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Forever Alluring Eyes – przyciàga wzrok

Codziennie piel´gnujemy naszà skór´, cz´sto jednak zapominamy, ˝e o de-

likatne, a jednoczeÊnie bardzo „widoczne” okolice oczu nale˝y zadbaç szcze-

gólnie. 

Receptura rewitalizujàcego kremu pod oczy Forever Alluring Eyes zosta∏a 

opracowana specjalnie po to, by redukowaç zmarszczki, „kurze ∏apki”. Krem 

likwiduje opuchlizn´ i cienie pod oczami, a dzi´ki w∏aÊciwoÊciom od˝yw-

czym usuwa zm´czenie, dzia∏a kojàco i nadaje oczom Êwie˝y wyglàd. 

Forever Alluring Eyes zarówno nawil˝a, jak i wyg∏adza delikatnà skór´. Za-

wiera sk∏adniki o niezwykle korzystnym dzia∏aniu, m.in. mià˝sz Aloe Vera 

oraz naturalne emolienty (substancje nawil˝ajàco-zmi´kczajàce) z olejków 

kokosowego i jojoba, a tak˝e tokoferol, Êwietne êród∏o witaminy E, która po-

maga wyg∏adzaç i nawil˝aç skór´. Wszystkie te naturalne substancje dzia∏ajà 

na zasadzie synergii, której efektem jest ten g∏adki, delikatny krem, nie 

pozostawiajàcy na skórze t∏ustego osadu.

Aplikacja Forever Alluring Eyes jest bardzo prosta: palcem serdecznym 

nak∏adamy punktowo krem wokó∏ oczu, na wysokoÊci górnej kraw´dzi koÊci 

policzkowej, i delikatnie go wklepujemy (nie wcieramy) a˝ do ca∏kowitego 

wch∏oni´cia. Najlepsze efekty przynosi stosowanie kremu zarówno rano, jak 

i wieczorem.

Teraz kupisz 
Forever Alluring Eyes 
w opakowaniu 28,3 g 
co oznacza dwa razy 
wi´cej kremu za t´ 

samà cen´!

Piel´gnacja skóry
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List od prezydenta

Ale nie TY

Kiedy by∏em na Zjeêdzie Europejskim w Ko-
penhadze, us∏ysza∏em wiersz, który wyda∏ mi 
si´ doskona∏ym mottem mojego listu w tym 

miesiàcu:

Niech inni wiodà mierny ˝ywot, ale nie Ty.
Niech inni wadzà si´ o b∏ahe sprawy, ale nie Ty.
Niech inni martwià si´ ma∏ymi przykroÊciami, ale nie Ty.
Niech inni sk∏adajà swój los w cudze r´ce, ale nie Ty.

Jim Rohn

Bardzo mi si´ podoba przes∏anie tego wiersza. Mówi ono o naszej 
odpowiedzialnoÊci za swoje czyny i o naszym nastawieniu wobec 
˝yciowych sukcesów i wyzwaƒ. Czasem czuj´ rozczarowanie, gdy s∏ysz´, 
jak ktoÊ próbuje obarczaç innych winà za okolicznoÊci, w jakich si´ 
znalaz∏. Zawsze wierzy∏em, ̋ e to ja jestem odpowiedzialny za moje ̋ ycie, 
ode mnie zale˝y, co b´d´ myÊla∏ i czu∏. Najwi´kszà ze swobód, jakie sà 
nam dost´pne, jest wolnoÊç wyboru naszego nastawienia. 
Przywilej spotkania z ponad czterema tysiàcami dystrybutorów z ca∏ej 
Europy i Êwi´towanie szansy, która mo˝e zmieniç ̋ ycie, co tak wyraênie 
widaç by∏o podczas Zjazdu w Danii, potwierdzi∏a w moich oczach 
pot´g´ nastawienia i optymistycznego patrzenia na ˝ycie. Ogromnà 
pokor´ budzi∏ we mnie widok tak wielu wspania∏ych ludzi, którzy 
osiàgn´li tak wiele w ramach planu marketingowego naszej niezwyk∏ej 
firmy. „Nasiàkanie” pozytywnà energià niesamowicie dodaje wigoru – 
moje baterie sà na nowo na∏adowane, chc´ byç lepszy i jeszcze wi´cej 
osiàgaç!

Dyrektor Generalny Ulf Oscarson i wszyscy pracownicy FLP Skan-
dynawia przygotowali fantastyczny Zjazd. Przebywajàc wÊród 
pracowników i dystrybutorów, z niek∏amanym podziwem patrzy∏em 
na ich ci´˝kà prac´, na to, jak potrafià wznieÊç si´ ponad drobne sprawy 
i skupiç si´ na tym, co naprawd´ wa˝ne. Te zalety przypomnia∏y mi 
o przyk∏adzie, jakim mo˝e byç dla nas orze∏.
Kiedy orze∏ poluje, wysoko szybujàc i wyszukujàc pràdy powietrzne, 
zwraca bacznà uwag´ na pr´dkoÊç wiatru, jego kierunek, na temperatur´, 
a nawet pewnie na ciÊnienie atmosferyczne. Wszystkie te czynniki 
Êrodowiskowe sà dla niego wa˝ne, poniewa˝ ich znajomoÊç i zrozumienie 
pozwolà mu wybraç odpowiednià wysokoÊç lotu tak, by uniknàç z∏ej 
pogody, tak cz´stej tam, gdzie ˝yjà or∏y. Gdy tylko orze∏ wyczuje 
pierwsze oznaki burzy,  natychmiast si´ wznosi i leci tak wysoko, by 
byç ponad burzà. Tam spokojnie czeka na jej koniec.
Tak wiele mo˝emy si´ nauczyç na tym przyk∏adzie. Zbyt cz´sto, kiedy 
czujemy zbli˝ajàcà si´ burz´, zamiast wznieÊç si´ wysoko, krà˝ymy 
w pobli˝u, by zobaczyç, jak b´dzie pot´˝na. Przez to cz´sto koƒczymy 
uwik∏ani w negatywne sytuacje, marnujàce tylko nasz czas i energi´. 
Kolejna wa˝na lekcja, jakiej uczymy si´ od or∏a, to zrozumienie 
Êrodowiska, w którym ˝yjemy. Stajàc si´ ekspertami w swoim biznesie 
– poprzez nauk´ produktów, planu marketingowego i sposobów 
nawiàzywania kontaktów – tylko zwi´kszamy swoje szanse na sukces.
Cz´sto powtarzam, ˝e Forever jest firmà olbrzymów i g∏´boko wierz´ 
w to stwierdzenie. JesteÊcie najlepsi z najlepszych, kochamy i cenimy 
to, co robicie. Jednak jesteÊcie kimÊ wi´cej ni˝ olbrzymami. JesteÊcie 
or∏ami – zach´cam Was do wznoszenia si´ ponad drobne sprawy. Tak 
jak g∏osi motto: „Niech inni sk∏adajà swój los w cudze r´ce, ale nie 
TY”.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora
Kiedy po powrocie z Kopenhagi rozmawia∏em 
z dystrybutorami, którzy byli na Zjeêdzie Eu-
ropejskim, jedna rzecz wyda∏a mi si´ charak-
terystyczna. Wszystkim bardzo podoba∏y si´ 
wystàpienia szkoleniowe europejskich liderów, 
podkreÊlano, jak by∏y wa˝ne i jak wiele cen-
nych wskazówek przekazali top dystrybutorzy 

naszego kontynentu. A jednak najwi´ksze wra˝enie na wszystkich 
zrobi∏o wystàpienie naszego prezydenta, Rexa Maughana. To on jest 
dla nas wszystkich najlepszym przyk∏adem – jego niezwyk∏a charyzma, 
mi∏oÊç do ludzi, oddanie Forever, przecieranie dla nas nowych szlaków 
i niestrudzona praca pozostajà wzorem, który ka˝dy z dystrybutorów, 
niezale˝nie od pozycji zajmowanej w planie marketingowym, stara si´ 
naÊladowaç. S∏owa, jakie mówi∏ Rex wyst´pujàc podczas Zjazdu Euro-
pejskiego by∏y proste, ale mimo to – a mo˝e w∏aÊnie dlatego – bardzo 
aktualne i bardzo g∏´boko zapadajàce w myÊli:
1. Znaj swoje marzenia. Musisz wiedzieç, co chcesz zrealizowaç dzi´ki 
Forever. Aby mieç motywacj´ do pracy, musisz wiedzieç, dlaczego jà 
wykonujesz i jaka b´dzie Twoja nagroda, gdy jà wykonasz.
2. Stawiaj sobie cele. Mówi si´, ˝e „cel to marzenie z datà realizacji”.  
Samo marzenie nie wystarczy, musisz wyznaczyç sobie termin realizacji 
swoich zamierzeƒ i zaplanowaç szlak, którym b´dziesz podà˝aç do celu.

