIOR MENED˚EROWIE

sponsorzy:

Bo˝ena Gaj

Stanis∏awa Karpiƒczyk

MENED˚EROWIE

sponsor:

Bogus∏awa i Edward Kupisowie

Bo˝ena Gaj

Asystenci MENED˚ERA

sponsorzy:

Urszula PrzystaÊ

Bogus∏aw i Edward Kupisowie

KIEROWNICY

sponsorzy:

Krzysztof Ka∏u˝a
Monika CieÊlik
Alicja i Janusz Mawer
Lucyna Smetana
Edyta i Piotr Konieczka
Janina Z∏otnicka
Ma∏gorzata i Henryk Laskowscy
Anna i Robert Sawiccy

Danuta i Edward Wienchowie
Krzysztof Ka∏u˝a
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Urszula PrzystaÊ
Alicja i Janusz Mawer
Lucyna Smetana
Miros∏awa i Jan Gajda
Janina Z∏otnicka

Asystenci KIEROWNIKA
Krystyna Adamowicz, Monika Augustyniak, Arkadiusz Bach, Zofia i Jerzy Baranowie, Barbara Baraƒska, Maria Barczyk, Irena Basarab, Ewa Bidziƒska,
Krystyna Biedrowska, Krystyna Bobola, Urszula Borowiec, Ewa Brandt, Marian Brzàka∏a, Alicja Bulak, Gra˝yna Burda, Anna Chudzik, Ewa Dàbrowska,
Maria D´bowska, Ewa Dobrowolska, Genowefa Dudzik, Mieczys∏aw Dziechciƒski, Adrian Glowania, Maria Golombek, Wioletta i Jacek Goncerzewiczowie,
Patrycja Gorczyca, Renata i Andrzej Grzegorkowie, Anetta Hejniak, Bo˝ena Janowska, Krystyna Jaroch, Beata J´drej, Ma∏gorzata Jurkowska, Marta i Micha∏
Kaczmarczykowie, Monika Kaczmarska, Teresa i Miros∏aw Kaczmarscy, Mariola Kamiƒska, Ma∏gorzata i Dariusz Kamykowie, Mieczys∏awa Kiernicka, Maria
i Jerzy Kilanowscy, Janina Kochan, Barbara Kogut, Anna i Zbigniew Kogutkiewiczowie, Jadwiga KoÊmider, Halina Kryszczuk, Aneta i Artur Krzy˝ewscy,
Monika Ksoll, Bo˝ena Kupis, Maria Kurda, Urszula Leszczuk, Elwira Lubasiƒska, Zofia Lubiƒska, Marianna ¸azicka, Julitta ¸ykowska, Marzena ¸ysoniek,
Amelia Maciarewicz, Irena Meyer, Gra˝yna Mika, Krystyna Myk, Alina MyÊlak, Barbara Nowak, Maria Odyniec, Sabina Okoƒska, Ewa Orzechowska,
Stanis∏aw Paluch, Halina Paszko, Pawe∏ Pioch, Zbigniew Piotrowicz, Barbara i Marek P∏u˝kowie, El˝bieta Polaszczyk, Maciej Przybylak, Ma∏gorzata Przyby∏o,
Danuta Ruhs, Ewa Rutka, Ma∏gorzata Sadowska, Barbara Sanocka, Rafa∏ Sarbiƒski, Stanis∏awa Sawicka, Agnieszka Sawiƒska, El˝bieta Siwko, Ewa Skrobisz,
Rados∏aw Soko∏owski, Bogumi∏a Solarz, Zdzis∏awa Sroka, Zofia St´ch∏y, Iwona Sumara, Justyna Szczepaniak, Stanis∏awa Szczepaniak, Beata Szlakiewicz,
Gra˝yna Sznajder, Aneta i Dariusz Szotowie, El˝bieta Âniegowska, Aleksandra i Jaros∏aw Âwiàtkowie, Krzysztof Âwi´cki, Agnieszka Turska, Ewelina
Umstadter, Maria Umstadter, Urszula Walasek, Danuta W´glowska, Aleksandra Wilczak, Józefa WiÊniewska, Teresa WiÊniowska, Bogus∏aw Wyst´pek,
Danuta Wytrz´Ê, Maria Zaszczud∏owicz, Danuta Zawada, Marcin Z∏otnicki
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Âwiatowy Zjazd FLP

Brazylia
2005
3

1

2

Zjazd Âwiatowy FLP – São Paulo, Brazylia 2005 to nasz kolejny wyjazd na
pi´knà imprez´ z udzia∏em liderów z ca∏ego Êwiata. To spotkanie z Rexem
Maughanem i jego rodzinà, dyrektorami generalnymi i pracownikami Biura G∏ównego FLP Int.
W São Paulo, jednym z najwi´kszym miast na Êwiecie, wylàdowaliÊmy
o Êwicie. Pi´kny hotel, wspania∏a roÊlinnoÊç, no i radoÊç spotkania i powitania. Sobota 16 kwietnia to Âwiatowy i Latynoamerykaƒski Zjazd w Credicard Hall. Entuzjazm, wielka radoÊç, pi´kne dziewczyny, namiastka brazylijskiego karnawa∏u. I awanse, awanse, awanse... Scena, wzruszenie i ta
wielka radoÊç; przebywanie z ludêmi, którzy odnoszà kolejne sukcesy,
pracujàc i motywujàc do pracy innych. Czujemy si´ bardzo szcz´Êliwi, ˝e
jesteÊmy wÊród nich. Nazajutrz lot do Salwadoru i przejazd do przepi´knego kurortu nad oceanem – kilka dni relaksu. Kolejne niezwyk∏e
miejsce: lecimy do Manaus. Amazonia, Êrodek tropikalnej d˝ungli nad
Amazonkà. Wyprawa statkiem po Czarnej Rzece (dop∏yw Amazonki), na
plantacj´ kauczuku, spacer po d˝ungli, sp∏yw ∏odziami, ∏owienie piranii.
S∏owem: moc atrakcji! Rio de Janeiro – hotel przy pla˝y Copacabana.
Wielka goÊcinnoÊç dyrektorów w jednym z najpi´kniejszych Biur FLP na
Êwiecie. Zwiedzanie Rio, wjazd kolejkà linowà na Sugar Loaf oraz kolejkà
szynowà na Cordovado z 38-metrowym posàgiem Chrystusa. Podziwiamy,
fotografujemy, filmujemy! Wieczorem karnawa∏ w Rio – tego si´ nie da opowiedzieç, to trzeba zobaczyç i prze˝yç!!! Ostatnia po˝egnalna kolacja –
do zobaczenia w Kopenhadze na Zjeêdzie Europejskim i w Las Vegas na
Zjeêdzie Mi´dzynarodowym.
Zjazd Âwiatowy to nie tylko relaks i zabawa. To przede wszystkim wiele godzin rozmów, wymiana doÊwiadczeƒ z najwi´kszymi liderami FLP. To równie˝ planowanie pracy, czas na d∏ugie rozmowy z naszym Dyrektorem,
Jackiem Kandeferem.
Wracamy pe∏ni entuzjazmu, chcemy jak najszybciej podzieliç si´ naszymi
wra˝eniami, zainspirowaç jak najwi´cej nowych osób do wspó∏pracy i wykorzystania tej wspania∏ej szansy jakà da∏ nam Rex Maughan.
Do zobaczenia w przysz∏ym roku w Singapurze!
Bogumi∏a i Jan Srokowie
Diamentowo-Szafirowi Mened˝erowie
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1 Polska ekipa: Jacek Kandefer,
Dyrektor FLPP oraz Bogumi∏a
i Jan Srokowie, Diamentowo-Szafirowi Mened˝erowie
z Rexem Maughanem,
Prezydentem FLP
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2 Z Giovannim Asole, liderem
z W∏och
3 W drodze na Zjazd
z dystrybutorkà z Meksyku
4 Z najlepszymi dystrybutorami
z W´gier
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5 Z Veronicà Mester, liderkà
z Rumunii
6 Z ekipà skandynawskà
7 Panorama Rio de Janeiro
8 W amazoƒskiej d˝ungli
9, 10 Na plantacji kauczuku
Bal maskowy:

