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Zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e moje listy czytane sà przez ludzi z ró˝nych 
stron Êwiata i kr´gów kulturowych. Ka˝da z tych kultur ma swojà w∏asnà 
por´ i okazj´, by Êwi´towaç mijanie roku. W USA to, co okreÊlamy mianem 
„sezonu Êwiàtecznego”, zaczyna si´ pod koniec listopada, w okolicach 
Âwi´ta Dzi´kczynienia, i trwa a˝ do Sylwestra i Nowego Roku. Jest to 
wspania∏a pora roku: czas spotkaƒ w gronie rodziny i przyjació∏, odbywa si´ 
mnóstwo przyj´ç Êwiàtecznych, zaczyna si´ sza∏ przedÊwiàtecznych zaku
pów, a wszystko dooko∏a rozÊwietlajà choinkowe Êwiate∏ka. Tak te˝ jest  
u nas w Scottsdale. Biuro G∏ówne FLP od kilku lat o tej porze roku skupia na 
sobie powszechnà uwag´, poniewa˝ ca∏y budynek dekorujemy ponad milio
nem lampek – widok jest niesamowity! Ta pora roku zawsze zdaje si´ 
przywo∏ywaç to, co Karol Dickens okreÊla∏ mianem „dobrych myÊli” – to 
ewidentnie czas, na który ka˝dy z nas czeka z niecierpliwoÊcià. Niezale˝nie 
od tego, kiedy Êwi´tujecie swój nowy rok, wiem ˝e mo˝emy wszyscy sko
rzystaç z tej okazji, aby zastanowiç si´ nad przesz∏oÊcià, wyciàgnàç z niej 
odpowiednià nauk´ i zastosowaç jà w naszym ˝yciu, cieszyç si´ teraêniej
szoÊcià i zaanga˝owaç w przysz∏oÊç. 
Kuszàce jest skupianie si´ na teraêniejszoÊci, kiedy wszystko, czego szuka
my, to natychmiastowa gratyfikacja i bie˝àce zwyci´stwa. Jednak koncen
tracja tylko na czasie obecnym mo˝e spowodowaç, ˝e zaczniemy traktowaç 
nasze ˝yciowe b∏ogos∏awieƒstwa jako pewnik. W pewnym sensie to dobrze, 
poniewa˝ uwalnia to nasz umys∏ i energi´ emocjonalnà i pozwala koncen
trowaç si´ na rozwoju innych dziedzin. Weêmy na przyk∏ad oddychanie. 
GdybyÊmy musieli zastanawiaç si´ nad ka˝dym oddechem, nasza zdolnoÊç 
do rozwoju zosta∏aby powa˝nie ograniczona, poniewa˝ ca∏à energi´ kiero
walibyÊmy na kolejny oddech! Podobnie jest z chodzeniem. To proces me
chaniczny, który z czasem opanowaliÊmy, a teraz traktujemy jako coÊ oczy
wistego. Jednak w momencie, kiedy nasza zdolnoÊç chodzenia czy oddy
chania zostaje ograniczona przez chorob´ lub wypadek, natychmiast uÊwia
damiamy sobie, jak bardzo zale˝ymy od tych prostych, automatycznych 
czynnoÊci. MyÊl´ sobie czasem, ˝e ka˝dy z nas przyjmuje swoje zdrowie za 
pewnik, zw∏aszcza jeÊli koncentrujemy si´ na ˝yciu teraêniejszoÊcià. ¸atwo 
jest zapomnieç o d∏ugofalowych skutkach z∏ej, ubogiej w substancje 
od˝ywcze diety.
A teraz rozszerzmy t´ analogi´ na nasz biznes Forever. Na przyk∏ad, na 
poczàtku jesteÊmy bardzo aktywni i mamy ÊwiadomoÊç, ˝e jeszcze wiele 
musimy si´ nauczyç, dlatego chodzimy na szkolenia i rozmawiamy z ka˝dà 
osobà, z którà si´ stykamy, nieustannie stawiajàc sobie nowe wyzwania, 
dzi´ki którym zyskamy nagrody p∏ynàce z zaanga˝owania w Forever.  
W miar´ up∏ywu czasu, w miar´ jak zyski zarówno finansowe, jak i zdrowot
ne stajà si´ naturalnà cz´Êcià naszego codziennego ˝ycia, zaczynamy – bo 
taka jest ju˝ ludzka natura – przyjmowaç je za pewnik. Cz´sto zarabiamy 
wi´cej, ni˝ spodziewaliÊmy si´ w najÊmielszych marzeniach, i cieszymy si´ 
lepszym zdrowiem, ni˝ kiedykolwiek mieliÊmy nadziej´. A jednak zaczynamy 
poÊwi´caç coraz mniej czasu na dzia∏alnoÊç, dzi´ki której to osiàgn´liÊmy, 
tym samym traktujàc jako coÊ oczywistego zarobki i zdrowie, na których 
zdobycie tak ci´˝ko pracowaliÊmy. 
S∏ysza∏em, ˝e oko∏o 90% naszych dzia∏aƒ staje si´ nawykiem. Jednak prob
lem tkwi w tym, ˝e kiedy coÊ staje si´ nawykiem, rzadko koncentrujemy 

