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Któregoś dnia rozmyślałem o wdzięczności. Zadziwia mnie, jak bardzo zmienia się stan naszego 
umysłu, gdy się na niej skupiamy. Wdzięczność wpływa nie tylko na nasze własne nastawienie, ale 
– co może nawet ważniejsze – na to, jak traktujemy innych i jak jesteśmy przez nich postrzegani. 
Nasz zabiegany styl życia sprawia, że czasem pomijamy prosty gest bycia wdzięcznym. Wielki religijny 
przywódca Thomas S. Monson powiedział kiedyś: Nie godząc się na pogrążanie w negatywnych myślach 
i pielęgnując w sercu poczucie wdzięczności, możemy podnieść na duchu siebie i innych. Skoro niewdzięcz-
ność zalicza się do poważnych grzechów, zatem wdzięczności należy się miejsce wśród najzacniejszych 
cnót. Możliwość dzielenia się naszymi wspaniałymi produktami i planem marketingowym z moją Ro-
dziną Forever traktuję jako ogromny dar i głęboko wierzę, że codzienna wdzięczność przyniosła mi 
wymierne korzyści. Możecie zapytać jakie korzyści dało mi skupienie się na wdzięczności? Wierzę, że 
pomogło mi to we właściwym ustaleniu życiowych priorytetów, wykorzystaniu ukrytych zasobów 
oraz że zostałem pokrzepiony, dzięki czemu teraz mogę wspierać ludzi wokół mnie.  To niesamowite, 
jak ogromny efekt może przynieść kilka sekund wdzięczności dziennie.

Wdzięczność porządkuje nasze priorytety
W naturze ludzkiej leży porównywanie się z innymi, niezależnie od swojego życiowego statusu. W Forever mamy to szczęście, że obracamy się 
wśród niesamowitych Dystrybutorów, stanowiących wspaniałą inspirację i wzór do naśladowania. To dobrze. Powinniśmy szukać w ludziach 
inspiracji. Naszym priorytetem nie powinna być jednak przemiana w ich dokładną kopię. Nie uwolnimy swojego pełnego potencjału koncentrując 
sie tym, co mają inni, a czego nam brakuje. Musimy być wdzięczni za to, czym jesteśmy obdarzeni, a naszym priorytetem uczynić doskonalenie 
tych obszarów, które możemy i unikanie zniechęcenia, niezależnie od okoliczności. Jak zachęcała Judy Garland: Zawsze bądź pierwszorzędną wer-
sją siebie, zamiast drugorzędną wersją kogoś innego. Spoglądajcie codziennie w lustro i bądźcie wdzięczni za to, jak wspaniałą osobą już jesteście. 
Wdzięczność wobec samego siebie jest pierwszym krokiem do prawdziwego docenienia innych. 

Wdzięczność inspiruje zaradność
Kiedy w pełni wykorzystujemy nasze zasoby, zwykle odnosimy większe sukcesy. Docenianie wszystkich świetnych zasobów, dostępnych w Fo-
rever, takich jak szkolenia online, mądrzy sponsorzy, niesamowite programy promocyjne (Eagle Manager czy Chairman’s Bonus), może zrobić 
ogromną różnicę. Oprócz zasobów zewnętrznych, weź pod uwagę swoje naturalne zdolności – czy pielęgnujesz je wystarczająco, by przynosiły 
korzyści innym? Jeżeli stale ćwiczysz swoje wrodzone umiejętności, jest duża szansa, że będziesz mógł zaoferować więcej swojemu zespołowi. 
Na przykład, jeżeli jesteś świetny w publicznych przemawówieniach, prowadź odpowiednio swój zespół. Zastanów się, czy nie przegapiłeś zaso-
bów, które mogą być przydatne, ponieważ, jak mówił Marek Aureliusz: W pełni korzystaj ze wszystkich przymiotów jakie posiadasz i z wdzięcznością 
pamiętaj, jakże byś ich łaknął, gdybyś ich nie miał. Wdzięczność za dostępne nam zasoby przypomina nam, jak z nich w pełni korzystać dla rozwoju 
naszego biznesu Forever.

Wdzięcznością zachęcaj innych
Większość, jeśli wręcz nie wszystkie nasze osiągnięcia są efektem pracy zespołowej. Wszystko, co kochamy w Forever to pochodna naszych 
wspaniałych Dystrybutorów, pracowników i kierownictwa. Kiedy pracujemy z innymi, pamięć o tym, by ich doceniać, może pomóc budować 
duch koleżeństwa. W końcu, najgłębszym pragnieniem natury ludzkiej jest potrzeba bycia docenionym, jak zauważył William James. Wyrażanie na głos 
podziwu dla przymiotów innych ludzi ułatwia zbudowanie spójnego zespołu. Jeżeli zauważysz, że twoi sponsorzy prowadzą szkolenie w spo-
sób, który ci wyjątkowo odpowiada – powiedz im o tym! Jeżeli zauważysz nowego dystrybutora, który dogłębnie poznał produkty, doceń jego 
wysiłki! William Arthur Ward przypomina nam, że odczuwanie wdzięczności i nie wyrażanie jej, jest jak pakowanie prezentu po to, by go nie wręczyć. 
Zachęcam Was, byście okazywali innym, że doceniacie ich starania.

Patrząc wstecz na pierwszy kwartał 2013 roku powinniśmy zastanowić się nad osiągnięciami swoich zespołów Forever. Jeżeli codziennie osobi-
ście podziękujecie komuś za wpływ, jaki wywiera na Wasze życie, nie tylko będziecie motywować do większych wysiłków, ale również cieszyć się 
korzyściami płynącymi z wdzięczności, które opisałem powyżej. Nie musi to być czasochłonne – wystarczy zwykłe „dziękuję”. Thornton Wilder 
twierdzi: Jesteśmy żywi tylko w tych chwilach, gdy nasze serca są świadome naszych skarbów. Gratuluję udanego pierwszego kwartału. Szczerze do-
ceniam wszystkie Wasze wysiłki i zachęcam Was do wyrażania wdzięczności na co dzień. Zobaczycie jakie będą efekty!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Wdzięczność kreuje sukces

Rex Maughan
Chief Executive Officer



Uwielbiam czytać biografie. Życiorysy wielkich ludzi, którzy zmieniali świat stanowią ogromną inspi-
rację i pobudzają do tego, by samemu nie przestawać się rozwijać. Z takich biografii możemy czerpać 
motywację, znajdować w nich podpowiedzi, jak nad sobą pracować, a także zyskiwać wzorce, warte 
naśladowania. 

Jeszcze bardziej inspirujące mogą być dla nas historie wspaniałych liderów Forever i ich drogi do 
sukcesu. Tych historii jest tyle, ilu liderów. Niektóre są do siebie podobne, inne diametralnie różne. 
Każda z nich jest unikalna, a jednocześnie we wszystkich możemy odnaleźć punkty odniesienia do 
naszej życiowej drogi. 

Jest jedna rzecz, która łączy absolutnie wszystkie historie. Każdy z wielkich liderów zaczynał od 
złożenia swojego podpisu na umowie dystrybutorskiej i startował z pozycji Nowego Dystrybutora – 
dokładnie tak samo jak każdy z nas. To, że odnieśli sukces, jest wynikiem ich zaangażowania i ciężkiej 
codziennej pracy. Nie ma żadnych powodów, dla których ich dokonań nie mieliby powielić wszy-
scy inni Dystrybutorzy, którzy przyłączyli się do Forever z myślą o zbudowaniu swojej finansowej 
niezależności. Tym bardziej, że nasz cudowny Plan Marketingowy nie narzuca przecież ograniczeń np. co do liczby Diamond Managerów  
na świecie. Do tego elitarnego grona dołączy każdy, kto pomoże 25 osobom awansować na pozycję Managera.

