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Forever sprawi, że będziecie wolni! Nie raz słyszeliście to zdanie z moich ust. Zastanawialiście 
się, co mam na myśli, wypowiadając je? Wszyscy marzymy o swobodzie podejmowania decyzji, 
w oparciu o nasze unikalne wartości i priorytety.  Możecie pragnąć takiej wolności, która 
pozwoli Wam spędzać więcej czasu z rodziną, podróżować po świecie lub wcześnie osiągnąć 
swoje cele finansowe. Pragnienie wolności dla każdego oznacza coś innego, jednak jak je zre-
alizować? Paradoksalnie, kluczowe znaczenie dla osiągnięcia upragnionej swobody ma nasze 
zaangażowanie. Na przykład, zaangażowanie w biznes Forever może przynieść niezwykłe re-
zultaty, które ostatecznie uwolnią nas od trosk finansowych i zdrowotnych. Zaangażowanie 
jest kluczem. Musimy podjąć decyzję, że odniesiemy sukces i zaangażować się, nie zważając na 
jakiekolwiek przeszkody. Pracowałem z wieloma odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami i od-
kryłem, że łączy ich zaangażowanie dwojakiego rodzaju: ćwiczą podstawy, aż osiągną biegłość 
oraz przeciwstawiają się narzucanym sobie ograniczeniom.

Zaangażowanie w biegłość
Czasem patrząc na muzyka, który spontanicznie zaczyna grać znaną z radio melodię, łatwo zapomnieć, że jest to efekt systematycznych ćwiczeń  
i zaangażowania w osiągnięcie biegłości. Kiedy ktoś biegle opanował jakąś umiejętność, jej wykonanie zdaje się przychodzić mu bez wysiłku. 
Każdy z nas widział Top Dystrybutorów, którzy potrafią przykuć uwagę publiczności i zainspirować do działania. Czy to w muzyce, czy w biznesie 
– jest to rodzaj swobody, która wynika z zaangażowania w biegłe opanowanie podstaw. W naszej branży jedną z fundamentalnych umiejętności 
prowadzących do sukcesu jest komunikacja, bezpośrednio wpływająca na 4 podstawowe elementy, o których mówiłem w minionym roku. Aby 
skutecznie rekrutować, utrzymywać, osiągać efekty i rozwijać się, musimy doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Znany pisarz i mówca 
motywacyjny Jim Rohn mówił: Korzystaj z każdej okazji do rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych po to, byś, gdy przyjdzie ważna chwila, 
pokazał, że masz ten dar, styl, bystrość, przejrzystość i emocje, którymi wpłyniesz na innych. Kiedy prawdziwie zaangażujesz się w swój biznes Forever 
i biegle opanujesz podstawy, wypracujesz tę samą swobodę, która pozwala muzykom i przedsiębiorcom w niezapomniany sposób wpływać na 
życie innych ludzi. 

Zaangażowanie w przekraczanie swoich „ograniczeń”
Zbyt często tamujemy własną wolność, sami narzucając sobie ograniczenia. Czy stawialiście „ograniczenia” swoim potencjalnym osiągnięciom? 
Czasem również innych ludzi postrzegamy przez pryzmat naszych wyobrażeń o ich ograniczeniach. Nick Vujicic, Australijczyk, który urodził się 
bez rąk i nóg, poświęca swoje życie na przekraczaniu tego, co w mniemaniu innych ludzi powinno go ograniczać. Nick to mówca motywacyj-
ny i pisarz znany na całym świecie ze swojej wytrwałości. Wyjaśnia on:  Wyzwania pojawiają się w naszym życiu, by wzmocnić nasze przekonania,  
a nie po to, by nas pokonać. Razem ze swoim zespołem zbadajcie Wasze „ograniczenia” i przekujcie je w cele. Ronald Reagan zachęcał nas, byśmy 
pamiętali, że rozwój nie zna czegoś takiego, jak ograniczenie, ponieważ ograniczeń nie zna ludzka inteligencja, wyobraźnia i zachwyt. Kiedy zaangażujesz 
się w przeciwstawianie się jakimkolwiek wymyślonym przez siebie ograniczeniom, wolność, której pragniesz, znajdzie się w zasięgu ręki.

Jeżeli dążysz do wolności, zacznij od zdefiniowania obszaru swojego zaangażowania, a nastepnie - wzmocnienia go. Kiedy to zrobisz, pracuj nad 
osiągnięciem biegłości w podstawach naszego biznesu i usunięciem ograniczeń narzuconym sobie i innym. Te proste kroki przyczynią się do 
stworzenia fundamentów koniecznych do budowy twojego biznesu. Pisarz Paulo Coelho mówi: Wolność to nie brak zaangażowania, ale możliwość 
wyboru – i zaangażowania się w to – tego, co jest dla mnie najlepsze. Jedną z dodatkowych korzyści wzmocnienia swojego zaangażowania jest to, 
że staniesz się inspiracją dla swojego zespołu. Awansując w Planie Marketingowym nie tylko pomagasz sobie, ale równocześnie uczysz innych, 
jak mogą zdobyć niezależność, pewność, zdrowie i dobrobyt, których pragną. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż bycie inicjatorem 
pozytywnej zmiany w życiu drugiego człowieka. Nasze produkty i szansa na biznes dają Ci prawdziwą siłę, by powodować zmiany. Jesteś ważną 
częścią rodziny Forever. Spotykam się z tysiącami z Was na całym świecie i inspirujcie mnie bym wzmacniał swoje zaangażowanie i upewniał się, 
że Forever nadal będzie dawać nam wolność!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Wolność przez zaangażowanie

Rex Maughan
Chief Executive Officer



O tym, że marketing sieciowy jest modelem biznesowym przyszłości, słychać już od paru lat. 
Największe asy światowego biznesu i słynni przedsiębiorcy potwierdzają to nie tylko swoimi 
słowami, ale przede wszystkim działaniami, które coraz częściej wkraczają w sferę MLM. 
W obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej w Europie i na świecie, teza ta staje się wyjątkowo 
aktualna. Nastały czasy gospodarczego zaciskania pasa. Wystarczy włączyć telewizję lub radio, 
czy otworzyć pierwszą z brzegu gazetę, by zbombardowały nas doniesienia o kryzysie. Drobni 
przedsiębiorcy bankrutują, potentaci ograniczają inwestycje, coraz wyższy odsetek młodych 
ludzi nie może znaleźć pracy, a emerytury dla starszych osób są coraz bardziej głodowe. 
W takich okolicznościach atuty marketingu sieciowego – i Forever Living Products – stają się 
oczywiste. Nasza branża i nasza firma oferuje atrakcyjną ścieżkę kariery dla każdego, w zależ-
ności od potrzeb danej osoby. Przy minimalnej inwestycji, możemy albo po prostu znacząco 
wesprzeć domowy budżet, albo zbudować potężny, globalny biznes, zapewniający dobrobyt,  
o jakim w innej branży moglibyśmy tylko pomarzyć. Osoby starsze mogą wypracować „alter-
natywną emeryturę”, dzięki której nie będą musiały polegać na pomocy państwa ani rodziny. Wręcz przeciwnie, same będą mogły 
wesprzeć najbliższych. Wszyscy wiemy, jak bardzo dziadkowie uwielbiają rozpieszczać wnuki – Forever daje szansę,  by mieli za co. 
Młodzi ludzie mają natomiast unikalną szansę na profesjonalną karierę i rozwój własnego przedsiębiorstwa już na początku swojej 
drogi zawodowej oraz na osiągniecie finansowej niezależności. 
Z kim byśmy nie rozmawiali, oferta Forever zdaje się być stworzona specjalnie dla niego. Wystarczy przyjechać na Success Day  
i posłuchać osób odbierających na scenie odznaki, potwierdzające awans na kolejną pozycję w Planie Marketingowym lub po-
czytać portrety sukcesu w naszym czasopiśmie. Historie Dystrybutorów, którzy budują z Forever swoją przyszłość są ogromnie 
budujące i stanowią wspaniałą inspirację do wzmożonego wysiłku i wytrwałej pracy nad rozwojem własnego biznesu FLP.  Tych 
historii jest coraz więcej, a to najlepsze potwierdzenie tego, co każdy z nas przecież i tak wie – jesteśmy we właściwym miejscu i 
we właściwym czasie, by nie zważać na ogólne trendy gospodarcze, tylko razem z Forever tworzyć własną, pomyślną ekonomię!

