
Antyutleniacze w walce ze starzeniem

Piecz´ç aprobaty IASC

Akademia biznesu: sponsoring mi´dzynarodowy

Sierpieƒ 2006 • Numer 22



2

Podczas Europejskiego Zjazdu w Cannes/Nicei us∏ysza∏em pewnà 

historyjk´, którà chcia∏bym si´ teraz z Wami podzieliç. Jej autor jest 

nieznany, natomiast jej przes∏anie jest bardzo przejrzyste.

Biedna staruszka wysz∏a pewnego dnia przed dom i zobaczy∏a, ˝e 

na murku siedzi trzech starców. Wyglàdali na g∏odnych i znu˝onych, 

zaprosi∏a ich wi´c do Êrodka, gotowa podzieliç si´ z nimi swoimi 

skromnymi zapasami. Starcy odmówili, stwierdziwszy, ˝e w domu 

musi byç gospodarz. „Jest w ogrodzie na ty∏ach domu, zawo∏am 

go”, odpowiedzia∏a staruszka. 

„Zanim to zrobisz, pozwól, ˝e si´ przedstawimy. Ja jestem Boga

ctwo, to jest Sukces, a to Mi∏oÊç”, rzek∏ jeden z nich wskazujàc na 

pozosta∏ych. „Tylko jeden z nas mo˝e wejÊç do domu, a ty i twój 

mà˝ musicie dokonaç wyboru, którego z nas zaprosicie”. 

Po wys∏uchaniu staruszki, mà˝ wykrzyknà∏: „Kochanie, oczywiÊcie 

zaproÊmy do domu Bogactwo!”. Staruszka pomyÊla∏a przez chwil´, 

uÊmiechn´∏a si´ i wysz∏a na dwór, aby powiedzieç starcom, ˝e  

„razem z m´˝em” uradzili, aby zaprosiç Mi∏oÊç!

Mi∏oÊç wsta∏ i zaczà∏ iÊç w stron´ domu. Pozostali dwaj starcy poszli 

w jego Êlady. Zdziwiona staruszka zwróci∏a si´ do Bogactwa i Suk

cesu: „Zaprosi∏am tylko Mi∏oÊç. Dlaczego i wy idziecie?”. Starcy od

powiedzieli: „GdybyÊ zaprosi∏a tylko Bogactwo lub Sukces, dwaj 

inni pozostaliby na zewnàtrz, ale skoro zaprosi∏aÊ Mi∏oÊç, tam gdzie 

on idzie, my podà˝amy za nim. Gdzie jest Mi∏oÊç, tam sà tak˝e  

Bogactwo i Sukces!”.

Z tej historii wynika nie tylko to, ˝e nasze ˝ony sà cz´sto màdrzejsze 

ni˝ my. Wed∏ug mnie najg∏´bsze przes∏anie tej historii jest takie, ˝e 

aby osiàgnàç prawdziwy sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, trzeba 

kochaç to, co si´ robi. PomyÊlcie o rzeczach, które kochacie robiç. 

Niezale˝nie od tego, jakie sà Wasze zainteresowania – golf, ogrodni

ctwo, FLP czy szachy – cykl jest taki sam. PrzypuÊçmy na przyk∏ad, 

˝e kochasz graç w golfa. Na poczàtku zagra∏eÊ raz czy dwa, a Twoje 

wyniki by∏y takie sobie. Jednak kiedy zainwestowa∏eÊ wi´cej czasu, 

zaczà∏eÊ graç coraz lepiej. A im lepiej gra∏eÊ, tym wi´kszà frajd´ Ci 

to sprawia∏o i tym bardziej ros∏a twoja mi∏oÊç do gry. Wydaje mi si´ 

tak˝e, ˝e teraz jesteÊ o wiele lepszym graczem ni˝ na poczàtku.

Ten cykl jest dok∏adnie taki sam w naszej wspó∏pracy z Forever. 

Spójrzmy na odnoszàcych najwi´ksze sukcesy dystrybutorów; oni 

kochajà to, co robià. Uwielbiajà dzieliç si´ szansà na biznes i pro

duktami z innymi i cieszà si´ z nagród wynikajàcych z dzia∏alnoÊci 

dystrybutorskiej, jakie otrzymujà i oni sami, i ci, których kochajà. 

Kiedy u˝ywam s∏ów „mi∏oÊç” i „kochaç” w kontekÊcie dzia∏alnoÊci 

biznesowej, nie chc´ bynajmniej sugerowaç, ˝e jest to takie samo 

uczucie jak ta intensywna wi´ê, która ∏àczy nas np. z rodzinà. Mam 

raczej na myÊli pasj´, która sprawia, ˝e chcesz poÊwi´caç swój czas 

na dzia∏anie w biznesie i jesteÊ gotów nieustannie pracowaç, by byç 

coraz lepszym w tym, co robisz. Pami´tajcie o cyklu: im wi´cej cza

su poÊwi´casz na produktywne zaj´cia zwiàzane z FLP, tym bardziej 

pozytywne rezultaty b´dziesz uzyskiwaç. Im lepsze rezultaty, tym 

ch´tniej b´dziesz inwestowaç czas w dzia∏anie, a im wi´cej czasu 

zainwestujesz, tym lepszy b´dziesz w tym, co robisz. W efekcie, 

uzyskiwane przez Ciebie rezultaty b´dà coraz lepsze, a Twoja mi∏oÊç 

do tego, co robisz b´dzie ros∏a… i cykl trwa dalej.

Kochacie to, co robicie? Ja tak! Nasz biznes to niesamowita szansa 

na osiàgni´cie zarówno bogactwa jak i sukcesu, a to oznacza dar 

wyboru tego, co chcecie zrobiç ze swoim ˝yciem.

Tak samo jak ta màdra staruszka – je˝eli zaprosisz do swojego ˝ycia 

mi∏oÊç, sukces i bogactwo przyjdà razem z nià.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Trzeba to kochaç!
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Mistrzostwa Âwiata w pi∏ce no˝nej dobieg∏y koƒca ju˝ jakiÊ czas temu, ja jednak 

chcia∏bym do nich na chwil´ wróciç. Zadziwiajàce jest jak wiele statystyk jest prowa

dzonych przy tej okazji. Rejestrowany jest nie tylko wynik bramkowy, ale tak˝e mnóstwo 

innych rzeczy, takich jak utrzymanie si´ przy pi∏ce, rzuty ro˝ne, rzuty wolne, oddane 

strza∏y itp., itd.

Skàd ten nacisk na statystyki? Czy tylko gwoli zaspokojenia pró˝nej ciekawoÊci? 

OczywiÊcie nie. Ka˝dej dru˝ynie zale˝y na coraz wi´kszych osiàgni´ciach i coraz lepszej 

grze. Statystyki pozwalajà trenerom i pi∏karzom na okreÊlenie s∏abych i mocnych stron 

zespo∏u, a nast´pnie na dobór odpowiedniej taktyki gry i zakresu treningów. 

