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PROGRAM MOTYWACYJNY

W dzisiejszych, doÊç niepewnych czasach ludziom pracujàcym na etacie lub 

zaanga˝owanym w tradycyjny biznes nie jest ∏atwo pozwoliç sobie na zakup samo

chodu lub mieszkania czy na dodatkowe wydatki zwiàzane z utrzymaniem rodziny. 

Z drugiej strony, Forever Living Products nie tylko wyp∏aca wysokie premie 

wynikajàce z Planu Marketingu, ale oprócz tego oferuje ró˝ne programy promocyj

ne mogàce staç si´ êród∏em dodatkowych dochodów. Jednym z najpopularniej

szych programów jest Program Motywacyjny. Dystrybutorzy wykorzystujà uzyska

ne z niego pieniàdze np. na zakup samochodu, mieszkania lub na czesne w szkole 

swoich dzieci.

Jak zakwalifikowaç si´ do udzia∏u w Programie Motywacyjnym?

Poziom I Poziom II Poziom III

Miesiàce kwalifikacji iloÊç pk. grupowych wymaganych do kwalifikacji

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 200

trzeci 150 225 300

Z tytu∏u kwalifikacji dystrybutor otrzymuje dodatkowà premi´, wyp∏acanà w okre
sie do 36 miesi´cy, która wynosi:

Poziom I równowartoÊç 400 USD miesi´cznie

Poziom II równowartoÊç 600 USD miesi´cznie

Poziom III równowartoÊç 800 USD miesi´cznie

Szczegó∏owe informacje na temat kwalifikacji do Programu znajdziecie w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP.

PROGRAM MOTYWACYJNY 
grudzieƒ 2005

Urszula i Miros∏aw Kapustowie

Anna i Metody 
Lubiƒscy
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List od prezydenta

OPTYMIZM

Jest takie powiedzenie znane nam wszyst

kim: „Zobaczyç to uwierzyç”. Prawdopodobnie s∏yszeliÊcie je 

przedstawiajàc biznes nowym osobom. Zw∏aszcza kiedy sami do

piero zaczynacie budowaç biznes, wtedy cz´sto odpowiedê na 

Waszà ofert´ brzmi: Wróç do mnie, jak Ci si´ powiedzie – wtedy po-

gadamy. 

Sytuacja ta przypomina kwadratur´ ko∏a: potrzebujesz nowych 

osób, aby Twój biznes si´ rozwija∏, a z drugiej strony – osoby te 

mówià Ci, ˝ebyÊ si´ z nimi skontaktowa∏, jak Twój biznes si´ rozwi

nie. Jest to doÊç powszechny sposób rozumowania, z którym 

zetknà∏ si´ chyba ka˝dy z Was. Ja jednak chcia∏bym Wam zapropo

nowaç odmienny punkt widzenia – zamiast kierowaç si´ zasadà „zo

baczyç to uwierzyç”, spróbujmy wcielaç w ˝ycie zasad´ „uwierzyç 

to zobaczyç”. Innymi s∏owy, oznacza to uznanie wiary za êród∏o 

si∏y… wiary rozumianej jako ufnoÊç w spe∏nienie nadziei. Tak wi´c, 

byç mo˝e jestem poczàtkujàcy, ale przez ostatni miesiàc lub dwa 

ci´˝ko pracowa∏em. Byç mo˝e z jednej strony odnios∏em ju˝ jakieÊ 

niewielkie sukcesy, ale z drugiej – ktoÊ mi odmówi∏. Jednak moja 

motywacja zaczyna s∏abnàç, poniewa˝ kieruj´ si´ zasadà „zobaczyç 

to uwierzyç” w miejsce tej, która mówi, ˝e „uwierzyç to zobaczyç”. 

W ten sposób sam narzucam potencjalnemu sukcesowi ogranicze

nia, zamiast wspieraç jego rozkwit swoimi codziennymi dzia∏a

niami.

Inna definicja tego rodzaju wiary to optymizm. Naturalna sk∏onnoÊç 

do patrzenia na jasnà stron´ spraw, do szukania iskry radoÊci  

w ka˝dym smutku i do twierdzenia, ˝e szklanka jest w po∏owie 

pe∏na, a nie w po∏owie pusta. Ka˝dy z nas powinien piel´gnowaç 

dar optymizmu. W miar´ jak b´dziemy rozwijaç w sobie ten dar, 

b´dziemy przyciàgaç do siebie innych, dzi´ki czemu nasz biznes 

b´dzie si´ naturalnie rozwija∏ – ale tylko wtedy, gdy b´dziemy pew

ni siebie, radoÊni, pozytywni i b´dziemy cieszyç si´ biznesem  

i ˝yciem. Wtedy ludzie b´dà chcieli z nami przebywaç. Pos∏u˝´ si´ 

s∏owami Roberta Louisa Stevensona: ˚adnego obowiàzku nie 

lekcewa˝ymy tak bardzo jak obowiàzku bycia szcz´Êliwym.

Czy sp´dziliÊcie kiedyÊ troch´ czasu z pesymistà? To doÊwiadczenie 

mo˝e dos∏ownie wyssaç z cz∏owieka si∏y ˝yciowe, przyprawiç o ból 

g∏owy i ka˝dej cz´Êci cia∏a, a˝ w koƒcu zaczyna si´ wàtpiç w same

go siebie. Z drugiej strony, przebywanie z optymistà dodaje energii, 

uskrzydla i zwi´ksza pewnoÊç siebie.

Puenta jest taka, ˝e optymizm i pesymizm sà zaraêliwe. Wybór jed

nej z tych postaw zale˝y wy∏àcznie od Ciebie. Na Tobie spoczywa 

odpowiedzialnoÊç za to, by pok∏adaç wiar´ i nadziej´ w to, czego 

jeszcze osobiÊcie nie doÊwiadczy∏eÊ. Pami´taj, ˝e pot´ga takiego 

optymizmu nie ma ograniczeƒ. Jest wi´ksza ni˝ wiedza, majàtek, 

pozycja; to fundamentalna podstawa bycia osobà, jakà zawsze 

pragnà∏eÊ byç. A w naszym biznesie jest to dar uwierzenia w sukces 

o wiele wi´kszy ni˝ wydaje si´ mo˝liwy. W Forever nie obchodzi 

nas, czy jesteÊ m∏ody czy stary, niski czy wysoki, nie ustalamy  

z góry, jaki sukces osiàgnie konkretna osoba. Wierzymy, ˝e sukces 

nie ma ograniczeƒ; jedyne ograniczenia to te, które przynosisz  

ze sobà.

Wierzymy w Ciebie – widzimy Twój sukces i wiemy, ˝e mo˝esz  

go osiàgnàç! Do dzie∏a: 2006 to rok, w którym zbudujesz coÊ 

trwa∏ego.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora

Pozytywne myÊlenie to wielka si∏a. 

Pami´tajmy jednak, ˝e w naszych g∏owach 

nieustajàco p∏ynà fale, które zamieniajà si´ 

na myÊli i odczucia zgodne z pi´cioma 

zasadami regulujàcymi nasz umys∏ i dwa 

podstawowe rodzaje emocji.

Zasada nr 1: Nasz umys∏ funkcjonuje automatycznie. Nie pozostaje 

bezczynny.

Zasada nr 2: Negatywne emocje przychodzà same. Pozytywne 

emocje trzeba zaszczepiaç.

Zasada nr 3: Pozytywne i negatywne emocje nie mogà jednoczeÊnie 

zaprzàtaç umys∏u.