naszà energi´ na tym, by to doskonaliç. Tak wi´c w momencie, gdy wkra
czamy w nowy rok – a �007 jest odleg∏y o zaledwie par´ tygodni – zach´cam 
Was do zrobienia remanentu swojego biznesu Forever, spojrzenia na nagro
dy, nadzieje i szanse, jakie on Wam przyniós∏, i do takiego „przekierunkowa
nia” swoich wysi∏ków, aby odpowiada∏y one nowym celom, jakie sobie po
stawicie. Nie traktujcie jako pewnik tego, ˝e rok �007 b´dzie fantastyczny 
tylko dlatego, ˝e taki by∏ �006! Bardzo cz´sto nie jest to wcale komfortowe 
doÊwiadczenie; co wi´cej, spojrzenie w lustro i uczciwe ocenienie swoich 
dzia∏aƒ jest naprawd´ trudne. Ale tak jak powiedzia∏em, w naszej ludzkiej 
naturze le˝y traktowanie pewnych rzeczy jako coÊ oczywistego. Je˝eli chce
cie byç wielcy i osiàgaç wi´cej, ni˝ inni myÊlà, ˝e jest to mo˝liwe, musicie ro
biç wi´cej, ni˝ inni sàdzà, ˝e jest to praktyczne.
Jestem zaanga˝owany w naszà przysz∏oÊç i czuj´ dreszcz emocji na myÊl  
o �007 roku. �006 by∏ wspania∏ym rokiem; doÊwiadczyliÊmy ulepszeƒ i roz
woju w tak wielu dziedzinach naszego biznesu. Nadal s∏uchamy Waszych 
komentarzy. Jako firma codziennie koncentrujemy si´ na tym, ˝eby nie przyj
mowaç niczego za pewnik. W tym roku zmieniliÊmy nawet nasze korporacyj
ne logo na Or∏a Forever. Ma ono fantastyczny nowy wyglàd, jest Êwie˝e  
i pot´˝ne.
Wiemy, ˝e nie powinniÊmy przyjmowaç firmy i produktów za pewnik, dlate
go nieustannie szukamy i testujemy nowe rozwiàzania w zakresie udoskona
lania sk∏adników wyrobów, które ju˝ mamy w ofercie, oraz wprowadzania 
nowych, innowacyjnych produktów. DokonaliÊmy ogromnego post´pu  
w modernizacji naszych zak∏adów Aloe Vera of America. Mamy teraz mo˝li
woÊç produkowania o wiele wi´cej milionów litrów napojów aloesowych 
oraz innych produktów, w przygotowaniu na spodziewany wzrost zapotrze
bowania. ZmodernizowaliÊmy procedury kontroli jakoÊci i nasz dzia∏ logisty
ki mi´dzynarodowej. Ca∏y czas pracujemy te˝ nad doskonaleniem naszej 
obecnoÊci w internecie i materia∏ów dost´pnych w tym medium. Ca∏y czas 
dodajemy nowe regiony i kraje, unowoczeÊniliÊmy struktur´ IT, aby mog∏a 
bez wysi∏ku sprostaç mi´dzynarodowemu charakterowi naszego biznesu. 
Ponadto udoskonaliliÊmy nasz program Podzia∏u Zysków. Ka˝dego dnia  
z ca∏à energià staramy si´, by nasza firma by∏a jeszcze wi´ksza i lepsza.
Co najwa˝niejsze, chcemy, aby ka˝dy z Was wiedzia∏, jak bardzo doceniamy 
wszystko, co robicie: póêne wieczory i wczesne poranki, spotkania i szkole
nia, rozmowy indywidualne i prezentacje produktów. JesteÊmy wdzi´czni za 
Wasze wysi∏ki, ci´˝kà pac´ i lojalnoÊç. JesteÊmy zaanga˝owani w Waszà 
przysz∏oÊç, poniewa˝ to Wy jesteÊcie najwa˝niejsi w tym biznesie. 
Chcia∏bym Wam i Waszym najbli˝szym ˝yczyç Weso∏ych Âwiàt. ObyÊcie 
znaleêli czas na osobisty remanent, odszukali te dziedziny, które przyjmuje
cie za pewnik, skoncentrowali si´ na nich i doskonalili je – nawyk po nawy
ku – tak aby pomog∏o to Wam przekroczyç fa∏szywe granice i osiàgnàç 
d∏ugofalowy, pozytywny efekt. ˚ycz´ Wam wspania∏ego, pomyÊlnego  
Nowego Roku!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan
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Dopiero co Êwi´towaliÊmy 13. Urodziny FLP w Polsce, a ju˝ szykujemy si´ do Âwiàt Bo˝ego  
Narodzenia i Nowego Roku! Urodziny by∏y fantastycznym wydarzeniem, hucznie Êwi´towanym 
przez przyby∏ych do Warszawy dystrybutorów. Nowe awanse i ogromny entuzjazm panujàcy na 
sali by∏y wspania∏ym Êwiadectwem mo˝liwoÊci, jakie stwarza Forever wszystkim ludziom, któ
rzy korzystajà z naszej fantastycznej szansy na biznes, aby spe∏niaç swoje marzenia.
Prze∏om roku to tradycyjnie pora, kiedy z jednej strony wspominamy rok w∏aÊnie mijajàcy,  
a z drugiej zastanawiamy si´, co przyniesie nadchodzàce 1� miesi´cy. Chcia∏bym Was zach´ciç 
do tego, aby ta ciekawoÊç, co nas czeka w nowym roku, nie by∏a uczuciem biernym. Wiemy 
przecie˝ dobrze, ˝e to my sami, poprzez decyzje, wybory i dzia∏ania, jakie podejmujemy, mamy 
najwi´kszy wp∏yw na swoje ˝ycie. Ju˝ teraz opracujmy plan na rok �007 i wyznaczmy sobie ta
kie cele do realizacji, które zapewnià nam osiàgni´cie kolejnych, wymiernych sukcesów. 
Pami´tajmy przy tym o wa˝nych zasadach wià˝àcych si´ ze stawianiem sobie celów. Po pierw
sze, nasz cel powinien byç jak najbardziej konkretny – tylko dzi´ki temu b´dziemy mogli opraco
waç dok∏adny plan i wyznaczyç zadania, dzi´ki którym go osiàgniemy. Kiedy stawiamy sobie 
ogólny cel, to troch´ tak, jak byÊmy wsiedli do samochodu i powiedzieli „w ten weekend chc´ 
pojechaç w jakieÊ fajne miejsce”. Ogólnie rzecz bioràc, jest to ca∏kiem niez∏y pomys∏, jednak 
mo˝e si´ okazaç, ˝e po drodze kilka razy zmienimy zdanie co do miejsca docelowego. Kiedy na
tomiast b´dziemy konkretnie wiedzieli, gdzie chcemy dotrzeç, wystarczy nam rzut oka na map´, 
aby poznaç tras´, którà tam dojedziemy.
Po drugie, cel musi byç realistyczny, a zarazem ambitny. Pami´tajmy, ˝e kiedy stawiamy sobie 
poprzeczk´ zbyt nisko, szybko si´ nudzimy i zaczynamy rozpraszaç. 
Po trzecie, cel powinien mieç wyznaczonà dat´ realizacji, w przeciwnym bowiem wypadku mo˝e 
si´ okazaç, ˝e z ró˝nych powodów coraz bardziej b´dziemy odwlekaç jego osiàgni´cie, a˝ wresz
cie przestanie on byç dla nas wa˝ny, a my sami ulegniemy zniech´ceniu.
Ca∏y czas pami´tajmy, ˝e biznes Forever opiera si´ na dzia∏aniu zespo∏owym. Naszego celu nie 
osiàgniemy w pojedynk´, musimy dobraç sobie zespó∏ ludzi podobnych do nas i dzielàcych 
naszà pasj´. Tylko wtedy, gdy pomo˝emy im zrealizowaç ich cele, osiàgniemy te˝ nasze w∏asne. 
RównoczeÊnie si´gnijmy wszyscy pu∏apu 5000 pk. i zakwalifikujmy si´ do zaszczytnego grona 
dystrybutorów Forever bioràcych udzia∏ w Europejskim Programie Podzia∏u Zysków!  
Czego w Nowym 2007 Roku goràco ˝ycz´ ka˝demu z nas!

Wasz,

Jacek Kandefer

Wszystkim naszym Dystrybutorom
     ˝yczymy w te radosne Âwi´ta
         wymarzonych prezentów,  
 puszystego Êniegu i pachnàcej choinki,
     a w Nowym Roku, obfitoÊci tego co najlepsze!

Dyrekcja i Pracownicy Forever Living Products Poland



4

Rok �003 okaza∏ si´ prze∏omowym w moim ˝yciu. Podj´∏am wtedy 

bardzo wa˝nà decyzj´, z perspektywy czasu stwierdzam, ˝e naj

wa˝niejszà. A mianowicie podpisa∏am umow´ dystrybutorskà  

z firmà Forever i ostro zabra∏am si´ do pracy. Powodów, dla któ

rych to uczyni∏am, by∏o kilka. 

Przede wszystkim produkty – zdrowe, naturalne, najlepsze. Bardzo 

pomog∏y mi w poprawie mojego stanu zdrowia. Od samego poczàt

ku pragn´∏am ich niemal wszystkich. Przyciàga∏y mnie jak magnes 

wtedy i robià to rewelacyjnie do teraz.

Po drugie wolnoÊç, którà daje tego typu praca na w∏asny rachu

nek: nienormowane godziny pracy, praca z domu, w zespole, 

mo˝liwoÊç budowania sieci dystrybutorskich z ludêmi wybranymi 

przez siebie. To wszystko stworzy∏o ogromne mo˝liwoÊci rozwoju, 

bardzo kuszàce szczególnie dla m∏odej osoby. Patrzàc na perspek

tywy pracy w systemie tradycyjnym, bardzo atrakcyjna sta∏a si´ 

równie˝ mo˝liwoÊç osiàgania dochodów wprost proporcjonalnych 

do swojego zaanga˝owania. Praca w marketingu sieciowym oka

za∏a si´ strza∏em w dziesiàtk´!