Wasz,

Jacek Kandefer

Właściwe miejsce, właściwy czas

Jacek Kandefer 
Dyrektor
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Managerowie

Assistant Supervisorzy

Supervisorzy
Adriana i Dariusz Jasielewicz sponsor: Grażyna Białokrynicka-Jasielewicz i Mirosław Jasielewicz

Małgorzata Kamińska   sponsor: Grażyna Wielebska

Arkadiusz Michalski  sponsor: Renata Błażejewska

Beata Osmólska   sponsor: Patryk Zastempowski

Małgorzata Podgórska   sponsor: Arkadiusz Michalski

Mirosława i Bogdan Rudawscy sponsor: Anna i Piotr Dracowie

Sylwia Saczywko   sponsor: Agnieszka i Radosław Witkowscy

Małgorzata Szpecińska  sponsor: Anna Witczak

Justyna Sztandera   sponsor: Małgorzata Szpecińska

Danuta Tontor   sponsor: Małgorzata i Janusz Maczugowie

Monika Wójcik   sponsor: Anna i Robert Sawiccy

Patryk Zastempowski  sponsor: Zofia Osmólska

Marzena Żmudka   sponsor: Agnieszka Kłapcińska

Małgorzata Nitka 
sponsor: Krzysztof Stefański

Krzysztof Stefański 
sponsor: Jadwiga Adamczyk

Marzena Bachleda-Księdzularz
Milena Bajda
Michał Bajkowski
Sylwia Balt-Liszka
Justyna Banasiak
Dorota Baran
Teresa Basta
Katarzyna Bayer
Anna Bednarek
Beata Bieryło
Agnieszka i Karol Błaszczykowie
Kinga Brewczyńska
Zdzisława Brodziak
Lucyna Butrym
Aneta i Marek Bzibziakowie
Karina i Patryk Cebulscy
Elżbieta Cetler

Izabela Chochół
Krzysztof Cholewa
Beata Chorobik
Małgorzata Chyrc
Małgorzata Ciurlok
Magdalena Cyfra-Milewska  
   i Bartłomiej Milewski
Hanna Czarny
Jacek Czerniak
Aneta Czubacka
Agnieszka Dettlef-Hilbrycht
Elżbieta Dobrowolska
Maria Domaros
Paulina Drewek-Józefiak
Marlena Dudek
urszula Dudek
Małgorzata i Krzysztof Dymek

Agata i Tomasz Fiłonowicz
Maria Florian
Teresa i Włodzimierz Gajdur
Katarzyna i Piotr Galińscy
Dorota Gapińska
Grażyna i Sebastian Giejbo
Bożena Gołębiewska
Dorota Gorlach-Łatka
Jolanta Goszczyńska
Beata Goździewicz
Krystyna Grabska-Korol
Paulina Gradus
Wiesława Grochowska
Agnieszka Gronet
Magdalena Gundelach
Teresa Gurdziel
Marta Hajduga

Krystyna Harńczyk
Beata Hołyszewska
Monika Idzik
Ewa Jabłońska
Małgorzata Jabłońska
Sylwia i Piotr Jakóbczykowie
Zofia Jankowska
Agnieszka Janowska
Halina Jarosz
Katarzyna Jasielewicz
Katarzyna i Marcin Jaskulscy
Anna Jaworska-Metzner
Jolanta Jędrasik
Anna Jopp
Aleksandra Juszkiewicz
Emilia Kaczmarek
Iwona Kaminska

Michalina i Artur  
   Kaniowie
Katarzyna Karkoszka
Ewa Karwowska
Katarzyna Kiełbasa
Kamila Kiełkowicz-Girtler  
   i Paweł Girtler
Jan Kita
urszula Klawa
Danuta Klink
Mariola Kluczyńska
Małgorzata i Janusz Kłak-Kirstein
Joanna Kobiela
Ewa Kopacz
Weronika Kopacz
Ewelina Kopij
Bartłomiej Kornas

Assistant Managerowie
Małgorzata i Tomasz Ciszewscy  sponsor: Irena Popek

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. Magdalena Strojna
3. Ewa Chruścińska
4. urszula Zyskowska
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

1. Dorota Jawor
2. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy
3. Beata Chorobik
4. Danuta Tontor
5. Monika Wójcik

1. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
2. Krzysztof Stefański
3. urszula Zyskowska
4. Kazimierz Kulbat
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie
6. Magdalena Strojna
7. Małgorzata Nitka
8. Agnieszka i Radosław Witkowscy
9. Beata Kędzierska
10. urszula i Mirosław Kapustowie

11. Wiesława i Adam Spyrowie
12. Grażyna Poremov
13. Katarzyna Węglarz
14. Irena Szczesna-Platacz
15. Bogumiła i Jan Srokowie
16. Sylwia Ignaszewska
17. urszula i Tomasz Kućkowie
18. Krystyna Kwiecień
19. Irena Popek
20. Ewa i Janusz Wiśniewscy

6. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
7. Grzegorz Sieczka
8. Wiesława i Adam Spyrowie
9. Stanisława Karpińczyk
10. Renata Błażejewska

6. Anna Małkiewicz
7. Joanna i Grzegorz Ciupek
8. Agnieszka Syczak
9. Jolanta i Waldemar Błaszczak
10. Celina Jacewicz

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Assistant Supervisorzy
Hanna i Adam Korzeniowscy
Alicja i Wiesław Kowalewscy
Anna Kowalska
Ewa Kowalska
Aleksandra Krawczyk
Renata Krawczyk
Danuta Krupska
Lilia i Konrad Kuceł
Elżbieta Kulig
Joanna Kumięga
Magdalena i Robert Kuptel
Barbara Kuropaczewska
Justyna i Bogusław Lehmann
Iwona Leśniak
Ewa Lewandowska
Teresa Lewandowska
Katarzyna Link
Ilona Linowska
Iwona Lisiak
Edyta Łabuda
Arkadiusz Maczuga
Maria Markowska
Damian Mazur
Joanna Menżyńska-Wąsik
Teresa Michajłow
Teresa i Bolesław Michalczyk
Agnieszka i Adam Michałowscy

Dagmara Michta
Agnieszka Mikuła
Żewilla Misztela
Klaudia Murzyn
Jolanta Muża
Grażyna Narodowiec
Michał Nowaczewski
Iwona Nowakowska
Maria Nowosielska-Przybysz
Agnieszka Okuniewska
Paulina Omelan
Monika Organek
Grażyna Orłowska
Agnieszka Orzechowska
Marek Pach
Mariola Pachniewicz
Jolanta Pałac
Małgorzata i Mariusz Paszek
Edyta Pawelec
Teresa Pawica
Agnieszka i Jacek Piekarzowie
Monika Pierzchała
Agnieszka Pietruszewska
Krystyna Pietruszewska
Dagmara Pietrzyk
Agnieszka Pilarek
Aneta Pitak

