
• 26 maja – Dzieƒ Matki
• 1 czerwca – Dzieƒ Dziecka
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Kiedy pisz´ ten list, w∏aÊnie zaczynamy Zjazd Âwiatowy w Malezji  

i Singapurze. Jest to wydarzenie, na które co roku czekam z niecier

pliwoÊcià, poniewa˝ daje mi ono wyjàtkowà mo˝liwoÊç wartoÊcio

wego sp´dzenia czasu z najlepszymi dystrybutorami z ca∏ego Êwiata 

oraz wspólnego zwiedzania przepi´knych miejsc. 

Przebywanie z uczestnikami Zjazdu Âwiatowego oraz wspania∏ymi 

dystrybutorami Malezji i Singapuru stanowi dla mnie inspiracj´  

i przypomnienie nieograniczonych mo˝liwoÊci, które przed nami 

stojà. Je˝eli dobrze nam si´ wiedzie: cieszymy si´ zdrowiem, 

finansowà swobodà i skutecznie zarzàdzamy swoim czasem, 

b´dziemy w stanie osiàgnàç wszystko. Jednak dla ka˝dego z nas 

kluczem jest znalezienie szansy, która da nam dost´p do tych trzech 

czynników. Wiem, ˝e takà szansà jest Forever. Jest ona oferowana 

ka˝demu, kto skoƒczy∏ 18 lat. Nikogo nie dyskryminuje, nie zna gra

nic ani ograniczeƒ.

Pomówmy troch´ dok∏adniej o tych trzech czynnikach. Dobre zdro

wie: w ostatnim liÊcie wspomnia∏em, ˝e nikt nam go nie mo˝e za

gwarantowaç; co wi´cej, choroba mo˝e uderzyç znienacka. Jednak 

wiemy, ˝e je˝eli dbamy o nasz organizm – regularnie çwiczymy, do

brze si´ od˝ywiamy i mamy wystarczajàcà iloÊç snu – nasze szanse 

na zachowanie zdrowia rosnà. A je˝eli zachorujemy, rekonwalescen

cja b´dzie szybsza.

Swoboda finansowa: ten czynnik jest nieco bardziej skomplikowa

ny, poniewa˝ cz´sto jest to „ruchomy cel”. S∏ysza∏em takie powie

dzenie: „KiedyÊ marzy∏em o zarabianiu takich pieni´dzy, a teraz  

z nimi g∏oduj´!”. Jest w tym du˝o prawdy, poniewa˝ mamy tenden

cj´ do zwi´kszania naszych wydatków wraz ze wzrostem docho

dów. Zamiast wi´c patrzeç na swobod´ finansowà przez pryzmat 

biedy czy bogactwa, potraktujcie jà jako mo˝liwoÊç i swobod´ do

konywania wyborów – gdzie mieszkamy, gdzie nasze dzieci chodzà 

do szko∏y, jakim samochodem jeêdzimy itp. To nie dzieje si´ w ciàgu 

jednego dnia, musimy çwiczyç naszà cierpliwoÊç i powÊciàgliwoÊç 

w miar´, jak roÊnie nasz dobrobyt i dochody. Nawet 50 dolarów,  

które zostanie nam na koniec miesiàca, równa si´ wyborowi. Nato

miast wydanie tych samych 50 dolarów pozostawia nas bez dalsze

go wyboru.

Trzecim czynnikiem jest skuteczne zarzàdzanie czasem: musimy 

anga˝owaç si´ w dzia∏ania, które sà produktywne. Jak ju˝ wiele razy 

mówi∏em, ka˝demu z nas dane sà dok∏adnie takie same 24 godziny 

na dob´. Niektórzy z nas dokonujà wyboru sp´dzenia tego czasu 

produktywnie, inni nie. Zbadanie tego czynnika w naszym ˝yciu wy

maga doÊç du˝ej dozy odwagi, aby uczciwie dokonaç bilansu tego, 

jak sp´dzamy nasz czas. Co wi´cej, musimy byç ch´tni dokonaç od

powiednich zmian, aby wyeliminowaç czas, który marnujemy,  

i zwi´kszyç liczb´ chwil produktywnych.

Jest takie Êwietne stwierdzenie: „˚yciowa szansa musi byç wyko

rzystana w ˝yciu pe∏nym szans”. Musimy byç przygotowani, gdy 

pojawiajà si´ te szanse. Kluczem do efektywnej kontroli tych trzech 

obszarów, które w∏aÊnie omówi∏em, jest konsekwencja. Rozwój 

osobisty to ˝yciowe zadanie, a zwyci´stwa sà czasem trudno do

strzegalne. Jednak musimy byç ch´tni do konsekwentnej pracy nad 

poprawà zdrowia, kontrolà finansów i zarzàdzaniem czasem. Musi

my skoncentrowaç si´ na dzisiejszych zadaniach i dobrze je wyko

nywaç, a nast´pnie byç ch´tni robiç je ponownie i ponownie, 

jednoczeÊnie zawsze dà˝àc do doskona∏oÊci. W∏aÊnie wtedy b´dzie

my cieszyç si´ rozwojem przekraczajàcym nasze najwi´ksze marze

nia.

Kiedy wczoraj jechaliÊmy z Singapuru do Malezji, otoczeni niezmie

rzonymi milami bujnych lasów tropikalnych, zadziwia∏o mnie, jak so

czysta jest tu roÊlinnoÊç i jak wiele widz´ gatunków roÊlin i drzew. 

„Gdzie jest dobra ziemia i du˝o deszczu, wszystko mo˝e wyrosnàç; 

nie ma dyskryminacji, granic czy ograniczeƒ. Wszystko ma takà 

samà szans´, by rosnàç”. Ka˝dy z nas dostaje swój w∏asny kawa∏ek 

˝yznego gruntu – wybór, co z nim zrobimy, nale˝y do nas. Ka˝dy  

z nas ma dost´p do wyjàtkowych i skutecznych produktów oraz do 

hojnego i sprawiedliwego planu marketingowego. To jest nasza 

podstawa, nasza dobra ziemia i obfitoÊç deszczu. My musimy teraz 

zadecydowaç, czy zamierzamy byç olbrzymià palmà, czy pieczarkà!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

RoÊnij z Forever
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Zjazd Âwiatowy to kolejny triumf Forever! Co roku wi´kszy, lepszy, wspanialszy! Nic  

w tym dziwnego, bioràc pod uwag´ fakt, ˝e Forever jest tak silne i tak wielkie jak nigdy 

przedtem – 8,5 miliona dystrybutorów! 115 paƒstw na ca∏ym Êwiecie! Ponad 2 miliardy 

USD sprzeda˝y!

Z dumà wypinajmy pierÊ ze znaczkiem Forever i starajmy si´, by jak najwi´cej 

wspania∏ych dystrybutorów nosi∏o w klapie znaczek z∏oty: mened˝erski!

RadoÊç z sukcesów b´dzie jednak tym wi´ksza, gdy spe∏nimy nasze marzenia – te 

wielkie i te ma∏e. Zamieƒmy je na cele – na satysfakcj´ z osiàgni´cia tego, do czego 

dà˝ymy, póki co w snach. Chwalmy si´ naszymi osiàgni´ciami i zaraêmy wszystkich 

optymizmem! Dajmy szans´ wszystkim wokó∏ nas na sukces, na pe∏ny portfel, na 

lepsze, zdrowsze ˝ycie!