3. Zaanga˝uj si´. Kiedy ju˝ wiesz, co chcesz osiàgnàç i jak to osiàgnàç, 
musisz si´ zaanga˝owaç – sprzedawaç, sponsorowaç i uczyç innych tego 
samego, dzieƒ po dniu, tydzieƒ po tygodniu, miesiàc po miesiàcu, 
dopóki nie osiàgniesz postawionego sobie celu.
4. Ci´˝ko pracuj. Ka˝dy z liderów zapytany, czy ∏atwo osiàgnàç suk-
ces, bez wahania odpowie, ̋ e NIE, ̋ e na osiàgni´cie swojej pozycji mu-
sia∏ ci´˝ko pracowaç. JednoczeÊnie wszyscy potwierdzà, ˝e by∏o 
warto!
5. Nigdy si´ nie poddawaj. Kiedy ju˝ si´ zaanga˝ujesz, kiedy podej-
miesz wysi∏ek, by zaczàç realizowaç swoje pragnienia, nie rezygnuj. 
Niezale˝nie od pojawiajàcych si´ na twojej drodze wyzwaƒ czy prze-
szkód bàdê wytrwa∏y, poniewa˝ wytrwa∏oÊç jest gwarancjà sukcesu.
6. Pomagaj innym WYGRYWAå. Forever Living Products to firma, 
której istotà jest praca zespo∏owa. Sukces ka˝dego z nas zale˝y od suk-
cesu naszych dystrybutorów. Tylko wtedy, gdy pomo˝emy im zrealizo-
waç ich marzenia, tak˝e my sami spe∏nimy swoje.
Ogromna rzesza dystrybutorów, którzy spotkali si´ w Kopenhadze, by 
wspólnie Êwi´towaç swoje sukcesy, jest najlepszym dowodem praw-
dziwoÊci i màdroÊci s∏ów Rexa. Niech b´dà one dla ka˝dego z nas 
drogowskazami na drodze do sukcesu!

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek 
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Pola Zielni
Wspania∏e êród∏o witamin, minera∏ów, bia∏ek, aminokwasów, enzymów, przeciwutleniaczy 
i chlorofilu, których tak brakuje w naszej codziennej diecie. W Polach Zieleni znajdziesz 
m∏ody j´czmieƒ (w którego sk∏adzie jest potas, wapƒ, magnez, ̋ elazo, sód, miedê, fosfor, 
cynk i mangan), zielonà pszenic´ (zawierajàcà witaminy, minera∏y i substancje Êladowe) 
oraz lucern´ (bogatà w minera∏y, witamin´ A, B6, E i K), a tak˝e pieprz Cayenne (dla 
prawid∏owego funkcjonowania uk∏adu krà˝enia oraz trawiennego).

kod 68

Mleczko Pszczele Forever
Energia i pozytywny wp∏yw na metabolizm oraz walka ze stresem! Mleczko Pszczele 
Forever zawiera bia∏ka, minera∏y, witaminy A, C, D, E i B kompleks, wszystkie 8 pod-
stawowych aminokwasów oraz 10 innych aminokwasów.

kod 36

Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca
Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca Êwietnie sprawdza si´ w piel´gnacji zarówno twarzy, jak 
i ca∏ego cia∏a. ¸àczy w sobie korzystne w∏aÊciwoÊci czystego, stabilizowanego mià˝szu 
Aloe Vera oraz alantoiny, olejku z pestek winogron, olejku jojoba, elastyny i rozpuszczalnego 
kolagenu, by koiç i nawil˝aç Twojà skór´.

kod 63

Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca
Si´gnij po t´ wyjàtkowà emulsj´, która zawiera substancje rozgrzewajàce i mià˝sz Aloe 
Vera, by ul˝yç napi´tym, nadwyr´˝onym mi´Êniom.

kod 64

NOWE PRÓBKI
Krem Aloesowo-Propolisowy

Aloe MSM Gel
W sprzeda˝y tak˝e próbki: 

Szampon Aloe-Jojoba, Od˝ywka Aloe-Jojoba, 
Aloesowa Pasta do Z´bów, 

Galaretka Aloe Vera, 
Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca, 

Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca. 
Cena 1 próbki 1 z∏.

k

NOWE OPAKOWANIA

NowoÊç

Pola Zielni



UWAGA! Od 1 sierpnia br. zmieniajà si´ zasady kwalifikacji 10 Najlepszych: pod uwag´ brana b´dzie wy∏àcznie iloÊç pk. 
nie-mened˝erskich uzyskana w danym miesiàcu. Warunkiem kwalifikacji do rankingu jest aktywnoÊç 4 pk.
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1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
2. Urszula Zyskowska
3. Wies∏awa i Adam Spyrowie
4. Krystyna i Jerzy Orubowie
5. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak

 6. Anna i Zbigniew Adamik
 7. Anna i Metody Lubiƒscy
 8. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
 9. Bo˝ena Gaj
10. Urszula i Tomasz Kuçkowie

Asystenci KIEROWNIKA

Anna Adamczyk, Katarzyna Binek, Bronis∏awa Blajer, Zofia Bulzacka, Ma∏gorzata i Tomasz Chlewiccy, Barbara i Janusz Cholewa, Helena 

åwik∏a, El˝bieta i Artur Danieluk, Robert Dsnigórski, Lorenca i Janusz Dudek, Gra˝yna Dzierga, Agnieszka i Mariusz Englart, Halyna 

Fedortsova, Agnieszka Franz, Ma∏gorzata Gabrukiewicz, Celina, Piotr Ga∏, Maria Ga∏ka, Gra˝yna Gospodarczyk, Agnieszka Guzicka, 

Krystyna Halota, Halina Harasym, Bo˝ena Hymczak, Ma∏gorzata Karwacka, Krystyna Kochanowska, Dorota Kopczyƒska, Agata i Zbigniew 

Kosowscy, Gabriela i Zbyszek Kosowscy, El˝bieta Krapkowska, Zofia Krowiƒska, Anna Krzosek, Rados∏aw Krzywosz, Jadwiga Kuchnowska, 

Barbara Kuran-CieÊlewska, Jadwiga Kwiatkowska, Danuta i Ryszard Laskowscy, Katarzyna Legutko, Joanna i Ireneusz ¸yskanowscy, Wioleta 

Majewska, Krystyna i Stanis∏aw Mas∏owscy, Ewelina Matusz, Krystyna i Andrzej Mielec, Maria Miko∏ajczyk,  Danuta Mól, Maria Nielubowicz, 

Ma∏gorzata Nowosad, Ilona Oczkowska, Beata Osiak, Katarzyna Pieszak, Gra˝yna Piontek, Izabela Piontek, Ewa Prymka, Barbara 

Przybylska, Gra˝yna Rajska, Âwiatos∏aw Raznowiecki, Zdzis∏awa Reyer, Ma∏gorzata Roszak, Anna Roszak-Frelek, W∏adys∏awa Rzepa, Rafa∏ 

Sroka, Marta Stadkowska, Maria Steczkowska, Anna Dariusz Stepnowscy, Ma∏gorzata Story, Gra˝yna Szewdziuk-B´Ê, Jerzy Szyszko, Agata 

Tomasik, Karina Tràba∏a, Oksana Ustinova, Emilia Walczak, Agnieszka Wàdrzyk, Marta Wierzbowska, Robert Wi´ckowski, Witold 

Wojciechowicz, Wies∏awa Wojciechowska, Ma∏gorzata Wolff, Maria i Andrzej Wróbel

1. Bo˝ena Gaj
2. Bogus∏awa i Edward Kupisowie
3. Teresa i Miros∏aw Kaczmarscy
4. Anna i Robert Sawiccy
5. Elwira i Marek Karczewscy

10 NAJLEPSZYCH

Awanse i osiàgni´cia • czerwiec 2005 

5 SPONSORÓW NA MEDAL   kwiecieƒ-czerwiec 2005



66

Poczàtek pobytu w Kopenhadze to konferencja, na której wys∏uchaliÊmy tych, 
którzy ca∏ym sercem zaufali Forever i odnieÊli sukces. Mówili o swoich wàtpli-
woÊciach i strachu, gdy zaczynali, ale tak˝e o pewnoÊci siebie, jakiej nabierali  
w miar´ up∏ywu czasu. Najwi´ksza owacja towarzyszy∏a wystàpieniu w´gierskiego 
lidera Miklosa Berkicsa. Ten m∏ody, przystojny ch∏opak ujà∏ nas swoim zabój-
czym uÊmiechem, swobodnym stylem bycia i niezwyk∏à historià wspó∏pracy  
z FLP.
Potem bankiet w s∏ynnym parku Tivoli, gdzie gospodarzem by∏ nasz Rex, któ-
ry stworzy∏ wspania∏à atmosfer´.
Nast´pny dzieƒ by∏ dniem Zjazdu. Polska grupa wyró˝nia∏a si´ bia∏o-czerwony-
mi barwami ubiorów i pi∏ek. Zjazd by∏ ogromnym Êwi´tem dystrybutorów, przed-
stawiano wspania∏e sukcesy, awanse, metody pracy, a uzupe∏nieniem by∏y wyst´py 
estradowe.
Kiedy wracaliÊmy do Polski, autokar pe∏en by∏ wra˝eƒ i spostrze˝eƒ dla  
pozjazdowych inspiracji. Do∏adowaliÊmy akumulatory, wi´c do dzie∏a!

