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povestire nu se comparã cu momentele în care aliul din Las Vegas ne-a adus o veste 
savuraþi pe viu succesul, bucuria, recunoaºterea pe extraordinarã. Suntem pe locul al nouãlea în 
care o primeºte echipa þãrii noastre. Nimic nu se Rtopul internaþional FOREVER. Am aflat asta 
comparã cu acel sentiment copleºitor de solidaritate într-o salã unde se reuniserã cei mai valoroºi 
pe care îl trãim când facem repetiþii cu toþii pentru distribuitori din lume. De aceea, când am auzit 
ziua în care urcãm pe scenã ca reprezentanþi ai anunþul nu ne-a venit sã credem, iar pe scenã am 
României. Nimic nu seamãnã cu emoþia intensã pe urcat mai emoþionaþi decât câºtigãtorii unui milion 
care o trezeºte în noi glasul cald ºi plin de simpatie al de dolari la ruletã. Oamenii aplaudau puternic ºi 
lui Rex atunci când vorbeºte despre performanþele priveau cu simpatie echipa noastrã. Unii dintre ei îºi 
þãrii noastre ºi felicitã `ntreaga echip\ a României în aminteau probabil cã anul trecut România era a 
faþa unui public cu totul deosebit. Iar pe scena unor cincisprezecea din cele peste o sutã de firme 
asemenea întâniri toþi au loc! Toþi, chiar ºi cei care nu FOREVER,  iar saltul pe care l-a fãcut o þarã atât de 
au privit încã sala din locul ei cel mai înalt, locul unde micã într-un timp atât de scurt li s-a pãrut un record 
succesul îºi primeºte rãsplata în aplauze ºi impresionant.
admiraþie.

Ascensiunea aceasta este cu adevãrat remarcabilã. Am simþit în Las Vegas 
N-aþi reuºit sã ajungeþi în Las Vegas anul acesta? Nu-i nimic, avem toate cã aºa gândesc cei mai valoroºi distribuitori din lume. Aºa cred Rex, Gregg 
ºansele sã ne întâlnim la Raliul Internaþional 2006 care va avea loc în Texas, ºi Dusty, preºedinþii FLP International care au investit încredere în noi ºi ne-
Houston. Trebuie doar sã vã stabiliþi foarte clar scopurile, prioritãþile ºi sã le au încurajat la fiecare pas înainte. Suntem pe locul al nouãlea, iar asta aratã 
urmãriþi cu perseverenþã. Nu de mâine, poimâine, ci chiar de azi. Succesul cât de mult a muncit echipa noastrã în ultimele luni. Entuziasm ºi eficienþã 
începe întotdeauna azi. Totul este posibil, întrebaþi-i pe cei care au reuºit la superlativ reprezintã formula acestui succes, ºtim asta. Cât suflet a pus 
"imposibilul", dacã vreþi sã vã convingeþi.fiecare dintre voi în efortul de a ridica propria afacere ºi odatã cu ea 

renumele FOREVER România! Suntem o þarã micã, dar avem oameni cu o 
Avem de cucerit noi culmi în FOREVER. În mâinile noastre este o afacere mare forþã interioarã, devotaþi visurilor pe care îndrãznesc sã le viseze pânã 
minunatã, care meritã sã intre în viaþa cât mai multor oameni. Meritã sã o devin realitate. Aþi dovedit-o încã o datã ºi meritaþi din plin felicitãrile ºi 
facem cunoscutã, sã ne aducem contribuþia la marile schimbãri de care are aplauzele la scenã deschisã ale celor mai valoroºi distribuitori din lume, ale 
nevoie aceastã planetã. Echipa României este nãscutã pentru asta, iar echipa preºedinþilor FLP Internaþional ºi ale tuturor prietenilor pe care îi are 
României existã doar pentru cã voi îi daþi viaþã. Ceea ce facem cu ceea ce pescãruºul Jonathan.
avem în mâini depinde doar de voi.

Suntem pe locul al nouãlea din o sutã zece þãri, iar asta înseamnã nu doar o 
Vã dorim perseverenþã ºi succes enorm,onoare, ci ºi un angajament extraordinar. De acum înainte ºtim cã zborul 

este exact atât de înalt pe cât dorim noi sã fie. De aceea ne simþim 
responsabili ºi vrem sã ne 
continuãm drumul mai repede, 
mai departe, mai sus! ªi 
suntem convinºi cã meritã, 
oricât de multã muncã cere 
ascensiunea.

Raliul internaþional din Las 
Vegas a mai adus un record - 
peste ºaptezeci de distribuitori 
de succes din România. 
Fiecare dintre ei vã poate 
povesti experienþele fantastice 
pe care le-a avut la aceastã 
întâlnire. Dar, credeþi-ne, nici o 
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Dr. Szocs Gábor & Dr. Szocs Dóra

SUCCESUL 
ÎNCEPE ÎNTOTDEAUNA AZI 

Faptul în sine cã citiþi acest mesaj îmi dovedeºte cã ºi voi aveþi o viziune 

asemãnãtoare - aveþi încredere, aveþi dorinþa de a munci cu seriozitate 

ºi de a crede în ceva în care alþii poate nu cred. Dacã aþi fi trãit în 

perioada în care a fost fãcutã aceastã fotografie, sunt convins cã v-aþi fi 

aflat printre cei care împãrtãºeau viziunea unui viitor mai bun ºi mai 

prosper.

Aºa cum ºtiþi deja, Super Raliul din acest an a avut loc în Las Vegas. 

Atunci când citiþi acest mesaj, deja am revenit de la Post Raliu, o 

excursie oferit\ celor care au realizat peste 1500 de puncte. Raliul ºi 

post raliul reprezintã experienþe incredibile ºi aº fi onorat sã vã avem 

ca oaspeþi la petrecerea noastrã de anul viitor. Dacã aþi participat la 

Raliu, sunt convins cã v-aþi simþit foarte bine, iar dacã nu aþi fost 

alãturi de noi, nu rataþi acest lucru în 2006! Începeþi chiar de acum sã 

vã planificaþi calificarea. Propuneþi-vã sã fiþi la Raliu, munciþi serios 

pentru a vã califica, iar noi vom avea grijã sã vã oferim o excursie de 

neuitat!
riviþi aceastã superbã fotografie fãcutã în preajma anului 1900 în 

Las Vegas. Este un panou publicitar aºezat la vremea aceea chiar Dezvoltaþi-vã o viziune asemãnãtoare celei pe care au avut-o 
pe locul viitorului Clark County Convention Center. Ce afirmaþie persoanele din fotografia alb-negru. Ei sunt vizionarii care meritã sã P

îndrãzneaþã - „Banii sunt în aer!” - a unor oameni care se aflau în fie ascultaþi. Ei vãd cã „Banii sunt în aer!”. Milioane de baxuri 
mijlocul deºertului, fãrã nici o dovadã cã dorinþa lor este realizabilã. ªi împãrþite cu milioane de oameni din întreaga lume, câºtigând 
totuºi erau dispuºi sã riºte totul ºi sã îºi urmeze visul. Aproape putem milioane de dolari care ne vor ajuta pe fiecare sã construim o 
auzi vocea bãrbatului de la microfon împãrtãºindu-ºi viziunea moºtenire serioasã, de duratã.
scepticilor din mulþime. 

Dacã ar trebui sã concepeþi un panou publicitar care sã prezinte 
Dacã „ascultaþi” cu atenþie, veþi putea auzi glasurile dezaprobatoare afacerea voastrã Forever, ce aþi scrie acolo? În ceea ce mã priveºte, 
ale hoþilor de vise, prezenþi peste tot pentru a împiedica obþinerea îmi place sloganul „Banii sunt în aer!”
succesului. Cunoaºteþi replicile „Nu va funcþiona niciodatã!”, „Nu 

existã nici un pic de apã!”, „Nimeni nu va veni aici!”, etc. Privind 

aceastã fotografie, aº vrea sã vã imaginaþi remarcabilul Las Vegas, un Mereu al vostru,
oraº care a fost construit în mijlocul unui deºert uscat ºi sterp, dar care 

are, în prezent, aproximativ 1,7 milioane de locuitori ºi impresionanta 

cifrã de 38 de milioane de vizitatori în fiecare an. (Se estimeazã cã 

aceastã cifrã va ajunge, pânã în anul 2010, la 43 de milioane!) Oraºul 

are cele mai mari hoteluri ºi facilitãþi de recreere din întreaga lume, cu 

peste 130.000 de camere ºi o afacere de miliarde de dolari anual. 

Credeþi cã persoanele care se aflau atunci pe scenã au avut o astfel de 

viziune?... EU CRED!

Rex Maughan 

BANII 
SUNT ~N AER! 
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Raliul European
Cannes - Nisa, Franþa 2006

Raliul European
Cannes - Nisa, Franþa 2006

Programul începe la  ºi se încheie la obþinã cele 4 pc în prima sa lunã petrecutã integral în sistemul FLP, iar apoi sã fie 
activ în fiecare lunã a competiþiei. (De exemplu, dacã un distribuitor se înscrie în , odatã cu închiderea lunii. Toate cerinþele trebuie sã fie îndeplinite în timpul 
companie la sfârºitul lunii octombrie, acesta nu va trebui sã fie activ decât din perioadei de calificare. 
noiembrie.) Primii cinci noi distribuitori (cei care conteazã pentru calificarea la 

Distribuitorii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinþe: nivelul 1) trebuie sã fie distribuitori înscriºi în prima linie a distribuitorului 
calificat. Urmãtorii cinci noi distribuitori (cei care conteazã pentru calificarea la 
nivelul 3) trebuie sã fie sponsorizaþi de cel puþin trei dintre noii distribuitori din 
prima linie.Pentru calificarea la nivelul 1

Sã fie activi în fiecare lunã a programului (sã realizeze cele 4 pc personale, 
lunar).

Sã sponsorizeze cinci noi distribuitori în prima generaþie, aceºtia sã obþinã 
statutul de asistent supervizor în timpul perioadei de concurs ºi, în plus, sã 
obþinã încã 2 pc din vânzãri personale.

Pentru calificarea la nivelul 2 

Sã fie activi în fiecare lunã a programului (sã realizeze cele 4 pc personale, 
lunar).

Sã introducã în echipã încã doi noi distribuitori (în prima linie faþã de cei 
cinci noi distribuitori necesari calificãrii la nivelul 1, în a doua generaþie faþã 
de persoana sa) care sã obþinã statutul de asistent supervizor în timpul 
perioadei de calificare iar apoi sã obþinã încã 2 pc din vânzãri personale.

Sã obþinã cel puþin  din cadrul acestui nou grup de distribuitori, în 
perioada de calificare.

Pentru calificarea la nivelul 3

Sã fie activi în fiecare lunã a programului (sã realizeze cele 4 pc personale, 
lunar).

Sã introducã în echipã încã cinci noi distribuitori (în prima linie faþã de cei 
cinci noi distribuitori necesari calificãrii la nivelul 1, în a doua generaþie faþã 
de persoana sa) care sã obþinã statutul de asistent supervizor în timpul 
perioadei de calificare iar apoi sã obþinã încã 2 pc din vânzãri personale. 
Aceºti cinci noi distribuitori din a doua generaþie trebuie sã fie divizaþi în 
minimum trei ramuri ale noului grup de 5 distribuitori din prima generaþie.

Sã obþinã cel puþin  din cadrul acestui nou grup de distribuitori, în 
perioada de calificare.

Data înscrierii Distribuitorului va fi consideratã data la care Formularul de 
Înscriere a fost introdus în computerul Sediului Local. Distribuitorul va trebui sã 

1 octombrie 2005 sfârºitul lunii ianuarie 
2006

45 pc

75 pc

$

$

$

$

$

!

!

!

? Sponsorizaþi cinci noi distribuitori în prima generaþie dupã 1 octombrie, astfel încât 
fiecare dintre aceºtia sã ajungã la nivelul de asistent supervizor, iar apoi fiecare sã 
cumpere produse în valoare de încã 2 puncte credit.

? Obþineþi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lunã din perioada octombrie 2005 - 
ianuarie 2006. Noii distribuitori înscriºi în luna octombrie, sunt bineveniþi sã participe, 
cu condiþia de a fi activi din prima lunã petrecutã integral în sistemul FLP (vezi regulile).

Nivelul 1:Nivelul 1:

? Învãþaþi-i pe noii membri ai echipei dvs. sã prezinte afacerea FLP ºi altora ºi ajutaþi-i sã 
sponsorizeze încã douã persoane, acestea devenind coechipierii dvs. în a 2-a generaþie. 
Ajutaþi-i pe fiecare dintre cei doi noi distribuitori sã ajungã la nivelul de asistent supervizor 
iar apoi sã cumpere produse în valoare de încã 2 puncte credit fiecare.

? Obþineþi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lunã din perioada octombrie 2005 - 
ianuarie 2006.

? Acumulaþi  din vânzãri în cadrul acestui nou grup de distribuitori în cele 
patru luni ale stimulentului, incluzând aici ºi cumpãrãturile dvs. personale.

Noua dvs. echipã numãrã acum ºapte distribuitori.

45 puncte credit

Nivelul 2:Nivelul 2:

? Mãriþi acum numãrul de distribuitori din a 2-a generaþie a noului grup. Ajutaþi-i sã ajungã 
la nivelul de asistent supervizor ºi apoi sã cumpere produse în valoare de încã 2 puncte 
credit fiecare. Cei cinci distribuitori din generaþia a 2-a trebuie sã fie divizaþi în minimum 
3 ramuri ale noii dvs. echipe.

? Obþineþi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lunã din perioada octombrie 2005 - 
ianuarie 2006.