Zjazd Âwiatowy to tak˝e wymiana doÊwiadczeƒ z liderami ze wszystkich kontynentów 

Êwiata i d∏ugie rozmowy z Zarzàdem Biura G∏ównego FLP Int., których celem jest jak 

najlepsze wspieranie dystrybutorów w rozwoju biznesu Forever. A dla nas, Polaków, 

b´dzie to oznaczaç realizacj´ celu 5000 pk. miesi´cznych obrotów!

Tak jak wspomnia∏em w poprzednim miesiàcu, jednym z podstawowych elementów 

sukcesu sà Treningi Jonathana – dlatego odbywajà si´ one we wszystkich krajach,  

w których dzia∏a Forever. Temu podstawowemu szkoleniu naszej firmy poÊwi´ciliÊmy 

podczas Zjazdu Âwiatowego du˝o rozmów i dyskusji. W ich wyniku z ogromnà przy

jemnoÊcià zapraszam Was wszystkich na nowe, d∏u˝sze, jeszcze ciekawsze i wype∏nione 

praktycznymi wskazówkami dla rozwoju biznesu spotkanie ogólnopolskie, które teraz – 

podobnie jak w ca∏ej Europie – b´dzie nosi∏o nazw´: FOREVER DAY! 

Wiedz´ zdobywanà na firmowych szkoleniach ka˝dy z nas przekuwaç b´dzie na 

codziennà aktywnoÊç dystrybutorskà. Produkty pozwolà nam zachowaç zdrowie  

i urod´, zyski czerpane z pracy z Forever na godne ˝ycie pozbawione trosk o materialne 

sprawy! Mieszkajmy pi´knie w domach i mieszkaniach z naszych snów, poruszajmy si´ 

lÊniàcymi samochodami, odwiedzajmy ciekawe zakàtki Êwiata, dajmy najlepsze 

mo˝liwoÊci rozwoju i nauki naszym dzieciom, pomó˝my bliskim. WSZYSTKO DZI¢KI 

FOREVER!

Sukcesów! Wykorzystajcie swojà ˝yciowà szans´!

Wasz,

Jacek Kandefer
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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
1-3 wrzeÊnia 2006 r. • OÊrodek wypoczynkowy „Galindia”, Iznota k/Miko∏ajek

Intensywne warsztaty networkowe  

prowadzone przez  

Michaela Strachowitza,  
jednego z najbardziej znanych europejskich szkoleniowców MLM  

Team Building

Motywacja

Integracja

Zabawa

Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´. Nagrody z programu nie mogà zostaç przekazane innej osobie.

AKTYWNOÂå

AK+2
AK+2

AK+2
AK+2

AK+2

AK+2 AK+2
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PROGRAM PROMOCYJNY 2006! Super Rally
Houston  35 sierpnia 2006

Lista uczestników
Dystrybutorzy, którzy osiàgn´li co najmniej:

2500 pk.*

Pe∏ny pakiet uczestnictwa w Mi´dzynarodowym Zjeêdzie FLP oraz 
udzia∏ w wycieczce pozjazdowej

Bogumi∏a i Jan Srokowie

1500 pk.*

Pe∏ny pakiet uczestnictwa w Mi´dzynarodowym Zjeêdzie FLP 
(przelot, nocleg oraz dwa bilety na Zjazd) 

Ewa ChruÊciƒska
Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
Grzegorz Sieczka
Magdalena Strojna
Stanis∏awa Karpiƒczyk

1000 pk.*

Nocleg podczas Zjazdu (3 noce) oraz dwa bilety na Zjazd
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
MarieClaude de la Poterie i Krzysztof Sienicki
Wies∏awa i Adam Spyrowie

750 pk.*

Nocleg w hotelu podczas Zjazdu (1 noc) oraz dwa bilety na Zjazd
Bo˝ena Gaj
Krystyna i Aleksander Konieczny
El˝bieta Kreczyƒska
Una GurawskaMach i Maciej Mach
Anna i Metody Lubiƒscy
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Danuta i Edward Wienchowie
Teresa Wilk
Ewa i Janusz WiÊniewscy
Wies∏awa Zasempa
Urszula Zyskowska

500 pk.*

Dwa bilety na Zjazd
Anna i Zbigniew Adamik
Maria i Wies∏aw Grotyƒscy
Ewa i Henryk Hyperowie
Stanis∏aw Kardasz
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Bogus∏awa i Edward Kupisowie
Krystyna Kwiecieƒ
Alicja i Krzysztof Markowscy
Krystyna i Jerzy Orubowie
Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Zofia i Marian Staropi´tkowie

250 pk.*

Jeden bilet na Zjazd
Jadwiga Adamczyk
El˝bieta Bieniasz
Miros∏awa i Zdzis∏aw Bobowscy
Monika CieÊlik
Dorota Czerwionka
Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie
Miros∏awa i Jan Gajdowie
Renata Giertler
El˝bieta i Józef Glapowie
Jolanta i Waldemar Jankowscy
Janina Januszewska
Ewa i Piotr Jurkowie
Anna Kaniewska
¸ucja Koby∏ka
Ma∏gorzata i Krzysztof Kopaczyƒscy
Jerzy Kowalski
Krystyna i Roman Królowie
Wies∏awa Kruszyƒska
Wies∏awa Krywult
Andrzej Kubisiewicz
Gra˝yna Kurp
Teresa i Stanis∏aw Makowscy
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Halina Micorek
Teresa i Marek Moryniowie
Danuta i Wies∏aw Ostrowscy
Urszula i Krzysztof Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki
Dorota i Piotr Paw∏owscy
Urszula PrzystaÊ
Janina i Witold Puchalscy
Aldona i Jerzy Rawiccy
Irena i Roman Sieczkowie
Barbara Szweda
Anna WaÊkiewicz
Magdalena Wiecek
Krystyna Wingert
W∏adys∏aw W∏odarczyk
Anna Wójcicka
Izabela i Bogdan Zasadowie

G R A T U L U J E M Y !

Bilet (w formie opaski na nadgarstek) na Mi´dzynarodowy Zjazd FLP 
uprawnia do uczestnictwa w nast´pujàcych imprezach Zjazdowych:

czwartek 3 sierpnia Nowe produkty – szkolenie i sprzeda˝

piàtek 4 sierpnia Super Zjazd: dzieƒ 1. Zwiedzanie centrum NASA

sobota 5 sierpnia  Super Zjazd: dzieƒ 2. Bankiet

Wi´cej informacji na www.foreverliving.com

1 kwietnia 2006 r. rozpoczà∏ si´ okres kwalifikacyjny na
MI¢DZYNARODOWY ZJAZD FLP 2007

Dok∏adne zasady kwalifikacji znajdziecie w Zasadach Dzia∏alnoÊci.
* obroty grupowe w okresie 1.04.200531.03.2006

Zjazd Mi´dzynarodowy |
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Singapur 
     i Malezja 
2006