Korzystajcie z każdej okazji, by czytać pisane przez liderów artykuły, słuchać ich wypowiedzi, czy porozmawiać z nimi osobiście. Z ich 
życiorysów czerpcie inspirację i nie ustawajcie w wysiłkach, by tworzona przez Was autobiografia była równie pasjonująca.

Wasz,

Jacek Kandefer

Twórz pasjonującą autobiografię

Jacek Kandefer 
Dyrektor
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Managerowie

Supervisorzy
Michał Awtoniuk    sponsor: Małgorzata Nitka

Beata Chorobik    sponsor: Urszula Saganiewicz

Joanna i Grzegorz Ciupek sponsor: Henryk Ciupek

Dorota Jawor   sponsor: Małgorzata i Piotr Susidko

Karolina Leśniak   sponsor: Renata i Jerzy Bąkowie

Iwona Lisiak    sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Anna Małkiewcz   sponsor: Magdalena Strojna

Magdalena i Andrzej Parzonka sponsor: Andrzej Kubicki

Joanna Prychistal-Kawa  sponsor: Ewa Foley

Urszula Saganiewicz  sponsor: Agata Wójtowicz

Łukasz Spyt    sponsor: Karolina Leśniak

Agnieszka Syczak   sponsor: Aleksandra Szmidtke-Haaza i Waldemar Haaza

Beata i Tomasz Uberna  sponsor: Sylwia Saczywko

Beata Zatorska   sponsor: Anna i Mieczysław Kaźmierczakowie

Dorota Jawor Magdalena i Andrzej 
Parzonka

Agnieszka Syczak Beata i Tomasz 
Uberna

Ewa i Henryk Gardzielowie sponsor: Irena Szczesna-Platacz

Assistant Managerowie
Agata Wójtowicz     sponsor: Ewa i Henryk Gardzielowie

Uwaga! Jeżeli chcesz, aby informacja o twoim awansie (od Supervisora wzwyż) została zilustrowana fotografią, prześlij nam swoje zdjęcie na 
adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.
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1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Magdalena Strojna
4. Urszula Zyskowska
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

1. Małgorzata i Grzegorz Kapała
2. Dorota Jawor
3. Danuta Tontor
4. Beata Zatorska
5. Paulina Kulbat

1. Urszula Zyskowska
2. Maria i Jacek Bartkowiakowie
3. Beata Kędzierska
4. Kazimierz Kulbat
5. Magdalena Strojna
6. Irena Szczesna-Platacz
7. Bogumiła i Jan Srokowie
8. Grażyna Poremov
9. Urszula i Tomasz Kućkowie
10. Ewa i Henryk Gardzielowie

11. Agnieszka i Radosław Witkowscy
12. Wiesława i Adam Spyrowie
13. Urszula i Mirosław Kapustowie
14. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
15. Sylwia Ignaszewska
16. Agata Wójtowicz
17. Katarzyna Węglarz
18. Dorota Magnuszewska
19. Justyna i Waldemar Brzescy
20. Krystyna Kwiecień

6. Grzegorz Sieczka
7. Stanisława Karpińczyk
8. Jolanta i Radosław Jochimowie
9. Wiesława i Adam Spyrowie
10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

6. Beata Chorobik
7. Gabriela Łącka
8. Katarzyna i Krzysztof Weręgowscy
9. Ewa i Henryk Gardzielowie
10. Iwona Rzepka-Wróbel

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Assistant Supervisorzy
Sylwia Adamczuk
Valentyna Adamowicz
Paweł Antosz
Teresa Babiak
Stanisława Bajczyk
Ewa Barakat
Elżbieta Baraniak-Czysz
Monika Bartczak
Alina Bielicka
Anna Bien-Członka
Katarzyna Borkowska
Elżbieta Brzozowska
Waldemar Chwała
Ewa Ciepielowska
Brygida Cieślik
Beata Czachorowska
Małgorzata Dobrzańska
Justyna Dolińska
Grażyna Drewing
Krzysztof Dudczak

Anna Dudzik
Dorota Durmała
Janusz Fąfara
Wiesława Fąfara
Wanda Fiedorako
Joanna Filipiak
Kinga Filipowska-Śledź
Dorota Filus
Sabina Franczak-Piotrowska
Janina Fularczyk-Grota  
   i Tadeusz Grota
Gabriela Gab
Teresa Gadzińska
Anna Gajewska i Artur Gajewski
Ewa Gapińska
Danuta Gardoń
Dorota i Ireneusz Gąseccy
Anita Gmitruk
Barbara Golec
Monika Gorlo

Bożena Górka
Danuta Górlińska
Karolina Grabowska
Urszula Grabowska
Danuta i Andrzej Grdulscy
Donata Gryc
Sylwia Grzesiak
Anna i Piotr Grześkowiak
Dorota Grzybowska-Obrzut
Sylwia Gurgul
Ewa Halecka
Krystyna Hiszpańska
Beata Horowska-Simkowska
Julitta Jabłońska
Leszek Jakoniuk
Kinga Jakóbczyk
Dorota Jasicka
Artur Jezierski
Dorota Jonkisz
Marta Jóźwiak

Ewa Jurkiewicz
Katarzyna Kacprzak
Małgorzata Kaczmarek
Rafał Kapitan
Anna Kapuścińska
Alicja Kasiela
Dorota Kaszuba-Pasich
Halina Kinol
Sylwia Klepacka
Justyna Kojtek
Malina Kokoszczyńska
Małgorzata i Piotr Kołodziejowie
Renata Konieczny
Grażyna Kornicka
Bernadeta Kot
Natalia Kotkowska
Dorota i Radosław Krauze
Ewa Krawczyk

cd. na str. 6
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Program Motywacyjny

Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
Managerowie

Wiesława i Adam Spyrowie
Senior Managerowie

Zostań uczestnikiem Programu Motywacyjnego!
Dołącz do Dystrybutorów, którzy cieszą się dodatkową comiesięczną wypłatą – skorzystaj z premii Programu Mo-
tywacyjnego, by zyskać finansową swobodę i kupić nowy samochód, większy dom, czy opłacić naukę swoją lub 
dzieci.
Szczegóły dotyczące kwalifikacji znajdziesz w Zasadach Działalności.

Poziom 1 Poziom 1

Elżbieta Krzemińska
Aneta Kubica
Beata Kuchta
Jarosław Kuczek
Monika Kuczyńska
Monika Kulis-Kozak
Danuta i Stanisław Kumorowie
Joanna Kuśmierek
Marta i Rafał Kutnikowie
Marlena Kwapisz
Jolanta Lemkowska
Joanna Leniart
Zofia Leszczyńska
Kinga Leszkowicz
Dorota Litwa
Kamila i Wojciech  
   Ławrynowiczowie
Anna Łukasik
Małgorzata i Robert  
   Machnikowscy
Stanisława Madej
Joanna Majka
Stanisława Majkrzak
Milena Markowska
Katarzyna Mastalerz
Małgorzata Matczak
Magdalena Mazanek
Kama Mazur
Marianna Mazur

Beata Mendyk
Grażyna Michniewska
Marta Milewska
Agnieszka Modrzejewska
Jadwiga Niemczyńska
Magdalena i Piotr Niewczasowie
Barbara Olsza
Elżbieta Orzech
Elżbieta Osińska
Katarzyna Osińska
Renata Owczaruk
Magdalena Pabjan
Anna Pakuła
Helena Pańkowska
Elżbieta Paszkowska
Teresa Piasecka
Joanna Piątek
Irena Pięta
Wojciech Pomorski
Maria Powsińska
Karolina Prządka
Izabela Przemyk
Ewa Przewięźlikowska
Renata Przybycień
Małgorzata Przybylińska
Jan Przybyła
Ewa Pundzis
Alicja Puszkarska
Magdalena Pytlik