? Acumulaþi  din vânzãri în cadrul acestui nou grup de distribuitori în cele 
patru luni ale stimulentului, incluzând aici ºi cumpãrãturile dvs. personale.

Acum aveþi un total de zece noi distribuitori: cinci în prima generaþie ºi cinci în a doua. 

Felicitãri! Aceasta este cea mai înaltã recompensã!

75 puncte credit

Nivelul 3:Nivelul 3:

~n curând `ncepe programul de calificare pentru Raliul European 2006. Cannes v\ aºteaptã! Accepta]i provocarea de a v\ califica la 
aceast\ mare s\rb\toare Forever. 

 Perioada de calificare la Raliul European este , 
având posibilitatea realizãrii unuia din cele trei nivele de calificare prezentate mai jos:

Vã rugãm sã citiþi cu atenþie condiþiile de calificare deoarece sunt câteva modificãri faþã de 
anul trecut (modificãrile sunt marcate cu roºu). 1 octombrie 2005 - 31 ianuarie 2006

Reguli pentru ob]inerea particip\riiReguli pentru ob]inerea particip\rii

Premiile pentru nivelul 1 vor fi bilet(e) pentru Raliu, care asigurã 
participarea la toate evenimentele, inclusiv petrecerea de pe plajã de 
vineri.

Premiile pentru nivelul 2 sunt cele ce se acordã pentru nivelul 1, plus 
 pentru fiecare cod 

calificat.

Premiile pentru nivelul 3 sunt cele ce se acordã pentru nivelurile 1 ºi 
2, plus asigurarea transportului pânã ºi de la locul de desfãºurare al 
Raliului, pentru fiecare cod calificat.

Nu se acordã contravaloarea premiilor în bani. Premiile nu sunt 
transferabile. Acest stimulent se acordã numai distribuitorilor din 
Europa. În echipa pe care o formaþi nu trebuie sã existe distribuitori 
responsorizaþi. Toate persoanele din echipa Dvs. trebuie sã fie 
sponsorizate în þara în care vã calificaþi pentru Raliul European (s\ 
aib\ statutul de "domestic"). Fiecare distribuitor este pe deplin 
responsabil de înþelegerea regulilor ºi cerinþelor pentru participarea la 
acest program. Nu se vor face excepþii. Pentru informaþii sau clarificãri 
vã rugãm contactaþi Sediul Central.

3 nopþi (joi, vineri ºi sâmbãtã) ºi 3 zile de cazare

PREMIIPREMII
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Raliul European
Cannes - Nisa, Franþa 2006

Raliul European
Cannes - Nisa, Franþa 2006

Programul începe la  ºi se încheie la obþinã cele 4 pc în prima sa lunã petrecutã integral în sistemul FLP, iar apoi sã fie 
activ în fiecare lunã a competiþiei. (De exemplu, dacã un distribuitor se înscrie în , odatã cu închiderea lunii. Toate cerinþele trebuie sã fie îndeplinite în timpul 
companie la sfârºitul lunii octombrie, acesta nu va trebui sã fie activ decât din perioadei de calificare. 
noiembrie.) Primii cinci noi distribuitori (cei care conteazã pentru calificarea la 

Distribuitorii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinþe: nivelul 1) trebuie sã fie distribuitori înscriºi în prima linie a distribuitorului 
calificat. Urmãtorii cinci noi distribuitori (cei care conteazã pentru calificarea la 
nivelul 3) trebuie sã fie sponsorizaþi de cel puþin trei dintre noii distribuitori din 
prima linie.Pentru calificarea la nivelul 1

Sã fie activi în fiecare lunã a programului (sã realizeze cele 4 pc personale, 
lunar).

Sã sponsorizeze cinci noi distribuitori în prima generaþie, aceºtia sã obþinã 
statutul de asistent supervizor în timpul perioadei de concurs ºi, în plus, sã 
obþinã încã 2 pc din vânzãri personale.

Pentru calificarea la nivelul 2 

Sã fie activi în fiecare lunã a programului (sã realizeze cele 4 pc personale, 
lunar).

Sã introducã în echipã încã doi noi distribuitori (în prima linie faþã de cei 
cinci noi distribuitori necesari calificãrii la nivelul 1, în a doua generaþie faþã 
de persoana sa) care sã obþinã statutul de asistent supervizor în timpul 
perioadei de calificare iar apoi sã obþinã încã 2 pc din vânzãri personale.

Sã obþinã cel puþin  din cadrul acestui nou grup de distribuitori, în 
perioada de calificare.

Pentru calificarea la nivelul 3

Sã fie activi în fiecare lunã a programului (sã realizeze cele 4 pc personale, 
lunar).

Sã introducã în echipã încã cinci noi distribuitori (în prima linie faþã de cei 
cinci noi distribuitori necesari calificãrii la nivelul 1, în a doua generaþie faþã 
de persoana sa) care sã obþinã statutul de asistent supervizor în timpul 
perioadei de calificare iar apoi sã obþinã încã 2 pc din vânzãri personale. 
Aceºti cinci noi distribuitori din a doua generaþie trebuie sã fie divizaþi în 
minimum trei ramuri ale noului grup de 5 distribuitori din prima generaþie.

Sã obþinã cel puþin  din cadrul acestui nou grup de distribuitori, în 
perioada de calificare.

Data înscrierii Distribuitorului va fi consideratã data la care Formularul de 
Înscriere a fost introdus în computerul Sediului Local. Distribuitorul va trebui sã 

1 octombrie 2005 sfârºitul lunii ianuarie 
2006

45 pc

75 pc

$

$

$

$

$

!

!

!

? Sponsorizaþi cinci noi distribuitori în prima generaþie dupã 1 octombrie, astfel încât 
fiecare dintre aceºtia sã ajungã la nivelul de asistent supervizor, iar apoi fiecare sã 
cumpere produse în valoare de încã 2 puncte credit.

? Obþineþi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lunã din perioada octombrie 2005 - 
ianuarie 2006. Noii distribuitori înscriºi în luna octombrie, sunt bineveniþi sã participe, 
cu condiþia de a fi activi din prima lunã petrecutã integral în sistemul FLP (vezi regulile).

Nivelul 1:Nivelul 1:

? Învãþaþi-i pe noii membri ai echipei dvs. sã prezinte afacerea FLP ºi altora ºi ajutaþi-i sã 
sponsorizeze încã douã persoane, acestea devenind coechipierii dvs. în a 2-a generaþie. 
Ajutaþi-i pe fiecare dintre cei doi noi distribuitori sã ajungã la nivelul de asistent supervizor 
iar apoi sã cumpere produse în valoare de încã 2 puncte credit fiecare.

? Obþineþi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lunã din perioada octombrie 2005 - 
ianuarie 2006.

? Acumulaþi  din vânzãri în cadrul acestui nou grup de distribuitori în cele 
patru luni ale stimulentului, incluzând aici ºi cumpãrãturile dvs. personale.

Noua dvs. echipã numãrã acum ºapte distribuitori.

45 puncte credit

Nivelul 2:Nivelul 2:

? Mãriþi acum numãrul de distribuitori din a 2-a generaþie a noului grup. Ajutaþi-i sã ajungã 
la nivelul de asistent supervizor ºi apoi sã cumpere produse în valoare de încã 2 puncte 
credit fiecare. Cei cinci distribuitori din generaþia a 2-a trebuie sã fie divizaþi în minimum 
3 ramuri ale noii dvs. echipe.

? Obþineþi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lunã din perioada octombrie 2005 - 
ianuarie 2006.

? Acumulaþi  din vânzãri în cadrul acestui nou grup de distribuitori în cele 
patru luni ale stimulentului, incluzând aici ºi cumpãrãturile dvs. personale.

Acum aveþi un total de zece noi distribuitori: cinci în prima generaþie ºi cinci în a doua. 

Felicitãri! Aceasta este cea mai înaltã recompensã!

75 puncte credit

Nivelul 3:Nivelul 3:

~n curând `ncepe programul de calificare pentru Raliul European 2006. Cannes v\ aºteaptã! Accepta]i provocarea de a v\ califica la 
aceast\ mare s\rb\toare Forever. 

 Perioada de calificare la Raliul European este , 
având posibilitatea realizãrii unuia din cele trei nivele de calificare prezentate mai jos:

Vã rugãm sã citiþi cu atenþie condiþiile de calificare deoarece sunt câteva modificãri faþã de 
anul trecut (modificãrile sunt marcate cu roºu). 1 octombrie 2005 - 31 ianuarie 2006

Reguli pentru ob]inerea particip\riiReguli pentru ob]inerea particip\rii

Premiile pentru nivelul 1 vor fi bilet(e) pentru Raliu, care asigurã 
participarea la toate evenimentele, inclusiv petrecerea de pe plajã de 
vineri.

Premiile pentru nivelul 2 sunt cele ce se acordã pentru nivelul 1, plus 
 pentru fiecare cod 

calificat.

Premiile pentru nivelul 3 sunt cele ce se acordã pentru nivelurile 1 ºi 
2, plus asigurarea transportului pânã ºi de la locul de desfãºurare al 
Raliului, pentru fiecare cod calificat.

Nu se acordã contravaloarea premiilor în bani. Premiile nu sunt 
transferabile. Acest stimulent se acordã numai distribuitorilor din 
Europa. În echipa pe care o formaþi nu trebuie sã existe distribuitori 
responsorizaþi. Toate persoanele din echipa Dvs. trebuie sã fie 
sponsorizate în þara în care vã calificaþi pentru Raliul European (s\ 
aib\ statutul de "domestic"). Fiecare distribuitor este pe deplin 
responsabil de înþelegerea regulilor ºi cerinþelor pentru participarea la 
acest program. Nu se vor face excepþii. Pentru informaþii sau clarificãri 
vã rugãm contactaþi Sediul Central.

3 nopþi (joi, vineri ºi sâmbãtã) ºi 3 zile de cazare
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FLP: Cu siguranþã nu este prima datã când auziþi aceastã întrebare: de FLP: Ce subiecte abordaþi la aceste 
ce v-aþi stabilit tocmai în Africa de Sud? instruiri?

FLP: Atmosfera de la training [i rezultatele care apar dupã absolvirea 
cursului sunt în strânsã corelaþie. Am vãzut o înregistrare video a cursului 
dumneavoastrã ºi am observat cã deseori concentrarea, seriozitatea 
persoanelor participante s-au transformat în voie bunã.

FLP: Aþi declarat în cadrul multor prezentãri cã este mai bine sã 
instruiþi businessman-i de culoare în Africa decât sã þineþi cursuri în 
Europa Centralã. De ce?

FLP: Acesta este motivul pentru care acordaþi practicii o atenþie mai mare 
decât  instruirii teoretice?

FLP: Atitudinea aceasta se întâlneºte ºi la oamenii care fac marketing 
în reþea? 

FLP: Noua dumneavoastrã carte, «Când vei deveni milionar?» este un 
manual pentru omul de afaceri. În 
ciuda titlului pompos ºi a copertei, 
nu este obiºnuita lucrare « cum sã 
te îmbogãþeºti repede ºi cu mai 
puþinã muncã », ci mai degrabã un 
ghid practic, care îþi aratã în detaliu 
cum sã începi o afacere MLM. De 

FLP: Deci aþi instruit deja distribuitori FLP? exemplu învaþã omul despre 
tehnici de stabilire a þelurilor, 

BN: Existã o legendã care spune cã atunci când eºti înþepat de o insectã BN: Tehnici de vânzare, public speaking, 
mare, neagrã chiar din prima noapte petrecutã în Africa, te îndrãgosteºti startul oamenilor noi, instruirea ºi 
pentru totdeauna de locurile acestea. Insecta care m-a înþepat pe mine a motivarea lor.
fãcut-o din prima orã, aºa cã am fost sedus ºi am devenit prizonier de bunã 
voie al culturii africane, al localnicilor plini de veselie, al peisajului care îþi 
taie respiraþia ºi al splendidei faune omniprezente. Nu e de neglijat nici 
faptul cã în Africa de Sud trãiesc patruzeci ºi patru de milioane de oameni 
din care  80% sunt negri. Datoritã schimbãrilor politice din ultimii zece ani 
existã o necesitate uriaºã de a instrui oameni de afaceri ºi investitori. BN: ~n copilãrie am fost groaza profesorilor mei, pentru cã totdeauna le-am spus 

cã mã plictiseºte educaþia. Am urât sã merg la ºcoalã! Nu am înþeles de ce mã 
obligã sã ºtiu când însuºi procesul de învãþare a fost groaznic pentru mine. Ca 
speaker de afaceri am învãþat cã un auditoriu e atent la mine numai dacã se ºi 
distreazã. Daca unui om nu-i face plãcere sã înveþe, atunci nimic nu are sens. De 

BN (râzând cu poftã): În primul rând pentru cã în Europa Centrala nu sunt aceea încerc sã-i ºi distrez pe cursanþii mei în cadrul trainingurilor. Asta nu 
oameni de afaceri de culoare… Dincolo de orice glumã însã trebuie sã ºtiþi înseamna cã spun un banc odatã la cinci minute! Însã încerc sã-mi prezint 
cã întreprinzãtorilor africani li s-a interzis timp de patruzeci de ani orice gen opiniile, impresiile, experienþa într-o atmosfera destinsã, care sã trezeascã 
de instruiri. De aceea acum nu scapã nici o ocazie sã înveþe ceva nou. La noi amintiri cu reacþii de genul « Aha!».
în schimb, la fiecare prezentare întâlneºti atitudinea  «ªtiu-asta-deja !». Iar 
primul obstacol în procesul de învãþare este iluzia cuiva cã ºtie tot despre 
tema respectivã. De aceea, la cursurile pe care le þin în Ungaria este o 
provocare mult mai mare sa captez atenþia publicului… BN: Da. Un participant la un seminar de afacere nu are mai mult succes pentru 

cã ºtie mai mult. O sã aibã mai mult succes dacã dupã training reuºeºte sã facã 
ce nu a reuºit înainte. ªi acesta e scopul lucrãrilor mele. 

