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„Jesteśmy
Forever!”

Cudownie było spotkać się z tak wieloma czołowymi Dys-
trybutorami i pracownikami z całego świata podczas naszego 
pierwszego Global Rally na Hawajach! Z dumą przyznaliśmy 
ponad 21 milionów dolarów w czekach programu Chairman’s 
Bonus. Jakie cechy mają Dystrybutorzy, osiągający taki poziom 
nagród? Są to z reguły ciężko pracujące osoby o silnej auto-
motywacji, które aktywnie poszukują szans na spełnienie swo-
ich celów.
Mówczyni motywacyjna Amy Purdy przypomniała nam pod-
czas zjazdu: Swoje cele stawiaj z betonu, a plany z piasku. My-
ślę o Chairman’s Bonus jako betonowym celu, który można 
osiągnąć podchodząc do niego na różne sposoby. Nigdy nie 
traćcie celu z oczu, niezależnie od tego, na jakim etapie po-
dróży z Forever jesteście. Solidny plan realizacji celu, jakim jest 
Chairman’s Bonus, ma ogromne znaczenie, jednak zawsze pa-
miętajcie, że choć okoliczności mogą się zmienić, a plan wyma-
gać korekty, cel pozostaje niezmienny – co roku wypracować 
Chairman’s Bonus i wziąć udział w Global Rally.
Dodatkowo, niezależnie od tego, jaką macie strategię rozwoju 
biznesu, ogromnie ważne są nawyki. Tak jak przez cały czas 
trwania zjazdu uczył nas Gregg, kiedy dzielicie się potęgą Fo-
rever z innymi, pamiętajcie o UŚMIECHU! Choć mamy Dys-
trybutorów z całego świata, uśmiech jest językiem uniwersal-
nym. Nigdy nie było to bardziej widoczne niż podczas naszego 
wspólnego świętowania na zjeździe. Gotowość do adaptowa-
nia swojego biznesu z uśmiechem pomoże Wam w dążeniu do 
realizacji Chairman’s Bonus w przyszłym roku.

Wspaniałe było również to, że pod sceną na wielu zdobyw-
ców Chairman’s Bonus czekali z gratulacjami Dystrybutorzy  
z ich zespołów, by świętować z nimi ten sukces. Kiedy osią-
gasz Chairman’s Bonus, budzisz entuzjazm w swojej strukturze  
i inspirujesz jej członków, by również rozwijali swój biznes. Pi-
sarka Karen Jensen powiedziała kiedyś: Możesz policzyć, ile jest 
pestek w jabłku, ale nigdy nie policzysz, ile jest jabłek w pestce. Kie-
dy uczysz, nigdy nie wiesz, na życie ilu ludzi wpłyniesz. Chairman’s 
Bonus to program promocyjny realizowany przez liderów, 
którzy mają możliwość nauczenia innych swoich strategii. Pa-
miętaj, że kiedy pracujesz nad osiągnięciem tego niesamowi-
tego celu, jesteś nauczycielem i wzorem dla swojej struktury.
Gratuluję wszystkim laureatom Chairman’s Bonus 2013! 
Wasza determinacja i pasja sukcesu były doskonale widocz-
ne podczas zjazdu, a ja z dumą nagradzałem każdego z Was.  
W Forever mamy to ogromne szczęście, że jesteśmy otoczeni 
zmotywowanymi, inspirującymi ludźmi. Już nie możemy się do-
czekać Global Rally 2014 w Londynie! Wzbogacajmy się wza-
jemnie uśmiechem i skupmy na najbliższej szansie na sukces. 
Jesteśmy Forever!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan
Chief Executive Officer

Korzystanie z szansy poprzez 
Chairman’s Bonus

Rex Maughan



Lato w pełni – jestem przekonany, że spędzacie je w nastroju 
Forever! W końcu wakacyjne wyjazdy to znakomita okazja do 
nawiązywania nowych kontaktów i dzielenia się unikalną szansą 
Forever. Tym bardziej, że trwa Summer Challenge, czyli nasze 
letnie wyzwanie. Mam nadzieję, że zaplanowaliście swój udział 
w nim i teraz realizujecie jego wymogi. To świetny program pro-
mocyjny, stanowiący doskonałe wsparcie dynamicznego rozwo-
ju biznesu. Jego podstawą, podobnie jak całego naszego Planu 
Marketingowego, jest aktywność 4 cc oraz umiejętność naucze-
nia tego nawyku sukcesu wszystkich osób, które sponsorujemy. 
Aktywność 4 cc to fundament, niezbędny do tego, by powiodło 
nam się zbudowanie stabilnego biznesu Forever, gwarantujące-
go bezpieczną przyszłość nam i naszym najbliższym.
W połowie czerwca wyjątkowe, całodniowe szkolenie dla osób, 
które regularnie realizują wymóg 4 cc aktywności poprowadził 
Miklosz Berkics, Diamond Manager z Węgier, jeden z najlep-
szych (i najsympatyczniejszych) Dystrybutorów na świecie. To 
była potężna dawka wiedzy, energii i entuzjazmu! Najważniejsze 
jest jednak to, że Plan Marketingowy jest taki sam dla wszyst-
kich. Każdemu stawia takie same zadania i oferuje takie same 
nagrody. Jak bardzo przyłożymy się do pracy i z jakiej części 
nagród skorzystamy zależy tylko i wyłącznie od nas samych.  
A warto ciężko pracować! Oprócz stałych comiesięcznych 
premii, zapewniających finansowe bezpieczeństwo, są przecież 
szalenie atrakcyjne programy promocyjne. Za nami pół roku 