Jak to wszystko ma si´ do budowania biznesu Forever? Czy prowadzenie statystyk 

dotyczàcych naszej codziennej dzia∏alnoÊci jest nam, dystrybutorom FLP, w jakikolwiek 

sposób pomocne czy potrzebne? Mo˝e warto zastanowiç si´ nad stworzeniem w∏asnej 

„tabeli wyników”, która pomo˝e nam oceniç wysi∏ki nasze i naszego zespo∏u. Tabela ta 

mog∏aby zawieraç nast´pujàce dane:

•  liczba rozmów telefonicznych, które trzeba odbyç, aby umówiç si´ na jednà 

prezentacj´ biznesu

•  liczba kontaktów osobistych potrzebnych, aby umówiç si´ na jedno spotkanie 

indywidualne

•  liczba spotkaƒ indywidualnych, które sà potrzebne, aby jedna osoba uczestniczy∏a  

w spotkaniu Szansa na Biznes

•  liczba osób, które uczestniczy∏y w Szansie na Biznes i podpisa∏y Umow´ Dystrybutorskà

•  stosunek liczby aktywnych dystrybutorów do ogólnej liczby dystrybutorów w grupie

•  liczba godzin poÊwi´conych na prac´ z jednym aktywnym dystrybutorem

•  liczba rozmów telefonicznych prowadzonych z aktywnym dystrybutorem, dzi´ki 

którym pozostaje on aktywny.

PomyÊlcie – kiedy b´dziemy mieç dane dotyczàce powy˝szych (i nie tylko) aspektów 

dzia∏alnoÊci, ∏atwiej nam b´dzie pracowaç nad poprawà swoich wyników, czego 

efektem b´dzie bardziej dynamiczny rozwój biznesu i coraz wi´ksze premie!

Tabela wyników jest najbardziej czytelnym miernikiem naszej dzia∏alnoÊci i bardzo 

wyraênie pokazuje nam, nad którymi elementami dzia∏alnoÊci dystrybutorskiej 

powinniÊmy bardziej popracowaç. 

Droga do sukcesu w ˝yciu i w biznesie jest ca∏kiem podobna do drogi do sukcesu  

w sporcie!

Wasz,

Jacek Kandefer

 Tabela wyników
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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                                                           

Aneta Adamczyk, Irena i Miros∏aw Andrzejczakowie, Romuald Bargielski, Bogumi∏a Bartnik, Ma∏gorzata BujnowskaDrozdowska, El˝bieta 

Chodacka, Roman Chwesiuk, Danuta Czy˝, Brygida Darga, Marzena Darul, Dorota Dàbrowska, Sabina Delàg, Bernadeta i Ludwik Doroszko

wie, Kinga Dula, Bogus∏awa Dzierwa, Wioletta Fornal, Irena Gaudyn, Danuta Gaura, Maria Góralska, Sylwester Górecki, Urszula Guzy,  

Andrzej Janicki, Anna Ja˝d˝ewska i Damian Janikowski, Ma∏gorzata KabajWypych, Bo˝ena Kakareko, Tomasz Kaleta, Adam K´dra, Beata 

Kl´czar, Beata Kopeç, Izabela Kopeç, Gra˝yna Kowalik, Marzena Krucza∏a, Stanis∏aw i Natalia Krutakowie, ¸ukasz Kubik, Ma∏gorzata  

KucBoguszewska, Jolanta Lasota, Katarzyna i Tomasz Leszczyƒscy, Jacek Lewandowski, Miron Lewandowski, Krzysztofa Link, Bo˝ena  

LitwinWójcik, Agnieszka Maciejewska, Zofia Madej, Iwona Marcinków, Maciej Màdrala, Dorota i Wojciech Megierowie, Anna Milczarek,  

Joanna Nizio∏ek, Monika Nowaczyk, Jan Olech, Ewa Ortman, Aleksandra Pacyna, Dominika Pakiet, Gra˝yna Paszylk, Agnieszka Pigan, 

El˝bieta Pigan, Agnieszka Pilch, Irena Plesiƒska, Agnieszka Podsiad∏o, Cecylia Richter, Joanna Sawicka, Wanda Smok, Pawe∏ Sochalski,  

Monika Strojek, El˝bieta Sumera, Katarzyna Zagórska, Teresa Zakrzewska, Maria Zdziarska, Rafa∏ Zontek

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.

Dawid Ko∏acz Maria i Grzegorz Lodarscy

Natalia Guzy Urszula i Tomasz Kuçkowie

1. Danuta i Edward Wienchowie

2. Wies∏awa i Adam Spyrowie

3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

4. Urszula i Tomasz Kuçkowie

5. Halina Micorek

 6. Urszula Zyskowska

 7. Monika CieÊlik

 8. El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie

 9. Bo˝ena Gaj

10. Krystyna Kwiecieƒ

10 NAJLEPSZYCH struktury niemened˝erskie

KIEROWNICY sponsorzy:
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Awanse i osiàgni´cia | lipiec 2006
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Wystàpienie Dyrektora Jacka Kandefera

Asystenci Kierownika

Polska ekipa ze Zjazdu Europejskiego

10 Najlepszych – czerwiec 2006

Senior Mened˝er Bo˝ena Mat-
kowska o planowaniu biznesu

Senior Mened˝er  
Anna Adamik:  
Od Kierownika  
do Mened˝era

Wakacyjny niezb´dnik FLP – Mened˝er  
Danuta Wiench i Kierownik Anna Sobania

Kierownicy

Senior Mened˝er Maria Grotyƒska  
o kwalifikacji na nast´pny Zjazd Europejski

Sponsorzy na medal

Dyrektor Jacek Kandefer prezentuje 
nowà walizkà z logo Aloe Vera!

10 Najlepszych – maj 2006

Dr Artur Nowak o aloeso-
wych bestsellerach

Forever Success Day | 22 lipca 2006
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Piknik „U Wandy” Opoczno, 8 lipca 2006

Tego nie da si´ zapomnieç! W otoczeniu pot´˝nego, kilkusetletnie-
go, pami´tajàcego króla ¸okietka d´bu na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego Mened˝er Wandy Zi´by odby∏o si´ wspania∏e 
spotkanie integracyjne aktywnej grupy FLP w regionie ∏ódzkim.
Letnie spotkania „U Wandy” odbywajà si´ systematycznie od wie-
lu lat i sà ju˝ tradycjà w tym regionie. Pomys∏ autorstwa Mened˝er 
Wandy Zi´by bardzo si´ spodoba∏, czego dowodem jest coraz 
wi´ksze uczestnictwo dystrybutorów FLP. Zawsze wspania∏a pogo-
da, gwieêdziste niebo, otoczenie pi´knych drzew, ognisko, grillo-
wanie i wspania∏a atmosfera wÊród uczestników – to zaledwie 
cz´Êç walorów tego spotkania. W tej szczególnej atmosferze spot-
kania piknikowego odby∏o si´ równie˝ Êwietne szkolenie bizneso-
we „Szansa na biznes” przeprowadzone przez Przodujàcego 
Mened˝era Gra˝yn´ Krup.
Uczestnicy pikniku  z du˝ym zainteresowaniem wys∏uchali równie˝ 
wyk∏adu kierownika FLP Tadeusza Kaczmarczyka na temat: „Zna-
czenie mleczka pszczelego i propolisu w terapii cz∏owieka”. 
Posypa∏y si´ pytania i wywiàza∏a si´ dyskusja.
Tak wyjàtkowe letnie spotkanie grupy FLP z regionu Opoczna  
i okolic trwa∏o a˝ do Êwitu dnia nast´pnego. Ja te˝ tam by∏em…  
i w skrócie opisa∏em.

