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DziÊ o dzieciach, wi´c chc´ podzieliç si´ z wami moimi doÊwiad-

czeniami dotyczàcymi po∏àczenia biznesu z wychowywaniem 

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

szych produktów, by cieszyç si´ zdrowym potomstwem.

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

oboje z Januszem byliÊmy zwiàzani z tradycyjnym systemem pra

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

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

urlopach macierzyƒskich, a potem wychowawczych. 

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

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

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

dzia∏alnoÊcià gospodarczà, ale te˝ z nieograniczonà wolnoÊcià 

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

uczyliÊmy si´ wtedy od innych. PodpatrywaliÊmy najlepszych, 

mieliÊmy okazj´ uczestniczyç w wielu wspania∏ych szkoleniach. 

TworzyliÊmy w∏asny biznes, sponsorowaliÊmy i sprzedawaliÊmy 

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

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

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

˝yciu. 

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

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

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

od wewnàtrz i zewnàtrz.

Macierzyƒstwo 
i Forever

Ewa WiÊniewska 

Senior Mened˝er

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

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

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

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

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

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

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

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

ver ArcticSea, Forever AbsorbentC oraz Forever Mleczko Pszcze

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

niejsze cukierki. Przypomnia∏am sobie Wiktora – pierwsze opako

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

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

Apgar. Od  pierwszej kàpieli, jeszcze w szpitalu, w obecnoÊci taty  
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sze obowiàzki rodzicielskie z zawodowymi. Sami ustalamy czas 

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

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

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

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

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

jesteÊmy swymi szefami. Nie znamy gorzkiego smaku groêby utra

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

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

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

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

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

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

nie z Jasiem spotykamy w parku na spacerze.  

Ewa MichalakWiÊniewska, Senior Mened˝er z Krakowa

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

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

które o pociechach dopiero myÊlà!!!

JaÊ WiÊniewski

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

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

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

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

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

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

ty stanowià o poczuciu komfortu i luksusu. Na czas karmienia 

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

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

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

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

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

zniós∏ wszystkie dotychczasowe szczepienia. Oprócz pokarmu 

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

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

dem, czyli wed∏ug przepisu kochanej Marysi Kraczkowej.

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

przed narodzinami Jasia, mo˝emy jednak doskonale pogodziç na

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