BN: Cu bucurie spun cã într-o mãsurã mai micã decât în cazul celor care 
sunt implicaþi în asigurãri sau fac afaceri cu maºini. Tocmai de aceea este o 
plãcere sã lucrez cu distribuitorii MLM, pentru cã se vede cã ei doresc sã se 
transforme. Asta am descoperit ºi la distribuitorii Forever Living Products.  
Avem împreunã niºte cursuri deosebit de vesele, pline de entuziasm ºi 
efervescenþã. ªi acesta este motivul pentru care avem rezultate 
remarcabile. 

BN: Nouã sute de distribuitori FOREVER au participat anul trecut la cursurile 
noastre.

CÂND VREI SÃ DEVII 
MILIONAR ÎN ROMÂNIA?

explicã paºii invitaþiei, oferã ajutor în întocmirea listei de nume, pune 
la dispoziþie scenariul unei prezentãri de oportunitate ºi conþine ºi o 
listã cu toate obiecþiile pe care le poate întâmpina un distribuitor.  De 
ce aþi decis ca în Ungaria ºi în România sã vã lansaþi cartea tocmai la 
Jonathan Day?

FLP: Dupã informaþiile noastre, 
cartea apare pentru prima datã 
în strãinãtate, la noi în 
România.

FLP: Cum v-a venit ideea de a scrie « Când vei deveni milionar?»?

FLP: I-ul  de pe coperta înseamnã cã aceastã carte va avea o continuare? 

FLP: Cui se adreseazã aceastã carte? 
FLP:  Presupun cã sunteþi solicitat adesea de cei care ar vrea sã înceapã 
cu dumneavoastrã o afacere MLM…

FLP: Vã gândiþi la instruire?

FLP: De ce?

FLP: Care este sfatul autorului, cum sã folosim cartea?

FLP: Mai demult aþi colaborat totuºi cu unele firme MLM. Aþi avut succes 
ca distribuitor?

FLP: ªi care a fost cea mai de succes afacere MLM din viaþa 
dumneavoastrã?

Marius Dumitraº îi face o 
caracterizare foarte inspiratã: 
«aceastã carte este un ghid de 
folosire pentru MLM».

BN: Pe de o parte, pentru cã acest volum este destinat distribuitorilor. În 
plus, datorez foarte mult sutelor de distribuitori FLP care au participat la 
cursurile mele ºi mi-au împãrºit experienþele ºi cunoºtinþele lor. Am vrut sã 
le mulþumesc într-un fel pentru tot sprijinul, dragostea ºi toate încurajãrile 
pe care mi le-au acordat, de aceea am hotãrât sã le pun primii la dispoziþie BN: Da, este adevãrat! Asta din 
aceasta carte. mai multe motive: dezvoltarea 

economie i  r omâneº t i  s -a  
accelerat vizibil în ultimii ani ºi, dupã câte vãd, MLM-ul se aflã în faþa unui salt 
uriaº. De aceea este mare nevoie de orice material util de instruire. Pe de altã BN: Mã ocup de MLM din 1990, la început am fost distribuitor, iar în ultima 
parte, managerii generali ai FLP România, Dóra ºi Gábor Szocs, au luat în perioadã  «consilier exterior». Întorcându-mã acasã din strãin\tate am 
consideraþie semnalele românilor care au participat la cursurile mele ºi au fost observat cã distribuitorii est-europeni citesc lucrãri americane de 
primii dintre toþi directorii generali FOREVER care mi-au spus cã ar dori ca ºi specialitate publicate în anii '90. M-am gândit cã este momentul sã aparã 
distribuitorii de aici sã aibã acces la carte în limba românã. În al treilea rând, o carte scrisã de cineva de aici, din Europa de Est. În plus nu am gãsit nici o 
România se aflã foarte aproape de inima mea, pentru cã am rude în Ardeal ºi în carte pe piaþã care sã fie pur ºi simplu pe înþelesul tuturor, fãrã termeni 
copilãrie am traversat þara de la Oradea pânã la Constanþa într-un Trabant strãini sofisticaþi, care prezintã accesibil acest soi de afacere ºi primii paºi. 
bãtrân. Mulþi lideri MLM insistau de ani de zile sã-i ajut la întocmirea unui material 

de instruire intern care s-ar putea folosi la cooptarea oamenilor noi. Iar 
cum în America am învãþat proverbul etern: “Clientul nostru  stãpânul 
nostru”, iatã! BN: Da ! Prima parte este destinat\ în special începãtorilor, iar a doua parte mai 

mult distribuitorilor de la nivele avansate din planul de marketing. 

BN: În primul rând începãtorilor, dar ºi celor care sunt încã în faza 
întrebãrilor dinainte de a se implica într-o afacere tip multi-level 
marketing. Practic se adreseazã tuturor celor care au o oarecare legãturã BN: Sigur, de regulã primesc oferte. Dar adevãrul e cã eu mã simt bine nu ca 
cu MLM. «Când vei deveni milionar ?» se adreseazã, normal, ºi liderilor distribuitor, ci pe scenã, în faþa publicului. Distribuitorul talentat îºi 
care, sper, ar putea economisi datoritã acestei carþi sute de ore pe an. coordoneazã echipa din spate, eu întotdeauna am fost atras de “lumina 

reflectoarelor”. Din MLM m-a interesat posibilitatea de a-i ajuta pe oameni 
sã-ºi dezvolte aptitudinile. De aceea am decis sã ating un nivel profesionist ca 
speaker ºi din asta vreau sã tr\iesc. Eu urmãresc sã-mi procur mult veneratul NB: Da. Se ºtie cã cel mai mare secret al construirii afacerii este copierea: 
«câºtig pasiv»  din vânzarea cãrþilor pe care le public. Asta a fost decizia mea. cum sã-i arãt altui om ce sã facã ? Liderii petrec sãptãmânal cel puþin 6-8 
Deocamdatã doresc sã-mi pãstrez ºi independenþa. Asta este «linia mea de ore, ceea ce înseamnã anual 350 de ore, sã explice colaboratorilor noi cum 
apãrare». sã porneascã afacerea: stabilirea scopurilor, lista de nume, invitaþii, cum 

sã trateze nu-urile…Asta înseamnã foarte mult - în special într-o afacere 
care vorbeºte despre cum sã ai timp pentru tine ºi familia ta! Am scris 

BN: Liderii multor importante firme MLM tocmai de aceea colaboreazã cu aceastã carte sã ajut la simplificarea paºilor de pornire în afacere.
mine, cu un speaker exterior, pentru cã sunt convinºi cã nu încerc sã le  racolez 
colaboratorii în nici un alt sistem MLM. Sunt instructor independent, iar la 
cursurile mele participanþii trebuie sã obþinã rezultate vizibile prin folosirea BN: Distribuitorul isteþ cumpãrã cel puþin douã exemplare. Unul pentru el ºi 
datelor ºi a tehnicilor învãþate. celãlalt pentru un colaborator nou. Dar nu pentru a i-l împrumuta! Pe de o 

parte este regula sã nu împrumuþi niciodatã o carte, bani sau soþia, 
deoarece existã ºansa sã nu le mai vezi. Pe de altã parte are mai mare 
valoare cartea care a fost plãtitã. Deci o vindem colaboratorului nou, nu o 
împrumutãm! Cei care sunt interesaþi de aceasta afacere în mod serios nu BN: Am fost de mare succes! Trebuie sã adaug însã cã nu doar banii sunt un 
se mai zgârcesc la câþiva euro. ªi nu vindem cartea pur ºi simplu, ci semn al succesului! De la vârsta de 17 ani trãiesc din câºtigurile personale, am 
verificãm dupã aceea dacã noul colaborator a citit-o ºi dacã a înþeles fost angajat doar o lunã, atunci când am lucrat ca muncitor-încãrcãtor într-o 
tehnicile  pe care le propune ea! Oricum, am scris-o pentru a fi FOLOSITÃ : bibliotec\ (poate nu din întâmplare…). Vânzarea directã am început-o cu 

cititorul sã noteze în comercializarea unor vase în care poþi sã gãteºti-prãjeºti fãrã folosirea uleiului 
p a g i n i l e  s a l e ,  s ã - i  sau a apei. La începutul anilor '90 mã ocupam cu detergenþi, apoi cu 
completeze testele, sã comercializarea vitaminelor, a pulberilor pentru slãbit ºi a altor articole. 
f a c ã  e x e r c i þ i i l e .  
Dimensiunea volumului 
pe rm i te  sã- l  þ i nem 
întotdeauna la îndemânã, BN: ªtiþi sã pãstraþi un secret ? Încã nu am început-o…
încape cu uºurinþã într-o 
geantã sau în torpedo-ul 
maºinii. Editorul meu din 
România, domnul Dan 

Multora numele lui Ben Nogradi le aminteºte de continentul negru. Tânãrul de origine maghiarã 
trãieºte de ani de zile în Africa de Sud unde este instructor de marketing ºi îi învaþã pe 
businessman-ii de culoare tehnici de vânzare ºi de îmbunãtãþire a unei afaceri. Cei care i-au 
urmat cursurile îl caracterizeazã cu un singur cuvânt: showman! La prezentãrile lui sala rãsunã de 
râsete, fãrã sã conteze dacã participanþii sunt albi sau nu.  «Afacerea Rhinoceros» este prima sa 
carte ºi a reprezentat un adevãrat bestseller pe piaþa editorialã maghiarã. Cu ocazia lansãrii 
volumului  «Când vei deveni milionar?», Ben Nogradi a purtat cu noi un dialog non-conformist. 
Vreþi sã ºtiþi cum gândeºte, ce planuri de viitor are, care este formula succesului sãu fenomenal? 
Ben Nogradi se destãinuieºte.
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FLP: Cu siguranþã nu este prima datã când auziþi aceastã întrebare: de FLP: Ce subiecte abordaþi la aceste 
ce v-aþi stabilit tocmai în Africa de Sud? instruiri?

FLP: Atmosfera de la training [i rezultatele care apar dupã absolvirea 
cursului sunt în strânsã corelaþie. Am vãzut o înregistrare video a cursului 
dumneavoastrã ºi am observat cã deseori concentrarea, seriozitatea 
persoanelor participante s-au transformat în voie bunã.

FLP: Aþi declarat în cadrul multor prezentãri cã este mai bine sã 
instruiþi businessman-i de culoare în Africa decât sã þineþi cursuri în 
Europa Centralã. De ce?

FLP: Acesta este motivul pentru care acordaþi practicii o atenþie mai mare 
decât  instruirii teoretice?

FLP: Atitudinea aceasta se întâlneºte ºi la oamenii care fac marketing 
în reþea? 

FLP: Noua dumneavoastrã carte, «Când vei deveni milionar?» este un 
manual pentru omul de afaceri. În 
ciuda titlului pompos ºi a copertei, 
nu este obiºnuita lucrare « cum sã 
te îmbogãþeºti repede ºi cu mai 
puþinã muncã », ci mai degrabã un 
ghid practic, care îþi aratã în detaliu 
cum sã începi o afacere MLM. De 

FLP: Deci aþi instruit deja distribuitori FLP? exemplu învaþã omul despre 
tehnici de stabilire a þelurilor, 

BN: Existã o legendã care spune cã atunci când eºti înþepat de o insectã BN: Tehnici de vânzare, public speaking, 
mare, neagrã chiar din prima noapte petrecutã în Africa, te îndrãgosteºti startul oamenilor noi, instruirea ºi 
pentru totdeauna de locurile acestea. Insecta care m-a înþepat pe mine a motivarea lor.
fãcut-o din prima orã, aºa cã am fost sedus ºi am devenit prizonier de bunã 
voie al culturii africane, al localnicilor plini de veselie, al peisajului care îþi 
taie respiraþia ºi al splendidei faune omniprezente. Nu e de neglijat nici 
faptul cã în Africa de Sud trãiesc patruzeci ºi patru de milioane de oameni 
din care  80% sunt negri. Datoritã schimbãrilor politice din ultimii zece ani 
existã o necesitate uriaºã de a instrui oameni de afaceri ºi investitori. BN: ~n copilãrie am fost groaza profesorilor mei, pentru cã totdeauna le-am spus 

cã mã plictiseºte educaþia. Am urât sã merg la ºcoalã! Nu am înþeles de ce mã 
obligã sã ºtiu când însuºi procesul de învãþare a fost groaznic pentru mine. Ca 
speaker de afaceri am învãþat cã un auditoriu e atent la mine numai dacã se ºi 
distreazã. Daca unui om nu-i face plãcere sã înveþe, atunci nimic nu are sens. De 

BN (râzând cu poftã): În primul rând pentru cã în Europa Centrala nu sunt aceea încerc sã-i ºi distrez pe cursanþii mei în cadrul trainingurilor. Asta nu 
oameni de afaceri de culoare… Dincolo de orice glumã însã trebuie sã ºtiþi înseamna cã spun un banc odatã la cinci minute! Însã încerc sã-mi prezint 
cã întreprinzãtorilor africani li s-a interzis timp de patruzeci de ani orice gen opiniile, impresiile, experienþa într-o atmosfera destinsã, care sã trezeascã 
de instruiri. De aceea acum nu scapã nici o ocazie sã înveþe ceva nou. La noi amintiri cu reacþii de genul « Aha!».
în schimb, la fiecare prezentare întâlneºti atitudinea  «ªtiu-asta-deja !». Iar 
primul obstacol în procesul de învãþare este iluzia cuiva cã ºtie tot despre 
tema respectivã. De aceea, la cursurile pe care le þin în Ungaria este o 
provocare mult mai mare sa captez atenþia publicului… BN: Da. Un participant la un seminar de afacere nu are mai mult succes pentru 

cã ºtie mai mult. O sã aibã mai mult succes dacã dupã training reuºeºte sã facã 
ce nu a reuºit înainte. ªi acesta e scopul lucrãrilor mele. 