Tadeusz Kaczmarczyk, Kierownik

Forever Success Day Gdaƒsk, 1 lipca 2006

Szkolenie 6 pk. Warszawa, 15 lipca 2006

15 lipca br. w Biurze G∏ównym FLPP w Warszawie odby∏o si´ 
kolejne szkolenie dla laureatów programu 6 pk. Szkolenie popro
wadzili Dyrektor FLPP Jacek Kandefer oraz znany szkoleniowiec 
Robert Krool. Do udzia∏u w szkoleniu zakwalifikowali si´:

Anna i Zbigniew Adamik
Jadwiga i Czes∏aw Biernaccy
Ludmi∏a Borysiuk
Justyna i Waldemar Brzescy
Maria i Piotr Cybulscy
Miros∏aw i Jan Gajdowie
El˝bieta i Józef Glapowie
Danuta i Micha∏ Grabarscy
Janina Januszewska
Renata Jarosz
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Anna Kaniewska 
Stanis∏aw Kardasz
¸ucja Koby∏ka
Danuta i Piotr Kominkowie
Krystyna i Aleksander Konieczny
El˝bieta Kreczyƒska
Barbara i Henryk Kulpowie
Gra˝yna Kurp
Krystyna Kwiecieƒ
Gantulga Lombo
Anna i Metody Lubiƒscy
Bo˝ena Mach
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Krystyna MiszkinisBielawska
Krystyna i Jerzy Orubowie

Agnieszka Osiƒska
El˝bieta i Jacek Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Maria PerzPaprocka i Kazimierz 
Paprocki
Miros∏awa i Grzegorz Pietrygowie
Hanna i Jaros∏aw Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Urszula PrzystaÊ
Aldona i Jerzy Rawiccy
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Grzegorz Sieczka
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Wies∏awa i Adam Spyrowie
Magdalena Strojna
Grzegorz Szalla
Aldona Szewczak
Izabela i Krzysztof Szewczykowie
Helena i Wac∏aw Taczek
Anna WaÊkiewicz
Wies∏awa Zasempa 
Wanda i Andrzej Zi´bowie

Przypominamy, ˝e od 1 lipca br. 
trwa nowa kwalifikacja. 
Szczegó∏y na str. 15.

Dyrektor Jacek Kandefer  
– cykl pracy Forever

Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka  
– od Kierownika do Mened˝era

Senior Mened˝er Bo˝ena Matkowska  
– planowanie biznesu

Raporty regionalne |
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Mi´dzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu podkreÊla znaczenie 
tego, dlaczego konsumenci powinni szukaç Piecz´ci Aprobaty 
IASC na produktach, w których sk∏adzie zawarty jest aloes. 

Dlaczego kwestia ta jest tak wa˝na? Z dwóch powodów. Po pierw
sze, wykorzystanie nazwy „aloes” jest skutecznym sposobem na 
przyciàgni´cie uwagi konsumentów Êwiadomych korzyÊci, które 
niesie ta roÊlina jako sk∏adnik szerokiej gamy dost´pnych na rynku 
produktów. Wiele firm dodaje do swoich wyrobów niewielkie iloÊci 
aloesu, by skusiç klientów do ich zakupu. Cz´sto jest to zaledwie 
jeden lub dwa procent ca∏ego sk∏adu, a taka iloÊç nie zagwarantu
je konsumentowi oczekiwanych przez niego korzyÊci. OczywiÊcie 
napisana du˝ymi literami nazwa „aloes” lub dobrze widoczny rysu
nek aloesu na etykiecie przyciàgnie uwag´ klientów! JeÊli nato
miast przyjrzeç si´ uwa˝nie etykiecie, najcz´Êciej okazuje si´, ˝e na 
liÊcie sk∏adników – wymienianych zaczynajàc od tego, którego  
w produkcie jest najwi´cej – aloes umieszczony jest pod koniec,  
w sàsiedztwie konserwantów. A nale˝y pami´taç, ˝e wiele z kon
serwantów dodawane jest w iloÊciach poni˝ej jednego procenta.

Drugim powodem jest to, ˝e aloes ∏atwo „sfa∏szowaç” lub przez 
nieprawid∏owà obróbk´ w procesie przetwórczym zmniejszyç jego 
korzystne w∏aÊciwoÊci czy wr´cz ca∏kowicie go ich pozbawiç. Od
powiednia obróbka od momentu oderwania liÊcia a˝ do ostatniej 
fazy procesu produkcyjnego mo˝e mieç ogromny wp∏yw na to, czy 
produkt przyniesie nam po˝àdane efekty.

Teraz ju˝ wiecie, dlaczego program certyfikacji produktów aloeso
wych przez IASC ma takie znaczenie, je˝eli zale˝y wam na produk
tach, których dzia∏anie b´dzie naprawd´ korzystne. Niewielki do
datek aloesu pomaga sprzedawaç produkty aloesowe i tego musi
cie si´ wystrzegaç. Weêcie te˝ pod uwag´ fakt, ˝e choç jesteÊmy 
bardzo zadowoleni, i˝ wiele solidnych firm rozwa˝a dodawanie alo
esu do produktów, powinniÊcie wiedzieç, ˝e mo˝e to byç 
niewystarczajàce, by przynosiç korzyÊci. Przyjrzenie si´ etykiecie 
pomo˝e wam w ustaleniu przybli˝onej zawartoÊci aloesu w pro
dukcie, ale nie powie wam, co mog∏o si´ wydarzyç podczas proce
su produkcyjnego, gdzie w gr´ wchodzà czynniki takie jak czas, 
temperatura, ciÊnienie i obróbka. Nic na etykiecie nie opatrzonej 
piecz´cià IASC nie zagwarantuje wam zawartoÊci i jakoÊci aloesu 
niezale˝nie od renomy marki!

OczywiÊcie mo˝na przes∏aç do IASC próbk´ produktu z proÊbà o 
jej zbadanie, jest to jednak doÊç kosztowny sposób. O wiele 
proÊciej jest sprawdziç, czy na etykiecie umieszczona jest okràg∏a 
Piecz´ç Aprobaty IASC. 

Aby produkt zosta∏ dopuszczony do procesu certyfikacyjnego, 
musi on byç przygotowany z surowca, który posiada aprobat´ 
IASC, a zawartoÊç aloesu musi byç nie mniejsza ni˝ 15%. […]

èród∏o: strona internetowa www.iasc.org 

Dlaczego kupowaç produkty 
               posiadajàce certyfikat IASC?
Gene Hale, IASC Managing Director 

Piecz´ç Aprobaty 
Mi´dzynarodowej Rady Naukowej  

ds. Aloesu (IASC)

| Certyfikaty
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Witamina C
Jako rozpuszczalny w wodzie an
tyutleniacz, witamina C walczy  
z wolnymi rodnikami. Poprawia 
tak˝e odpornoÊç skracajàc czas 
infekcji. Przyjmowanie witaminy 
C i E jednoczeÊnie zwi´ksza ich 
korzystne dzia∏anie antyutleniajàce 
i przeciwstarzeniowe. 

Suplementy: 
Forever Absorbent C  
Forever Pomesteen Power

Witamina E
Jako antyutleniacz rozpuszczalny 
w t∏uszczach, witamina E opóênia 
procesy starzenia. Badania dowo
dzà, ˝e u osób starszych wp∏ywa 
ona na popraw´ odpornoÊci, ha
muje dzia∏anie nikotyny i innych 
toksyn, ∏agodzi chorob´ Parkinso
na, os∏abia post´powanie katarak
ty i choroby Alzheimera.

Suplementy: 
Forever Arctic-Sea, 
Forever Kids, Forever Lite

Selen
Przyjmowanie selenu ra
zem z witaminà C i E sprzy
ja zapobieganiu nowotwo
rom, chorobom serca, zwy
rodnieniu plamki ˝ó∏tej itd. 

Suplement:  
Forever Lite Ultra

Wí cej antyutleniaczy– mniej starzenia

Ginkgo Bilobae
Ginkgo bilobae jest uznane ze 
wzgl´du na swój dobroczynny 
wp∏yw na funkcjonowanie móz
gu oraz na choroby zwiàzane 
ze starzeniem organizmu. Ba
dania przeprowadzone we 
Francji wykaza∏y, ˝e wyciàg 
Ginkgo bilobae powstrzymuje 
utlenianie si´ t∏uszczów w siat
kówce oka, przeciwdzia∏ajàc 
tym samym jej degeneracji.