Zasada nr 4: Wszystko, co robimy, jest nap´dzane potrzebà 

unikni´cia bólu lub naszym pragnieniem zyskania przyjemnoÊci.

Zasada nr 5: Wszystko mo˝emy po∏àczyç z przyjemnoÊcià lub 

bólem, wedle wyboru.

Odrzucajmy negatywne impulsy i budujmy nasz Êwiat na tym, co 

dobre, przyjemne i pi´kne!

JeÊli pami´tamy o tym, nie pozostaje nam ju˝ nic prostszego ni˝ 

karmiç siebie pozytywnymi informacjami, emocjami i radoÊcià, 

a nasze wn´trze zap∏onie jasno i z si∏à, która porwie innych, 

podobnych do nas pozytywnych ludzi.

Z ˝yczeniami samych sukcesów i uÊmiechów!

Wasz,

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek |



SPONSOR ROKU

TOP LIDERZY 2005

1 2

4 5

1

3

4

1. Bogumi∏a i Jan Srokowie
Dystrybutorzy, którzy osiàgn´li najwi´ksze 
obroty grupowe w 2005 roku, zostajà nagro
dzeni wyjazdem na Âwiatowy Zjazd FLP do 
Malezji.

2. Grzegorz Sieczka

3. Ewa ChruÊciƒska

4. Magdalena Strojna

5. Stanis∏awa Karpiƒczyk

1. Anna i Metody Lubiƒscy    2. Anna i Zbigniew Adamik       3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

| Osiàgni´cia 2005
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Asystenci KIEROWNIKA                                                           styczeƒ 2006

Beata Andrzejewska, Bo˝ena Balcar, Magdalena Banach, Wies∏awa Baƒkowska, El˝bieta Barabasz, Lucyna Bartkowska, Magdalena Bàczkow

ska, Jadwiga Begier, Jadwiga Biegalska, Barbara B∏aszczyk, Anna Bryl, Ma∏gorzata Bryniczka, Kamila Brzeziƒska, Barbara Bukowska, Anna 

Buszka, Zbigniew Chare∏za, Beata Cherek, Dorota i Adam Cyganowie, Piotr Czaja, Katarzyna Czapiƒska, Jolanta Czarnecka, Justyna Czech, 

Marta Czulak, Bo˝ena Dadej, Jolanta i S∏awomir D´bkowie, Adam Dworczyk, Barbara Freigant, Hanna Fula, Urszula Furmanek, Ma∏gorzata 

Furtak, Agnieszka Gaik, Adela Ga∏àê, Jadwiga Gatlik, Ewelina Glid, Pawe∏ G∏owacki, Marta i Leszek Goudynowie, Agnieszka Goêdziewicz, 

¸ukasz Grabarski, Ewelina Grzegrzó∏ka, Zofia Gumowska, Anna Heród, Maria Honory, Aldona Jach, Grzegorz Jakóbczyk, Bogumi∏a Jaku

bek, Urszula i Kazimierz Jamrowie, Justyna Janik, Bo˝ena Jastrzàb, Anna Jaworowska, Grzegorz Jurzysta, Beata Kaczmarek, Gabriela Ka

czor, Emilia Kamiƒska, Justyna Kania, Paula Kaêmierczak, Agnieszka Kiliaƒska, Ewa K∏osowska, Dorota Kolany, Barbara Ko∏odziejczyk, Ewa 

Komosiƒska, Anna Kondracka, Agnieszka Konewecka, Alicja Kosiba, Justyna Kotarska, Jan Kowalczyk, Renata i Pawe∏ Kowalscy,  Katarzy

na Kraus, Maria Kupiec, Zofia Kuranda, Marian Kurek, Kazimierz Kutek, Krystyna Kwiatkowska, Barbara Labisz, Anna Lubeƒczuk, Kinga Lu

dwin, Ma∏gorzata ¸akomiec, Ma∏gorzata ¸ukaszczyk, Judyta Macikowska, Luiza Macioszek, Sylwia i Artur Maikowie, Marzena Marciƒczyk, 

Zofia Marszowska, Ireneusz Matiaszek, Genowefa Michalczyk, Mieczys∏aw Michalczyk, Ma∏gorzata Micha∏ek, ¸ucja Mika, Barbara Mikos, 

Lucyna Milewska, Krystyna Miller, El˝bieta Moczygemba, Teresa Modelska, Krzysztof Moras, Stanis∏awa Murzyniec, Sylwia NemÊ, Krysty

na N´dza, Agnieszka Niedziela, Bogumi∏a Nowak, Jolanta Olejniczak, Janusz Opalach, El˝bieta Otorowska, Janusz Paczewski, Regina Pacz

kowska, Anna Pajàk, Ma∏gorzata Pepera, Miros∏awa i Mieczys∏aw Piaseccy, Joanna Pieszczyƒska, Janina Pindel, Helena Piotrowska, Krysty

na Pojawa, Adela Polaczek, Lidia Polasik, Aleksandra Poleszczuk, Bo˝ena Prondzinska, Ma∏gorzata Przepiórka, Jadwiga Pytowska, Tadeusz 

Radosz, Lidia Raj, Marzena Rak, Renata Rams, Iwona Ranachowska, Anna i Leszek Raniewiczowie, Beata Rodak, Wanda Rogalewska, Zbi

gniew Równiak, Agnieszka Rumie˝, Marek Rybaczyk, Teresa Rybicka, Alicja Rydlewska, Agnieszka Ryndak, Krystyna Sarniak, Beata Sasal, 

Barbara Saternus, Julia Sawa, Bogumi∏a Seweryƒska, Teresa Siwiƒska, Danuta Skawska, El˝bieta Skonieczna, Jolanta i Przemys∏aw Sko

rupscy, Danuta Skrzypek, Izabela Skwiernacka, Damian S∏omiak, ˚aneta S∏uga, Anna S∏upna, Katarzyna Smoliƒska, Julia Smy∏a, Ewa  

Sobierajska, Dominik Spyra, Anna Stachoƒ, Renata Stanoch, Kornelia Stranczyk, Sebastian Stranczyk, Teresa Struzik, Halina Suchcicka, 

Magdalena Szczupliƒska, Ma∏gorzata Szeluga, Micha∏ Szer, Stanis∏awa Szklarek, Anna Szmulik, Marlena Szrama, Iwona Szymkuç, Artur 

Szypu∏a, Wenancjusz Szyszka, Krystyna i Andrzej Âlebodowie, Maria Âmieciƒska, Maciej Âmieciƒski, Gra˝yna Âwiàtek, Mariusz Tadla, Zo

fia Tomaszewska, Wioletta Topolnicka, Ewa Trawczyƒska, Martyna Trebisz, Marta Trzop, Katarzyna i Marek Ulatowscy, Erna Urbacz, Rudolf  

Urbacz, Krystyna i Wies∏aw Urbaƒczykowie, Aneta Wargocka, Marzena Wiàcek, Edyta Wiechnik, Anna Wiesio∏ek, El˝bieta Winiarska,  

Marek Wodziaƒski, Mariola Wojtarowicz, Barbara Wojtasik, Janina Wójcik, Lucyna Wróblewska, Beata Wrzos, Jacek Zagórski, Jolanta Za

rzycka, Dorota Zem∏a, Daniel Zieliƒski, ¸ukasz Ziemiak, Maria Zimnicka, Anna Zimochocka, Jacek Zimoƒ, ˚aneta Zwoliƒska, Danuta ˚y∏a

 1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

 2. Anna i Metody Lubiƒscy

 3. Wies∏awa i Adam Spyrowie

 4. Bo˝ena Gaj

 5. Anna i Zbigniew Adamik

 6. Danuta i Edward Wienchowie

 7. Anna i Andrzej Popielarzowie

 8. Krystyna i Jerzy Orubowie

 9. Urszula Zyskowska

10. Krystyna Kwiecieƒ

Osiàgni´cia 2005 | 
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UWAGA! Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Treningu Jonathana odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´  
wywoływane sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.