BN: Cu bucurie spun cã într-o mãsurã mai micã decât în cazul celor care 
sunt implicaþi în asigurãri sau fac afaceri cu maºini. Tocmai de aceea este o 
plãcere sã lucrez cu distribuitorii MLM, pentru cã se vede cã ei doresc sã se 
transforme. Asta am descoperit ºi la distribuitorii Forever Living Products.  
Avem împreunã niºte cursuri deosebit de vesele, pline de entuziasm ºi 
efervescenþã. ªi acesta este motivul pentru care avem rezultate 
remarcabile. 

BN: Nouã sute de distribuitori FOREVER au participat anul trecut la cursurile 
noastre.

CÂND VREI SÃ DEVII 
MILIONAR ÎN ROMÂNIA?

explicã paºii invitaþiei, oferã ajutor în întocmirea listei de nume, pune 
la dispoziþie scenariul unei prezentãri de oportunitate ºi conþine ºi o 
listã cu toate obiecþiile pe care le poate întâmpina un distribuitor.  De 
ce aþi decis ca în Ungaria ºi în România sã vã lansaþi cartea tocmai la 
Jonathan Day?

FLP: Dupã informaþiile noastre, 
cartea apare pentru prima datã 
în strãinãtate, la noi în 
România.

FLP: Cum v-a venit ideea de a scrie « Când vei deveni milionar?»?

FLP: I-ul  de pe coperta înseamnã cã aceastã carte va avea o continuare? 

FLP: Cui se adreseazã aceastã carte? 
FLP:  Presupun cã sunteþi solicitat adesea de cei care ar vrea sã înceapã 
cu dumneavoastrã o afacere MLM…

FLP: Vã gândiþi la instruire?

FLP: De ce?

FLP: Care este sfatul autorului, cum sã folosim cartea?

FLP: Mai demult aþi colaborat totuºi cu unele firme MLM. Aþi avut succes 
ca distribuitor?

FLP: ªi care a fost cea mai de succes afacere MLM din viaþa 
dumneavoastrã?

Marius Dumitraº îi face o 
caracterizare foarte inspiratã: 
«aceastã carte este un ghid de 
folosire pentru MLM».

BN: Pe de o parte, pentru cã acest volum este destinat distribuitorilor. În 
plus, datorez foarte mult sutelor de distribuitori FLP care au participat la 
cursurile mele ºi mi-au împãrºit experienþele ºi cunoºtinþele lor. Am vrut sã 
le mulþumesc într-un fel pentru tot sprijinul, dragostea ºi toate încurajãrile 
pe care mi le-au acordat, de aceea am hotãrât sã le pun primii la dispoziþie BN: Da, este adevãrat! Asta din 
aceasta carte. mai multe motive: dezvoltarea 

economie i  r omâneº t i  s -a  
accelerat vizibil în ultimii ani ºi, dupã câte vãd, MLM-ul se aflã în faþa unui salt 
uriaº. De aceea este mare nevoie de orice material util de instruire. Pe de altã BN: Mã ocup de MLM din 1990, la început am fost distribuitor, iar în ultima 
parte, managerii generali ai FLP România, Dóra ºi Gábor Szocs, au luat în perioadã  «consilier exterior». Întorcându-mã acasã din strãin\tate am 
consideraþie semnalele românilor care au participat la cursurile mele ºi au fost observat cã distribuitorii est-europeni citesc lucrãri americane de 
primii dintre toþi directorii generali FOREVER care mi-au spus cã ar dori ca ºi specialitate publicate în anii '90. M-am gândit cã este momentul sã aparã 
distribuitorii de aici sã aibã acces la carte în limba românã. În al treilea rând, o carte scrisã de cineva de aici, din Europa de Est. În plus nu am gãsit nici o 
România se aflã foarte aproape de inima mea, pentru cã am rude în Ardeal ºi în carte pe piaþã care sã fie pur ºi simplu pe înþelesul tuturor, fãrã termeni 
copilãrie am traversat þara de la Oradea pânã la Constanþa într-un Trabant strãini sofisticaþi, care prezintã accesibil acest soi de afacere ºi primii paºi. 
bãtrân. Mulþi lideri MLM insistau de ani de zile sã-i ajut la întocmirea unui material 

de instruire intern care s-ar putea folosi la cooptarea oamenilor noi. Iar 
cum în America am învãþat proverbul etern: “Clientul nostru  stãpânul 
nostru”, iatã! BN: Da ! Prima parte este destinat\ în special începãtorilor, iar a doua parte mai 

mult distribuitorilor de la nivele avansate din planul de marketing. 

BN: În primul rând începãtorilor, dar ºi celor care sunt încã în faza 
întrebãrilor dinainte de a se implica într-o afacere tip multi-level 
marketing. Practic se adreseazã tuturor celor care au o oarecare legãturã BN: Sigur, de regulã primesc oferte. Dar adevãrul e cã eu mã simt bine nu ca 
cu MLM. «Când vei deveni milionar ?» se adreseazã, normal, ºi liderilor distribuitor, ci pe scenã, în faþa publicului. Distribuitorul talentat îºi 
care, sper, ar putea economisi datoritã acestei carþi sute de ore pe an. coordoneazã echipa din spate, eu întotdeauna am fost atras de “lumina 

reflectoarelor”. Din MLM m-a interesat posibilitatea de a-i ajuta pe oameni 
sã-ºi dezvolte aptitudinile. De aceea am decis sã ating un nivel profesionist ca 
speaker ºi din asta vreau sã tr\iesc. Eu urmãresc sã-mi procur mult veneratul NB: Da. Se ºtie cã cel mai mare secret al construirii afacerii este copierea: 
«câºtig pasiv»  din vânzarea cãrþilor pe care le public. Asta a fost decizia mea. cum sã-i arãt altui om ce sã facã ? Liderii petrec sãptãmânal cel puþin 6-8 
Deocamdatã doresc sã-mi pãstrez ºi independenþa. Asta este «linia mea de ore, ceea ce înseamnã anual 350 de ore, sã explice colaboratorilor noi cum 
apãrare». sã porneascã afacerea: stabilirea scopurilor, lista de nume, invitaþii, cum 

sã trateze nu-urile…Asta înseamnã foarte mult - în special într-o afacere 
care vorbeºte despre cum sã ai timp pentru tine ºi familia ta! Am scris 

BN: Liderii multor importante firme MLM tocmai de aceea colaboreazã cu aceastã carte sã ajut la simplificarea paºilor de pornire în afacere.
mine, cu un speaker exterior, pentru cã sunt convinºi cã nu încerc sã le  racolez 
colaboratorii în nici un alt sistem MLM. Sunt instructor independent, iar la 
cursurile mele participanþii trebuie sã obþinã rezultate vizibile prin folosirea BN: Distribuitorul isteþ cumpãrã cel puþin douã exemplare. Unul pentru el ºi 
datelor ºi a tehnicilor învãþate. celãlalt pentru un colaborator nou. Dar nu pentru a i-l împrumuta! Pe de o 

parte este regula sã nu împrumuþi niciodatã o carte, bani sau soþia, 
deoarece existã ºansa sã nu le mai vezi. Pe de altã parte are mai mare 
valoare cartea care a fost plãtitã. Deci o vindem colaboratorului nou, nu o 
împrumutãm! Cei care sunt interesaþi de aceasta afacere în mod serios nu BN: Am fost de mare succes! Trebuie sã adaug însã cã nu doar banii sunt un 
se mai zgârcesc la câþiva euro. ªi nu vindem cartea pur ºi simplu, ci semn al succesului! De la vârsta de 17 ani trãiesc din câºtigurile personale, am 
verificãm dupã aceea dacã noul colaborator a citit-o ºi dacã a înþeles fost angajat doar o lunã, atunci când am lucrat ca muncitor-încãrcãtor într-o 
tehnicile  pe care le propune ea! Oricum, am scris-o pentru a fi FOLOSITÃ : bibliotec\ (poate nu din întâmplare…). Vânzarea directã am început-o cu 

cititorul sã noteze în comercializarea unor vase în care poþi sã gãteºti-prãjeºti fãrã folosirea uleiului 
p a g i n i l e  s a l e ,  s ã - i  sau a apei. La începutul anilor '90 mã ocupam cu detergenþi, apoi cu 
completeze testele, sã comercializarea vitaminelor, a pulberilor pentru slãbit ºi a altor articole. 
f a c ã  e x e r c i þ i i l e .  
Dimensiunea volumului 
pe rm i te  sã- l  þ i nem 
întotdeauna la îndemânã, BN: ªtiþi sã pãstraþi un secret ? Încã nu am început-o…
încape cu uºurinþã într-o 
geantã sau în torpedo-ul 
maºinii. Editorul meu din 
România, domnul Dan 

Multora numele lui Ben Nogradi le aminteºte de continentul negru. Tânãrul de origine maghiarã 
trãieºte de ani de zile în Africa de Sud unde este instructor de marketing ºi îi învaþã pe 
businessman-ii de culoare tehnici de vânzare ºi de îmbunãtãþire a unei afaceri. Cei care i-au 
urmat cursurile îl caracterizeazã cu un singur cuvânt: showman! La prezentãrile lui sala rãsunã de 
râsete, fãrã sã conteze dacã participanþii sunt albi sau nu.  «Afacerea Rhinoceros» este prima sa 
carte ºi a reprezentat un adevãrat bestseller pe piaþa editorialã maghiarã. Cu ocazia lansãrii 
volumului  «Când vei deveni milionar?», Ben Nogradi a purtat cu noi un dialog non-conformist. 
Vreþi sã ºtiþi cum gândeºte, ce planuri de viitor are, care este formula succesului sãu fenomenal? 
Ben Nogradi se destãinuieºte.
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SFATURI 
PENTRU TINE, MAMI!
Perioada sarcinii aduce cu sine o serie de modificãri la nivelul organismului femeii, pe care aceasta nu 
este întotdeauna pregãtitã sã le întâmpine, de aceea ne vom bucura sã venim în ajutorul viitoarelor mame, 
oferindu-le câteva sfaturi-recomandãri, tot atât de importante pentru propria sãnãtate, cât ºi pentru cea a 
fiinþei ce va veni pe lume.

Desigur, diagnosticul de sarcinã, stabilirea vârstei sarcinii ºi a datei probabile a naºterii, vor fi stabilite de 
medicul curant, care va opta pentru o conduitã adecvatã, de la caz la caz.Tot medicul va fi cel care va 
recomanda efectuarea unor investigaþii clinice ºi paraclinice, interpretând rezultatul lor, stabilind regimul 
de viaþã, dieta ºi planificând termenele urmãtoarelor controale. Este firesc sã fie aºa! Astfel, între femeia 
însãrcinatã ºi medicii sau cadrele medicale care o ajutã sã aducã pe lume un copil se naºte o legãturã indestructibilã. Spre binele unui 
omuleþ ce va sã vinã!

DRAGÃ VIITOARE MÃMICÃ, DRAGÃ VIITOARE MÃMICÃ, 
VREI SÃ NU AI VERGETURI?VREI SÃ NU AI VERGETURI?

DRAGÃ VIITOARE MÃMICÃ, DRAGÃ VIITOARE MÃMICÃ, 
VREI CA PÃRUL SÃ ÎÞI RÃMÂNÃ LA FEL DE FRUMOS?VREI CA PÃRUL SÃ ÎÞI RÃMÂNÃ LA FEL DE FRUMOS?

DRAGÃ VIITOARE MÃMICÃ, DRAGÃ VIITOARE MÃMICÃ, 
VREI CA DANTURA TA SÃ Î{I PÃSTREZE ZÂMBETUL 
NE{TIRBIT?
VREI CA DANTURA TA SÃ Î{I PÃSTREZE ZÂMBETUL 
NE{TIRBIT?

DRAGÃ VIITOARE MÃMICÃ, DRAGÃ VIITOARE MÃMICÃ, 
VREI SÃ AI PARTE DE O FRUMUSEÞE APARTE? VREI SÃ AI PARTE DE O FRUMUSEÞE APARTE? 

FÃRÃ PETELE CARACTERISTICE “MÃ{TII DE SARCINÃ” (CHLOASMA GRAVIDARUM)?

Produsele FLP nu sunt medicamente, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utlizate ̀ n scop diagnostic, 

terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afec]iuni sau grupe de afec]iuni. Pentru orice problem\ de 

ordin medical se impune consult efectuat de medicul de familie.

$ Atunci foloseºte zilnic, dimineaþa ºi seara, dupã demachiere corectã, crema R3 Factor Skin 
Defense ºi Alpha-E Factor (1-2 picãturi aplicate înainte, cu grijã, pe faþã ºi decolteu) de la Forever 
Living Products!  Ai nevoie de aceste produse ce contribuie la menþinerea sãnãtãþii, structurii ºi 
coloraþiei pielii, deoarece au efect hidratant, restabilesc elasticitatea pielii ºi îi reînnoiesc aspectul.