Suplement: 
Forever Ginkgo Plus

Lycium
Lycium to pot´˝ny przeciw
utleniacz – zawartoÊç w nim 
betakarotenu i witaminy C 
jest wi´ksza ni˝ w marchwi  
i podobna do ich zawartoÊci 
w pomaraƒczy. Lycium po
maga chroniç przed nowo
tworami i zapobiegaç muto
waniu komórek.

Suplement: 
Forever Lycium Plus

Czosnek
Zawarta w czosnku alicyna 
jest nie tylko naturalnym 
antybiotykiem, który wal
czy z bakteriami i wirusami, 
ale tak˝e obni˝a poziom 
z∏ego cholesterolu, zapo
biega chorobom uk∏adu 
krà˝enia i nowotworom. 

Suplement:  
Forever Garlic-Thyme

èród∏o: FLP Asia

Wdychamy tlen, by przechodziç procesy metaboliczne, które 
pomagajà utrzymaç prawid∏owe funkcjonowanie komórek cia∏a. 
Jednak podczas tego procesu wytwarzane sà tak˝e szkodliwe 
substancje zwane wolnymi rodnikami, które atakujà normalne ko-
mórki, niszczà tkank´ DNA i tworzà czynniki rakotwórcze, prowa-
dzàc do starzenia i obumierania komórek oraz do nowotworów. 

Aby przeciwdzia∏aç negatywnym efektom dzia∏ania wolnych rod-
ników, powinniÊmy przyjmowaç odpowiednià iloÊç antyutlenia-
czy, takich jak witaminy C i E, selen, ginkgo bilobae, lycium, czos-
nek itp. Dzi´ki nim wzmocnimy si∏y obronne organizmu przeciw-
dzia∏ajàce oznakom starzenia i sprzyjajàce zachowaniu zdrowia.

Zdrowie |
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Czy twoja skóra jest m∏odsza czy starsza ni˝ na to wskazuje 
twoja metryka? Poni˝szy test pomo˝e okreÊliç ci jej wiek.

 1.  Po opalaniu powrót do normalnego kolorytu 
d∏ugo trwa ●

 2.  Makeup nie trzyma si´ dobrze, a po jego na∏o˝eniu 
pojawiajà si´ zmarszczki ●

 3.  Skóra wokó∏ oczu i ust oraz na policzkach 
jest obwis∏a ●

 4.  Skóra na d∏oniach jest sucha i wymaga cz´stego 
stosowania kremu ●

 5.  Nawet kiedy si´ nie uÊmiechasz, widaç du˝o 
zmarszczek ●

 6. Powi´kszone pory ●

 7. Zmarszczki wokó∏ oczu ●

 8.  Nawet przy cz´stym nawadnianiu w ciàgu dnia 
skóra pozostaje sucha ●

 9. Na twarzy i d∏oniach pojawiajà si´ przebarwienia ●

10. Na szyi widaç ciemne linie ●

Ka˝de TAK to 1 punkt, a ogólna suma punktów wskazuje na 
wiek skóry.

Wynik Wiek skóry

12 oko∏o 20 lat

35 oko∏o 30 lat

68 oko∏o 40 lat

910 oko∏o 50 lat

Nawet je˝eli twoja skóra jest starsza ni˝ ty, nie musisz si´ mar
twiç – je˝eli jesteÊ zdecydowana skupiç si´ na problemach  
i ci´˝ko pracowaç nad ich naprawà, mo˝esz odzyskaç m∏odszy 
wyglàd skóry.

Problemy starzejàcej si´ skóry
Przebarwienia
G∏ównà przyczynà ich powstawania jest melanina, która pozo
staje na powierzchni skóry po opalaniu. D∏ugotrwa∏e utrzymy
wanie si´ melaniny na skórze powoduje powstawanie piegów 
i przebarwieƒ. Tak˝e korzystanie z kosmetyków s∏abej jakoÊci 
oraz niedok∏adne oczyszczanie skóry powoduje, ˝e warstwa 
melaniny tworzy ciemne plamy. Najlepszym sposobem zapo
biegania przebarwieniom jest stosowanie kremów przeciw
s∏onecznych. A je˝eli przebarwienia ju˝ istniejà, nale˝y skorzy
staç z preparatów wybielajàcych.

Obwis∏a skóra
Skóra zbudowana jest z naskórka, skóry w∏aÊciwej i hipoder
my. Naskórek sk∏ada si´ w 90% z kolagenu i elastyny, które sà 
odpowiedzialne za elastycznoÊç skóry. Wolne rodniki i pro
mienie UV niszczà tkank´ ∏àcznà w naskórku powodujàc, ˝e 
staje si´ ona obwis∏a i ˝e pojawiajà si´ zmarszczki. Kolejnym 
powodem braku napi´cia skóry jest obni˝enie poziomu 
nawil˝enia – przy braku wody skóra si´ Êciàga. JeÊli w tym 
momencie na∏o˝yç krem nawil˝ajàcy, skóra rozciàgnie si´. 
Âciàganie i rozciàganie si´ skóry w tak krótkim odst´pie czasu 
powoduje rozerwanie tkanek i stàd jej obwis∏oÊç. Aby temu 
zapobiec, dbaj o odpowiedni poziom nawil˝enia skóry – ani 
zbyt ma∏y, ani nadmierny – przez ca∏y czas.

Powi´kszone pory
W miar´ up∏ywu lat, stres i opalanie spowalniajà metabolizm 
skórny, czego efektem jest nagromadzenie na powierzchni 
skóry martwych komórek i obni˝enie poziomu nawil˝enia. 
Przez to os∏abieniu ulega elastycznoÊç kolagenu i elastyny,  
i w efekcie pory powi´kszajà si´.

Sucha skóra
IloÊç kolagenu jest ÊciÊle zwiàzana z poziomem nawil˝enia 
skóry. W m∏odej skórze jest du˝o kolagenu, a skóra jest pro
mienna i j´drna. ZdolnoÊç skóry do produkcji kolagenu jest 
os∏abiana przez dzia∏anie wolnych rodników i promieni UV, 
które majà negatywny wp∏yw na utrzymanie nawil˝enia skóry.

M¸ODA SKÓRA
| Uroda
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Powody starzenia si´ skóry
Wolne rodniki
Jest to jedna z najcz´Êciej wymienianych i znanych przyczyn sta
rzenia. Wolne rodniki to niepe∏ne i niestabilne czàsteczki tlenu. Sà 
one wsz´dzie – nawet kiedy wdychamy powietrze, by przetwo
rzyç tlen w energi´, w procesie utleniania powstajà wolne rodni
ki. Niszczà one odpornoÊç komórek skóry oraz kolagen. Mo˝na 
powiedzieç, ˝e wsz´dzie tam, gdzie jest tlen, obecne sà wolne 
rodniki. Dlatego musimy chroniç skór´ przed ich negatywnym 
wp∏ywem.

Promieniowanie ultrafioletowe
Komórki skóry podlegajà naturalnemu cyklowi metabolicznemu 
i odnawiajà si´ co 28 dni. Stabilny cykl odnowy jest kluczem do 
mi´kkiej, j´drnej skóry. Jednak promieniowanie ultrafioletowe 
wp∏ywa negatywnie na metabolizm skóry i stymuluje komórki 
odpowiedzialne za powstawanie przebarwieƒ, a tak˝e powoduje 
inne problemy zwiàzane ze starzeniem. Promienie UV sà silniej
sze latem ni˝ zimà i dlatego o tej porze roku warto dodatkowo 
chroniç skór´ przed ich dzia∏aniem.