Dzisiaj ludzie potrzebujà produktów, dzi´ki którym b´dà mogli za

dbaç o swoje zdrowie, jak równie˝ systemów, poprzez które osiàg

nà finansowà niezale˝noÊç. Wiele osób ju˝ teraz zdaje sobie 

spraw´, ˝e marketing sieciowy jest nowym atrakcyjnym sposobem 

pracy w Êwiecie coraz mniejszego bezpieczeƒstwa socjalnego. 

Praca w Forever okaza∏a si´ dla mnie fenomenem nie tylko z powo

du mo˝liwoÊci finansowych, ale równie˝ dzi´ki mo˝liwoÊciom 

zmiany samej siebie, swojego sposobu myÊlenia i rozwoju osobi

stego. Z pe∏nà ÊwiadomoÊcià mog´ stwierdziç, ˝e jest to najci´˝sza 

praca w tej firmie. Ale jak ka˝de nieprzeci´tne zaj´cie, daje 

nieprzeci´tne wyniki. 

Ju˝ osiàgn´∏am bardzo wiele, bo pozycja Managera w planie mar

ketingu to sukces i zas∏uga pracy ca∏ego zespo∏u. Jednak od tej po

zycji moja droga w Forever tak naprawd´ dopiero si´ zaczyna, tyle 

˝e z wi´kszym doÊwiadczeniem, celami, marzeniami. Wybra∏am 

FLP i jestem dumna, ˝e mog´ korzystaç ze wspania∏ej bazy, którà 

stworzy∏ nam nasz kochany Rex.

Osobom, które sà na poczàtku swojej drogi z Forever i wcià˝ majà 

wiele wàtpliwoÊci, mog´ powiedzieç tyle: Nasze ˝ycie jest w na

szych r´kach. To my decydujemy. Nie przegapmy szansy, która 

przed nami stoi, nie bójmy si´ marzyç, otwórzmy swój umys∏, 

wzlatujmy. A nieuniknione pora˝ki to tylko kroki zbli˝ajàce nas do 

stani´cia na podium i odebrania zas∏u˝onej nagrody.

Tak wi´c korzystajàc z tej niezwyk∏ej okazji pragn´ bardzo podzi´

kowaç osobom, które sà w mojej strukturze od samego poczàtku, 

tym, które przy∏àczy∏y si´ w trakcie, a tak˝e moim sponsorom, bez 

których nie by∏o by mnie w Forever. To oni pokazali mi firm´ 3 lata 

temu, sà zaanga˝owani w jej rozwój i prowadzàc mnie kr´tà Êcie˝

kà osiàgania sukcesu, pomogli mi zdobyç pozycj´ Managera.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich sympatyków Forever!

Monika CieÊlik
Nowy Manager
Awans: wrzesieƒ �006

| Portret sukcesu
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Jadwiga Bartosz Danuta i Edward Wienchowie
Sylwia Haberla Anna Sobania
Aneta Jonecko Anna Sobania
Ewa Józefowicz Maria i Piotr Cybulscy
Maria i Tadeusz Jurczykowie Miros∏awa i Krzysztof Kulsowie
Miros∏awa i Krzysztof Kulsowie Jolanta i Andrzej Nowakowscy
Stanis∏awa Kuta Romualda Adamska
Magdalena Lewandowska Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Jadwiga Lis Stanis∏awa Wroniszewska
Renata Mliczek Bo˝ena Luba
Jolanta i Andrzej Nowakowscy Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Karolina Sochacka Anna Kapusta
Joanna Wandzik Aneta Jonecko

Irena Kuszowska Maria Piotrowska
Maria Lodarska Krystyna i Adam Mareccy
Krystyna i Adam Mareccy Irena Kuszowska
Maria Piotrowska El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie
Barbara i Marek P∏u˝kowie Bernadeta Przygoda
Bernadeta Przygoda Monika CieÊlik
Katarzyna Psurek Barbara i Marek P∏u˝kowie
Anna Sobania Katarzyna Psurek

Zofia Adamczewska, Ma∏gorzata Aftanas, Arkadiusz Bazylczuk, Zofia B∏aszczyƒska, Weronika Bomba, Marek Bosiacki, Gra˝yna Broszczak, 
Joanna Brzostek, Barbara Brzozowa, Andrzej Budny, Agata Budza∏ek, Marcin Budzisz, Ewa Budzyƒska, Anna i Jerzy Burzyƒscy, Krystyna 
Chmielewska, Monika Chodarcewicz, Alicja Chojnacka, Gra˝yna Chojnowska, Magdalena Chylewska, Barbara Cicha, Krystyna Ci˝yƒska, 
Bogumi∏a Cybulska, Marian Dawidowicz, Barbara Dàsal, Krzysztof D∏ubisz, Ewelina i Krzysztof Domaga∏owie, Sylwia Dró˝d˝, Agata 
Drzewoszewska, Bo˝ena Duczek, Stanis∏aw Durys, Marzena GabryÊ, Ewa GajkowskaPaw∏owska, Agnieszka i Dariusz Ga∏eccy, Dagmara 
Gawlikowska, Mariusz Geniusz, Joanna Golec, Aneta i Marek Go∏àbowie, Krzysztof Grobelny, Halina Grudzieƒ, Agnieszka Grzesik, Ewa 
Grzeszczuk, Gra˝yna Gugu∏a, Maria Helsztajn, Maria Hrustek, Agata i Dariusz Ibschowie, Urszula Jajkowska, Danuta i Andrzej Jakubowscy, 
Krystyna JaniczSzyszkin, Jaros∏aw Janota, Renata Jarzina, Krystyna J´drzejewska, Natalia Jurzak, Urszula Kamiƒska, Krystyna i Edmund 
Kapischkowie, Andrzej Kargulewicz, Izabela Kargulewicz, Maria Kargulewicz, Izabela Karpiƒska, Ilona i Miko∏aj Kasprowiczowie, Agnieszka 
K´sy, Krystyna i Stanis∏aw Kinachowie, Bart∏omiej Klajst, Beata Klimut, El˝bieta KlinGoik, Rados∏aw Kluza, Daniel K∏udka, Agata Knapik, 
Jolanta Ko∏odziej, Natalia Ko∏odziejczyk, Krystyna Konarska, Jan Konarski, Irena i Szczepan Kopciuchowie, Danuta i W∏adys∏aw Korczakowie, 
Wanda Kordowska, Maria KoÊcielnik, Katarzyna Kowal, Agnieszka Kowalik, Regina i Kazimierz Kowalscy, Anna Kownacka, Krystyna Kownacka, 

 1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (b/zm)
 �. Wies∏awa i Adam Spyrowie (+1)
 3. El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie (+5)
 4. Urszula i Tomasz Kuçkowie (�)
 5. Bo˝ena Gaj (+�)
 6. Halina Micorek (+10) 
 7. Monika CieÊlik (+�)
 8. Halina i Grzegorz Sm´tkowie (+3)
 9. Wies∏awa Krywult (+8)
10. Magdalena Strojna (+9)

11. Krystyna i Jerzy Orubowie (–7)
1�. Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie (–)
13. Urszula Zyskowska (–)
14. Anna i Metody Lubiƒscy (–9)
15. Maria Lodarska (–)
16. Iwona i Jacek Wadasowie (–)
17. Teresa i Stanis∏aw Makowscy (–)
18. Agnieszka Osiƒska (–)
19. Anna i Andrzej Popielarzowie (–)
�0. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (–)

W nawiasach podajemy ró˝nic´ mi´dzy miejscem zajmowanym w poprzednim miesiàcu a pozycja bie˝àcà. 

UWAGA! 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.