Anna Radzikowska
Danuta Rakoczy-Kuźma
Dorota Reiter
Ewa i Roman Repelowie
Magdalena Rogóż
Zofia Rojek
Ewa Różycka
Krzysztof Rupiewicz
Aleksandra Rynkowska-Świstak
Olga Saczywko
Dorota Saluk
Ewa Salwa
Monika i Jarosław Setzke
Angelika Siebielec-Pryczkowska
Sylwia Sierocińska
Bogusława Skibińska-Zagrodnik
Joanna Skrzypaszek
Beata Sławkowska-Domurad
Małgorzata Słowik-Rylska  
   i Rafał Rylski 
Alina Smosna
Małgorzata Sodolska
Paweł Sommer
Andrzej Sosnowicz
Zuzanna Spałek
Ania Stachewicz
Estera Stopa
Danuta Stroba
Halina Suda

Barbara Szafrańska
Monika Szkaradek
Aleksandra Szmid
Elżbieta Szmigielska
Aneta Szpala
Agnieszka Sztajura-Gronuś
Iwona Sztygowska
Sławomir Szwaja
Daria i Norbert Szyjkowie
Wioletta Szymczykiewicz
Paulina Śnigurowicz
Agnieszka i Rafał Tomiczek
Danuta Trajdos
Elżbieta Trzeciak
Jolanta i Jacek Urbańczykowie
Anna Wandas
Ewelina Wawrzon
Joanna Wdowiak
Patryk Wojewodzic
Iwona Wojsław
Grażyna Wojtas
Magdalena Woźniak
Przemysław Zapart
Agnieszka Zawadzka
Wioletta Zawadzka
Grażyna Ziemiańska
Agata Zięba
Aneta i Janusz Żulewiczowie

Assistant Supervisorzy
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Wiosna to dobry czas na odnowę i regenerację całego ciała. 
Po długiej zimie zauważamy, że przybyło tłuszczyku, a ubyło 
mięśni (pokazują to obwody naszego ciała!). Gdzie się udać, 
jakie zabiegi wykonać i co zmienić w diecie, aby w naturalny 
sposób powrócić do formy?

W każdym mieście funkcjonują gabinety kosmetyczne, salony odno-
wy biologicznej, masażu, spa, fitness kluby, kliniki odchudzające itd.  
A wszystko po to, aby zapewnić nam młody i piękny wygląd. Sztab spe-
cjalistów – dietetyków, masażystów, kosmetyczek i wizażystów oferuje 
pełny wachlarz usług dla twarzy i ciała oraz porady jak schudnąć, itp. 
Takie wyjazdy są jednak czasochłonne i nie ma co ukrywać – nie tanie! 
Przy odrobinie dobrej woli możemy z pomocą produktów aloesowych 
zmienić naszą łazienkę w klinikę piękności i dobrego samopoczucia.

Najważniejsza jest systematyczność i postawianie na NATURĘ, bo to 
ona najlepiej nam służy, wszak jesteśmy jej częścią! Takimi właśnie są 
napoje, odżywki i kosmetyki Forever, pochodzące z ekologicznych, 
nieskażonych upraw, pozbawione szkodliwych nawozów sztucznych. 
Bycie eko to dziś wiodący światowy trend, ponieważ znacznie wzro-
sło zapotrzebowanie ludzi na zdrowy styl życia.

Już od 35(!) lat firma Forever oferuje szeroką gamę produktów zgod-
nych z najnowszymi trendami, jak wellness & spa. To styl życia, który 
zapewnia dobre samopoczucie i prowadzi do pełnej harmonii ciała, 
ducha i umysłu. 

Produkty Forever są niezastąpione w uzyskaniu dobrego wyglądu  
i witalności. Aloesowe kosmetyki i napoje są bio – zgodne z naturą 
ludzką. Kosmetyki aloesowe wykazują powinowactwo do ludzkiej 
skóry, są bezpieczne, bo pochodzą wprost z natury i dzięki temu są 
dla każdego. Ponieważ nie zawierają sztucznych barwników, aroma-
tów i silikonów są polecane również osobom bardzo młodym  
i z problemami skóry.

Od starożytności wiadomo, że aloes NAPRAWIA SKÓRĘ. Jest skarb-
nicą ponad 200 naturalnych składników: witamin z grupy B, A, C, E, 
kwasu foliowego, aminokwasów, minerałów, lignin, steroli, enzymów, 
saponin, mukopolisacharydów. Wlewając aloes do butelki  
z wodą, którą popijamy przez cały dzień, uzyskujemy ener-
getyzujący i witaminizujący napój. Jest to idealna odżywka 
dla współczesnego, zabieganego człowieka.

Zamiast więc wylegiwać się wieczorem przed telewizorem, udajmy 
się do Domowego Spa Forever, gdzie przy relaksacyjnej muzyce  
i świecach wykonamy zabiegi z dziedziny Thalassoterapii (kąpiel 
morska w soli z zestawu Aroma Spa) lub aromatoterapii (Balsam 
Relaksujący do Masażu, zestaw Sonya z białą herbatą).

Katarzyna Węglarz, Manager

Domowe Spa Forever
Budzimy się na dobre i przystępujemy do 28-dniowego pro-
gramu odnowy twarzy i całego ciała. Jak się do tego zabrać? Od 
czego zacząć i kiedy zacząć? Oto najczęstsze pytania. Najlepiej zrobić 
to w poniedziałek, zaraz po weekendzie. 

Plan domowej kliniki piękności na cały tydzień

Zaczynamy od zmierzenia obwodów ciała na poziomie: uda, 
biodra, talia, biust. Zapisujemy też stan naszego samopoczu-
cia: nastawienie, poziom energii, liczba godzin snu na dobę.

Poniedziałek
Peeling całego ciała Relaxation 
Bath Salts z zestawu Aroma Spa
Czas zabiegu około 15 minut.

Dwie łyżki soli relaksującej, 4 łyżki oleju 
z pestek winogron (lub każdego innego 
z zimnego tłoczenia), 1/4 łyżeczki cyna-
monu, 1/4 łyżeczki suszonego imbiru. 

Efekty to usunięty zrogowaciały naskórek, dotlenienie i dożywienie 
skóry w witaminy i minerały z Morza Martwego. Skóra staje gładka  
i elastyczna. Jest to zabieg szczególnie polecany dla osób  
z marznącymi kończynami, gdyż długo utrzymuje się efekt 
rozgrzania ciała. 

Aromatoterapia to naturalny afrodyzjak. La-
wenda zawarta w Soli relaksuje, koi zmę-
czony umysł i ciało, a olejek bergamot-
ki działa jak naturalny antyseptyk, 
zmniejsza napięcie, nawilża. Sól 
morska ma działanie reminerali-
zujące, terapeutyczne, Polecana 
jest przy swędzącej i łuszczącej 
skórze, przeziębieniach, kata-
rach (kąpiel i inhalacja), bezsen-
ności i spadku energii. Stosowa-
ny dwa razy w tygodniu poprawi 
krążenie.

Mieszamy i odstawiamy na 10 minut  
(aromaty połączą się z oliwą), a na-
stępnie okrężnymi ruchami, delikat-
nie masujemy całe ciało. Spłukujemy 
wodą. 
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Wtorek
Rzeźbiarz Sylwetki
Aloesowy  
Zestaw 
Tonizujący

Ciało masujemy gąbką z trawy morskiej (luffą), nasączoną Aloeso-
wym Żelem do Kąpieli. Ten niezwykle skuteczny kosmetyk zawie-
ra 42% aloesu, krzem pochodzący ze skrzypu, algi, bluszcz, morszczyn, 
emolienty (nawilżacze) z oleju kokosowego i witaminę C. Oczyszcza 
skórę usprawniając jej oddychanie i przygotowuje ją do intensywne-
go wchłaniania.

Kolejno smarujemy ciało Aloe Body Toner - od wysokości kolan do 
wysokości żeber, zawijamy te miejsca folią od dołu ku górze (każdą 
nogę oddzielnie) i kładziemy się na około 40 minut z uniesionymi noga-
mi. Toner to emulsja wyszczuplająca, antycellulitowa. Zawiera ponad 
30% aloe vera, bluszcz, powojnik, tawułę, morszczyn, skrzyp, kolagen, 
elastynę, olejek cynamonowy, ekstrakt z pieprzu i ostrej papryki. 