8

11 Z Ann i Rjay’em Lloyd,
wiceprezesem FLP
12 Dziewczyna z Ipanemy
(w cywilu: dyrektor FLP
Argentyna)

11

13

12

13 Z przewodniczkami wycieczki
14 Z Navaz Ghaswala,
wiceprezes FLP
Na dole: Prezentacje na scenie
podczas Zjazdu Âwiatowego

14
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Raporty regionalne

IX lat FLPP w Ostro∏´ce

Poznaƒ 2 kwietnia 2005

30 marca 2005

Obrazowa prezentacja Jacka Kandefera Dyrektora FLPP

W pi´knie udekorowanej sali klubu „Lokator” Ostro∏´ckiej Spó∏dzielni
Mieszkaniowej odby∏o si´ nasze rocznicowe spotkanie. Mened˝er Anna
Popielarz bardzo ciep∏o powita∏a zaproszonych goÊci oraz wszystkich
zebranych. Dyrektor Jacek Kandefer jak zwykle pokaza∏ klas´ w swoim wystàpieniu. Mówi∏ m.in. o celach, jakie powinny przyÊwiecaç
ka˝demu, kto chce osiàgnàç w ˝yciu sukces. Bardzo motywujàce by∏o
wystàpienie Zofii Staropi´tki, Mened˝er z Lublina, która przekazywa∏a
cenne rady i spostrze˝enia. Z kolei Asystent Mened˝era Stanis∏aw
Makowski podzieli∏ si´ historià swojej
wspó∏pracy z FLP. Bardzo ciekawy by∏
wyk∏ad dr Ró˝y Pysk∏o na temat flory
bakteryjnej jelit, oczyszczania organizmu i zastosowania produktów FLP.
Dowcipnie i interesujàco spotkanie prowadzili Katarzyna Lewowska i Krzysztof Âwi´cki. By∏y oczywiÊcie gratulacje
i wyró˝nienia. Uczestnicy trzymiesi´cznego szkolenia marketingowego, zorganizowanego przez Ann´ Popielarz,
otrzymali certyfikaty ukoƒczenia kurZofia Staropi´tka wr´cza
su. Na zakoƒczenie, przy akompaniaupominek Annie Popielarz
mencie muzyki, wjecha∏ tort z p∏onàcymi wulkanami i pi´knà, niebieskà mewà (oczywiÊcie z kremu). By∏ szampan i d∏ugie rozmowy.
Najbardziej oblegani byli Dyrektor oraz dr Pysk∏o. Pytaniom biznesowym i zdrowotnym nie by∏o koƒca.
Spotkanie to by∏o dla mnie niezwykle wzruszajàce i bardzo motywujàce
do dalszej pracy i osiàgania kolejnych sukcesów, przyczyni∏o si´ tak˝e
do ÊciÊlejszej integracji naszego ostro∏´ckiego „Êrodowiska aloesowego”.
Hanna Kijowska, Kierownik

W poznaƒskim hotelu Ikar odby∏o si´ Spotkanie Regionalne, którego
goÊçmi byli Dyrektor FLPP Jacek Kandefer, dr Jerzy Oleszkiewicz oraz
Przodujàcy Mened˝erowie Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak.
Dyrektor mówi∏ o motywacji i zaanga˝owaniu, prowadzàcych do
osiàgni´cia celów w biznesie Forever. Dr Oleszkiewicz w prosty sposób przedstawi∏ zasady funkcjonowania ludzkiego mózgu, omówi∏ jego
od˝ywianie oraz zagro˝enia zwiàzane z zatoksycznieniem tego organu
i, co najwa˝niejsze, rol´ produktów FLP w zapobieganiu tego typu
zagro˝eniom. Jacek Bartkowiak w kilkunastu punkach przedstawi∏,
jak skutecznie rozwijaç w∏asny biznes Forever. Po tej cz´Êci ju˝ chyba
dla wszystkich sta∏o si´ jasne, jak realizowaç swoje zamierzenia z FLP.
Na koniec Maria Duraziƒska przedstawi∏a, jakimi cechami powinien
charakteryzowaç si´ dystrybutor Forever, aby dobrze funkcjonowaç
w tym biznesie .
Podsumowujàc mo˝na powiedzieç, ˝e spotkanie by∏o bardzo ciekawe,
a przekazane informacje bardzo przydatne w naszych codziennych
dzia∏aniach na polu MLM. Wi´cej takich szkoleƒ!
Czes∏aw Koperski, Kierownik
Spotkanie regionalne to szansa bli˝szego zapoznania si´ z firmà dla
tych, którzy z ró˝nych wzgl´dów nie mogà wziàç udzia∏u w warszawskich Treningach Jonathana. To wyjàtkowy dzieƒ dla dystrybutorów
FLP. Dla nowych osób – mo˝liwoÊç poznania Dyrektora Jacka Kandefera, innych dystrybutorów, pracowników firmy oraz wymiana
doÊwiadczeƒ. Dla wszystkich – okazja wys∏uchania wyk∏adu o produktach oraz szkoleƒ marketingowych.
Maria Perz-Paprocka, Mened˝er
2 kwietnia 2005 r. – pami´tna dla wszystkich Polaków data. Z Watykanu dochodzi∏y dramatyczne wiadomoÊci. Wszyscy czuliÊmy wtedy niezwyk∏à wi´ê z Ojcem Âwi´tym, ale przecie˝ spotkanie zaplanowane by∏o ju˝ kilka miesi´cy wczeÊniej. Z pe∏nà powagà zmieniliÊmy
repertuar muzyczny. Dla naszej wspania∏ej kole˝anki Magdy Wojciechowskiej (Kierownik FLP) nie by∏o to problemem. Przygotowa∏a utwory nie naruszajàce powagi sytuacji.
Wszystko si´ uda∏o, uczestnicy spotkania byli zadowoleni, co bardzo
ucieszy∏o nas, organizatorów. Pozdrawiam z Poznania!
Bo˝ena Matkowska, Senior Mened˝er