Awanse i osiàgni´cia | styczeƒ 2005

Józefa Jamrozik Krystyna Kwiecieƒ

Henryka i Kazimierz Rosowie Agata Fabczak

Marzena i Rafa∏ Badowscy Henryka Rosa

Wies∏aw Bukowski Henryka Rosa

Jadwiga Ciszewska Wies∏awa Kruszyƒska

Kinga Cybulska Maria Cybulska

Agata ¸uszczDàbrowska Henryka Rosa

Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie Bo˝ena Luba

Cristin Nilsson Dorotea Magier

Teresa i Piotr Pawliccy Roman Król

Przepraszamy! W poprzednim numerze b∏´dnie podaliÊmy nazwisko p. Grzegorza Orankiewicza, nowego Kierownika.

Jadwiga Adamczyk Miros∏awa Mat∏os

Wies∏awa Krywult Bogus∏awa Mitas

Krystyna i Stanis∏aw Mazurowie Maria Trzop

Bogus∏awa i Krzysztof Mitasowie Józefa Jamrozik

Maria Trzop Krystyna Oruba

1. Krystyna Kwiecieƒ
2. Krystyna i Jerzy Orubowie
3. Józefa Jamrozik
4. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
5. Wies∏awa i Adam Spyrowie

 6. Danuta i Edward Wienchowie
 7. Agata Fabczak
 8. Henryka i Kazimierz Rosowie
 9. Krystyna i Stanis∏aw Mazurowie
10. Bogus∏awa i Krzysztof Mitasowie

10 NAJLEPSZYCH struktury niemened˝erskie

MENED˚EROWIE sponsor:

Asystenci MENED˚ERA sponsorzy:

KIEROWNICY sponsorzy:



Jacek Kandefer, Dyrektor FLPP 
– Skuteczny biznes wg Eddiego Chaia, Podwójnie Diamentowego Mened˝era

Nowi Kierownicy

Nowi Mened˝erowie

Mened˝er Wies∏awa Kruszyƒska  
o odpornoÊci w zimie z produktami 
Forever

Senior Mened˝er  
Anna Lubiƒska  
– Sukces z Forever

Psycholog  
Renata Szyd∏owska – 
Zdrowie przede wszystkim

5 sponsorów na medal

Listopad 2005                                                                                     10 Najlepszych                                                                                          Grudzieƒ 2005

Nowi Asystenci Kierownika
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Fantastyczny poczàtek roku!

Trening Jonathana | 21 stycznia 2006



Ostro∏´ka 17 grudnia 2005

Spotkanie op∏atkowe dystrybutorów i sta∏ych klientów Forever
Okres zwiàzany ze Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia i ostatnie dni roku to dobry czas na 
podsumowania oraz sprecyzowanie planów na Nowy Rok. W takiej w∏aÊnie atmosferze 
odby∏o si´ spotkanie dystrybutorów i sta∏ych klientów Forever przy tradycyjnym op∏atku 
wigilijnym. Organizatorkami tego spotkania by∏y dwie nasze kole˝anki, Asystentki Mene
d˝era Jadwiga Zawadzka i Jadwiga Milewska. Zadba∏y one o ka˝dy szczegó∏, ˝eby by∏o 
uroczyÊcie i zgodnie ze Êwiàtecznà tradycjà.
2005 rok to czas sukcesywnego rozwoju naszej grupy, a okres od wrzeÊnia do grudnia 
charakteryzowa∏ si´ comiesi´cznym wzrostem obrotów, a˝ w rezultacie, pod koniec 
roku, potroiliÊmy je. To nasz wspólny SUKCES, na który sk∏adajà si´ równie wa˝ne 
sukcesy ka˝dego z nas. By∏o wi´c czego nawzajem sobie gratulowaç.
Âwiàteczne spotkanie by∏o równie˝ okazjà do podzi´kowania za szkolenia, wyk∏ady  
i konsultacje lekarskie wspó∏pracujàcym z naszà grupà lekarzom: dr Marii Boruch,  
dr Ró˝y Pysk∏o, dr Lucynie Pogodskiej, dr Janinie GabryÊSuchockiej i dr. Przemys∏awowi 
Makowskiemu.
WÊród nas sà dystrybutorzy, którzy obok rozwijania w∏asnego biznesu we wspó∏pracy  
z Forever anga˝ujà si´ równie˝ w organizacj´ cotygodniowych spotkaƒ i szkoleƒ ca∏ej 
grupy. Sà to: Hanna Kijowska, Dorota Zaorska, ¸ucja ¸apacz, Bo˝ena Bastek, Jadwiga 
Zawadzka, Barbara ˚y∏owska, Zofia Sikorska i Gra˝yna Grzegrzólska. To dzi´ki nim  
w ka˝dy poniedzia∏ek odbywajà si´ otwarte szkolenia marketingowe, prezentacje 
produktów i prezentacje oferty biznesowej Forever. Dlatego nie zapomnia∏ o nich 
foreverowy Miko∏aj i pospieszy∏ ze szczególnymi podzi´kowaniami.
Przed nami styczeƒ – ostatni miesiàc realizacji kwalifikacji na Zjazd Europejski FLP. 
Gratulacje dla szeÊciu naszych dystrybutorów, którzy od paêdziernika z powodzeniem 
zmierzajà do celu! Do spotkania w Nicei i Cannes w czerwcu 2006 r.
¸àcz´ noworoczne pozdrowienia od wspó∏pracowników z Ostro∏´ki dla wszystkich 
dystrybutorów i zaprzyjaênionych grup Forever Living Products Poland.

Stanis∏aw Makowski, Mened˝er

Warszawa 14 stycznia 2006 r.

W po∏owie stycznia w Biurze G∏ównym FLPP odby∏o si´ kolejne szkolenie laureatów 
konkursu 6 pk., poprowadzone przez jednego z najbardziej znanych polskich 
szkoleniowców, Roberta Kroola. Do udzia∏u zakwalifikowali si´:

Anna i Zbigniew Adamik 
Jadwiga Bartosz 
Maria i Janusz Boruchowie 
Maria i Piotr Cybulscy
Gabriela i Waldemar Danilczykowie
Beata Franczak 
Miros∏awa i Jan Gajdowie 
Ma∏gorzata i Narcyz Gdeszowie
El˝bieta i Józef Glapowie
Teresa Gorycka 
Danuta i Micha∏ Grabarscy
Janina Januszewska 

Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Mariola i Kazimierz Kalitowscy
Anna Kaniewska 
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
¸ucja Koby∏ka 
Joanna Koj 
Edyta i Piotr Konieczkowie
Krystyna i Aleksander Konieczny 
El˝bieta Kreczyƒska 
Anna Krempska 
Krystyna i Roman Królowie
Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy

Gra˝yna Kurp 
Magdalena Lewandowska 
Jadwiga Lis 
Gantulga Lombo 
Anna i Metody Lubiƒscy
Teresa i Henryk ¸atowie
Teresa ¸ukaszewska 
Teresa i Stanis∏aw Makowscy
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Agnieszka Mozga∏a 
Agnieszka Osiƒska 
Teresa i Aleksander Pajàkowie