Po jego zastosowaniu następuje:
zwiększenie temperatury w tkankach - czego efektem jest poce- �
nie się (efekt sauny)
stymulacja procesu spalania podskórnej tkanki tłuszczowej �
efekt drenażu (likwidacja obrzęków) �
zwiększone mikrokrążenie podskórne �
uwalnianie produktów ubocznych przemiany materii – toksyn �

Efektem jest jędrna skóra bez celulitu i zmniejszone obwo-
dy ciała. Sylwetka staje się wyrzeźbiona i wymodelowana. 
Aby zwiększyć efekty zawijania, bezpośrednio przed aplika-
cją Tonera spryskajmy ciało Aloe First, który zawiera czy-
sty aloes i 11 ziół.  Zabieg ten to wspaniały koktajl antyok-
sydantów, który skóra pokocha już od pierwszej aplikacji. 
Będzie lekko zróżowiona – uzyskamy tzw. efekt skóry dzie-
cka.  Aloe First utrwala efekty kuracji modelującej. Jest to 
niezbędnik i pomoc w każdym domu. Spryskujemy nim wło-
sy przed nałożeniem odżywki, twarz przed maseczką, po-

drażnioną skórę, czyli stosujemy wszędzie, gdzie zależy nam na zdro-
wym i pięknym wyglądzie.

 Po odwinięciu folii zmywamy ciało żelem aloesowym i smarujemy się 
Aloe Conditioning Creme. Kosmetyk zawiera aloes (35%), bluszcz, 
tawułę, powojnik, kolagen, elastynę, substancje czynne z kurkumy  
i imbiru, cynamon oraz witaminę C. Działanie: utrwala efekty toniza-
cji, zmniejsza obwody ciała, napina i uelastycznia skórę, zapewnia de-
toks na poziomie tkankowym, wzmacnia tkankę łączną, dzięki czemu 
skóra staję się elastyczna i jędrna, zapobiega nawrotom cellulitu.

Cały zabieg trwa godzinę, a w tym czasie możemy np. czytać, leżąc zawi-
nięci w koc lub kołdrę.

Środa
Złuszczanie twarzy i ciała, 
maseczka z algami
Twarz masujemy delikatnie Sonya 
Deep Cleansing Exfoliator, który 
pozostawiamy na kilka minut. Zawarty 
w nim aloes, kuleczki olejku jojoba, ar-
ginina oraz olejki eteryczne z cytryny  
i ogórka głęboko złuszczają, dotleniają  
i dożywiają skórę. Wyrównuje to koloryt 
skóry, usuwa przebarwienia i poprawia 
ogólny stan cery.

Przygotowujemy peeling kawowy - antycellulitowy, odchu-
dzający, nadający ciału ładny koloryt.

Mieszamy 2 łyżki Relaxation Bath Salts z lawendą, 4 łyżki oliwy 
oraz łyżeczkę kawy mielonej i odstawiamy na kilka minut. W tym 
czasie nakładamy na twarz, szyję i dekolt maseczkę Marine Mask. 

Algi są źródłem minerałów i witamin. Wygładzają zmarszczki, 
likwidują ziemistość cery, remineralizują regenerując skórę. 
Marine Mask z algami zawiera aloe vera (29%), miód, kaolin, 
hialuronian sodu, wyciągi z alg i wodorostów, rozmaryn, wy-
ciąg z ogórka, naturalne witaminy E i C. Po zmyciu maski al-
gowej nakładamy ulubioną emulsję aloesową lub serum 
z linii Sonya.

W czasie, gdy maseczka się wchłania (ok. 20 minut), masujemy ciało 
peelingiem z kawą przez około 15 minut a następnie spłukujemy wodą. 

Zabieg na twarz i ciało trwa około 30 minut. W tak krótkim czasie nie 
zdążylibyśmy nawet dojechać do SPA czy gabinetu.

Czwartek
Masaż ciała i okład z biosiarką
Łączymy Aloesowy Żel do kąpieli  
z Forever Aloe Scrub (1:1). Wyko-
nujemy masaż twarzy i ciała pod 
prysznicem.

Zawarte w Scrubie mikrogranulki 
utwardzonego olejku jojoba masując 
odnawiają i nawilżają skórę, delikatnie 
usuwając martwe komórki. 

Spłukujemy i osuszamy ciało, które 
zraszamy Aloe First i kolejno nakła-

damy na nogi, brzuch i ramiona Galaretkę Aloesową, na nią Aloe 
MSM Gel i ponownie Galaretkę. Okład nie wymaga zmywania. 

Galaretka Aloe Vera to 85% czystego miąższu zawieszonego  
w obojętnym żelu. Odnawia, koi i nawilża skórę całego ciała. Stosowa-
na jest do regeneracji wszystkich śluzówek. Aby oczy były lśniące  
i nawilżone, wieczorem po demakijażu nakładamy przed snem gala-
retkę na powieki. Dzięki ligninom i mukopolisacharydom stosowana 
jako pokład pod maseczki, okłady i zawijania, potęguje ona ich działa-
nie i wchłanianie.

Oczyszczona skóra doskonale przyswaja aktywne składniki 
z Aloe MSM Gel. Jest to kojący żel z biosiarką, który za-
wiera 40% aloe vera, biosiarkę, korę wierzby, mącznicę le-
karską, drzewo herbaciane, rozmaryn, witaminy C i E. Aloe 
MSM Gel wzmacnia tkankę łączną, chrzęstną, i w widoczny 
sposób wpływa na ogólny stan skóry i stawów. Galaretka 
Aloesowa rozluźnia wiązania między komórkami i ułatwia 
penetrację aktywnych składników. Okład przywraca mło-
dość i sprężystość włóknom kolagenowym.

Zabieg taki regeneruje tkankę łączną i chrzęstną a dodatkowo może 
działać przeciwbólowo i przeciwobrzękowo na stawy.
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Piątek
Lifting twarzy bez użycia skalpela

maseczka  
Aloe Fleur de Jouvence

Jest to maseczka o niespotykanych nigdzie indziej właściwościach lif-
tingujących. Gimnastykuje mięśnie twarzy (50 mięśni), stymuluje pro-
cesy odnowy i powoduje produkcję kolagenu. Usuwa zmarszczki, 
głęboko oczyszcza, redukuje przebarwienia, napina, wyrównuje i uela-
stycznia skórę twarzy, szyi, dekoltu.  Można ją wykonywać na biust po 
ciąży lub odchudzaniu oraz na powstałe rozstępy.

Łączymy Nośnik Pudrowy maseczki z Aktywatorem w propor-
cjach 1:1 (można dodać 5 kropli Alpha E-Factor - koktajlu wielowi-
taminowego). 

Połączenie różowej glinki kaolinowej, rumianku, żywokostu i alantoi-
ny z Aktywatorem składającym się z ponad 90% aloesu daje aktywną 
substancję o wyglądzie różowej pianki. Smarujemy nią dekolt, szyję  
i twarz ruchami do góry. Resztę maseczki z pędzelka wcieramy  
w wierzchnią część dłoni. Pozostawiamy na ok. 25-45 min, w zależno-
ści od stopnia wrażliwości skóry. Można też, podobnie jak to się czy-
ni w gabinetach, wykonać drugą maseczkę - algową, która ukoi pobu-
dzoną skórę i zmniejszy zaczerwienienia. 