$ Iar dacã tenul prezintã deja aspectul “pãtat”, caracteristic perioadei de sarcinã, nu uita cã acum 
existã gelul depigmentant Forever Epiblanc! Nu uita nici de Aloe Sunscreen SPF 30 care “va 
proteja” porþiunea pe care ai aplicat gelul depigmentant de acþiunea radiaþiilor ultraviolete!

$ ~ngrijeºte-te consecvent ºi fii mândrã! Copilul tãu va avea cea mai frumoasã mãmicã din lume!

$ Atunci, începând cu luna a V-a  de sarcinã, preocupã-te de ameliorarea elasticitãþii pielii de la nivelul 
abdomenului, coapselor ºi sânilor, deoarece la nivelul acestor regiuni apar suprasolicitãri legate de 
dezvoltarea uterului, glandelor mamare etc. Fibrele de elastinã ºi de reticulinã din derm vor “plesni”, iar pe 
locul ruperii lor  vor apãrea vergeturile ce te vor marca pe toatã durata vieþii. Vei fi scutitã de aceste neplãceri, 
dacã vei folosi începând cu luna a V-a de sarcinã, un produs precum Aloe Lotion sau Aloe Body 
Conditioning Creme, cu care te vei masa uºor de 2 ori pe zi, dupã duº, pe piele curatã ºi uscatã cu un prosop 
moale ºi pufos!

$ Ai putea beneficia de un surplus de îngrijire, folosind ºi câteva picãturi din binefãcãtorul fluid Alpha-E Factor, 
supranumit “cornul abundenþei”. Pielea ta are acum nevoie - mai mult ca oricând - de ingredienþii sãi valoroºi: 
vitamine A,E,C, lecitinã, acid gama-linoleic, bisabolol, trigliceride etc.- care amelioreazã elasticitatea 
cutanatã, fiind  “de neînlocuit” în cazul pielii uscate. 

$ Atunci foloseºte Forever Bright Toothgel cu regularitate, deoarece este unul dintre 
cele mai performante geluri pentru dinþi existente în lume! Componentele sale 
principale - gel stabilizat de Aloe vera ºi propolisul - posedã proprietãþi 
antiinflamatorii ºi antibacteriene, fiind de un real folos pentru cicatrizarea rapidã a 
aftelor, a ulceraþiilor, stomatitelor etc. 

$ Formula sa de excepþie permite aplicarea localã. 

$ Evitã consumarea alimentelor între mese ºi adreseazã-te medicului stomatolog 
pentru control periodic!

$ Atunci foloseºte numai ºampon cu acþiune delicatã, precum Aloe-Jojoba Shampoo, un ºampon pe 
bazã de gel stabilizat de Aloe vera, cu pH echilibrat, care va contribui la menþinerea sãnãtãþii pãrului 
ºi a scalpului, chiar dacã îl vei folosi în mod frecvent! 

$ Vei avea mare nevoie ºi de balsamul pentru pãr Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, care îþi va hidrata 
ºi îþi va proteja pãrul (acoperindu-l cu o peliculã protectoare) pentru a nu se deteriora, înspica sau 
cãdea ºi rãri. Te vei bucura de efectul sãu binefãcãtor! 

$ …ºi evitã decolorarea, vopsirea ºi ondulaþiile permanente! 

Dr. Zenovia Mateescu
Medic specialist MG - adul]i

Consultant beauty & skincare & make-up 

~n perioada sarcinii, lehuziei ºi a alãptãrii, medicul curant trebuie sã fie informat asupra consumãrii sau folosirii unor suplimente 
sau bãuturi nutritive, de aceea este normal sã existe avizul sãu pentru a se completa îngrijirea cu produse precum:

Aloe Berry Nectar, ce poate suplimenta tratamentul prescris de medic în cazul unor infecþii urinare (frecvente la gravide), datoritã efectului antiseptic pe care îl are 
sucul de meriºor asupra tractului urinar, dar ºi pentru menþinerea calitãþii colagenului (prin vitamina C, picnogenol); produsul posedã, de asemenea, toate calitãþile 
gelului stabilizat de Aloe vera, remarcabile fiind pentru gravide, mai ales cele care regleazã normofuncþionalitatea tractului digestiv;

Forever Nature-Min, care reprezintã o perfectã asociere de substanþe minerale ºi microelemente precum calciu, fier, fosfor, magneziu, iod, zinc, seleniu de 
origine marinã;

Forever Absorbent-C, atât de necesar sãnãtãþii pielii ºi integritãþii þesutului conjunctiv, formãrii de colagen ºi mecanismelor de apãrare a organismului 
(intens efect antioxidant);

Forever Calcium, a cãrui formulã conþine citrat de calciu, vitamina D ºi magneziu, atât de necesare creºterii ºi rezistenþei oaselor ºi dinþilor, proceselor de 
coagulare sanguinã ºi transmiterii influxurilor nervoase. Impune examen de laborator pentru stabilirea nivelului calcemiei.

~NVA}| S| TE ~NGRIJE{TI, MAMI!~NVA}| S| TE ~NGRIJE{TI, MAMI!
$ Gândeºte-te de pe acum la sãnãtatea noastrã! A ta ºi a mea, mami!

$ Vei descoperi la Forever Living Products o gamã largã de produse care ne-ar putea ajuta sã fim frumoºi ºi sãnãtoºi, mami, pentru 
cã Forever Living Products are produse pentru întreaga familie, pentru toate vârstele!
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SFATURI 
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este întotdeauna pregãtitã sã le întâmpine, de aceea ne vom bucura sã venim în ajutorul viitoarelor mame, 
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Un diamant în deºert…. l ibertate!  Rex º i  countr y-
managerii - ei sunt cei cãrora 

…strãluceºte, te uimeºte, te putem sã le mulþumim pentru 
impresioneazã, te fascineazã. Cum toate acestea!
a fost posibil sã se ridice un Vã mulþumesc din tot sufletul 
asemenea oraº? Anul acesta se p e n t r u  e f o r t u l  º i  p e n t r u  
sãrbãtoreºte centenarul oraºului ospitalitatea voastrã! Lumea FLP 
Las Vegas. Cu siguranþã, în urmã cu este o lume minunatã - este loc 
o sutã de ani pionierii care au pus aici pentru toþi. Sufletul ºi trupul se 
primii þãruºi nu ºtiau prea multe reînnoiesc printre atâþia oameni 
despre viziune, motivaþie, atitudine, pozitivi!
perseverenþã. În vocabularul lor Vã iubesc mult!
erau alte cuvinte, poate mai aspre,  
mai simple, dar ferme. ªi au reuºit! Cu respect,
Am fost invitaþi de Compania Mádly Susana
Forever Living Products anul acesta Manager
în Las Vegas pentru a învãþa o 
lecþie: cum poþi sã construieºti din 
nimic ceva mãreþ; cu mâini harnice, Din copilãrie am dorit sã vedem 
cu încredere, cu pasiune. America! Dar prin Forever am 
Mulþumesc, Forever, pentru cã vizitat-o la un nivel de 5 stele… 
învãþãm din fiecare Raliu ce Totul a fost la înãlþime; dragostea 
înseamnã dãruirea, rãbdarea ºi ºi atenþia staff-ului american, 
dragostea pentru oameni. locaþiile de cazare, vizitele la 
Felicitãri echipei României! resorturile Forever, cel puþin cele 

A fost strãlucitoare, entuziastã, fericitã! Felicitãri, Dora ºi Gabor, pentru de la plantaþii ºi la punctele de 
eforturile depuse în organizarea ºi sincronizarea unei echipe din ce `n ce lucru au  fost un vis realizat, un 
mai numeroase. Cu fiecare an suntem tot mai aproape de SPIRIT AWARD. film pe care de trei ani îl tot 

vedeam în minte ºi nu în ultimul 
Cu multã dragoste,   rând Rally-ul - o explozie de bucurie, de împliniri, de noi relaþii.

Maria Pop, Când veþi veni anul viitor la acest eveniment împreunã cu noi ne veþi înþelege 
Soaring Manager cel mai bine. Vã dorim cel puþin 1500 pc pentru a gusta din preaplinul nostru. 

Mult succes.
~n primul rând vreau Cristiana & Eugen Dincu]\
sã-i mulþumesc lui Senior Manageri
Dumnezeu. Vreau sã-i 
mulþumesc ºi lui Rex 
M a u g h a n  p e n t r u  Participarea noastrã la raliul ºi post-raliul 
aceastã vacanþã care a din SUA a fost cea mai frumoasã vacanþã 
însemnat un vis trãit cu pe care am avut-o pânã acum - o super-

ochii deschiºi! Pãrintele nu-ºi poate alinta rãsplatã care ne-a oferit o nouã viziune, 
mai mult copilul decât am fost noi mai multã motivaþie ºi mai mult curaj 
rãsfãþaþi prin felul cum ne-a primit pentru a ne continua ascensiunea spre 
FOREVER acolo: am fost întâmpinaþi culmile Forever.
peste tot ca niºte regi, ne simþeam În acest fierbinte august 2005, America 
suverani care pãºesc pretutindeni pe un ne-a deschis porþile prin fabulosul Las 
covor roºu printre oameni ale cãror Vegas - oraºul speranþelor ºi al 
chipuri reflectã bucurie copilãreascã ºi luminilor. Aºa am pãºit într-o lume nouã 

ROMÂNIA A URCAT PE LOCUL 
AL NOUÃLEA ÎN TOPUL FOREVER
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în care am vãzut o altã laturã a briliantului Alãturi de fiica mea am trãit din plin ºansa care ne-a fost oferitã de FLP. Am 
numit Forever Living Products: sediul trãit totul cu o bucurie ºi un entuziasm de nedescris. Nici în visele mele cele 
staff-ului american din Phoenix, Arizona, mai îndrãzneþe nu mi-am imaginat cã voi sta în fotoliul lui Rex, alãturi de el.
fabrica de produse melifere - Robson Bee Ni s-a oferit tot ce a fost mai frumos, hoteluri luxoase, cine de neuitat, 
Products, plantaþiile de aloe din McAllen, cãlãtorii, Grand Canion, Southfork Ranch. ªi toate acestea ca un gest de 
Texas ºi cel mai important sediu de recunoºtinþã pentru munca noastrã.
producþie al firmei Aloe Vera of Puneþi-vã întrebarea dacã meritã sã lucraþi în FOREVER ºi dacã aveþi un 
America din Dalllas, Texas. Am rãspuns pozitiv, atunci începeþi sã lucraþi nu de mâine, ci de IERI!

Cu multã stimã ºi recunoºtinþã,
Juliana Veres

Senior Manager

Am sim]it permanent apartenen]a la marea familie FOREVER, `nconjura]i de 
dragoste [i aten]ie .

Excursia de vis pornind din LAS 
VEGAS ̀ n zig zag prin sudul SUA la 
loca]iile importante ale firmei: 
COTTONWOOD, PHOENIX, MC 
ALLEN [i DALLAS, inclusiv 
SOUTHFORK, avându-l ghid de 
excep]ie pe `nsu[i Rex Maugham 
a[a cum ne-a [i promis, ne-a 
f\cut s\-i descoperim [i s\-i 

avut marea ºansã de a vedea cunoa[tem pe “gigan]ii” care 
Grand Canion (una din marile vegheaz\ [i ne sprijin\ `n a ne 

minuni ale lumii) ºi câteva dintre resorturile firmei Forever, printre care transforma [i ̀ nfrumuse]a vie]ile.
Southfork Ranch, locul unde a fost filmat serialul Dallas.
Am fost copleºiþi de generozitatea ºi ospitalitatea întregului staff 
american care ne-a înconjurat cu atâta dragoste ºi cãldurã, oferindu-
ne o mulþime de cadouri, surprize ºi clipe unice de bucurie ºi desfãtare 
ce vor rãmâne întipãrite în inima noastrã.
Deasupra tuturor a strãlucit Rex, care a fost mereu alãturi de noi ca un 
prieten nepreþuit, ajutându-ne sã învãþãm ce înseamnã adevãrata 
iubire pentru oameni.
Echipa României este deja pe locul 9 în primele 10 þãri ale lumii! Este 
extraordinar, dar putem fi ºi mai sus! Calificarea la acest raliu este un 

cadou pe care îl puteþi primi 
fiecare în parte; depinde de 
intensitatea dorinþei de a realiza 
acest vis. Rezervaþi-vã încã de pe 
acum locu l  pen t ru  Ra l iu l  
Internaþional din 2006 - Houston, 
Texas!

        Cu multã dragoste,
        Camelia & Daniel Dincuþã 

          Soaring Manageri

Au trecut douã sãptãmâni de 
când m-am întors din Las Vegas 
ºi încã visez cu ochii deschiºi.

Am fost în oraºul care a demonstrat cum e posibil ca bogãþia sã þâºneascã ºi din deºert. Las Vegas 
este un loc unde entuziasmul a fãcut minuni, iar americanii sunt mândri de el. Echipa României a 
sãrbãtorit aici un nou succes remarcabil - urcarea pe locul al nouãlea în topul internaþional 
FOREVER. Unii care au fost de faþã ne povestesc cum au trãit aceste momente speciale.
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Grand Canion (una din marile vegheaz\ [i ne sprijin\ `n a ne 

minuni ale lumii) ºi câteva dintre resorturile firmei Forever, printre care transforma [i ̀ nfrumuse]a vie]ile.
Southfork Ranch, locul unde a fost filmat serialul Dallas.
Am fost copleºiþi de generozitatea ºi ospitalitatea întregului staff 
american care ne-a înconjurat cu atâta dragoste ºi cãldurã, oferindu-
ne o mulþime de cadouri, surprize ºi clipe unice de bucurie ºi desfãtare 
ce vor rãmâne întipãrite în inima noastrã.
Deasupra tuturor a strãlucit Rex, care a fost mereu alãturi de noi ca un 
prieten nepreþuit, ajutându-ne sã învãþãm ce înseamnã adevãrata 
iubire pentru oameni.
Echipa României este deja pe locul 9 în primele 10 þãri ale lumii! Este 
extraordinar, dar putem fi ºi mai sus! Calificarea la acest raliu este un 

cadou pe care îl puteþi primi 
fiecare în parte; depinde de 
intensitatea dorinþei de a realiza 
acest vis. Rezervaþi-vã încã de pe 
acum locu l  pen t ru  Ra l iu l  
Internaþional din 2006 - Houston, 
Texas!