Aloe Sunscreen Lotion
Emulsja o SPF 30, chroni przed promieniami 
UVA i UVB; zapobiega powstawaniu prze
barwieƒ. Stabilizowany mià˝sz Aloe Vera 
nawil˝a skór´, a tlenek cynku sprawia, ˝e nawet 
40 minut przebywania w wodzie nie usuwa 
ochronnego dzia∏ania Aloe Sunscreen Lotion.

Forever Alluring Eyes
Ten krem pod oczy zawiera takie substancje 
nawil˝ajàce jak hialuronian sodowy, skwalen, 
gliceryna i estry jojoby. Zw∏aszcza gliceryna ma 
odpowiednià równowag´ pH i silne w∏aÊciwoÊci 
higroskopijne. Na przyk∏ad: je˝eli zostawiç 
otwartà butelk´ czystej gliceryny, b´dzie ona 
absorbowa∏a z powietrza wilgoç i po kilku go
dzinach zawartoÊç butelki by∏aby: 80% glicery
ny i 20% wody.

R3Factor
Jest to krem bogaty w alfahydroksykwasy. 
SpoÊród nich kwas glikolowy (wyst´pujàcy  
w trzcinie cukrowej) jest jednà z najbezpieczniej
szych metod odnawiania skóry, a jego moleku
larny „rozmiar” sprawia, ˝e jest on idealny do 
u˝ytku w kosmetyce. Kwas glikolowy stymuluje 
powstawanie nowej skóry i kolagenu, os∏abiajàc 
wi´ê ∏àczàcà martwe komórki z naskórkiem. 
Dzi´ki temu sà one stopniowo usuwane. 

Tonik Nawil˝ajàcy
Jednym ze sk∏adników tego produktu jest oczar 
wirginijski. Indianie u˝ywali liÊci i kory tej roÊliny 
do gojenia ran i wrzodów na skórze. G∏ównymi 
aktywnymi sk∏adnikami oczaru wirginijskiego 
sà garbniki i olejki eteryczne. To one odpowia
dajà za silne w∏aÊciwoÊci Êciàgajàce roÊliny. Ba
dania farmalogiczne wskazujà na to, ˝e mo˝e 
ona wzmacniaç naczynia krwionoÊne i dzia∏a 
przeciwzapalnie.

NoÊnik pudrowy do maseczki 
Aloe Fleur de Jouvence
Glinka kaolinowa, stanowiàca sk∏adnik tego 
produktu, zawiera liczne substancje mine
ralne i nale˝y do najczystszych oraz do naj
bardziej wszechstronnych w swoim rodzaju. 
Ta mi´kka glinka, ceniona za dzia∏anie 
oczyszczajàce, nie wysycha szybko i g∏´
boko oczyszcza skór´. Jest doskona∏a dla 
suchej skóry oraz do intensywnych zabie
gów oczyszczajàcych i odtruwajàcych.

Krem od˝ywczy na noc  
Aloe Fleur de Jouvence
O alantoinie, jednym ze sk∏adników tego 
kremu, mówi si´, ˝e usuwa martwe komór
ki naskórka i przyspiesza powstawanie no
wych, zdrowych komórek. Amerykaƒska 
Food and Drug Administration zakwalifi
kowa∏a alantoin´ do kategorii I (bezpieczna  
i efektywna) aktywnych sk∏adników chronià
cych skór´.

Olejek migda∏owy, kolejny sk∏adnik, znany 
jest ze swoich w∏aÊciwoÊci penetrujàcych  
i od˝ywczych. Jest on bogaty w proteiny  
i substancje mineralne, zawiera tak˝e anty
utleniajàcà witamin´ E. Jest szczególnie do
broczynny dla skóry suchej i wra˝liwej, ale 
przynosi korzystne efekty niezale˝nie od ro
dzaju czy wieku skóry. Ma on podobny 
uk∏ad do naturalnego sebum skóry (∏oju 
produkowanego przez skór´ dla jej ochro
ny) i jest ∏atwo wch∏aniany. Olejek migda
∏owy to klasycznych olejek staro˝ytnego 
Rzymu i Egiptu, u˝ywany wtedy dla pi´knej 
skóry i gojenia ran.

èród∏o: FLP Asia

Uroda |
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Nie ma wàtpliwoÊci co do emocji wià˝àcych si´ z otrzymaniem 

premii FLP. Pewnie dobrze pami´tasz swojà pierwszà premi´, 

niezale˝nie od jej wysokoÊci. Teraz co miesiàc wypatrujesz 

nadejÊcia 15. dnia miesiàca, aby si´ przekonaç, jakiej wysokoÊci 

tym razem premi´ otrzymasz. A czy mo˝esz sobie wyobraziç, jak 

by to by∏o otrzymywaç takie same premie z ró˝nych innych kra

jów? A w∏aÊnie tak mo˝e byç dzi´ki Programowi Sponsoringu 

Mi´dzynarodowego FLP. Sponsoring mi´dzynarodowy mo˝e od

byç si´ bez koniecznoÊci wyjazdu z kraju zamieszkania, a czasem 

nawet bez twojej wiedzy!

Nasz Plan Marketingowy zosta∏ opracowany tak, by nagradzaç ci´ 

za sprzeda˝ detalicznà oraz budow´ grupy podobnych tobie dys

trybutorów. Niesamowite jest to, ˝e twoja struktura pozostaje taka 

sama niezale˝nie od tego, gdzie na Êwiecie si´ rozwinie.

PrzypuÊçmy, ˝e zasponsorowa∏eÊ swojego sàsiada Jana, który 

nast´pnie zasponsorowa∏ swojego brata Jakuba, który mieszka na 

drugim koƒcu kraju. Jan i Jakub zaczynajà zamawiaç produkty 

przez internet i entuzjastycznie budujà biznes – co oczywiÊcie 

oznacza tak˝e rozwój twojego biznesu. Jakub nast´pnie sponsoru

je Pierre’a, który jest imigrantem z Francji. Pierre chce przedstawiç 

szans´ FLP swoim znajomym i krewnym, którzy nadal mieszkajà 

we Francji. Aby by∏o to mo˝liwe, Pierre musi zasponsorowaç si´ 

mi´dzynarodowo na Francj´, a robi to po prostu kontaktujàc si´  

z Biurem G∏ównym w kraju zamieszkania. Niebawem Pierre poja

wia si´ w komputerowej bazie dystrybutorów we Francji i sponso

ruje kilka osób tam zamieszka∏ych. Za par´ miesi´cy otrzymasz 

czek z Francji, byç mo˝e nawet nieÊwiadom dzia∏aƒ Pierre’a. Dzieje 

si´ tak dlatego, ̋ e w momencie, kiedy Pierre zosta∏ mi´dzynarodowo 

zasponsorowany na Francj´, ka˝da z osób w jego linii sponsorowa

nia – w tym Jakub, Jan, ty i twoi sponsorzy – zosta∏a automatycz

nie zasponsorowana na Francj´ jako tamtejsi sponsorzy Pierre’a!

Ka˝dy dystrybutor FLP ma realne szanse rozwini´cia ogromnego 

mi´dzynarodowego biznesu. PomyÊl, co mog∏oby si´ wydarzyç, 

gdyby francuscy dystrybutorzy Pierre’a zasponsorowali mieszkaƒ

ców Turcji,  którzy nast´pnie zasponsorowaliby W´grów, a ci 

W´grzy mieliby kontakty w Malezji! Nic dziwnego, ˝e niektórzy 

dystrybutorzy otrzymujà premie z 10, 15 czy jeszcze wi´kszej  

liczby ró˝nych paƒstw!