Zwilżamy dłonie i oklepujemy delikatnie twarz Tonikiem składają-
cym się z 45% aktywnego aloesu, który oprócz tego zawiera oczar 
wirgilijski, rumianek, rozmaryn, ogórek, żywokost, kolagen i elastynę. 
Teraz uczta dla skóry - Krem Odżywczy na noc. Zawiera on 36% 
aloe vera, kwas hialuronowy, żywokost, rumianek, propolis, olej z kieł-
ków pszenicy oraz witaminy A, B, C, E i jest idealny dla skóry wrażli-
wej, naczynowej, wiotkiej, przesuszonej, trądzikowej. Jeżeli po ma-
seczce mamy wykonać makijaż, nakładamy Emulsję Pojędrniającą 
na dzień, która składem przypomina krem na noc, ale jest lżejsza, 
matuje skórę i doskonale utrzymuje makijaż na ,,swoim miejscu”  
w ciągu dnia. Dzięki temu, że zawiera 42% aloesu, chroni skórę przed 
promieniowaniem słonecznym. Zapobiega starzeniu się skóry.

Sobota 
          Kąpiel Morska w Soli Relaksującej

Do wanny wsypujemy 2 nakrętki Soli z zestawu Aroma Spa. Na twarz 
nakładamy Marine Mask i relaksujemy się. W trakcie kąpieli masujemy 
ciało gąbką luffą, dzięki czemu minerały wchłoną się intensywniej. Po 
wyjściu z wanny nacieramy ciało Balsamem Relaksującym. Smarujemy 
całe ciało od dołu ku górze, a skóra dostanie cudowny koktajl roślin-
ny: aktywny aloes, olejek lawendowy, białą herbatę, olejek słoneczni-
kowy, owoce bergamotki, ogórek, mimozę, glicerynę. Skóra będzie 
mocno nawilżona jeszcze bardzo długo, dzięki czemu pozostanie 
młoda i zdrowa.

Niedziela

Wykonujemy ulubiony zabieg z programu tygodniowego.

Każdego dnia tygodnia 
Pijemy koktajl
Żurawinowa Moc
Składniki:

szklanka jogurtu, lub mleka sojowego• 
miarka Lite Ultra Wanilia• 
2 łyżki Aloe Berry Nectar• 
łyżka suszonej lub świeżej żurawiny • 
łyżeczka miodu aloesowego • 

Miksujemy składniki razem. Pijemy jako np. drugie śniadanie.

Mocno Czekoladowy
szklanka jogurtu lub mleka sojowego• 
miarka Lite’a  Czekoladowego• 
dwie łyżki czystego aloesu• 
pół łyżeczki gorzkiego kakao lub starta gorzka czekolada • 
łyżeczka miodu aloesowego• 

Koktajle tworzymy z dowolnymi, ulubionymi dodatkami lub  
z owocami sezonowymi. Mogą to być również brzoskwinie, 
morele, maliny, jagody... 

Kurację odnowy wiosennej powtarzamy przez 4 tygodnie, czyli 28 dni. 
Należy pamiętać o dostarczaniu organizmowi większej ilości wody  
z aloesem - oczyszczanie. 
Dodatkowo: odchudzanie – Forever Lean, spalanie tłuszczu – Garci-
nia Plus, trawienie – Pola Zieleni, energia – Mleczko Pszczele, ARGI+, 
Nutra 10Q , Gin-chia... 
W następnym wydaniu ciąg dalszy: Piękne ciało z Forever na powita-
nie lata.
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Forever Arctic SeaTM

Suplement diety 

Według danych Ministerstwa Zdro-
wia choroby układu krążenia są 
istotnym problemem w Polsce, 
stanowią najczęstszą przyczynę 
zgonów (np. 2006 r. - 168.532 oso-
by, 2007 r. - 171.372 osoby) łącz-
nie około połowę zgonów, tj. ok. 
48% i są jednym z powodów inwa-
lidztwa.*  

Co może zrobić każdy z nas, by 
wspierać zdrowie swojego serca i 
funkcjonowanie układu krążenia? 
Lista jest długa i obejmuje wiele 
pozycji. Jest wśród nich aktyw-
ność fizyczna i gimnastyka, dieta 
bogata w warzywa, niepalenie i 
ograniczenie alkoholu do bardzo 
niewielkich ilości. Dodatkowo, mo-
żesz uzupełniać swoją dietę na-
szym nowym Forever Arctic-Se-
aTM (#376) o unikalnej formule, 
składającej się z nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Produkt 
zawiera składniki, które znane są 
ze swojego dobroczynnego wpły-
wu na zdrowie serca, funkcjono-
wanie mózgu i zdrowie oczu. Sko-
ro mowa o sercu, to zarówno 
lekarze jak i dietetycy zgadzają się 
co do znaczenia kwasów Omega-3. To Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe NNKT, które powinny być istotną 
częścią naszej diety, ponieważ organizm nie jest w stanie sam ich wyprodukować. Ich dobroczynny wpływ na zdro-
wie został wielokrotnie potwierdzony.

W 2011 roku American Heart Association po raz pierwszy wydało zalecenia dotyczące spożycia  zawartych w rybach 
oraz olejach z ryb i owoców morza kwasów omega-3 - EPA i DHA w celu wsparcia zdrowia serca. Również Światowa 
Organizacja Zdrowia rekomenduje ich spożywanie, by wspierać układ krwionośny. W ciągu ostatnich lat także Euro-
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował pozytywne opinie odnośnie korzyści dla zdrowia, 
wynikających ze spożycia kwasów omega-3, nawet u niemowląt i płodu. W sumie opublikowanych zostało ponad 
100 000 badań naukowych, poświęconych zdrowotnym korzyściom ryb i olejów rybich.

To wystarczające powody, by wprowadzić do codziennej diety suplement Forever Arctic Sea od Forever Living Pro-
ducts, stanowiący unikalną mieszankę bogatego w kwas z rodziny omega-3 - DHA oleju z kalmarów, oleju rybiego 
oraz oliwy z oliwek o wysokiej zawartości kwasu oleinowego (omega-9). 

2 kapsułki Forever Arctic Sea zawierają optymalną ilość EPA i DHA. Ciężko pracowaliśmy, by stworzyć produkt, 
który zapewnia idealną równowagę DHA i EPA. Badanie opublikowane przez amerykański National Institutes of He-
alth we wrześniu 2007 roku pokazuje, że kwasy tłuszczowe omega-3 - DHA i EPA zawarte w rybach i owocach morza 
to ortomolekularne, niezbędne substancje odżywcze, które poprawiają jakość życia i wspierają  zdrowie. Oznacza to, 
że  kwasy tłuszczowe zawarte w Forever Arctic-SeaTM oraz właściwy styl życia mogą pomóc tobie i twojej rodzinie 
zachować w zdrowiu serce przez długie lata.

Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA lub 250 mg EPA i DHA dziennie.

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu 
zdrowia.

*http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b3&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=748&ma=016206
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SUCCESS DAy | 16 MARCA 2013, WARSZAWA

Mimo zimowej aury panującej na zewnątrz, w sali warszawskiego Te-
atru Żydowskiego panowała iście wiosenna atmosfera – pełna nadziei, 
zapału, entuzjazmu i pragnienia, by rozkwitnąć!

Rozpoczęliśmy od fantastycznego filmu, przygotowanego przez na-
sze Biuro Główne w Arizonie. Nasz Prezydent Gregg Maughan podsu-
mowuje w nim osiągnięcia 2012 roku i zapowiada atrakcje czekające 
nas w roku 2013. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego materiału, ko-
niecznie go obejrzyjcie – to wspaniała dawka motywacji! Znajdziecie 
go na www.discoverforever.com. Występujący w filmie wiceprezesi 
mówią o czterech podstawach sukcesu z Forever. Temat ten dosko-
nale rozwinął w swojej prezentacji Dyrektor Jacek Kandefer.

Manager Katarzyna Węglarz zaproponowała, by w ramach wiosennej 
pobudki wyjechać na miesiąc do spa… bez opuszczania domowego 
zacisza! Jak tego dokonać? Zajrzyjcie na stronę 7. Natomiast córka 
Pani Katarzyny, Ola zaprezentowała niesamowity pokaz gimnastycz-
ny.

Manager Jadwiga Adamczyk  wspaniale wytłumaczyła dlaczego „nie 
musisz być wielki, aby wystartować, ale musisz wystartować, aby być 
wielkim”.