        Cu multã dragoste,
        Camelia & Daniel Dincuþã 

          Soaring Manageri

Au trecut douã sãptãmâni de 
când m-am întors din Las Vegas 
ºi încã visez cu ochii deschiºi.

Am fost în oraºul care a demonstrat cum e posibil ca bogãþia sã þâºneascã ºi din deºert. Las Vegas 
este un loc unde entuziasmul a fãcut minuni, iar americanii sunt mândri de el. Echipa României a 
sãrbãtorit aici un nou succes remarcabil - urcarea pe locul al nouãlea în topul internaþional 
FOREVER. Unii care au fost de faþã ne povestesc cum au trãit aceste momente speciale.
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aproape [i a atins 
milioane de vie]i din 
lumea larg\.
Prietene care cite[ti 
aceste rânduri, decide 
pentru tine c\ meri]i o 
via]\ `mplinit\ [i alege 
"modelul Rex Maughan": 
investe[te-te `n cei din 

Sã mergi în fiecare an în SUA invitat de FLP, este un ideal frumos, dar poate 
jurul t\u [i r\splata ̀ ]i va fi 

deveni realitate ºi pentru tine  ºi pentru orice distribuitor.
`nsutit\ [i ̀nmiit\! CURAJ!

Trebuie sã cunoaºtem firma FLP la ea acasã. Acolo unde gãsim confort, 
eleganþã, mândrie, exuberanþã, încântare, recunoºtinþã, respect, dragoste, 

Cu dragoste [i stim\,
admiraþie. Unde FOERVER confirmã în fiecare an cã suntem în cea mai bunã 

Dana & Mircea Olariu
afacere din lume. 

Soaring Manageri
Clubul 2500 (Silver Post Tour) este o oportunitate de a petrece încã o vacanþã 
la cele mai înalte standarde posibile. ”Venetian Resort” tot în Las Vegas a 
fost locul în care liderii FLP de 

Ocazia de a participa la Interna]ional Super 
pretutindeni s-au odihnit ºi s-au 

Rally 2005 a fost cel mai frumos cadou pe 
simþit bine împãrtãºindu-ºi unii altora 

care-l puteam primi. Ne-am `ntors de acolo 
experienþele trãite alãturi de FLP.

extrem de motiva]i. De ce? Datorit\ 
Totul a fost fermecãtor, fantastic, 

atmosferei calde, bunei dispozi]ii, bucuriei, 
perfect. Am venit acasã plinã de 

prieteniei - toate create de Forever, acest liant 
entuziasm, cu un nou elan ºi cu 

care une[te la un loc pe consilierii din 
speranþa cã în 2006 vom fi ºi mai 

`ntreaga lume. Cele 10 zile de vis le-am tr\it la 
mulþi reprezentanþi din România.

cote maxime dar cele mai emo]ionante 
Împreunã cu voi, dragi colaboratori, 

momente au fost:
va fi [i mai bine la anul. Putem fi împreunã dacã vreþi cu adevãrat.

- recunoa[terea de c\tre neobositul Rex 
Cu stimã,

Maughan a consilierilor de succes din 
Vajda Katalin

`ntreaga lume, culminând cu recunoa[terea 
Soaring Manager

primilor diamant-safiri din ]ara noastr\, 
familia Vera & Aurel Me[ter;

- recunoa[terea ]\rilor din Top 10 din care face 
Distribuitorii din toatã lumea s-au întâlnit parte [i România, situat\ pe locul 9 la nivel 
pentru câteva zile în Las Vegas. Fabulosul interna]ional.
oraº ne-a fascinat, ne-a motivat, ne-a dat Cu mare drag am vrea ca la anul s\ mergem 
aripi ºi ne-a trezit curajul de a visa la `mpreun\, dragii no[tri consilieri, s\ ne 
scarã mare, cãci ce poate fi acest loc mai bucur\m de tot ceea ce ne ofer\ FLP.
mult decât spiritul creator surprins 
într-un moment de genialã manifestare? Cu respect,
Las Vegasul te inspirã, te îndeamnã sã-þi Marilena & Teodor Culi[ir

scoþi la luminã ºi sã-þi pui în valoare potenþialul. Senior Manageri
Vizitând Las Vegasul te vei auzi spunându-þi “Nu voi fi un om obiºnuit, pentru 
cã am dreptul sã fiu unul extraordinar”. Cu Forever ºi tu poþi fi învingãtor, poþi Am vãzut minunile Americii:
fi extraordinar. - Un splendid oraº rãsãrit în pustiu: Las Vegas

- O uimitoare arhitecturã naturalã pe malurile 
Mandreºi Emanoil abrupte ale unui râu: Grand Canion

Senior Manger - O companie cu rãdãcinile în acelaºi deºert 
arid, dar cu ramurile împânzind întreaga lume: 
FOREVER LIVING PRODUCTS INTERNATIONAL

De[i vom aniversa `n curând 7 ani de 
când am decis c\ vom fi parteneri fideli Cornelia & Aurel Durigã
ai companiei, Rex [i staff-ul de la Soaring Manageri
Forever Living Products continu\ s\ ne 
su rp r i nd\  cu  no i  p r obe  de   FLP ne-a oferit o vacan]\ care a dep\[it visele noastre. Ne-a cople[it generozitatea 
recunoa[tere, respect [i d\rnicie. Avem companiei care a ̀ nceput cu luxul caz\rii oferite. Hotelul Vene]ia din Las Vegas este 

o experien]\ de via]\ suficient unul din cele mai renumite [i mai scumpe din 
de `ndelungat\ pentru a putea lume. Inimile noastre sunt cople[ite de 
afirma f\r\ riscul de a gre[i c\ recuno[tin]\ [i de sentimentele tr\ite `n 
nu am mai ̀ ntâlnit o asemenea feericul ora[ pe care nu-l vom uita niciodat\.
generozitate la un partener [i  
nici nu am crezut c\ este Ramona [i Dorin Vingan
posibil\. Modelul personal Senior Manageri
oferit de Rex Maughan s-a 
propagat din aproape `n 
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ra ianuarie 2003, iar participarea la primul Jonathan Day ne-a 

schimbat perspectiva asupra a ceea ce voiam sã facem în anul care Eabia începuse.

Sponsorii noºtri, Cristiana ºi Eugen Dincuþã, ne invitaserã sã participãm la 

acel seminar ºi am pornit în cãlãtorie cu “bãtrâna carapace”- o Dacie 1300 

din 1978 care nu avea încãlzire ºi ale cãrei chedere nu etanºau geamurile, 

aºa cã drumul nu a fost unul tocmai plãcut.

Când am ajuns la destinaþie, am vãzut o mulþime de  Volswagen, 

Mercedes, BMW, Audi. M-am simþit atât de stânjenitã, încât i-am spus 

soþului meu sã caute alt loc de parcare, pentru cã nu simþeam cã locul 

Daciei noastre este între acele limuzine de lux.

În sfârºit am intrat în salã. Planul de marketing s-a desfãºurat pe viu în faþa 

noastrã ºi atunci am înþeles cã este extrem de corect, conceput pentru 

orice nivel de ambiþie  chiar ºi pentru cei care îºi doreau o maºinã nouã.

Nimeni nu îþi pune bariere, eºti 
Autoturismul pe care ni l-am ales ne reprezintã: MITSUBISHI LANCER. Iar încurajat, susþinut, îndrumat, 
acum, atunci când participãm la Johnathan Day, locul de parcare nu mai este motivat, recompensat.
o problemã. Maºinii noastre sportive îi stã foarte bine între celelalte mãrci 

renumite, câºtigãtoare ale aceluiaºi program generos.Atunci a fost momentul în care 

am ales sã ne schimbãm modul 
Avem acum încã un vis împlinit alãturi de FOREVER, pe lângã sãnãtate, de gândire ºi de vorbire, sã ne 
cãlãtoriile în strãinãtate, siguranþa financiarã ºi mai ales prietenii pe care îi deschidem total spre ceilalþi, 
avem acum ºi pe care altfel nu i-am fi cunoscut niciodatã.pentru cã am înþeles cã numai 

dãruind primeºti. Foarte curând 
Toate acestea ni le-a adus FOREVER ºi pentru toate îi mulþumim plini de lucrurile au început sã prindã un 
recunoºtinþã lui Dumnezeu.nou contur în viaþa noastrã.

Cu dragoste,În noiembrie 2003 am ajuns la 
Dana ºi Dorin Ionnivelul de Manager, în aprilie 
Senior Manageri2005 la cel de Senior Manager ºi 

am obþinut ºi calificarea la 

Programul Stimulativ de Merit.

O viaþã liniºtitã ºi lipsitã de griji este dorinþa fiecãruia dintre noi ºi ea înseamnã, de cele mai multe ori, o siguranþã financiarã care sã 
ne acorde libertatea de a ne alege propriul stil de viaþã. 

Vrei o casã mai spaþioasã? Posibilitatea de a-þi trimite copiii la studii în instituþii de prestigiu? Vacanþe în locuri la care nici 
mãcar n-ai îndrãznit sã visezi? Prin muncã serioasã, în echipã, ºi încredere, poþi beneficia de programele stimulative de 
merit oferite de Planul de Marketing generos FLP. Vrei o maºinã mai nouã ºi mai performantã? Nimic mai simplu cu Programul 
de Maºinã! 

Cei care s-au calificat deja pentru acest program sunt dovada vie cã SE POATE. ÎNCEARCÃ! LUPTÃ PENTRU VISELE 
TALE! ªI TU POÞI REUªI!

Condiþiile de calificare sunt:

Nivelul I - firma acordã 400 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 50 pc
a II-a lunã - 100 pc
a III-a lunã - 150 pc

Nivelul II - firma acordã 600 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 75 pc
a II-a lunã - 150 pc
a III-a lunã - 225 pc

Nivelul III - firma acordã 800 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 100 pc
a II-a lunã - 200 pc
a III-a lunã - 300 pc

DE LA “BÃTRÂNA CARAPACE” 
               LA MITSUBISHI LANCER 
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jurul t\u [i r\splata ̀ ]i va fi 
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eleganþã, mândrie, exuberanþã, încântare, recunoºtinþã, respect, dragoste, 
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admiraþie. Unde FOERVER confirmã în fiecare an cã suntem în cea mai bunã 
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simþit bine împãrtãºindu-ºi unii altora 

care-l puteam primi. Ne-am `ntors de acolo 
experienþele trãite alãturi de FLP.

extrem de motiva]i. De ce? Datorit\ 
Totul a fost fermecãtor, fantastic, 

atmosferei calde, bunei dispozi]ii, bucuriei, 
perfect. Am venit acasã plinã de 

prieteniei - toate create de Forever, acest liant 
entuziasm, cu un nou elan ºi cu 

care une[te la un loc pe consilierii din 
speranþa cã în 2006 vom fi ºi mai 

`ntreaga lume. Cele 10 zile de vis le-am tr\it la 
mulþi reprezentanþi din România.

cote maxime dar cele mai emo]ionante 
Împreunã cu voi, dragi colaboratori, 

momente au fost:
va fi [i mai bine la anul. Putem fi împreunã dacã vreþi cu adevãrat.

- recunoa[terea de c\tre neobositul Rex 
Cu stimã,

Maughan a consilierilor de succes din 
Vajda Katalin

`ntreaga lume, culminând cu recunoa[terea 
Soaring Manager

primilor diamant-safiri din ]ara noastr\, 
familia Vera & Aurel Me[ter;

- recunoa[terea ]\rilor din Top 10 din care face 
Distribuitorii din toatã lumea s-au întâlnit parte [i România, situat\ pe locul 9 la nivel 
pentru câteva zile în Las Vegas. Fabulosul interna]ional.
oraº ne-a fascinat, ne-a motivat, ne-a dat Cu mare drag am vrea ca la anul s\ mergem 
aripi ºi ne-a trezit curajul de a visa la `mpreun\, dragii no[tri consilieri, s\ ne 
scarã mare, cãci ce poate fi acest loc mai bucur\m de tot ceea ce ne ofer\ FLP.
mult decât spiritul creator surprins 
într-un moment de genialã manifestare? Cu respect,
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scoþi la luminã ºi sã-þi pui în valoare potenþialul. Senior Manageri
Vizitând Las Vegasul te vei auzi spunându-þi “Nu voi fi un om obiºnuit, pentru 
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când am decis c\ vom fi parteneri fideli Cornelia & Aurel Durigã
ai companiei, Rex [i staff-ul de la Soaring Manageri
Forever Living Products continu\ s\ ne 
su rp r i nd\  cu  no i  p r obe  de   FLP ne-a oferit o vacan]\ care a dep\[it visele noastre. Ne-a cople[it generozitatea 
recunoa[tere, respect [i d\rnicie. Avem companiei care a ̀ nceput cu luxul caz\rii oferite. Hotelul Vene]ia din Las Vegas este 

o experien]\ de via]\ suficient unul din cele mai renumite [i mai scumpe din 
de `ndelungat\ pentru a putea lume. Inimile noastre sunt cople[ite de 
afirma f\r\ riscul de a gre[i c\ recuno[tin]\ [i de sentimentele tr\ite `n 
nu am mai ̀ ntâlnit o asemenea feericul ora[ pe care nu-l vom uita niciodat\.
generozitate la un partener [i  
nici nu am crezut c\ este Ramona [i Dorin Vingan
posibil\. Modelul personal Senior Manageri
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ra ianuarie 2003, iar participarea la primul Jonathan Day ne-a 

schimbat perspectiva asupra a ceea ce voiam sã facem în anul care Eabia începuse.