Âwiatowy Zjazd 2006 to ju˝ nasz dziesiàty wyjazd na t´ pi´knà, 
kwietniowà imprez .́ Tym razem odwiedziliÊmy Singapur i Malezj .́
Singapur to miastopaƒstwo, którego symbolem jest Merlion – pó∏ryba, 
pó∏lew [14]. To centrum gospodarcze i handlowe Azji Po∏udniowo
Wschodniej. Si´gajàce nieba wie˝owce [18], autostrady i pasa˝e handlo
we. No i ta zieleƒ, kwiaty, pi´kne palmy [17] i niezwyk∏a czystoÊç. Miasto 
bardzo bezpieczne, uwa˝ane za najbardziej restrykcyjne na Êwiecie. Za 
plucie na ulicy, przechodzenie na czerwonym Êwietle, jedzenie hambur
gera w metrze itp. mo˝na zap∏aciç 500 dolarów kary! Za malowanie graf
fiti na Êcianie grozi ch∏osta, a za korupcj  ́i przemyt narkotyków – kara 
Êmierci.
Singapur tworzy wielokulturowà mozaik .́ W dzielnicy Ma∏e Indie kobie
ty chodzà w sari, pobrz´kujàc dzwoneczkami umieszczonymi nad kostkà. 
W Chinatown [12] sprzedawcy zachwalajà wyroby chiƒskiego r´kodzie∏a, 
zapraszajà do sklepów ze starociami i herbaciarni. 
Zwiedzamy wysp  ́Sentosa [11, 13] – przepi´kne parki, cudowna, egzo
tyczna roÊlinnoÊç, tysiàce orchidei, taƒczàca fontanna. Bardzo ciep∏o – 
ok. 30°C. Odwiedzamy równie  ̋pi´kny, zabytkowy budynek Biura G∏ów
nego w Singapurze [16] – w samym centrum miasta.
Z Singapuru jedziemy autokarem do jednego z najstarszych w Malezji 
miast – Malacci. Âwietne autostrady! Kilometrami ciàgnàce si  ́ogromne 
plantacje palm, które dostarczajà oleju palmowego. W regionalnej re
stauracji jemy lunch na liÊciach palmowych i zwiedzamy miasto. Wieczo
rem doje˝d˝amy do Kuala Lumpur i jemy kolacj  ́na szczycie KL Tower, 
podziwiajàc panoram  ́miasta. Potem zakwaterowanie w hotelu Manda
ryn Oriental, obok s∏ynnych, najwy˝szych na Êwiecie bliêniaczych 
wie˝owców – 452 metry wysokoÊci.
Wizyta w FLP Malezja [7, 8] to spotkanie z du˝à grupà miejscowych dys
trybutorów. Autografy, zdj´cia; jesteÊmy pod wra˝eniem nowoczesnego 

biura, doskonale wyposa˝onego, aby s∏u˝yç pomocà dystrybutorom. 
Pi´kna dzielnica Putra Jaya [9] i hektary wspaniale zagospodarowanych 
terenów zielonych. A wieczorem ogromnym zaskoczeniem jest show 
Sonya Dinner. To niezwykle barwne, pi´kne widowisko – konkurs przy
gotowany przez osoby wspó∏pracujàce z FLP,  zwiàzane z promocjà So
nya Colour Collection [10]. 
9 kwietnia to dzieƒ najwa˝niejszy – Âwiatowy Zjazd. Tysiàce podekscyto
wanych dystrybutorów. Z bijàcym sercem wychodzimy na scen´ [3],  
a potem oglàdamy przygotowany program. Wspólnie z wyró˝nionymi li
derami cieszymy si  ́ich awansami i otrzymanymi czekami w Programie 
Podzia∏u Zysków [1].
Po motywujàcym przemówieniu Rex Maughan og∏asza, ˝e za rok spot
kamy si  ́na Âwiatowym Zjeêdzie w Szwecji. Na pytanie: „Kto z Was nie 
widzia∏ Êniegu?” – wi´kszoÊç osób podnosi r´ce.
Ostatnie cztery dni sp´dzamy w hotelu Andaman na wyspie Langkawi.  
Z ty∏u oÊrodka d˝ungla, a przed nami pi´kne baseny, pla˝a i ciep∏e wody 
oceanu. Goràco, wilgotno i kolorowo. Poznajemy folklor i zwyczaje mie
szkaƒców wyspy, sami ubrani tradycyjnie, jak tubylcy [6, 15]. Du˝o 
Êmiechu, radoÊci, no i ogromny wybór wspania∏ych potraw. 
I ostatni dzieƒ – wizyta u króla Malezji w jego rezydencji w Kuala Perlis [2]. 
Trudno zapami´taç, co wypada, a czego nie powinniÊmy! Uroczysty 
lunch, wielki czek od Rexa Maughana na cele charytatywne, a wieczo
rem kolacja po˝egnalna [5]. Upominki od Dyrektorów Generalnych FLP  
w Malezji i Singapurze C.G. i Jenny Tan, czu∏e gesty, uÊciski. Do zobacze
nia w czerwcu w Nicei i w sierpniu w Houston.

Z Diamentami z ca∏ego Êwiata –
Susan i Wale Oyemade: Nigeria Jayne Leach i John Curtis: Wielka Brytania Katrin Bajri: Niemcy Elvira Ruiz: USA Eddy Chai: Tajwan Veronica Escudero: Meksyk

| Zjazd Âwiatowy

1

32

54

6

9

12
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Z Diamentami z ca∏ego Êwiata –
Susan i Wale Oyemade: Nigeria Jayne Leach i John Curtis: Wielka Brytania Katrin Bajri: Niemcy Elvira Ruiz: USA Eddy Chai: Tajwan Veronica Escudero: Meksyk

Nast´pnego dnia powrót do domu – 30 godzin w podró˝y. Zm´czeni, ale 
szcz´Êliwi, z nowà energià do pracy i wielkimi planami. Cieszymy si ,́ ˝e 
znowu mieliÊmy mo˝liwoÊç spotkaç si  ́z Rexem Maughanem, Aidanem 
O’Hare [4], ca∏ym Zarzàdem i ich rodzinami oraz wymieniç doÊwiadczenia  
z najlepszymi liderami Êwiata. DZI¢KUJEMY!

Bogumi∏a i Jan Srokowie, DiamentowoSzafirowi Mened˝erowie
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DziÊ o dzieciach, wi´c chc´ podzieliç si´ z wami moimi doÊwiad-

czeniami dotyczàcymi po∏àczenia biznesu z wychowywaniem 

dzieci, a tak˝e jak warto czerpaç garÊciami z dobrodziejstw na-

szych produktów, by cieszyç si´ zdrowym potomstwem.

Kiedy przychodzi∏y na Êwiat nasze dzieci: Pawe∏, Piotr i Wiktor, 

oboje z Januszem byliÊmy zwiàzani z tradycyjnym systemem pra

cy – szkolnictwo, biuro. Janusz, ˝eby nas utrzymaç, cz´sto praco

wa∏ od rana, a przychodzi∏, kiedy dzieci sz∏y ju˝ spaç. Ja by∏am na 

urlopach macierzyƒskich, a potem wychowawczych. 

Z firmà zwiàzaliÊmy si´, kiedy Wiktor, wtedy nasz najm∏odszy syn, 

mia∏ 8 lat. To by∏ wielki prze∏om w naszym ˝yciu. Z pracy „od – do 

i dla kogoÊ” nagle staliÊmy si´ przedsi´biorcami z w∏asnà 

dzia∏alnoÊcià gospodarczà, ale te˝ z nieograniczonà wolnoÊcià 

dotyczàcà zarówno finansów, jak i czasu pracy. Bardzo du˝o 

uczyliÊmy si´ wtedy od innych. PodpatrywaliÊmy najlepszych, 

mieliÊmy okazj´ uczestniczyç w wielu wspania∏ych szkoleniach. 

TworzyliÊmy w∏asny biznes, sponsorowaliÊmy i sprzedawaliÊmy 

produkty. Na wielu zjazdach mened˝erskich dzieci by∏y razem  

z nami i mog∏y w sposób naturalny uczyç si´ innego podejÊcia do 

w∏asnej pracy – co bardzo zaowocowa∏o w ich doros∏ym ju˝ 

˝yciu. 