Zdzisław Podsiadło
Agnieszka Prasełek
Wioletta Rąblewska
Anna Regmunt-Sobieszczańska
Anna i Marcin Rejment
Kamil Robaczyński
Beata Rosłaniec
Ewelina Rumak
Renata i Andrzej Rybakowie
Magdalena Ryś
Kamilla Sacher-Ferc
urszula Saganiewicz
Małgorzata Sakowska
Joanna Salamon
Angelika Samek
Beata Satarow
Beata Senderowicz
Joanna Serek-Benrabah  
   i Mounaouec Benrabah 
Julita Sęk
Emanuel Sikora
Aneta Skóra
Elżbieta Słysz
Ewa Smoląg
Agnieszka Sobczyk
Iwona Stec
Małgorzata Stokłosa

Barbara Strączek
Bożena Strychowska
Agata Sułkowska
Bartosz Surowiec
Paweł Szczepkowski
Maria Sztark
Elżbieta Szymańska
Katarzyna Szymańska
urszula Szymańska
Wiesława i Wiktor Śpionek
Anna Świderska
Agnieszka Świtaj
Józefa Tabak
Karol Talkowski
Ewa Tomalska
Barbara Tomczak
Elżbieta Trachimowicz
Anna Tyc
Gabriela uberna
Edward ucherski
Maria uznańska
Katarzyna Walaszek
Justyna Walczowska
Monika Walczowska
Ewa Wapiennik
Jakub Warso
Lucjan Wesołowski

Monika Wierzbicka
Ewa Wincza
Katarzyna i Grzegorz  
   Wiśniewscy
Patrycja Wodzisz
Joanna Wowra
Adam Woźniak
Bolesława Woźniak
Weronika Woźniak
Małgorzata Woźnica
Ewa Wróbel
urszula Wysokińska
Małgorzata Wyżlic
Ewa Zabdyr-Kępa
Halina Zabłotna
Maria Zagórska
Konrad Zając
Anna Zajączkowska
Justyna Zawadzka-Tomiło
Maria Zięba
Andrzej Żabnicki
Barbara Żelazowska
Renata Żmuda
Mirosława Żydel
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Anna i Robert Sawiccy
Managerowie
Nasza przygoda z firmą Forever rozpoczęła się ponad 
8 lat temu. Dzięki mojej mamie poznaliśmy z mężem 
fantastyczne naturalne produkty, które przede wszyst-
kim pomogły naszym dzieciom, Nicoli i Oktawianowi. 
Jestem z wykształcenia biologiem i, jak się domyśla-
cie, wiele czasu poświeciłam na szkolenia i czytanie  
o produktach. Z każdą nową informacją  utwierdzałam 
się w przekonaniu, że ich działanie ma dobroczynny 
wpływ na zdrowie mojej rodziny. W ciągu 2 miesięcy 
od podpisania umowy, razem z mamą osiągnęłyśmy 
pozycję Supervisora, dzięki czemu cała nasza rodzina 
mogła korzystać z jeszcze szerszej oferty produktów 
Forever. 

Uważam, że szczęście człowiekowi przynosi przede 
wszystkim zdrowie. Dzięki tej firmie udało nam się je 
pozyskać, dlatego produkty Forever są u nas teraz 
chlebem powszednim. Oczywiście oprócz niezastą-
pionego miąższu i innych suplementów diety, używa-
my również produktów kosmetycznych i służących do 
codziennej pielęgnacji. 

Tyle lat pozostawaliśmy w biznesowym uśpieniu. Nie ukrywam, że nie raz myślałam o pracy z Forever, z racji samego faktu, że 
mogłabym pomagać innym oraz realizować swoją pasję. Decyzja pojawiła się dość niespodziewanie. Polecone przeze mnie pro-
dukty pomogły córce mojej koleżanki Kasi, która zmotywowała mnie do działania. To okazał się moment przełomowy. Postanowi-
liśmy z mężem, że to będzie również „nasz biznes”, a jego żywą reklamą jesteśmy my sami. Ciągle jednak nurtował mnie plan 
marketingowy. Postanowiłam przyjrzeć się mu dokładniej. Doszłam  do wniosku, że Rex Maughan stworzył świetny plan marke-
tingowy, dzięki któremu mogę połączyć dwa bardzo ważne aspekty życia: realizację  samej siebie, swoich marzeń i pozyski-
wanie środków finansowych.

W marcu i kwietniu zrealizowaliśmy z mężem awans na pozycję Assistant Managera. Odbierając odznaki na 34. urodzinach Fore-
ver wiedziałam już, że chcę osiągnąć pozycję Managera. Oczywiście dopięłam swego. Jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy było 
łatwo, odpowiem wprost – nie. Wymagało to ogromnego nakładu pracy, cierpliwości, wytrwałości i w moim przypadku – chęci 
pomocy innym.

Doszłam bowiem do wniosku, że nie mówić znajomym, czy też innym ludziom o produktach Forever, to tak, jakby nie życzyć im 
zdrowia i nie podpowiedzieć jak zadbać, w sposób całkowicie naturalny, o odporność swoją i całej rodziny.

Forever Living Products oferuje wiele, m.in. wysokiej jakości produkt, gotowy i uczciwy plan marketingowy, świetne programy 
motywacyjne, finansową niezależność oraz brak ryzyka finansowego, oczekując w zamian jedynie naszego zaangażowania, 
czasu i poświęcenia. Im więcej dajesz z siebie, tym więcej zyskujesz. Do osiągnięcia sukcesu ważna jest  WIARA W SIEBIE. 
Każdy z nas ma wiele wartości i umiejętności, które można wykorzystać w pracy w Forever, dlatego też nie porównujmy się do 
innych i nie zostawiajmy naszych pragnień tylko w sferze marzeń. Działajmy! Ja nauczyłam się planu marketingowego właśnie  
w ten sposób. Moim mottem są słowa Bolesława Prusa: Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień 
po posiewie, nad przepaściami przerzuca mosty.

Nie zapominajmy o tym, że Forever daje możliwość zbudowania świetnego biznesu. Każdy, kto skorzysta z szansy, jaką daje mu 
sponsor i zdecyduje się na podpisanie umowy, może realizować się w tej firmie. Dlatego nie dojrzewajcie do pracy tyle lat, co ja.

Osiągnięta przez nas pozycja Managera to sukces nie tylko nasz, ale i całego zespołu dystrybutorów, którym z głębi serca dzię-
kujemy.

Uświadomiliśmy sobie z mężem, że nasza droga w Forever zaczyna się tak naprawdę dopiero od tej pozycji. Mieliśmy już okazję 
poznać Managerów na szkoleniu organizowanym przez Panią Bogumiłę Srokę. Mamy nadzieję, że dzięki ciekawym ludziom bę-
dziemy mogli doskonalić zdobyte do tej pory doświadczenia i umiejętności. Celem, który teraz chcemy zrealizować, jest pomoc 
naszym dystrybutorom w uzyskaniu awansu na pozycję Managera, gdyż praca w Forever opiera się na duplikacji, czyli powtarza-
niu zachowań sponsora. Na tej drodze przyświecać nam będą słowa Arystotelesa: Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. 
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy z nami współpracują: Uli Przystaś, Ewie Biel-Łuszczewskiej, Małgosi 
Susidko, Monice Wójcik, Agnieszce Oleszyckiej, Dorotce Jawor, Alince Garbaciak, Małgosi Jankowskiej, Małgosi Maczudze  
i Marzence Kwiatkowskiej.

