
Zjazd Europejski 2006: Nicea - Cannes

10 najwa˝niejszych powodów, by piç Mià˝sz Aloe Vera

Akademia biznesu: Wyznaczanie celów
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Za nami kolejny fantastyczny miesiàc. Tempo, z jakim mija czas, gdy 
dobrze si´ bawisz, zapiera dech w piersiach, ale jednoczeÊnie przej
rzyÊcie przypomina o tym, jak wa˝ne jest jak najlepsze sp´dzenie 
ka˝dej chwili. 
Zdaje si´, jakby od czasu gdy pisa∏em poprzedni list, min´∏o tylko 
kilka dni. A przecie˝ ten list jest oznakà, ˝e up∏ynà∏ ju˝ miesiàc. Je˝eli 
coÊ mo˝na okreÊliç mianem klucza do sukcesu, to z pewnoÊcià jest 
to pragnienie, by maksymalnie wykorzystaç swój czas, chwytaç 
ka˝dà okazj´ i sprawiaç, by ka˝dy dzieƒ by∏ dzie∏em sztuki. 
Mam nadziej´, ˝e ka˝dy z Was mia∏ okazj´ obejrzeç naszà interne
towà wiadomoÊç z okazji 28. Urodzin FLP. Og∏osiliÊmy w niej zmian´ 
korporacyjnego logo. Na nowy symbol firmy wybraliÊmy wspania
∏ego or∏a, poniewa˝ stanowi kwintesencj´ doskona∏oÊci. Posiada 
wiele cech, które sà potrzebne do osiàgni´cia i utrzymania sukcesu, 
nie tylko w naszym biznesie, ale i w ka˝dym aspekcie ˝ycia. SpoÊród 
wielu walorów, jakie reprezentuje sobà orze∏, wybra∏em osiem atry
butów:

WYSOKOÂå
Or∏y wyró˝nia wiele cech – niektóre z nich sà powszechnie znane, 
inne nie tak bardzo. Jednà z wa˝niejszych cech or∏a jest wysokoÊç, 
na jakà potrafi si´ wzbiç. Nie jest niecodzienny widok or∏a lecàcego 
na wysokoÊci 10 000 stóp – o wiele wy˝ej ni˝ mogà wzlecieç inne 
ptaki. Je˝eli mamy byç jak or∏y, musimy wznieÊç si´ ponad nega
tywne emocje, których ofiarà mo˝emy paÊç. Sà wÊród nich ma∏o
stkowoÊç, pycha, strach, zawiÊç, mÊciwoÊç itp. Je˝eli nie kontroluje
my tych emocji, wtedy one przejmujà kontrol´ nad nami, powa˝nie 
ograniczajàc pu∏ap sukcesu, jaki mo˝emy osiàgnàç. 

ROZPI¢TOÂå SKRZYDE¸
Innà cechà charakterystycznà or∏ów jest rozpi´toÊç ich skrzyde∏, 
która wynosi pomi´dzy 5 a 7 stóp. Ich skrzyd∏a sà tak˝e g∏´bokie. To 
po∏àczenie szerokoÊci i g∏´bokoÊci sprawia, ˝e orle skrzyd∏a dosko
nale nadajà si´ do pokonywania d∏ugich dystansów przy minimal
nym wysi∏ku, potrzebnym do pozostania w powietrzu. Nasz d∏ugo
falowy sukces jako dystrybutorów zale˝y od tego samego: szerokie
go i g∏´bokiego sponsorowania. Im wi´ksza rozpi´toÊç naszych 
skrzyde∏, tym mniej wysi∏ku b´dzie wymaga∏o utrzymanie raz 
osiàgni´tego poziomu sukcesu.

WZROK
BystroÊç wzroku or∏ów jest jednà z ich najbardziej znanych cech. 
Faktem jest, ˝e ich wzrok jest cztery razy bystrzejszy ni˝ nasz. Ka˝de 
oko ma dwa punkty ogniskowe, dzi´ki którym or∏y mogà widzieç za
równo do przodu, jak i na boki. Potrafià one dostrzec ryb´ z wyso
koÊci kilkuset stóp i królika z odleg∏oÊci mili. Dla nas bardzo wa˝ne 
jest dostrzeganie rzeczy, których nie widzà lub nie chcà widzieç inni 
– takich jak wielki potencja∏ drzemiàcy w kandydacie na dystrybuto
ra czy wielka szansa na zbudowanie grupy na nowym terenie!

¸ATWOÂå PRZYSTOSOWANIA SI¢
Innà wspania∏à cechà or∏ów jest umiej´tnoÊç przetrwania w zim
nych klimatach. Nie muszà one lecieç zimà do „ciep∏ych krajów”. Ich 
pióra u∏o˝one sà warstwowo, co umo˝liwia im adaptacj´ do ró˝nych 
warunków pogodowych po prostu poprzez regulacj´ kàta u∏o˝enia 
piór. My tak˝e mo˝emy przystosowywaç si´ do ró˝nych okolicznoÊci, 
zamiast od nich uciekaç. Zwykle dokonujàc drobnych korekt nasze

go nastawienia i naszych nawyków mo˝emy rozwijaç si´ i prospero
waç niezale˝nie od okolicznoÊci. 

LOJALNOÂå
W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci innych zwierzàt, które co roku 
wybierajà innego partnera, or∏y ∏àczà si´ w par´ raz i pozostajà  
razem przez reszt´ ˝ycia. LojalnoÊç jest bardzo wa˝nym aspektem 
naszego biznesu. Aby odnosiç sukcesy jako dystrybutorzy FLP, mu
simy pozostaç lojalni wobec naszej firmy, naszych klientów i naszej 
struktury oraz pracowaç ka˝dego dnia z pe∏nym przekonaniem, ˝e 
nasza przysz∏oÊç jest bezpieczna z FLP. Taka stabilnoÊç nadaje sens 
naszym dzia∏aniom i sprawia, ˝e post´pujemy w bardziej odpowie
dzialny sposób. 

PEWNOÂå SIEBIE
Or∏y majà postaw´, która je uszlachetnia. Czy to w locie, czy usado
wione na szczytach najwy˝szych drzew Êwiata, zawsze wyglàdajà 
dumnie i pewnie. My tak˝e mo˝emy spotykaç si´ ze Êwiatem 
prezentujàc szlachetnà postaw´. Mo˝emy byç dumni z naszego 
zwiàzku z silnà firmà, wysokiej jakoÊci produktami i bezkonkurencyj
nym planem marketingowym! Mo˝emy wprowadzaç innych do bi
znesu FLP majàc pewnoÊç, ˝e mo˝e to im przynieÊç taki poziom  
finansowej niezale˝noÊci, jakiego pragnà. 