W naszej rodzinie, od kiedy jesteÊmy w firmie, zmieni∏y si´ bardzo 

nasze nawyki ˝ywieniowe. Pijemy du˝o wody, popijamy regularnie 

mià˝sz, codziennie stosujemy suplementy, od˝ywiamy nasze cia∏a 

od wewnàtrz i zewnàtrz.

Macierzyƒstwo 
i Forever

Ewa WiÊniewska 

Senior Mened˝er

W czerwcu ubieg∏ego roku, kiedy odbywa∏ si´ Zjazd Europejski  

w Kopenhadze, przyszed∏ na Êwiat nasz czwarty syn – Jan Maksy

milian. Wieloletnia profilaktyka sprawi∏a, ˝e przez ca∏y czas cià˝y 

czu∏am si´ doskonale, kipia∏am energià i nie przechodzi∏am etapu 

z∏ego rannego samopoczucia, które towarzyszy∏o mi w poprzed

nich cià˝ach. Z ochotà pi∏am Mià˝sz Aloe Vera z sokiem z ˝urawin  

i jab∏ek, jad∏am Forever Lite na Êniadanie i troch´ wieczorami,  

a oprócz tego codziennie: Forever NatureMin, Pola Zieleni, Fore

ver ArcticSea, Forever AbsorbentC oraz Forever Mleczko Pszcze

le, które tak bardzo mi smakowa∏o, ˝e mog∏am je jeÊç jak najsmacz

niejsze cukierki. Przypomnia∏am sobie Wiktora – pierwsze opako

wanie Mleczka w naszym domu zjad∏ w ciàgu pi´ciu dni.

JaÊ urodzi∏ si´ z wagà 3800 gramów, dosta∏ 10 punktów w skali 

Apgar. Od  pierwszej kàpieli, jeszcze w szpitalu, w obecnoÊci taty  

| Akademia biznesu
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sze obowiàzki rodzicielskie z zawodowymi. Sami ustalamy czas 

pracy i czas dla rodziny. JesteÊmy bardzo szcz´Êliwi, a sta∏o si´ to 

mo˝liwe z kilku powodów. Mamy wyznaczone cele, które weryfiku

jemy i uzupe∏niamy. PrzyjÊcie Jasia na  Êwiat spowodowa∏o niemal 

rewolucj´ w tym, co uznaliÊmy za najwa˝niejsze jeszcze dwa, trzy 

lata temu. Sami jesteÊmy gospodarzami naszego czasu, sami te˝ 

jesteÊmy swymi szefami. Nie znamy gorzkiego smaku groêby utra

ty pracy. Mamy sta∏à prac´, bo stale jà wykonujemy. Od nas sa

mych te˝ zale˝à nasze zarobki, a przy ma∏ym dziecku potrzeb jest 

coraz wi´cej. Mog´ spokojnie myÊleç o rozwoju Jasia, o dodatko

wych zaj´ciach dla niego. Zawsze chcia∏am i pomaga∏am innym lu

dziom. Forever daje mi nieograniczone wr´cz mo˝liwoÊci, musz´ 

tylko pokazaç t´ szans´ jak najwi´kszej liczbie mam, które codzien

nie z Jasiem spotykamy w parku na spacerze.  

Ewa MichalakWiÊniewska, Senior Mened˝er z Krakowa

P.S. Szczególnie ciep∏e pozdrowienia przesy∏am wszystkim ma

mom – tym, które ju˝ majà dzieci, które noszà je pod sercem i tym, 

które o pociechach dopiero myÊlà!!!

JaÊ WiÊniewski

i po∏o˝nej, Jasiowi towarzyszà Aloesowe Myd∏o w p∏ynie i Emulsja 

Aloesowa. Musz´ tu dodaç, ˝e z porodem nie by∏o ˝adnych prob

lemów, czu∏am si´ na tyle dobrze, by wziàç prysznic w oko∏o  

godzin´ po przyjÊciu maleƒstwa na Êwiat. Równie˝ skóra nie 

pokaza∏a zm´czenia czasem cià˝y, tzn. nie przyby∏y rozst´py, 

p´kni´cia czy nawet przebarwienia. Takie spostrze˝enia dla kobie

ty stanowià o poczuciu komfortu i luksusu. Na czas karmienia 

zwi´kszy∏am iloÊci naszych foreverowych suplementów, co zaowo

cowa∏o brakiem zm´czenia czy choçby oznakami depresji poporo

dowej, co obserwowa∏am u siebie w poprzednich cià˝ach.

DziÊ, gdy pisz´ te s∏owa, JaÊ koƒczy 11 miesi´cy. Nadal karmi´ go 

piersià. Nie wiemy, co to katar, przezi´bienie czy infekcja. Dzielnie 

zniós∏ wszystkie dotychczasowe szczepienia. Oprócz pokarmu 

swojej mamy dostaje te˝ codziennie jeden „minera∏” i pó∏ Forever 

Calcium. Rozgniatamy je na py∏, a nast´pnie ∏àczymy z wodà i mio

dem, czyli wed∏ug przepisu kochanej Marysi Kraczkowej.

Od kilku miesi´cy ju˝ pracuj´. OczywiÊcie nie tak intensywnie jak 

przed narodzinami Jasia, mo˝emy jednak doskonale pogodziç na

Ewa WiÊniewska z synem Jasiem Janusz i JaÊ WiÊniewscy  
z Dyrektorem FLPP Jackiem Kandeferem

Akademia biznesu |
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Pytanie pierwsze: czy tylko dzieci?
Pytanie drugie: wyrok czy wyzwanie?

Zanim odpowiemy na postawione w tytule pytania, przedstawmy 

problem. Opiszmy cz∏owieka z zespo∏em ADHD. W∏aÊnie – cz∏o

wieka, a nie dziecko. ADHD jest zespo∏em, który najcz´Êciej  

i najch´tniej rozpoznajemy rzeczywiÊcie u dzieci. A tymczasem – 

badania nad przyczynami zespo∏u nadpobudliwoÊci dowodzà, ˝e 

jest on uwarunkowany genetycznie. Oznacza to, ˝e istnieje gen lub 

zespó∏ genów, który jeÊli si´ ujawni, daje typowy zespó∏  

objawów choroby. Skoro to jednak gen, to nie zanika on wraz  

z ukoƒczeniem iluÊ lat ˝ycia ani osiàgni´ciem jakiegoÊ poziomu 

dojrza∏oÊci. Ten gen jest obecny przez ca∏e ˝ycie i istnieje 

wywo∏ana przez niego choroba. WyjaÊniliÊmy zatem pierwszà 

istotnà cech´ ADHD – choroba zaczyna si´ w dzieciƒstwie, ale 

ujawniona trwa ca∏e ˝ycie.

Jakie ma objawy? Najkrócej – objawów ADHD jest mnóstwo i bar

dzo ró˝nych.

– NadpobudliwoÊç – wielka szybkoÊç i chaotycznoÊç reagowania, 

nieproporcjonalnoÊç reakcji – zazwyczaj nadmiernoÊç, gwa∏tow

noÊç reakcji – nag∏e wybuchy radoÊci, gniewu, p∏aczu, agresji.

– NadruchliwoÊç – nadmiernym reakcjom psychicznym towarzyszy 

nadruchliwoÊç, obfita gestykulacja, cz´sto bez∏adne wymachiwa

nie r´kami i nogami, nieumiej´tnoÊç spokojnego siedzenia, le˝enia, 

cz´sto równie˝ spania. Wymienione objawy wyglàdajà na pospoli

te i niegroêne. Rozpatrywane pojedynczo nie budzà cz´sto nawet 

podejrzenia choroby. I pewnie gdyby wyst´powa∏y pojedynczo, 

nie stanowi∏yby ˝adnego problemu. A jednak – dopiero obserwujàc 

funkcjonowanie cz∏owieka z ADHD w Êrodowisku, poznajemy 

ogrom problemu.