Wystàpienie Jacka Kandefera Dyrektora FLPP

Dr Ró˝a Pysk∏o – wyk∏ad o produktach

Urodzinowy tort

Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
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Mened˝er Anna WaÊkiewicz

Portret sukcesu
Na zakoƒczenie ˝yczymy wszystkim dystrybutorom wiary w siebie
i we w∏asne marzenia, bo tylko wówczas mo˝emy pomóc innym ludziom. Bàdêcie odpowiedzialni za swoje ˝ycie i za jakoÊç ˝ycia w∏asnych
rodzin – tylko z Forever jest to mo˝liwe.
Pozdrawiamy naszà ca∏à wspania∏à struktur´ i liderów, z którymi
bardzo dobrze nam si´ pracuje: Elwir´ i Marka Karczewskich oraz
Wies∏aw´ i Boles∏awa Kruszyƒskich. JesteÊcie najlepsi, wierzymy
w Was!
Anna i Zbigniew Adamik

Anna i Zbigniew Adamik
Senior Mened˝erowie
Awans: marzec 2005
W sierpniu 1995 roku podpisaliÊmy umow´ dystrybutorskà z firmà
Forever Living Products. SzukaliÊmy sposobu na dorobienie do pensji.
Bardzo spodoba∏ mi si´ produkt – aloes i jego w∏aÊciwoÊci. Na tamten
moment by∏y to nasze dwie potrzeby, które mogliÊmy dzi´ki Forever
zrealizowaç: zdrowie i zarabianie dodatkowych pieni´dzy. Poczàtki
by∏y trudne, poniewa˝ nie mieliÊmy ˝adnych doÊwiadczeƒ w marketingu sieciowym. Du˝à pomocà byli dla nas na poczàtku nasi sponsorzy Jolanta i Waldemar Jankowscy. Atmosfera i entuzjazm, jakie potrafili stworzyç sponsorzy, zach´ca∏y do wspó∏pracy.
Forever jest dla nas zauroczeniem „od pierwszego wejrzenia” – produktem i planem marketingowym. Nie nazywamy tego nawet pracà, lecz
przyjemnym zaj´ciem. Uwielbiamy kontakt z ludêmi i poznawanie
nowych, ciekawych osób.
Bardzo wymowna jest dewiza naszego prezydenta Rexa Maughana:
Jednà z g∏ównym przyczyn chorób na Êwiecie jest pusty portfel. JeÊli chcesz, by
ludzi cierpiàcych by∏o mniej, daj im szans´ zarobiç na godne ˝ycie. Dla nas
jest to przewodnia myÊl w naszej pracy z ludêmi.
Duplikacja, czyli powielanie naszej pracy zdecydowa∏a o tym, ˝e
wybraliÊmy marketing sieciowy jako jedyne zaj´cie. Droga do pozycji
mened˝erskich nie jest ∏atwa, ale do osiàgni´cia dla wszystkich. Tempo dotarcia zale˝ne jest od w∏o˝onego wysi∏ku i zaanga˝owania. DziÊ
marketing sieciowy stwarza jeszcze lepsze perspektywy ni˝ wtedy, kiedy my zaczynaliÊmy. Ca∏a rzecz w tym, ˝eby zaczàç, to wypróbowany
i przetarty szlak. Mo˝emy wp∏ywaç na losy innych ludzi i dlatego nadal nie brakuje nam ch´ci, by poÊwi´caç czas temu przedsi´wzi´ciu.
Pragniemy osiàgnàç niezale˝noÊç finansowà, aby pomagaç ludziom
stanàç na nogi. W naszym Elblàgu panuje du˝e bezrobocie, wi´c traktujemy to jako wyzwanie, aby pomóc mieszkaƒcom, proponujàc im
tak wspania∏à firm´.
W tym biznesie ∏atwiej jest ludziom mówiç, co majà robiç, wówczas
gdy daje im si´ w∏asny przyk∏ad. Dlatego przede wszystkim od siebie
samych wymagamy du˝o i pracujemy nad samodyscyplinà.

Âwiatowy Zjazd FLP – Polska 1997
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List od prezydenta
Produkt

Propolis Pszczeli
Forever

O
NOW

Propolis (kit) pszczeli to lepka, ˝ywicowata substancja widoczna na korze drzew. Jest ona zbierana przez pszczo∏y i po przetworzeniu wykorzystywana jako materia∏ budulcowy i uszczelniajàcy. Nazwa propolis
stanowi dok∏adne odzwierciedlenie jej funkcji. Jest to s∏owo wywodzàce
si´ z greki, które dos∏ownie oznacza „przedmurze miasta” – pszczo∏y
pokrywajà propolisem wg∏´bienia i uszkodzenia w Êcianach ula,
regulujà szerokoÊç wylotka na zim´, wykorzystujà go tak˝e do dezynfekcji komórek. Tak dobrze spe∏nia on swe zadania i stanowi tak
skutecznà ochron´, ˝e wn´trze ula jest zabezpieczone lepiej ni˝
wi´kszoÊç sal operacyjnych! Propolis ma dzia∏anie antybakteryjne, antywirusowe, antygrzybicze, przeciwzapalne, znieczulajàce oraz regenerujàce, i cz´sto nazywany jest antybiotykiem z ula.
Ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci zdrowotne propolis by∏ wykorzystywany ju˝ w staro˝ytnoÊci. Z jego dobrodziejstw korzystali Egipcjanie,
Grecy, Asyryjczycy i Rzymianie. W Êredniowieczu sekretu jego niezwyk∏ych w∏aÊciwoÊci strzegli mnisi, którzy wykorzystywali go w leczeniu ran.
Dla wspó∏czesnoÊci propolis ponownie „odkry∏” duƒski biolog, pszczelarz amator, K. Lund Aagaard. W 1967 roku zachorowa∏ on na ostre
zapalenie gard∏a i wykorzysta∏ propolis do leczenia. Zachwycony pozytywnym efektem podjà∏ starania o przeprowadzenie szeroko zakrojonych badaƒ nad w∏aÊciwoÊciami tej substancji. Badania takie przeprowadzono w Danii w latach 1967-1973. Potwierdzi∏y one skutecznoÊç
propolisu oraz brak negatywnych skutków ubocznych. Od tego czasu
popularnoÊç propolisu wcià˝ roÊnie. Jest on stosowany w profilaktyce,
ró˝nych dziedzinach medycyny, a tak˝e w kosmetyce.
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Âå!