Monika CieÊlik Kierownik, Katarzyna Pordzik As. Kierownika

Wyjazd na Zjazd okaza∏ si´ nieustajàcà frajdà, pasmem ciàg∏ych doznaƒ, radoÊci 
i zdobywania wiedzy!
Pierwszy dzieƒ Zjazdu – szkolenie w wykonaniu liderów FLP. Jest si´ od kogo 
uczyç; oni korzystajà z zasad dzia∏alnoÊci i planu marketingowego, a podstawowà 
wartoÊcià w pracy dystrybutorskiej jest jakoÊç produktów FLP. Majàc do dyspo-
zycji takie atuty, rozbudowujà swoje zespo∏y, stajà si´ wielkimi i marzà o pozy-
cji, która w planie marketingowym nazywa si´ CENTURION.
Zakoƒczeniem tego dnia by∏ bankiet w restauracji i parku Tivoli. Tam nawià-
zywaliÊmy nowe znajomoÊci, jak równie˝ przypominaliÊmy sobie starych znajo-
mych z poprzednich Zjazdów. 
Sobota. Czas pokazania osiàgni´ç FLP. Europejscy liderzy odbierajà awanse. Dla 
naszych Diamentowo-Szafirowych Bogusi i Jana Sroków kilkuminutowa owa-
cja na stojàco wszystkich uczestników Zjazdu. Polska grupa prezentowa∏a si´  
super. JeÊli jeszcze poprawimy efekty dystrybutorskie, to b´dzie nieêle!

Gra˝yna i Ryszard Margas, Kierownicy 

Prze˝y∏am pi´knà przygod´, ale przede wszystkim by∏am wÊród wspania∏ych, 
pe∏nych ciep∏a i serdecznoÊci ludzi! Pozna∏am wreszcie fenomen tej dynamicznie 
rozwijajàcej si´ firmy – to dobroç i szacunek dla pracy, szacunek dla ka˝dego 
wspó∏pracownika, wyra˝any ka˝dym gestem prezydenta Rexa Maughana. To 
dlatego atmosfera Zjazdu by∏a taka serdeczna i radosna. Wszyscy wpatrywaliÊmy 
si´ w Rexa, który jednakowo d∏ugo i serdecznie Êciska∏ d∏onie i obejmowa∏ 
ka˝dego, od nowego Mened˝era do zas∏u˝onego Podwójnego Diamentu. Tak 
by∏o do koƒca Zjazdu, pomimo zm´czenia i póênej pory. Gratulacje trwa∏y tak 
d∏ugo, dopóki by∏y owacje. I teraz nie mam ju˝ wàtpliwoÊci BYå, CZY NIE 
BYå Z FLPP!! Krystyna Jucha, As. Kierownika

Kochani, po raz pierwszy uczestniczy∏am w takim Zjeêdzie! Wyobra˝a∏am so-
bie, ˝e b´dzie to coÊ wspania∏ego, ale to, co zobaczy∏am i prze˝y∏am, przesz∏o 
wszelkie moje wyobra˝enia!!! Ca∏a uroczystoÊç poruszy∏a mnie do g∏´bi serca. 
Cieszy∏am si´ i p∏aka∏am na przemian. To nie by∏y ∏zy smutku, lecz radoÊci  
i wzruszenia, ˝e znalaz∏am si´ w tak fenomenalnej firmie. Wielu ludzi dzi´ki  
Forever Living Products zmieni∏o swoje ˝ycie. Obserwujàc wszystkich  

Europejski Zjazd Kopenhaga 2005
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nominowanych zrozumia∏am, ̋ e ka˝dy z nas mo˝e znaleêç si´ wÊród nich. Wystar-
czy tylko wyzwoliç w sobie pragnienie zmiany siebie i swojego ̋ ycia, podjàç w∏aÊciwà 
decyzj´. Ja w∏aÊnie tam w Kopenhadze takà decyzj´ podj´∏am. Chc´ szybko roz-
wijaç swój biznes z FLP, chc´ pomóc osiàgnàç sukces ludziom, którzy mi zaufali  
i chc´ wraz z nimi odbieraç nominacj´ na kolejnych zjazdach! Do zobaczenia na 
podium w Cannes i pami´tajcie: SUKCES TO DECYZJA!

Jolanta Mazur, As. Kierownika

Jestem pod wra˝eniem wielkoÊci dzie∏a Rexa. WartoÊci takie jak praca, szacunek, 
przyjaêƒ, mi∏oÊç, jakoÊç ˝ycia, doskona∏oÊç ducha, bogactwo, si∏a wewn´trzna  
i inne, sà w zasi´gu r´ki, ale trzeba przejÊç przez mrocznà d˝ungl´ a za nià jest raj. 
Dzi´kuj´, ˝e Rex da∏ mi szans´ dà˝yç do tego raju. Jestem w drodze wÊród pere∏, 
które wy∏awiam z ludzkiego oceanu. Za te per∏y wielokrotnie dzi´kuj´. Dzi´kuj´ 
wszystkim organizatorom za wspania∏à atmosfer´ podczas Zjazdu i wycieczki  
z grupà ostro∏´ckà! Jadwiga Adamczyk, Kierownik

Odnios∏am wra˝enie, ˝e s∏owem-kluczem, które najcz´Êciej pojawia∏o si´  
w wypowiedziach na Zjeêdzie by∏o s∏owo commitment, przet∏umaczone jako 
‘zaanga˝owanie’, ale to t∏umaczenie nie oddaje pe∏ni tego s∏owa. Commitment to 
tak˝e ‘zobowiàzanie’ (do zrobienia czegoÊ) i co wi´cej – ‘oddanie’ czemuÊ. 
A Zjazd? Có˝, tego nie da si´ opisaç – to trzeba prze˝yç. Ale jeÊli Paƒstwo potraktujà 
przes∏anie z Kopenhagi powa˝nie, to myÊl´, ˝e za rok w Cannes nie tylko to 
prze˝yjecie, ale byç mo˝e pojawicie si´ na scenie, by Rex i Europa mogli pogratu-
lowaç Wam awansów na wy˝sze pozycje mened˝erskie.

Monika Spyra, As. Kierownika

Najlepszy Europejski Zjazd, wspania∏a organizacja entuzjastycznych ludzi, 
myÊlàcych i dzia∏ajàcych dla dobra innych i siebie. Atmosfera wspólnego wyjazdu 
razem z dystrybutorami z innych struktur daje mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ. 
Integruje si´ nasze Êrodowisko, widzimy koniecznoÊç i ch´ç wspó∏pracy osób  
z innych linii dla wspólnego dobra i lepszych wyników. Na takim Zjeêdzie jak ni-
gdzie jest mo˝liwoÊç poczucia ducha FOREVER, co jest niezwykle inspirujàce.  
Ja czuj´ si´ jakbym zasponsorowa∏a si´ na nowo – mam nowe pomys∏y i energi´, 
by wprowadziç je w ˝ycie. Halina Sm´tek, Senior Mened˝er

Atmosfera by∏a wspania∏a, wszyscy Foreverowcy byli dumni, ˝e sà obecni na Zjeê-
dzie. ZdobyliÊmy nowe doÊwiadczenia, nauczyliÊmy si´ nowych metod pracy. 
JesteÊmy pe∏ni zapa∏u i entuzjazmu do dalszej pracy oraz oczywiÊcie chcemy wypra-
cowaç kwalifikacj´ na nast´pny Zjazd.