ELASTYCZNOÂå
Cz´sto widaç, jak orze∏, szeroko roz∏o˝ywszy skrzyd∏a, szybuje bez 
wysi∏ku w przestworzach. Jest to mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e wykorzy
stuje ró˝nic´ temperatur w powietrzu, zwi´kszajàc pr´dkoÊç dzi´ki 
zimniejszym zst´pujàcym pràdom powietrznym i zwi´kszajàc 
wysokoÊç dzi´ki cieplejszym pràdom wst´pujàcym. My tak˝e mo
˝emy wykorzystywaç zmienne warunki biznesowe, tak by dzia∏a∏y 
na naszà korzyÊç. Mamy coÊ, co jest bardzo aktualnà ofertà nie
zale˝nie od tego, czy gospodarka kwitnie, czy prze˝ywa kryzys.
Je˝eli wykorzystamy jà alternatywnie do zyskiwania pr´dkoÊci  
i wysokoÊci, nasz biznes b´dzie si´ rozwija∏ niezale˝nie do zew
n´trznych warunków ekonomicznych.

WYTRWA¸OÂå
I wreszcie, or∏owi z doskona∏ym wzrokiem, pr´dkoÊcià, majesta
tycznà postawà i pot´˝nymi szponami, 13 razy na 14 prób nie udaje 
si´ schwytaç ofiary. Jednak to nie powstrzymuje go przed wzbiciem 
si´ w niebo raz jeszcze i ponowieniem próby. I tak jak orze∏ jest 
wytrwa∏y w swoim dà˝eniu do sukcesu, tak i my jako dystrybutorzy 
nie powinniÊmy pozwoliç, by drobne pora˝ki powstrzyma∏y nas od 
wytrwa∏ych wysi∏ków wk∏adanych w budow´ biznesu.

JesteÊmy w firmie or∏ów. Czy jesteÊcie gotowi do∏àczyç do nas, gdy 
wyruszamy na t´ nowà, ekscytujàcà przygod´ w dziejach FORE
VER? Je˝eli tak, mam do Was pytanie: czy macie w sobie to coÊ, by 
byç or∏ami? Wed∏ug mnie tak!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Czy jesteÊ or∏em?
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Co roku wydaje si´, ˝e lepiej, pi´kniej, wspanialej ju˝ si´ nie da i za ka˝dym razem 
jesteÊmy zaskoczeni, ˝e nie ma granic ani limitu dla Forever! Tak by∏o i tym ra
zem. Forever opanowa∏o kurorty Francji, Cannes i Nice´ na ca∏y weekend. Atmo
sfera festiwalowego Zjazdu, s∏oƒce, pla˝e, jachty, luksusowe limuzyny, sportowe 
bolidy i lÊniàce motocykle na ulicach, i na ka˝dym kroku radosne twarze dystry
butorów Forever z ca∏ej Europy. Dumnych i szcz´Êliwych z sukcesu Forever, któ
ry jest równie˝ ich udzia∏em! Wspania∏e przyj´cie na pla˝y, po∏àczone z grami, 
zabawami, zawodami i taƒcem zdominowa∏o na wieczór Cannes! A Zjazd, otwar
ty spektakularnym rozpocz´ciem i wejÊciem naszego Prezydenta Rexa Maugha
na làdujàcego Êmig∏owcem tu˝ przed scenà, najpierw zapar∏ dech wszystkim 
uczestnikom, a nast´pnie wywo∏a∏ owacj´, którà musia∏a s∏yszeç ca∏a Riwiera. 

Prezentacje paƒstw, awanse i odznaczenia, wyst´py i ta energia, która mog∏aby 
rozÊwietliç wielkie miasto, by∏y ju˝ naturalnà kontynuacjà wspania∏ego otwarcia 
Zjazdu.

MieliÊmy powody do dumy – liczna grupa polskich dystrybutorów zaprezentowa∏a 
si´ fantastycznie! Bia∏oczerwoni królowali przez ca∏y Zjazd, a gratulacje z moty
wacjà do osiàgni´cia 5000 pk. doda∏y nam skrzyde∏. Nowy symbol Forever  
– orze∏ – pasuje jak ula∏ do naszej polskiej mentalnoÊci. Poszybujmy wysoko, 
roz∏ó˝my szeroko skrzyd∏a i spójrzmy daleko przed siebie z pewnoÊcià or∏a, wy
trwale wzbijajàc si´ a˝ na szczyty. Spe∏nijmy nasze w∏asne marzenia i miejmy 
udzia∏ w sukcesie Forever w Polsce. 5000 pk. jest tu˝, tu˝. 

Powodzenia!

Wasz,

Jacek Kandefer

Có˝ to by∏ za Zjazd!

List 
od dyrektora
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Zjazd Âwiatowy/Europejski/Podzia∏ Zysków
SZTOKHOLM 2007

Niech kwalifikacja na to najbardziej ekscytujàce wydarzenie Europy b´dzie twoim celem!
Dzi´ki swojej ci´˝kiej pracy, zaanga˝owaniu i stosowaniu w∏aÊciwych zasad MLM  

ty te˝ mo˝esz cieszyç si´ uznaniem razem z najlepszymi z najlepszych!

13-14 kwietnia 2007 r.

Program kwalifikacyjny na Zjazd Europejski
Program kwalifikacyjny b´dzie trwa∏ przez cztery kolejne miesiàce: sierpieƒ, wrzesieƒ,  
paêdziernik i listopad 2006. Dost´pne sà trzy poziomy kwalifikacji.

POZIOM I

Aby zakwalifikowaç si´ na I poziom, nale˝y:
•  w czasie trwania programu zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu  

Nowych Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika,  
a nast´pnie zgromadzi co najmniej 2 pk. osobiste*

•  realizowaç wymóg aktywnoÊci 4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu 
•  nowi dystrybutorzy, zasponsorowani po 1 sierpnia, mogà wziàç udzia∏ w programie  

pod warunkiem spe∏niania wymogu aktywnoÊci 4 pk. poczàwszy od swojego pierwszego  
pe∏nego miesiàca wspó∏pracy z firmà**

POZIOM II

Aby zakwalifikowaç si´ na II poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu dwóch kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie  
zgromadzi co najmniej 2 pk. osobiste w czasie trwania programu

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 45 pk. w czasie trwania programu

Twój nowy zespó∏ sk∏ada si´ teraz z siedmiu osób.

POZIOM III

Aby zakwalifikowaç si´ na III poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu pi´ciu kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie  
zgromadzi co najmniej 2 pk. osobiste w czasie trwania programu

•  pi´ciu dystrybutorów II generacji musi znaleêç si´ w co najmniej trzech niezale˝nych liniach  
dystrybutorów z I generacji

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 75 pk. w czasie trwania konkursu. 

Masz teraz w sumie 10 nowych dystrybutorów: pi´ciu bezpoÊrednich i pi´ciu w drugiej generacji.

Gratulacje! To jest najwy˝sza nagroda.