Kiedy jesteÊ na pozycji co najmniej Asystenta Kierownika, mo˝esz 

zostaç zasponsorowany mi´dzynarodowo na inne paƒstwa i za

chowaç swojà pozycj´ w Planie Marketingowym. Na przyk∏ad, jeÊli 

w Polsce jesteÊ Kierownikiem, w nowym kraju rozpoczynasz 

dzia∏alnoÊç na pozycji Kierownika. Jednak kluczem do potencjalnie 

naprawd´ du˝ych dochodów w programie sponsoringu mi´dzy

narodowego jest kwalifikacja na stanowisko Mened˝era w kraju  

zamieszkania.

Kiedy w kraju zamieszkania jesteÊ Mened˝erem, zyskujesz ogrom

ne korzyÊci w Planie Marketingowym: je˝eli w kraju zamieszkania 

kwalifikujesz si´ do premii grupowej lub Premii Lidera, w nast´p

nym miesiàcu automatycznie kwalifikujesz si´ do otrzymania tych 

premii wygenerowanych przez twoje grupy we wszystkich  

innych krajach, na które jesteÊ zasponsorowany!

Innym interesujàcym aspektem programu jest to, ˝e kiedy awansu

jesz na pozycj´ Uznanego Mened˝era w którymkolwiek z krajów, 

na jakie jesteÊ zasponsorowany, awansujesz na pozycj´ Uznanego 

Mened˝era we wszystkich krajach, na które jesteÊ zasponsorowa

ny. Wracajàc wi´c do naszego przyk∏adu, je˝eli grupa Pierre’a we 

Francji b´dzie rozwija∏a si´ szybciej ni˝ jego struktura w Polsce  

i wczeÊniej awansuje na pozycj´ Uznanego Mened˝era we Francji, 

zostanie on automatycznie przeniesiony na stanowisko Mened˝era 

Twój biznes FLP: 
Êwiat stoi  
przed tobà  
otworem
Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

„Twoim rynkiem dystrybutora FLP jest  

naprawd´ ca∏y Êwiat.  

W tej chwili jesteÊmy obecni 

w 115 krajach, 

a liczba ta z roku na rok roÊnie.”

| Akademia biznesu
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nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach, na jakie jest  

zasponsorowany!

Twoim rynkiem jako dystrybutora FLP jest naprawd´ ca∏y Êwiat.  

W tej chwili jesteÊmy obecni w 115 krajach, a liczba ta z roku na rok 

roÊnie, mo˝esz wi´c byç pewny, ˝e szansa na biznes FLP jest 

najwi´ksza na Êwiecie. Je˝eli jeszcze nie korzystasz w pe∏ni z jej 

mi´dzynarodowego potencja∏u, zach´camy ci´ do tego.

Jak wiele czeków znajdzie si´ w twojej skrzynce pocztowej? Mo˝e 

powinieneÊ zainstalowaç wi´kszà!

Jak si´ zasponsorowaç 
mi´dzynarodowo?

Je˝eli dystrybutor chce si´ zasponsorowaç mi´dzynarodowo 
na inny kraj, mo˝e to zrobiç korzystajàc z jednego z poni˝szych 
sposobów:

1.  Wype∏niajàc Umow´ Sponsoringu Mi´dzynarodowego  
i przesy∏ajàc jà do Biura G∏ównego w swoim kraju  
zamieszkania. Formularz mo˝na pobraç i wydrukowaç ze 
strony www.foreverliving.com z sekcji „pliki do pobrania”.

2.  Wysy∏ajàc wiadomoÊç mailowà do swojego Biura 
G∏ównego.

3.  Dzwoniàc do Biura G∏ównego w swoim kraju zamieszkania.

Wyjàtkiem od powy˝szych zasad  sà Chiny i Wietnam.

Koniec 
z odwlekaniem
Jim Rohn

Wytrwa∏oÊç jest tak wa˝na dla odniesienia sukcesu jak benzyna dla 

jazdy samochodem. OczywiÊcie, czasem mo˝esz mieç wra˝enie, 

˝e ko∏a buksujà w miejscu, ale jeÊli b´dziesz naprawd´ wytrwa∏y, 

zawsze w koƒcu ruszysz do przodu. Natomiast bez niej nie b´dziesz 

nawet w stanie uruchomiç silnika.

Przeciwieƒstwem wytrwa∏oÊci jest odwlekanie. Wytrwa∏oÊç ozna

cza, ˝e nigdy si´ nie poddajesz. Odwlekanie z regu∏y oznacza, ˝e 

nigdy nie zaczynasz, choç pewnà formà odwlekania jest tak˝e 

nieumiej´tnoÊç doprowadzania spraw do koƒca. 

Kiedy zapytasz kogoÊ, czemu coÊ odwleka, w odpowiedzi cz´sto 

us∏yszysz coÊ takiego: „Jestem perfekcjonistà. Zanim wezm´ si´ 

do pracy, wszystko musi byç idealnie przygotowane. ˚adnego 

rozpraszania, ha∏asu ani dzwoniàcych telefonów. No i oczywiÊcie 

musz´ si´ dobrze czuç fizycznie. Nie jestem w stanie pracowaç, 

kiedy boli mnie g∏owa”. Druga strona odwlekania – czyli brak 

umiej´tnoÊci koƒczenia – tak˝e ma „perfekcyjne” wyt∏umaczenie: 

„Nigdy nie jestem usatysfakcjonowany. Jestem swoim najsurow

szym krytykiem. Dopóki nie postawi´ kropki nad wszystkimi «i»  

i kreseczki na wszystkich «t», nie mog´ powiedzieç, ˝e praca jest 

skoƒczona. Taki ju˝ jestem i pewnie nigdy si´ nie zmieni´”.

Czy widzisz, co si´ dzieje? Wada zostaje zamieniona w zalet´. Per

fekcjonista mówi, ˝e jego standardy sà po prostu za wysokie dla 

tego Êwiata. Ten syndrom zmiany wady w zalet´ jest cz´stà linià 

obrony, kiedy ktoÊ jest zapraszany do dyskusji o swoich s∏aboÊ

ciach, jednak w gruncie rzeczy jest to bardzo marna wymówka.  

A ju˝ na pewno nie ma ona nic wspólnego z tym, co naprawd´ kry

je si´ za odwlekaniem.

Pami´taj, ˝e podstawà odwlekania mo˝e byç strach przed pora˝kà. 

W∏aÊnie tym jest perfekcjonizm, kiedy przyjrzeç mu si´ z bliska.  

W koƒcu, czy jest jakaÊ ró˝nica mi´dzy strachem przed byciem 

troch´ gorszym od idea∏u, a strachem przed czymkolwiek innym? 

Tak czy siak, strach ci´ parali˝uje. Jaka jest ró˝nica mi´dzy tym, ˝e 

nigdy nie zaczynasz, a tym, ˝e nigdy nie koƒczysz? W obu przypad

kach tkwisz w martwym punkcie i nie posuwasz si´ do przodu.  

W obu przypadkach przyt∏acza ci´ zadanie jakie masz do wykona

nia. W obu przypadkach pozwalasz, aby zdominowa∏a ci´ nega

tywna wizja przysz∏oÊci, w której jesteÊ krytykowany, wyÊmiewany, 

karany czy wywo˝ony z miasta na taczkach. OczywiÊcie, ta nega

tywna wizja przysz∏oÊci staje si´ mechanizmem, który umo˝liwia ci 

nicnierobienie. To bardzo por´czne narz´dzie psychologiczne. ➜

Akademia biznesu |
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Zamierzam powiedzieç ci, jak uporaç si´ z odwlekaniem. Zamie

rzam pokazaç ci, jak zmieniç odwlekanie w wytrwa∏oÊç, a je˝eli 

postàpisz zgodnie z moimi wskazówkami, proces ten b´dzie prak

tycznie bezbolesny. Wymaga on zastosowania dwóch bardzo 

pot´˝nych zasad, które sprzyjajà produktywnoÊci i wytrwa∏oÊci  

zamiast pasywnoÊci i odwlekaniu.