Bo˝ena Buczyƒska, As. Kierownika

Wspania∏a atmosfera w czasie podró˝y i pobytu w goÊcinnej Kopenhadze to pi´kny 
film o ludziach pozytywnych, odnoszàcych du˝e sukcesy, który na zawsze zosta-
nie w pami´ci. Z ogromnym zainteresowaniem wys∏uchaliÊmy wystàpieƒ naj-
wi´kszych liderów FLP. Jednak wystàpienie ukochanego prezydenta Rexa Maugha-
na, jego charyzma, moc przekazu, szczególnie g∏´boko zapad∏y w serca.
Du˝e uznanie dla organizatorów naszej grupy, a szczególnie dla Pana Stanis∏awa 
Makowskiego, który do koƒca ∏adowa∏ nasze akumulatory wiedzà o FLP.
˚egnaj Kopenhago, witaj Cannes! Anna i Metody Lubiƒscy, Mened˝erowie

Pobyt w Kopenhadze by∏ dla mnie jednà wielkà przygodà. Po raz pierwszy spot-
ka∏am tak wielu ludzi entuzjastycznie nastawionych do ˝ycia i otwartych na nowe 
wyzwania. 
Podczas podró˝y pozna∏am liderów, którzy pokazali mi nowe mo˝liwoÊci pozyska-
nia klienta i rozwini´cia swojego biznesu, co utwierdzi∏o mnie w dà˝eniu do efek-
tywniejszej pracy.
Na Zjeêdzie wyk∏ady liderów z ró˝nych stron Europy by∏y dla mnie niezwykle 
motywujàce. Uczàc si´ od najlepszych, te˝ chc´ byç najlepsza. 
Wystàpienie naszego prezydenta Rexa Maughana, by∏o zwieƒczeniem wspania∏ej 
sesji szkoleniowej. Jego proste, lecz màdre s∏owa wywar∏y na mnie ogromne wra˝enie 
– przekona∏y mnie do jeszcze bardziej dynamicznej pracy, aby awansowaç i znaleêç 
si´ w gronie najlepszych. 
To prawda, ˝e FLP spe∏nia marzenia, korowód barwnych, rozÊpiewanych i roztaƒ-
czonych ludzi z ró˝nych krajów europejskich by∏ tego autentycznym dowodem.
Pragn´ podzi´kowaç moim Mened˝erom, Annie i Metodemu Lubiƒskim, dzi´ki 
którym mog∏am uczestniczyç w tym Zjeêdzie.

Irena Prondziƒska, Kierownik
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Na melodi´ refrenu:
Super Trouper, Abba

Super Zjazd Forever w Kopenhadze, 
A ja w∏aÊnie by∏am tam, by∏em tam,
Wielki sukces, mówi´ Wam, mówi´ Wam,
bo Forever to jest „fun” !!! 

Na melodi´: Money, Money, Money,
Abba

Money, Money, Money,
Zarób Money
Z Foreverem dziÊ. 
Rusz si´ do roboty,
Kopenhaga
Da∏a wi´cej si∏. 

I znów marzyç chcesz…
A gdy wahasz si´….

To powiedz nam o tym,
My po zjeêdzie
Nauczymy Ci´! 

(Sł. Wiesława i Monika Spyra)

Europejski Zjazd Kopenhaga 2005



Prace dzieci niepełnosprawnych

Rzut lassem

Wà˝ Rzut snopkiem

Pamiàtkowe zdj´cie z Ko∏em Gospodyƒ Wiejskich z Iwowego

Kupujàc bilet uczestnicy Pikniku wsparli T´ Fajnà Fundacj´.

Wi´cej o Fundacji na www.tafajnafundacja.org.pl
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FLPP, zgodnie z wieloletnià tradycjà, równie˝ w 2005 r. zorganizowa∏a Piknik. Oso-
by niezmotoryzowane te˝ mog∏y dojechaç na Piknik, korzystajàc z bezp∏atnej 
podró˝y autokarem wynaj´tym przez FLPP. Po drodze z Warszawy do Stoczka 
¸ukowskiego, zaczynajàc od ruchliwego i gwarnego Miƒska Mazowieckiego, 
mogliÊmy cieszyç si´ zielenià i pi´knem Podlaskiego krajobrazu.
W tym pi´knym terenie Ta Fajna Fundacja prowadzi oÊrodek rehabilitacyjno- 
-wypoczynkowy. OÊrodek nie szpeci krajobrazu. Domki campingowe, stajnie i inne 
obiekty oÊrodka sà dyskretnie wkomponowane w urozmaicony teren obejmujàcy 
oko∏o 50 hektarów. 
Od razu w bramie oÊrodka jego gospodarz i organizator Pikniku, pan Piotr Nale-
pa, wsiad∏ do naszego autokaru i pilotujàc go na parking, pokaza∏ nam ten oÊrodek. 
Mo˝na tu rozgrywaç mecze pi∏ki no˝nej i zawody lekkoatletyczne, bo oÊrodek przy-
lega do stadionu z trybunami. Posiada równie˝ kàpielisko z du˝ym zbiornikiem 
wodnym oraz p∏ytkim brodzikiem dla dzieci. Szkoda, ze nie mamy kostiumów 
kàpielowych. Z autobusowego parkingu wchodzimy w las i idàc w kierunku Dwor-
ku, zbieramy poziomki. Jest fajnie! B´dzie jeszcze fajniej, bo Kapela z Wielgolasu 
juz zacz´∏a muzykowanie.
Na Êwie˝ym powietrzu, przed dworkiem formowa∏y si´ dru ˝yny. Niektórzy, by 
uczestniczyç w rozgrywkach sportowych, przyjechali z daleka, np. z Wroc∏awia. Po 
zach´cie p. Joanny do takich zapaleƒców jak dziadek z wnuczkiem do∏àczyli inni  
i uformowano regulaminowe 6-cio osobowe dru˝yny.
W czasie regionalnych zmagaƒ, emocji by∏o wiele. Zawody rozegrano  
w 8 konkurencjach: rzut podkowà, snopkiem, lassem, strzelanie z procy, ∏uczni-
ctwo, puzzle, wà˝ oraz bieg na nartach. 
Po zakoƒczeniu sportowych emocji organizatorzy pikniku zadbali o nasz relaks. 
Mo˝na by∏o kupiç, a przynajmniej obejrzeç prace wykonane przez dzieci 
niepe∏nosprawne, którymi opiekuje si´ Ta Fajna Fundacja. Mo˝na by∏o rozpoczàç 
nauk´ jazdy na koniku (jazda konno na lon˝y), przejÊç si´, posiedzieç w cieniu 
popijajàc soczki lub potaƒczyç lub Êpiewaç razem z Kapelà. 
Ja skorzysta∏am z przeja˝d˝ki konnym zaprz´giem po okolicy. Konik ciàgnà∏ naszà 
furmank´ po piaszczystych drogach przez las i pola a˝ do cegielni produkujàcej ceg∏y 
staroÊwieckà metodà. Gdy wracaliÊmy do oÊrodka znanà nam asfaltowà drogà, fur-
man zwróci∏ naszà uwag´ na dwa pomniki. Jeden to zbiorowa mogiła Powstaƒców 
z 1863 r., a drugi upami´tnia pierwszà zwyci´skà bitw´ pod Stoczkiem Powstania 
Listopadowego w 1831 r. T́  bitw´ opiewajà patriotyczne pieÊni.
W czasie naszej przeja˝d˝ki konnym zaprz´giem w oÊrodku wypoczynkowym zaczà∏ 
si´ pocz´stunek. ˚eberka z grilla smakujà znakomicie. Z Dworku na sto∏y, rozsta-
wione na Êwie˝ym powietrzu, wynoszony jest chleb oraz miski z najró˝niejszymi 
sa∏atkami. Z kamiennego garnka, na naszych oczach, wyjmowane sà ogóreczki za-
kiszone w domu.
Pocz´stunek trwa d∏ugo, znów przygrywa Kapela, niektórzy zaczynajà taƒczyç,  
a niektórzy zbierajà si´ w drog´ powrotnà. My samodzielnie idziemy na parking do 
naszego autokaru. Kierownik oÊrodka dzí kuje nam za odwiedziny i zaprasza, byÊmy 
kiedyÊ znów tu przyjechali.
MyÊl´, ˝e wielu uczestników Pikniku Forever wróci tutaj. Mo˝e zrobià to  
w rocznic´ Bitwy pod Stoczkiem, by wspólnie pomodliç si´ za Powstaƒców  
obu powstaƒ i okupacji oraz by kontynuowaç jeêdzieckie tradycje Polaków, np. 
wsiàÊç na konia i uczestniczyç w gonitwie za lisem. Na pewno b´dzie dobrze zorga-
nizowana, tak jak nasz Piknik.