Wyglàda inaczej w przypadku dzieci, inaczej u doros∏ych. Dziecko 

– najcz´Êciej okreÊlane jako nieznoÊne, niedobre, agresywne, nie

wychowane, nienormalne. Jest w prawie ciàg∏ym ruchu, zatrzymu

je si´ rzadko i na krótko, nie potrafi si´ skupiç, skoncentrowaç uwa

gi. Swoim zachowaniem rozprasza otoczenie, potrafi zdezorganizo

waç przebieg wspólnej zabawy, pracy. Samo ma trudnoÊci z zapa

mi´tywaniem, naukà czytania, chaotycznie i niesk∏adnie wyra˝a 

swoje myÊli. Pisze zazwyczaj bardzo brzydko, cz´sto nie umie od

czytaç samego siebie.

Przez otoczenie jest postrzegane zawsze negatywnie. Cz´sto staje 

si´ „dy˝urnym” zawsze i wszystkiemu winnym. Bardzo trudno 

nawiàzuje przyjaênie, dobre relacje kole˝eƒskie. Odtràcane przez 

otoczenie, jest wobec niego agresywne. Cz´sto staje si´ samotni

kiem, wykorzystujàcym ka˝dà okazj´ do zaatakowania w celu zwró

cenia na siebie uwagi. 

Gdzie le˝y prawdziwa przyczyna rozwoju ADHD u dzieci?

Rodzàcy si´ niemowlak, nawet ten, który nie jest obcià˝ony genem 

ADHD, wkracza do okreÊlonego Êrodowiska domowego. Jest 

ca∏kowicie zdany na obecnoÊç, zachowania, sposób bycia rodziny 

i atmosfer´ panujàcà w domu. Dziecko w swoich zachowaniach 

jest zatem powielonym obrazem Êrodowiska, w jakim roÊnie. Jest 

wspaniale, gdy rodzinny dom jest oazà spokoju, szcz´Êcia, 

∏agodnoÊci, daje dziecku poczucie bezpieczeƒstwa, stabilizacji, 

daje obficie akceptacj´ i mi∏oÊç. W takim Êrodowisku wzrastanie 

przebiega harmonijnie, spokojnie. Nawet jeÊli narodzone dzie

cko przynios∏o na Êwiat gen ADHD, to w takich warunkach szan

se na jego ujawnienie sà minimalne. Jaki jest los dziecka nie 

obcià˝onego genem ADHD w rodzinie, która jest nià tylko  

z nazwy? Chcàc prze˝yç, musi bardzo szybko nauczyç si´ komu

nikowaç przy pomocy wrzasku, tupania. 

Mamy zatem w miar´ prawdziwy obraz sytuacji dziecka. 

ADHD – zespó∏ nadpobudliwoÊci 
psycho-ruchowej dzieci dr Maria Kraczka

| Zdrowie
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Jak podchodzi do chorego dziecka otoczenie: przedszkole, 

szko∏a, lekarz?

Schemat jest prosty. Wszyscy sà zgodni, ˝e takie dziecko wymaga 

porady psychologa, pomocy psychiatrycznej, psychoterapii, leków 

uspokajajàcych. Od niedawna zaczyna si´ mówiç o potrzebie tera

pii rodzinnej. Tymczasem od momentu zauwa˝enia problemu po

mocy psychologicznej wymaga ca∏a rodzina. Zjawisko nadpobud

liwoÊci jest bowiem schorzeniem rodzinnym.

Najwy˝sza pora wyjaÊniç, jak FLP, a konkretnie naturalne suple-

menty mogà pomóc osobom z ADHD.

Wielokrotnie podkreÊla∏am, jak istotne dla prawid∏owego rozwoju 

jest dobre, pe∏nowartoÊciowe od˝ywienie organizmu – sprawa na

biera szczególnego znaczenia, gdy dotyczy dzieci.

Âwiatowa Organizacja Zdrowia w oparciu o liczne badania wyda∏a 

raporty opisujàce katastrofalne wr´cz niedobory elementów 

od˝ywczych w ró˝nych populacjach, na ró˝nych kontynentach.  

W opisach dotyczàcych Europy na pierwszà pozycj´ wybijajà si´ 

niedobory mineralne, z których najwa˝niejszy jest niedobór mag

nezu. Raporty podkreÊlajà równie˝ niepokojàco wysoki poziom 

o∏owiu w glebie i spo˝ywanych warzywach. Nad tà informacjà 

nale˝y zatrzymaç si´ d∏u˝ej. O∏ów jest bowiem wysoko toksycz

nym pierwiastkiem, którego sole rozpuszczajà si´ w t∏uszczach  

i z wielkà ∏atwoÊcià gromadzà si´ w mózgu. Zajmujà w nim miejsce 

magnezu. Skutki toksycznego dzia∏ania o∏owiu to hamowanie roz

woju intelektualnego cz∏owieka, cz´sto degradacja jego inteligen

cji oraz destrukcyjny wp∏yw na ca∏à sfer´ psychiki poprzez genero

wanie nadpobudliwoÊci i zachowaƒ agresywnych.

Aloe Vera 

jest roÊlinà, 

która posiada nies∏ychanà 

mo˝liwoÊç oczyszczania orga

nizmu cz∏owieka z toksycznych 

soli o∏owiu. Mià˝sz Aloe Vera to  

zatem pierwszy produkt  

w istotny sposób u∏atwiajàcy le

czenie ADHD. ¸atwy w podawaniu, 

bezpieczny. U wielu dzieci ju˝ sam 

aloes wywo∏uje wyraêne uspokojenie i zmniejsze

nie objawów ADHD. Niezwyk∏a jest rola prepara

tu Forever Nature-Min w profilaktyce  

i leczeniu ADHD. Dostarcza on bowiem 

wszystkich budulcowych i uzupe∏niajàcych pierwiastków 

w doskona∏ej, bo naturalnej formie. Sà one dzi´ki temu 

znakomicie wch∏aniane i bardzo szybko przynoszà ocze

kiwane efekty. Dzi´ki magnezowi i innym mikroelementom wzmoc

nieniu ulegajà wszystkie struktury centralnego systemu nerwowe

go, zmniejsza si´ toksyczne dzia∏anie o∏owiu. 

Nawet jeÊli specjalista zaleci dla chorego na ADHD Êrodki farmako

logiczne, mo˝na je cz´sto podawaç w mniejszych dawkach lub sto

sowaç s∏absze, delikatniejsze preparaty.

Bardzo du˝y wp∏yw na prawid∏owy rozwój mózgu ma nasze Mlecz-

ko Pszczele – poprawia mo˝liwoÊci koncentracji, zwi´ksza umiej´t

noÊç zapami´tywania i odtwarzania posiadanych wiado

moÊci. Dziecku pomaga odnosiç choçby ma∏e sukcesy  

w szkole. W istotny sposób poprawia to postrzeganie 

dziecka przez rówieÊników, rodziców i nauczycieli –  

zawsze wp∏ywa to na obni˝enie poziomu agresji.

A teraz jeszcze par´ moich w∏asnych uwag na temat ADHD  

i innych nadpobudliwoÊci, które teraz ch´tnie do worka ADHD 

wrzucamy. NadpobudliwoÊç – cz´sto psychoruchowa – bywa kon

sekwencjà trapiàcych cz∏owieka chorób. U dzieci ogromne znacze

nie majà równie˝ trudnoÊci szkolne.