kwalifikacji na Global Rally 2014 w Londynie i do Chairman’s 
Bonus, a od 1 maja trwa okres kwalifikacyjny na Eagle Managers 
Retreat w Kalifornii. 
Podczas tegorocznego Global Rally nasz prezydent Gregg Mau-
ghan mówił o nawykach i o tym, jak zmiana nawet jednego, po-
zornie drobnego nawyku może czasem wpłynąć na osiągnane 
wyniki i przynieść nam upragniony sukces. Nawykiem, nad któ-
rym pracujemy w tym roku jest uśmiech. Nie taki „raz na jakiś 
czas”, gdy zobaczymy lubianego znajomego, przeczytamy dow-
cip, czy obejrzymy zabawny film. Uśmiech, który będzie nam 
towarzyszył stale i którym będziemy obdarzać wszystkich do-
okoła. Faktycznie, niby drobiazg, ale kiedy zaczniecie stosować 
się do rady Gregga, przekonacie się, że bardzo prawdziwe jest 
powiedzenie „uśmiechnij się do świata, a świat uśmiechnie się 
do ciebie”. 
Każdy z nas chce, aby Dystrybutorzy w jego strukturze byli 
pełni pozytywnej energii, a takich osób nic nie przyciąga lepiej 
niż radosny lider. Dlatego niech uśmiech będzie stałym towa-
rzyszem Waszych letnich wędrówek – i nich wakacje przyniosą 
Wam same sukcesy!

Wasz,

Jacek Kandefer
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AWANSE I OSIąGNIęCIA | CZERWIEC 2013
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1. Bożena Janiszewska

2. Konrad Kunicki

3. Wioleta Węsek

4. Danuta i Jerzy Tontorowie

5. Anna Rudnicka

6. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy

7. Marta Chronowska

8. Żewilla Misztela

9. Ewa Tomanek

10. Katarzyna Węglarz

Managerowie

Najskuteczniejsi sponsorzy

Supervisorzy
Joanna i Artur Babikowie   sponsor: Renata Błażejewska

Jolanta i Waldemar Błaszczakowie  sponsor: Magdalena i Albert Wiatrzykowie

Michał Boniaszczuk   sponsor: Piotr Wapa

Joanna Borówka-Bujalska   sponsor: Urszula Zyskowska

Elżbieta Piwowarczyk i Janusz Długosz sponsor: Maria i Wiesław Grotyńscy

Hanna Gecow    sponsor: Magdalena Strojna

Weronika Gergeby    sponsor: Janina Kuceł

Monika Gwóźdź    sponsor: Agnieszka Gwóźdź

Jakub Konopka    sponsor: Grażyna Poremov

Janina Kuceł     sponsor: Jagoda Podgórni

Konrad Kunicki    sponsor: Andrzej Kubicki

Agnieszka Osiecka-Nitka   sponsor: Małgorzata Nitka

Justyna i Dariusz Rolka   sponsor: Magdalena i Witold Warsińscy

Katarzyna Szymańska   sponsor: Małgorzata i Tomasz Ciszewscy

Magdalena i Witold Warsińscy  sponsor: Karolina i Andrzej Nejmanowie

Katarzyna i Grzegorz Wiśniewscy sponsor: Beata Szafarewicz

Magdalena i Albert Wiatrzykowie 
sponsor: Agnieszka i Radosław Witkowscy

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.



OSIąGNIęCIA | CZERWIEC 2013
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1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Chruścińska

4. Magdalena Strojna

5. Grzegorz Sieczka

1. Urszula Zyskowska

2. Agnieszka i Radosław Witkowscy

3. Magdalena i Albert Wiatrzykowie

4. Grażyna Poremov

5. Kazimierz Kulbat

6. Magdalena Strojna

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Maria i Jacek Bartkowiakowie

9. Bogumiła i Jan Srokowie

10. Sylwia Ignaszewska

11. Halina i Wiesław Micorkowie

12. Dorota Magnuszewska

13. Lidia i Grzegorz Chrząstek

14. Izabela i Krzysztof Szewczykowie

15. Urszula i Mirosław Kapustowie

16. Anna i Zbigniew Adamik

17. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

18. Urszula i Tomasz Kućkowie

19. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

20. Bożena Gaj

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Jolanta i Radosław Jochimowie

9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

10. Agnieszka i Radosław Witkowscy

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Pełną listę awansów, wraz z nowymi Assistant Supervisorami publikujemy na 
www.foreverliving.com w sekcji dla Dystrybutorów.



UWIERZ W TO.

CEL PODRÓŻY - LONDYN.

Global Rally 2014 będzie niesamowitą okazją, by bez-
pośrednio spotkać się z absolutnymi liderami branży, 
wziąć udział w zaawansowanych, udoskonalonych szko-
leniach, doświadczyć większego uznania i cieszyć się 
jeszcze wspanialszą rozrywką. Tych, którzy uzyskają kwa-
lifikację na Global Rally, zawieziemy w niesamowite miej-
sce, gdzie poznają ideę biznesu, nie uznającego ograni-
czeń; biznesu bez granic.