Maria Makowska-Rzeszutko, dystrybutor

Piknik Forever • czerwiec 2005

 1.  2.  3.
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SMAK WANILIOWY

Forever Lite Ultra to doskona∏y dodatek do zdrowego stylu ˝ycia  
Forever. Zawiera 55% wi´cej bia∏ek i o ponad po∏ow´ mniej w´glo-
wodanów ni˝ klasyczna od˝ywka Forever Lite. ¸àczy w sobie nowo-
czesny styl myÊlenia z nowoczesnymi zdobyczami technologicznymi, 
by pomóc Ci prowadziç zdrowy tryb ˝ycia, którego elementem  
b´dzie prawid∏owa dieta.

Ka˝da z porcji Forever Lite Ultra, zmieszana z 300 ml chudego mle-
ka, zaspokaja zapotrzebowanie organizmu na wa˝ne witaminy i sk∏ad-
niki mineralne (sekcja „WartoÊç od˝ywcza” na etykiecie produktu). Co 
wi´cej, Forever Lite Ultra dostarcza organizmowi 18 niezmiernie istot-
nych aminokwasów, zarówno endo- jak i egzogennych. Forever Lite 
Ultra ma wyÊmienity smak, a co wi´cej, stosujàc go mo˝esz mieç 
pewnoÊç, ˝e korzystasz z najnowszych osiàgni´ç dietetycznych!

Forever Lite Ultra stanowi element programu dietetycznego i zestawu 
çwiczeƒ Clean+Lean Forever. Pomo˝e Ci zadbaç o sylwetk´ i znaleêç 
si´ na drodze do efektywnej kontroli wagi.

   kod 237

Forever Lite Ultra

List od prezydentaNowy produkt
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Nadruchliwych, rozkojarzonych – widzimy ju˝ niemal wsz´dzie. 
Rodzice okreÊlajà ich, ̋ e sà „energiczni”, nie dostrzegajà (lub 
nie chcà widzieç) patologii. O pomoc terapeutycznà zwracajà 
si´, gdy sami sà ju˝ w stanie ca∏kowitego wyczerpania si∏ 
fizycznych i psychicznych. Lub wtedy, gdy zaprasza ich do 
szko∏y wychowawczyni, ˝eby powiedzieç: „Niech Pani z nim 
coÊ zrobi, ja z nim sobie nie radz´”. Mówi „z nim”, bo najcz´Êciej 

jest to ch∏opiec.

Mamy wi´c problem spo∏eczny, formatem swoim 
zas∏ugujàcy co najmniej na dialog. A je˝eli dialog, 
to mi´dzy kim i o czym? No w∏aÊnie.
W szko∏ach i domach pojawi∏y si´ komputery. 

Jest to niewàtpliwy post´p cywilizacyjny. Nie 
postawiono jednak – u˝ywajàc metafory – znaków 

ostrzegawczych przed zagro˝eniami. Ojciec paroletniego 
synka dumny jest ze swego dziecka, które coraz cz´Êciej i d∏u˝ej 
towarzyszy mu przy pracy z kom puterem. Nie zauwa˝a momentu, 
kiedy na prób´ odseparowania go od komputera reaguje on 
krzykiem.

Ju˝ przed kilku laty szacowano, ˝e mamy ponad 50 tysi´cy dzieci 
uzale˝nionych. Nie posiadamy ani struktur leczniczych, ani specjalistów, 
którzy mieliby doÊwiadczenia i kompetencj´ w leczeniu uzale˝nienia 
komputerowego. Amerykanie, którzy wczeÊniej od nas wprowadzili 
komputeryzacj´, uwa˝ajà, ˝e to uzale˝nienie jest nieuleczalne. Nikt 

tego nie przewidzia∏.

Komputery zak∏óci∏y równowag´ mi´dzy wysi∏kiem 
intelektualnym i pami´ciowym, a rozwojem 
ruchowym dziecka. Konsekwencjà jest przera˝ajàca 
statystyka wad postawy naszej m∏odej generacji.

Wiek rozwojowy charakteryzuje si´ mniej spraw nym 
mechanizmem obronnym, który lepiej chroni 

doros∏ych przed nadmiernym wch∏anianiem wszech-
obecnego o∏owiu i groênego kadmu w ciàgle jeszcze emito wanym dymie 
tytoniowym. Powszechne i cz´sto drastyczne sà niedobory ich 
neutralizatorów – magnezu i cynku. O∏ów i kadm – przy niedoborze 
odtrutki, magnezu i cynku, w∏àczajàc si´ w procesy 
metaboliczne – przenikajà do mózgu. Jest to 
praprzyczyna i mechanizm generowania 
nadpobudliwoÊci, nadruchliwoÊci i zaburzenia 
koncentracji wielu polskich dzieci. 

Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e jedno-
czeÊnie z zatoksycznieniem mózgu 

objawi si´ stan jego niedo˝ywienia. 
Jest to niedobór selenu, witaminy E oraz Omega-3 
(zawartej w olejach rybnych). To przede wszystkim 
one warunkujà prawid∏owà prac´ mózgu. Du˝e 
ich niedobory udoku mentowali u siebie 
Amerykanie i Anglicy. Warto zadaç pytanie, jak 

jest u nas. Szczególnie m∏odzie˝ ochoczo przejmuje 

„ham bur geryzacj´” ˝ywienia. Mo˝emy wi´c mówiç o g∏odzie jakoÊ-
ciowym jako znamieniu naszej cywilizacji.

Wynikajà z tego logiczne wnioski profilaktyczne i terapeutyczne:
•  odtoksyczniç mózg 

uzupe∏niajàc po˝ywienie dzieci magnezem i cynkiem,
•  do˝ywiç mózg 

selenem, witaminà E i Omegà-3,
•  ograniczyç 

czas korzystania z komputera,
•  zwi´kszyç 

iloÊç ruchu na Êwie˝ym powietrzu.

Wydaje si´, ˝e takim programem warto jest objàç dzieci z genetycznie 
uwarunkowanà, wrodzonà nadpobudliwoÊcià. Cz´sto reprezentujà one 
nieprzeci´tnà inteligencj´, ale stanowià ogromnie ucià˝liwy i trudny 
problem dla rodziców, pedagogów i psychologów.
Prawdziwym, wspania∏ym hitem jest nasz nowy produkt baton Forever 
Fast Break – spe∏nia on swoim bogatym mineralno-witaminowym 
sk∏adem wszystkie potrzeby profilak tyczne i terapeutyczne. Zapobiega 
wi´c przyczynom i likwiduje skutki. A m∏odzie˝ uwielbia przecie˝ 
do˝ywiaç si´ batonikami!
Forever Arctic-Sea zawiera Omeg´-3 z ∏ososi z jeszcze wcià˝ czystych 
wód Pó∏nocy. 
Selen zawarty jest w Forever Nature-Min i Forever Garlic Thyme 
(oczywiÊcie równie˝ w batonikach Fast Break).
èród∏em magnezu i cynku jest Forever Nature Min, a Forever 
Lite i Forever Kids zawierajà ponadto witamin´ E.

Naprawd´ skuteczny, 
wielokierunkowo 
dzia∏ajàcy arsena∏!

Zapobiegajmy nadpobudliwoÊci 
i zaburzeniom koncentracji       dr med. Jerzy Oleszkiewicz

List od prezydentaZdrowie
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(artyku∏ bez tytu∏u)
Maria Kraczka, lekarz medycyny

– Tak s∏ucham?
– Ciociu, mówi Patrycja, mam pytanie. 
ZaszczepiliÊmy dziÊ Milenk´ i ma teraz troch´ obrz´k∏à 
i czerwonà ràczk´. Czy lepiej posmarowaç zielonym czy 
niebieskim listkiem?
– A, czeÊç! Szybciej zadzia∏a zielony, bo tam jest wi´cej 
aloesu. Posmaruj, do jutra b´dzie po problemie. A tak 
w ogóle, co s∏ychaç?
– OK! Âwietnie si´ mamy!

Patrycja to córka mojej przyjació∏ki, Maryli Grotyƒskiej 
(Senior Mened˝era FLP). Milenka to córka Patrycji. 