Awanse i osiàgni´cia | listopad �006



6

Bogumi∏a i Jan Srokowie,
Diamond-Sapphire Managerowie

Top Dystrybutorzy

Nowi Managerowie Nowi Assistant Managerowie Nowi Supervisorzy

Sponsorzy na medal 10 Najlepszych, struktury niemened˝erskie: wrzesieƒ 2006

Forever Success Day: XIII Urodziny FLPP | 18 listopada �006

10 Najlepszych, struktury niemened˝erskie: paêdziernik 2006

13: Êwiat 
w ró˝owym kolorze
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Nowi Assistant Supervisorzy

Mistrzowie Ceremonii: Senior Managerowie 
Maria i Wies∏aw Grotyƒscy

Manager Marek Lubiƒski  
o szkoleniu Michaela Strachowitza

dr Magdalena Lewandowska 
o pot´dze aloesu

Wyst´p Izabeli KopeçUczestnicy Programu Motywacyjnego/Samochodowego

Wystàpienie Dyrektora Jacka Kandefera Polska dru˝yna Forever
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Forever Success Day  Gdaƒsk

�8 paêdziernika br. dystrybutorzy Regionu Pomorskiego (i nie tyl
ko!) spotkali si´ w Gdaƒsku na Forever Success Day, poprowadzo
nym przez Manager Krystyn´ Król i Soaring Managera Grzegorza 
Sieczk´ (fot 1). Podczas tego spotkania Dyrektor Jacek Kandefer 
mówi∏ o tym, jak prawid∏owo i efektywnie budowaç biznes Fore
ver, Sapphire Manager Stanis∏aw Kardasz o tym, jak planowaç 
prac´, by osiàgaç jak najwi´ksze sukcesy (fot. �), a Soaring Mana
ger Grzegorz Sieczka – jak awansowaç na pozycj´ Managera (fot. 3). 
Natomiast dr Artur Nowak przeprowadzi∏ prezentacj´ na temat alo
esowych bestsellerów (fot. 4). Ka˝da z wypowiedzi by∏a dla uczest
ników spotkania êród∏em wielu cennych informacji i praktycznych 
wskazówek do zastosowania w codziennej dzia∏alnoÊci dystrybu
torskiej!

Weekend szkoleniowy  Âlesin

Po raz pierwszy uczestniczy∏yÊmy w konferencji szkoleniowej Forever zorga
nizowanej w Âlesinie. Z niecierpliwoÊcià czeka∏yÊmy na wydarzenia, w któ
rych mia∏yÊmy wziàç udzia∏. Przeczuwa∏yÊmy, ˝e b´dà ciekawe, lecz to, co 
przynios∏y kolejne trzy dni, przeros∏o nasze oczekiwania.
Przede wszystkim serdeczni, pogodni i ˝yczliwi ludzie, których tam spot
ka∏yÊmy, nowe przyjaênie i mnóstwo wiedzy – to dorobek tego wyjazdu.
Cieszymy si´, ˝e mog∏yÊmy doÊwiadczyç tych prze˝yç, bo doda∏y nam one 
ochoty do intensywniejszej pracy, a tak bardzo chcia∏ybyÊmy pomagaç lu
dziom i nauczyç ich korzystania z aloesowych dobrodziejstw!

Irena Andrzejczak i Wiktoria Dzikuç, Assistant Supervisorzy

1

2 3 4

Assistant  SUPERVISORZY (cd)

Monika i Jacek Kozio∏owie, Wojciech Kraj, Ewa Krawiec, Krzysztof Krawiec, Karolina KrólBieƒko, Barbara Kruszyƒska, Wies∏awa Ksià˝kiewicz, 
Joanna Kubicka, Joanna Kurzyƒska, Genowefa Kuwik, Beata Kuênik, Anna Kwiecieƒ, Stefania Laska, Jolanta Lipowska, Karolina Lis, 
Marcin Lisak, Marianna Liszewska, Katarzyna Litwin, Ewa ¸ab´daSyzdó∏, Janina ¸ach, Iwona i Jan ¸apiƒscy, Justyna ¸ukawska, Renata 
Majchrzak, Barbara Malinowska, El˝bieta Malinowska, Marcin Mandryk, Ewa Markowska, Oliwia Martyniec, Artur Maziarz, Kamila Michalak, 
Beata Miczka, Teresa Mierzejewska, Aneta MigasG∏owa, Maria Morzyƒska, Marzena Mróz, Ingeborg Nagel, Zdzis∏aw Nasternak, Janina  
i Eugeniusz Niemczykowie, Agata NowatorskaGil, Miros∏awa Nowinka, Izabella Nowobilska, Jan Oficjalski, Dorota i Andrzej Oleksiakowie, 
Tomasz Opasiƒski, Agnieszka i Dariusz Orzechowscy, Daria OÊliz∏o, Genowefa Owczarzak, Bogumi∏a Pajàk, Barbara i Andrzej Pajdowie, Zofia 
Panasiuk, Agata Pastwa, Ma∏gorzata Pienia∏Lewandowska, Renata Pierzcha∏a, Monika Pietkiewicz, Bogumi∏a Piotrowska, Krystyna Piróg, 
Jadwiga Podlawska, Ma∏gorzata i Marek Polakowie, Ma∏gorzata Prz´Êlica, Karina i Andrzej Pykowie, Agata Pytka, Anna i Zbigniew Rabiƒscy, 
Ewelina Reinhardt, Jan Remus, Wies∏awa Rodzik, Katarzyna Rogalska, El˝bieta i Ryszard Rolbieccy, Ma∏gorzata RolnikBojak, Arkadiusz Rosa, 
Iwona Ros∏aniec, Magdalena Ryba, Barbara RydzyƒskaSkiruk, Agnieszka Sabaj, Iwona Sak, Magdalena Sancewicz, W∏adys∏awa Sarota, 
Teresa Sawicka, Teresa i Adam Sawiccy, Krzysztof Scàber, Jacek S´dzik, Anna Siekierko, Anna Sieranc, Wies∏awa Sikora, Magdalena Siwiec, 
Grzegorz Skalski, Tomasz Ska∏ka, Teresa Skrzek, Bogus∏awa S∏abuszewskaDanielak, Bernadeta Smuda, Wawrzyniec Sobiecki, Hanna 
Stankiewicz, Beata StepanekFinda, Danuta Strzódka, Sylwia Styrnol, Agnieszka i Marcin Suchorscy, Ludmi∏a Szmidtke, Gra˝yna i Józef 
Szyrerowie, Jadwiga Âwiàtek, Zofia Âwiàtkowska, Bogumi∏a Âwi´s, Maria i Eugeniusz Tatarowiczowie, Anna Tomicka, Katarzyna Turbiarz, 
Ma∏gorzata i Henryk Tyborscy, Ma∏gorzata Tyczyƒska, Walentyna Votska, Aleksander Wàs, Patrycja i Jaros∏aw Wàsikowie, Sebastian 
Weiss, Hanna Wiàz, Monika WiÊniewska, Marzanna Wolak, Justyna Wolanin, Paulina Wróbel, Monika Wudz, Dobies∏aw Zahel, Agnieszka 
Zajàc, Katarzyna Zakrzewska, Izabela Zawadzka, Barbara i Dariusz Zieliƒscy, Monika Zimoƒ, Joanna Zwijacz, Jadwiga i Zenon ˚ygowscy

| Raporty regionalne
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Aloes w prasie |

Warsaw Insider 11/�006
W tym angloj´zyczynnym czasopiÊmie wydawanym  
w Polsce znajdziecie portret Manager FLP, Cristin Nilsson.