Pierwsza zasada: podziel to
Niezale˝nie od tego, co chcesz osiàgnàç – napisaç ksià˝k´, wspiàç 

si´ na szczyt góry czy pomalowaç dom, kluczem do sukcesu jest 

umiej´tnoÊç podzielenia zadania na mniejsze elementy, którymi 

b´dziesz si´ zajmowaç po kolei. Skoncentruj si´ na osiàgni´ciu 

tego, co jest w danej chwili przed tobà. Ignoruj to, co znajduje si´ 

w pewnej odleg∏oÊci. Zastàp wirtualnà wizj´ negatywnej przysz

∏oÊci pozytywnym myÊleniem na bie˝àco. Jest to pierwsza, bez

cenna technika umo˝liwiajàca uporanie si´ z odwlekaniem.

PrzypuÊçmy, ze prosz´ ci´ o napisanie czterystustronicowej 

ksià˝ki. Je˝eli jesteÊ taki jak wi´kszoÊç ludzi, w twoich uszach  

zabrzmi to jak zadanie 

niemo˝liwe do wyko

nania. PrzypuÊçmy jed

nak, ˝e inaczej sfor

mu∏uj´ pytanie. Przy

puÊçmy, ˝e poprosz´ 

ci´ o pisanie strony  

i çwierci codziennie 

przez najbli˝szy rok. 

Czy t´ proÊb´ by∏byÊ w stanie spe∏niç? Teraz zadanie zaczyna si´ 

wydawaç o wiele bardziej wykonalne. Dzielimy czterystustronicowà 

ksià˝k´ na elementy mo˝liwe do „ugryzienia”. Jednak podejrze

wam, ˝e dla wielu osób nawet taka perspektywa by∏aby 

onieÊmielajàca. Wiesz czemu? Napisanie strony i çwierci mo˝e nie 

wydawaç si´ takie straszne, ale wymaga si´ od ciebie, abyÊ spoj

rza∏ na rok do przodu. A kiedy ludzie patrzà tak daleko w przysz∏oÊç, 

wielu z nich automatycznie przechodzi w tryb negatywny. Pozwól 

wi´c, ˝e pomys∏ napisania ksià˝ki sformu∏uj´ jeszcze inaczej.  

Pozwól, ˝e podziel´ to zadanie jeszcze bardziej.

PrzypuÊçmy, ˝e prosz´ ci´: czy mo˝esz zape∏niaç stron´ i çwierç 

s∏owami nie przez ca∏y rok, nie przez miesiàc, nawet nie przez 

tydzieƒ, ale tylko dzisiaj? Nie patrz dalej w przysz∏oÊç. Wierz´, ˝e 

wi´kszoÊç osób ufnie zadeklarowa∏aby wykonanie takiego zadania. 

OczywiÊcie, by∏yby to te same osoby, które czu∏y si´ zupe∏nie nie

zdolne do napisania ca∏ej ksià˝ki.

Je˝eli to samo powiedzia∏bym tym osobom jutro – gdybym powie

dzia∏ im: nie chc´, abyÊcie oglàdali si´ na przesz∏oÊç i nie chc´ 

abyÊcie patrzyli w przysz∏oÊç, po prostu chc´, abyÊcie w tym kon

kretnym dniu zape∏nili stron´ i çwierç – czy sàdzisz, ˝e potrafi∏yby 

to zrobiç?

Ka˝dy dzieƒ po kolei – po jednym dniu na raz. To w∏aÊnie robimy. 

Dzielimy czas potrzebny na wykonanie du˝ego zadania na jedno

dniowe segmenty i dzielimy prac´ potrzebnà do napisania cztery

stustronicowej ksià˝ki na codzienny przyrost strony i çwierci.

Utrzymuj te dzia∏ania przez rok, a napiszesz ksià˝k´. Narzuç sobie 

dyscyplin´ nieoglàdania si´ na przesz∏oÊç i niewpatrywania si´  

w przysz∏oÊç, a b´dziesz móg∏ osiàgnàç rzeczy, które zawsze wyda

wa∏y ci si´ nieosiàgalne. A wszystko zaczyna si´ od tych dwóch 

s∏ów: podziel to.

Druga zasada: zapisz to
Moja druga technika radzenia sobie z odwlekaniem tak˝e sk∏ada 

si´ z dwóch s∏ów. A brzmià one: zapisz to. Wiemy, jakie jest zna

czenie zapisywania przy wyznaczaniu celów. Zapisywanie, by 

skoƒczyç z odwlekaniem, jest bardzo podobne. Jednak zamiast 

skupiaç si´ na przysz∏oÊci, w tym przypadku b´dziesz zapisywaç 

rzeczy bie˝àce, które wydarzajà si´ w ciàgu dnia. Zamiast opisy

waç rzeczy, które chcesz robiç, czy miejsca, w które chcesz poje

chaç, b´dziesz zapisywaç to, co faktycznie robisz ze swoim czasem,  

i b´dziesz prowadziç notatki dotyczàce miejsc, w których faktycz

nie bywasz.

Innymi s∏owy, b´dziesz prowadziç dziennik. I zdziwisz si´, jak wiele 

spraw w ciàgu dnia rozprasza twojà uwag´, spowalnia ci´ czy sta

nowi zwyk∏e marnotrawstwo czasu. Wszystkie te sprawy sà k∏o

dami na twojej drodze do sukcesu. W przypadku wi´kszoÊci ludzi 

wyglàda to niemal na zaplanowane dzia∏anie i byç mo˝e podÊwia

domie tak w∏aÊnie jest. Fantastycznà rzeczà wynikajàcà z prowa

dzenia godzinowego dziennika jest to, ˝e wszystko wychodzi na 

Êwiat∏o dzienne. Zmusza ci´ to do zobaczenia, co tak naprawd´  

robisz… i czego nie robisz.

Dziennik godzinowy nie musi byç skomplikowany czy rozbudowa

ny. Kup po prostu notesik, który bez trudu zmieÊcisz w kieszeni. 

Kiedy idziesz na lunch, kiedy jedziesz samochodem przez miasto, 

kiedy idziesz do pralni, kiedy sp´dzasz czas na pogaduszkach przy 

ksero, szybko zanotuj godzin´ rozpocz´cia danej czynnoÊci i go

dzin´ jej zakoƒczenia. Postaraj si´ zrobiç takà notatk´ najszybciej, 

jak to mo˝liwe; je˝eli nie mo˝esz od razu, póêniej uzupe∏nij. Powi

nieneÊ jednak dokonywaç wpisu nie rzadziej ni˝ co pó∏ godziny  

i powinieneÊ prowadziç dziennik nie krócej ni˝ tydzieƒ.

Podziel to. Zapisz to. Te dwie techniki sà bardzo proste. Nie pozwól 

jednak, by ci´ to zwiod∏o: sà to bardzo pot´˝ne i efektywne techni

ki produktywnoÊci, które umo˝liwià ci uporanie si´ z odwlekaniem 

i pomogà ci zaczàç realizowaç cele.