Teresa i Piotr Pawliccy
Dorota i Piotr Paw∏owscy
Miros∏awa i Grzegorz Pietrygowie
Hanna i Jaros∏aw Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Janina i Witold Puchalscy
Gra˝yna Sadowska 
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Irena i Roman Sieczkowie
Katarzyna Sobczak 
Wies∏awa i Adam Spyrowie
Bogumi∏a Sroka 

Zofia i Marian Staropi´tka 
Jagoda Story 
Magdalena Strojna 
Anna Suszyna 
Helena i Wac∏aw Taczkowie
Marek Wierzchowski 
Halina i Jan Zdanowscy
Barbara i Andrzej ˚y∏owscy

Sandomierz 27 grudnia 2005

Spotkanie z okazji zakoƒczenia roku
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Ostróda 7 grudnia 2005

7 grudnia 2005 r. w hotelu Promenada w Ostródzie odby∏o si´ spotkanie z dr Katarzynà 
ZgirskàKulaziƒskà z Akademii Medycznej w ¸odzi. Tematem spotkaniawyk∏adu by∏o 
oczyszczanie i regeneracja organizmu oraz zastosowanie produktów aloesowych  
i suplementów FLP w profilaktyce i zwalczaniu chorób. Spotkanie rozpoczà∏ Przodujàcy 

Mened˝er Grzegorz Sieczka, który przedstawi∏ 
szans´ na Biznes Forever. Wyk∏ad pani doktor by∏ 
niezwykle ciekawy. Atmosfera spotkania by∏a sym
patyczna i ciep∏a, a na koniec urozmaicona losowa
niem upominków dla przyby∏ych, na które oczywiÊcie 
sk∏ada∏y si´ produkty Forever. 

Daniel Choiƒski, Asystent Kierownika

Wyk∏ad dr Katarzyny ZgirskiejKulaziƒskiej by∏ bardzo 
pouczajàcy, poniewa˝ mog∏am dowiedzieç si´ wi´cej 
na temat chorób uk∏adu trawiennego i w jaki sposób 
mo˝na sobie pomóc u˝ywajàc produktów Forever.

Agata Grodzka, Asystent Kierownika

Oczyszczanie i regeneracja organizmu z zastoso
waniem preparatów aloesowych to temat spotkania 
z panià dr Katarzynà Zgirskà, które odby∏o si´  
w grudniu w Ostródzie. Sk∏adam wyrazy wdzi´cz
noÊci dla pani doktor, ˝e tak jasnymi, ciekawymi 

s∏owami przekaza∏a tyle wa˝nych wiadomoÊci. Wierz´, ˝e stosujàc si´ do jej wskazówek, 
jak równie˝ u˝ywajàc preparatów aloesowych, pomog´ sobie, swojej rodzinie i znajo
mym, bo nie ma nic pi´kniejszego ni˝ „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Anna Pi´ta, Asystent Kierownika

7 grudnia 2005 r. w hotelu Promenada w Ostródzie odby∏o si´ spotkanie poÊwi´cone 
produktom Forever, o których mówi∏a dr Katarzyna ZgirskaKulaziƒska z Akademii 
Medycznej w ¸odzi. Nasza grupa pomaga∏a w organizacji spotkania: przygotowywaliÊmy 
produkty do pokazów oraz prezenty do loterii. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zado
woleni oraz zainteresowani produktami.

Agnieszka Sobolewska, Nowy Dystrybutor

| Raporty regionalne



˚ycie Cz´stochowskie 02/01/2006
Zio∏a idealne dla naszych w∏osów
(…) Aloes – zawiera unikalne stymulatory biogenne, dzia∏a regenerujàco, prze-
ciwzapalnie i przeciw∏upie˝owo.

Tele Tydzieƒ 16/01/2006
Zdrowie, energia, odpornoÊç: Aloes i jego sojusznicy
O leczniczych w∏aÊciwoÊciach aloesu wiedzieli ju˝ staro˝ytni. Szczególnie 
popularny by∏ w Egipcie. Z czasem przej´∏a go medycyna ludowa wi´kszoÊci 
krajów. Mikstury z jego soku stosowano jako Êrodek przeczyszczajàcy  
i u∏atwiajàcy trawienie, a miazg´ z liÊci na oparzenia i trudno gojàce si´ rany. 
Robiono te˝ nalewki, które wzmacnia∏y organizm. Potem aloes popad∏ w zapo-
mnienie.
Ponowne zainteresowanie aloes zawdzi´cza farmacji. Uznano jego korzystny 
wp∏yw na uk∏ad trawienny i wprowadzono w sk∏ad niektórych preparatów 
przeczyszczajàcych i ˝ó∏ciop´dnych. Z wyciàgów liÊci powsta∏y natomiast pre-
paraty wykorzystywane w terapii przemiany materii, w nerwicach, uczule-
niach, w stomatologii, okulistyce.
W kolejnych badaniach okaza∏o si´, ˝e wzmacnia organy i uk∏ady organizmu, 
odpornoÊç i witalnoÊç. (…)

Naj 09/01/2006
Podra˝nionà skór´ posmaruj sokiem z aloesu. Przyspieszy jej regeneracj´ i 
z∏agodzi ból. (…)

Teraz Zdrowie 1/01/2006
By stanàç na nogi – aloes
Znany jest od przesz∏o trzech tysi´cy lat. Aloes pojawia si´ na reliefach 
prezentujàcych ogrody staro˝ytnego Egiptu, a wzmianki o nim w papirusach 
traktujàcych o roÊlinach leczniczych. Wyst´puje w ksi´gach Starego i Nowego 
Testamentu. Grecy u˝ywali go w postaci sproszkowanej wraz z dodatkiem mir-
ry i cynamonu do aromatyzowania odzie˝y i poÊcieli, co sprzyja∏o, jak g∏osi 
poemat z V w. p.n.e., rozkoszom cielesnym.
(…) Walory lecznicze aloesu doceni∏a wspó∏czesna medycyna w latach 50. XX 
wieku. Stwierdzono wówczas jego korzystne dzia∏anie w niektórych chorobach 
oczu. Nast´pnie wykazano, ˝e dzi´ki zawartoÊci substancji biologiczne czyn-
nych, witamin i soli mineralnych (m.in. cynk, magnez, miedê) aloes ma 
w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Pobudza 
naturalnà odpornoÊç organizmu, poprawia przemian´ materii, regeneruje 
b∏ony Êluzowe i skór´. Przypuszcza si´, ˝e mo˝e hamowaç rozwój niektórych 
nowotworów. Aloes wchodzi w sk∏ad wielu preparatów leczniczych, doust-
nych i stosowanych zewn´trznie, oraz kosmetyków.
Stosowany jest w chorobach uk∏adu trawiennego, m.in. w przypadkach nie˝ytu 
˝o∏àdka i jelit. Zawarte w nim zwiàzki czynne, pobudzajàc wydzielanie soku 
˝o∏àdkowego i ˝ó∏ci u∏atwiajà trawienie, zapobiegajà nadmiernej fermentacji  
w jelitach, wzd´ciom i innym zaburzeniom pracy przewodu pokarmowego. 
Wyciàgi z aloesu majà dzia∏anie przeczyszczajàce. Preparaty z jego dodatkiem 
sprzyjajà odchudzaniu.
W okulistyce aloes wykorzystywany jest w zwalczaniu stanów zapalanych oraz 
pomocniczo w przypadkach zwyrodnieƒ rogówki i siatkówki oka oraz zaniku 
nerwów wzrokowych. Stosowany jest tak˝e w stomatologii w leczeniu chorób 
przyz´bia oraz w stanach zapalnych Êluzówki jamy ustnej. Preparaty z aloesem 
przynoszà ulg´ osobom cierpiàcym na zapalenia zatok, nerwobóle, kurcze 
mi´Êni, bóle stawów na tle reumatycznym. (…)