Gazeta Wyborcza Lublin, 18/11/�006
Idzie zima, chroƒ twarz i d∏onie
W tym artykule cytowana jest m.in. kosmetyczka Katarzy
na Sobczak, Supervisor FLP!
(…) Kosmetyczka Katarzyna Sobczak doradza swoim klient
kom, by zimà stosowa∏y naturalne kremy z zawartoÊcià 
aloesu i propolisu, czyli kitu pszczelego (…)

Claudia Wydanie Specjalne, 11/�006
Natura w tubce i s∏oiczku
(…) ALOES RoÊlina ch´tnie wykorzystywana jest przez pro
ducentów kosmetyków. Przede wszystkim dlatego, ˝e ma 
niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce – wch∏ania si´ w skór´ 
cztery raz lepiej ni˝ woda. Kosmetyki z aloesem poprawiajà 
mikrokrà˝enie w skórze, a to sprawi, ˝e drobne ranki i otar
cia szybciej si´ zagojà. (…)

Twoje Dziecko 11/�006
Jak piel´gnowaç cia∏ko malucha
(…) ALOES Aloe barbadensis Surowcem kosmetycznym 
jest sok z liÊci, tzw. ˝el aloesowy. Ju˝ w staro˝ytnoÊci by∏ 
stosowany w leczeniu ran i oparzeƒ. Zawiera substancje 
od dzia∏aniu nawil˝ajàcym, witaminy, kwasy organiczne  
i sole mineralne. Dzi´ki nim dzia∏a przeciwzapalnie i zapo
biega podra˝nieniom, regeneruje naskórek, nawil˝a skór´  
i chroni jà przed promieniami UV. (…)

Zdrowie i Uroda 11/�006
Si∏a tkwi w naturze
(…) Aloes podnosi odpornoÊç. Wyciàg zawiera lektyn´ – 
zwiàzki, które zwi´kszajà zdolnoÊç uk∏adu odpornoÊciowego 
do rozpoznawania i niszczenia mikroorganizmów chorobo
twórczych. Preparaty z aloesu poleca si´ osobom w stanie 
wyczerpania i os∏abienia po chorobie, przy braku antybio
tyków i w trakcie infekcji (…)

Forever Success Day  Kraków

4 listopada br. oby∏ si´ kolejny, niezwykle udany Forever Success 

Day w Krakowie, który zgromadzi∏ �00 dystrybutorów! By∏o to fan

tastyczne spotkanie szkoleniowe oraz motywacyjne!

Dyrektor Jacek Kandefer o tym, 
jak odnieÊç sukces z Forever

Od Kierownika do Managera 
– Senior Manager Wies∏awa Spyra

Gospodarze spotkania  
Manager Dorota Paw∏owska i Kierownik Oddzia∏u W∏adys∏aw Peszko

Nowi Assistant Supervisorzy

Manager Aleksander Konieczny 
o planowaniu biznesu

dr Artur Nowak o aloesowych 
bestsellerach
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Czy wiecie, ˝e najcz´stszym postanowieniem noworocz

nym jest utrata zb´dnych kilogramów? Gdy Âwi´ta 

dobiegnà koƒca i zacznie si´ zbli˝aç Nowy Rok, wiele osób 

zacznie szukaç skutecznej, sprawdzonej metody na 

schudni´cie. To doskona∏a okazja do promowania progra

mu Clean+Lean i biznesu Forever! A oto kilka praktycz

nych podpowiedzi, dzi´ki którym tak˝e Wasi klienci 

odniosà sukces z programem Clean+Lean:

1. Zaanga˝uj si´

Program Clean+Lean to zobowiàzanie, wymagajàce samodyscy

pliny i wyrzeczeƒ. Twoi klienci osiàgnà o wiele lepsze rezultaty, 

je˝eli podejmà wewn´trznà decyzj´, ˝e w∏aÊnie TERAZ nadesz∏a 

pora, aby schudnàç. Dla niektórych odchudzanie mo˝e byç trudne. 

Wiele osób korzysta z coraz to innych, modnych diet, których efek

tem jest najcz´Êciej zerowa lub mizerna utrata kilogramów, odzy

skiwanych (czasem z nadwy˝kà!) natychmiast po zakoƒczeniu  

diety. Wa˝ne jest, aby twoi klienci zobowiàzali si´ do dokonania  

takich zmian w stylu ˝ycia, które pomogà im osiàgnàç i utrzymaç 

cele zwiàzane z utratà wagi. 

2. Wybierz dat´ startowà

Pomó˝ klientom wybraç dat´ rozpocz´cia programu. DoÊwiadczenie 

pokazuje, ˝e dla wi´kszoÊci osób najtrudniejsze sà dwa pierwsze 

dni Clean+Lean. Dlatego radzimy rozpoczàç program w weekend. 

Twoi klienci nie b´dà musieli martwiç si´ o chodzenie do pracy 

podczas tych dwóch pierwszych dni, a poza tym najprawdopo

dobniej i ty b´dziesz mieç wi´cej czasu, aby s∏u˝yç im wsparciem 

w chwilach s∏aboÊci.

3. Przejrzyj broszur´ Clean 9

Razem z klientem przejrzyjcie strona po stronie broszur´ Clean 9. 

• Dopilnuj, aby klient zapisa∏ swoje 3 g∏ówne cele. Co chce 

osiàgnàç? Je˝eli bardziej zale˝y mu na zgubieniu kilogramów ni˝ 

po prostu na oczyszczeniu organizmu, warto ju˝ teraz porozma

wiaç o tym, jak wa˝ne jest, aby po Clean 9 zastosowaç program Li

festyle 30. 

• Upewnij si´, ˝e klient dokonuje odpowiednich pomiarów sylwet

ki. Je˝eli wasze kontakty sà bliskie, mo˝esz nawet towarzyszyç 

klientowi przy ich wykonywaniu i zapisywaniu. DoÊwiadczenie po

kazuje, ˝e wi´kszoÊç osób nie b´dzie si´ mierzyç, je˝eli nie 

podkreÊlisz, jak bardzo jest to wa˝ne. A jest to kwestia kluczowa po 

to, by utrzymaç motywacj´ podczas ca∏ego procesu odchudzania. 

Kiedy klient widzi, ˝e „znikajà” nie tylko kilogramy, ale tak˝e centy

metry, jest bardziej zmotywowany do kontynuowania programu  

i dzielenia si´ rezultatami z innymi.

• Przeanalizujcie, co klient ma braç i robiç pierwszego i drugiego 

dnia (strefa oczyszczania: faza 1) oraz od trzeciego do dziewiàtego 

dnia (strefa oczyszczania: faza �). 

Przejrzyjcie strony 89, tak aby klient dobrze pojà∏, jak ma wyglàdaç 

rozk∏ad jego dnia podczas stosowania programu Clean 9. 

CLEAN+LEAN: odnieÊ sukces!
| Sprzeda˝
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•  PodkreÊl znaczenie codziennego wype∏niania planu dnia. Dzi´ki 

temu ∏atwiej b´dzie Êledziç post´py klienta i byç wiarygodnym.

•  Pomó˝ klientowi opracowaç dzienny plan posi∏ków. Porozma

wiajcie o pomys∏ach na posi∏ki o wartoÊci 600 i 400 kcal oraz na 

�00kalorycznà przekàsk´. Opracujcie taki plan z góry, aby zmini

malizowaç pokus´ „oszukiwania” w trakcie stosowania programu.

4. PodkreÊl znaczenie çwiczeƒ

Wszyscy zdajemy sobie spraw´ z tego, jak wa˝ne sà regularne çwi

czenia, by d∏ugo, zdrowo i aktywnie ˝yç. PokreÊl w rozmowie  

z klientem, ˝e w∏àczenie çwiczeƒ w codzienny rozk∏ad dnia tylko 

wzmocni rezultaty stosowania programów Clean 9 i Lifestyle 30. 

Ten nawyk przyniesie klientowi korzyÊci na ca∏e ˝ycie!

5. Pami´taj o wodzie

Podczas programu Clean 9 zalecane jest picie ponad 1 litra wody 

dziennie. Upewnij si´, ˝e twój klient o tym pami´ta.