Uhonorowaliśmy wiele osiągnięć. Odznaki odbierały osoby, które 
awansowały w Planie Marketingowym – od Assistant Supervisorów 
do Managerów. Nowi Assistant Managerowie Małgorzata i Tomasz Ci-
szewscy zostali również nagrodzeni jako Top Sponsorzy 2012, a nowy 
Manager Krzysztof Stefański przygotował fascynujące wystąpienie 
obrazujące jego „Jestem Forever”. Gratulowaliśmy laureatom paneu-
ropejskiego Winter Challenge i Dystrybutorom, którzy zrealizowali 
Program Motywacyjny. 

Następny Success Day odbędzie się 11 maja. Już dziś zarezerwujcie 
tę datę, by przyjechać do Warszawy świętować 35. urodziny Forever!
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Dyrektor Jacek Kandefer

Prowadząca:  
Senior Manager  

Renata Błażejewska

Katarzyna Węglarz

Ola Węglarz

Aleksandra Szmidtke-Haaza
i Waldemar Haaza

Krzysztof Stefański

Wiosenne przebudzenie

Nowi Managerowie

Nowi Supervisorzy



Małgorzata i Tomasz Ciszewscy Krzysztof Stefański

Jadwiga i Andrzej
Adamczykowie

Jadwiga
Adamczyk

Wiesława i Adam
Spyrowie

Więcej zdjęć na: 
picasaweb.google.com/

forever.living.products.polandNowi Assistant Supervisorzy

Laureaci programu Winter Challenge

Laureaci Programu   Motywacyjnego

Top Sponsorzy 2012
Nowi Assistant  

Managerowie

Poziom 1

Poziom 2 Poziom 3



PORTRET SUKCESU

Dorota Pawłowska-Bujak
Manager
Ten, kto ma w życiu swoje „dlaczego”, poradzi sobie z „jak”.
                                                      Friedrich Nietzsche

Moja przygoda z Forever zaczęła się jesienią 2011 r., podczas 
wycieczki  do Portugalii. Przeczytałam kiedyś, że życie nie 
jest tym, co człowiek przeżył, ale tym, co i jak zapamiętał. 
Ja z Portugalii zapamiętałam wspaniałe zabytki, piękne plaże 
nad oceanem, ale przede wszystkim fantastycznych ludzi i cu-
downą atmosferę w autokarze. Wyjazd ten, zorganizowany 
przez Marylę i Wieśka Grotyńskich, stał się początkiem zmian 
w moim życiu.
To właśnie wtedy miałam okazję po raz pierwszy sprawdzić 
skuteczność produktów Forever, w tym Active HA. Muszę przy-
znać, że podeszłam do nich z dużą rezerwą. Moje zdziwienie 
było jednak ogromne, kiedy okazało się, że pomogły tam, gdzie 
nic innego nie zadziałało. 
To był początek mojej fascynacji firmą Forever Living Products. 
Bardzo szybko stwierdziłam, że produkty Forever przewyż-
szają wszystko, co w tej branży dostępne jest na naszym 
rynku.
Mój zachwyt produktami był tak widoczny, że bez większego 
trudu udało mi się zachęcić znajomych i przyjaciół do picia 
miąższu aloesowego, używania suplementów, a w okresie pa-
nujących wokół przeziębień i infekcji, do stosowania Propolisu 
i Garlic-Thyme.
Tak minęły 2 miesiące i dostałam od Maryli i Wieśka zaprosze-
nie na kolejny wyjazd. Tym razem do Budapesztu na ostatni 
Europejski Zjazd FLP, w lutym 2012. Pojechałam tam, już jako 
zachwycony produktami dystrybutor.
Myśl przewodnia tego zjazdu – BE FREE – przyniosła kolejne 
zmiany w moim życiu. Tym bardziej, że spotkanie  z Forever 
miało miejsce w szczególnym dla mnie momencie. Te kilka dni 
spędzonych w towarzystwie ludzi zafascynowanych firmą , peł-
nych entuzjazmu i zadowolonych z życia, pozwoliło mi odpo-
wiedzieć sobie na pytanie co dla mnie jest najważniejsze oraz 
jak zmienić swoje życie, aby stać się wolnym i niezależnym. Po 
powrocie podjęłam decyzję,  że nie ma co odkładać na po-
tem, tylko trzeba zabrać się do pracy i zacząć robić to, na 
co ma się wpływ. 
Kolejne miesiące to spotkania, prezentacje i szkolenia. Zaowo-
cowały one awansem na pozycję Supervisora w planie marke-
tingowym Forever, w kwietniu 2012. Odznakę Supervisora od-
bierałam razem z moją siostrą podczas Success Day w lipcu 
2012 w Krakowie. Cudowna atmosfera tego dnia, gratulacje 
i uznanie, stały się inspiracją do dalszej pracy.
Taką inspiracją było też marzenie, aby znowu znaleźć się 
na scenie. Marzenie to zamieniłam w cel.

W Forever, podobnie jak w innych firmach działających na za-
sadach MLM, sami decydujemy o tym, z kim chcemy praco-
wać. W pierwszej kolejności produkty i biznes zaproponowa-
łam ludziom, których miałam wokół siebie. Większość z nich 
skorzystała, choć oczywiście byli i tacy, którzy odmówili. Wiem 
jednak, że cały czas przyglądają się mojej pracy i moim sukce-
som. Najważniejsza zasada, jaką stosuję od początku mo-
jej przygody z Forever to: używaj produktów, opowiadaj  
o nich i o firmie.
Praca w MLM  jest wspaniałą szkołą życia. Uczy samodyscypli-
ny, odpowiedzialności za swoje życie i decyzje. Nie jest to pra-
ca łatwa, ale daje ogromną radość i satysfakcję.
Pozycję Managera osiągnęłam w listopadzie 2012. To był czas 
intensywnej pracy i fantastycznych spotkań. Okres, kiedy do-
świadczyłam ogromnego wsparcia ze strony moich przyjaciół 
Maryli i Wieśka Grotyńskich oraz mojej siostry Jagody . Dzię-
kuję wszystkim , którzy byli wtedy ze mną, służyli swoją radą, 
pomocą i doświadczeniem. Dziękuję całej mojej grupie.
Jeśli pragniesz zmienić swoje życie, to najpierw musisz 
zmienić siebie – swoje spojrzenie na świat, na pracę, na 
biznes. Musisz zmienić swój stosunek do ludzi i do tego, 
co Cię otacza. 
Ja zmieniłam. Dzięki temu  stałam się wolnym człowiekiem, 
który ma jasno wytyczone cele.
MOJE MARZENIA STAŁY SIĘ CELAMI, KTÓRE REALIZUJĘ 
RAZEM Z FOREVER. 

JESTEM FOREVER
Dorota Pawłowska-Bujak
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Beata Franczak
Manager