Życzymy dystrybutorom Forever, aby spotkali na swej drodze jak najwięcej osób, z którymi będą mogli realizować swoje wielkie 
marzenia i osiągać zasłużone sukcesy. Tego wam wszystkim życzymy w 2013 roku.
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Aleksandra Szmidtke-Haaza
Manager

Moja znajomość z Forever zaczęła się sześć lat temu. Koleżanka, Justyna Brzeska raz za razem zapraszała mnie na spotkania 
produktowe. Kilkakrotnie odmawiałam, ale w końcu poszłam dla „świętego spokoju”. Spotkanie prowadziła Halina Micorek. Opo-
wiadała o firmie, jej wielkości i produktach. Po wysłuchaniu prezentacji wiedziałam już, że będę chciała zamówić kilka produktów 
dla moich chłopaków. Potrzebowałam „czegoś” dla starszego syna, aby w końcu był zdrowy. Wcześniej próbowaliśmy różnych 
sposobów, które na nic się nie zdawały. Kiedy usłyszałam o właściwościach aloesu, stwierdziliśmy z mężem, że w nim nasza na-
dzieja. Zaczęłam też uczestniczyć w szkoleniach produktowych, gdzie dowiedziałam się, że oczyszczanie organizmu to etap do-
syć długi, więc czekałam cierpliwie, przez osiem miesięcy. Po tym czasie – jakby urodził nam się nowy syn. :-) Zmieniło się też moje 
myślenie dotyczące zdrowia i życia – o dziwo wyszło na jaw, że to ode mnie zależy jak mi się w życiu poukłada. ;-) ;-)

Oferta produktowa FLP bardzo mi się podobała. Zaczynaliśmy od suplementów i po kolei wymienialiśmy to, co się w domu koń-
czyło na produkty Forever. Po roku zapisałam się na warsztaty Rozwoju Osobistego, organizowane przez Senior Managerów 
Halinę i Wiesława Micorków, a prowadzone przez psycholog Renatę Szydłowską. Warsztaty te były dla mnie bardzo silnym prze-
życiem – dużo wiedzy i jeszcze więcej pracy nad sobą … 

Trochę przyspieszę …

Na szkoleniu w Debrzynie (kwiecień 2012) Dyrektor Jacek Kandefer mówił o sukcesie z Forever i uświadomił mi, że jest to możliwe, jeżeli:

1. Uwierzę w branżę MLM!

2. Uwierzę w firmę Forever!

3. Uwierzę w produkt!

4. Uwierzę w SIEBIE!

Przy ostatnim punkcie zatrzymywałam się często i trudno mi było zaakceptować to, czym mam się zająć, choć zawsze chciałam 
pracować w firmie, która daje takie możliwości rozwoju jak Forever – bez ograniczeń, NO LIMITS!!! Dlatego codziennie szukam 

pozytywnych myśli, zdarzeń i osób, z którymi chcę pracować. Prag-
nę rozwijać się zawodowo, dążyć do wyznaczonych przeze mnie ce-
lów i spełniać nasze marzenia.

Jestem szczególnie wdzięczna mojemu mężowi za ogromne wsparcie 
i za to, że JEST. Dziękuję moim kochanym synom, Oskarowi i Maćkowi 
za organizowanie sobie czasu i zajęcie się domem, kiedy jestem na 
spotkaniach lub szkoleniach. Dziękuję Justynie za pokazanie firmy, po-
moc przy awansie na Managera i te częste „kopniaki”. ;-) Halinko, Wie-
siu – jesteście WIELCY!!! Oczywiście mojej siostrze, Lusi – zawsze RA-
ZEM!!! Agnieszce S. – za WIELKIE SERCE. ;-) Pani Czesiu, dziękuję za 
te wszystkie lata i cc. ;-) Dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z mojej 
oferty i przyłączyli się do mnie – moim rodzicom, b. Klarze, Dorocie Ł., 
Dorocie S., w. Adamowi i c. Mirce, p. Anecie H., Marioli P., p. Eli M., p. 
Mirce J., Krysi FR., Beacie W., p. Kasi N., p. Grzegorzowi R., p. Kasi R., 
Beacie H., Magdzie H., Patrycji P.

Dodatkowe podziękowania składam panu Tadeuszowi z Olsztyna 
(wszyscy w Forever go znają) za ciepłe słowa i letnią gościnę. 

Pozdrawiam wszystkich jeszcze MAŁYCH i już WIELKICH ciepło i pu-
chato.

JESTEM WIELKA! JESTEM FOREVER!
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Ewa Biel-Łuszczewska
i Michał Łuszczewski
Managerowie
„Chcieć to móc”, jak mówi przysłowie. Na własnym przykładzie i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to lapidarne 
stwierdzenie jest absolutnie prawdziwe. Stało sie ono moją dewizą, która pokazała mi drogę do awansu, jakim jest stanowisko 
Managera FOREVER.

Teraz jestem tutaj, Manager – to ja! Ale droga do osiągnięcia tego – jakby nie było – sukcesu okupiona była pracą na wysokich 
obrotach, poświęceniem i trudnościami, jakie niesie ze sobą zdobywanie awansu. By budować markę trzeba wiary w to, że się 
uda i bardzo ważnego wyznacznika działania – aktywności twórczej! 

Zatem CHCIAŁAM i to był znaczący aspekt mojej pracy. Każdy dzień zaczynałam od motywowania siebie samej do prostych 
działań – choćby rozmów, czy reklamy produktów. Potem planowałam spotkania biznesowe i produktowe, podpisywałam umowy 
i cała machina nabrała tempa. Nie będę ukrywać, że niektóre podejmowane przez mnie działania okazywały się porażką, ale jak 
ktoś kiedyś mądrze powiedział – porażki należy przekuwać  w sukcesy – więc tak też czyniłam. Dlatego osiągnęłam pewien 
pułap, z którego jestem dumna. Teraz mogę powiedzieć, że po roku pracy czuję satysfakcję i ulgę, że moje CHCIEĆ zamieniło się 
w MÓC! 

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc stawiam przed sobą kolejne wyzwania. Nie odpuszczać, trzymać fason, angażować siebie 
i innych oraz cieszyć się życiem – to myśli przewodnie jakie mi przyświecają. Pracy oddałam dużą część siebie, ale było warto – bo 
przecież „chcieć to móc”!!!

Mój upór to jedna strona medalu, druga to wsparcie moich najbliższych i współpracowników. Bez ich pomocy i wyrozumiałości 
nie mogłabym cieszyć się swoim osiągnięciem. Składam zatem ukłon mojej wspaniałej rodzinie, przyjaciołom, dziewczynom  
z Forever, z którymi współpracuję, również tym, którzy mnie wprowadzili w Ten świat i wszystkim, których spotkałam na swej 
drodze.  Chapeau bas – moi drodzy. Dziękuję!

Ewa Biel-Łuszczewska

Wraz z Michałem jesteśmy Managerami, ale poza pracą w Forever mamy jeszcze inną firmę. W trakcie awansu Michał zajmował się jedną 
firmą, a ja drugą, dlatego też ten artykuł napisany jest w pierwszej osobie, jednak bez wsparcia jego,  naszych dzieci i wszystkich nas ota-
czających by się to nie udało.

PS. Gratulacje i podziękowania dla Aliny, Agaty Małgorzaty i Małgorzaty.



