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W naszej Rodzinie Forever mamy Dystrybutorów, którzy osiągają doskonałość na co dzień. 
„Być doskonałym” - to brzmi tak prosto, ale co to w gruncie rzeczy oznacza? Często za-
stanawiałem się i rozmawiałem z innymi, czy istnieje jakaś cecha wspólna, łącząca osoby, 
które stale osiągają „doskonałe” rezultaty? Trafiłem ostatnio na artykuł Daniela Chamblissa  
„The Mundanity of Excellence” (Powszedniość doskonałości), docierający do sedna tej kwestii. 
Autor spędził trzy lata obserwując światowej klasy pływaków. Na tej podstawie opisał co-
dzienną rutynę i nawyki, różniące tych, którzy wygrywają od całej reszty. Choć nasza misja 
dzielenia się zdrowiem i bogactwem z ludźmi na całym świecie jest czymś nieco innym niż cele 
sportowców, wierzę, że z obserwacji Chamblissa i my możemy się wiele nauczyć. Wyjaśnia on, 
że aby osiągnąć doskonałość, musimy kierować się trzema ważnymi punktami:

Doskonałość to kwestia jakościowa
Powtarzalne ćwiczenia świetnie się sprawdzają w nauce podstaw danego działania – czy będzie to zdo-
bywanie wiedzy o produktach Forever Living, czy prowadzenie prezentacji dla grupy. Kiedy jednak zo-
stanie już osiągnięty pewien poziom mistrzostwa, nie ma sensu zwiększać ilości czasu przeznaczonego 

na ćwiczenie tej określonej, rutynowej czynności. Zamiast tego warto wprowadzić zmiany jakościowe i zmodyfikować sposób jej wykonywania. 
Pływaczka Mary Meagher, rekordzistka świata w stylu motylkowym na 200 metrów, poprawiła swoje wyniki wprowadzając zaledwie dwie zmiany 
jakościowe. Po pierwsze, na wszystkie treningi przychodziła punktualnie; po drugie, ćwiczyła nawroty. W jej przypadku jakościowe podejście 
do tych dwóch aspektów i skupienie się na nich zrobiło ogromną różnicę. Ważna jest świadomość, że samo poświęcanie na coś większej ilości 
czasu nie przyniesie poprawy. Musimy skoncentrować nasze wysiłki na konkretnych czynnościach lub zmianach. Chambliss zauważył, że są trzy 
typy jakościowych zmian, o największym znaczeniu: technika, dyscyplina i nastawienie. Chciałbym, abyście, w celu zwiększenia poziomu swojego 
sukcesu, skupili wysiłki na modyfikacji jednego aspektu swojej działalności biznesowej. Pomyślcie o 4 Podstawach, omawianych podczas ostatnie-
go Super Rally. Czy jest jakieś jedno działanie, wiążące się z rekrutacją, utrzymywaniem, produktywnością lub rozwojem, na którym możecie się 
skoncentrować, by osiągnąć jakościową poprawę?

Doskonałość nie jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają „talent”
Talent to słowo-wytrych, którym zwykle tłumaczy się dobre efekty. Zbyt często widząc ludzi odnoszących sukcesy większe od naszych mówimy 
sobie, że są od nas bardziej utalentowani. Sam talent nie jest jednak wystarczającym wytłumaczeniem prawdziwych powodów sukcesu. Cham-
bliss wyjaśnia, że w przypadku pływaków, składowe takie jak dobry trener, wrodzona struktura mięśni czy radość pływania, ogrywają bardzo 
ważną rolę w doprowadzeniu danego sportowca na szczyt. Jednak, choć każdy z nas ma naturalne umiejętności i zdolności, siłę indywidualnych 
atutów możemy wzmocnić dołączając do naszego zespołu inne osoby. Gian Fulgoni, znany przedsiębiorca, radzi by: otaczać się właściwymi ludź-
mi, których zestaw umiejętności będzie uzupełniał nasze… Myślę, że kluczowe znaczenie ma zebranie zespołu, do którego każda jednostka wnosi swój 
unikalny talent. W kontekście Forever jest to bardzo prawdziwe stwierdzenie. W naszym biznesie nikt, obojętne jak bardzo utalentowany, nie 
odniesie sukcesu w pojedynkę. Do tego potrzebny jest zespół wspaniałych ludzi, skupionych na wspólnym celu. To nasze połączone siły sprawiają, 
że Forever jest doskonałe.