Nagrody:
• Poziom I: bilety na Zjazd Europejski
• Poziom II: bilety na Zjazd Europejski oraz zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu (3 noce) 
• Poziom III: bilety na Zjazd Europejski, zakwaterowanie w hotelu (3 noce) oraz bilety na przelot

*   Zasponsoruj nowych dystrybutorów, którzy najpierw osiàgnà stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie zgromadzà dodatkowe 2 pk. osobiste. Mogà to osiàgnàç 
osobiÊcie kupujàc 2 pk. lub sponsorujàc nowego dystrybutora po osiàgni´ciu pozycji Asystenta Kierownika.

**  Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udzia∏u w programie musi zrealizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci w swoim pierwszym pe∏nym miesiàcu wspó∏pracy z firmà. (Przyk∏ad: 
je˝eli dystrybutor podpisze umow´ w po∏owie lub pod koniec sierpnia, wymóg 4 pk. aktywnoÊci obowiàzuje go od wrzeÊnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone przez niego  
w sierpniu b´dà wliczone do ogólnej puli pk. wymaganych do uzyskania kwalifikacji). Wyjàtkiem jest miesiàc listopad. Nowy dystrybutor, który osiàgnie poziom I, II lub III  
w listopadzie, musi w tym miesiàcu spe∏niç wymóg 4 pk. aktywnoÊci.

Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia umowy Success Start przez Biuro G∏ówne FLP Poland • Nagrody z programu nie podlegajà 
zamianie na gotówk´ • NAGRODY Z PROGRAMU NIE MOGÑ ZOSTAå PRZEKAZANE INNEJ OSOBIE • Dystrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do konkursu • W programie 
uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP • WSZYSCY DYSTRYBUTORZY W GRUPIE MUSZÑ BYå 
ZASPONSOROWANI W KRAJU. St
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Asystenci KIEROWNIKA                                                           

Violetta Andrzejuk, Hanna i Jacek Antczakowie, Barbara Arseniuk, Danuta Bakiera, Adam Ba∏azy, Alicja Ba∏uch, Adam Banasiak, Alicja Bog
da∏, Agata Cygaƒczuk, Inga åwik, Alicja i Mieczys∏aw D∏ugo∏´ccy, Anna D∏utek, Ewa Erdmann, Ma∏gorzata Frontczak, Sebastian Ga∏gan, Ag
nieszka G´sich, Remigiusz Gmura, Miros∏aw Górny, Ewa i Rafa∏ Gruszkowie, Zofia Halska, Bogumi∏a Hamerska, Annette i Lars Hoglundo
wie, Beata Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Jagielska, Joanna J´drzejczyk, Ma∏gorzata J´drzejczyk, Ewa Kaniewska, Krystyna Kielisz, Józefa i An
drzej Klusowie, Halina K∏obuszewska, Gra˝yna KmiecikBanaÊ, Krzysztof Kocoƒ, Zdzis∏awa Kowalska, Marta Krzy˝ak, Joanna Ksi´cikowska
Kozio∏, Natalia Kubiƒska, Anna Kula, Przemys∏aw Kulikowski, Bo˝ena Kuênirska, Daria Kwiatkowska, Dorota i Marek Lechowie, Zdzis∏awa 
Lejczak, Maria Lenda, Stanis∏awa i Andrzej Lewiccy, Ma∏gorzata Lewiƒska, Edyta Lotach, Marcin ¸ata, Krystyna i Józef Malokowie, Agata 
Ma∏kowska, Alicja Marczyk, Krystyna MarkowskaSzopa, El˝bieta Matyjaszczyk, Katarzyna MikulskaRzymska, Bo˝ena Milanowska, Lech 
Miszkinis, Ewelina Mróz, El˝bieta Musia∏, Wanda i Marian Nyczakowie, Józefa Ogrodnik, Bo˝ena Osowska, Danuta i Rafa∏ Ottowie, 
Ma∏gorzata Pawlicka, Ma∏gorzata Pep∏oƒska, Gra˝yna i Waldemar Pfeifferowie, Ewa i Adam Pichalowie, Ma∏gorzata Podsiad∏owska, Barba
ra Puszczewicz, Dorota RudyRudkowska, Barbara i Marian Rutkowscy, Agnieszka Rzoƒca, Urszula Satora, Justyna Siciƒska, Izabela Siepak, 
Regina Skerczyƒska, Barbara Skoczylas, Zofia Skrzeczyƒska, Teresa Smarska, Aleksandra Sobczak, Sylwia Stebner, El˝bieta Stencel, Mo
nika St´pniak, Ma∏gorzata Szcz´sna, Bogdan Szeremeta, Micha∏ Szerszeƒ, Aleksandra SzmidtkeHaaza, Maria Sznajdrowska, Hanna i Adam 
Szostakowscy, Izabela Walas, Maria Wawrzyczek, Anna Wechterowicz, Jacek Wiciejowski, Katarzyna Winiarska, Jolanta Wyrzykowska, Ma
ria ZaborowskaTomczak, Ludwika Za∏uska, Maria Zarabska

UWAGA! 

Od lipca br. do kwalifikacji do rankingu „5 Sponsorów na medal” wymagana jest osobista aktywnoÊç w miesiàcach kwalifikacyjnych.

Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Forever Success Day odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´ wywoływane 
sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.

Jadwiga Bargie∏ Wies∏awa i Adam Spyrowie

Barbara ÂwitlickaNowak i Artur Nowak Jadwiga Bargie∏ 

Anna i Bogus∏aw Pietrusza Krystyna Miszkinis-Bielawska

Krzysztof Szczerba Gra˝yna Kurp

1. Bo˝ena Gaj

2. Wies∏awa i Adam Spyrowie

3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

4. Danuta i Edward Wienchowie

5. Urszula Zyskowska

 6. Urszula i Tomasz Kuçkowie

 7. Magdalena Strojna

 8. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak

 9. Anna i Metody Lubiƒscy

10. Anna i Andrzej Popielarzowie

10 NAJLEPSZYCH struktury niemened˝erskie

KIEROWNICY sponsorzy:

5 SPONSORÓW NA MEDAL                kwiecieƒczerwiec 2006

1. Krystyna MiszkinisBielawska

2. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki

3. Urszula i Tomasz Kuçkowie

4. Ma∏gorzata i Krzysztof Aleksandrowiczowie

5. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

5

Awanse i osiàgni´cia | czerwiec 2006
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[Czy masz w sobie to coÊ, by byç or∏em?]