Zanim zatem rozpoczniemy leczenie zespo∏u ADHD, ka˝dy  

cz∏owiek powinien byç wnikliwie zbadany, szczególnie dziecko.  

Z mojego lekarskiego doÊwiadczenia wynika niezbicie, ˝e u znacz

nej cz´Êci alergików – dzieci z przewlek∏ym zapaleniem zatok oraz 

dzieci o obni˝onej odpornoÊci, cz´sto chorujàcych – mo˝na rozpo

znaç zespó∏ ADHD. Do jego wyleczenia niezb´dna jest jednak  

przede wszystkim poprawa ogólnego stanu zdrowia, poprawa 

odpornoÊci.

Wtedy najcz´Êciej okazuje si´, ˝e zespó∏ ADHD zniknà∏. Nie musz´ 

nikomu podpowiadaç, jak nale˝y wykorzystaç produkty FLP dla 

uzyskania takich wyników.

A mo˝e warto zaprzyjaêniç si´ z aloesem i minera∏ami na sta∏e? 

Mo˝e warto zwyczajnie nie mieç ADHD? 

Zdrowie |



Podczas listopadowych urodzin FLPP odby∏ si´ konkurs na Najbar
wniejszy Region FLPP! Wygrana przypad∏a ¸odziStudziannej. 
Nagrodà dla zwyci´zców by∏o Spotkanie Regionalne, które odby∏o 
si´ 1 kwietnia br.
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Poka˝my teraz Dyrektorowi, ze warto by∏o w nas wszystkich zainwestowaç.  
Cel – 5000 pk. jest przed nami. Szkoda czasu na inne tematy!!!
Do pracy – staç nas na to!

Halina i Grzegorz Sm´tkowie, Senior Mened˝erowie

Jestem pe∏na uznania dla organizatorów szkolenia Haliny i Grzegorza Sm´tków 
– impreza na 10-tk´! Wyk∏adowcy z humorem i odwa˝nie pokazali pot´g´  
rodziny FOREVER. To jest pot´ga dla m∏odych pokoleƒ. Czeka nas du˝o pracy  
u podstaw. Dzi´kuj´ wszystkim uczestnikom za niezwyk∏à atmosfer´!

Jadwiga Adamczyk, Asystent Mened˝era

By∏o nadzwyczajnie! Pi´kna okolica, bardzo dobre warunki zakwaterowania, 
niezwykle sprawna organizacja. Wszyscy pracowali wytrwale w mi∏ej atmosfe-
rze, ale i bawili si´ Êwietnie, gdy by∏a ku temu pora. Dobór szkoleniowców  
bardzo trafiony. Szczególnie dzi´kuj´ w imieniu mojej struktury organizatorom 
ca∏oÊci – Senior Mened˝erom Halince i Grzegorzowi Sm´tkom. Byli niezmordo-
wani: zawsze na stanowisku, zawsze uÊmiechni´ci. Panie Dyrektorze, dzi´ku-
jemy, ˝e to szkolenie mog∏o si´ odbyç! 

Aldona Rawicka, Mened˝er

Atmosfera spotkania by∏a bardzo energetyzujàca, co zaowocuje z pewnoÊcià 
dobrymi wynikami w pracy. Po∏àczenie bardzo dobrze zorganizowanego spot-
kania z mo˝liwoÊcià Êwietnej zabawy zapami´tamy na d∏ugo. Wszystkie wyk∏a-
dy by∏y interesujàce, ale szczególnie ceni´ wyk∏ady S∏awomira Gacki i Mene-
d˝er Anny Kaniewskiej – da∏y mi wiele do myÊlenia. Mnóstwo ciep∏a i dobrej 
energii pop∏yn´∏o ze s∏ów Mened˝er El˝biety Glapy i Mened˝er Anny Popielarz. 
Dzi´kuj´, dzi´kuj´, dzi´kuj´ – by∏o super!!!

Magdalena Lewandowska

Rewelacyjni szkoleniowcy (Pan S∏awomir Gacka) i liderzy (zw∏aszcza nasza  
cudowna Mened˝er Bo˝ena Mach) oraz wnoszàcy ogromny optymizm i niesa-
mowità ch´ç do dzia∏ania Dyrektor Jacek Kandefer!
Ze szkolenia wynios∏am niesamowità wiedz´ i motywacj´ do realizacji planu 
marketingowego, co jest jednoznaczne ze spe∏nieniem moich marzeƒ.

Joanna Szauer, Nowy Dystrybutor z Ostródy

Bardzo ró˝norodny i przebogaty program, prowadzony w doskona∏ym tempie, 
da∏ ka˝demu okazj´ do weryfikacji swoich dzia∏aƒ i zdobycia nowych 
umiej´tnoÊci. Nie zosta∏a zmarnowania ani jedna minuta czasu. Wszystko  
doskonale zaplanowane pod wzgl´dem treÊci i sposobu realizacji.
Wszystkich bardzo podbudowa∏a spontaniczna wypowiedê Mened˝er Anny Ka-
niewskiej. Powia∏o m∏odoÊcià i ciekawymi refleksjami osoby zaczynajàcej bu-
dowaç swój w∏asny biznes i ju˝ odnoszàcej sukcesy. To cenne argumenty dla 
ludzi m∏odych. Budzi szacunek màdra postawa rodziców, paƒstwa Kapustów, 
którzy wspierajà swà córk´ w drodze do sukcesów, ale nie wyr´czajà jej,  
i promujà biznes rodzinny.

W imieniu organizatorów szkolenia PIECZYSKA 2006 pragniemy podzi´kowaç 
wszystkim, którzy w nim uczestniczyli i aktywnie pomagali.
Szczególne s∏owa uznania nale˝à si´ Dyrektorowi – Jackowi Kandeferowi oraz 
Joannie Klupp, Kierowniczce Dzia∏u Marketingu FLPP. Bez Waszego wsparcia 
ta impreza nie mog∏aby si´ odbyç. Dyrektor swoim entuzjazmem i rzeczowym, 
konkretnym wyk∏adem da∏ nam prostà recept´ na sukces. Tylko to powtarzaç 
w praktyce – codziennie!!!
Dzi´kujemy naszym „trenerom”:
Senior Mened˝er Bo˝enie Matkowskiej – za profesjonalizm w ka˝dym calu;
Mened˝er Bo˝enie Mach – za wiedz´ o metodach pracy skutecznych sàsiadów-

Niemców;
dr Magdzie Lewandowskiej – za przyst´pne przedstawienie naszych produk-

tów w programie Clean 9;
Senior Mened˝er Annie Lubiƒskiej, Mened˝erowi Markowi Lubiƒskiemu  

– za ciep∏o, energi´ oraz przyk∏ad biznesu dwupokoleniowego;
Kierownik Jolancie Kilanowskiej – za pomoc organizacyjnà i naÊwietlenie  

aspektów psychologicznych naszej pracy;
Panu S∏awomirowi Gacce – za super motywacj´; 
Mened˝er El˝biecie Glapie – za ciep∏o i dobrà energi´;
Mened˝er Annie Popielarz – za cudne pokazanie ca∏ego zespo∏u i umiej´tnoÊç 

pochylenia si´ nad ka˝dym cz∏owiekiem;
Mened˝er Annie Kaniewskiej – za m∏odoÊç, energi´ i radoÊç z pracy;
Senior Mened˝erom Urszuli i Miros∏awowi Kapustom – za màdre i „energe-

tyczne” s∏owa;
Mened˝erowi Stanis∏awowi Makowskiemu – za ca∏y „weso∏y autobus”.
Dzi´kuj´ naszemu komitetowi organizacyjnemu – Basi Stangreciak –  

za „Marzanny”, muzyków; Joli Kilanowskiej, Magdzie Lewandowskiej, 
Marysi Jurczyk.