Global Rally będzie niesamowitym przeżyciem dla Dystrybutorów. W jego programie 
znajdą się bankiety, szkolenia, zaplanowane zajęcia, honorowanie osiągnięć, prezenta-
cje nowych produktów, wręczanie czeków Chairman’s Bonus, no i oczywiście noclegi 
w najlepszych, najbardziej luksusowych hotelach – a wszystko to w wyjątkowym,  
fascynującym miejscu. Pakujcie meloniki – jedziemy do Londynu.

Global Rally 2014 to niewątpliwie 
jedno z najbardziej znaczących  
i ekscytujących wydarzeń w historii 
programów promocyjnych Forever. 
Ponad 20 000 Dystrybutorów  
z całego świata przybędzie do are-
ny O2 w Londynie, by podczas  
Global Rally świętować sukcesy  
i osiągnięcia międzynarodowej  
społeczności Forever.



OSIĄGNIJ TO. PRZEŻYJ TO.
Można osiągnąć kwalifikację na Global Rally i wyjechać 
na zjazd, jednak wymaga to wytrwałości, zaangażowania 
i determinacji! Pamiętaj, nie chodzi tylko o to, co przeży-
jesz na wyjeździe, ale o drogę, która cię do niego dopro-
wadzi. I nie mamy na myśli podróży samolotem. Program 
promocyjny Forever ma pomóc ci zrozumieć znaczenie 
wyznaczania celów, uświadomić, co można osiągnąć i że 
warto pracować z całych sił, by tego dokonać. Chodzi  
w nim o to, byś nauczył się skutecznie działać i by twój 
biznes się rozwijał.

Kwalifikacja na Global Rally jest prosta – osiągnij co naj-
mniej 1.5k (1500 cc) w ciągu roku kalendarzowego lub 
zakwalifikuj się do Chairman’s Bonus. Zgadza się, to tyle! 
Żadnych skomplikowanych zasad ani drobnego druczku. 
Osiągnij 1.5k od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 lub za-
kwalifikuj się w tym czasie do Chairman’s Bonus, a Fore-
ver zajmie się resztą. Kapitalne jest również to, że od 
ilości wypracowanych cc zależy czas spędzony przez 
Dystrybutora na Global Rally.

Ale co to oznacza dla ciebie? 
Połączenie Global Rally i programu promocyjnego Chairman’s Bonus zostało 
opracowane po to, by pomóc ci przenieść swój biznes na kolejny poziom – usuwając 
wszelkie bariery, jakie mogły istnieć przy poprzednich zasadach. Teraz nie ma już 
żadnych przeszkód byś mógł zbudować biznes globalny. Świat jest jeden; możesz 
tego dokonać.

Szczegółowe informacje o programie promocyjnym Chairman’s Bonus znajdziesz na  
http://www.foreverglobalrally.com



Eagle Manager jest stosunkowo nowym, międzynarodowym programem 
promocyjnym, adresowanym do wszystkich Dystrybutorów Forever, 
zdeterminowanych, by osiągnąć sukces z naszą firmą. Powstał on w Biurze 
Głównym w Scottsdale w Arizonie i stanowi świeże podejście do rozwoju 
biznesu Dystrybutorów ponad pozycję Managera, by sięgnęli wyżej, po 
Chairman’s Bonus, Program Motywacyjny i inne szczodre programy 
promocyjne, opracowywane przez firmę.

Koncentracja na statusie Eagle Managera 
oznacza, że mamy teraz most wiodący od pozycji 
Managera do wielkich pieniędzy. Andy Waring, Soaring Eagle Manager

Wysokie loty.
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Od inauguracji programu Eagle Manager 
w czerwcu 2010 r., 517 Eagle Managerów 
osiągnęło ten status w 2011 r., a ponad 
1000 dokonało tego w 2012 r.  Tak 
ogromna liczba Dystrybutorów na całym 
świecie, którzy już kwalifikują się do 
programu, najlepiej świadczy: 
a) o jego znaczeniu oraz 
b) o tym, że każdy, kto jest wystarczająco 
zaangażowany w rozwój swojego biznesu, 
może osiągnąć status Eagle Managera.
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„Na początku działalności ludzie są bardzo 
podekscytowani, z entuzjazmem i rozmachem prą do 
przodu. A potem zostają Managerami… Zaczynają 
zarządzać swoją grupą i zapominają o podstawach, takich 
jak sponsoring i działania, dzięki którym w ogóle 
awansowali. W efekcie, czasem dzieje się tak, że kiedy 
Dystrybutor osiąga pozycję Managera, spoczywa na 
laurach, a co za tym idzie, nie rozwija swojego biznesu  
w sposób pozwalający osiągnąć prawdziwy sukces.

Wtedy pyta: Jak mogę odnieść większy sukces?. I tu 
właśnie wkracza program Eagle Manager”.

Program promocyjny Eagle Manager stawia wymagania, 
które mają pomóc Dystrybutorom zrozumieć, co muszą 
robić, aby ich biznes nadal rozwijał się w kierunku tego, co 
Soaring Eagle Manager z UK, Andy Waring określa mianem 
„wielkich pieniędzy”.

Ale czemu tak naprawdę służy program Eagle Manager? 
Prezydent Forever Living Products, Gregg Maughan, wyjaśnia:



Status Eagle Managera zdobywa się co roku, 
spełniając następujące wymogi w ciągu okresu 

kwalifikacyjnego od 1 maja do 30 kwietnia, po awansie na 
pozycję Uznanego Managera:

Aktywność i kwalifikacja do Premii Lidera co miesiąc. 