Doskonałość jest zwyczajna
Obserwujemy ludzi, który osiągają „doskonałość” – niezależnie od tego, czy są to olimpijczycy, czy top Dystrybutorzy Forever – i zakładamy, że 
musi istnieć coś wyjątkowego, jakiś tajemniczy, magiczny czynnik, który decyduje o dochodzeniu do sukcesu. Ja przekonałem się, że stawianie 
sobie i realizowanie krótkoterminowych celów oraz wypracowywanie i szlifowanie wartościowych nawyków, może doprowadzić do wielkich 
osiągnięć. Chambliss z pewnością również przekonał się o tym w swoich badaniach. Wyjaśnia on, że …nie ma żadnego sekretu; rzecz polega tylko 
na wykonywaniu tych wszystkich małych rzeczy, każdej z nich prawidłowo, raz po razie, aż wreszcie doskonałość w każdym szczególe staje się głęboko 
zakorzenionym nawykiem, zwykłą częścią codziennego życia. Nauczyłem się, że doskonałość faktycznie leży w ćwiczeniach i że to jakość naszych 
przygotowań tworzy doskonałe efekty.

W naszym dążeniu do uznawania i inspirowania doskonałości wśród Dystrybutorów, moją nadzieją jest to, ze skorzystacie z tych technik, by 
dzielić się dobrobytem i zdrowiem Forever z innymi. Ćwicząc na co dzień doskonałość, macie potencjał stworzenia nieograniczonych możliwo-
ści zarówno sobie, jak i innym. Rzucam Wam wyzwanie, byście w lutym dokonali co najmniej jednej jakościowej zmiany, którą będziecie mogli 
się podzielić z innymi. Tak jak to widzimy u odnoszących sukcesy sportowców, doskonałość kryje się w drobiazgach codziennych działań. Budzi 
we mnie pokorę praca z tak wspaniałą grupą ludzi, którzy inspirują mnie do nieustannego dążenia do doskonałości i pomagania osiągać nowe 
szczyty Forever!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Definiowanie doskonałości

Rex Maughan
Chief Executive Officer



Pewnie każdy z nas zastanawiał się kiedyś, czemu jedni Dystrybutorzy odnoszą większe suk-
cesy niż inni. Wielokrotnie rozważaliśmy, jakie cechy wyróżniają liderów, nad jakimi umiejęt-
nościami należy pracować, by nasz biznes Forever stale się rozwijał, a my zdobywali kolejne 
szczeble Planu Marketingowego. Myślę, że najkrótszym, a jednocześnie niezwykle trafnym 
podsumowaniem różnic między tymi, którzy zbudowali odnoszący sukcesy biznes, a tymi, któ-
rym jeszcze się to nie powiodło jest konfrontacja dwóch postaw. Postawy osoby, która mówi: 
„Spróbuję zrobić” i tej, która stwierdza: „Zrobię”. Dwa sformułowania, brzmiące podobnie, 
a jednak diametralnie różne. Niezwykle ważne jest, abyśmy uświadomili sobie tę różnicę, 
ponieważ tylko podejście „zrobię” gwarantuje osiągnięcie tego, czego pragniemy i spełnienie 
marzeń. 
Wybory są stałym elementem naszego życia. Cały czas coś wybieramy i podejmujemy decyzje, od tych najbardziej błahych (koszu-
la w kratkę czy w paski?) aż po te, które mają wpływ na całą naszą przyszłość, takie jak decyzja o dołączeniu do Forever. Jednak 
podpisanie umowy to dopiero początek – wybór wstępny, po którym muszą nastąpić kolejne. Wieczór przed telewizorem, czy 
z telefonem i listą kontaktów? Spanie do południa czy wyjazd na Success Day? Kosmetyki z supermarketu czy 4 cc aktywności? 
Chyba nikt nie ma wątpliwości, pod którymi z tych opcji podpisują się liderzy Forever! Życzę każdemu z nas, byśmy dokonali 
trafnego wyboru – już dziś podejmijmy decyzję, że zrobimy wszystko, co będzie trzeba!