Dzi´kuj´ operatorowi kamery, p. Irkowi Sikorskiemu – czekamy na kasety.
Pozdrawiam wszystkich niewymienionych – bez Was ta impreza nie mog∏aby 
si´ odbyç.

Pieczyska 1 kwietnia 2006

Spa∏a 1 kwietnia 2006

Wystàpienie Dyrektora FLPP 
Jacka Kandefera

Nowi Asytenci Kierownika

Zaproszeni goÊcie i Mened˝erowie z regionu

Dyrektor FLLP Jacek Kandefer  
i Halina i Grzegorz Sm´tkowie, 
Senior Mened˝erowie

Mened˝er Anna Popielarz        Senior Mened˝er Anna Lubiƒska

| Raporty regionalne
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Zach´ciliÊmy do udzia∏u kilka osób z naszej struktury. Wszyscy sà zadowoleni  
i przy∏àczajà si´ do gratulacji dla organizatorów: Jolanta Marczuk, Beata 
Ró˝aƒska, I. Olszewska, Jolanta Olejniczak, Janina Mróz, Urszula Furmanek.

Gabriela i Waldemar Danilczykowie, Kierownicy

Trzydniowe szkolenie, na którym zdobywamy ogromnà wiedz´, pewnoÊç i do-
datkowe umiej´tnoÊci, jest niezwykle cenne w naszej pracy. A takie w∏aÊnie 
szkolenie odby∏o si´ w Pieczyskach. To po prostu „Uniwersytety ˚ycia”, jak  
powiedzia∏ S∏awomir Gacka, którego wyk∏ad na temat „Praca samodzielna 
êród∏em satysfakcji” by∏ chyba najciekawszym ze wszystkich. OczywiÊcie 
pozosta∏e by∏y równie˝ ciekawe i pouczajàce. Ogromne brawa dla organizato-
rów za przygotowanie ca∏ego cyklu szkoleƒ oraz imprez towarzyszàcych.  
Po takiej dawce wiedzy natychmiast rodzi si´ wiele pomys∏ów, które nale˝y 
szybko wykorzystaç. 

Ewa K∏udka i Irena Prondzinska, Kierownicy z Chojnic

Cieszymy si´ ogromnie, ˝e mogliÊmy uczestniczyç w tym wspania∏ym szkole-
niu. Super wyk∏adowcy oraz przekrojowo dobrana tematyka wyk∏adów 
sprawi∏y, ˝e wszyscy uczestnicy spotkania, podobnie jak my, zostali mocno 
zmotywowani do dalszej pracy. Wielkie gratulacje dla organizatorów Haliny  
i Grzegorza Sm´tków za ogrom pracy, jaki w∏o˝yli w przygotowanie i przepro-
wadzenie tego spotkania. Precyzyjnie zaplanowany ka˝dy dzieƒ pobytu, stwo-
rzenie wspania∏ej przyjacielskiej atmosfery w tak du˝ej grupie (160 osób), 
Êwietna konferansjerka, materia∏y szkoleniowe dla uczestników, pi´kne bukiety 
kwiatów dla wszystkich wyk∏adowców to tylko niektóre szczegó∏y, które 
potwierdzajà wielki profesjonalizm organizatorów. Przez ca∏y czas pobytu czu∏o 
si´ trosk´ i opiekuƒczoÊç z ich strony. Dzi´kujemy.

Urszula i Miros∏aw Kapustowie, Senior Mened˝erowie

Jestem szcz´Êliwa, ˝e pozna∏am Forever oraz serdecznych i ˝yczliwych ludzi. 
Dzi´ki szkoleniu w Pieczyskach dowiedzia∏am si´, jak ta firma jest wspania∏a  
i w jaki sposób mam dalej pracowaç. Moje postanowienia to: zaanga˝owaç si´ 
na ca∏ego oraz awans na stanowisko Mened˝era – koniecznie w tym roku!

Otylia Jastrz´bska, Nowy Dystrybutor

To by∏o coÊ wspania∏ego: 160 osób uÊmiechni´tych, pe∏nych entuzjazmu,  
z p∏onàcymi oczami. Trzy dni sp´dziliÊmy ch∏onàc wiedz´ i motywujàc si´. By∏y 
to wspania∏e dni, które da∏y wszystkim uczestnikom „ogromnego kopniaka” do 
pracy w FLP. Powtarzamy za Dyrektorem „Teraz Polska” i realizujemy 5000 pk.
Dzi´kujemy Senior Mened˝erom Halinie i Grzegorzowi Sm´tkom za si∏´, którà 
da∏o nam spotkanie w Pieczyskach.
Pozdrawiamy wszystkich szkoleniowców i uczestników!

Anna i Andrzej Popielarzowie, Senior Mened˝erowie

Jestem zachwycona spotkaniem. Doda∏o mi wi´kszej motywacji do systema-
tycznej i konsekwentnej pracy. Pozyska∏am wiele wskazówek jak osiàgnàç  
zamierzony cel. Pozna∏am wielu ciekawych i màdrych ludzi, na których zamie-
rzam si´ wzorowaç.

Agnieszka Piersa, Kierownik 

Przodujàcy Mened˝er Rados∏aw Jochim i Senior Mened˝er Miros∏aw Kapusta

Kronika Beskidzka 20/04/2006

Apteczka na parapecie
Galaretka z aloesu. Co pomo˝e lepiej wch∏onàç kosmetyki? 
W∏aÊciwoÊci, jakie ma mià˝sz z aloesu. Pocierajàc skór´ twarzy 
galaretkà pochodzàcà z wn´trza liÊcia sprawimy, ˝e skóra b´dzie 
nawil˝ona i g∏adsza. (…) Si∏a aloesu tkwi w jego drogocennym 
sk∏adzie. Âwie˝y sok zawiera ponad 270 mikrosk∏adników, w tym 
substancje mineralne takie jak wapƒ, magnez, fosfor, cynk, ˝elazo, 
chrom, a tak˝e nienasycone kwasy t∏uszczowe. (…) Aloes przed 
obróbkà musi byç pozbawiony skóry. Ona bowiem w naturalnych 
warunkach stanowi ochron´ roÊliny przed czynnikami zewn´trznymi 
i zawiera substancje toksyczne. Mo˝e powodowaç uczulenie. Stàd 
niektórzy b∏´dnie myÊlà, ˝e sà uczuleni na aloes. Tymczasem 
niepo˝àdane reakcje mogà byç wynikiem kontaktu cia∏a ze skórà 
aloesu. (…)

Super NowoÊci 24/03/2006

Lekarz w doniczce
Ta niepozorna z wyglàdu pustynna roÊlina goi, koi, regeneruje  
i uodparnia. Przez nas niedoceniana, dla babç stanowi∏a panace-
um na wiele dolegliwoÊci. Nawet przy obecnym dostatku na rynku 
farmaceutycznym mo˝e konkurowaç z niejednym lekiem i kosme-
tykiem. Nie niesie z sobà ˝adnej chemii ani skutków ubocznych. 
(…)

Zielony Sztandar 02/04/2006

Aloes wzmocni w∏osy
Zawarte w aloesie stymulatory biogenne regenerujà, od˝ywiajà  
i nawil˝ajà w∏osy i pobudzajà prac´ cebulek w∏osowych. Balsam, 
p∏ukanka lub tonik z aloesu pomo˝e wlosom os∏abionym i przesu-
szonym, ze sk∏onnoÊcià do wypadania.