Zgromadzenie sumy co najmniej 720 Case Credits, w tym 
minimum 100 Case Credits od nowych, bezpośrednio 
zasponsorowanych struktur. 

Osobiste zasponsorowanie i rozwinięcie co najmniej 
dwóch nowych linii Supervisorów. 

Wspieranie spotkań lokalnych i regionalnych.

Dodatkowo do powyższych wymagań, Dystrybutorzy 
od stanowiska Senior Managera wzwyż, którzy chcą 

uzyskać status Eagle Managera, muszą kreować i utrzymy-
wać Eagle Managerów w strukturze, jak to opisano poniżej. 
Każdy Eagle Manager w strukturze musi być w innej linii 
sponsorowania i może być w dowolnej generacji.

Zapytany o swoje 
wrażenia, związane  
z programem Eagle 
Manager, Andy 
odpowiada: 

„Gdy awansujesz w Planie Marketin-
gowym z pozycji Assistant Managera 
na pozycję Managera, zakładasz, że 
twoja rola się zmienia – tak było rów-
nież w moim przypadku. Zaczynasz 
zajmować się innymi rzeczami, sku-
piać na zarządzaniu grupą…

Sporo czasu zajęło mi odkrycie, że 
bycie profesjonalnym networkowcem 
w gruncie rzeczy oznacza robienie 
dokładnie tego samego, co robiłem, 
aby osiągnąć pozycję Managera”.

Najlepsze w programie Eagle Mana-
ger jest to, że stanowi on most łączą-
cy pozycję Managera z Chairman’s 
Bonus. Kwalifikacja do Chairman’s 
Bonus może się wydawać bardzo 
odległa z punktu widzenia Superviso-
ra, jednak tak naprawdę stanowi sek-
wencję posunięć. 

Dyrektor krajowy na 
UK, Islandię 
i Irlandię, Bob Parker 
podkreśla:

„Eagle Manager może służyć jako 
trampolina do Chairman’s Bonus 
– wiele wymogów kwalifikacyjnych do 
obu programów pokrywa się.” Kiedy 
przyjrzysz się im dokładnie, 
zobaczysz, że przejście z Eagle 
Manager do Chairman’s Bonus jest 
dość proste i zdecydowanie 
wykonalne. Jeżeli po awansie na 
pozycję Managera zaczniesz działać 
według planu, praca nad realizacją 
odpowiedniego statusu spowoduje 
wzrost obrotów i case credits, czego 
efektem będzie czek.

A jakby motywacji było mało – jeżeli 
zakwalifikujesz się do programu  
w 2013 r. to mamy dla ciebie również 
wycieczkę nad jezioro Tahoe w USA.

Florian Kauffman, 
Dyrektor krajowy na 
Niemcy, Szwajcarię  
i Austrię wyjaśnia:

„Wyjazd nad jezioro Tahoe to potężny 
czynnik motywujący do pracy nad 
statusem Eagle Managera. Jeżeli więc 
chcecie uzyskać kwalifikację, teraz 
musicie się skoncentrować na 
działaniu. To szansa dla Was!”

Eagle Manager Retreats to okazja,  
by nawiązać bezpośrednie kontakty  
z podobnymi sobie nowymi Eagle 
Managerami z różnych regionów, 
spędzić czas z członkami Zarządu 
Forever, wziąć udział w specjalnych 
szkoleniach oraz cieszyć się słońcem, 
zajęciami i spotkaniami towarzyskimi 
w tym pięknym miejscu.

Uzyskanie statusu Eagle Managera nie 
jest trudniejsze niż zdobycie pozycji 
Managera; musisz po prostu  
z zaangażowaniem wykonywać 
podstawowe zadania.

Senior Manager: 1 Eagle Manager w strukturze

Soaring Manager: 3 Eagle Managerów w strukturze 

Sapphire Manager: 6 Eagle Managerów w strukturze 

Diamond Sapphire Manager: 10 Eagle Managerów  
 w strukturze 

Diamond Manager: 15 Eagle Managerów w strukturze

Double Diamond Manager: 25 Eagle Managerów w strukturze

Triple Diamond Manager: 35 Eagle Managerów w strukturze

Centurion Diamond Manager: 45 Eagle Managerów  
 w strukturze

Jak uzyskać kwalifikację do programu Eagle Manager.Wymogi.
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PROGRAMy PROMOCyJNE
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Diamentowe szkolenie
Jak rozpocząć lato z pełnią energii i zapałem do pracy? Biorąc udział  
w niesamowitym szkoleniu jednego ze światowych liderów Forever!  
15 czerwca zaprosiliśmy wszystkich laureatów programu Aktywni 4 cc do 
udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Tego dnia specjalne szkolenie tylko 
dla aktywnych poprowadził Miklosz Berkics, Diamond Manager  
z Węgier. Jest on wspaniałym liderem, związanym z FLP od kilkunastu lat, 
który regularnie kwalifikuje się na trzeci poziom Chairman’s Bonus 
(dawniej Profit Sharing)  - w tym roku jego czek opiewał na kwotę 
$425,077.25!  Natomiast jego roczne obroty przekraczają 7 500 cc,  
co daje mu miejsce w elitarnym zespole Global Leadership Team. 