Propolis Pszczeli Forever
Stanowi naturalne wsparcie uk∏adu odpornoÊciowego,
chroni przed infekcjami.
•
W czasie infekcji mo˝e byç u˝ywany wspomagajàco.
•
Bogaty w witaminy, minera∏y, aminokwasy, enzymy,
w tym 22 aminokwasy i witaminy z grupy B.
•
Wzbogacony mleczkiem pszczelim.
•
Zbierany na pustynnych terenach, wolnych od zanieczyszczeƒ.
•
Dodatkowà gwarancjà czystoÊci produktu sà opatentowane
urzàdzenia do pozyskiwania propolisu.
•
W 100% naturalny, nie zawiera konserwantów,
ani sztucznych barwników.
•
Ka˝da tabletka zawiera 500 mg propolisu.

List od prezydenta
Zdrowie

Nie masz
na Êwiecie
maj´tnoÊci
wi´kszej
ni˝ zdrowie
dzieci!
dr Maria Kraczka, pediatra, Mened˝er FLP
Statystyki alarmujà. Spada liczba urodzeƒ, coraz wi´cej m∏odych par ma trudnoÊci z pocz´ciem, wzrasta liczba poronieƒ samoistnych i cià˝ zagro˝onych.
Wzrasta liczba noworodków z wadami wrodzonymi. Prognozy mówià, ˝e liczba Polaków b´dzie nadal spadaç – w roku 2050 mo˝e zbli˝yç si´ do zaledwie
30 milionów.
Krótko: dlaczego?
Zdrowe pocz´cie zale˝y od zdrowia i kondycji zarówno matki, jak i ojca. Ca∏y
d∏ugi okres cià˝y – 10 miesi´cy kalendarzowych, tj. 280 dni, zap∏odnione jajo,
potem zarodek, wreszcie p∏ód, sp´dza w organizmie matki. Tu si´ rozwija –
przechodzi stadium organogenezy, czyli powstawania wszystkich narzàdów
i tkanek, tu roÊnie i przygotowuje si´ do przyjÊcia na Êwiat.
Ca∏y okres cià˝y jest w izolacji od Êwiata zewn´trznego, zale˝y wy∏àcznie od organizmu matki. Jest zatem oczywiste, ˝e zdrowie matki w momencie zap∏odnienia i ca∏ej cià˝y w sposób najbardziej znaczàcy stanowi o warunkach
i mo˝liwoÊciach rozwoju zarodka i p∏odu. Zwróc´ Paƒstwu uwag´ na najistotniejsze problemy zdrowotne matki, których wp∏yw na cià˝´ jest ogromny:
• choroby serca – upoÊledzajàce ca∏y uk∏ad krà˝enia
• nadciÊnienie
• choroby p∏uc – obni˝ajà sprawnoÊç oddychania, a tym samym dotlenienie
p∏odu
• choroby nerek – uniemo˝liwiajà prawid∏owe oczyszczanie organizmu
• choroby tarczycy
• cukrzyca
• zaburzenia i dysfunkcje uk∏adu pokarmowego – przebiegajà z zaburzeniami
trawienia i wch∏aniania, czyli zaopatrywania p∏odu w materi´ budulcowà
• niedo˝ywienie iloÊciowe i jakoÊciowe matki – do tej grupy nale˝y zaliczyç
zarówno matki niedo˝ywione kalorycznie, bia∏kowo, jak równie˝ kobiety,
które jedzàc dostatecznie du˝o spo˝ywajà pokarmy niepe∏nowartoÊciowe –
ma∏o zwiàzków mineralnych, brak niektórych aminokwasów, witamin (np. wegetarianki)
• przekarmienie – g∏ównie iloÊciowe
• choroby alergiczne i z autoagresji – zaburzenia odpornoÊci przenoszà si´ na
p∏ód jako sk∏onnoÊç do alergii i chorób z autoagresji
• nadpobudliwoÊç matki równie˝ nie jest dobrostanem dla rozwoju p∏odu.
To oczywiÊcie tylko przyk∏adowe, najcz´stsze przyczyny powik∏anych cià˝. Ukuty ju˝ dawno slogan „Êwiadome macierzyƒstwo”, rozszerzony potem równie˝
o „Êwiadome ojcostwo”, nabiera w tym kontekÊcie szczególnego i zupe∏nie nowego znaczenia. Spo∏eczeƒstwo nadal postrzega posiadanie dziecka jako swoisty luksus. Traktuje je cz´sto jako ostatnie ogniwo w funkcjonowaniu rodziny.
Najpierw praca, mieszkanie, samochód, kariera zawodowa – „ustawienie si´
w ˝yciu” – i na koniec rodzicielstwo. Wiele rodzàcych to coraz cz´Êciej dojrza∏e kobiety mi´dzy 30. a 40. rokiem ˝ycia. Statystycy alarmujà jednak o wzroÊcie
liczby matek nieletnich – 14-, 15-letnich (ok. 15 na 100 urodzeƒ). To liczba
zastraszajàco wysoka, zwa˝ywszy ˝e organizm 14-, 15-latki, choç dojrza∏y
p∏ciowo, nie jest ani fizycznie ani psychicznie gotowy do macierzyƒstwa.