6. Bàdê dost´pny dla klienta

Twój klient musi mieç ÊwiadomoÊç, ˝e jesteÊ gotów s∏u˝yç mu 

wsparciem podczas ca∏ego procesu odchudzania. Cz´sto go od

wiedzaj i dzwoƒ do niego, aby go wspieraç i dodawaç mu otuchy. 

Pami´taj, jesteÊ nie tyko jego dystrybutorem FLP, ale tak˝e prze

wodnikiem. 

7. Podejmij zobowiàzanie do zastosowania Lifestyle 30 po 

ukoƒczeniu Clean 9

Kontynuacja procesu utraty wagi poprzez korzystanie z Lifestyle 

30 pomo˝e twoim klientom wypracowaç trwa∏e, w∏aÊciwe nawyki 

w zakresie od˝ywiania i çwiczeƒ. Wa˝ne jest, aby twoi klienci po 

zakoƒczeniu Clean 9 zacz´li dziesiàtego dnia programu Clean+Lean 

stosowaç Lifestyle 30. Poniewa˝ Clean 9 zosta∏ stworzony jako 

oczyszczajàcy program od˝ywczy, Lifestyle 30 jest tak naprawd´ 

„katalizatorem” procesu odchudzania. Lifestyle 30 uczy o w´glo

wodanach, bia∏kach, t∏uszczach, w∏aÊciwym nawil˝aniu, çwicze

niach oraz o przemianie materii, pokazujàc, jak wyliczyç wskaêniki 

BMR i AMR. Korzystajàc z programu Lifestyle 30, twoi klienci 

wypracujà nawyki, które nie tylko pomogà im trwale zeszczupleç, 

ale tak˝e prowadziç bardziej aktywne i zdrowe ˝ycie.

8. Przygotuj klientów na sukces

W miar´ utraty zb´dnych kilogramów i centymetrów, twoi klienci 

b´dà coraz bardziej zmotywowani do dalszego korzystania z pro

gramu. A nic tak nie przyciàga uwagi ludzi dooko∏a nas jak zeszczu

plenie i nie ma lepszego narz´dzia marketingu i sprzeda˝y ni˝ 

˝ywy, chodzàcy i mówiàcy dowód dzia∏ania produktów. Porozma

wiaj z klientami o szansie na biznes Forever Living Products oraz  

o tym, jak mogà pogrubiç swój portfel wykorzystujàc pojawiajàce 

si´ zewszàd pytania o to, jak uda∏o im si´ schudnàç!

Niech program Clean+Lean b´dzie atutem twojego bizne

su w 2007 roku. Zobaczysz: twoi klienci b´dà szczuplejsi, 

a twój biznes coraz obszerniejszy!

Sprzeda˝ |



Jak przygotowaç skór´

do zimy i na karnawa∏         �

��
1�

Lato odesz∏o ju˝ w zapomnienie, czas przygotowaç naszà 

skór´ do zimy. Niestety, po tegorocznych, wyjàtkowo 

goràcych wakacjach pozosta∏y nam „pamiàtki”, które 

trudno zlekcewa˝yç. Czekajà nas te˝ sylwestrowe i kar

nawa∏owe szaleƒstwa, dlatego musimy bardzo intensyw

nie i co najwa˝niejsze systematycznie  zaczàç rozpiesz

czaç naszà skór´.

Bardzo cz´sto po intensywnym opalaniu mo˝emy zaobserwowaç 

nadmierne pogrubienie naskórka. Jest to elastaza 

pos∏oneczna, do której bardzo cz´sto do∏àcza wysusze

nie naskórka. Skóra jest ziemista, pozbawiona blasku, 

trudno wch∏aniajà si´ na∏o˝one kremy i maseczki. Naj

lepszym sposobem jest zastosowanie Forever Aloe 

Scrub, który jest na tyle delikatny, ˝e mo˝na 

go u˝ywaç nawet codziennie, a w po∏àczeniu 

z Aloesowym Myd∏em w p∏ynie doskonale  

radzi sobie z zaskórnikami. Dlatego polecam u˝ywanie 

takiej mieszanki w przypadku tràdziku m∏odzieƒczego.

Problemem najcz´Êciej sprawiajàcym k∏opot jest nad

mierne przesuszenie skóry. Traci ona dotychczasowà elastycznoÊç, 

jest odwodniona i silniej zaznaczajà si´ zmarszczki mimiczne. Naj

lepszym ratunkiem jest zastosowanie kremów z coraz 

popularniejszym kwasem hialuronowym. Znajdziemy go 

w Emulsji Poj´drniajàcej na Dzieƒ, Kremie Od˝ywczym 

na Noc, Aloesowej Emulsji Nawil˝ajàcej oraz w Forever 

Alluring Eyes. Kwas hialuronowy jest sk∏adnikiem wew

nàtrzkomórkowej substancji spajajàcej. Wià˝e 

wod´ w tkance ∏àcznej, wype∏nia przestrzenie 

mi´dzy w∏óknami kolagenowymi i utrzymuje 

elastycznoÊç skóry. Odbudowuje nasz naturalny p∏aszcz 

hydrolipidowy, dlatego po na∏o˝eniu kremu z tym cen

nym sk∏adnikiem czujemy d∏ugotrwa∏e nawil˝enie skóry. 

A co najwa˝niejsze, wyglàdamy m∏odziej, poniewa˝ 

zmarszczki stajà si´ mniej widoczne.

Je˝eli nie chcemy, aby w trakcie szaleƒstw karnawa∏owych sen  

z powiek sp´dza∏y nam myÊli o wspomnianych zmarszczkach, 

szczególnie tych wokó∏ oczu, nosa i ust, ju˝ teraz musimy pomyÊleç 

o intensywnym zabiegu.

A jeÊli zauwa˝ymy, ˝e na

sza skóra zaczyna niebez

piecznie szybko wiotczeç, 

b´dzie to ostatni dzwo

nek, aby si´gnàç po Dwu

sk∏adnikowà Maseczk´ 

Od˝ywczoStymulujàcà  

z zestawu Aloe Fleur de 

Jouvence. Niestety, z wie

kiem fibroblasty w naszej 

skórze stajà si´ coraz mniej 

aktywne. Pogarsza si´ aktywnoÊç w∏ókien kolagenowych i elasty

lowych, a ich struktura zmniejsza si´. Dlatego przede wszystkim 

polecam zastosowanie kuracji z tà maseczkà �3 razy w tygodniu, 

w serii 56 tygodniowej, co doskonale zregeneruje naszà skór´. 

Pami´tajmy, szczególnie nak∏adajàc maseczk´ po raz pierwszy, i˝ 

jest ona miniliftingiem, który w szybkim tempie odm∏a

dza, poprawia mikrokrà˝enie podskórne, delikatnie 

z∏uszcza naskórek, dajàc efekt rozjaÊnionej i zdrowej  

skóry (co widaç ju˝ po pierwszym zabiegu). Dlatego zale

cam zastosowanie kuracji z odpowiednim wyprzedze

niem, zanim wi´kszoÊç Paƒ b´dzie si´ stara∏a o uzyska

nie pi´knej opalenizny przy pomocy Aloesowej Emulsji 

Samoopalajàcej.

Kiedy ju˝ rozpoczniemy kuracj´ maseczkà, warto te˝ skór´ 

rozpieÊciç p∏ynnà od˝ywkà dla ka˝dego rodzaju skóry,  

Forever AlphaE Factor. Mo˝emy to serum zastosowaç sa

modzielnie, ale tak˝e jako podk∏ad pod krem. Zawarty  

w nim olejek sojowy stymuluje podzia∏y komórkowe (czy

li tworzenie nowych komórek), ma dzia∏anie wspierajàce  

i utrzymujàce prawid∏owe napi´cie skóry. Oprócz tego pobudza do  

pracy wspomniane fibroblasty, dzi´ki czemu znika efekt zwiotcza∏ej 

| Uroda
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skóry. Po∏àczenie tych dwóch fantastycznych produktów daje bar

dzo szybkie i co najwa˝niejsze – natychmiast widoczne efekty.