Wystąpienie Miklosza było fantastyczne i stanowiło znakomite źródło 
praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy – by 
przybywało Diamentów Forever!
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Moja waga wynosiła „jedyne” 122 kg, obwód pasa 108 cm, 
obwód klatki 120 cm – taki sobie mały człowieczek z rewe-
lacyjną otyłością brzuszną, idealny kandydat do zawału 
serca...

Marzec 2012

Na początku warto zadać sobie pytania: 

- Dlaczego to nie dieta?
- Co ja mogę osiągnąć?
Odpowiedzi na te pytania są kluczowe ponieważ mogą one 
stać się dla nas motorem napędowym do osiągnięcia celu.

W moim przypadku postanowiłem, że nie będzie to dieta. Dla-
czego? Ponieważ słowo to zazwyczaj kojarzy nam się z wyrze-
czeniami i ograniczeniami – a tego nie lubimy i działa to na nas 
demotywująco zamiast motywująco. 

Zmiana sposobu myślenia jest czymś,  
co pozwala nam osiągnąć nasz cel. 
Musimy pamiętać też o wyznaczeniu sobie nagrody, którą 
otrzymamy po realizacji naszego założenia – będzie to kolejny 
element dodający nam siły do realizacji planu. 

Kiedy rozpoczynałem współpracę z Forever, znałem już niektó-
re produkty. Wiedziałem, że są rewelacyjne i działają, a kiedy 
zacząłem zapoznawać się z ofertą, zobaczyłem, że jest rów-
nież linia służąca oczyszczaniu naszego organizmu oraz od-
chudzaniu. Trudno mi było jednak polecać ją moim współpra-
cownikom i mówić o rewelacyjnym działaniu produktów, kiedy 
sam miałem problem z otyłością. Dodatkowo, jako ratownik 
medyczny byłem świadomy zagrożeń ze strony różnych jedno-
stek chorobowych jakie mogą wystąpić przy otyłości. Te właś-
nie czynniki, poza osobistymi, zmotywowały mnie pod podjęcia 
kroku związanego ze zmianą stylu życia, a nie dietą, ponieważ 
każda wcześniejsza dieta kończyła się u mnie efektem jo-jo.

Potwierdzeniem tego, że miałem problemy z otyłością są cho-
ciażby poniższe zdjęcia i moje wymiary.

Dlatego od stycznia 2013 r. postanowiłem dołączyć aktywność 
fizyczną. Wcześniej uważałem, że szkoda czasu na ćwiczenia. 

Po trzech miesiącach efekty były następujące: 

• moja  waga - 88 kg 
• obwód pasa - 84 cm 
• obwód klatki - 108 cm 
• poziom tkanki tłuszczowej - 17%

Suplementacja i treningi z moim trenerem osobistym Dawidem 
Pinto pomogły poprawić moją wydolność fizyczną i sprawność:  

• trenuję 1,5 godziny, trzy razy w tygodniu

• mój wynik biegu na bieżni to 20 km w 1:55

• ukończyłem półmaraton i przygotowuję się do następnego...

...a więc kolejny SUKCES, a jak pisałem wcześniej, SUKCES 
to motywacja. 

Dzięki tym działaniom moje wy-
niki nieco się poprawiły, ale 
wciąż nie były zadowalające. 
W grudniu 2012 moje parame-
try wyglądały następująco: 

Waga 102 kg – wciąż sporo, 
ale bez ćwiczeń, dzięki suple-
mentacji Forever nastąpiła 
redukcja masy ciała o 20 kg 
w 10 miesięcy. 
Jak dla mnie to SUKCES, a suk-
ces i zadowolenie to większa 
motywacja do dalszego działa-
nia i wprowadzania kolejnych 
zmian.

To wtedy postanowiłem rozpocząć swoją przygodę związaną 
ze zmianami, które polegały na: 

• innym sposobie odżywiania

• włączeniu odpowiedniej suplementacji – oczywiście Forever.

To nie dieta, 
     to styl życia

Andrzej Ciborek

Grudzień 2012
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Jak widać na załączonych zdjęciach, w porównaniu do marca 
2012 nastąpiła wyraźna zmiana. Rok czasu pozwolił mi na po-
prawę samopoczucia, wyglądu i stanu zdrowia, a to bardzo 
istotne. Tak jak wspomniałem wcześniej, liczy się kilka elemen-
tów: 

suplementacja, odpowiednie odżywianie  
i oczywiście aktywność fizyczna.
Najczęstszym błędem jaki popełniamy próbując zredukować 
naszą masę jest brak regularności w przyjmowaniu posiłków, 
bądź co gorsza, głodzenie się. To niewłaściwa droga do zmian. 
Aby redukować masę ciała musimy jeść regularnie: pięć 
posiłków o wyznaczonych porach i pokarmy nisko prze-
tworzone. Nie jestem specjalistą z zakresu dietetyki, więc nie 
chciałbym się wypowiadać szczegółowo w tej kwestii, ale  
w moim przypadku te kilka prostych zasad wprowadzonych  
w czyn poskutkowało. Kiedyś spotkałem się z opinią,  że jeste-
śmy tym co jemy i muszę powiedzieć, że się z nią zgadzam. 
Wcześniej, przed zmianą, spożywałem dużo pokarmów typu 
fast food i piłem znaczne ilości słodkich napojów gazowanych. 