Zatem nowe rozumienie Êwiadomego macierzyƒstwa i ojcostwa to wyzwanie
dla medycyny: suplementy, naturalne metody oczyszczania i uodparniania.
Medycyna konwencjonalna powinna zapewniç przysz∏ym matkom z problemami zdrowotnymi pe∏nà diagnostyk´ i leczenie wtedy, gdy stan ich zdrowia
budzi uzasadnione wàtpliwoÊci. Dla wszystkich oferta medycyny niekonwencjonalnej jest ogromnà szansà na popraw´ funkcjonowania i doskonalenia zdrowego organizmu.
Oferta Forever Living Products jest w tym aspekcie najbardziej na czasie, jest
wszechstronna. Daje wszystkim potencjalnym klientkom gwarancj´ bezpiecznego stosowania i znakomitych efektów.
Doskona∏a jest, proponowana przed cià˝à, kuracja oczyszczajàca Mià˝szem Aloe
Vera. Kilka miesi´cy picia Mià˝szu przed cià˝à przez oboje przysz∏ych rodziców doprowadza ich organizmy do znacznie sprawniejszego, zdrowszego funkcjonowania, wyp∏ukuje toksyny, wolne rodniki, zb´dne metabolity, przywraca
naturalnà równowag´, podnosi odpornoÊç.
Wspierajàc to oczyszczanie uzupe∏nieniem o mikroelementy, witaminy, aminokwasy, czyli w∏àczenie do diety Forever Nature-Min, Forever Lite, Mleczka
Pszczelego Forever, Pól Zieleni, wyposa˝ymy organizmy obojga rodziców
w pe∏en komfort dla wydania zdrowej i silnej komórki rozrodczej. Dla matki
b´dzie to równoczeÊnie budowa znakomitej bazy materia∏owej dla rozwoju
przysz∏ego nowego ˝ycia.
Najwa˝niejsze jest, aby cud pocz´cia przeradza∏ si´ w cud rozwoju, wzrostu
i narodzin. Dwie komórki, jajeczko i plemnik, powinny spotkaç na swej drodze wszystko, co najlepsze, szczególnie w pierwszych, najwa˝niejszych 12 tygodniach – gdy przeistaczajà si´ w nowego cz∏owieka.
To najistotniejsze 12 tygodni w ˝yciu – czas powstawania ca∏ego cz∏owieka, który potem ju˝ g∏ównie roÊnie. Organizm matki powinien wtedy stanowiç najlepiej wyposa˝onà i hermetycznà komnat´ i spi˝arni´, obfità we wszystko. Powinien broniç dost´pu do niej, by nie zak∏ócaç spokojnego rozwoju. Dlatego takie znaczenie ma oczyszczenie organizmu i jego uodpornienie. Uwaga: jeÊli nie
pijemy aloesu przed zajÊciem w cià˝´, nie rozpoczynamy jego picia po zajÊciu w
cià˝´, by nie naraziç zarodka na uszkadzajàce dzia∏anie chemicznych zwiàzków
wyp∏ukiwanych z komórek w czasie oczyszczania. Z tych samych wzgl´dów nie
rozpoczynamy picia aloesu w czasie karmienia.
Niezwykle istotne jest równie˝, aby w tych pierwszych 12 tygodniach ci´˝arna
nie „z∏apa∏a” ˝adnego przezi´bienia, grypy czy nawet kataru. To bardzo wa˝ne
w∏aÊnie od pocz´cia, aby jej organizm by∏ bogaty w kwas foliowy – gwarantuje to prawid∏owy rozwój uk∏adu nerwowego dziecka; wystarczy jeÊç profilaktycznie 2 tabletki Pól Zieleni.
Przez ca∏y okres cià˝y nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ na jakoÊç od˝ywiania
– zabezpieczenie w diecie wszystkich sk∏adników, i tych du˝ych budulcowych,
i tych maleƒkich, Êladowych.
Czas po urodzeniu, karmienie naturalne – piersià, jest równie˝ dla matki czasem szczególnym. Matka karmiàca – „producentka” najdoskonalszego pokarmu – powinna bowiem dostawaç w ˝ywnoÊci wszystkie najlepsze produkty
i uzupe∏niaç niedobory suplementów. Forever Nature-Min, Forever Arctic-Sea,
Mleczko Pszczele – nawet niewielkie iloÊci tych produktów, zjadane systematycznie, znakomicie przed∏u˝ajà czas karmienia i poprawiajà jakoÊç pokarmu.
Karmiàce matki wiedzà jak doskona∏ym pomys∏em jest d∏ugie karmienie piersià
– ile zyskujemy czasu, ile k∏opotów zniknie, jak doskonali si´ wi´ê emocjonalna. Pokarm matki zawsze by∏ tym optymalnym dla ka˝dego noworodka
i niemowl´cia. Mówcie o tym g∏oÊno wszystkim: profilaktyka, której
nagrodà jest zdrowe dziecko, jest najlepiej poj´tà inwestycjà.

Zbli˝a si´ Dzieƒ Dziecka – wszystkim dzieciom ˝ycz´ radosnych, s∏onecznych,
zdrowych dni u boku zdrowych, szcz´Êliwych ojców i matek. ˚ycz´ Wam wszystkim wielkiej ciekawoÊci Êwiata i innych ludzi, roÊnijcie màdre, silne, zdrowe.
To prawda, ˝e dzieci sà najwi´kszym skarbem i ca∏à nadziejà nas, doros∏ych.
Wasza
Kraczkowa
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Piel´gnacja skóry
JednoczeÊnie nale˝y piç Mià˝sz Aloe Vera lub Aloe Berry Nectar,
by oczyszczaç organizm od wewnàtrz. Warto jeÊç Forever Garlic-Thyme, aby oczyÊciç krew, oraz Forever Nature-Min, który zawiera
przyspieszajàcy gojenie cynk.
Aby zminimalizowaç powstawanie blizn, pod emulsj´ po goleniu
Gentleman’s Pride nak∏adamy krem R3 Factor.

Emulsja po goleniu

M¢SKI PUNKT WIDZENIA
Czasy, kiedy na ∏azienkowych pó∏kach niepodzielnie królowa∏y damskie
kosmetyki, a pianka i maszynka do golenia nieÊmia∏o kry∏y si´ w kàcie, bezpowrotnie mijajà. M´˝czyêni bardziej ni˝ kiedyÊ dbajà o siebie i swój
wyglàd, zaczynajà zaglàdaç do zak∏adów kosmetycznych, coraz wi´cej czasu
sp´dzajà w ∏azience, a ich kosmetyki zajmujà na pó∏kach tyle samo miejsca
co damskie.
W ofercie FLP znajdujà si´ produkty, które wspaniale zadbajà o skór´
m´˝czyzn – i to nie tylko stworzony specjalnie dla panów, bezkonkurencyjny
Gentleman’s Pride.