PORTRET SuKCESu

03.2013                                                                                                                                                                                                9

Irena Suchodolska
Manager

Ponad 10 lat temu urocza młoda kobieta złożyła mi wizytę  
z propozycją zapoznania się z produktami FLP. Nazywała się 
Bożena Mach…

Wówczas byłam już Dyrektorem Instytutu Promocji Zdrowia 
Mistral Sp. z o.o., który od wielu lat prowadził działalność w 
zakresie bioinformatyki i suplementacji, więc ta oferta nie była 
żadną nowością. Wiele firm chętnie z nami współpracowało. 

Produkty ogólnie były mi dobrze znane. Po długiej rozmowie 
postanowiłam podpisać umowę. Dość szybko awansowałam 
na Supervisora, ale po pewnym czasie przestałam działać, ze 
względu na zmianę polityki mojej firmy. Niby koniec tematu…

Na wiele lat nasze drogi się rozeszły. Produkt był cudowny  
i nigdy z niego nie zrezygnowałam ani nie przestałam promo-
wać, lecz sposób prowadzenia biznesu był dla mnie nie do 
końca zrozumiały i nie wpisywał się w moje pojmowanie do-
stojnego zajęcia dla wysoko wykwalifikowanej osoby, z odpo-
wiednią pozycją społeczną.

Czas wprowadza korekty…

Parę lat temu pewne wydarzenie na zawsze odmieniło mój 
stosunek do MLM, a zwłaszcza do FLP. Tym wydarzeniem była 
koszmarna powódź w Sandomierzu. Ponieważ od dwudziestu 
lat zajmuję się działalnością charytatywną, nasz Klub Rotary 
Warszawa City postanowił udzielić wszelkiej pomocy powo-
dzianom. Jakież było moje zdziwienie, gdy podczas kolejnej 
akcji charytatywnej spotkałam Dyrektora FLPP Jacka Kande-
fera, który też przyjechał z pomocą powodzianom, z darami  
i suplementami. Forever zaczęło otwierać się dla mnie od innej 
strony. To był tylko początek.

Ku mojemu zdziwieniu, tylko dystrybutorzy FLP byli nadal 
uczynni, pracowali, pomagali, wówczas gdy biznesy innych 
zostały pod wodą. Ludzie tracili miejsca pracy, huta szkła  
w każdej chwili mogła zostać zatopiona. To oznaczało utratę 
pracy dla setek osób, ale nie dla dystrybutorów.

Nagle dotarło do mnie, jak niepewna jest tak zwana „stała” 
praca w tym niestałym życiu. Że dystrybutorzy nie muszą skła-
dować produktów, nie potrzebują magazynów ani biur. Mają 
siebie, kontakty w ręku, dobre przygotowanie merytoryczne, 
co w zupełności wystarczy, żeby kontynuować swój biznes  
w każdych warunkach. 

Wtedy zrozumiałam, że jednak ta praca wcale nie kojarzy mi 
się z akwizycją, jak kiedyś. To raczej praca konsultanta, dorad-
cy, którego nikt nie pospiesza i nie pogania, który może wy-
brać dla siebie właściwe tempo działania. Że sposób wyna-
grodzenia jest solidny, stabilny i daje poczucie 
bezpieczeństwa oraz pewności w dniu jutrzejszym. Że to 
może być dobre rozwiązanie i dodatkowy dochód dla mojej 
grupy wiekowej. Nigdy nie byłam i nie umiem być biedna.  
W naszych czasach, niestety, emerytura jest sposobem upod-
lenia, dlatego nawet myśl o niej jest niemiłą. To była lekcja po-
kory. Moim zdaniem, los daje tylko to, na co jesteś gotowy i co 
jesteś w stanie przyjąć. Ponieważ jestem osobą bardzo aktyw-
ną, dobry los przygotował mi spotkanie z panią Bożeną, po 
wielu latach, już na dobre. 

Nadal jestem Dyrektorem Instytutu. Rok 2012 był moim ro-
kiem, obfitym w wydarzenia. Przede wszystkim spotkał mnie 
wielki zaszczyt, a mianowicie zostałam Prezydentem Klubu 

Rotary Warszawa City, który jest najstarszym w Polsce 
Klubem i częścią najstarszej na świecie (od 107 lat) 
ogólnoświatowej organizacji charytatywnej Rotary In-
ternational. Widocznie na miarę swojej aktywności, 
mimo ogromu pracy zawodowej i społecznej, udało mi 
się w niecały rok awansować w listopadzie ubiegłego 
roku na pozycję Managera FLP. Widocznie byłam go-
towa wewnętrznie na to wyzwanie.

Na zakończenie chciałabym podziękować z całego 
serca moim Sponsorom, Bożenie Mach i Grzegorzowi 
Sieczce, za ogromne wsparcie i pomoc. Za to, że ni-
gdy nie usłyszałam od nich słowa „nie”, za ich niezwy-
kłą życzliwość, cierpliwość i skromność. Nie ukrywam, 
że to mnie najbardziej motywowało. Chcę podzięko-
wać moim kolegom, moim dystrybutorom, Helenie  
i Andrzejowi Tretau, Renacie i Sławomirowi Kaszlu-
gom, ponieważ to dzięki ich współpracy ten awans stał 
się możliwy. To biznes zespołowy i bezpieczny, pod 
warunkiem, że otaczasz się osobami o podobnych 
marzeniach, którym na tobie naprawdę zależy. 
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Jadwiga Pawłowska
Manager
Jestem Michałem Aniołem własnego życia.  
Dawid, którego rzeźbię, to ja sam.
	 	 	 Joe	Vitale

Forever Living Products poznałam prawie 14 lat temu, w 1999 
roku. Przez wiele lat byłam wiernym konsumentem Miąższu 
Aloesowego, minerałów, Lite. Używałam pasty do zębów, dez-
odorantu i innych produktów kosmetycznych. O moim synu, 
dziś już prawie 21-letnim, można powiedzieć, że jest dzie-
ckiem wychowanym na aloesie. Zachwycona produktami cho-
dziłam na spotkania organizowane przez firmę w Krakowie. 
Poznałam wiele osób, które swoje życie i pracę związały z Fo-
rever. Przyglądałam się im przez kilka lat, sama będąc jedynie 
konsumentem. Mimo, że nie wyobrażałam sobie już życia bez 
produktów Forever, to jednak nigdy nie myślałam, żeby zostać 
czynnym dystrybutorem.

Praca w turystyce, którą wówczas wykonywałam (i ciągle wy-
konuję) dawała mi dużo satysfakcji i zadowolenia, nie szuka-
łam więc  innego zajęcia. Ale to właśnie dzięki niej spotkałam 
na mojej drodze Marylę i Wieśka Grotyńskich.

Na ich przykładzie zobaczyłam, że Forever to nie tylko pro-
dukt, ale też praca i sposób na życie. Ich przygodę z Forever 
obserwowałam przez kilka lat. Razem z Marylą i Wieśkiem or-
ganizowałam wyjazdy na Europejskie Zjazdy FLP, podczas 
których przyglądałam się Firmie, a przede wszystkim ludziom, 
jacy ją tworzą. Na przykładzie Maryli i Wieśka zobaczyłam jak 
praca może stać się pasją i sposobem na życie, jak wiele ra-
dości i zadowolenia niesie pomaganie innym.