Teraz ju˝ rozumiecie, o czym b´dzie ten artyku∏. W poprzednim (patrz 
Forever maj 2005) pisa∏am o cià˝y, o dobrym wp∏ywie produktów FLP 
na jej przebieg. To by∏o bardziej teoretyczne, teraz troch´ praktyki.
Patrycj´ pozna∏am, gdy by∏a uczennicà podstawówki, sympatycznà, 
doÊç pulchnà nastolatkà. Maryla, przekonana do produktów, dba∏a, by 
wszystkie by∏y w domu – zawsze dost´pne dla wszystkich domowników, 

nie do za˝ywania – do jedzenia, tak 
zwyczajnie. Patrycja i Karol (syn 
Maryli) mieli do produktów zawsze 
swobodny dost´p i byli zach´cani do 
korzystania z nich.
Szybko si´ okaza∏o, ˝e Patrycja ma 
swoje ulubione produkty – Forever Lite 
i Pola Zieleni. Pi∏a te˝ Mià˝sz Aloe 
Vera, jad∏a Forever Nature-Min, 
Absorbent-C, Mleczko Pszczele. 
Dlaczego w∏aÊnie Lite i Pola Zieleni? 
Zrobiony na mleku koktajl doskonale 
pomaga∏ dorastajàcej szybko pannicy 
dbaç o doskona∏à sylwetk´, dobrà kon-
dycj´, ∏adnà cer´. Pola Zieleni pozwoli∏y 
skutecznie zlikwidowaç bolesne miesià-

czki i raz na zawsze rozwiàzaç problem zaparç. 
B´d´ mamà! Zaskoczenie, radoÊç i obawa – wielkie pragnienie, aby 
cià˝a przebiega∏a dobrze, a dziecko urodzi∏o si´ zdrowe. 

Co powinna jeÊç Patrycja?
Mià˝sz – wybra∏a brzoskwiniowy, Forever Lite, Forever Nature-Min, 
Pola Zieleni, Mleczko Pszczele. Zaraz na poczàtku pojawi∏a si´ infekcja 
– szybko zwalczona z pomocà Forever Garlic Thyme i Absorbent-C. 
Nie bardzo natomiast smakowa∏o Patrycji Forever Nature-Min. A˝ 
któregoÊ dnia zadzwoni∏ telefon:
– Ciociu, mówi Patrycja. Boli mnie tak dziwnie brzuch, do∏em, mam 
takie jakby skurcze.
– Który to miesiàc cià˝y, Patrysiu?
– Trzeci.
– A jesz „minera∏y”?
– No, tak troch´ jem, czasem.
– A czemu?
– Bo mi nie smakujà.
– To teraz nie patrz na smak, tylko zaraz zjedz szeÊç tabletek i odpocznij. 
Troch´ pole .̋ Nic si´ nie martw, bóle przejdà. Po prostu brak∏o Ci magnezu. 
Gdy jest go za ma∏o, macica reaguje wi´kszà gotowoÊcià do skurczu.

OczywiÊcie pomog∏o, a Forever Nature-Min sta∏o si´ ulubionym 
produktem.
Jak z bicza strzeli∏, przelecia∏o dziewi´ç miesi´cy. Cià˝a przebiega∏a 
bez problemów, p∏ód rozwija∏ si´ doskonale. Patrycja zdrowa, radosna, 
w doskona∏ej formie. Aktywna, funkcjonujàca jakby nigdy nic – tylko 
brzuszek coraz wi´kszy.
Przyszli dziadkowie plàsali na aloesowym balu karnawa∏owym, gdy 
maleƒstwo postanowi∏o rozpoczàç nowy etap swojego ̋ ycia. Nad ranem 
pojawi∏a si´ na Êwiecie istotka z bujnà, czarnà czuprynà i g∏oÊno 
oznajmi∏a wszystkim – CzeÊç! Jestem Milenka, witam wszystkich, dzieƒ 
dobry mamo i tato!
Lakoniczny komunikat medyczny brzmia∏: 
Poród si∏ami natury. Urodzi∏a si´ córka, ̋ ywa, donoszona. Waga 3550 g, 
55 cm d∏ugoÊci. Skala Apgar 10. 
D∏uga, czarna czupryna nie odda∏a do dziÊ ani jednego w∏oska. Patrycja 
tryskajàca radoÊcià i mlekiem. Milenka przystawiana do piersi na 
˝àdanie. Jad∏a, spa∏a i oczywiÊcie ros∏a. I nadal, karmiona piersià, roÊnie 
i rozwija si´ znakomicie.
– Patrycja, ile produktów zjad∏aÊ w cià˝y?
– Du˝o. Wiesz ciociu, ja nie liczy∏am, ale mama pewnie to wie. 
To podsumujmy:
Co miesiàc Patrycja wypija∏a oko∏o 1 litra Mià˝szu Aloe Vera, zjada∏a 
1 opakowanie Forever Lite. Codziennie 2 tabletki Pól Zieleni, Artic-
Sea, Nature-Min – Êrednio 4 tabletki. Mleczko Pszczele, Absorbent-
C, doraênie Garlic Thyme.
Szczypta dziegciu potrafi zepsuç s∏odki smak nawet beczki miodu – to 
stara prawda. Co to za szczypta? Tata Milenki jest alergikiem. Na 
wszelki wypadek, po cià˝y Patrycja zacz´∏a Lite zjadaç z wodà zamiast 
mleka. Milenka nie zdradza ˝adnych objawów alergii, nie chorowa∏a 
do dziÊ. Patrycja ma ca∏y dzieƒ czasu dla swojej ma∏ej. Du˝o spacerujà, 
wyje˝d˝ajà za miasto. Komfort – najdoskonalsza kuchnia, zawsze 
Êwie˝a, jest dla Milenki na ka˝de zawo∏anie. Ma∏a przesypia noce, 
w dzieƒ gaworzy, Êmieje si´, bawi. Jest spokojna, radosna.
W diecie Patrycji – karmiàcej matki – jest wszystko, co lubi. Ca∏y czas 
korzysta z produktów FLP. W ∏azience króluje Myd∏o Aloesowe, 
Galaretka Aloesowa i Emulsja Aloe Vera. Milenka ma zdrowà skór´, 
nie odparza si´.

Pi´ciomiesi´cznej dziÊ Milence 
zaczynamy rozszerzaç diet´.

Wprowadzamy soczki, pierwszà jarzy-
nowà zup´ i kropelki Mià˝szu Aloe 
Vera. 
Od kiedy dziecku mo˝na podawaç aloes?
Od poczàtku. Milenka dostawa∏a aloes 
od mamy od pierwszych sekund swojego 
˝ycia – jeszcze pod jej sercem. Efekty 
takiego dzia∏ania? Popatrzcie na zdj´cia.

Wasza ciocia Kraczkowa

PS. Aloesowa ciocia Kraczkowa wita 
serdecznie w gronie dystrybutorów 
najm∏odszego – aloesowego Jana WiÊniew-
skiego. Ewie i Januszowi serdecznie 
gratuluj´.

Trzymiesi´czna Milenka z mamà, 
Patrycjà Kwater

Milenka ma 1 miesiàc

Zdrowie: z ˝ycia wzi´te
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JesteÊ dystrybutorem Forever Living Products. Kupi∏eÊ ze-
staw TOF. Poznajesz produkty, u˝ywajàc ich na co dzieƒ. 
Âwietnie! Teraz powinieneÊ si´ skupiç na stworzeniu bazy, 
dzi´ki której b´dziesz realizowaç wymóg osobistej aktyw-

noÊci 4 pk. miesi´cznie. Osobisty obrót 4 pk. miesi´cznie 
to jedyny sposób na po∏o˝one mocnych fundamentów, na 
których b´dziesz móg∏ zbudowaç trwa∏y i solidny biznes 
Forever. Nasze produkty sà unikalne, szybko zbywalne 
i najwy˝szej jakoÊci, dlatego spe∏nienie wymogu 4 pk. nie 
jest trudnym zadaniem. Tym bardziej, ˝e sposobów reali-
zacji obrotów jest wiele.

Korzystanie z produktów na w∏asny u˝ytek. PomyÊl tylko, 
z ilu produktów FLP mo˝esz korzystaç na co dzieƒ! Nawet ma∏a ro-
dzina mo˝e zu˝ywaç w ciàgu miesiàca powy˝ej 2 pk. nie wychodzàc 
nawet z domu! Nawyk u˝ywania jak najwi´kszej liczby produktów 
powinien byç odzwierciedleniem twojego entuzjazmu i zaanga˝owania 
w biznes.