Wiwat!!! Europejski Zjazd FLP CannesNicea. W dniu podpisania 
umowy z FLP i pierwszego kontaktu z osobami tam pracujàcymi 
uwa˝a∏am, ˝e mog´ godnie reprezentowaç t´ firm´. Mimo ˝e  
z firmà jestem zwiàzana od 11 lat, po raz pierwszy by∏am na euro
pejskim zjeêdzie FLP.
Atmosfera w Forever jest zawsze imponujàca, ale to, co zobaczy∏am 
i prze˝y∏am na Zjeêdzie w Nicei, przesz∏o moje wszelkie oczeki
wania.
2000 dystrybutorów z ca∏ej Europy z radoÊcià i entuzjazmem 
cieszy∏o si´ – wielu z nich odbiera∏o zas∏u˝one awanse i godne  

wynagrodzenie za prac´, którà w∏o˝yli w osiàgni´cie wy˝szych po
ziomów kwalifikacyjnych. Czu∏am si´ zaszczycona, ˝e wÊród tych 
osób znaleêli si´ moi sponsorzy, Senior Mened˝erowie Anna  
i Metody Lubiƒscy. Jestem równie˝ zauroczona pi´knem Lazuro
wego Wybrze˝a. ˚ycz´ wszystkim, którzy nie znaleêli swojego miej
sca pracy, a poszukujà, aby znaleêli je w FLP Poland.
Do zobaczenia w przysz∏ym roku na Europejskim Zjeêdzie  
w Szwecji!

Brygida Jamrozy, Mened˝er z Cz∏uchowa

Wielkie làdowanie! Dusty Greene: wspomnienie

Wystàpienie Prezydenta Rexa Maughana

Aidan O’Hare, nowy Wiceprezydent  
ds. Operacji Europejskich

Wystàpienie Gregga Maughana Sean Higgins, Dyrektor Administracyjny  
na Europ´

Konkurs Sonya Colour Collection
Dyrektorzy Generalni FLP Francja  
przekazujà pa∏eczk´ gospodarzowi 
przysz∏orocznego Zjazdu, Ulfowi  
Oscarssonowi z FLP Skandynawia

Polska grupa na scenie!

Europejski Zjazd 2006 | NiceaCannes
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Wybór miejsca Zjazdu Europejskiego to strza∏ w dziesiàtk´! Nasz 
wspania∏y prezydent Rex da∏ nam kolejnà inspiracj´ – jak mo˝na 
wypoczywaç i ˝yç nad cudownym Morzem Âródziemnym. Przecie˝ 
tam mieszkajà najlepsi dystrybutorzy europejscy! Tylko braç 
przyk∏ad. Weêmy si´ do pracy. Niech 4 pk. b´dà dla dystrybutora 
czymÊ oczywistym. To jest klucz do wszystkiego.
Czy ciemnoskórej Francuzce, która zrobi∏a taki wspania∏y awans na 
stanowisko Szafirowego Mened˝era, by∏o ∏atwiej? Bez m´˝a, mie
szkania, z kilkorgiem dzieci na g∏owie? 
Wycieczka przedzjazdowa przez Wiedeƒ oraz pozjazdowa: Cannes, 
Nicea, Eze, ksi´stwo Monaco, Wenecja, Znojmo – zapiera∏a nam 

dech w piersiach. Rekreacja w basenach, jacuzzi, saunie we wspa
nia∏ym hotelu doda∏a nam energii i wspaniale regenerowa∏a.
Atmosfera w naszym autokarze – szkolenia marketingowe non stop 
prowadzone przez naszych Mened˝erów i Kierowników plus wyk∏a
dy lekarskie – dope∏nia∏y ca∏oÊci.
Stasiu Makowski – ˝yj nam sto lat i organizuj takie wyjazdy co 
roku!!! Dzi´kuje Tobie i Twojej ˝onie za zaanga˝owanie i opiek´ nad 
ca∏ym weso∏ym autobusem!!!

Halina Sm´tek, Senior Mened˝er

Polsko-w∏oskie klimaty…Dyrektorzy FLP w Polsce 
i w Niemczech

Chwila relaksu za przyk∏adem prowadzàcych

Europejski Zjazd 2006 | NiceaCannes
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ByliÊmy tam, gdzie w czerwcu najmocniej bi∏y serca wspó∏pracow
ników FOREVER!
Dni 514 czerwca br. dla ponad 50 osób ze struktur z centralnej  
i pó∏nocnej Polski to czas wielkiej przygody z Forever. Przygoda 
turystyczna po∏àczona by∏a z uczestnictwem w Europejskim Zjeê
dzie FLP w Cannes i Nicei.
Trasa naszej autokarowej wyprawy wiod∏a przez „cesarski” Wiedeƒ 
z akcentem polskiej historii dotyczàcym Odsieczy Sobieskiego  
w 1683 r. Nast´pny etap – Nicea i Cannes. Pi´kno Lazurowego Wy
brze˝a z jego Êródziemnomorskà roÊlinnoÊcià i ca∏ym bogactwem 
wszystkich nas urzek∏o. Tu 811 czerwca najmocniej bi∏y serca 
wspó∏pracowników Forever. Przygotowane dla nas atrakcje i goÊcin
noÊç naszego Prezydenta Rexa Maughana oraz gospodarzy, Francu
zów, nie sà mo˝liwe do opisania s∏owami. To trzeba prze˝yç oso
biÊcie. Wówczas mamy pe∏en obraz pot´gi Forever. 
Dla mnie i dla mojej ˝ony Teresy tegoroczny Zjazd Europejski i oso
biste gratulacje naszego kochanego Prezydenta Rexa z okazji osiàg
ni´cia pozycji Mened˝era by∏y swoistym akordem na koniec dotych
czasowego okresu wspó∏pracy z naszà wspania∏à Firmà. W Cannes 
i w Nicei rozbudziliÊmy nasze dalsze marzenia i podj´liÊmy konkret
ne zobowiàzania. Naszym celem sà wy˝sze pozycje w planie mar
ketingowym i dalsze budowanie naszej rodzinnej niezale˝noÊci eko
nomicznej. Chcemy poznaç ca∏à Europ´ i wyruszyç dalej w Êwiat. 
JesteÊmy pewni, ˝e z Forever nam si´ to uda.

Po emocjach zjazdowych nastàpi∏ dalszy ciàg prze˝yç turystycz
nych. Trasa wschodnià Riwierà Francuskà z trasami widokowymi na 
morze, pla˝e i uroczo po∏o˝one miejscowoÊci zawiod∏a nas do Eze. 
A tu – byç we Francji i nie poznaç technologii produkcji, nie poczuç 
zapachu najlepszych perfum, to tak jak byç w Rzymie i nie widzieç 
Papie˝a. Z nasyconymi zmys∏ami powonienia udaliÊmy si´ do 
Ksi´stwa Monaco. ZwiedziliÊmy pa∏acowe komnaty Jego Ksià˝´cej 
MoÊci i w kasynach Monte Carlo ka˝dy z nas przekona∏ si´, ˝e for
tun´ ∏atwiej zdobyç we wspó∏pracy z Forever. Bo z tà Firmà ka˝demu 
pracowitemu sprzyja szcz´Êcie.
Dalszy etap naszej podró˝y to w∏oska Wenecja. 9godzinny pobyt  
w tym mieÊcie na wyspach, w asyÊcie miejscowych gondolierów, 
to uczta historyczna. Stàd udaliÊmy si´ na relaks do Znojmo – malow
niczo po∏o˝onej miejscowoÊci przy granicy czeskoaustriackiej. Zre
generowani i wypocz´ci, osmaleni po∏udniowym s∏oƒcem i pe∏ni do
brej energii wróciliÊmy z przyjemnoÊcià do codziennej pracy.
Teraz nowe kontakty, spotkania, prezentacje, sponsorowanie i dzie
lenie si´ ofertà produktów Forever z innymi zapewnià nam udzia∏  
w przysz∏orocznym Europejskim Zjeêdzie Forever w Sztokholmie  
i osiàgni´cie innych wa˝nych celów ˝yciowych.
Dzi´kuj´ liderom i uczestnikom z zaprzyjaênionych struktur za po
moc w organizacji wycieczki i realizacj´ programu szkoleniowego.