Ćwiczenia fizyczne uwalniają w nas endorfiny, a to one między 
innymi dają nam poczucie szczęścia. Poza tym aktywność fi-
zyczna pomaga nam utrzymać odpowiednią wagę, redukuje 
stres, poprawia samopoczucie, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
chorób cywilizacyjnych. 

Zapewne interesuje Państwa jak wyglądała moja suplementa-
cja. Była ona podzielona na trzy grupy:

Produkty stosowane w celu redukcji masy ciała
• Miąższ Aloe Vera • Forever Garcinia Plus • Forever Lean 
• Pola Zieleni • Forever Lite Ultra

Produkty stosowane w celu poprawy kondycji 
• Nature Min • ARGI+ • Arctic-Sea • Pyłek pszczeli • Gin Chia

Produkty stosowane w celu poprawy jędrności 
skóry zarówno suplementy, jak i kosmetyki
• Forever Active HA • Płyn do kąpieli • Aloe Body Toner  
• Aloe Body Conditioning Cream • Aloe MSM Gel  
• Krem Aloesowo-Propolisowy
Posiadamy wiele informacji o produktach opracowanych przez 
firmę czy naszych specjalistów,  więc nie będę się tutaj rozpisy-
wał jakie są dobre i wyjątkowe. 

Jeżeli chodzi o produkty, najważniejsze jest 
ich używanie – dzięki temu przekonamy się  
o ich właściwościach i działaniu. 
Istotne jest również to, że są to produkty naturalne o wysokiej 
jakości, szerokim zastosowaniu i spektrum działania oraz po-
siadające wszelkie niezbędne certyfikaty.  

Dzięki tej zmianie łatwej jest mi mówić o linii służącej redukcji 
masy ciała. Jestem żywym przykładem, że można – chcieć to 
móc.

Mój 14-dniowy program oczyszczania organizmu pozwala 
mi na rozwój grupy. Kiedyś spotkałem się z opinią, że jeden 
rysunek to więcej niż wiele słów, dlatego pokażę go Państwu  
w formie graficznej. 

FOREVER to wspaniała firma, która oferuje nam doskonałe 
produkty poprawiające nasze zdrowie i wygląd, możliwość nie-
ograniczonego rozwoju, awansów oraz rewelacyjny plan mar-
ketingowy, zapewniający niegraniczone możliwości zarobko-
we. Tylko od nas zależy, czy chcemy z tego korzystać i odnosić 
sukcesy. 

To Twój wybór – Twoja decyzja. 
Życzę Wam wielu sukcesów  
z FOREVER!

Andrzej Ciborek,  
Assistant Manager
andrzejciborek@gmail.com

Skład 14 dniowego programu oczyszczania: 

Produkt Ilość CC
Wartość  

produktów
Cena  

detaliczna
Wartość 
detaliczna

Cena NDP
Wartość 
NDP

Miąższ Aloe Vera 3 0,101 0,303 99,12 297,36 84,25 252,75

Lite Ultra 1 0,152 0,152 153,36 153,36 130,36 130,36

Garcinia Plus 1 0,132 0,132 133,27 133,27 113,28 113,28

Pola Zieleni 1 0,048 0,048 48,38 48,38 41,13 41,13

RAZEM 0,635 632,37 zł 537,52 zł

Różnica między ceną detaliczną 
a ceną NDP

 
94,85 zł



Jesteś  
na dobrym  

kursie?
Za nami 6 miesięcy okresu kwalifikacyjnego na Global Rally 2014.
Sprawdź swoje case credits i upewnij się, że jesteś na dobrym kursie do uzyskania 
kwalifikacji. Pamiętaj, że osiągnięcie wyższego poziomu kwalifikacji wzbogaci twoją 
londyńską przygodę o dodatkowe, fantastyczne korzyści.



PRODUKTy
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Z aloesowymi produktami Forever do 
ochrony przeciwsłonecznej i do pielęgna-
cji skóry nie musisz się chować, gdy wyj-
dzie słońce. Pamiętaj o nich, by wakacje 
minęły ci na dobrej zabawie, a twoja skó-
ra była dobrze chroniona…

Zanim wyjdziesz na słońce
Nie wychodź z domu bez fantastycznych, wodoodpornych emulsji do opalania Forever Aloe 
Sunscreen (#199) lub Aloe Sunscreen Spray (#319). Aloe Sunscreen ma SPF 30 oraz 
blokuje zarówno promienie UVA, jak i UVB. Ma konsystencję gładkiej emulsji i oparty jest 
na czystym, stabilizowanym miąższu aloe vera oraz składnikach nawilżających. Pomaga 
zachować naturalne nawilżenie skóry. Podobne właściwości charakteryzują Aloe Sun-
screen Spray, o poręcznej formie sprayu, znakomiecie ułatwiającej nakładanie dodat-
kowych warstw ochronnych, np. po kąpieli w morzu. Pamiętaj o zasadach ochrony 
przeciwsłonecznej, by twoja skóra była dobrze chroniona, niezależnie od tego, jak 
gorąca jest atmosfera!

Stosowanie Aloe Sunscreen
1.  Nakładaj na suchą skórę, 30 minut przed wyjściem na słońce.
2. Nakładaj więcej emulsji niż wydaje się potrzebne.
3. Nie zapomnij o uszach, szyi, stopach i kolanach.
4. Ponawiaj aplikację co 2 godziny lub od razu po wyjściu z wody.