Sponsorii noºtri, Cristiana ºi Eugen Dincuþã, ne invitaserã sã participãm la 

acel seminar ºi am pornit în cãlãtorie cu “bãtrâna carapace”- o Dacie 1300 

din 1978 care nu avea încãlzire ºi ale cãrei chedere nu etanºau geamurile, 

aºa cã drumul nu a fost unul tocmai plãcut.

Când am ajuns la destinaþie, am vãzut o mulþime de  Volswagen, 

Mercedes, BMW, Audi. M-am simþit atât de stânjenitã, încât i-am spus 

soþului meu sã caute alt loc de parcare, pentru cã nu simþeam cã locul 

Daciei noastre este între acele limuzine de lux.

În sfârºit am intrat în salã. Planul de marketing s-a desfãºurat pe viu în faþa 

noastrã ºi atunci am înþeles cã este extrem de corect, conceput pentru 

orice nivel de ambiþie  chiar ºi pentru cei care îºi doreau o maºinã nouã.

Nimeni nu îþi pune bariere, eºti 
Autoturismul pe care ni l-am ales ne reprezintã: MITSUBISHI LANCER. Iar încurajat, susþinut, îndrumat, 
acum, atunci când participãm la Johnathan Day, locul de parcare nu mai este motivat, recompensat.
o problemã. Maºinii noastre sportive îi stã foarte bine între celelalte mãrci 

renumite, câºtigãtoare ale aceluiaºi program generos.Atunci a fost momentul în care 

am ales sã ne schimbãm modul 
Avem acum încã un vis împlinit alãturi de FOREVER, pe lângã sãnãtate, de gândire ºi de vorbire, sã ne 
cãlãtoriile în strãinãtate, siguranþa financiarã ºi mai ales prietenii pe care îi deschidem total spre ceilalþi, 
avem acum ºi pe care altfel nu i-am fi cunoscut niciodatã.pentru cã am înþeles cã numai 

dãruind primeºti. Foarte curând 
Toate acestea ni le-a adus FOREVER ºi pentru toate îi mulþumim plini de lucrurile au început sã prindã un 
recunoºtinþã lui Dumnezeu.nou contur în viaþa noastrã.

Cu dragoste,În noiembrie 2003 am ajuns la 
Dana ºi Dorin Ionnivelul de Manager, în aprilie 
Senior Manageri2005 la cel de Senior Manager ºi 

am obþinut ºi calificarea la 

Programul Stimulativ de Merit.

O viaþã liniºtitã ºi lipsitã de griji este dorinþa fiecãruia dintre noi ºi ea înseamnã, de cele mai multe ori, o siguranþã financiarã care sã 
ne acorde libertatea de a ne alege propriul stil de viaþã. 

Vrei o casã mai spaþioasã? Posibilitatea de a-þi trimite copiii la studii în instituþii de prestigiu? Vacanþe în locuri la care nici 
mãcar n-ai îndrãznit sã visezi? Prin muncã serioasã, în echipã, ºi încredere, poþi beneficia de programele stimulative de 
merit oferite de Planul de Marketing generos FLP. Vrei o maºinã mai nouã ºi mai performantã? Nimic mai simplu cu Programul 
de Maºinã! 

Cei care s-au calificat deja pentru acest program sunt dovada vie cã SE POATE. ÎNCEARCÃ! LUPTÃ PENTRU VISELE 
TALE! ªI TU POÞI REUªI!

Condiþiile de calificare sunt:

Nivelul I - firma acordã 400 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 50 pc
a II-a lunã - 100 pc
a III-a lunã - 150 pc

Nivelul II - firma acordã 600 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 75 pc
a II-a lunã - 150 pc
a III-a lunã - 225 pc

Nivelul III - firma acordã 800 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 100 pc
a II-a lunã - 200 pc
a III-a lunã - 300 pc

DE LA “BÃTRÂNA CARAPACE” 
               LA MITSUBISHI LANCER 
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ã vã spun câteva cuvinte despre mine: sunt absolventã a 
douã facultãþi, licenþiatã în matematicã ºi drept, am 34 de Sani, doi copii ºi un soþ minunat. În anul 1994 m-am angajat 

ca ofiþer în cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor, în 
Caracal. Majoritatea oamenilor obiºnuiþi sunt de pãrere cã este tot 
ceea ce îºi poate dori o persoanã care nu a avut norocul de a 
moºteni o avere sau de a câºtiga la loto. Cu toate acestea, sufletul 
meu tânjea, era un dor nedefinit pe care nu puteam sã mi-l explic, 
pe care l-am înþeles abia când am aflat minunata poveste a 
pescãruºului Jonathan: era dorul de libertate, de a-mi împlini 
menirea adevãratã, cãci începusem sã-mi dau seama cã drumul 
pe care îl alesesem nu era cel care mi se potrivea.

Asemenea pescãruºului, doream cu toatã puterea fiinþei mele sã 
învãþ sã zbor, sã aspir cãtre înaltul cerului ºi sã-i ajut ºi pe alþii sã 
facã acelaºi lucru. ªi pentru cã Dumnezeu rãspunde întotdeauna 

pentru care sacrificasem atâta timp, cã nu meritã sã renunþ la o dorinþelor noastre fierbinþi sub forma unor aºa-zise coincidenþe 
carierã demnã de invidiat. O perioadã am cedat, mi-a fost teamã, (în care am învãþat sã nu mai cred, ci sã descopãr dincolo de 
mi-a lipsit curajul de a lua o decizie. Dar  am continuat sã aparenþele întâmplãrii ºansa care ni se oferã fiecãruia poate o 
recomand  aceste minunate produse, mai mergeam ºi la întâlniri, singurã datã în viaþã), într-o zi din luna septembrie 2001 am fost 
cãci mã simþeam atât de bine, însã lipsa de entuziasm ºi temerile invitatã de prietena mea, care avea sã devinã sponsora mea 
m-au þinut în loc, nu îndrãzneam sã vorbesc despre afacere extraordinarã, la o întâlnire de oportunitãþi. Aveam sã iau contact 
cunoºtinþelor mele ºi, astfel, am rãmas la acest nivel mult timp. cu minunata companie Forever Living Products, ale cãrei bãuturi 
Pânã în anul 2004, când dragii noºtri sponsori au reuºit sã pe bazã de aloe le cunoºteam ºi le cãutam, eu fiind pasionatã de 
trezeascã în mine acea forþã latentã, capabilã sã învingã orice produsele naturale. Am fost încântatã de la început ºi m-am 
obstacol - ÎNCREDEREA. Da, am înþeles cã pot ºi vreau sã-mi înscris imediat, devenind consumatoare. A urmat o perioadã în 
urmez visul, cã nu voi mai permite nimãnui sã-l distrugã. Soþul care am recomandat cu entuziasm produsele ºi, încet, încet, 
meu m-a ajutat, m-a sprijinit ºi m-a înþeles de atunci înainte.  începeam sã construiesc cu ajutorul sponsorilor o echipã. Am 

atins nivelul de supervizor în luna februarie 2002.
La un Jonathan Day, am auzit-o 
pe doamna Camelia Dincuþã A urmat apoi o cãdere. Am înþeles cã 
spunând, printre multe alte lucruri serviciul meu ºi aceastã colaborare erau 
interesante: "Sunt liberã. Au cãzut incompatibile. Pur ºi simplu nu aveam voie 
lanþurile". Am ºtiut atunci cã viaþa sã desfãºor nici o altã activitate, 
mea trebuia sã intre pe un alt remuneratã sau neremuneratã. 
fãgaº, cã era momentul sã decid.
În luna decembrie 2004 eram Eram mãcinatã de temeri, îndoieli, 
asistent manager, iar în aprilie nesiguranþã, iar cei apropiaþi îmi repetau 
2005 manager. Am fost la cã serviciul este cel mai important, cã 
Copenhaga împreunã cu soþul sub nici o formã nu trebuie sã renunþ la 
meu, chiar dacã nu ne-am poziþia mea socialã, la pregãtirea mea, 
calificat la acest raliu, dar ne-am 

ÎNDRÃZNIÞI SÃ VISAÞI! ÎNDRÃZNIÞI SÃ VISAÞI! 
proces dureros, dar necesar, în cadrul cãruia va trebui sã renunþãm la dorit din tot sufletul sã facem parte din 
anumite pãrþi din noi pentru a ne putea dezvolta spiritual. Eu am ales echipa României ºi a meritat, cãci ni s-a 
aceastã provocare, aceastã aventurã a cunoaºterii de sine ºi m-a cucerit confirmat încã o data cã,  pe toate 
definitiv frumuseþea jocului, cãci nu þinta este cea mai interesantã, ci însuºi meridianele globului, puterea dragostei 
drumul pe care îl avem de parcurs, cu suiºuri, coborâºuri, eºecuri ºi - în este cheia succesului în Forever ºi nu 
final - victorii binemeritate.numai. Puterea dragostei, însoþitã de 

grãunþele de credinþã, mutã ºi munþii din 
Dar nu vã speriaþi, pentru cã nu veþi fi singuri! Aºa cum noi am fost ºi loc, penetreazã cele mai îmbâcsite filtre 
suntem ghidaþi de minunaþii noºtri sponsori, ajutaþi permanent ºi încurajaþi, ale condiþionãrilor la care am fost supuºi 
aºa veþi fi ºi dvs! Tot cu ajutorul sponsorilor am construit o echipã puternicã, de mici, sparge lentilele ignoranþei ºi ale 
ne-am înconjurat de oameni extraordinari, care ne-au acordat încrederea neîncrederii.

lor ºi au ales sã ne urmeze.
La intoarcere, 

Prin puterea exemplului personal, legea am luat cea mai 
multiplicãrii îºi gãseºte aplicabilitatea ºi va genera grea decizie din 
ºi alimenta permanent forþa entuziasmului unei viaþa mea: mi-am dat demisia! Da, am rupt ºi eu 
mase din ce în ce mai mari de oameni orientaþi lanþurile rutinei, m-am eliberat din colivia de aur 
pozitiv, fericiþi ºi împliniþi. Nu-i aºa cã acest lucru în care intrasem de bunã voie în urmã cu 11 ani, 
meritã tot efortul nostru ºi va rãsplãti înmiit când am acceptat apartenenþa la un sistem rigid, 
sacrificiile pe care în mod inevitabil va trebui sã le cu reguli stricte ºi un statut special, care îmi 
facem?îngrãdea posibilitãþile de a-mi manifesta 

disponibilitatea colaborãrii cu o companie de 
Îndrãzniþi sã visaþi ºi nu precupeþiþi nici un efort mare prestigiu, aºa cum este Forever Living 
pentru a vã pune visele în aplicare, chiar dacã Products.
acest lucru nu va fi întotdeauna uºor. Adevãratul 
curaj este curajul de a-þi împlini un vis ºi nu orice Nu am intenþia de a critica acest sistem, ci vreau 
vis, ci cel mai mãreþ pe care-l ai ºi apoi de a-l dãrui sã scot în evidenþã faptul cã nu mi se potrivea, cã 
celorlalþi.mã simþeam încorsetatã într-o monotonie, o lipsã 

     de creativitate ºi de imaginaþie care erau gata sã 
A avea încredere deplinã înseamnã a nu te opri în faþa nici frângã aripile pescãruºului din mine, dornic sã zboare, 

unui obstacol ºi de a fi conºtient cã, atunci când Dumnezeu vrea, nimic ºi sã se înalþe mai sus, tot mai 
nimeni nu-i poate sta împotrivã!sus.

CU TOÞII MERITAÞI MAI MULT, Trebuie sã menþionez ºi 
A C O R D A Þ I - V Ã  A C E A S T Ã  meritul extraordinar al fetiþelor 
ÎNCREDERE ÎN FORÞELE PROPRII noastre, în vârstã de 9 ºi 13 
ªI VEÞI REUªI! ani, care au înþeles cât de mult 

înseamnã Forever pentru noi 
Maria ºi Mircea Bagdasartoþi, care ºi-au petrecut mult 

Manageritimp singure, cãci dupã cele 
          opt ore de program veneam 

acasã, mã pregãteam ºi 
plecam la prezentãri, la 
întâlniri cu colaboratorii, cu 
sponsorii. Aºa cum spunea 
unul dintre sponsorii noºtri 
d rag i , Forever  sch imbã 
destine. Totul depinde de noi, 
de capacitatea noastrã de a 
accepta schimbarea, care de 
cele mai multe ori este un 

FOREVER a intrat în viaþa mea într-un moment în care îmi puneam mari semne de întrebare asupra 

drumului ales de mine în viaþã. Mã simþeam oare împlinitã, eram mulþumitã de ceea ce fãceam? 

Încercasem pânã atunci sã mã amãgesc cu iluzia unei stãri de bine, cu sentimentul cã duceam viaþa pe 

care mulþi dintre cei din jurul meu ºi-o doreau, având în vedere posibilitãþile reduse oferite de orãºelul de 

provincie în care trãiam împreunã cu familia mea.