Wasz,

Jacek Kandefer

Sukces jest wyborem

Jacek Kandefer 
Dyrektor

Osiągnięcia 2012 4

Awanse i osiągnięcia | styczeń 2013 6

Program Motywacyjny 8

Spotkanie Supervisorów 8

Success Day: Warszawa, 19 stycznia 2013 10

Konferencja biznesowa 12

Znów stań się dzieckiem: Gregg Maughan 14

Produkt: Vit♂lize 17

Informacje 18

Podsumowanie roku 2012 19

Luty 2013 | Numer 97

POLAND

Skład: FLPP
Korekta: Irmedia
Druk: Team, Warszawa

Wydawca: Dział Marketingu  
FLP Poland Sp. z o.o.
e-mail: m.hajzner@flpp.com.pl

Luty 2013 r.  
Nr 97 (02/2013)
ISSN 1733-7992

Redakcja zastrzega sobie prawo  
do skrótów i redagowania tekstów  
przyjętych do druku.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja zawiera materiały o charakterze szkoleniowym, 
przeznaczone wyłącznie dla Dystrybutorów FLP, których nie należy 
używać w celach reklamy i sprzedaży. Kopiowanie, powielanie i wyko-
rzystywanie publikacji w całości lub części bez pisemnej zgody Forever 
Living Products Poland jest zabronione.



OSIąGNIęCIA 2012

4                                                                                                                                                                        02.2013

1. Bogumiła i Jan Srokowie,  
   Diamond-Sapphire Managerowie

2. Ewa Chruścińska, Senior Manager

3. Urszula Zyskowska, Senior Manager

4. Magdalena Strojna, Manager

5. Grzegorz Sieczka, Soaring Manager

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie, Soaring Managerowie

7. Wiesława i Adam Spyrowie, Senior Managerowie

8. Stanisława Karpińczyk, Senior Manager

9. Urszula i Tomasz Kućkowie, Soaring Managerowie

10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach, Senior Managerowie

1. Urszula Zyskowska, Senior Manager

2. Urszula i Tomasz Kućkowie, Soaring Managerowie

3. Justyna i Waldemar Brzescy, Managerowie

4. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie, Managerowie

5. Wiesława i Adam Spyrowie, Senior Managerowie

6. Urszula i Marek Przystasiowie, Managerowie

7. Magdalena Strojna, Manager

8. Urszula i Mirosław Kapustowie, Soaring Managerowie

9. Maria i Jacek Bartkowiakowie, Soaring Managerowie

10. Grażyna Poremov, Manager

Top Dystrybutorzy 2012
obroty całkowite

Top Dystrybutorzy 2012
obroty niemanagerskie
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5000 cc - VIP
Bogumiła i Jan Srokowie

2500 cc
Maria i Jacek Bartkowiakowie

Ewa Chruścińska

Magdalena Strojna

Urszula Zyskowska

1500 cc
Jolanta i Radosław Jochimowie

Maria i Wiesław Grotyńscy

Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

Stanisława Karpińczyk

Urszula i Tomasz Kućkowie

Patrick Leidewall

Grzegorz Sieczka

Wiesława i Adam Spyrowie

Justyna i Waldemar Brzescy

Joanna i Dariusz Poradowie

Grażyna Poremov

Urszula i Marek Przystasiowie

Magdalena Strojna

Urszula Zyskowska

Eagle Managerowie 2013

02 Global Rally Main Graphic Device

The Global Rally Main Graphic device is the main visual element that appears on all marketing,  
celebrating the energy and cultural dynamics of the Hawaii Global Rally 2013.

Global Rally Main Graphic Device

Global Rally Guidelines V.3 - 01/09/2012
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Managerowie

Assistant Supervisorzy

Supervisorzy
Janina i Antoni Belgrafowie sponsor: Jolanta i Stanisław Belgrafowie

Jolanta i Stanisław Belgrafowie  sponsor: Liliana i Paweł Bachowie

Grażyna Białokrynicka-Jasielewicz i Mirosław Jasielewicz  
sponsor: Izydora Kos-Górczyńska i Zygmunt Górczyński

Alina Gaik    sponsor: Irena Popek

Izydora Kos-Górczyńska i Zygmunt Górczyński sponsor: Magdalena Strojna

Ewa Rogulska   sponsor: Teresa Gapińska

Joanna Rozemberg   sponsor: Urszula Cedro

Renata Trebunia   sponsor: Elżbieta Galarowska-Olaś i Michał Olaś

Paulina Zapart   sponsor: Marta Kozarska

Aleksandra Szmidtke-Haaza 
i Waldemar Haaza 
sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Magdalena Barej
Maria Białkowska
Dorota i Marek Bieleccy
Katarzyna Bieńkowska
Krystyna i Władysław Biernaccy
Iwona Blaźniak
Regina Błaszkiewicz
Anna Bober
Beata Borowczak
Tomasz Borowczak
Jakub Boruczkowski
Marcin Bręk
Tadeusz Broszkiewicz
Kinga Bródka
Alina Brzeska-Czubia
Ewelina Brzozowska
Karol Brzyski
Małgorzata Buber
Nina Budek
Barbara Bugajska
Iwona Chmielewska  
   i Arkadiusz Kuczmaszewski
Anna i Adam Cybulscy
Iwona i Tadeusz Czarnowscy