Moje myślenie dotyczące MLM zaczęło się zmieniać po Zjeź-
dzie w Londynie. Zobaczyłam tam wielu młodych ludzi – Ho-
lendrów, Belgów,  Anglików, Włochów, którzy swoją przyszłość 
związali z Forever. Pomyślałam wtedy: „Boże, to tylko w Pol-
sce ludzie tak kurczowo trzymają się etatów, bojąc się samo-
dzielności”. W pamięci został mi szczególnie „Poranek z Dia-
mentami”, kiedy to najwięksi europejscy liderzy opowiadali 
jak bardzo ich życie się zmieniło dzięki Forever.

Potem były Zjazdy w Wiedniu i Budapeszcie. Na ten ostatni 
pojechałam już z moją siostrą Dorotą i jak się później okazało, 
był on dla nas obu przełomowy. Hasło „BE FREE”, które towa-
rzyszyło dystrybutorom w Budapeszcie, zainspirowało mnie 
do podjęcia decyzji o współpracy z firmą i awansie na stano-
wisko Managera. Bardzo ważny był też dla mnie fakt, iż Buda-
peszt przekonał do firmy moją siostrę, już od kilku miesięcy 
zachwyconą produktami Forever. Zaczęłam organizować spot-
kania i prezentacje. Nieoceniona pomoc Maryli i Wieśka, a tak-
że fachowa wiedza mojej siostry i jej fascynacja produktem, 
zaowocowały wprowadzaniem nowych osób i pozyskiwaniem 

klientów. Znalazłam wreszcie pracę, która daje spokój, zado-
wolenie i niezależność finansową. Uwierzyłam, że praca może 
być przyjemnością i pasją, ale tylko wtedy, gdy nie jest się try-
bikiem w tradycyjnej firmie czy korporacji.

Dzięki Forever mam nowych przyjaciół i znajomych. Cały czas 
się uczę i zachęcam do tego moich dystrybutorów. Jestem 
zawsze do ich dyspozycji i cieszę się, kiedy do mnie dzwonią 
nawet z błahymi sprawami. Ja też mam ten niesamowity kom-
fort, że o każdej porze dnia i nocy mogę liczyć na pomoc mo-
ich sponsorów. Uczestniczę we wszystkich organizowanych 
przez nich spotkaniach i szkoleniach. Co roku wspólnie przy-
gotowujemy wyjazdy turystyczne, w czasie których zwiedza-
my najpiękniejsze miejsca w Europie, a także szkolimy się  
i wymieniamy doświadczenia. 

Dziś wiem, że Forever to  wspaniali ludzie i niesamowity pro-
dukt. Zawsze marzyłam, żeby mieć własną firmę i właśnie 
dzięki Forever zaczęłam realizować swoje marzenie. Mogę po-
magać innym, dając im nie tylko zdrowie, ale też i pracę, co  
w dzisiejszych czasach ma bardzo duże znaczenie.

Każdy z nas potrzebuje uznania. Ja doświadczyłam tego właś-
nie w Forever. Szczególnie wtedy, kiedy odbierałam odznakę 
Managera na deskach Teatru Żydowskiego, podczas Success 
Day 19 stycznia 2013 r.

Moim mottem stały się słowa Michaela Strachowitza „Rób 
to, na co masz wpływ”.

Marylko i Wieśku, dziękuję, że pokazaliście mi „Świat Fore-
ver”. Dorotko, dziękuję, że jesteś ze mną. Dziękuję całej mojej 
grupie.

Na koniec trochę na wesoło. Był kiedyś taki film (starsi czytel-
nicy może pamiętają) „Najdłuższa wojna nowoczesnej Euro-
py”. Moja droga do Forever to „Najdłuższa droga nowoczesnej 
Europy”.  
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Piotr Wojtyna
Manager

Zacznę od początku. Nazywam się Piotr Wojtyna. Tak jak prze-
ciętny człowiek, urodziłem się, skończyłem szkoły i poszedłem 
do pracy. W szkole uczułem się wielu ważnych i mądrych rze-
czy, ale czy na pewno potrzebnych? Pamiętam jak podczas 
zajęć usłyszałem od nauczycielki: „Dobrze mówisz, ale źle my-
ślisz”. Dziś już nie pamiętam jakie sakrum naruszyłem. Jak wi-
dać, moje życie nie było nadzwyczajne.;-) Sukces osiągają 
często ludzie „mało nadzwyczajni”.

Jak realizować siebie i marzenia, kiedy dookoła nie ma sprzy-
jających warunków? Musiałem sam określić, co jest dla mnie 
ważne. A ważne były moje marzenia. Nie powiem, próbowa-
łem dostosować się i wybrać utarty szlak, którym podążały 
miliony innych przede mną. Jednak nie mogłem pogodzić się 
z losem i szukałem innych rozwiązań. Droga nie była prosta,  
a o mały włos nie zaprowadziła mnie na manowce.  Jednak nie 
wciągnęła mnie ciemna strona mocy. ;-) Czegoś szukałem, ale 
nie wiedziałem jak to osiągnąć. Poznałem Forever, lecz nie 
była to miłość od pierwszego wejrzenia. Moim sponsorem jest 
moja osobista teściowa Soaring Manager Danuta Osińska. 
Moje pierwsze spotkanie z Forever trwało 8 godzin i całonocną 
jazdą pociągiem z Przeworska do Wrocławia. Nie przypusz-
czałem, że ta podróż odmieni moje życie. Nie stało się tak jed-
nak od razu. Moja droga do pierwszego odczuwalnego sukce-
su finansowego nie była łatwa. O Forever usłyszałem jesienią 
1996 roku, a Managerem zostałem w listopadzie 2013. Co ro-
biłem przez ten czas? Osiem lat oddałem mojemu byłemu pra-
codawcy, dla którego porzuciłem Forever, a mojemu sponso-
rowi powiedziałem, że będę realizował się gdzie indziej. Jak to 
często bywa, życie bezlitośnie koryguje zarówno plany, jak  
i obietnice. Jeśli awans i większe zarobki zależne są nie od 
wyników w pracy a innych czynników, na które nie mam wpły-
wu, to czy warto pozostać w takiej firmie? Zrobiłem rachunek 
zysków i strat. Wyszło mi, że Forever to jest jednak to, co 
powinienem robić od dziś do samej emerytury. Pracowałem 
dalej w starej firmie, ale moje serce nie było już oddane tamte-
mu etatowi. Nie, nie było jeszcze z górki. ;-) Popełniłem wszyst-
kie możliwe błędy, jakie można popełnić! Sprawdziłem różne 
metody i sposoby pracy. Rezultaty jednak nie przychodziły. 
Jest jedna podstawowa różnica między pokonanym, a zwy-
cięzcą.  Zwycięzca się nie poddaje nawet mimo niepowo-
dzeń! Czy coś robiłem nie tak? Pewnie! Przyszedł czas na 
ocenę swych wyników w Forever. Przeprowadzałem za mało 
spotkań i rozpamiętywałem te, na których usłyszałem „nie”. 
Wstyd się przyznać, ale tak było. Wracałem jak zbity pies  
i długo lizałem rany na mym sercu, bo ktoś powiedział mi, że 
nie jest zainteresowany moją ofertą. Dziś wiem, że jedni ludzie 
są zainteresowani moją ofertą stylu życia, a inni nie. Ktoś po-
wie „tak”, ktoś powie „nie”. Co dalej? Następny proszę! Długo 