Dziennik Zachodni Zag∏´bie 24/01/2006
Lepiej zapobiegaç, ni˝ leczyç
(…) Mo˝emy te˝ si´gnàç po preparaty poprawiajàce odpornoÊç organizmu. 
Nale˝à do nich:
(…) – Immunostymulatory nieswoiste, czyli preparaty naturalne, g∏ównie po-
chodzenia roÊlinnego. Jednym z immunostymulatorów nieswoistych jest alo-

es, który ma w∏aÊciwoÊci wzmacniajàce, immunostymulujàce i antyutleniajàce. 
Nowa Trybuna Opolska 19/01/2006
Nie tylko zdobi, ale i pomaga w chorobie
Aloes. (…) W∏aÊciwoÊci lecznicze tej roÊliny sà znane na ca∏ym Êwiecie od 
wieków i wykorzystywane przez znawców medycyny naturalnej. (…)
Nale˝y pami´taç, ˝e do celów leczniczych wykorzystuje si´ tylko liÊcie aloesu 
(…), a konkretnie otrzymywany z nich jasny, g´sty ˝el. Skutecznie pomaga on  
w gojeniu ran i owrzodzeƒ skóry, leczeniu oparzeƒ i odmro˝eƒ oraz ∏agodzi ból. 
(…)

Echo Dnia Radomskie Nasz Styl, 25/01/2006
Kosmetyczny alfabet
Aloes. Aloe, rodzina Liliowatych, zaliczany do grupy Z∏otog∏owych. (…) obej-
muje oko∏o 250 gatunków (…) Znaczenie lecznicze majà przede wszystkim alo-
es drzewiasty, aloes sokotrzaƒski i aloes zwyczajny. Surowcem jest sok z liÊci 
aloesu, zawierajàcy szereg sk∏adników aktywnych, wp∏ywajàcych na przyspie-
szanie przemiany materii, regeneracj´ tkanki, nawil˝anie. Dzia∏a równie˝ prze-
ciwzapalnie i ∏agodzàco, obni˝a poziom cukru i cholesterolu we krwi.

Salon i Elegancja Kosmetik Int. styczeƒ 2006
Aloe Vera gasi pragnienie skóry
Szansà dla salonów kosmetycznych, które stawiajà pierwsze kroki w swo-
jej bran˝y sà zabiegi z wykorzystaniem aloesu. Pod warunkiem, ˝e wybie-
rzemy roÊliny o najwy˝szej jakoÊci. Kosmetyczka Sieglinde Lehmer za∏o˝y∏a 
przed dwoma laty w∏asny salon w Monachium. Jakie sà jej pomys∏y na zasto-
sowanie aloesu w salonie? „Witam klientk´ rytua∏em, w którym wykorzystuj´ 
w 100% w∏aÊciwoÊci aloesu. Wspólnie pijemy sok z tej roÊliny, celebrujàc jej 
cenny wp∏yw na nasze pi´kno i zdrowie. Wyg∏adzajàce dzia∏anie aloesu na 
Êluzówk´ klientka czuje od razu.” (…) 
RoÊlinny skarbiec
W ˝elu aloesu znajduje si´ oko∏o 160 ró˝nych substancji aktywnych, 
po∏àczonych ze sobà w niepowtarzalny sposób. To prawdziwy skarbiec cen-
nych substancji od˝ywczych: wa˝nych witamin (prowitamina A, witaminy  
z grupy B, witamina C i E), nasyconych aminokwasów (np. leucyna, lizyna, fe-
nyloalanina), ró˝nych minera∏ów, pierwiastków Êladowych, jak magnez, wapƒ, 
˝elazo, cynk, a tak˝e cennych enzymów.
To w∏aÊnie te substancje od˝ywcze – jak pokazujà badania – sà niezb´dne do 
prawid∏owego przebiegu procesów naprawczych b∏on komórkowych. Aloes 
piel´gnuje wi´c skór´, dostarczajàc jej w obfitoÊci substancji od˝ywczych. Pod 
warunkiem oczywiÊcie, ˝e pochodzi z upraw ekologicznych. Bardzo wa˝nà 
rol´ odgrywa równie˝ proces jego obróbki. To on decyduje o ostatecznej 
jakoÊci powsta∏ego produktu. 
W∏aÊciwa jakoÊç
Wysokà jakoÊç produktu gwarantuje odpowiednie przetwarzanie aloesu. ˚el 
aloesowy jest r´cznie wyjmowany z liÊci i nast´pnie przerabia si´ go na sok  
w sposób jak najmniej inwazyjny. Tak pozyskany ˝el wch∏aniany jest g∏´boko  
w skór´, gdzie przekazuje swoje sk∏adniki od˝ywcze komórkom. Poprawia on 
nie tylko wyglàd ca∏ej skóry – jego dobroczynne dzia∏anie odczuwa ca∏y  
organizm.
Wiele produktów z napisem „aloe vera” na opakowaniu zawiera 70-90 proc. 
wody destylowanej lub nawet zwyk∏ej, a tylko niewielki procent wyciàgu aloe-
sowego. Cz´sto sà to koncentraty z roÊliny mro˝onej lub suszonej. Nic wi´c 
dziwnego, ˝e tego typu produkty zupe∏nie inaczej dzia∏ajà na skór´ ni˝ kosme-
tyki z czystego aloesu. Jest to wyczuwalne natychmiast. 
Aloes sta∏ si´ modny i dodaje si´ go dos∏ownie do wszystkiego – jogurtu, tor-
tów, Êrodków myjàcych, a nawet rajstop – obiecujàc zdrowie i dobre samopo-
czucie. Tego typu propozycje niewiele majà wspólnego z prawdziwym aloe-
sem. (…)

9
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10

Sukces jest wyzwaniem. Jestem pewien, ˝e gdyby tak nie by∏o, 

wi´cej osób odnosi∏oby sukcesy, a przecie˝ na jednà osob´ 

zrywajàcà owoce z drzewa sukcesu przypada wiele innych wcià˝ 

oglàdajàcych korzenie i próbujàcych dowiedzieç si´, na czym ca∏a 

rzecz polega. Zadziwia ich i osza∏amia to coÊ, co zdaje si´ byç 

jakimÊ dziwnym, skomplikowanym i nieuchwytnym sekretem, któ

ry trzeba odkryç, aby osiàgnàç sukces. Wydaje si´, ˝e podczas gdy 

wi´kszoÊç z trudnoÊcià zarabia na ˝ycie, dla o wiele mniejszej gru

py wszystko idzie jak z p∏atka. Zamiast zarabiaç na ˝ycie, ludzie ci 

zaanga˝owani sà w zdobywanie fortuny i korzystanie z niej. Wszyst

ko samo wydaje si´ dla nich uk∏adaç. A tymczasem o wiele wi´ksza 

grupa ludzi w oszo∏omieniu rozmyÊla o tym, jak ˝ycie mo˝e byç 

niesprawiedliwe i skomplikowane.

Cz∏owiek myÊli sobie: Jestem mi∏ym cz∏owiekiem. Jak to jest, ˝e 

ten drugi facet jest szcz´Êliwy i prosperuje, a ja mam zawsze pod 

górk´? Jestem dobrym m´˝em, dobrym ojcem i dobrym pracowni-

kiem. Dlaczego nic mi nie wychodzi? ˚ycie jest po prostu nie fair. 