Krystyna Czerwionka
Elżbieta Piwowarczyk  
   i Janusz Długosz
Józef Długosz
Izabela Dudek-Ceglińska
Dominika Fic
Michał Filipczak
Hubert Florian
Maria Frankowska
Gniewomir Fulbiszewski
Andrzej Gabiński
Marzena i Marek Gajowie
Ewa Gajewska-Hajdasz
Aleksandra Gasz
Beata i Wojciech  
   Gawryszczakowie
Joanna Gąsior
Przemysław Gębala
Katarzyna Gołaszewska
Natalia Gołdyn
Elżbieta Gołyga
Irena Gorząch
Michał Górka
Ewelina i Szymon Grabek

Elżbieta Grabiec
Sylwia Grębowska
Tomasz Grobelny
Hanna Groth
Elżbieta Grudkowska
Ewa Hankus
Krystyn Herwy
Dorota i Tomasz Holiczko
Monika Horodyska
Renata Jackowska
Katarzyna Jakubczyk
Zofia Janecka
Weronika Janowicz
Elżbieta Jarocka
Anna Jarzynka
Agnieszka Jaworska
Agnieszka Jazgier
Zofia Jerzak
Katarzyna Jurczyk
Barbara Jurusz
Elżbieta Kalicy
Agnieszka Kamola-Kwiatkowska
Jerzy Kantor
Izabela Karbowiak

Grażyna i Andrzej Kaszubowscy
Małgorzata Kendra
Izabela Kiełtyka
Monika Kijowska
Anna Klein
Nadzieja Klimuk-Pasteczka
Maria Kołodziej
Urszula Kołodzińska
Teresa Kordek-Godlewska
Anna Kościsz
Magdalena Kotlarz
Julia Kowacic
Marianna Kowalska
Krzysztof Kowalski
Bogusława Kozłowska
Łukasz Kozłowski
Irena Krasińska
Katarzyna i Robert Krawczykowie
Anna Krok
Maria Król
Ewa Królikowska
Halina Kruczała
Klaudia Kurowska
Agnieszka Lachendro

Ewa Lasek 
Monika Lesiak
Joanna Lesiecka
Barbara Lipka 
Joanna i Jacek Landowscy
Grażyna Lenartowicz-Bobka
Anna Lisiecka
Izabela Łabuś
Anna Łamasz
Jadwiga Łamasz
Bohdan Łazarczyk
Zofia Łosiowska
Maciej Łuczak
Jadwiga Ługowska
Grażyna Łukaszyk
Wojciech Łysak
Maria Maciak
Elżbieta Maciejak
Monika Malowana
Katarzyna Maślonkowska
Monika Matejko
Krystyna Mateńko
Wiesława Matyja
Grażyna Mądra i Henryk Mądry

Assistant Managerowie
Elżbieta Galarowska-Olaś i Michał Olaś sponsor: Bożena Gaj

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. Elżbieta Galarowska-Olaś i Michał Olaś
2. Monika Wójcik
3. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy
4. Ewa Bochenek
5. Grażyna i Władysław Pozańscy

1. Urszula Zyskowska
2. Justyna i Waldemar Brzescy
3. Kazimierz Kulbat
4. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie
6. Magdalena Strojna
7. Bożena Gaj
8. Urszula i Mirosław Kapustowie
9. Joanna i Dariusz Poradowie
10. Grażyna Poremov

11. Aleksandra Szmidtke-Haaza i Waldemar Haaza
12. Sylwia Ignaszewska
13. Agnieszka i Radosław Witkowscy
14. Wiesława i Adam Spyrowie
15. Beata Kędzierska
16. Urszula i Tomasz Kućkowie 
17. Katarzyna Węglarz
18. Irena Popek
19. Bogumiła i Jan Srokowie
20. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

6. Stanisława Karpińczyk
7. Bożena Gaj
8. Wiesława i Adam Spyrowie
9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
10. Grzegorz Sieczka

6. Agnieszka Matyja-Łapa i Daniel Łapa
7. Danuta Tontor
8. Agnieszka i Sławomir Małek
9. Urszula Zając
10. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Assistant Supervisorzy
Barbara Mądro
Marika Mierzejewska
Zuzanna Mucha
Błażej Nolbert
Bartłomiej Nowak
Jolanta Nowak
Iwona Olearczyk
Anna Olejniczak-Irla
Joanna Olszewska
Helena Ołdak
Genowefa Orlewska
Danuta Padjasek
Joanna Patzwald
Helena Pawełkiewicz
Sławomir Pawlik
Hanna Pawłowicz
Maria Piecuch
Ewelina Płonka
Joanna Połczyńska
Bożena Poniatowska-Hałasa