pracowałem z produktem, czyli szukałem klientów. Frustrowa-
łem się, że nie ma właściwego przyrostu i dynamiki rozwoju 
grupy. Ale nie przyszło mi do głowy, że klient nie założy krawa-
ta czy garsonki i nie pójdzie szukać nowych współpracowni-
ków. Wmawiałem sobie, że przecież skoro to takie wspaniałe 
produkty, to powinien o nich opowiedzieć wszystkim! A czemu 
tego nie robi? Bo jest klientem i kierują nim zupełnie inne po-
budki niż dystrybutorem. A co daje stabilizację w biznesie Fo-
rever? Stały, przewidywalny obrót. Klient może kupi, a dystry-
butor – współpracownik wykonuje 4 cc miesięcznego obrotu. 
Więc jeśli mam w grupie piętnastu takich dystrybutorów, to po 
dwóch miesiącach jestem Managerem. Czyli co, nie prowadzę 
spotkań produktowych? Ależ oczywiście, że prowadzę! Jed-
nak moja uwaga i zaangażowanie skierowane są na szukanie 
partnerów do biznesu Forever. Czego szukam, to znajduję. 
Przyznałem się, że wżeniłem się w rodzinę Forever. ;-) Z bliska 
widziałem jak ten biznes się prowadzi i długo nie mogłem 
uwierzyć, że nie ma w nim żadnych sekretów. ;-) O przepra-
szam, sekretem sukcesu i powodzenia jest konsekwentna  
i systematyczna praca. 

Tak długo dopóki walczę, nawet gdy odnoszę niepowodzenia, 
tak długo nie można mówić o porażce. Sukces wykuwa się 
poza strefą komfortu. Kiedy to zaakceptowałem, żadne „NIE” 
ze strony klienta nie powodowało u mnie ran na sercu, które 
wcześniej wymagały wylizywania ich w samotności. ;-)) Aby 
osiągnąć sukces, muszę się o niego starać i zapłacić za niego 
określoną cenę. Wie o tym każdy sportowiec, artysta, student 
starający się o zaliczenie. W Forever jest prościej. Wystarczy 
przyjrzeć się takiej Justynie Kowalczyk, wspaniałej biegaczce 
narciarskiej, mistrzyni świata. Cały rok przygotowuje się do za-
wodów, gdzie towarzyszą jej ból, pot, łzy i morderczy trening. 
A co, jeśli przydarzy się np. upadek na trasie? To po zawo-
dach. Jeśli mnie nie wyjdzie zaplanowany awans w tych dwóch 
miesiącach, mogę go zrealizować w następnych. Trzymam się 
reguł i odnoszę sukces. Jedyną, największą niewiadomą jest 
czas. Nikt nie może mi zagwarantować, kiedy osiągnę sukces. 
Jeden zrobi to w trzy miesiące, jak moi sponsorzy Soaring Ma-
nagerowie Danuta i Mieczysław Osińscy, innym – jak mnie – 
zajmie to zdecydowanie dłużej. Jedna z reguł mówi: rób jedno 
spotkanie dziennie, za każdym razem z inną osobą. Inna mówi: 
nawiązuj kontakty, korzystaj z każdej okazji. Uważam, że są one 
bardzo cenne i stanowią gwarancję powodzenia w biznesie 
Forever. W moim przypadku się sprawdziły. 
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Jest pewna historia o starszym panu, który przez dłu-
gie lata oszczędzał pieniądze na rejs dookoła świata. 
To marzenie napędzało go do ciężkiej, codziennej pra-
cy. Wycinał zdjęcia miejsc, które chce odwiedzić  
i przeglądał internet i broszury, szukając biletu, na któ-
ry będzie go stać. W końcu znalazł idealny bilet w do-
brej cenie, na statek płynący we wszystkie właściwe 
miejsca. Był taki podniecony! Jego marzenie miało się 
wreszcie ziścić. Świadom kosztów i ograniczeń swo-
jego budżetu, zdecydował się zabrać w podróż dwie 
walizki. Jedną z ubraniami i aparatem fotograficznym, 
drugą wypełnioną konserwami i makaronem. Miał do-
skonały plan: zostanie w kabinie, unikając w ten spo-
sób olbrzymich kosztów, związanych z wycieczkami  
i wyżywieniem w pokładowej restauracji. Zdjęcia bę-
dzie robił przez bulaj, a wszystkie piękne miasta świa-
ta podziwiał z zacisza swojej wygodnej, dostępnej mu 
finansowo kabiny.

Nadszedł dzień wyjazdu. Jego kabina była mniejsza 
niż się spodziewał, ale spokojnie, bulaj był świetnie 
umiejscowiony. Przez trzy tygodnie żywił się puszko-
waną fasolą i makaronem, podziwiając cuda świata 
przez okienko. Dzień po dniu wdychał aromat luksu-
sowych, obfitych dań serwowanych na górze. Słyszał 
śmiech i pełne emocji pogawędki innych gości, wyru-
szających na wycieczki i wracających na pokład. Aż 
wreszcie, ostatniego dnia rejsu steward zapytał go,  
w którym z pożegnalnych bankietów chciałby wziąć 
udział.

„Och, nie mogę sobie pozwolić na udział w żadnym  
z nich, ponieważ mam bardzo ograniczony budżet”, 
odpowiedział starszy pan.

Zmieszany steward wyjaśnił, że wszystko na pokła-
dzie, łącznie z wycieczkami, wliczone jest w cenę bi-
letu!

„To niemożliwe!” wykrzyknął podróżnik…

Człowiek ten przegapił życiową szansę, ponieważ nie 
wykorzystał maksymalnie okazji i pozwolił, by ograni-
czyło go to, na co we własnym mniemaniu zasługiwał. 
To, o czym nie marzył, stało się niemożliwe. Nie zrea-
lizował swojego pełnego potencjału, bo nie poszerzył 
swoich horyzontów myślowych. Gdyby tylko nasz po-
dróżnik poświęcił czas na to, by się rozejrzeć i wyjść 
mentalnie poza utarty schemat, wykorzystałby okazję 
w pełni. 

Zbyt często widzimy jak Dystrybutorzy przegapiają 
pełen potencjał Planu Marketingowego, ponieważ nie 
zwrócili uwagi na szczegóły lub, co gorsza, z góry za-
łożyli, co jest możliwe, a co nie. Przykład: ponad  
30 Dystrybutorom zabrakło mniej niż 100 cc do kwali-
fikacji na Global Rally na Hawajach. Niewiele ponad 8 
cc miesięcznie dzieliło ich od podróży życia. Zapew-
niam was, że nie miało to nic wspólnego z obrotami, 
tylko z przekonaniem.

Muhammad Ali trafnie określił ten proces myślowy: 
Niemożliwe to tylko wielkie słowo, którym szafują mali 

Nieograniczony
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ludzie, uznający, że łatwiej im życie w świecie, jaki zastali 
niż zgłębić potęgę, jaką w sobie mają, by ten świat zmienić. 
Niemożliwe nie jest faktem. Jest opinią. Niemożliwe nie 
jest deklaracją. Jest prowokacją. Niemożliwe jest poten-
cjałem. Niemożliwe jest tymczasowe. Niemożliwe jest ni-
czym.

Oceniając więc początek 2013 roku i planując jego kolejne 
miesiące, szukajmy sposobów na maksymalne wykorzy-
stywanie okazji i zadawanie kłamu niemożliwemu. 

Willie Wonka w wielkim filmowym hicie z 1971 roku ujął to 
najlepiej:

„Charlie… Pamiętasz, co stało się z człowiekiem, który 
nagle odkrył, że ma wszystko, czego kiedykolwiek prag-
nął?

„Co się z nim stało, Willie?”

„Żył długo i szczęśliwie!”