Oczyszczanie
Nic rano nie orzeêwia tak wspaniale jak ch∏odny prysznic z Aloesowym ˚elem do Kàpieli. Oprócz Aloe Vera zawiera on ekstrakty
z zió∏: tawu∏y, skrzypu, morszczynu, powojnika i bluszczu.
Wielu m´˝czyzn odczuwa nieprzyjemny aspekt golenia, jakim sà
wrastajàce w∏oski. Aby zapobiec temu problemowi, warto zmieszaç
w równych proporcjach nieco Aloesowego Myd∏a w P∏ynie oraz
Forever Aloe Scrub. Tà mieszankà nale˝y umyç twarz (zwil˝ywszy
jà uprzednio wodà), szczególny nacisk k∏adàc na miejsca golone (policzki, podbródek, szyja) i masujàc je ma∏ymi, okr´˝nymi ruchami.
Nale˝y unikaç okolic oczu – skóra wokó∏ nich jest zawsze wra˝liwsza
i Scrub, którego zadaniem jest z∏uszczanie, mo˝e jà podra˝niç. Regularne (do trzech razy w tygodniu) stosowanie takiego oczyszczania zaowocuje mi´kkà, g∏adkà skórà.
Aloesowe Myd∏o w P∏ynie to doskona∏y Êrodek do mycia twarzy, ale
mo˝e byç równie˝ stosowane jako ˝el pod prysznic. Jest bardzo ∏agodne i nie zawiera szkodliwych substancji alkalicznych, które pozbawiajà
skór´ wa˝nych t∏uszczów, a tym samym podra˝niajà jà.

Na k∏opoty...
Tràdzik jest problemem, jaki mo˝e n´kaç niezale˝nie od wieku i p∏ci.
Ogromnym sprzymierzeƒcem w zapobieganiu i walce z tym k∏opotem
mo˝e byç Krem Aloesowo-Propolisowy.
Najpierw myjemy twarz Aloesowym Myd∏em w P∏ynie. Nast´pnie,
na „ropnym” etapie, nak∏adamy Galaretk´ Aloe Vera. Po dwóch,
trzech tygodniach nale˝y jà zastàpiç w∏aÊnie Kremem Aloesowo-Propolisowym, który nie tylko wspaniale nawil˝a, ale równie˝
pomaga walczyç z bakteriami.
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Gentleman’s Pride
Jest to produkt, który ka˝dy m´˝czyzna powinien
mieç w swojej ∏azience, poniewa˝ jego stosowanie
przynosi wszechstronne korzyÊci. U˝ywany jako codzienny element porannej toalety, po oczyszczeniu
i ogoleniu twarzy, wyg∏adza, nawil˝a i chroni skór´.
Zawiera Aloe Vera oraz witaminy i sk∏adniki mineralne. Zawarte w nim antyutleniacze chronià skór´
przed szkodliwym wp∏ywem promieni s∏onecznych.
WÊród innych cennych sk∏adników w Gentleman’s
Pride znajdziecie:
Rumianek – to jego zapach jest najbardziej wyczuwalny w emulsji.
Jest to zio∏o znane i wykorzystywane od stuleci ze wzgl´du na swoje
w∏aÊciwoÊci wyg∏adzajàce i kojàce. Dzia∏a równie˝ gojàco i ma naturalne dzia∏anie przeciwzapalne.
Rozmaryn – zio∏o zawierajàce olejki eteryczne, które nawil˝ajà skór´.
¸agodzi bóle g∏owy i napi´cie.
Hialuronian sodu – jest to naturalna substancja obecna w g∏´bokich
warstwach skóry. Utrzymuje ona w∏aÊciwe nawil˝enie skóry, dzi´ki
czemu zachowuje ona m∏ody wyglàd, jest j´drna i zdrowa. Pod niekorzystnym wp∏ywem wolnych rodników skóra mo˝e traciç ten cenny
sk∏adnik, co prowadzi do utraty j´drnoÊci i powstawania zmarszczek.
Dodatek hialuronianu sodu do Gentleman’s Pride pomaga przeciwdzia∏aç temu problemowi.

Perfumy
25th Edtion for Men
Te odpowiednie zarówno na wielkie wyjÊcie, jak
i na co dzieƒ perfumy stworzone zosta∏y specjalnie dla Forever Living Products. Zmys∏owo ∏àczà
nuty owocowe i zio∏owe z aromatami drzewnymi,
by otoczyç d˝entelmenów Forever ob∏okiem urzekajàcego zapachu.

Biznes
Navaz Ghaswala
Wiceprezes Zarzàdu
(Executive Vice-President)
Forever Living Products Int.

By niemo˝liwe
sta∏o si´ mo˝liwe
W XV w. ludzie wierzyli, ˝e ziemia jest p∏aska i niemo˝liwe jest
op∏yni´cie jej dooko∏a. Ryzykujàc w∏asne ˝ycie, Krzysztof Kolumb
rzuci∏ wyzwanie temu powszechnemu mniemaniu i w roku 1492 wyruszy∏ w pami´tny rejs. W 1953 roku ludzie argumentowali, ˝e niemo˝liwe jest, aby cz∏owiek przebieg∏ mil´ w czasie krótszym ni˝
4 minuty. W 1954 roku Anglik Roger Bannister pokona∏ ten dystans
w 3 minuty 59 sekund, co wi´cej – jego rekord zosta∏ pobity ju˝ trzy
tygodnie póêniej przez Johna Landy’ego. W 1968 roku ludzie byli przekonani, ˝e niemo˝liwe jest, aby cz∏owiek stanà∏ na Ksi´˝ycu. W 1969
roku Neil Armstrong dowiód∏, ˝e si´ mylili. Wszystkie to osiàgni´cia
zmieni∏y oblicze Êwiata, a êród∏em ka˝dego z nich by∏ ten sam, prosty
lecz pot´˝ny czynnik... wiara.
Tak jak wiele innych osób, i Wy mo˝ecie poprzez pot´g´ wiary sprawiç, ˝e to, co niemo˝liwe, stanie si´ w Waszym ˝yciu mo˝liwe. Aby daç
sobie szans´ na urzeczywistnienie zamierzeƒ i osiàgni´cie sukcesu,
musicie wierzyç, po pierwsze – w to, co robicie, i po drugie – w swojà
zdolnoÊç zrobienia tego.
Realizacja pierwszego elementu powy˝szego równania sukcesu, czyli
wiara w to, co si´ robi, z Forever Living Products nie jest trudna. Ka˝dej
osobie, która ma jakiekolwiek wàtpliwoÊci co do najwy˝szej jakoÊci