Kinga Popytak
Urszula Pozańska
Krystyna Prokop-Kinicka
Dorota Prus
Agnieszka Przeczewska
Sandra Przypek
Maria Pszczoła
Barbara Rabiega
Dorota Radomska
Jolanta Rapacz
Małgorzata Rast
Aleksandra Raś-Butor
Iwona i Gabriel Reglińscy
Adam Rukat
Iwona Rzepka-Wróbel
Joanna Samulnik
Anna Sanicka
Agnieszka Sarna
Łukasz Sawa
Joanna Schewe

Teresa Sikora
Leokadia Skrybbo
Karolina Skrzypkowska
Krzysztof Słowiński
Aniela Sobkowska
Wiesława Sofińska
Ewelina Stachnik-Lutyńska
Paulina Steczkowska
Agnieszka Stępień
Zenona Stojecka
Agnieszka Stojko
Danuta i Tadeusz Stram
Ewa Strzeszewska
Barbara Stygar
Gabriela Suda
Marta Szabelska
Marta Szałachowska
Krzysztof Szcześniak
Tatiana Szloser
Edyta Szłapak

Katarzyna Szulman
Iwona Szumowska-Kin i Paweł 
Kin
Anna Szuran
Jolanta Szwed
Wiesława Szyłkowska
Aleksandra Szymańska-Tworek
Beata Ślązak
Bożena Śropoń
Tetyana Teplytska
Lucyna Tomalczyk
Marta Tomasik
Celina Tragarz
Aneta Trebunia
Krystyna Trebunia
Grażyna Tybuszewska
Anna Walczak
Gabriela Waloszek
Zofia Wasilewska
Monika Waszczyszyn

Andrzej Wąsowski
Michał Weręgowski
Magdalena Węgrzecka
Tomasz Węgrzecki
Iwona Wicha
Aneta Wilkowska
Elżbieta Winiarczyk
Barbara Włodarczyk
Katarzyna i Ryszard Woelk
Krystyna Wojtaszewska
Zbigniew Woś
Patrycja Wójcik
Paweł Wójtowicz
Joanna Wysiecka
Anna Zając
Anna Zajączkowska
Agnieszka Zatorska
Dorota Zielińska
Ewa Żmudzińska
Beata Żurawska
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Program Motywacyjny

Spotkanie Supervisorów
18 stycznia 2013

Maria i Wiesław Grotyńscy
Soaring Managerowie

Urszula i Marek Przystasiowie
Managerowie

Na styczniowe spotkanie do warszawskiego Biura Głównego przyjechało ponad 50 nowych Supervisorów! Podczas rewelacyjne-
go szkolenia, poprowadzonego przez Dyrektora Jacka Kandefera, zdobyli oni wiele cennych rad i praktycznych wskazówek, do-
tyczących tego, jak kontynuować budowę swojego biznesu Forever i osiągnąć awans na pozycję Managera. 

Gościem specjalnym spotkania była Diamond-Sapphire Manager Bogumiła Sroka, której wystąpienia zawsze są niesamowitą in-
spiracją i motywacyjną dla wszystkich Dystrybutorów!

Wieczorem Supervisorzy spotkali się na kolacji, podczas której mieli okazję wymienić się doświadczeniami ze swojej codziennej 
pracy, a następnego dnia wzięli udział w Success Day.

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



Ogień nigdy nie powie, że ma dość.

www.foreverglobalrally.com

Ogień pasji będzie płonął dopóki ma 
czym się karmić. Karm swoją pasję 
pozytywnymi myślami i twórz życie, 
jakiego pragniesz.

(Hawajskie przysłowie)



SUCCESS DAy | 19 STyCZNIA 2013, WARSZAWA
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Zapowiada się fantastyczny rok, co doskonale było widać pod-
czas pierwszego tegorocznego Success Day, który wypełniły 
awanse i odznaczenia. 

Uhonorowaliśmy Top Dystrybutorów 2012 – zarówno pod 
względem obrotów całkowitych, jak i niemanagerskich. Najlep-
si z nich mieli wspaniałe wystąpienia motywacyjne – Diamond-
Sapphire Manager Bogumiła Sroka mówiła o tym, że warto od-
ważyć się na sukces, a Senior Manager Urszula Zyskowska 
wyjaśniała, jak ten sukces zaplanować. 