Serdecznie pozdrawiam!
Stanis∏aw Makowski, Mened˝er

Europejski Zjazd w Nicei by∏ dla nas pierwszym wa˝nym i niezapo
mnianym prze˝yciem w Firmie FLP. 
Goràca atmosfera w Palais Nikaia i WIELKIE WEJÂCIE Rexa Maug
hana uskrzydli∏o nasze serca. 
Przy okazji wyjazdu na Zjazd mieliÊmy szcz´Êcie zwiedziç przepi´kne 
Lazurowe Wybrze˝e. Tutaj nale˝à si´ podzi´kowania i uznanie dla 
Paƒstwa Marii i Wies∏awa Grotyƒskich za  profesjonalnà organiza
cj´ wycieczki. Marylka zapewni∏a nam komfortowà i bezpiecznà 
podró˝ z sympatycznà i Êwietnie przygotowanà pilotkà.

Dzi´ki mi∏emu usposobieniu i charyzmie Marylki mieliÊmy okazj´ 
us∏yszeç spontaniczne i szczere wyznania uczestników wycieczki  
na temat swoich doÊwiadczeƒ z Firmà FLP, jak równie˝ szkolenia  
i wyk∏ady dr Marii Kraczki.
Wróci∏yÊmy z tej podró˝y z wielkim baga˝em wra˝eƒ i doÊwiadczeƒ, 
pozytywnie zmotywowane do dzia∏ania i bardziej wydajnej pracy.

Bardzo dzi´kujemy i pozdrawiamy!
Iwona Wadas, Urszula Kotowska i Lucyna Marsza∏ek

Serdecznie dzi´kujemy wszystkim dystrybutorom, którzy przes∏ali nam wypowiedzi na temat Zjazdu Europejskiego. Niestety, ze wzgl´du na ograniczonà iloÊç 
miejsca nie byliÊmy w stanie zamieÊciç wszystkich otrzymanych tekstów.

Europejski Zjazd 2006 | NiceaCannes
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Forever Success Day Kraków, 24 czerwca 2006

Nowi Asystenci Kierownika Nowy Asystent Mened˝era

dr Artur Nowak Nowi Kierownicy
Prowadzàcy: Halina Jurkowska, 
Mened˝er i W∏adys∏aw Peszko,  
Kierownik O/Kraków

Dyrektor Jacek Kandefer 
o cyklu pracy FLP

dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska o oczyszcza-
niu organizmu

Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er Bogumi∏a Sroka o 
Planie Marketingowym

Przodujàcy Mened˝er Jacek Bartkowiak  
o planowaniu biznesu

Senior Mened˝er Janusz 
WiÊniewski: „Od Kierownika  
do Mened˝era”

FLP w Polsce |
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krwioobiegu. Aloe Vera ma naturalne w∏aÊciwoÊci oczyszczajàce. 
Regularne picie Mià˝szu Aloe Vera mo˝e wp∏ynàç na sprawniejsze 
funkcjonowanie jelit i efektywniejszà absorpcj´ protein,  
a jednoczeÊnie na redukcj´ niepo˝àdanych bakterii i dro˝d˝y –  
a wszystko to w naturalny sposób! Aloes dowiód∏ tak˝e swojej 
skutecznoÊci w ∏agodzeniu zgagi i innych dolegliwoÊci trawien
nych.

7
Wsparcie uk∏adu odpornoÊciowego

Aloe Vera stanowi naturalne wsparcie uk∏adu odpornoÊciowego. 
Poniewa˝ uk∏ad odpornoÊciowy pracuje bez przerwy, by chroniç 
nasz organizm, Aloe Vera – dzi´ki naturalnym sk∏adnikom stymu
lujàcym odpornoÊç – jest dla niego arsena∏em, z którego mo˝e 
czerpaç „amunicj´”. Codzienna porcja Mià˝szu Aloe Vera mo˝e 
okazaç si´ pomocnà d∏onià wyciàgni´tà do uk∏adu odpornoÊ
ciowego. 

N A J W A ˚ N I E J S Z Y C H  P O W O D Ó W ,  B Y  P I å  M I Ñ ˚ S Z  A L O E  V E R A

Wyobraê sobie, ˝e rozcinasz liÊç aloesu i konsumu-
jesz Êwie˝y mià˝sz prosto z jego wn´trza. Sztan-
darowy produkt Forever Living, Mià˝sz Aloe 
Vera, jest tak bliski temu obrazowi jak to 
tylko mo˝liwe! Jest to pierwszy pro-
dukt w swoim rodzaju, któremu 
przyznano certyfikat Mi´dzynaro-
dowej Rady Naukowej ds. Aloesu, 
co stanowi potwierdzenie, ˝e ta 
bogata kompozycja sk∏adników 
jest dok∏adnie taka, jak tego 
chcia∏a natura. Dowód jest w sa-
mym aloesie – kiedy poznasz 10 
najwa˝niejszych powodów, dla 
których powinno si´ wed∏ug nas 
piç Mià˝sz Aloe Vera, przekonasz 
si´ sam, dlaczego aloesowi nadano 
przydomek „cudowna roÊlina”.

10
Zdrowie i higiena dentystyczna

Aloe Vera ma dzia∏anie korzystne dla zdrowia jamy ustnej i dziàse∏. 
Pami´taj o tym przy nast´pnej wizycie u dentysty!

9
Przyspieszenie gojenia

Aloe Vera wspiera dzia∏anie fibroblastów. Fibroblasty to te 
niezwyk∏e komórki odpowiedzialne za powstawanie kolagenu. 
Biorà one tak˝e udzia∏ w ∏agodzeniu drobnych oparzeƒ, skaleczeƒ, 
otarç i podra˝nieƒ skóry.