produktów FLP, mówi´: „Wypróbuj je”. Efekty ich u˝ywania nie tylko mówià same za siebie, ale tak˝e pozwalajà Wam szczerze i z g∏´bi
serca opowiadaç o korzystnym dzia∏aniu naszych produktów rodzinie,
przyjacio∏om i znajomym. Dzielenie si´ z innymi ludêmi produktami
Forever mo˝e wp∏ynàç na ogólnà popraw´ jakoÊci ich ˝ycia – to szczytne zamierzenie, warte naszej wiary!
Druga cz´Êç równania sukcesu, czyli wiara we w∏asne mo˝liwoÊci, mo˝e
stanowiç nieco wi´ksze wyzwanie. Przede wszystkim, na drodze do realizacji zamierzeƒ mo˝ecie spotkaç negatywnych ludzi – takich, którzy ani nie inwestujà, ani nie wierzà w mo˝liwoÊci. Ludzi takich nigdy
nie brakowa∏o; to oni mówili Kolumbowi, ˝e p∏ynie ku swojej zag∏adzie,
Bannisterowi, ˝e jest za wolny, a Armstrongowi, ˝e nigdy nie postawi
stopy na Ksi´˝ycu. Tak jak w przypadku innych odwa˝nych pionierów, tylko od Was b´dzie zale˝a∏o, czy b´dziecie s∏uchaç ludzi negatywnych i pozwolicie, by ich niech´ç zawa˝y∏a na Waszych zamierzeniach czy wr´cz zniszczy∏a Waszà wizj´ sukcesu. Ka˝dy z Was jest
niezale˝nà osobà i jako taka mo˝e (i powinien!) przejàç kontrol´ nad
swoim ˝yciem, swojà przysz∏oÊcià i nie ustawaç w swoich dà˝eniach!
Mo˝e niektórzy z Was dopiero rozpoczynajà, stojàc na kraw´dzi marzenia i zastanawiajàc si´ „Co mog´ zrealizowaç?” Inni mo˝e ju˝
osiàgn´li sukces z Forever i teraz zastanawiajà si´ „Jak mog´ przenieÊç
swój biznes na wy˝szy poziom?” Niezale˝nie od tego, w jakim punkcie drogi prowadzàcej do realizacji mo˝liwoÊci si´ znajdujecie, warto
podà˝ajàc nià pami´taç o czterech po˝ytecznych „R”.
Respekt
Pierwsze R to respekt – szacunek dla samego siebie i dla innych.
Szacunek dla siebie samego oznacza wiernoÊç wyznawanym zasadom,
poczucie uczciwoÊci oraz wizj´. Zarówno z ˝yciu zawodowym, jak
i prywatnym wa˝ne jest wyznaczanie czytelnych, jasno okreÊlonych
granic – nale˝y byç elastycznym, ale jednoczeÊnie skoncentrowanym.
Szacunek dla innych oznacza skupienie na nich, s∏uchanie ich oraz brak
uprzedzeƒ. Je˝eli chcemy otworzyç drzwi mo˝liwoÊciom, musimy byç
w stanie nawiàzaç i utrzymywaç pozytywne kontakty z innymi – nauczyç si´ byç fair oraz z wdzi´kiem i taktem radziç sobie z delikatnymi sytuacjami.
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Biznes


RzetelnoÊç
Drugie R oznacza rzetelnoÊç.
Pami´tajcie, ˝e kluczowe znaczenie ma dla Was wzi´cie na
siebie odpowiedzialnoÊci za
swojà wizj´ oraz swojà przysz∏oÊç. To wymaga czasu,
energii i wysi∏ku. Osiàganie „niemo˝liwego” wymaga
ci´˝kiej pracy i szczerego
zaanga˝owania – rzetelnoÊç,
z jakà weêmiecie na siebie odpowiedzialnoÊç, stanie si´ miernikiem tego, jak blisko znajdziecie si´ urzeczywistnienia swojej wizji.

rzetelnoÊci i ryzyku, Rex zmieni∏ nie tylko swojà przysz∏oÊç,
ale tak˝e mojà i tysi´cy innych ludzi. Rex wierzy∏ w swoje produkty, w siebie oraz w swojà zdolnoÊç do zmiany niemo˝liwego
w mo˝liwe. Bez tej wiary w mo˝liwoÊci mo˝emy nadal zastanawiaç si´, jak daleko jesteÊmy w stanie po˝eglowaç, jak szybko mo˝emy pobiec i jaki dystans przebyç. Rex, ja i ca∏a rodzina Forever nie przestajemy wierzyç w mo˝liwoÊci – i wierzymy w Was!
Navaz Ghaswala

Ryzyko
Trzecie R oznacza ryzyko. KtoÊ, kto stawia pierwszy krok na
drodze wi´kszych mo˝liwoÊci, mo˝e mieç wra˝enie, ˝e
przest´puje kraw´dê przepaÊci. Ryzyko przera˝a, ale czasem
bardziej przera˝ajàce mo˝e byç niepodj´cie go. Nale˝y sobie
uÊwiadomiç, ˝e nawet je˝eli Wasze przedsi´wzi´cie nie u∏o˝y
si´ tak, jak pierwotnie mieliÊcie nadziej´, zawsze b´dzie
stanowi∏o nauk´ na przysz∏oÊç. W∏aÊnie w taki sposób cz∏owiek si´ rozwija. Uczcie si´ na b∏´dach, wprowadzajcie zmiany, post´pujcie inaczej i piel´gnujcie màdroÊç.
Rex
Ostatnie R oznacza Rexa. Kiedy b´dziecie rozwa˝aç moje
s∏owa, pomyÊlcie o Rexie, który pewnego goràcego letniego
dnia, z garstkà przyjació∏, zapoczàtkowa∏ mi´dzynarodowe
imperium. Opierajàc si´ prawie wy∏àcznie na respekcie,
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Informacje
Pami´tajcie o promocjach

Zamawianie z wysy∏kà do domu

Clean+S∏oƒce

Soja w naszych produktach

W nawiàzaniu do informacji, jakà opublikowaliÊmy w poprzednim numerze „Forever
Poland”, pragniemy wyjaÊniç, ˝e soja zawarta
w produktach FLP nie jest genetycznie modyfikowana. Podobnie, ˝aden inny ze sk∏adników naszych wyrobów nie jest genetycznie
modyfikowany.

Kupujàc:
 dwa zestawy Clean 9, otrzymasz
dodatkowo Aloe Sunscreen
 trzy zestawy Clean 9, otrzymasz
dodatkowo Aloesowà Emulsj´
Samoopalajàcà.

6 pk.

Przypominamy o specjalnej ofercie szkoleniowej dla:

Przypominamy o ostatnich dniach sk∏adania zamówieƒ realizowanych za poÊrednictwem firmy spedycyjnej sà:

25 maja
27 czerwca

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

Zamówienia przyjmowane sà pod warszawskimi numerami telefonów: 456
43 54 lub 55. Przesy∏ka zostanie dostarczona w ciàgu trzech dni roboczych.