Na scenę zaprosiliśmy liderów, którzy uzyskali kwalifikację na 
Global Rally na Hawajach oraz Eagle Managerów 2013. Wśród 
tych pierwszych byli Państwo Bogumiła i Jan Srokowie – ich 
obroty przekroczyły w ubiegłym roku 5000 cc, co gwarantuje im  
miejsce w elitarnym gronie światowych VIP-ów Forever! Nato-
miast Eagle Managerowie polecą w maju na Sardynię, by wziąć 
udział w specjalnym Zjeździe i spotkać się z orłami Forever  
z różnych stron świata.

Nie zabrakło też laureatów Programu Motywacyjnego. Dyrektor 
Jacek Kandefer z radością wręczył symbole kwalifikacji do pro-

gramu Soaring Managerom Marii i Wiesławowi Grotyńskim oraz 
Manager Urszuli Przystaś.

Odznaki managerskie odbierało siedmiu nowych Managerów. 
Mieliśmy również wielu nowych Assistant Managerów, Supervi-
sorów i Assistant Supervisorów. 

Gorącymi owacjami zostali nagrodzeni: nowa Senior Manager 
Ewa Jurek oraz nowi Soaring Managerowie Danuta i Mieczy-
sław Osińscy.

Dr Małgorzata Stręk mówiła o tym, jak ważne jest, by produkty 
Forever towarzyszyły nam przez cały rok – również najnowszy, 
rewelacyjny dodatek do naszej oferty, Forever Vitolize, suple-
ment dla męskiej witalności.

Warszawski Teatr Żydowski kipiał tego dnia energią zgroma-
dzonych w nim Dystrybutorów! Podsumowaniem wspaniałego 
Success Day i doskonałą wytyczną dla naszych działań w 2013 
roku była prezentacja Prezydenta FLP, Gregga Maughana  
o tym, jak sprawić, by nasz biznes z dobrego stał się prawdzi-
wie wielki!

fo
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Ewa JurekDanuta i Mieczysław Osińscy

Początek wielkiego roku

Nowy Senior ManagerNowi Soaring Managerowie

Nowi Managerowie
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Bogumiła i Jan  
Srokowie,
kwalifikacja  
5000 cc VIP
na Global Rally 2013

Bogumiła Sroka,
Top Dystrybutor
w obrotach całkowitych

Urszula Zyskowska,
Top Dystrybutor
w obrotach niemanagerskich

Więcej zdjęć na: 
picasaweb.google.com/
forever.living.products.poland

Laureaci programu Global Rally 2013

Top Dystrybutorzy 2012 - obroty całkowite

Top Dystrybutorzy 2012 - obroty niemanagerskie

Eagle Managerowie 2013

Laureaci Programu  
Motywacyjnego



SUCCESS DAy | 19 STyCZNIA 2013

KONFERENCJA BIZNESOWA | 7 STyCZNIA 2013
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Nowi Assistant Managerowie

Nowi Supervisorzy

Nowi Assistant Supervisorzy

Prowadzący:
Soaring Managerowie

Maria i Jacek Bartkowiakowie

dr Małgorzata Stręk

Celem styczniowej konferencji biznesowej było wsparcie Dystrybutorów, by 
jak najbardziej dynamicznie  rozpoczęli rok i konsekwentnie realizowali posta-
wione sobie cele. Dlatego zaprosiliśmy jednego z największych europejskich 
trenerów w dziedzinie marketingu sieciowego i zarządzania, Michaela Stra-
chowitza. Poprowadził on wyśmienite, ekspresyjne szkolenie, pokazując, dla-
czego marketing sieciowy to świetny sposób na karierę zawodową. Wyjaśnił 
też, jakie cechy wyróżniają ludzi odnoszących sukcesy. Na pytanie Michaela: 
Kto z Was będzie Diamentem? wszystkie ręce uniosły się w górę – zapowiada 
się więc rok wielkich osiągnięć!

Czas Diamentów



SPOTKAJMY SIĘ W RAJU

www.bit.ly/GR13Tickets

Nawet jeśli nie uzyskałeś kwalifikacji na Global Rally, 
możesz spotkać się z nami na Hawajach.

Kup bilet przez podaną poniżej stronę internetową  
i weź z nami udział w jednej z najbardziej znaczących 
i emocjonujących imprez w historii  Forever.