Od niektórych z tych osób, którym wszystko zdaje si´ przychodziç 

samo, jestem nawet màdrzejszy i gotów ci´˝ej pracowaç. – A po

tem sadowi si´ na kanapie i sp´dza kolejny wieczór przed telewizo

rem. A wiesz co? Nie wystarczy byç dobrà osobà i dobrym pra

cownikiem. Trzeba jeszcze dobrze planowaç i dobrze marzyç. Mu

sisz ju˝ teraz dostrzegaç swojà gotowà przysz∏oÊç. Musisz byç go

tów naprawd´ ci´˝ko pracowaç oraz radziç sobie z gorszymi dnia

mi i rozczarowaniami. Musisz nauczyç si´ czerpaç radoÊç z narzu

conego sobie re˝imu dzia∏ania oraz z procesu robienia rzeczy, któ

re sprawiajà Ci trudnoÊç, a˝ wreszcie stanà si´ proste. Je˝eli chcesz 

odnieÊç sukces, musisz byç gotowy i ch´tny,  by atakowaç wyzwa

nia, poniewa˝ wyzwania sà cz´Êcià sukcesu. Mo˝e si´ wam wyda

waç, ˝e to straszenie du˝o rzeczy do zrobienia, ale zapewniam was, 

˝e proces przechodzenia od przeci´tnoÊci do fortuny naprawd´ nie 

jest taki trudny. Trudne jest jedynie zastanawianie si´ nad nim. 

RozmyÊlanie o ca∏ym tym wysi∏ku, zmianach i staraniach jest  

o wiele gorsze, gdy pozostaje rozmyÊlaniem, ni˝ gdy wcielamy je 

w ˝ycie. Mog´ wam daç s∏owo, ˝e wyzwaniom, które napotkacie 

na drodze do sukcesu, o wiele ∏atwiej sprostaç ni˝ potyczkom  

i rozczarowaniom, jakie sà udzia∏em ludzi przeci´tnych. Stawianie 

czo∏a wyzwaniom i pokonywanie ich uskrzydla. W jakiÊ sposób 

staje si´ pokarmem dla duszy i umys∏u. Sprawia, ˝e stajesz si´ 

kimÊ wi´cej ni˝ dotychczas. Wzmacnia „musku∏y” umys∏u i przygo

towuje na kolejne wyzwanie.

Sukces  jest 
wyzwaniem

Cz´sto powtarzam, ˝e aby mieç wi´cej, najpierw musisz staç si´ 

kimÊ wi´cej, a˝eby staç si´ kimÊ wi´cej, musisz zaczàç pracowaç 

nad sobà o wiele ci´˝ej ni˝ pracujesz nad czymkolwiek innym. Ale 

oprócz zdobywania nowej wiedzy, nowych umiej´tnoÊci i nowych 

doÊwiadczeƒ wa˝ne jest tak˝e odkrywanie nowych emocji. Nasze 

odczucia wobec tego, co wiemy, sà czynnikiem w najwi´kszym 

stopniu decydujàcym o tym, jak u∏o˝y si´ nasze ˝ycie. To, co myÊli

my o swoich szansach i opcjach, determinuje intensywnoÊç na

szych dzia∏aƒ. Zaryzykowaç czy nie? Przy∏àczyç si´ czy nie? Uwie

rzyç czy nie uwierzyç?

Chcia∏bym, abyÊcie wyzwolili w sobie silne uczucia w stosunku do 

swojego ˝ycia i tego, co z tym ˝yciem chcecie zrobiç. Prawdopo

dobnie macie du˝à wiedzà i jeszcze wi´ksze doÊwiadczenie, a tak˝e 

pewnie wi´kszoÊç umiej´tnoÊci potrzebnych do odniesienia suk

cesu. Tym, czego mo˝e Wam natomiast brakowaç, sà silne emocje 

odczuwane wobec tego, czego pragniecie. Byç mo˝e nale˝ycie do 

tej grupy osób, która tak bardzo zaj´∏a si´ zarabianiem na ˝ycie, ˝e 

zapomnia∏a o dost´pnych opcjach i szansach, by samemu kszta∏

towaç swoje ˝ycie.

Niech wasze pot´˝ne emocje pomogà wam przyjrzeç si´ ponow

nie swojemu ˝yciu i kierunkowi, w którym zmierzacie. W koƒcu 

macie tylko jedno ˝ycie – przynajmniej na tej planecie. Dlaczego 

wi´c nie sprawiç, aby by∏o ono przygodà pe∏nà osiàgni´ç? Dlacze

go nie odkryç tego, co ka˝dy z was mo˝e zrobiç i co ka˝dy z was 

mo˝e mieç? Dlaczego nie przekonaç si´, jak wielu innym osobom 

mo˝ecie pomóc, a przy okazji jak to mo˝e pomóc wam?

Dlaczego nie podjàç tego wyzwania, jakim jest sukces?!

Za wasz sukces!
Artyku∏ autorstwa Jima Rohna, czo∏owego amerykaƒskiego filozofa bizne-
su. Bezp∏atny cotygodniowy E-zine 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, America’s Foremost Business Phi-
losopher. To subscribe to the Free Jim Rohn Weekly E-zine go to www.ji-
mrohn.com or send a blank email to subscribe@jimrohn.com 
Copyright © 2001 Jim Rohn International. All rights reserved worldwide. 
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Zasady programu:

1. Program trwa od 1 marca do 30 czerwca 2006 r.

2.  Wszystkie wymagania muszà zostaç spe∏nione w czasie 

trwania programu.

3.  Kwalifikacja odbywa si´ zgodnie z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLP 

Poland.

Aby uzyskaç kwalifikacj´, nale˝y:

byç aktywnym przez ca∏y czas trwania programu

 zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu 

Nowych Dystrybutorów*

 z których ka˝dy musi w czasie trwania programu osiàgnàç 

stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie zakupiç co 

najmniej 2 pk.

•

•

•

 pomóc 5 nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu 

dwóch kolejnych Nowych Dystrybutorów*

 z których ka˝dy musi w czasie trwania programu osiàgnàç 

stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie zakupiç co 

najmniej 2 pk.

 osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 45 pk.  

w czasie trwania konkursu

Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ 

dat´ zatwierdzenia umowy dystrybutorskiej przez Biuro 

G∏ówne FLP Poland.

*  UWAGA! Dystrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do 

konkursu.

•

•

•

PROGRAM PROMOCYJNY 2006!

Nagroda:

WEEKENDOWY WYJAZD SZKOLENIOWY
13 wrzeÊnia 2006 r.

W ubieg∏ym roku dystrybutorzy zdobywali nowe wiadomoÊci  
i doskonalili swoje umiej´tnoÊci w budowaniu biznesu Forever 
podczas szkoleƒ licznie organizowanych przez FLP, w tym podczas 
szkoleƒ 6 pk.  W tym roku nadszed∏ czas na wprowadzenie tej 
wiedzy w ˝ycie i jeszcze dynamiczniejszy rozwój biznesu – nagrodà 
dla was b´dà nie tylko wy˝sze premie, ale tak˝e... 

Z ogromnà przyjemnoÊcià przedstawiamy specjalny  
PROGRAM PROMOCYJNY 2006!

Team 
Building

 Intensywne warsztaty 
networkowe prowadzone  

przez  
Michaela Strachowitza,  

jednego  
z najbardziej znanych  

europejskich  
szkoleniowców MLM  

Motywacja • Integracja • Zabawa

Miejsce i szczegó∏y dotyczàce weekendu ju˝ w marcowym wydaniu „Forever”.
Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´.
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1.  Mià˝sz Aloe Vera
Produkt, który niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce na liÊcie bestsel
lerów FLP. Jest niezmiernie bogaty w substancje od˝ywcze, zwi´ksza 
odpornoÊç, dodaje energii i wzmacnia organizm. Co wi´cej, poprawia 
wch∏anianie wartoÊciowych sk∏adników zawartych w innych suple
mentach diety, dlatego warto popijaç nim inne produkty od˝ywcze 
Forever.  