Produkty firmy Forever poznałam w 2003 roku dzięki 
Ewie Jurek, która przyjechała ze swoimi dziećmi do sa-
natorium w Rabce-Zdroju, gdzie pracowałam. W wol-
nych chwilach na dyżurze słuchałam z niedowierzaniem 
jakie wspaniałe działanie ma aloes i ile składników od-
żywczych. 
Ciężko było mi się zdecydować na zakup kilku produk-
tów, ponieważ wydawały mi się drogie, ale miałam prob-
lemy zdrowotne, na które nie potrafiono mi pomóc. Zary-
zykowałam. I tak się zaczęło. Po dwóch miesiącach picia 
aloesu, jedzenia minerałów i pól zieleni, odkryłam, że 
świat jest piękny, świeci słońce,  śpiewają ptaki. Coś mnie 
odblokowało. Chciało się żyć, mimo wielu problemów.
Ewa z Piotrem często mnie odwiedzali. Dzięki nim zro-
zumiałam, że jest inny sposób na życie. Kolorowe 
gazety i filmy zastąpiły książki motywacyjne, o których 
też nigdy przedtem nie słyszałam. Nastały długie lata 
pracy nad sobą, nad zmianą sposobu myślenia i postę-
powania. Nie było to łatwe. Podziwiam Ewę, że miała dla 
mnie tyle cierpliwości.
Po pewnym czasie spotkałam Renatkę Jachymiak. Po-
kochała ona produkty Forever tak samo jak ja. Następ-
nie poznałam Anię Bandyk, Halinkę Zielonkę, Anetkę 
Strzępek, Ewę Gawronek, Ulę Jamróz i wiele innych 
wspaniałych osób, które przyczyniły się do mojego 
awansu.
Moja siostra Dorota zaczęła pić aloes po 8 latach nama-
wiania – to była wielka radość, bo bardzo zależało mi na 
jej zdrowiu. Każdy ma swój czas. „Natura nie lubi po-
śpiechu”.
Jestem szczęśliwa, że od 9 lat nie muszę chodzić do 
lekarza. Infekcjom przeciwdziałam z produktami. Moi 
czterej synowie, choć jeszcze się buntują, to i tak  
w chwili „zagrożenia” wiedzą, że najlepszy jest Garlic- 
Thyme, Absorbent-C i czerwona Emulsja Rozgrzewająca. 
W styczniu tego roku umarł mój mąż. Jest to bardzo 
trudny czas dla nas, jednak dziękuję Bogu, że mam 
wspaniałe produkty, dzięki którym nie muszę brać żad-
nych „uspokajaczy chemicznych”.
Mam też wokół siebie wiele ciepłych, życzliwych osób  
z Forever, które dzwonią, pocieszają, zachęcają do dal-
szego rozwoju. Dziękuję Wam Wszystkim! 
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Pierwszy tydzień lutego przyniósł mi wiele wrażeń. Najpierw  
z Dominiką robiliśmy zdjęcia do filmu reklamującego kosmetyki 
Sonya. Czekałem na tę chwilę od dawna. Pomysł połączenia 
motywu malowania portretu kobiety i robienia makijażu zrodził 
się chyba ze trzy lata temu. Potem w przytulnych piwnicach 
kawiarni U Artystów na olsztyńskiej Starówce opowiadałem  
o aloesie. Wieczorem zaś na parkiecie w Awangardzie wyłuski-
wałem z płynących z głośników utworów rytmy przypominające 
mój ulubiony taniec, kizombę. Do domu wracałem po godzinie 
pierwszej w nocy. Po kilkudniowej odwilży, na Mazury powróci-
ła zima. Na drodze zrobiło się ślisko. Nie jechałem szybko, ale 
nagle mój samochód lekko skręcił w lewo. Zrobiłem manewr  
w przeciwną stronę i ponownie w lewo. Wszystko działo się tak 
szybko, dosłownie w ułamkach sekund: straciłem kontrolę nad 
pojazdem... uderzenie i huk. Mój samochód otarł się tylnymi 
drzwiami o drzewo, wpadł do rowu, a następnie siła uderzenia 
wypchnęła go ponownie na jezdnię. Tak niewiele brakowało... 
dosłownie centymetry, abym czołowo uderzył w drzewo. Wów-
czas na pewno moje plany awansu na pozycję Managera od-
sunęłyby się w nieokreśloną przyszłość. Do stolicy planowałem 
jechać samochodem, aby zabrać obrazy na wystawę Aloes  
i jedenaście ziół do podwarszawskiej Falenicy. Ostatecznie wy-
brałem autobusem, a obrazy przywiózł mój kolega. Co było 
potem? Obrazy na wystawę przewoziłem kolejką i tramwajem, 
a aloesy dla klientów nosiłem na plecach, szczęśliwy w duchu, 
że było mi to dane. Mogło być przecież inaczej.
Każdego dnia otrzymuję szansę, aby wykonywać swoją pracę 
i cieszyć się tym, co mogę robić. Zgadzam się ze słowami mo-
jej przyjaciółki z Niemiec, Senior Manager Rosity Darell-Naser-
ri, która mówi, iż nigdy nie czuje, że wykonuję tę pracę. To dla-
tego że nasza praca polega na dzieleniu się produktami  
i możliwościami, które wnoszą coś pozytywnego do życia 
ludzi. Ta praca to prawdziwa radość i miłość oraz wdzięcz-
ność na wiele sposobów. Oczywiście jesteśmy spełnieni, 
również finansowo, ale jednocześnie bardziej usatysfak-
cjonowani i pełni spokoju ducha, bez obawy o przyszłość.
Mam za sobą studia za granicą i pracę w czołowych firmach 
holenderskich. Jednak awans na pozycję Managera jest czymś 
zupełnie innym. Nieporównywalnym. Stał się dla  mnie niezwy-
kle istotny. Gdy osiągamy w życiu coś ważnego, to tak jakby 
życie poruszało się do przodu.  To daje nam spokój ducha. Za-
czynamy lepiej spać w nocy. Jedzenie zaczyna lepiej smako-

wać. Świeżo pachnie powietrze. Mój awans to swoisty egzamin 
dojrzałości. Kilka lat temu porzuciłem dostanie życie w Holandii 
i wyjechałem w nieznane. Wróciłem do ojczyzny. Teraz czuję, 
że jestem gotowy, aby rozpocząć nowy etap w moim życiu. My-
ślę o wyjeździe z Polski. Pragnę pracować w innych zakątkach 
świata. Znam kilka języków, a wiec mogę mówić o Forever  
w bliskiej mi Holandii, albo w dalekiej i pięknej Brazylii. A może 
w Afryce czy Azji? Chcę dzielić się możliwościami z tymi, 
którzy mają mniej szczęścia w swoim życiu. Przecież tak 
wielu ludzi nie słyszało jeszcze o aloesie i szansie na zmia-
nę życia. Jeśli pomagasz innym ludziom, to gdy wracasz po 
pracy do domu, czujesz się lepiej i lubisz wszystko to co robisz. 
Co więcej? Planuję napisać książkę o mojej pracy w Forever. 
Rodzą się kolejne projekty promujące firmę. Przede wszystkim 
chcę jednak spędzać więcej czasu z moimi dziećmi. 
Ten biznes jest kwestią zaufania. Bardziej niż cokolwiek. Bu-
dujemy mosty i relacje, ponieważ bez tego nie można tworzyć 
tego biznesu. Nigdy nie należy opuszczać tego okrętu nieza-
leżnie od tego, jak dobrze się nam powodzi i ile dzięki temu 
zarabiamy. Zawsze trzeba pozostać na swoim miejscu i mieć 
świadomość, że mnóstwo ludzi o których istnieniu może nie 
mamy pojęcia, obserwuje nas i przygląda się temu, co robimy. 
Niektórzy z nich wybiorą naszą drogę i udadzą się z nami we 
wspólną podróż.