Znów stań się dzieckiem!
Nieograniczone możliwości w 2013

MOTyWACJA

14                                                                                                                                                                        02.2013



02.1 Global Rally Main Graphic Device - Hawaii

Global Rally Guidelines V.3 - 01/09/2012
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Jestem bardzo dumny z moich dzieci. Kiedy na nie patrzę, myślę o ce-
chach, które mają, i które powinniśmy mieć my, by zdobywać z Forever 
szczyty i zbudować odnoszący sukcesy biznes. Przyjrzyjmy się tym dzie-
cięcym cechom, które i nam mogą pomóc stać się lepszymi Dystrybuto-
rami.

Bądźcie młodzi i nieustraszeni
Przypomnijcie sobie czasy, gdy byliście dziećmi – czuliście wtedy, że 
możecie osiągnąć wszystko. Mówiliście mamie: Wychodzę, żeby coś 
zrobić i nie liczyła się jej odpowiedź – wy i tak mieliście poczucie, że mo-
żecie osiągnąć, co tylko chcecie. Właśnie takiego podejścia potrzebuje-
my jako Dystrybutorzy Forever. Musimy znowu stać się młodzi, pełni ży-
cia, energii i nieustraszeni.

Bądźcie twórczy
Zbyt często popadamy w rutynę codziennych działań. Podążamy z prą-
dem i robimy to, co wszyscy inni, dlatego stajemy się przeciętni. Z jakie-
goś powodu sami się ograniczamy, słuchając tych, którzy mówią: Nie 
uda ci się. Co robisz? Sprzedajesz Aloe-co? Nie zarobisz na tym żadnych 
pieniędzy! Nie słuchajcie złodziei marzeń. Uwierzcie w siebie. Odzyskaj-
cie swoją kreatywność! To przywróci waszemu życiu emocje i wizję oraz 
pomoże wam znów świetnie się bawić.

Budujcie zaufanie
Dzieci są ufne, prawda? Patrzą na swoich rodziców i wierzą w każde ich słowo. Wy też musicie być ufni. Musicie 
zaufać swoim sponsorom. Musicie zbudować zaufanie w waszych dystrybutorach. Zaufanie ma ogromne znaczenie, 
jeśli chcecie, by Wasz biznes Forever odnosił sukcesy. Dzieci są też pełne miłości. Kochają nas, niezależnie od 
wszystkiego! Umiejętność kochania jest dla nas, jako dystrybutorów, ogromnie ważna. Niezwykle istotne jest okazy-
wanie miłości swojemu zespołowi, innym strukturom, ludziom, których spotykamy; okazywanie im naszej troski  
i tego, że pragniemy im pomóc. To pomoże Wam zbudować wielki biznes.

Usuwajcie granice
Dzieci nie znają ograniczeń ani rzeczy niemożliwych, nie istnieją dla nich żadne bariery, mogą osiągnąć wszystko, 
czego pragną. To samo odnosi się do waszego biznesu Forever. Zapomnijcie o ograniczeniach, usuńcie wszystkie 
przeszkody. Zacznijcie snuć wielkie marzenia i dostrzegać to, co możecie osiągnąć dzięki tej niezwykłej szansie.

Bądźcie szczęśliwi
Dzieci są takie radosne, nieprawdaż? Zawsze szczęśliwe, uśmiechnięte – potrafią znaleźć coś pozytywnego w każdej 
sytuacji. Jeśli chcecie być w Forever najlepszymi – BĄDŹCIE SZCZĘŚLIWI! Bierzcie przykład z Rexa i cieszcie się 
budowaniem biznesu. Gwarantuję, że zaczniecie wtedy przyciągać ludzi jak magnes. Będą oni chcieli spędzać  
z wami czas i uczyć się od was. Pokazujcie ludziom, że kochacie to, co robicie. Niech widzą szeroki uśmiech na 
waszych twarzach, i chęć dzielenia się radością z innymi. To również pomoże wam zbudować wielki biznes.

Wkroczyliśmy w nowy rok, w którym chciałbym abyśmy 
„znów stali się dziećmi!” Zdobądźcie się na odwagę, by roz-
mawiać z ludźmi. MOŻECIE wyjść na scenę przed tłum lu-
dzi, by powiedzieć o tym, co robicie w Forever. Bądźcie naj-
lepszymi Dystrybutorami, jak tylko można, a możliwości  
w 2013 będą prawdziwie nieograniczone. Do zobaczenia na 
Hawajach. Aloe-ha!

Gregg Maughan, President



Zrelaksuj się. Zasługujesz.

Eagle Managers Retreat będzie dla jego uczestników, 
którzy tak ciężko pracowali nad uzyskaniem 
kwalifikacji, czasem relaksu oraz odkrywania  
i rozkoszowania się pięknem włoskiej Sardynii. 