8
Pomoc w dobrym trawieniu

Zdrowy uk∏ad trawienny to gwarancja, ˝e substancje od˝ywcze za
warte w naszym po˝ywieniu sà przyswajane i transportowane do 

10
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N A J W A ˚ N I E J S Z Y C H  P O W O D Ó W ,  B Y  P I å  M I Ñ ˚ S Z  A L O E  V E R A

6
Regulacja wagi i poziomu energii

Regularnie stosowany Mià˝sz Aloe Vera w sposób naturalny po
zwala organizmowi oczyszczaç uk∏ad trawienny. Nasza dieta za
wiera wiele niepo˝àdanych substancji, które mogà powodowaç 
ospa∏oÊç i wyczerpanie. Regularne picie Mià˝szu Aloe Vera wp∏ywa 
na dobre samopoczucie, podwy˝szajàc poziom energii i pomagajàc 
w zachowaniu prawid∏owej wagi cia∏a.

5
Naprawa kolagenu i elastyny

Aloe Vera to obfity zapas materia∏ów budulcowych, potrzebnych 
do uzyskania i zachowania zdrowej skóry. Skóra odtwarza si´ co 
2128 dni. Mo˝e ona wykorzystywaç na co dzieƒ od˝ywcze 
sk∏adniki budulcowe zawarte w Aloe Vera, by przeciwdzia∏aç efek
tom starzenia! Codzienna porcja Mià˝szu Aloe Vera mo˝e byç elik
sirem najbardziej po˝àdanym przez twojà skór´.

4
Codzienna porcja sk∏adników mineralnych

WÊród minera∏ów zawartych w Aloe Vera sà wapƒ, sód, ˝elazo, po
tas, chrom, magnez, mangan, miedê i cynk. Ale˝ pot´˝ny zestaw! 
Wszyscy wiemy, ˝e dodawanie do diety potraw zawierajàcych na
turalne witaminy i sk∏adniki mineralne jest zalecane dla dobra ogól
nej kondycji fizycznej. Picie Mià˝szu Aloe Vera to naturalny i zdro
wy sposób na uzupe∏nienie zasobów organizmu.

3
Codzienna porcja witamin

Aloe Vera zawiera witamin´ A, B1, B2, B6, B12, C i E, kwas foliowy 
oraz niacyn´. Ludzki organizm nie jest w stanie d∏ugo przechowy
waç niektórych z nich, dlatego tak wa˝ne jest ich uzupe∏nianie  
z codziennà dietà. Czy jest lepszy sposób ni˝ codzienne picie 
Mià˝szu Aloe Vera, który jednoczeÊnie naturalnie wpiera system 
obrony organizmu przed utleniaczami?

2
W∏aÊciwoÊci przeciwzapalne

Mià˝sz Aloe Vera zawiera 12 naturalnych substancji, co do których 
dowiedziono, ˝e dzia∏ajà przeciwzapalnie, nie powodujàc efektów 
ubocznych. Aloes mo˝e tak˝e wspieraç prawid∏owe funkcjonowa
nie mobilnoÊci stawów i mi´Êni.

1
„Cegie∏ki” budulcowe organizmu

Sk∏adnikami budulcowymi naszego organizmu sà aminokwasy.  
W aloesie zawartych jest osiem podstawowych aminokwasów, 
których organizm sam nie potrafi wytworzyç! Regularne picie 
Mià˝szu Aloe Vera pomaga zachowaç zdrowie, naturalnie 
zaopatrujàc organizm w te aminokwasy. Analiza Aloe Vera pokazu
je, ˝e jest on o wiele bli˝ej duplikacji aminokwasów ni˝ jakakolwiek 
inna roÊlina. PomyÊleç tylko – wszystko to w codziennej porcji Aloe 
Vera…

Jak widaç z powy˝szych 10 doskona∏ych powodów, 

Mià˝sz Aloe Vera, pity codziennie – sam lub zmieszany  

z Forever Pomesteen Power – jest jednym z najlepszych 

suplementów dietetycznych!
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Plan Marketingowy Forever Living Products zosta∏ opracowany 
tak, by stawiaç przed dystrybutorami czytelne i osiàgalne cele, nad 
których realizacjà pracujà od momentu do∏àczenia do zespo∏u Fo
rever. Na poczàtku kariery dystrybutora FLP jego pierwszym ce
lem jest awans na pozycj´ Asystenta Kierownika. Sposób osiàg
ni´cia tego celu jest przejrzyÊcie zdefiniowany: zgromadziç  
2 punkty kartonowe (pk.) w ciàgu dwóch kolejnych miesi´cy kalen
darzowych. Kiedy dystrybutor osiàgnie ten cel, natychmiast ma 
przed sobà nowy, czyli awans na pozycj´ Kierownika. I znowu kie
runek jest jasny: zasponsorowaç i wyszkoliç co najmniej trzech 
dystrybutorów, z których ka˝dy b´dzie realizowa∏ miesi´cznie ob
rót 4 pk. Kiedy ta grupa osiàgnie sum´ 25 pk. w ciàgu dwóch kolej
nych miesi´cy kalendarzowych, cel zostaje zrealizowany.
I tak dalej, a˝ do osiàgni´cia pozycji Diamond Centurion. Zawsze 
pojawia si´ nowe wyzwanie, nowy szczyt do zdobycia i mo˝liwoÊç 
zwi´kszenia dochodów poprzez prac´ nad realizacjà konkretnego 
celu. Oprócz podstawowych korzyÊci wpisanych w Plan Marketin
gowy, mamy do osiàgni´cia tak˝e inne cele, takie jak: Program 
Motywacyjny, Gem Bonus (dawna Premia Jonathana), Zjazd Mi´-
dzynarodowy, Zjazd Europejski, 10 Najlepszych i Podzia∏ Zysków. 
Niezale˝nie od tego, gdzie w planie biznesu jesteÊmy, przed ka˝
dym z nas stoi cel, którego osiàgni´cie wymaga koncentracji  
i codziennych wytrwa∏ych dzia∏aƒ.

Przyjrzyjmy si´ poni˝szemu przyk∏adowi, który ilustruje, jak to  
zrobiç.

Twój biznes FLP: 
wyznaczanie celów
Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

Kiedy jasno okreÊlimy codzienne dzia∏ania, reszta przychodzi sama
Przyk∏ad: awans na stanowisko Kierownika w ciàgu dwóch miesi´cy

PrzypuÊçmy, ˝e naszym celem jest osiàgni´cie pozycji Kierownika do koƒca nast´pnego miesiàca. Wiemy, ˝e w okresie dwóch kolej
nych miesi´cy musimy zgromadziç 25 pk. w∏asnych i grupowych. To oznacza, ˝e w ciàgu jednego miesiàca nasz obrót musi wynieÊç 
12,5 pk. Poniewa˝ chcemy tak˝e zbudowaç solidny biznes, który po tym, jak osiàgniemy pozycj´ Kierownika, b´dzie si´ nadal rozwija∏, 
wiemy, ˝e musimy konsekwentnie sponsorowaç i uczyç dystrybutorów w strukturze realizacji miesi´cznego, osobistego obrotu 4 pk. 
Dlatego idea∏em jest, abyÊmy zasponsorowali trzech dodatkowych dystrybutorów o miesi´cznych obrotach 4 pk. ka˝dy. 12 pk. uzyska
nych z dzia∏alnoÊci tych dystrybutorów plus nasze w∏asne 4 pk. równa si´ 16 pk. miesi´cznie, czyli 32 pk. w ciàgu dwóch miesi´cy. 
Oznacza to, ˝e realizujemy swój cel z nadwy˝kà – na wypadek, gdyby któryÊ z naszych dystrybutorów osiàgnà∏ mniejszà liczb´ pk. ni˝ 
zaplanowano.