Po lecie na naszej skórze stajà si´ bardzo widoczne plamy i prze

barwienia. Sà one zwiàzane z nadmiernà liczbà melanocytów  

w naskórku lub z nadprodukcjà melaniny (czyli barwnika) przez 

prawid∏owà liczb´ melanocytów. Podstawowà przyczynà pow 

stawania plam pigmentacyjnych jest promieniowanie s∏oneczne. 

Tak˝e stres, stosowanie leków, zaburzenia miesiàczkowe, stoso

wanie zast´pczej terapii hormonalnej w okresie menopauzy, cho

roby wàtroby, tarczycy i nadnerczy zaburzajà prac´ naszych mela

nocytów (komórek odpowiedzialnych za produkcj´ barwnika). Jak 

widaç przyczyn jest wiele. Zima jest najlepszà porà na 

to, aby zaczàç kuracj´, która wyrówna koloryt naszej 

skóry. Najcz´Êciej stosowanym (bo bezpiecznym dla 

naszej skóry)  sk∏adnikiem depigmentacyjnym jest za

warta w màcznicy lekarskiej arbutyna, której pochodnà 

jest hidrochinon. Ten cenny sk∏adnik znaleêç mo˝na  

w kremie Forever Epiblanc. Poprawia on dzia∏anie mela

nocytów, czyli likwiduje przyczyn´, a nie efekt! To bar

dzo istotna informacja, poniewa˝ wiele razy s∏ysza∏am pytania, czy 

Epiblanc rozjaÊni skór´ nieodbarwionà. Epiblanc nie rozjaÊnia  

skóry, dlatego nie stosujemy tego kremu miejscowo na skór´. 

Nak∏adamy go na ca∏à twarz, poniewa˝ wyrównuje on, reguluje  

i normalizuje prac´ komórek odpowiedzialnych za barwnik naszej 

skóry. Dlatego efekty jego dzia∏ania mo˝na zaobserwowaç dopiero 

po kilku miesiàcach. Po tym czasie odbarwione komórki z∏uszczà 

si´ w naturalnym procesie, a nasz naskórek b´dà tworzy∏y  

nowe, zdrowe, od˝ywione i pozbawione nadmiernego barwnika  

komórki. 

Najlepsze efekty usuwania przebarwieƒ uzyskuje si´ stosujàc tera

pi´ skojarzonà, polegajàcà na usuni´ciu ju˝ istniejàcych przebar

wieƒ. Do takiej terapii polecam aloesowà emulsj´ z ekstraktami 

owocowymi R3 Factor. Kwasy owocowe, czyli AHA, majà szerokie 

spektrum dzia∏ania. Przede wszystkim usuwajà martwe 

komórki naskórka, a co wa˝ne, efektywnoÊç hidrochi

nonu wzrasta w przypadku po∏àczenia go z kwasem gli

kolowym, który jest sk∏adnikiem kremu R3 Factor. Pole

cam stosowaç Epiblanc na dzieƒ (jeÊli skóra tego po

trzebuje, mo˝na po kilku minutach dodatkowo na∏o˝yç 

Aloesowà Emulsj´ Nawil˝ajàcà), natomiast na noc Epi

blanc jako podk∏ad pod R3 Factor. 

Pami´tajmy, Epiblac nie rozjaÊnia skóry. Mo˝na go bezpiecznie  

stosowaç na ca∏à twarz lub d∏onie. Mo˝na go zastosowaç jako 

krem poprawiajàcy koloryt naszej skóry, tak aby na wiosn´ by∏a 

ona gotowa do przyj´cia promieni s∏onecznych. Dzi´ki temu  

zapewnimy sobie równomiernà opalenizn´ w przysz∏ym roku.  

Nie mo˝emy jednak zapominaç, i˝ najwa˝niejszym czynnikiem dla 

pomyÊlnego likwidowania przebarwieƒ jest stosowanie Aloesowej 

Emulsji do Opalania z filtrem UV – szczególnie w trakcie szaleƒstw 

na stokach narciarskich.

Ka˝dy z wymienionych produktów zawiera  

aloes. Jest on bogaty w aminokwasy, witaminy,  

mikroelementy. Wykazuje silne dzia∏anie nawil˝ajà

ce, biostymulujàce i bakteriobójcze. Aktywizuje  

i poprawia ukrwienie skóry oraz pomaga w utrzyma

niu równowagi kwasowej. 

Zatem, nie tylko w piel´gnacji, ale przede wszystkim w codziennej 

diecie nie mo˝e go zabraknàç. Kosmetykami likwidujemy bardzo 

cz´sto efekty, a zapominamy o przyczynach takich jak palenie pa

pierosów, z∏a dieta, brak ruchu i stres. Pami´tajmy, ˝e nasza twarz 

jest ekranem naszego organizmu. Zadbajmy wi´c o naszà skór´, 

piel´gnujàc jà jednak tak˝e od wewnàtrz.

Katarzyna Janiczek 

Konsultantka Aloesowej Urody

�

Termokubki 
z logo Forever

kod 30�; cena 15,99 z∏

N O W O Â C I ! 
Ju˝ w sprzeda˝y:

Nowe odznaki 
z logo Forever

kod 303; cena 7,00 z∏

Uroda |
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Bli˝ej natury:

Mleczko 
   pszczele

Âwiat pszczół fascynuje ludzi od zarania wieków. Jedno z najstar

szych malowideł skalnych, w Cuevas de la Avena w Walencji, prze

stawia pszczoły, latajàce wokół otworu w skale, i m´˝czyzn´ próbu

jàcego wybraç miód z tego naturalnego ula. Z kolei najstarszà 

formà pszczelarstwa na ziemiach słowiaƒskich było bartnictwo, 

czyli leÊna hodowla pszczół. 

Od wieków oprócz bardzo dobrze znanego miodu, pszczoły dawa

ły i dajà nam jad i pyłek pszczeli, propolis, wosk, no i właÊnie 

mleczko pszczele. 

Pszczele społeczeƒstwo jest totalnie monarchistyczne, bo jedna 

jest królowa, trutnie raczej dla ozdoby i kupa pracujàcych bab. Fe

nomen natury polega na tym, ˝e wymyÊliła ona coÊ takiego, co  

w populacji, gdzie jest ogromne zag´szczenie osobników na jed

nym metrze kwadratowym, nie powinno dochodziç do chorób, nie 

powinno dochodziç do grzybic i nie powinno dochodziç do stanów 

zapalnych. Do tego powinny te owady szybko rosnàç i nie choro

waç, bo majà byç z nich szybko zdrowi robotnicy. Taka jest filozo

fia ula. 

Ale co to jest mleczko pszczele? Jest to zwiàzek z mieszaninà egzo

gennych aminokwasów. W mleczku sà substancje lipidowe, zwiàzki 

fenolowe, hormony, bardzo dobrze dost´pne biopierwiastki i wita

miny. Na szczególnà uwag´ zasługuje kwas pantotenowy, który 

jest obecny we wszystkich ˝ywych tkankach. Stwierdzono, ˝e kwas 

ten wyst´puje w mleczku pszczelim w niespotykanej w przyrodzie 

koncentracji, czym tłumaczono fakt, ˝e ˝ywiona nim królowa ula 

˝yje nawet i do siedmiu lat, podczas gdy pszczołarobotnica zale

dwie miesiàc. JeÊli chodzi o wag´, to larwa matczyna w ciàgu 

pierwszych kilku dni rozwoju zwi´ksza swojà wag´ kilkaset razy.  