22-26 maja 2013 
www.facebook.com/foreverglobalevents
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PRODUKT

Kapsułki witaminowo-mineralne ze składnikami roślinnymi 

Zdrowie układu płciowego, a szczególnie prostaty staje się  
w pewnym momencie życia ważną sprawą dla każdego męż-
czyzny. Vit♂lizeTM, suplement dla męskiej witalności, zawiera 
dobrze przyswajalne substancje odżywcze.

Vit♂lizeTM, w połączeniu ze zdrową dietą i gimnastyką, oferuje 
naturalne rozwiązanie. Uzupełnia dietę w cynk, który pomaga 
utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we krwi. Selen przy-
czynia się do właściwego przebiegu spermatogenezy. Witaminy 
C, D i B6 wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Witamina E przyczynia się do ochrony składników komórki przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym. Skład tej znakomitej receptury, 
tworzącej suplement diety dla męskiej witalności, uzupełnia liko-
pen.

Poza tym Vit♂lizeTM zawiera inne dobroczynne składniki roślin-
ne, czyli olej z nasion dyni – wpływający korzystnie na działanie 
prostaty i układu moczowego oraz oliwę z oliwek i ekstrakt  
z granatu. 

Zaleca się spożywać 2 kapsułki dziennie.

%ZDS* - zalecanego dziennego spożycia

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są nie-
zbędnymi czynnikami dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. 

Składniki Ilość w zalecanej porcji 
dziennej (2 kapsułki)

%ZDS*

witamina C 80 mg 100%
witamina E 12 mg 100%
witamina D 5 µg 100%
witamina B6 1,4 mg 100%
cynk 10 mg 100%
selen 55 µg 100%
oliwa z oliwek 490 mg
olej z nasion dyni 250 mg
ekstrakt z granatu 150 mg
likopen 2,5 mg

Nowość

Suplement diety dla mężczyzn

NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS

Although the exact age may vary, prostate health eventually becomes 

an important issue for all men. Vit♂lize™ Men’s Vitality Supplement 

contains all of the power of Forever Pr♂6®, but now also includes 

more nutrients, more bioavailable nutrient forms and more powerful 

botanicals. 

Item #374

Men’s Vitality Supplement Women’s Vitality Supplement

Discomfort due to PMS, menopause, or less than optimal urinary 

tract function, may be related to hormone changes and specific 

nutritional needs. The natural blend of antioxidant-rich fruits, herbs, 

vitamins and minerals in Vit♀lize Women’s Vitality Supplement is 

specifically designed with a woman’s needs in mind. 

Item #375

NEW NEW

The statements contained herein have not been evaluated by the FDA. The products discussed are not intended to diagnose, mitigate, treat, cure 
or prevent a specific disease or class of diseases. You should consult your family physician if you are experiencing a medical problem. 

The statements contained herein have not been evaluated by the FDA. The products discussed are not intended to diagnose, mitigate, treat, cure 
or prevent a specific disease or class of diseases. You should consult your family physician if you are experiencing a medical problem. 

1-888-440-ALOE(2563)  | 54 | www.foreverliving.com

FOREVER FOREVER

kod 374
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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

Success Day 
16 marca 2013
Teatr Żydowski, Pl. Grzybowski 12/16
Warszawa, godz. 11.30
cena biletu 20 PLN

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

Wielkie otwarcie nowej siedziby 
Forever Direct • 18 maja 2013

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe

Wszyscy Dystrybutorzy, 
którzy w okresie styczeń – 
kwiecień 2013 (4 miesiące) 
będą co miesiąc realizować 
wymóg aktywności 4 cc, zo-
staną zaproszeni na specjalne 
szkolenie tylko dla aktyw-
nych. Poprowadzi je  
Miklos Berkics, Diamond 
Manager z Węgier.
Uwaga, zmiana daty!  
Szkolenie odbędzie się 15 czerwca 2013 r. w Warszawie. 

Spektakularne wydarzenie z dużą dawką motywacji, 
szkoleń i inspiracji!
18 maja 2013 nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby Forever 
Direct, połączone z Success Day. To fantastyczna okazja, by obejrzeć 
nowe centrum dystrybucyjne oraz spotkać się z Rexem Maughanem 
i Zarządem FLP Int.

Więcej informacji na www.openingforeverdirect.com.  
Na tej stronie kupisz również bilety (30 euro). 

Nie musisz być wielkim,   Z
aby wystartować, ale musisz  
wystartować, aby być wielkim

Wiosenne przebudzenie z Forever Z
Motywacja do działania Z
Awanse Z

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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