Kontynuujàc nasz przyk∏ad: poniewa˝ mamy dok∏adnie okreÊlone ramy czasowe na osiàgni´cie celu, wiemy, ˝e musimy zasponsorowaç 
tych trzech dystrybutorów w ciàgu pierwszego miesiàca. Co wi´cej, musimy tak˝e pomóc ka˝demu z nich przeprowadziç dwie Prezen
tacje Produktów. Oznacza to, ˝e musimy w naszym terminarzu zaplanowaç czas na szeÊç Prezentacji Produktów w ciàgu najbli˝szych 
dwóch miesi´cy. 

Teraz, kiedy mamy ogólny plan, musimy go rozbiç jeszcze bardziej. Aby zasponsorowaç trzech dystrybutorów o obrotach 4 pk., musi
my przedstawiç szans´ na biznes co najmniej szeÊciu osobom; aby to osiàgnàç musimy porozmawiaç z co najmniej 25 osobami – albo 
nowymi kontaktami, albo dotychczasowymi klientami. To oznacza rozmow´ z przynajmniej jednà osobà ka˝dego dnia.

Nasz plan jest teraz gotowy: w ciàgu nadchodzàcego miesiàca, oprócz zaj´ç zwiàzanych ze sprzeda˝à detalicznà, b´dziemy rozmawiaç  
z co najmniej jednà osobà dziennie, aby w efekcie umówiç si´ na prezentacj´ biznesu z co najmniej szeÊcioma osobami, z których trzy 
podpiszà umow´, kupià zestaw Touch of Forever i zorganizujà dwie Prezentacje Produktów.

| Akademia biznesu



P R O G R A M  P R O M O C Y J N Y  2 0 0 6
OSTATNIA SZANSA KWALIFIKACJI!!!!

Je˝eli nie zmieÊci∏eÊ si´ w czasie realizujàc Program Promocyjny 2006,  
dajemy ci jeszcze miesiàc na uzyskanie kwalifikacji!

Je˝eli spe∏nisz wymogi Programu do 31 lipca br., ty te˝ weêmiesz udzia∏ 
w wyjàtkowym weekendzie szkoleniowym 1-3 wrzeÊnia 2006:

• jeden z najlepszych szkoleniowców MLM w Europie Michael Strachowitz
• jeden z najlepszych oÊrodków wypoczynkowych w Polsce Galindia w Iznocie k/Miko∏ajek

Takiego wydarzenia nie chcesz przegapiç!!!
Dok∏adne zasady kwalifikacji znajdziesz w majowym wydaniu „Forever”, dost´pnym na www.flpp.com.pl i www.foreverliving.com
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Samo posiadanie celu nie zagwarantuje odniesienia sukcesu. Po
siadanie celu jest skuteczne tylko wtedy, kiedy jest on wykorzysty
wany na co dzieƒ jako „przewodnik” naszych dzia∏aƒ. Cel stanowi 
tak˝e pot´˝ny czynnik motywujàcy, kiedy przypisana jest mu kon
kretna data realizacji. Ramy czasowe umo˝liwiajà nam efektywne 
planowanie koniecznych codziennych dzia∏aƒ.

Kiedy prze∏o˝ymy nasz cel na konkretne codzienne dzia∏ania, prze
staje si´ on jawiç jako trudny. Kiedy mamy przed sobà zadanie po
rozmawiania z 25 osobami, mo˝emy myÊleç, ˝e jest to za trudne. 
Jednak kiedy pomyÊlimy o tym w ten sposób, ˝e przez najbli˝szy 
miesiàc b´dziemy rozmawiaç z jednà osobà dziennie, nie jest to ju˝ 
nic tak nadzwyczajnego. Kiedy okreÊlimy codzienne dzia∏ania, resz
ta przyjdzie sama.

Kiedy wi´c wstajemy rano, mamy coÊ konkretnego do osiàgni´cia, 
zanim skoƒczy si´ dzieƒ: porozmawiaç z kimÊ o szansie na biznes. 
Z kim powinniÊmy rozmawiaç? Mo˝e to byç ktoÊ z naszej bie˝àcej 
listy kontaktów, jeden z naszych klientów detalicznych lub ktoÊ, 
kogo poznamy wykonujàc codzienne dzia∏ania. Sekretem jest kon
centracja na celu przez ca∏y dzieƒ, gotowoÊç do rozmawiania o bi
znesie w ka˝dej chwili i determinacja, by porozmawiaç z kimÊ przed 
koƒcem dnia.

Z tego samego procesu korzystajcie, aby osiàgaç wszystkie swoje 
cele z FLP. To magiczny system! Korzystajcie z niego, aby wypra
cowaç samochód, awansowaç na stanowisko Szafirowego 
Mened˝era czy otrzymaç znaczny czek z Podzia∏u Zysków! Âwiat  
i wszystko, co ma on do zaoferowania, jest twoje, je˝eli wyzna
czysz cele i b´dziesz pracowaç nad ich osiàgni´ciem.

Wyznacz cel, a nigdy nie poniesiesz pora˝ki;

Zawsze mo˝esz robiç to, co chcesz robiç!

Wyznacz cel i pami´taj, aby go zapisaç;

Przekonasz si´, co to mo˝e dla ciebie zdzia∏aç!