Za wasz sukces,
Jim Rohn

Artyku∏ autorstwa Jima Rohna, czo∏owego amerykaƒskiego filozofa biznesu. Bezp∏atny cotygo
dniowy Ezine Jima Rohna mo˝na zaprenumerowaç na stronie www.jimrohn.com lub wysy∏ajàc 
pustà wiadomoÊç mailowà na adres subscribe@jimrohn.com
This article was submitted by Jim Rohn, Americaís Foremost Business Philosopher. To subscribe 
to the Free Jim Rohn Weekly Ezine go to www.jimrohn.com or send a blank email to subscribe@
jimrohn.com
Copyright © Jim Rohn International. All rights reserved worldwide.
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day  

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

godz. 11:0016:30

• Biznes wed∏ug Eddiego Chaia, cz. 3 – Dyrektor FLP Poland  
Jacek Kandefer

• Cykl pracy  Forever, Planowanie biznesu  
– Senior Mened˝er Miros∏aw Kapusta

• Plan marketingowy

• Od Kierownika do Mened˝era – Mened˝er Anna Popielarz 

• Programy motywacyjne FLP: Mi´dzynarodowy Zjazd w Houston 

• Suplementacja produktami pszczelimi Forever  
– Kierownik Tadeusz Kaczmarczyk 

• Regeneracja  cia∏a i w∏osów po lecie

• Awanse i odznaczenia

Uwaga! Wszystkie bilety do 10/09 w cenie 10 z∏. Po 10/09 – cena 
biletu 20 z∏.

Forever Success Day  

Katowice, 30 wrzeÊnia 2006
Dom Lekarza, ul. Gra˝yƒskiego 49a

godz. 11:0016:00  

• Cykl pracy Forever – Dyrektor Jacek Kandefer

• Planowanie biznesu – Mened˝er Edward Wiench

• Od Kierownika do Mened˝era – Senior Mened˝er  
Wies∏awa Spyra 

• Programy motywacyjne

• Produkty Forever w profilaktyce chorób nowotworowych  
– dr Marek Wierzchowski

Bilety do 22/09 w cenie 10 z∏. Od 25/09 – w cenie 20 z∏.

W paêdzierniku spotykamy si´:

7 paêdziernika – w Poznaniu
20 paêdziernika – we Wroc∏awiu
28 paêdziernika – w Gdaƒsku

Szkolenie dla Kierowników 

Warszawa, 1314 paêdziernika 2006 
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92

Na spotkanie zostanà zaproszeni dystrybutorzy, którzy uzyskali 
awans na stanowisko Kierownika  w terminie od maja do wrzeÊnia 
2006.
Wszyscy uczestnicy otrzymajà pisemne zaproszenie. FLP Poland 
zapewnia uczestnikom jeden nocleg w Warszawie (13/14 paê
dziernika br.), posi∏ki i komplet materia∏ów.

Szkolenie 6 pk.

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

5/09/06 – Kierownik Jolanta Kilanowska

19/09/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

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

13/09/06 – Mened˝er Krystyna Król 

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

13/09/06 – 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 
Studio Urody „Urszula”, Mened˝er Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 081/53 108 53

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

18/09/06 –  Mened˝erowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

19/09/06 –  Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

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

14, 28/09/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

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

1, 29/09/06 – Senior Mened˝er Kazimierz Swoboda

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

5, 12, 19, 26/09/06 – Mened˝erowie regionu

I N F O R M A C J E

FLP na Êwiecie

Witamy nowego cz∏onka Êwiatowej rodziny Forever: Kazachstan!

Dyrektor zarzàdzajàcy: Ilker Ismen
Forever Living Products Kazakhstan
Prigorodnaya 30, Taugul, „Beis Club”
Street Shalyapina 
Corner street MomyshUly
050052 Almaty, KAZAKHSTAN

PSSB – konkurs dla studentów

Przypominamy, ˝e do 30 wrzeÊnia br. trwa konkurs na 
najlepszà prac´ magisterskà lub licencjackà po
Êwi´conà tematyce sprzeda˝y bezpoÊredniej, 
organizowany przez PSSB. 

Wydarzenia i informacje |



Bàdê w szczytowej formie!
JesteÊ aktywnà osobà i chcesz byç w szczytowej formie, ale czasem  
czujesz, ˝e musisz odpuÊciç, bo twój organizm domaga si´ odpoczynku 

i odnowy. A mo˝e nie jesteÊ w stanie byç tak aktywny, jak byÊ chcia∏, bo 
twoje cia∏o odmawia wspó∏pracy? Jak by nie by∏o, rezygnacja z twoich 

ulubionych sportów i zaj´ç nie jest w twoim stylu. Forever Living Products 
oferuje fantastyczne produkty, które pomogà ci zachowaç doskona∏e 

samopoczucie i nadal robiç to, co lubisz!

Forever Freedom
Wyobraê sobie dobroczynne w∏aÊciwoÊci czystego, stabilizowanego Mià˝szu Aloe 

Vera po∏àczone z dwoma substancjami, które sà pomocne dla utrzymania 
prawid∏owego funkcjonowania stawów – siarczanem glukozaminy  

i siarczanem chondroityny. Efektem takiego po∏àczenia jest Forever 
Freedom, wyÊmienity nektar o pomaraƒczowym smaku!
Siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny to naturalne 
substancje, które, jak dowiedziono, sprzyjajà optymalnemu 
funkcjonowaniu stawów i naszej mobilnoÊci. Od˝ywiajà one 
chrzàstki, dzi´ki czemu te naturalne „amortyzatory” ludzkiego 
cia∏a zachowujà odpowiednie nawil˝enie. DodaliÊmy tak˝e do 
Forever Freedom witamin´ C oraz MSM, g∏ówne êród∏o 
biosiarki, której nasz organizm potrzebuje dla zachowania  
w zdrowiu tkanki ∏àcznej i dla prawid∏owego dzia∏ania stawów.
Siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, witamina C  
i MSM – substancje te po∏àczone razem to doskona∏a pierwsza 

linia frontu walki o utrzymanie zdrowia koÊci i stawów. Pij 
wi´c na zdrowie i niech Forever Freedom stanie si´ praktycz
nym i po˝ywnym sposobem na rozpocz´cie dnia!

Aloe MSM Gel
MSM jest substancjà wyst´pujàcà w naturze, b´dàcà dla 

naszego organizmu êród∏em siarki zwiàzanej organicznie. 
Siarka w tej postaci jest jednym z  podstawowych elementów 
budulcowych naszej tkanki ∏àcznej oraz stawów. Biosiark´ 

znaleêç mo˝na w ka˝dej niemal komórce naszego cia∏a. Jej 
zwiàzki majà dzia∏anie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz 

sà absolutnie niezb´dne przy odtwarzaniu (regeneracji) tkanki 
chrz´stnej w naszych stawach. W Aloe MSM Gel po∏àczono dzia∏anie 

czystego mià˝szu aloesowego i MSM, a dodatek wyciàgów z kory 
wierzby oraz z liÊci màcznicy lekarskiej i drzewa herbacianego ma 
niezwykle wa˝ne znaczenie wspomagajàce.
Aloe MSM Gel najlepiej jest stosowaç wtedy, gdy daje nam si´ we znaki 

ból, obrz´k albo nienaturalna sztywnoÊç stawów lub kr´gos∏upa, 
ograniczajàc mo˝liwoÊç ruchu. ˚el ten dobrze jest u˝ywaç równie˝ 
zapobiegawczo, Êwietnie sprawdza si´ te˝ w walce ze skutkami 
kontuzji sportowych. 
Aloe MSM Gel to przywracanie sprawnoÊci ruchowej w sposób 
ca∏kowicie naturalny i bez ˝adnych skutków ubocznych! 