W proporcji wyglàda to tak, jakby nowo narodzone dziecko w ciàgu 

kilku dni osiàgn´ło ci´˝ar kilkunastu ton. Ten szybki wzrost musi 

przebiegaç bezpiecznie, a wi´c musi byç działanie grzybobójcze, 

bakteriobójcze i przeciwpierwotniakowe. Musi byç pewna odpor

noÊç na zaka˝enia wirusowe. No przecie˝ pszczółki tak˝e chorujà 

na choroby wirusowe. Trzeba wi´c tym maluchom zapewniç bez

pieczeƒstwo. I znów màdry człowiek doszedł to tego, ˝e trzeba si´ 

tym zajàç. Dlatego ludzie po˝yczajà od pszczółek mleczko. WłaÊnie 

w takich sytuacjach. […] 

Mleczko reguluje ciÊnienia krwi i rytm pracy serca, hamuje po

wstawanie procesów mia˝d˝ycowych. Bardzo ciekawe jest działa

nie, nie tylko mleczka pszczelego, ale w ogóle preparatów pszcze

lich, na wszystkie stany zapalne błon Êluzowych ˝ołàdka czy dwu

nastnicy. Jest jeszcze mechanizm zwiàzany z tym syndromem,  

który ma coraz wi´cej ludzi w tej gonitwie i w tym stresie. Jest to  

syndrom powszechnego i przewlekłego zm´czenia. Tu mleczko 

jest kapitalne, bo jest w stanie pobudziç centralny układ nerwowy 

do lepszego myÊlenia czy szybszego przewodzenia. Jest mniej 

utrat pami´ci, wi´cej werwy ˝yciowej i wi´cej tej siły nap´dowej. 

Mo˝na by jeszcze długo wyliczaç wszystkie 

schorzenia i dolegliwoÊci, gdzie z pomocà 

mo˝e przyjÊç mleczko pszczele. Ale chyba 

jednak za mało go podkradamy. 

W Polsce, dzi´ki bogatym tradycjom pszcze

larskim si´gajàcym Êredniowiecza, w ostat

nich 15 latach zwi´kszyliÊmy produkcj´ 

mleczka pszczelego trzykrotnie i produkuje

my go w granicach tony czy półtorej rocznie. 

Japoƒczycy skoczyli w tym czasie z 15 do 40 

ton rocznie. W ogóle Japoƒczycy prze˝ywajà teraz taki renesans 

takich naturalnych metod leczenia.

Nasz organizm jest fenomenalnà maszynà. Sam potrafi wyjÊç 

obronnà r´kà z wielu zewn´trznych zagro˝eƒ. Niekiedy jednak po

trzebuje on naszego wsparcia. I tu mo˝e nam przyjÊç z pomocà na

tura. Mo˝emy skorzystaç z królewskiego pokarmu, jakim jest 

mleczko pszczele. MyÊl´, ˝e pszczoły nam t´ kradzie˝ wybaczà.

Krzysztof Stefaƒski 

Assistant Supervisor

Powy˝szy tekst jest przedrukiem z biuletynu elektronicznego autora artyku∏u.

| Produkt
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Wyjàtkowy Forever Success Day 
w styczniu 2007! 

Zapraszamy Paƒstwa 
na ca∏odniowe szkolenie  
jednego z najwi´kszych 
znanych europejskich 
szkoleniowców MLM 

Michaela Strachowitza
13 stycznia 2007 
Teatr ˚ydowski 

pl. Grzybowski 12/16 
Warszawa

godz. 11:0017:30

Regu∏y i zasady MLM
Dzia∏ania, dzi´ki którym ka˝dy mo˝e osiàgnàç 

sukces z Forever

Cena biletu 50 z∏

Szkolenie 6 pk

Przypominamy, ˝e od paêdziernika trwa kwalifikacja 
na kolejne szkolenie 6 pk.:
Dystrybutorzy, którzy w paêdzierniku, listopadzie i grudniu br. 
uzyskajà osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku 
Asystentów Kierownika), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie 
si´ �0 stycznia �007 w Biurze G∏ównym w Warszawie.
Wszystkie osoby, które si´ zakwalifikujà otrzymajà pisemne za
proszenie.

Szansa na Biznes

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego �, godz. 17:00

8, ��/01/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

ELBLÑG 
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 17:00

10/01/07 – Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

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

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
biuro Manager Zofii Staropi´tki 

ul. Hutnicza �4/46, tel. 081/44� 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 081/53 108 53

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

15/01/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

16/01/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie

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

5, �6/01/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

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

9, 16, �3, 30/01/07 – Managerowie regionu

I N F O R M A C J E

Zjazd Âwiatowy/Europejski – Sztokholm 2007

Dobieg∏ koƒca okres kwalifikacyjny na to wyjàtkowe 
wydarzenie.  
W przysz∏ym wydaniu Forever znajdziecie pe∏nà 
list´ osób, które uzyska∏y kwalifikacj´, oraz wa˝ne 
informacje zwiàzane z wyjazdem.
Osoby, które chcà uczestniczyç w Zjeêdzie na koszt 
w∏asny, prosimy o kontakt z Joannà Klupp, Kierow
nikiem Dzia∏u Marketingu FLPP w Biurze G∏ównym 
do �0 lutego �007.

Gwarancja satysfakcji

Przypominamy, ˝e nasze produkty obj´te sà 30dniowà gwarancjà 
satysfakcji. Oznacza to, ˝e ka˝dy klient detaliczny mo˝e w ciàgu  
30 dni od daty zakupu produktu zwróciç go dystrybutorowi i otrzy
maç zwrot pieni´dzy. 
Dok∏adne informacje na temat gwarancji i zwrotu produktów  
znajdziecie w rozdziale 3. Zasad Dzia∏alnoÊci.

Uproszczenie w sposobie rejestracji Umów

Z ogromnà przyjemnoÊcià informujemy, ˝e ju˝ teraz nie jest wyma
gany podpis sponsora na Umowie Dystrybutorskiej. Do rejestracji 
umowy nadal potrzebne sà pozosta∏e dane sponsora oraz podpis  
i dane nowego dystrybutora.
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e od 1 grudnia br. przywrócona 
zosta∏a oryginalna zasada, zgodnie z którà prawo do sponsorowania 
majà dystrybutorzy od stanowiska Assistant Supervisora wzwy˝.

Forever Success Days w Warszawie w roku 2007

13 
stycznia

17 
marca

20 
maja

22 
lipca

15 
wrzeÊnia

17 
listopada 

 XIV urodziny 
FLP Poland

W Y D A R Z E N I A

Wydarzenia i informacje |

$ $ $ $ $
Uwaga! Prosimy o Êledzenie bie˝àcych wydaƒ FORVER. Daty mogà ulec zmianie.



W d∏ugi zimowy wieczór, gdy na dworze szaleje 
Ênie˝yca, zaparz sobie fili˝ank´ Herbatki z Kwiatem 
Aloesu. Jest to bezkofeinowa, niskokaloryczna natu
ralna herbata zio∏owa, stworzona z wyjàtkowej kom
pozycji kwiatów naszego w∏asnego aloesu, odÊwie
˝ajàcego cynamonu, skórki pomaraƒczowej, goêdzików 
oraz kojàcego ziela angielskiego i imbiru. Herbatka  
z kwiatem aloesu jest te˝ znakomitym uzupe∏nieniem 
programu Clean 9 – gdy chcesz si´ wzmocniç w ciàgu 
dnia. 

Ta unikalna kompozycja sk∏adników to wspania∏y 
aromat i smak!

Herbatka z kwiatem aloesuHerbatka z kwiatem aloesu