2.  Mià˝sz Aloe Vera z sokiem z ˝urawin i jab∏ek
W tym produkcie unikalne w∏aÊciwoÊci mià˝szu aloesowego zosta∏y 
wzmocnione przez dodatek soku z ˝urawin i pektyn z jab∏ek. Wspólne 
dzia∏anie tych naturalnych substancji razem z mià˝szem aloesu popra
wia prac´ jelit, sprzyja prawid∏owemu przebiegowi trawienia i spraw
nemu oczyszczaniu organizmu.

3.  Aloesowy Dezodorant Ever-Shield
Kosmetyk w pe∏ni naturalny – nie zawiera szkodliwych antyperspira
cyjnych zwiàzków chemicznych. Nie hamuje naturalnego wydzielania 
potu, ale za to, dzia∏ajàc na mikroflor´ skóry w sposób ca∏kowicie na
turalny, niezwykle skutecznie i trwale zapobiega powstawaniu kr´pu
jàcych zapachów. 

4.  Forever Nature-Min
Znakomite, naturalne êród∏o substancji mineralnych w bardzo ∏atwo 
przyswajalnej postaci oraz w doskona∏ych proporcjach! Tabletki Fore
ver NatureMin zapobiegajà dolegliwoÊciom wynikajàcym z niedo
borów mineralnych i ∏agodzà je, wspomagajà proces wzrostu oraz 
wzmacniajà z´by, paznokcie i w∏osy.

5.  Galaretka Aloe Vera
Bodaj najbardziej uniwersalny produkt w ofercie FLP! Jest to czysty 
mià˝sz aloesowy osadzony na lekkim oboj´tnym noÊniku ˝elowym – 
wszystko, co wiemy o dzia∏aniu aloesu na skór´, jest skondensowane 
w tubce Galaretki Aloe Vera. Ma ona wszechstronne zastosowanie  
w piel´gnacji skóry, m.in. ∏agodzi Êwiàd i pieczenie, przyspiesza pro
cesy gojenia i regeneracji skóry, skraca czas trwania podra˝nieƒ i sta
nów zapalnych skóry oraz dzia∏a bakteriostatycznie i grzybobójczo. 

BESTSELLERY   2005
| Akademia biznesu
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6.  Forever Garlic-Thyme
Bardzo udane po∏àczenie czosnku z tymiankiem w kapsu∏kach, które 
rozpuszczajà si´ dopiero w jelicie cienkim, dzi´ki czemu charaktery
styczna woƒ czosnku jest dla otoczenia zupe∏nie niewyczuwalna. Fore
ver GarlicThyme pomaga skracaç czas trwania infekcji wirusowych  
i bakteryjnych, wzmacnia odpornoÊç oraz zapobiega post´pom mia˝
d˝ycy i zaburzeniom krà˝enia.  

7.  Mleczko Pszczele Forever
Pokarm przeznaczony dla wybranych, czyli dla królowej ula! Teraz i my 
mo˝emy korzystaç z fenomenalnego bogactwa sk∏adników od˝yw
czych zawartych w tym produkcie. Mleczko pszczele poprawia stan 
ogólny, zwi´ksza odpornoÊç i przywraca zdolnoÊç do wysi∏ku fizycz
nego i intelektualnego. Poprawia widzenie, pami´ç oraz zwi´ksza 
ogólny zasób si∏ ˝yciowych.

8.  Forever Freedom
Produkt obecny na naszej liÊcie bestsellerów od momentu wprowa
dzenia na polski rynek! Mià˝sz aloesowy zosta∏ tu wzbogacony 
glukozaminà i chondroitynà – dwiema naturalnymi substancjami, 
wchodzàcymi w sk∏ad tkanki chrz´stnej i bioràcymi udzia∏ w jej 
prawid∏owym nawil˝eniu oraz od˝ywianiu – oraz witaminà C i MSM. 
Dzi´ki tym sk∏adnikom Forever Freedom dostarcza tkance chrz´stnej 
niezb´dnych substancji od˝ywczych, ∏agodzi objawy dolegliwoÊci sta
wowych i zapobiega ich nawrotom, chroni przed kontuzjami stawowy
mi, wzmacnia stawy, kr´gos∏up oraz Êci´gna.

9.  Forever Absorbent-C
Dostarcza pe∏nà dziennà dawk´ witaminy C – dzi´ki unikalnemu po∏à
czeniu z b∏onnikiem owsianym jest ona niemal w stu procentach absor
bowana przez organizm. Nie ma takiej tkanki w naszym ciele ani takiej 
przemiany biochemicznej, która mog∏aby si´ obyç bez witaminy C: od 
niej zale˝y nie tylko odpornoÊç, zdrowe koÊci i z´by, prawid∏owa pra
ca serca i uk∏adu krwionoÊnego, ale tak˝e uroda!

10.  Aloesowa Pasta do z´bów Forever Bright
Dzi´ki unikalnym w∏aÊciwoÊciom bakteriostatycznym mià˝szu Aloe 
Vera niezwykle skutecznie zabezpiecza zarówno przed próchnicà, jak  
i tworzeniem si´ kamienia. Gojàce dzia∏anie aloesu powoduje z∏ago
dzenie stanów zapalnych i zapobiega nawracajàcym infekcjom bakte
ryjnym oraz grzybiczym. Naturalne, bakteriobójcze w∏aÊciwoÊci mià˝
szu zosta∏y w tej paÊcie zwielokrotnione przez dodatek propolisu.

BESTSELLERY   2005
Akademia biznesu |
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NOWOÂCI!!!!

4 ulotki tematyczne

Ju˝ do kupienia we wszystkich Centrach Produktów FLPP

Kod:    407                 408                 405                  406
Cena: 0,50 z∏/egz.

Promocja! 
Pakiet 50 szt. – cena 10 z∏, czyli 0,20 z∏ za 1 szt.

P∏yty CD

Forever Freedom                 Napoje aloesowe
Kod:                  403 404

Obie p∏yty ju˝ do nabycia we wszystkich Centrach Produktów FLPP 
Cena: 8 z∏/szt.

Promocja! Kupujàc 5 szt. Forever Freedom, otrzymasz 
p∏yt´ „Forever Freedom” GRATIS!

Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Europejski Zjazd FLP

W nast´pnym numerze pe∏na lista osób, które zakwalifikowa∏y si´ 
do uczestnictwa w tym wyjàtkowym wydarzeniu!
• Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na Zjazd na koszt 
w∏asny prosimy o kontakt z Joannà Klupp w Biurze G∏ównym FLPP, 
nie póêniej ni˝ do 31 marca br.
• Pierwsze spotkanie przedwyjazdowe 18 marca, bezpoÊrednio  
po Treningu Jonathana w Teatrze ˚ydowskim w Warszawie,  
pl. Grzybowski 12/16.

Przypominamy

Dystrybutorzy zamawiajàcy produkty za poÊrednictwem firmy ku
rierskiej w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki zobowiàzani 
sà do natychmiastowego zg∏oszenia uwag Kurierowi. Uszkodzona 
paczka winna byç opisana w obecnoÊci kuriera, powinien zostaç 
spisany Protokó∏ Szkody. Paczka musi byç odes∏ana z Protoko∏em 
Szkody oraz kopià Faktury pod adres: FLP Poland sp. z o.o.; 
03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14. O fakcie uszkodzenia 
lub zastrze˝eniach, nale˝y poinformowaç Biuro G∏ówne FLP Po
land. Numery telefoniczne pod, którymi przyjmowane sà wszyst
kie zastrze˝enia i uwagi: (0-22) 456 43 54; (0-22) 456 43 55. 