Na stronie www.gls-poland.com dost´pna jest
us∏uga „Êledzenie drogi przesy∏ki”. Wystarczy
wpisaç numer etykiety przewozowej, aby
sprawdziç, na jakim etapie realizacji znajduje
si´ Wasze zamówienie.
Materia∏y szkoleniowe

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

Kaseta „Plan Marketingowy” – wszystkie podstawowe informacje o systemie wynagrodzeƒ
FLP oraz wyjaÊnienie zasad naliczania premii.
Podstawowe narz´dzie dla ka˝dego poczàtkujàcego dystrybutora. Do kupienia we wszystkich Centrach Produktów FLPP.
Kod 480, cena 8 z∏.
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• Dystrybutorów od stanowiska Kierownika wzwy˝, którzy w kwietniu, maju
i czerwcu br. uzyskajà osobistà aktywnoÊç
co najmniej 6 pk. miesi´cznie;
• Asystentów Kierownika, którzy w kwietniu, maju i czerwcu br. uzyskajà osobistà
aktywnoÊç co najmniej 4 pk. miesi´cznie.

Wszystkich dystrybutorów, którzy spe∏nià
powy˝sze wymogi, zaprosimy 16 lipca 2005 r.
do warszawskiego Biura G∏ównego FLPP na
specjalnie opracowane szkolenie marketingowe.
Szczegó∏y dotyczàce szkolenia ju˝ za miesiàc.
Osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, zostanà powiadomione przez FLP Poland.

Wydarzenia
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 produktami Forever!
dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska SkutecznoÊç produktów FLP
w walce z alergiami. NowoÊç: Propolis Pszczeli Forever!
Cena biletu indywidualnego – 20 z∏
BezpoÊrednio po Treningu Jonathana, w Hotelu Kyriad odb´dzie si´
drugie spotkanie dla uczestników Zjazdu Europejskiego.
Spotkanie Mened˝erów 20 maja 2005 r.
Biuro G∏ówne FLP Poland
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 13.00
Szkolenia o produktach
WARSZAWA
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
dr Artur Nowak pediatra-pulmonolog
9/06/05 Aloes w zwalczaniu zapaleƒ
REGIONY
dr Zdzis∏aw Kubat

Produkty FLP w trosce o nasze dzieci
10/06/05 Krynica, Uzdrowisko Krynica Zdrój-˚egiestów,
Stary Dom Zdrojowy, Sala Balowa, godz. 18:00
16/06/05 OÊwi´cim, Centrum Kultury, ul. Âniadeckiego 24,
godz. 18:00
20/06/05 Ostro∏´ka, Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 17:00
dr Ma∏gorzata Markiewicz

Szansa na Biznes:
Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
7, 21/06/05 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
8/06/05 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik
28/06/05 – Mened˝er Bo˝ena Mach
Gdaƒsk, sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2
8/06/05 – Mened˝er Krystyna Król
22/06/05 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka
Kraków, sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
1/06/05 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy
Krapkowice, biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. Ks. Duszy 2, godz. 18:00
9/06/05 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58, godz. 18:00
7/06/05 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko
21/06/05 – 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
6/06/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie
Tarnów, OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Âwiat 30, g. 18:00
6, 20/06/05
Wroc∏aw, budynek obok oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
7/06/05 – Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
14/06/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

Europejski Zjazd w Kopenhadze 3-5 czerwca 2005 r.
Do uczestnictwa zakwalifikowa∏o si´ 1700 dystrybutorów z Europy!
Piàtek 3/06/05

Oczyszczanie organizmu z Clean+Lean

Zakwaterowanie si´ w hotelu (dla poziomu 2 i 3).
Nazwa hotelu zostanie potwierdzona.
Sesja szkoleniowa (tylko dla dystrybutorów z poziomu 1, 2, 3) odb´dzie
si´ w hotelu Radisson SAS Falconer; adres: Falconer Alle 9, DK-2000
Frederksberg.

8/06/05 Bydgoszcz, Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00

13:30

Aloesowy Êwiat kobiet
15/06/05 Sandomierz, Instytut Teologiczny, ul. Mariacka 9,
godz.18:00
dr Maria Pasturczak

dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska

Produkty FLP w walce z alergiami
15/06/05 Gdaƒsk, Centrum Handlowe „Manhattan”,
ul. Grunwaldzka 82, godz. 18:00

Wielki Rodzinny Piknik Forever
25 czerwca 2005 r., godz. 13:00
OÊrodek „Tej Fajnej Fundacji” w Stoczku ¸ukowskim
(ok. 100 km od Warszawy, mapka dojazdu – za miesiàc)
W programie:
Przeja˝d˝ka wozami zaprz´gowymi, jazda konno na lon˝y
Sportowe zmagania regionalne w nast´pujàcych konkurencjach:
rzut podkowà, snopkiem, strzelanie procà do celu, ràbanie balika
na czas, przeciaganie liny, ∏ucznictwo
Aukcja – licytacja prac wykonanych przez dzieci niepe∏nosprawne
Kapela z Wielgolasu
W godz. 15:00-17:00 zapraszamy na pocz´stunek z grilla.
Bilety do nabycia od 23/05/05 w cenach:
indywidualne – 35 z∏, grupowe dla 5 osób – 125 z∏ (tylko do 10/06/05)

14:30-17:00

lunch w hotelu Radisson (tylko dla dystrybutorów,
którzy zakwalifikowali si´ na poziom 1, 2, 3)
sesja szkoleniowa

Wieczorem zapraszamy do wspólnej zabawy w parku Tivoli, przy
akompaniamencie zespo∏u jazzowego i wyÊmienitych przekàskach
z bufetu (wiecej informacji o Tivoli na stronie www.tivoli.dk).
Sobota 4/06/05
13:00-19:30

Europejski Zjazd, Forum – najwi´ksza hala widowiskowa Kopenhagi

Podczas Zjazdu przewidziano wiele atrakcji m.in.:
• wizyta zespo∏u ABBA i postaci z bajek H.Ch. Andersena!!!
• wybór najbarwniejszego kraju!
(przypominamy o zakazie u˝ywania tràbek, klaksonów itp.)
Na terenie Forum b´dà bary szybkiej obs∏ugi z jedzeniem i napojami. B´dzie równie˝ mo˝na kupiç odzie˝ z logo FOREVER , przygotowanà
przez niezale˝nà firm´ duƒskà (wi´cej na www.forever-wear.com).
T∏umaczenie: Zarówno sesja szkoleniowa jak i Zjazd b´dà t∏umaczone
na j´zyk polski. Wynajem s∏uchawek 50 EURO (kaucja zwrotna).