˚ycie na goràco 16/03/2006

Przechytrzyç zaparcia
Zielony przyjaciel Twoich jelit. Aloes, w medycynie obecny od 
wieków, zazdroÊnie strze˝e swych tajemnic. Do dziÊ nieznane sà 
wszystkie jego sk∏adniki chemiczne, a i nad poznanymi uczeni 
∏amià sobie g∏ow´. Jednego sà pewni: aloes zachowuje si´ jak  
adaptogen – wp∏ywa na wzmocnienie odpornoÊci i reguluje funk-
cje organizmu. Dzia∏a przy tym jak wiele lekarstw w jednym, 
uaktywniajàc si´ w miar´ potrzeby. (…)

Moda na zdrowie 04/2006

Naturalnie pi´kne w∏osy
Natura górà!
Aloes. Zwalcza ∏upie˝, regeneruje skór´ g∏owy i od˝ywia w∏osy. 
Jest êród∏em cennego bia∏ka i aminokwasów, zawiera prawie 
wszystkie witaminy ∏àcznie z witaminà H (biotynà). Kryje w sobie 
proteiny i ca∏y zespó∏ mikro- oraz makroelementów, m.in. wapƒ, 
magnez, fluor, ˝elazo, cynk i mangan.

Aloes w prasie |
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SZKOLENIE 6 PK.

22 kwietnia 2006 r. 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´:

Jadwiga Adamczyk
Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
Miros∏awa i Jan Gajdowie
El˝bieta i Józef Glapowie
Justyna Janik
Janina Januszewska 
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
¸ucja Koby∏ka 
Krystyna i Aleksander Konieczny 
El˝bieta Kreczyƒska 
Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Gra˝yna Kurp 
Krystyna Kwiecieƒ
Jadwiga Lis 
Gantulga Lombo 
Anna i Metody Lubiƒscy
Bo˝ena Mach
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Agnieszka Osiƒska 
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki
Anna Pi´ta
Hanna i Jaros∏aw Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Urszula PrzystaÊ
Janina i Witold Puchalscy
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Irena i Roman Sieczkowie 
Magdalena Strojna 
Anna Suszyna 
Helena i Wac∏aw Taczkowie
El˝bieta Winiarska
Wies∏awa Zasempa

Informacje o kolejnym szkoleniu 6 pk. na stronie obok. 

FLP na Êwiecie

Z ogromnà radoÊcià witamy Kamerun w gronie paƒstw, w których 
dzia∏ajà biura FLP!

Forever Living Products Cameroon
ROUTE BONAMOUSSADI
SABLE, MBANYA
AKWA NORD, DOUALA
REPUBLIC OF CAMEROON
Tel.: (+237) 300 37 12 / (+237) 300 37 13 
Fax: (+237) 30 03 705
Dyrektor Krajowy: Bernard Tabod 

PSSB – konkurs dla studentów

Polskie Stowarzyszenie Sprzeda˝y BezpoÊredniej ju˝ 
po raz drugi organizuje konkurs na najlepszà prac´ 
magisterskà lub licencjackà poÊwi´conà tematyce 
sprzeda˝y bezpoÊredniej. 

Wszystkich studentów piszàcych prace koƒczàce ich studia magi
sterskie i licencjackie w tym roku akademickim zach´camy do 
nadsy∏ania do PSSB swoich zg∏oszeƒ.
Wi´cej informacji na stronie www.pssb.pl

Informacja

Przypominamy, ˝e 16 czerwca br. Biuro G∏ówne i Oddzia∏y FLPP  
sà nieczynne.

Produkty FLP 
na aukcjach internetowych

Przypominamy, ˝e sprzeda˝ produktów Forever na aukcjach 

internetowych (np. Allegro) stanowi naruszenie Zasad 

Dzia∏alnoÊci i polityki Firmy. W stosunku do dystrybutorów 

dzia∏ajàcych w ten sposób b´dà wyciàgane konsekwencje – 

z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich w∏àcznie.

| Informacje
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Forever Day

(dotychczas Trening Jonathana)
Warszawa, 20 maja 2006

Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16
godz. 11:0016:30

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer

• Planowanie biznesu

•  Od Kierownika od Mened˝era, czyli jak zbudowaç stabilny  
biznes i osiàgnàç pozycj´ Mened˝era

•  Programy motywacyjne FLP: echa Zjazdu Âwiatowego w Malezji

• Dystrybutorzy o swojej pracy z Forever

• Produkty Forever w trosce o nasze dzieci – dr Maria Kraczka

• Awanse i odznaczenia

Po szkoleniu o 16:30 zapraszamy na ostatnie spotkanie przed  
Europejskim Zjazdem w Nicei

Cena biletu 20 z∏

Dzieƒ Dziecka Forever

Wroc∏aw, 3 czerwca 2006
FORTUM Wroc∏aw (budynek MPEC), ul. Waloƒska 35

godz. 12:0016:00 

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer

• Moja przysz∏oÊç z Forever – nowo awansowani dystrybutorzy 

• Produkty Forever w trosce o nasze dzieci – dr Maria Kraczka

• Gry, konkursy i zabawy dla ca∏ej rodziny!

• Mo˝liwoÊç sprawdzenia postawy swoich dzieci 

Wst´p wolny

Forever Day  

Kraków, 24 czerwca 2006
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, godz. 11:0016:00

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer
• Prezentacja firmy

• Plan Marketingowy bez tajemnic – Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er Bogumi∏a Sroka

• Planowanie biznesu – Przodujàcy Mened˝er Jacek Bartkowiak 

• Od Kierownika do Mened˝era – Senior Mened˝er Janusz 
WiÊniewski 

• Programy motywacyjne FLP pobudzajà wyobraêni´  
– Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

• Oczyszczajàcy program od˝ywczy Forever  
– dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska

Ceny biletów:
grupowe dla 5 osób 50 z∏ (do nabycia do 14/06/2006)
indywidualne 20 z∏

Forever Day 

Gdaƒsk, 1 lipca 2006
Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie 9

godz. 11:0015:30

 •Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer

• Prezentacja firmy – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

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

• Plan Marketingowy – Asystent Kierownika Micha∏ Szerszeƒ

• Twoja droga z Forever – Senior Mened˝er Bo˝ena Matkowska

• Produkty aloesowe i Clean 9 – dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska  

Ceny biletów:
grupowe dla 5 osób 50 z∏ (do nabycia do 21/06/2006)
indywidualne 20 z∏

Szkolenie 6 pk.

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

godz. 11:00

Szkolenie przeznaczone jest dla dystrybutorów, którzy w kwietniu, 
maju i czerwcu  br. uzyskajà osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 
4 pk. w przypadku Asystentów Kierownika).

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

Szansa na Biznes

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

20/06/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

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

14/06/06 – Mened˝er Krystyna Król 

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

14/06/06 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00

21/06/06 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

LUBLIN 
biuro Mened˝er Zofii Staropi´tki 

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

LUBLIN 
biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej  

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

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

13/06/06 –  Asystent Kierownika Zofia Sikorska, Kierownik  
Krystyna Kaczyƒska

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

15, 29/06/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

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

 6, 13, 20, 27/06/06 – Mened˝erowie regionu

Wydanie specjalne Forever 
poÊwi´cone 
Szansie na biznes

Do kupienia  
we wszystkich  
oddzialach!

Wydarzenia |



Ta sama fantastyczna receptura

NOWE 
ekluzywne opakowanie!