Prezentacje produktów. Odkry∏eÊ najlepsze produkty dla zdro-
wia i urody; dlaczego nie podzielisz si´ nimi z rodzinà i znajomymi? 
ZaproÊ ich na domowà prezentacj´ produktów. W Centrach Sprzeda˝y 
znajdziesz ró˝ne narz´dzia marketingowe, które mogà ci pomóc. Ob-
rót realizowany podczas jednej prezentacji to cz´sto 2-4 pk.

Najlepszym sposobem na przygotowanie si´ do prezentacji jest 
sporzàdzenie listy wszystkich osób, które znasz. Wi´kszoÊç osób zna 

w swoim mieÊcie dziesiàtki ró˝nych ludzi. Kiedy lista osób b´dzie 
gotowa, zapraszaj je po kolei na pokaz produktów. Pami´taj, ˝e 
statystycznie rzecz bioràc, na pi´ç zaproszonych osób,  na prezentacj´ 
przyjdzie jedna. Nie obawiaj si´ zapraszaç ponownie osób, które si´ nie 
pojawi∏y. Je˝eli za∏o˝ymy, ˝e na ka˝dej prezentacji, jakà zorganizujesz, 
b´dà 3-4 osoby, to minie rok, dwa zanim wyczerpiesz swojà list´ 
nazwisk. Na poczàtku powinieneÊ organizowaç jednà domowà 
prezentacj´ tygodniowo; potem, w miar´ jak coraz bardziej b´dziesz 
si´ anga˝owaç w sponsorowanie, mo˝esz zmniejszyç iloÊç prezentacji 
do 1-2 miesi´cznie. Ta metoda mo˝e generowaç 4-8 pk. miesi´cznie!

I CO TERAZ?

Bill Lewis radzi krok po kroku:

jak po∏o˝yç fundament pod Twój Biznes Forever

Akademia biznesu
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Ponawiane zakupy. Nasze produkty nale˝à do kategorii szybko 
zbywalnych, a pozytywne efekty ich stosowania widaç niemal natych-
miast. Jest to ogromny atut twojego biznesu, poniewa˝ kiedy twoim 
znajomym skoƒczà si´ produkty, b´dà chcieli kupiç nowe. Pami´taj 
tylko, aby systematycznie si´ z nimi kontaktowaç. Mo˝esz powiedzieç 
coÊ takiego: „W∏aÊnie sk∏adam zamówienie na produkty FLP i nie 
chcia∏bym ci´ pominàç; zamówiç coÊ dla ciebie?” Kiedy twój biznes 
b´dzie ju˝ dobrze rozwini´ty, przekonasz si´, ˝e ponad po∏owa two-
ich osobistych obrotów wynikaç b´dzie z ponawianych zakupów, do-
konywanych przez regularnych klientów.

Indywidualne rozmowy. Zapytaj siebie: „Kto powinien u˝ywaç 
produktów FLP?”. Odpowiedê jest oczywista: Ka˝dy! Skoro u˝ywanie 
produktów ka˝demu mo˝e przynieÊç korzyÊci, ka˝demu powinieneÊ 
o nich mówiç. Gdzie spotkasz ka˝dego? No przecie˝ wsz´dzie, 
oczywiÊcie! A to oznacza, ˝e mo˝esz budowaç swój biznes z ka˝dym, 
kogo spotkasz, i wsz´dzie, gdzie pójdziesz! Jest wiele sposobów, by 
nakierowaç rozmow´ na produkty. Najlepszym sposobem sà pytania.  
– Przepraszam, ale nie mog∏am nie dostrzec wysypki na pani d∏oniach. 
Czy jest bardzo dokuczliwa? – Czy chcia∏by pan mieç wi´cej energii? 
– Czy nie zna pani kogoÊ, kto chcia∏by zrzuciç par´ kilo? Kiedy ju˝ 
zainteresujesz rozmówc´, kontynuuj dzielàc si´ osobistymi doÊwiad-
czeniami. Zach´caj rozmówc´ do wypróbowania produktów, mówiàc 
coÊ takiego: – Powinien pan spróbowaç. Gwarantuj´, ˝e si´ pan nie 
rozczaruje. Kiedy nabierzesz praktyki, zdziwisz si´, jak wiele osób 
mo˝esz przekonaç do wypróbowania produktów! Ta metoda daje  
obrót oko∏o 1 pk. miesi´cznie.

Polecenia. Osoba z pozytywnym skutkiem u˝ywajàca naszych pro-
duktów mo˝e byç Êwietnym êród∏em nowych kontaktów – osób, któ-
re mo˝esz zapoznaç z produktami. Aby uzyskaç te nowe kontakty, 
wystarczy poprosiç. Ta metoda to kolejny 1 pk. miesi´cznie!

Prezenty. Nie powinieneÊ marnowaç okazji, by wykorzystywaç pro-
dukty FLP jako prezenty. Oboj´tne, czy chodzi o jeden produkt, czy 
o zestaw, prezent zawsze spotyka si´ z mi∏à reakcjà. I tak musia∏byÊ 
kupiç jakiÊ prezent, dlaczego wi´c nie daç prezentu najwy˝szej jakoÊci, 
a jednoczeÊnie zwi´kszyç swoje obroty? Bardzo prawdopodobne jest 
to, ˝e kiedy obdarowanej osobie skoƒczy si´ produkt, b´dzie chcia∏a 
ponowiç zakup. Ta metoda mo˝e ci przynieÊç 0,5 pk. miesi´cznie,  
a na pewno wi´cej w okresie Êwiàtecznym.

Wystawy/targi. Od czasu do czasu w twojej okolicy mogà byç  
organizowane targi, wystawy, festyny, podczas których mo˝esz  
w krótkim czasie zapoznaç du˝à liczb´ osób z produktami. Sprzeda˝ 
w sklepach jest niezgodna z Zasadami Dzia∏alnoÊci, mo˝esz nato-
miast, po uprzednim uzyskaniu zgody Biura G∏ównego FLPP, zorga-
nizowaç podczas takiej imprezy tymczasowe stoisko, gdzie b´dziesz 
promowaç i sprzedawaç produkty.

Teraz, kiedy omówiliÊmy ju˝ ró˝ne sposoby na realizacj´ osobistych 
obrotów 4 pk., dwie wa˝ne rady. Po pierwsze, nie ulegaj pokusie 
obni˝ania ceny produktów. Nie tylko pomniejsza to wartoÊç produktów 
w oczach klientów, ale tak˝e redukuje twój zysk, a tym samym mo˝e 
hamowaç rozwój twojego biznesu. Po drugie, nie próbuj „przepisywaç” 
produktów na konkretne dolegliwoÊci. Takie dzia∏anie jest niezgodne 
z Zasadami Dzia∏alnoÊci firmy, a poza tym, tworzàc wra˝enie, ˝e pro-
dukt mo˝e byç u˝ywany tylko na okreÊlonà przypad∏oÊç, na w∏asne 
˝yczenie zaw´˝asz grono potencjalnych klientów.

Baz´ 4 pk. powinieneÊ zbudowaç jak najszybciej si´ da. 
Zach´camy ci´, abyÊ pierwsze 30 dni budowania biznesu 
FLP poÊwi´ci∏ na realizacj´ tego niezmiernie wa˝nego za-
dania. Je˝eli jeszcze tego nie zrobi∏eÊ, usiàdê teraz i przy-
gotuj list´ osób, które znasz. Nast´pnie jak najszybciej 
zaproÊ je na domowà prezentacj´ produktów. Rozmawiaj  
o produktach z ka˝dym, kogo napotkasz. Kiedy gotowe 
b´dà fundamenty, mo˝esz budowaç tak wielki biznes Fo-
rever, jaki tylko ci si´ marzy!

Bill Lewis, Wiceprezes ds. Operacyjnych
(Vice-President of Operations)
Forever Living Products Int.

Akademia biznesu



Do koƒca  lipca czekamy na Wasze 
doÊwiadczenia w u˝ywaniu produktów!

Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy na ∏amach „Forever Poland”, 
a wÊród wszystkich nades∏anych prac rozlosujemy:

Temat: Odchudzanie z Clean+Lean
Nagroda: waga elektroniczna + 1 opakowanie Forever Lite

Temat: Wspania∏oÊci z ula dla zdrowia i urody
(Mleczko Pszczele Forever, Propolis Pszczeli Forever, pasta do z´bów Forever Bright i Krem Aloesowo-Propolisowy)

Nagroda: mini-mikser + 1 opakowanie Propolisu Pszczelego Forever

Temat: Nowy wymiar piel´gnacji skóry (Forever Marine Mask, Forever Epiblanc)
Nagroda: zestaw do manicure + 1 opakowanie Forever Marine Mask lub Forever Epiblanc 

Teksty i zdj´cia przesy∏ajcie pocztà na adres Biura G∏ównego FLPP (Dzia∏ Marketingu) lub mailem: m.hajzner@flpp.com.pl 

Losowanie nagród nastàpi podczas Treningu Jonathana 24/09/05. Odbiór nagród wy∏àcznie na tym Treningu.

Nagroda: waga elektroniczna + 1 opakowanie Forever Lite

������������
������������

�����������
�����

����������
�������������

����������

����������
�����������

������������
���

���������
�����������

����������

�����������
����������

������������

�����������
�����������

��������

�����������
����������

����������
����

�����������
�����������

��������

�����������
�����������

������������
���

����������
�����������

�����������
��

����������
������������

������������
�

�����������
�����������

����������
��

�����������
����������

�����������
����

����������
������������

�����������
��

������������
�����������

�����������
�

������������
������������

������������
��

�����������
���������

�����������
������

������������
���������

����������

������������
����������

������������
����

����������
����������

��������

������������
������������

����������
���

�����������
������������

�����������
���

�����������
������������

�

�������������
������������

����������

������������
��������������

������������
���

����������
�������������

������������
���

��������������
��������������

����������

�������������
�������������

������
�������

����

�����������
�������������

������������
�����

�����������
�����������

�����������
����

������������
�����������

����������
����

������������
�����������

�����������

�����������
������������

�����������

�����������
�����������

����������

�����������
������������

������������
���

�����������
�����������

������������

����������
�����������

����������
��

�����������
�����������

������

����������
�����������

������

����������
�����������

�����������
�����

�����������
�����������

�������
���

������������
������������

������������

�����������
�����������

����������
���

����������
�����������

��������

������������
������������

�����������
����

�������������
��

������
�����

������������
���������

�����������
����������

���������

��������
����������

����������

������������
������������

�����������

�����������
�����������

���������

����������
������������

�����������
���

�����������
�������������

��������������

�����������
���������

���������

����������
����������

����������
���������

�����������
�����������

�������

����������
�����������

������

�����������
����������

����������
�

�����������
�������������

�����

���������
�����������

������

�����������
�����������

�����

�����������
������������

��������

�����������
��������

���������
�����

�� ����������
���

����������
����������

�������

������������
������������

����������
���

�����������
������������

�����������
���

�����������
������������

�

�������������
������������

����������

������������
��������������

������������
���

����������
�������������

������������
��

��������������
��������������

����������

�������������
�������������

������������
��������

�����������
����������

���������

��������
����������

����������

������������
������������

����������

�����������
�����������

��������

����������
������������

�����������
���

�����������
�������������

��������������

�����������
���������

���������

�������������������

���������

�����������������

�����������������
�������

���������������������������������

��������������������� �����������������
����������������

�������

�����

����

������������
����

����

��������

����

����

���������

�����������������

��������������������
�������

���������������������������������

�����

������� ��������
������� ���������

����

�������� ��������
������ ���������

�����
������� ��������

������� ���������

�������
������� ��������

������� ���������

������

������ ��
������� ��

���������

�����������������

���������

�������
���������������������������������

�����������
������� ��������

������� �������

������������
����� ��������

����� ��������

�����������
������ ���������

������ ��������

�����������
������ ��������

������ �������

��������
������� ����������

�������� �������

������������
��������� ����������

�������� �������

��������
������ ��������

������ �������

������������
����� ��������

����� �������

���������
������� ���������

������� ��������

��������
�������� ���������

�������� ��������

�����������������
����� ��������

����� �������

�������������������������������

���

�������������

1515

Promocja trwa!

Clean+S∏oƒce

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. 

Literatura – Ju˝ w sprzeda˝y!

Ulotka Forever Lite Ultra. Dodawana 
bezp∏atnie do ka˝dego Forever Lite Ultra 
i katalogu produktów; do kupienia tak˝e 
indywidualnie w cenie 0,50 z∏ (kod 496).

Zamawianie z wysy∏kà do domu

W tym miesiàcu ostatnim dniem sk∏a dania 
zamówieƒ realizowanych za poÊred nictwem 
firmy spedycyjnej jest:

26 lipca
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.

KO
NKURS NA LATO

Informacje



Trening Jonathana 23 lipca 2005 r.

Warszawa, Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, godz. 12:00 
Europejski Zjazd w Kopenhadze – prze˝yjmy to jeszcze raz – na scen´ 
zapraszamy wszystkich uczestników Zjazdu
Jak pracujà najlepsi dystrybutorzy z Europy – praktyczne wskazówki
dr Jerzy Oleszkiewicz Produkty FLP w profilaktyce i leczeniu nad po-
budliwoÊci i zaburzeƒ koncentracji
kosmetyczka Katarzyna Sobczak Aloesowa piel´gnacja skóry latem: 
Forever Marine Mask i Forever Epiblanc 
Jak skutecznie sprzedawaç? Ewolucja procesu sprzeda˝y

Bilety indywidualne 20 z∏

Spotkanie Mened˝erów 22 lipca 2005 r.

Biuro G∏ówne FLP Poland
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 13:00

Spotkania regionalne

SANDOMIERZ, 3 wrzeÊnia 2005 r. 
Hotel Basztowy, pl. Poniatowskiego 2, 11:00-15:00
Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer
dr Artur Nowak Aloes w zwalczaniu zapaleƒ
O swojej pracy mówià:
Kierownik – Halina Zdanowska, Kierownik – Anna Kaniewska,
Asystent Mened˝era – Wioletta Burek 

KONIN, 10 wrzeÊnia 2005 r. 
Klub Energetyk, ul. Przemys∏owa 3d, godz. 14:00
dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska 
SkutecznoÊç produktów Forever w walce z alergiami
S∏awomir Gacka Dlaczego MLM?
Zdzis∏awa Reyer Moja przygoda z aloesem
Capoeira – grupa Capitaes de Areia

Szkolenia o produktach 

WARSZAWA
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
dr Marek Wierzchowski

24/08/05 Wspomagajàce dzia∏anie produktów Forever w chorobach wewn´trz-
nych: Mià˝sz Aloe Vera, Propolis Pszczeli Forever, Mleczko Pszczele Forever

REGIONY
dr Zdzis∏aw Kubat

Produkty FLP w trosce o nasze dzieci
25/08/05 OÊwi´cim, Centrum Kultury, ul. Âniadeckiego 24, godz. 18:00

dr Katarzyna Zgirska-Kulziƒska
Oczyszczanie organizmu z Clean + Lean
31/08/05 Ostro∏´ka, Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00

kosmetyczka Katarzyna Sobczak
Regeneracja skóry po lecie z produktami Forever.
10/08/05 Sandomierz, Instytut Teologiczny, ul. Mariacka 9, godz. 18:00   

dr Marek Wierzchowski
Produkty FLP w profilaktyce nowotworowej
25/08/05 Bydgoszcz, Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00
29/08/05 Kraków, Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1, godz. 18:00 ?
Wspomagajàce dzia∏anie produktów Forever w chorobach wewn´trznych: Mià˝sz 
Aloe Vera, Propolis Pszczeli Forever, Mleczko Pszczele Forever

dr Maria Kraczka
Stres u dzieci i młodzie˝y. Przygotowanie do szko∏y przy pomocy produktów 
Forever
19/08/05 D´bica, Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna, ul. KoÊciuszki 8, godz. 
18:00

Szansa na Biznes:

Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
 2,16,30/08/05 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

Gdaƒsk, sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2
10/08/05 – Mened˝er Krystyna Król 
24/08/05 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
10/08/05 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik
30/08/05 – Mened˝er Bo˝ena Mach

Kraków, sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
 3/08/05 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

Krapkowice, biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. Ks. Duszy 2, godz. 18:00 
11/08/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

¸ódê, biuro Przodujàcego Mened˝era Gra˝yny Kurp, ul. Kiliƒskiego 85

Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58, godz. 18:00
 5/08/05 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko
19/08/05 – Mened˝erowie Ma∏gorzata i Krzysztof Kopaczyƒscy 

Lublin, biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 2/6, 
tel. 0-81/53 108 53

Ostro∏´ka, SM, ul. Hallera 13, godz. 18:00 
 4/08/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

Wroc∏aw, budynek obok oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
2, 9/08/05 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

Wydarzenia