Ta przygoda ma szczęśliwe zakończenie dla każdego  
z nas, obojętnie, czy w to wierzymy, czy nie!

Oto	kilka	pomysłów,	by	dać	
wam	do	myślenia…
Korzystając z Forever 4 Core (4 podstawy Forever) jako 
przewodnika, możesz:

UTRZYMANIE
• Zaangażować swój zespół w comiesięczną realizację  
4 cc aktywności i samemu być tego przykładem.

• Skuteczniej podtrzymywać kontakty.

ROZWÓJ
• Przeanalizować swoją grupę, by określić najaktywniej-
szych i na nich się skupić.

• Zostać dzień lub dwa dłużej po Global Rally lub Eagle 
Manager’s Retreat, by rekrutować lub odpoczywać.

• Walczyć o wyższy poziom Chairman’s Bonus, Eagle 
Manager lub Global Rally.

REKRUTACJA
• Być bardziej śmiałym, dzieląc się szansą na biznes  
z jeszcze jedną osobą dziennie.

• Prosić wszystkich o rekomendacje w zakresie sprze-
daży produktów i pozyskiwania nowych Dystrybutorów.

• Pamiętaj, że rejestracji umowy powinno towarzyszyć 
zamówienie.

PRODUKTYWNOŚĆ
• Kontaktując się z klientami, być bardziej kreatywnym, 
dzieląc się z nimi większą liczbą produktów.

• Wypróbować produkt, którego jeszcze nie używałeś 
lub być bardziej zdyscyplinowanym jeśli chodzi o pro-
dukty, których używasz w domu – zastąp te o wartości 
„ZERO cc” produktami Forever!

• Lepiej poznać produkty.

potencjał
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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 
11 maja 2013
Teatr Żydowski, Pl. Grzybowski 12/16
Warszawa, godz. 11.30
cena biletu: 
20 PLN - do 10 maja
30 PLN - w dniu Success Day

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

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.
Szkolenie odbędzie się 15 czerwca 2013 r. w Warszawie. 

Spektakularne wydarzenie z dużą dawką motywacji, 
szkoleń i inspiracji!
Fantastyczna okazja, by obejrzeć nowe centrum dystrybucyjne oraz 
spotkać się z Rexem Maughanem i Zarządem FLP Int.

Bilety w cenie 30 euro do kupienia na www.openingforeverdirect.com.

Zimowe wyzwanie dobiegło końca! 
Listę ponad czterdziestu laureatów tego 
fantastyczngo programu znajdziesz na  
www.foreverliving.com – na stronie 
głównej sekcji dla dystrybutorów.

Niebawem ogłoszone zostaną również wyniki 
europejskie!

Świętuj z nami 35 lat FLP! �

Global Rally - Hawaje 2013 �

Nowości �

Awanse �

Lato z Forever �

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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1. Biuro Główne i Oddziały
umowę możesz zarejestrować osobiście w Biurze Głów-
nym FLP Poland w Warszawie lub w naszych Oddziałach.

Biuro Główne Forever Living Products Poland
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 09.00-17.00
Recepcja i Dział Sprzedaży: pon. - czw. 09.00-20.00; pt. 09.00-17.00

ostatni dzień roboczy miesiąca 09.00-20.00
sobota pracująca – dzień Success Day 09.00-11.00

Oddział Katowice
ul. ułańska 12
40-887 Katowice
Godziny pracy: 
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00

Oddział Poznań
ul. Sczanieckiej 8A
60-216 Poznań
Godziny pracy: pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00

Oddział Wrocław
ul. Gen. Pułaskiego 42C
53-505 Wrocław
Godziny pracy: pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
(do 31.05.2013)

2. E-mail
Skan umowy możesz przesłać e-mailem:
umowy@flpp.com.pl

3. Faks
Kopię umowy możesz przesłać faksem: 
22/456 43 60.

4. Rejestracja online – już wkrótce!
Już wkrótce zostanie udostępniona opcja rejestracji 
umów online, na www.foreverliving.com. Dlatego 
odwiedzaj tę stronę regularnie i sprawdzaj zakładkę 

DOŁĄCZ TERAZ.

Jeżeli przesyłasz kopię umowy e-mailem lub faksem, lub 
korzystasz z rejestracji online, pamiętaj, aby w ciągu 30 dni 
dostarczyć do Biura Głównego FLP Poland własnoręcznie 
podpisany oryginał umowy. Jeżeli tego nie zrobisz, Twój 
numer dystrybutorski zostanie zablokowany (nie będziesz 
mógł dokonywać zakupów ani sponsorować nowych dystry-
butorów) do czasu dopełnienia tego wymogu.

5. umowę możesz także przesłać tradycyjną pocztą 
na adres Biura Głównego FLP Poland w Warszawie.

Pamiętaj, że rejestracji umowy powinno towarzyszyć 
pierwsze zamówienie. 

Najwygodniej zamówić produkty z dostawą do domu - kurier dorę-
czy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.

1. Sklepy internetowe
Zamówienie możesz złożyć na jednej z dwóch stron 
internetowych:

NOWOŚĆ!
www.foreverliving.com 
Na tej stronie za zamówienie zapłacisz kartą kredytową,  
a jako miejsce dostawy możesz wybrać dowolne miejsce  
w Polsce. W podsumowaniu zamówienia zobaczysz jego war-
tość cc oraz naliczony Ci upust. Możesz tu również obejrzeć 
historię swoich dotychczasowych zamówień (obejmuje okres 
od uruchomienia opcji sklepu).

www.flpp.com.pl
Na tej stronie możesz wypełnić prosty formularz zamówień, a za 
zamówienie zapłacisz kurierowi gotówką przy odbiorze towaru.

2. Centrum zamówień
Zamówienie możesz złożyć telefonicznie:
22/456 43 53 
22/456 43 54 
22/456 43 55

Zanim zadzwonisz, pamiętaj, aby przygotować swój numer 
dystrybutorski oraz listę produktów wraz z ilością, jaką 
chcesz zamówić.

3. E-mail
Swoje zamówienie możesz przesłać e-mailem:
zamowienia@flpp.com.pl

Pamiętaj, aby w e-mailu podać swój numer dystrybutorski, 
imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

3. Faks
Zamówienie (jeżeli piszesz odręcznie, postaraj się zrobić 
to jak najbardziej czytelnie!) możesz przesłać faksem: 
22/456 43 60. 

Pamiętaj, aby na zamówieniu znalazł się Twój numer dys-
trybutorski, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

5. Zamówienie możesz również wysłać tradycyjną 
pocztą na adres Biura Głównego FLPP. 

6. Produkty możesz również kupić osobiście,  
w Biurze Głównym i Oddziałach FLPP.

Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego 
miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzinach 
pracy, czyli nie później niż do godziny 20.00.

Forever Living Products Poland oferuje swoim partnerom biznesowym różne sposoby rejestracji umów oraz zamawiania pro-
duktów. Wybierz swoją ulubioną metodę lub wypróbuj wszystkie, by przekonać się, która z nich odpowiada Ci najbardziej.

Rejestracja umów dystrybutorskich oraz składanie zamówień

Oddział Kraków
ul. Kadecka 1
30-078 Kraków
Godziny pracy: 
pon., pt. 09.00-17.00; 
wt., śr., czw. 12.00-19.00

Oddział Gdańsk
Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
Godziny pracy: 
pon., pt. 09.00-17.00; 
wt., śr., czw. 12.00-19.00
(do 24.05.2013)

Rejestracja umów 
dystrybutorskich

Zamawianie produktów
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