27 lutego 2006 r., godz. 14.00

WYJÑTKOWE SPOTKANIE MOTYWACYJNE!!!!
Relacja na goràco z Europejskiego Zjazdu Podzia∏u Zysków

GOÂå SPECJALNY Z BIURA G¸ÓWNEGO FLP INT.

AIDAN O'HARE,
wiceprezydent ds. sprzeda˝y i marketingu

Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, Warszawa

AffOK  21/07/05  17:01  Page 1



Trening Jonathana 18 marca 2006 r.
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00
• Forever w trosce o naszych milusiƒskich – lekarz weterynarii 

Gra˝yna Szw´dziuk-B´Ê
• Wielcy liderzy – wielkie czeki, czyli relacja z Europejskiego Zjaz-

du Podzia∏u Zysków w Bukareszcie
• Poznajmy uczestników Zjazdu Âwiatowego w Malezji i Europej-

skiego w Nicei
• Jak oceniasz wyniki swoje i grupy po I kwartale 2006?
Ceny biletów: grupowe dla 5 osób – 50 z∏ (do kupienia tylko do 10 
marca); indywidualne – 20 z∏

Jak zawsze w przeddzieƒ Treningu zapraszamy na:

Spotkanie Mened˝erów 17 marca 2006 r.
Biuro G∏ówne FLP Poland, Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, g. 13:00

Urodziny Oddzia∏u Kraków 11 marca 2006
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. 29 Listopada 46, g. 12:00
• Skuteczny biznes wg Eddiego Chaia, Podwójnie Diamentowego 

Mened˝era – Dyrektor FLPP Jacek Kandefer
• Czym jest sukces z Forever – Diamentowo-Szafirowy Mened˝er 

Bogumi∏a Sroka
• Zasady i techniki utrzymywania motywacji na wysokim pozio-

mie Mened˝er Renata Szyd∏owska
• Nowe awanse mened˝erskie: Jak oni to robià?!
• Forever Together – wa˝ne po∏àczenie roÊlin w produktach FLP  

– dr Artur Nowak 

Spotkania regionalne
WROC¸AW, 25 marca 2006 r.
Hotel Holiday Inn, ul. Pi∏sudskiego 49/57, godz. 12:00
• Skuteczny biznes wg Eddiego Chaia – Dyrektor Jacek Kandefer
• Znaczenie relacji mi´dzyludzkich w budowaniu stabilnej struktury 

sprzeda˝owej – Diamentowo-Szafirowy Mened˝er Bogumi∏a Sroka 
• Twoje oczekiwania a zaanga˝owanie w prac´ z Forever – 

Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
• Konsekwentna praca u podstaw – Przodujàcy Mened˝er Jacek 

Bartkowiak
• Sukces zaczyna si´ od marzeƒ – Senior Mened˝er Urszula Ostrowska 

SPAŁA (k. Tomaszowa Maz.), 1 kwietnia 2006 r.
Hotel MoÊcicki, ul. Nadpiliczna 2, godz. 12:00
• Skuteczny biznes wg Eddiego Chaia – Dyrektor Jacek Kandefer
• Czym jest sukces z Forever – Diamentowo-Szafirowy 

Mened˝er Bogumi∏a Sroka 
• Produkty Forever w polepszaniu odpornoÊci i walce ze stresem 

– dr Maria Kraczka 

WARSZAWA, 22 marca 2006 r.
Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Regeneracja organizmu po zimie. Clean+Lean – dr Katarzyna  

Zgirska-Kulaziƒska

KATOWICE, 22 marca 2006 r.
SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00 
• Szansa na Biznes
• Program od˝ywczy Forever jako ˝ywnoÊç specjalna (pharma-

food) – dr Jerzy Oleszkiewicz

POZNA¡, 9 marca 2006 r.
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 17:00
• Szansa na Biznes
• Produkty Forever w profilaktyce ADHD u doros∏ych i dzieci  

– dr Maria Kraczka

ELBLÑG, 9 marca 2006 r.
Hotel Elzam, Pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
Regeneracja organizmu po zimie. Clean+Lean – dr Katarzyna 

Zgirska-Kulaziƒska 

KRYNICA, 4 marca 2006 r.
Hotel Saol, ul. Zdrojowa 16
• Szansa na Biznes
• Od kataru do astmy – dr Artur Nowak 

OSTRÓDA, 8 marca 2006 r.
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• OdpornoÊç i alergie u dzieci i u doros∏ych – dr Katarzyna Zgirska- 

-Kulaziƒska

SANDOMIERZ, 16 marca 2006 r.
Instytut Teologiczny, ul. Mariacka 9, godz. 18:00
• Szansa na biznes
• Od kataru do astmy – dr Artur Nowak

LUBLIN, 10 marca 2006 r.
(Sala do potwierdzenia u Mened˝er Urszuli Zyskowskiej, tel. 0 81 
5310853), godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Produkty Forever w trosce o nasze dzieci – dr Zdzis∏aw Kubat

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ 
Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00
7, 21/03/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00
1/03/06 – Mened˝er Krystyna Król 

ELBLÑG 
Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
8/03/06 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
1/03/06 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

KRAPKOWICE 
biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. ks. Duszy 32, g. 18:00 
9/03/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

LUBLIN 
Hotel Lwów, ul. Bronowicka 2, godz. 18:00
6/03/06 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko

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

OSTRO¸¢KA 
SM, ul. Hallera 13, godz. 17:00 
7/03/06 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

OSTRÓDA 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00
9, 30/03/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
 7/03/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
21/03/06 – Mened˝er Krzysztof Aleksandrowicz

Uwaga! Uwaga! Zjazd „PIECZYSKA” 2006 
Organizatorzy: Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

31 marca – 2 kwietnia 2006 w miejscowoÊci Pieczyska, OÊrodek 
„˚agiel” (nad Zalewem Koronowskim)

Informacje o oÊrodku na stronie www.wdw-zagiel.prv.pl

Weekend pe∏en szkoleƒ, prowadzonych przez liderów FLP Poland. 
Szczegó∏owy program wyjazdu dost´pny u organizatorów

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest wp∏ata na konto organi-
zatora. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami – tel.: (052) 
349 62 66, komórka 0 600 925 701. 



Prosta droga do 
szczup∏ej sylwetki

Clean 9
✔ dziewi´ciodniowy oczyszczajàcy program od˝ywczy

✔ poczàtek drogi ku trwa∏ej kontroli wagi

✔ pomaga oczyÊciç organizm ze szkodliwych substancji

✔  zawiera Mià˝sz Aloe Vera, Forever Lite, Forever Garcinia 
Plus, Pola Zieleni oraz broszur´ z dok∏adnymi instrukcjami

kod 9216

Lifestyle 30
✔ pomaga uzyskaç i utrzymaç prawid∏owà wag´

✔ utrwala w∏aÊciwe nawyki ˝ywieniowe i styl ˝ycia

✔  zawiera Forever Lite, Mià˝sz Aloe Vera, Forever Garcinia 
Plus, Pola Zieleni, Forever Active Probiotic oraz broszur´  
z propozycjami diety i çwiczeƒ

kod 9223 (z Mià˝szem Aloe Vera)

kod 9225 (z Aloe Berry Nectar)