Krzysztof Stefański
Manager
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Dumnie noś odznakę
Od samego początku Forever Rexowi przyświecała filo-
zofia, że ludziom potrzebne jest poczucie bycia docenia-
nym i nagradzanym za swoją ciężką pracę i za to, co 
osiągnęli. Stworzył on odznakę jako prosty, ale znaczący 
dowód uznania dla ciężkiej pracy i dokonań naszych 
wspaniałych Dystrybutorów. Odznaka to coś więcej niż 
biżuteria wskazująca, że osiągnąłeś określony poziom 
sprzedaży. Kiedy nosisz ją w widocznym miejscu, sygna-
lizuje, że dokonałeś czegoś wielkiego i jesteś osobą, któ-
ra wie, o czym mówi. Buduje zaufanie innych do ciebie 
oraz twoją pewność siebie. Istnieje większa szansa, że 
ludzie będą uważnie słuchać tego, co masz do powiedze-
nia i że powiesz to w przekonujący, motywujący sposób!
Co więcej, odznaka dowodzi, że wpłynąłeś pozytywnie 
na życie innych ludzi; że wniosłeś swój wkład w życie 
społeczeństwa; że jesteś wartościową osobą; że dałeś i 
zasługujesz, by otrzymać; krótko mówiąc – że nosisz 
znamiona SUKCESU!
Niezależnie od tego, czy jesteś Assistant Supervisorem 
czy Triple-Diamond Managerem, dumne noszenie od-
znaki wywołuje jeszcze jeden ważny efekt – stwarza oka-
zje do mówienia o FLP osobom, które spotykasz. Często 
bowiem ludzie pytają o symbol, który masz w klapie. 
Dlatego dumnie noś odznakę – wszędzie, gdzie idziesz. 
Nigdy nie wychodź bez niej z domu, niezależnie od tego, 
czy wybierasz się na spotkanie z przyjaciółmi, szkolenie 
FLP czy wymienić olej w samochodzie. Nigdy nie wiesz, 
kiedy natkniesz się na potencjalnego klienta, który może 
stać się nowym członkiem twojego zespołu, lub który po 
prostu szuka sposobów na lepsze zdrowie i finansową 
swobodę!
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Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

tel. 22/456 43 59
tel. 22/456 43 58
tel. 22/456 43 57
tel. 22/456 43 56

fax 22/456 43 60

e-mail: 
flpp@flpp.com.pl

Forever Living Products PoLand
Biuro Główne i Centrum Sprzedaży Warszawa

godZinY PracY
Biuro Główne FLPP: 
pon.-pt. 09.00-17.00

Recepcja  
i Dział Sprzedaży:
pon. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
– dzień Success Day  
09.00-11.00

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/736 51 09
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

godZinY PracY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 
12.00-19.00

Kierownik:
Robert Męc

Oddział Katowice

ul. Ułańska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail:  
katowice@flpp.com.pl

godZinY PracY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw.  
12.00-19.00

Kierownik:  
Stanisław Szczepanik

Oddział Kraków

ul. Kadecka 1
30-078 Kraków
tel. 12/636 23 11
e-mail:  
krakow@flpp.com.pl

godZinY PracY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 
12.00-19.00

Kierownik:  
Bernadeta Machlowska

Oddział Poznań

ul. Sczanieckiej 8A
60-216 Poznań
tel. 61/66 33 585
e-mail:  
poznan@flpp.com.pl

godZinY PracY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw.  
12.00-19.00

Kierownik:  
Przemysław Pawlicki

Oddział Wrocław

ul. Gen. Pułaskiego 42C
53-505 Wrocław
tel. 71/788 91 99
e-mail:  
wroclaw@flpp.com.pl

godZinY PracY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 
12.00-19.00

Kierownik:  
Grzegorz Osiński

Zamów produkty z dostawą do domu. Kurier doręczy 
ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.
Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie  
na stronach internetowych: 
www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl
Oprócz tego możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, 
  tel. 22/456 43 53, 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60    
- wysłać e-mail na adres zamowienia@flpp.com.pl 

Ważne! Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego mie-
siąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzinach pracy, czyli 
nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, 
aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działalności [pkt. 
16.02 (j)] zakazana jest  sprzedaż produktów Forever przez media 
marketingowe online, tzn. pasaże handlowe online, czy portale 
aukcyjne (np. Allegro).
W stosunku do osób, które łamią Zasady Działalności umieszczając 
produkty na portalach aukcyjnych, są i będą wyciągane konse-
kwencje – włącznie z rozwiązaniem Umowy Dystrybutorskiej oraz 
podjęciem kroków prawnych, aż do wkroczenia na drogę sądową.

Program promocyjny:  
Aktywni 4 cc

Spotkanie Supervisorów

Wielkie otwarcie nowej 
siedziby Forever Direct 
18 maja 2013

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe

godziny pracy 
weekend majowy

Wszyscy Dystrybutorzy, którzy w okresie styczeń – kwie-
cień 2013 (4 miesiące) będą co miesiąc realizować wymóg 
aktywności 4 cc, zostaną zaproszeni na specjalne szkolenie 
tylko dla aktywnych.

15 czerwca 2013
Hotel Golden Tulip,  
ul. Towarowa 2
Warszawa, godz. 11.00
Szkolenie poprowadzi:
Miklos Berkics,  
Diamond Manager

To już ostatni miesiąc kwalifikacji!
To spektakularne wydarzenie jest coraz bliżej!  
Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, ostatnie bilety są jeszcze 
dostępne na www.openingforeverdirect.com.
Na miejscu nie będzie prowadzona sprzedaż biletów.

Biuro Główne i Oddziały FLP Poland:
1 oraz 3 maja 2013  nieczynne
2 maja 2013  9.00-17.00

10 maja 2013
Biuro Główne FLPP,  
Al. Jerozolimskie 92
Warszawa, godz. 11.30
Jeśli w okresie od stycznia do kwietnia 2013 awansujesz 
na stanowisko Supervisora, zaprosimy cię do Warszawy na:

specjalne warsztaty  # Od Supervisora do Managera,
zwiedzanie Biura Głównego FLPP, #
bezpłatny udział w Success Day, #
wymianę doświadczeń z Supervisorami z całej Polski  #
podczas wspólnej kolacji.

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervisorów. 
Forever zapewnia nocleg i materiały szkoleniowe. Warunkiem 
uczestnictwa jest potwierdzenie swojego przyjazdu na recepcji 
Biura Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzyma-
ją pisemne zaproszenie.

Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

nasZe certYFiKatY

Znak 
Koszerności

Islamska  
Pieczęć Aprobaty

Certyfikat
islamski 

Produkty nietestowane  
na zwierzętach

FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND JEST CZŁONKIEM

Międzynarodowej  
Rady Naukowej 

ds. Aloesu
Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego 
Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Krajowej Rady 
Suplementów i Odżywek
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Teatr Żydowski, Pl. Grzybowski 12/16
Warszawa, godz. 11.30

cena biletu: 
20 PLN - do 10 maja

30 PLN - w dniu Success Day

Słoneczna 
promocja

SUCCESS DAY
11 maja 2013

Ten niesamowity program promocyjny, zainaugurowany zale-
dwie dwa lata temu, szybko stał się dynamicznym elementem 
Planu Marketingowego Forever. Gratulujemy wszystkim Eagle 
Managerom. Wasza ciężka praca będzie przynosić owoce nie 
tylko w tym roku, ale i w latach następnych, ponieważ zbudo-
waliście swój biznes na solidnych fundamentach.
W 2012 roku program odniósł fenomenalny sukces, a liczba 
jego laureatów wzrosła o 80%, co oznacza, że status Eagle 
Managerów uzyskało ponad 700 Dystrybutorów! Majowy 
wyjazd na słoneczną Sardynię to świetny sposobów na świę-
towanie tego osiągnięcia!
Co więcej, aby uhonorować wszystkich wspaniałych  
Eagle Managerów, stworzyliśmy piękny dodatek do odznaki 
odzwierciedlającej pozycję w Planie Marketingowym.  
To prestiżowy symbol waszych dokonań.
Tym z was, którzy przygotowują się do następnej kwalifi-
kacji, przypominamy, że potrwa ona od 1 maja 2013 do 
30 kwietnia 2014. Pewnie zastanawiacie się, gdzie odbę-
dzie się Eagle Managers Retreat 2014? Na 
tę informację będziecie musieli jeszcze 
poczekać, ponieważ podamy ją podczas 
tegorocznego zjazdu. Wiemy jednak, że 
niezależnie od tego, gdzie was zabie-
rzemy, chętnie tam z nami pojedziecie. 
Dlatego nie ustawajcie w wysiłkach, 
by wasz biznes stał się biznesem Eagle 
Managera.

Świętuj z nami 35 lat FLP! Ê

Global Rally - Hawaje 2013 Ê

Nowości Ê

Awanse Ê

Lato z Forever Ê

Tylko w maju! Kupując 2 szt. Aloe Sunscreen  
Spray (#319), otrzymasz bidon Forever,  

a kupując 4 szt. - bidon i worek żeglarski.
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