Aloes w prasie |

Olivia 07/2006
W∏osy na wakacjach
Wakacyjna stylizacja ma pe∏niç tak˝e funkcj´ piel´gnacyjnà. 
Tote˝ robiàc kok, u˝yj p∏ynu do uk∏adania w∏osów z wyciàgiem  
z aloesu, np. Aloe Forever Pro-Set. Zawarty w nim mià˝sz aloeso-
wy spe∏nia rol´ od˝ywki, jednoczeÊnie, podobnie jak lakier, 
usztywnia w∏osy. (…)

S∏owo Polskie GW Na zdrowie, 24/06/2006
OdÊwie˝ajà i chronià
Kobieta dbajàc o codziennà higien´ intymnà mo˝e czuç si´ nie tyl-
ko Êwie˝o, ale i bezpieczenie. Niestety, zwyk∏e myd∏a przewa˝nie 
bardzo silnie podra˝niajà okolice narzàdów p∏ciowych, dlatego do 
piel´gnacji najlepiej u˝ywaç ∏agodnych emulsji bez dodatku myd∏a, 
o fizjologicznym odczynie (pH 5,2). Tego typu preparaty posiadajà 
cz´sto w swym sk∏adzie:
(…) 
– aloes, który regeneruje skór´ i b∏on´ Êluzowà oraz przyspiesza 
gojenie si´ ran.
(…)

S∏owo Polskie Gazeta Wroc∏awska, 22/06/2006
Pot – letnie utrapienie
(…) Zwyk∏e dezodoranty eliminujà czy raczej maskujà zapach potu. 
Niektóre z nich majà w swoim sk∏adzie tak˝e naturalne substancje 
regulujàce prac´ gruczo∏ów potowych, np. aloes (…) Mo˝na je sto-
sowaç kilka razy dziennie. (…)

Âwiat Kobiety 01/07/2006
Upi´kszajàca si∏a natury
(…) Piel´gnujà cer´ sk∏onnà do podra˝nieƒ. Zaczerwienienia 
z∏agodzi krem z dodatkiem ekstraktu z aloesu. Sok z jego liÊci za-
wiera saponiny, substancje o w∏aÊciwoÊciach lekko Êciàgajàcych  
i odka˝ajàcych skór´. (…)
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Dzieƒ Dziecka we Wroc∏awiu 3 czerwca Ostro∏´ka 23 czerwca

W dniach 2-3 czerwca 2006 r. w Nowogrodzie odby∏a si´ konferen-
cja naukowo-szkoleniowa „Piel´gniarek i po∏o˝nych portret w∏asny 
z Europà w tle”. Organizatorzy zaprosili nas do udzia∏u w konferen-
cji. W szkoleniu uczestniczy∏o 186 piel´gniarek i po∏o˝nych z regio-
nu Mazowsza i Podlasia. MieliÊmy okazj´ poprowadziç prezentacj´ 
produktów Forever dla uczestników konferencji. SpotkaliÊmy si´  
z du˝ym zainteresowaniem ofertà Forever. Nasza wspó∏praca  
z organizatorami okaza∏a si´ bardzo owocna.

Z pozdrowieniami,

Anna i Andrzej Popielarzowie 
Mened˝erowie z Ostro∏´ki

dr Maria Kraczka

Nowy Kierownik

Nowi Asystenci Kierownika

Wystàpienie Dyrektora Jacka Kandefera

| Raporty regionalne
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day  

Warszawa, 22 lipca 2006
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16 

godz. 11:0016:30

• Cykl pracy Forever
• Biznes wed∏ug Eddiego Chaia, cz. 2 – Dyrektor FLP Poland  

Jacek Kandefer

• Planowanie biznesu – Senior Manager Bo˝ena Matkowska

• Plan marketingowy

• Od Kierownika do Mened˝era – Senior Manager Anna Adamik

• Programy motywacyjne FLP: Echa Zjazdu Europejskiego  
w Cannes i Nicei 
(Uczestnicy Zjazdu b´dà proszeni o wyjÊcie na scen´)

• Aloesowe bestsellery – dr Artur Nowak

• Jak dbaç o skór´, w∏osy i cia∏o w lecie, czyli aloesowy 
niezb´dnik dystrybutora FLP – Manager Danuta Wiench

• Awanse, odznaczenia

Cena biletu indywidualnego 20 z∏

We wrzeÊniu spotykamy si´:

16 wrzeÊnia – w Warszawie!

30 wrzeÊnia – po raz pierwszy – w Katowicach!

Szkolenie 6 pk.

Warszawa, 15 lipca 2006
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà pisemne 
zaproszenie.

Przypominamy, ˝e trwa kwalifikacja na kolejne szkolenie 6 pk.:

Dystrybutorzy, którzy w lipcu, sierpniu i wrzeÊniu br. uzyskajà 
osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku Asystentów 
Kierownika), wezmà udzia∏ w szkoleniu w paêdzierniku 2006.

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ 
Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00

8/08/06 – Kierownik Jolanta Kilanowska

22/08/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00

9/08/06 – Mened˝er Krystyna Król 

ELBLÑG 
Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 17:00

9/08/06 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
biuro Mened˝er Zofii Staropi´tki 

ul. Hutnicza 24/46, tel. 081/442 74 18

LUBLIN 
biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej  

ul. M. Sk∏odowskiejCurie 2/6, tel. 081/53 108 53

OSTRO¸¢KA 
SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00 

1/08/06 –  Kierownik ¸ucja ¸apacz i Kierownik Krystyna Kaczyƒska

21/08/06 –  Mened˝erowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

 OSTRÓDA 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00

31/08/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

RACIBÓRZ 
OÊrodek Szkolenia Kierowców, ul. Drzyma∏y 9, godz. 16:30

4, 25/08/06 – Senior Mened˝er Kazimierz Swoboda

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00

1, 8, 15, 22, 29/08/06 – Mened˝erowie regionu

I N F O R M A C J E

Sta∏y rozwój bran˝y sprzeda˝y bezpoÊredniej w Europie!

Wed∏ug danych FEDSA (Europejskiego Stowarzyszenia 
Sprzeda˝y BezpoÊredniej) obroty firm cz∏onkowskich 
stowarzyszenia wzros∏y w 2005 o 8,2% w porównaniu 
z rokiem 2004.

Nowe biuro FLP w Kongo

Dyrektor Generalny: RODGER BASHIGE

Adres:  Tombalbaye No. 4963
Gombe Municipality
(behind Fatima church)
Kinshasha
DRC

Tel.      +243 99 818 9852
email: rogbashige@yahoo.fr

Errata

Program Podzia∏u Zysków. Aby uzyskaç kwalifikacj´ na poziom 
GOLD, nale˝y zgromadziç 100 pk. od nowo zasponsorowanych 
osób, a nie 150 jak podano w poprzednim wydaniu „Forever”.

Przepraszamy!

Wydarzenia i informacje |



Dezodorant Aloe Ever-Shield
Kiedy temperatura roÊnie, a napi´cie jest coraz wi´ksze, 
utrzymanie porannej Êwie˝oÊci przez ca∏y dzieƒ niesamo
wicie dodaje pewnoÊci siebie! Dezodorant Aloe EverShield 
zapewnia skutecznà, ca∏odniowà  ochron´ przed zapachem 
potu. Mo˝na go nak∏adaç bezpoÊrednio po prysznicu lub 
depilacji bez obaw o to, ˝e „b´dzie szczypaç”.
Forever Living Products stworzy∏o produkt, który g∏adko si´ 
nak∏ada, nie plami ubraƒ oraz maksymalnie wykorzystuje 
dezodoryzujàce w∏aÊciwoÊci Aloe Vera, a jednoczeÊnie nie 
zawiera sk∏adników, które mog∏yby byç szkodliwe dla 
twojego zdrowia.