Pielęgnacja posłoneczna
Jeśli czujesz, że słońca było trochę za dużo, sięgnij po Galaretkę Aloe Vera (#061). To żel o wyso-
kiej zawartości miąższu aloe vera, który bezpiecznie nawilża wrażliwe tkanki. Jest bezbarwny, szyb-
ko się wchłania i zawiera substancje nawilżające, doskonale kojące skórę.
Aloe Lotion (#062) to świetna emulsja do ogólnej pielęgnacji zarówno twarzy, jak  
i ciała, o wysokiej zawartości czystego, stabilizowanego miąższu aloe vera, z dodat-
kiem olejku jojoba, kolagenu, elastyny i witaminy E. Szybko przywraca delikatną rów-
nowagę pH skóry i dba o to, by pozostała ona jędrna i miękka.
Innym znakomitym produktem do twarzy i ciała jest Aloesowa Emulsja Nawilżająca 
(#063), w której do potęgi czystego, stabilizowanego miąższu aloe vera dodana zo-
stała alantoina, olejk morelowy, elastyna i rozpuszczalny kolagen, by koić i nawilżać 
skórę.
Wyjątkowym produktem, który pomoże ci zadbać o zdrowy wygląd skóry jest Aloe 
Propolis Creme (#051) o gęstej kremowej konsystencji, łączący miąższ aloe vera  
i propolis pszczeli, a dodatkowo zawiera rumianek oraz witaminy A i E.

Złocisty blask
Jeśli chcesz cieszyć się piękną opalenizną bez szkodliwych skutków działania promieni 
słonecznych, Aloe Sunless Tanning Lotion (#239) jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem. 
Specjalna receptura tego unikalnego samoopalacza łączy miąższ aloesowy z substancjami 
nawilżającymi, by nie tylko nadawać twojej skórze piękny odcień, ale również odżywiać ją  
i pielęgnować przez cały rok.

Pełnia lata,  
pełnia  
ochrony



Wzbij się W górę!

Kwalifikacja na EMR14 zaczęła się 
1 maja 2013. Czy wystartowałeś i jesteś skupiony na 
tym, by w przyszłym roku dotrzeć nad jezioro Tahoe?  
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W naszej wspaniałej  podróży z Forever spotkało nas wiele atrakcji, miłych przygód i niezapomnianych chwil. 
Właśnie dla takich momentów warto tę podróż rozpocząć. Dzięki szczodrości  planu marketingowego stwo-
rzonego przez Rexa,  oprócz comiesięcznych wynagrodzeń, otrzymaliśmy kilka programów motywacyjnych  
i wiele wyjazdów po Europie i USA. W tym roku zakosztowaliśmy nowych emocji, które towarzyszyły progra-
mowi  Chairman’s Bonus.

Program ten zobowiązuje do dodatkowej pracy, lecz aby pod-
jąć wyzwanie ważny jest moment decyzji. Od decyzji, która za-
pada w umyśle i sercu zależy to, co może nastąpić dalej. Pod-
jęcie decyzji nie jest łatwe, jednak taki moment rozpoczyna 
realizację  każdego wyzwania. 
Wielokrotnie w życiu stajemy przed momentem podjęcia waż-
nej decyzji. Każde nowe doświadczenie może być dla nas wy-
zwaniem, a decyzja może zmienić nasze życie, ukształtować 
naszą osobowość, wprowadzić lepsze nawyki.

Dzięki dobrym decyzjom stajemy się lepsi.
Ceną, jaką trzeba zapłacić podejmując takie wyzwanie, jest 
wyjście ze strefy komfortu, która nas ogranicza, odbiera chęć 
rozwoju i sprawia że trwamy w określonej sytuacji.
Tak więc decyzja – podjęcie wyzwania, zobaczenie celu i sen-
su jego osiągnięcia – jest chwilą, która nadaje naszemu działa-
niu nowy powiew emocji. Tak było też z naszym wyzwaniem. 
Wspólna decyzja o przeznaczeniu połowy czeku na projekt 
bliski mojemu sercu, jakim jest Dom Matki i Dziecka  
w Sosnowcu włączyła we mnie motor zaangażowania, do-
dała energii, wprowadziła plan działania i monitoring  wy-
ników.

Rex uczy nas  dzielić się z potrzebującymi 
nie tylko wędką, ale i rybą. 
Co roku sprawozdanie z działalności Forever Giving zachwyca 
nas rozmachem, szczodrością i uczy pomocy najbiedniejszym. 
To potęga miłości, o której Rex tak często wspomina, daje 
naszej firmie wyjątkowy profil i wyróżnia ją spośród wielu firm 
działających w systemie MLM.
Wracając do mojej misji, Dom o który zabiegam, pierwotnie  
w moich planach nosił nazwę Domu Miłości Matki. Ta nazwa 
mówi sama za siebie. Dziecko od pierwszych swoich chwil po-
winno wzrastać w atmosferze miłości, powinno ją otrzymywać, 
aby potem  w dorosłym życiu mogło ją oddawać. Aby ta potrze-
ba została zaspokojona, należy zadbać o  potrzeby podstawo-
we: dach nad głową, jedzenie i bezpieczeństwo. Temu ma słu-
żyć budynek, który dzięki Caritas Sosnowiec i wielu ludziom 

Twoje działanie zacznie się od Twojej decyzji
Wiesława Spyra 

dobrej woli wspólnie oddamy 
do użytku do 2015 r. Całym 
sercem pragnę lepszego życia 
dla tych najmniejszych oraz ich 
matek, których tak wiele czeka 
na lepsze warunki życia. Wiem, 
że możemy im  bezinteresow-
nie pomóc. Zanim to nastąpi, 
każde moje działanie w tej 
sprawie napawa mnie radoś-
cią, nadaje nowy sens pracy, 
pomaga zwalczyć zniechę-
cenie, inspiruje, dodaje sił  
i pomysłów. 
Pragnę podziękować Dyrekto-
rowi Jackowi Kandeferowi  za 
to, że mogę się z Wami dzielić  
moją  ideą dobroczynności za-
równo na łamach czasopisma, 
jak i wielokrotnie podczas Suc-
cess Day. Dziękuję też wszyst-
kim, którzy odpowiedzieli na to 
wezwanie. Jestem dumna, że 
w naszej firmie jest tak wielu 
wspaniałych ludzi, gotowych 
nieść bezinteresowną pomoc. 
Dziś zachęcam Was do podej-
mowania decyzji, wyzwań, wy-
znaczania nowych celów, szu-
kania inspiracji i do działania, 
aby  zdobywać  to, co Forever daje i dzielić się tymi wartościa-
mi, które od Forever otrzymujemy.

Wiem że radość dawania może być wielo-
krotnie większa od radości otrzymywania. 
Gorąco życzę Wam tego wspaniałego uczucia!
Wiesława Spyra, Senior Manager, 
członek Klubu Top Liderów 2013
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Zjazd Managerów

Success Day

7-8 września 2013
Centrum Szkoleń i Konferencji GEOVITA w Jadwisinie
ul. Ogrodowa 31

21 września 2013
Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, godz. 11.30

Bilety: 200 PLN/1 osoba w pokoju dwuosobowym  
lub 250 PLN/1 osoba w pokoju jednoosobowym.
Cena obejmuje 1 nocleg, posiłki, przerwy kawowe i udział w szkoleniu.  
Termin zakupu biletów: do 16 sierpnia.

Cena biletu: 
20 PLN - do 20 września  
30 PLN - w dniu Success Day (w miarę dostępności miejsc)

W programie:
• Dyrektor Jacek Kandefer
• Chairman’s Bonus
• Eagle Managers Retreat 2014
• Piotr Domurad, konsultant i doradca biznesowy  
   z międzynarodowym doświadczeniem (www.domurad.com)

• Dyrektor Jacek Kandefer
• Summer Challenge - wręczamy nagrody laureatom
• Dobra kondycja z Forever
• Planowanie w biznesie podstawą sukcesu
• Awanse

Pamiętaj, aby przywieźć swój uśmiech!
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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 miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzi-
nach 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 konsekwencje – włącznie z rozwiązaniem Umowy Dystrybutorskiej oraz podjęciem kroków prawnych, aż 
do wkroczenia na drogę sądową.

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe

Spotkanie Supervisorów

International Directory

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

20 września 2013
Biuro Główne FLPP,  Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 11.30

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

Jeśli w okresie od maja do sierpnia 2013 awansujesz na stanowisko Supervisora, zaprosimy cię 
na spotkanie do Warszawy i:

 # 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.

Ekskluzywne wydanie na 35-lecie istnienia Forever! 
Piękne, kolorowe zdjecia i opisy wszystkich aspektów 
Forever - od historii FLP, przez działalność operacyj-
ną w ponad 150 krajach, zakłady wytwórcze AVA,  
aż do Forever Resorts i ośrodków wypoczynkowych  
w Ameryce Północnej, Afryce i nie tylko. Korzystaj  
z tego materiału marketingowego również jako  
źródła danych kontaktowych do wszystkich biur FLP  
i ośrodków wypoczynkowych. Pokazuj historię  
i świat Forever każdemu z kim się stykasz!

Kod 10195 | cena 24 PLN

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 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



Summer 
Challenge

Zasady

Nagrody

Nagroda specjalna!

Poziom 1: 4 cc
Koc piknikowy

Poziom 2: 8 cc
Koc piknikowy  torba piknikowa

Poziom 3: 16 cc
Koc piknikowy  torba piknikowa

sportowy zegarek

Winter Challenge pomogło ci dynamicznie 
budować biznes od początku roku?  

To świetnie, bo na lato mamy dla ciebie:

Czas trwania Summer Challenge: lipiec i sierpień 2013.
W lipcu i sierpniu 2013 sponsoruj nowe osoby. My będziemy sumować na twoim koncie wszystkie case credits 
wypracowane przez te nowe osoby podczas tych dwóch miesięcy. Kiedy zbierzesz odpowiednią pulę cc, nagrodzimy 
twoją pracę sponsora!
Minimalnym wymogiem, koniecznym do wzięcia udziału w wyzwaniu jest zasponsorowanie co najmniej jednej osoby, 
która swoim pierwszym zamówieniem awansuje na pozycję Assistant Supervisora. Wszystkie osoby muszą być  
zasponsorowane bezpośrednio przez ciebie.

Dystrybutor, którzy podczas Summer  
Challenge zgromadzi najwięcej case credits  
od Dystrybutorów zasponsorowanych  
w lipcu i sierpniu 2013, wygra dodatkowo 
weekend dla dwojga w nadbałtyckim 
spa!