Îndrãzniþi sã visaþi ºi nu 
precupeþiþi nici un efort 
pentru a vã pune visele în 
aplicare, chiar dacã acest 
lucru nu va fi întotdeauna 
uºor. Adevãratul curaj 
este curajul de a-þi împlini 
un vis ºi nu orice vis, ci 
cel mai mãreþ pe care-l ai 
ºi apoi de a-l dãrui 
celorlalþi.
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ã vã spun câteva cuvinte despre mine: sunt absolventã a 
douã facultãþi, licenþiatã în matematicã ºi drept, am 34 de Sani, doi copii ºi un soþ minunat. În anul 1994 m-am angajat 

ca ofiþer în cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor, în 
Caracal. Majoritatea oamenilor obiºnuiþi sunt de pãrere cã este tot 
ceea ce îºi poate dori o persoanã care nu a avut norocul de a 
moºteni o avere sau de a câºtiga la loto. Cu toate acestea, sufletul 
meu tânjea, era un dor nedefinit pe care nu puteam sã mi-l explic, 
pe care l-am înþeles abia când am aflat minunata poveste a 
pescãruºului Jonathan: era dorul de libertate, de a-mi împlini 
menirea adevãratã, cãci începusem sã-mi dau seama cã drumul 
pe care îl alesesem nu era cel care mi se potrivea.

Asemenea pescãruºului, doream cu toatã puterea fiinþei mele sã 
învãþ sã zbor, sã aspir cãtre înaltul cerului ºi sã-i ajut ºi pe alþii sã 
facã acelaºi lucru. ªi pentru cã Dumnezeu rãspunde întotdeauna 

pentru care sacrificasem atâta timp, cã nu meritã sã renunþ la o dorinþelor noastre fierbinþi sub forma unor aºa-zise coincidenþe 
carierã demnã de invidiat. O perioadã am cedat, mi-a fost teamã, (în care am învãþat sã nu mai cred, ci sã descopãr dincolo de 
mi-a lipsit curajul de a lua o decizie. Dar  am continuat sã aparenþele întâmplãrii ºansa care ni se oferã fiecãruia poate o 
recomand  aceste minunate produse, mai mergeam ºi la întâlniri, singurã datã în viaþã), într-o zi din luna septembrie 2001 am fost 
cãci mã simþeam atât de bine, însã lipsa de entuziasm ºi temerile invitatã de prietena mea, care avea sã devinã sponsora mea 
m-au þinut în loc, nu îndrãzneam sã vorbesc despre afacere extraordinarã, la o întâlnire de oportunitãþi. Aveam sã iau contact 
cunoºtinþelor mele ºi, astfel, am rãmas la acest nivel mult timp. cu minunata companie Forever Living Products, ale cãrei bãuturi 
Pânã în anul 2004, când dragii noºtri sponsori au reuºit sã pe bazã de aloe le cunoºteam ºi le cãutam, eu fiind pasionatã de 
trezeascã în mine acea forþã latentã, capabilã sã învingã orice produsele naturale. Am fost încântatã de la început ºi m-am 
obstacol - ÎNCREDEREA. Da, am înþeles cã pot ºi vreau sã-mi înscris imediat, devenind consumatoare. A urmat o perioadã în 
urmez visul, cã nu voi mai permite nimãnui sã-l distrugã. Soþul care am recomandat cu entuziasm produsele ºi, încet, încet, 
meu m-a ajutat, m-a sprijinit ºi m-a înþeles de atunci înainte.  începeam sã construiesc cu ajutorul sponsorilor o echipã. Am 

atins nivelul de supervizor în luna februarie 2002.
La un Jonathan Day, am auzit-o 
pe doamna Camelia Dincuþã A urmat apoi o cãdere. Am înþeles cã 
spunând, printre multe alte lucruri serviciul meu ºi aceastã colaborare erau 
interesante: "Sunt liberã. Au cãzut incompatibile. Pur ºi simplu nu aveam voie 
lanþurile". Am ºtiut atunci cã viaþa sã desfãºor nici o altã activitate, 
mea trebuia sã intre pe un alt remuneratã sau neremuneratã. 
fãgaº, cã era momentul sã decid.
În luna decembrie 2004 eram Eram mãcinatã de temeri, îndoieli, 
asistent manager, iar în aprilie nesiguranþã, iar cei apropiaþi îmi repetau 
2005 manager. Am fost la cã serviciul este cel mai important, cã 
Copenhaga împreunã cu soþul sub nici o formã nu trebuie sã renunþ la 
meu, chiar dacã nu ne-am poziþia mea socialã, la pregãtirea mea, 
calificat la acest raliu, dar ne-am 

ÎNDRÃZNIÞI SÃ VISAÞI! ÎNDRÃZNIÞI SÃ VISAÞI! 
proces dureros, dar necesar, în cadrul cãruia va trebui sã renunþãm la dorit din tot sufletul sã facem parte din 
anumite pãrþi din noi pentru a ne putea dezvolta spiritual. Eu am ales echipa României ºi a meritat, cãci ni s-a 
aceastã provocare, aceastã aventurã a cunoaºterii de sine ºi m-a cucerit confirmat încã o data cã,  pe toate 
definitiv frumuseþea jocului, cãci nu þinta este cea mai interesantã, ci însuºi meridianele globului, puterea dragostei 
drumul pe care îl avem de parcurs, cu suiºuri, coborâºuri, eºecuri ºi - în este cheia succesului în Forever ºi nu 
final - victorii binemeritate.numai. Puterea dragostei, însoþitã de 

grãunþele de credinþã, mutã ºi munþii din 
Dar nu vã speriaþi, pentru cã nu veþi fi singuri! Aºa cum noi am fost ºi loc, penetreazã cele mai îmbâcsite filtre 
suntem ghidaþi de minunaþii noºtri sponsori, ajutaþi permanent ºi încurajaþi, ale condiþionãrilor la care am fost supuºi 
aºa veþi fi ºi dvs! Tot cu ajutorul sponsorilor am construit o echipã puternicã, de mici, sparge lentilele ignoranþei ºi ale 
ne-am înconjurat de oameni extraordinari, care ne-au acordat încrederea neîncrederii.

lor ºi au ales sã ne urmeze.
La intoarcere, 

Prin puterea exemplului personal, legea am luat cea mai 
multiplicãrii îºi gãseºte aplicabilitatea ºi va genera grea decizie din 
ºi alimenta permanent forþa entuziasmului unei viaþa mea: mi-am dat demisia! Da, am rupt ºi eu 
mase din ce în ce mai mari de oameni orientaþi lanþurile rutinei, m-am eliberat din colivia de aur 
pozitiv, fericiþi ºi împliniþi. Nu-i aºa cã acest lucru în care intrasem de bunã voie în urmã cu 11 ani, 
meritã tot efortul nostru ºi va rãsplãti înmiit când am acceptat apartenenþa la un sistem rigid, 
sacrificiile pe care în mod inevitabil va trebui sã le cu reguli stricte ºi un statut special, care îmi 
facem?îngrãdea posibilitãþile de a-mi manifesta 

disponibilitatea colaborãrii cu o companie de 
Îndrãzniþi sã visaþi ºi nu precupeþiþi nici un efort mare prestigiu, aºa cum este Forever Living 
pentru a vã pune visele în aplicare, chiar dacã Products.
acest lucru nu va fi întotdeauna uºor. Adevãratul 
curaj este curajul de a-þi împlini un vis ºi nu orice Nu am intenþia de a critica acest sistem, ci vreau 
vis, ci cel mai mãreþ pe care-l ai ºi apoi de a-l dãrui sã scot în evidenþã faptul cã nu mi se potrivea, cã 
celorlalþi.mã simþeam încorsetatã într-o monotonie, o lipsã 

     de creativitate ºi de imaginaþie care erau gata sã 
A avea încredere deplinã înseamnã a nu te opri în faþa nici frângã aripile pescãruºului din mine, dornic sã zboare, 

unui obstacol ºi de a fi conºtient cã, atunci când Dumnezeu vrea, nimic ºi sã se înalþe mai sus, tot mai 
nimeni nu-i poate sta împotrivã!sus.

CU TOÞII MERITAÞI MAI MULT, Trebuie sã menþionez ºi 
A C O R D A Þ I - V Ã  A C E A S T Ã  meritul extraordinar al fetiþelor 
ÎNCREDERE ÎN FORÞELE PROPRII noastre, în vârstã de 9 ºi 13 
ªI VEÞI REUªI! ani, care au înþeles cât de mult 

înseamnã Forever pentru noi 
Maria ºi Mircea Bagdasartoþi, care ºi-au petrecut mult 

Manageritimp singure, cãci dupã cele 
          opt ore de program veneam 

acasã, mã pregãteam ºi 
plecam la prezentãri, la 
întâlniri cu colaboratorii, cu 
sponsorii. Aºa cum spunea 
unul dintre sponsorii noºtri 
d rag i , Forever  sch imbã 
destine. Totul depinde de noi, 
de capacitatea noastrã de a 
accepta schimbarea, care de 
cele mai multe ori este un 

FOREVER a intrat în viaþa mea într-un moment în care îmi puneam mari semne de întrebare asupra 

drumului ales de mine în viaþã. Mã simþeam oare împlinitã, eram mulþumitã de ceea ce fãceam? 

Încercasem pânã atunci sã mã amãgesc cu iluzia unei stãri de bine, cu sentimentul cã duceam viaþa pe 

care mulþi dintre cei din jurul meu ºi-o doreau, având în vedere posibilitãþile reduse oferite de orãºelul de 

provincie în care trãiam împreunã cu familia mea.

Îndrãzniþi sã visaþi ºi nu 
precupeþiþi nici un efort 
pentru a vã pune visele în 
aplicare, chiar dacã acest 
lucru nu va fi întotdeauna 
uºor. Adevãratul curaj 
este curajul de a-þi împlini 
un vis ºi nu orice vis, ci 
cel mai mãreþ pe care-l ai 
ºi apoi de a-l dãrui 
celorlalþi.
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V\ a[tept\m la toate depozitele din ]ar\ dup\ 

urm\torul program: luni 12-20, mar]i-vineri 9-17DEPOZITELE FOREVER ROMÂNIA 

Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021 222 89 24
• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694; Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  
Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  
Arad: • Mic\laca, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212, Fax: 0257 - 259.049  
Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  
Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

Situa]ia curent\ a punctelor credit se poate afla [i prin 
Internet, direct de pe pagina web www.foreverliving.com, 
rubrica "informare". Cele dou\ elemente necesare 
accesului, LOGON ID [i PASSWORD, sunt tip\rite în cadrul 
listingului lunar de bonus recapitulativ.

V\ a[tept\m cu drag pe 24 
septembrie, ̀ n Sala Mare a Palatului, 
la un Jonathan Day deosebit!! Merit\ 
s\ fi]i acolo!

Vã reamintim posibilitatea aflãrii punctelor 
credit prin SMS la urmãtorul numãr de telefon: 
0745.072.689. Puteþi folosi orice tip de telefon 
mobil, conectat la oricare dintre furnizorii de 
telefonie mobilã din România. Structura SMS-ului 

trebuie sã fie urmãtoarea: user parola

(user=ultimele 6 cifre ale codului FLP; parola=parola 
distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu valoarea 
user. User-ul ºi parola trebuie despãrþite printr-un 
caracter spaþiu.)

Forever a schimbat viaþa a milioane de oameni. Dacã te 
numeri ºi tu printre ei sau dacã îþi doreºti sã ajungi acolo, 
dacã vrei sã le împãrtãºeºti ºi altora realizãrile ºi bucuriile 
tale în Forever, dacã vrei sã îi ajuþi ºi pe alþii sã devinã mai 
optimiºti, mai încrezãtori în forþele lor, atunci scrie pe 
adresa Forever Living Products România, Bd. Aviatorilor 
nr. 3, Sector 1, Cod 011852, Bucureºti, pe adresa de 
e-mail: office@foreverliving.ro sau la numãrul de fax 
021/222.89.24, cu menþiunea „Pentru Revista Forever". 
Cele mai interesante ºi mai motivante articole vor fi 
publicate. Cu toþii putem învãþa din experienþa altora, 
indiferent cã suntem abia la început sau am devenit deja 
lideri de reþea.

Vã rugãm sã însoþiþi aceste articole de fotografii color 
clare, cu dimensiunea minimã 9/13 cm. 

Revista Forever este o publica]ie lunar\ a Forever Living Products 
România.  Toate drepturile rezervate.
Forever Living Products România SRL nu ̀ [i asum\ responsabilitatea 
pentru articolele ap\rute `n revista Forever. Autorii sunt direct 
r\spunz\tori de informa]iile din articolele lor. 

este  revista ta!SCRIE PENTRU FOREVER!

~n prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Întreb\rile legate de utilizarea produselor Forever 
pot fi trimise, `n scris, la num\rul de fax: 021.222.89.24 
sau e-mail: office@foreverliving.ro, `n aten]ia Dr. 
Clemen]a Dumitra[cu [i Dr. Dan Noveanu (suplimente 
nutritive), respectiv Dr. Zenovia Mateescu (cosmetice). 
R\spunsurile se vor adresa în acela[i mod (fax sau 
email). Acest serviciu este valabil numai pentru 
distribuitorii firmei, drept pentru care v\ rug\m s\ 
specifica]i în text codul de identificare FLP. Nu se vor da 
informa]ii pe teme medicale prin telefon.

Stima]i distribuitori,
Avem rug\mintea ca toate formularele care se 

înainteaz\ c\tre Forever Living Products România 
(formulare de înscriere, formulare de comand\, fi[e 
bancare, facturi) s\ fie completate integral, cite] [i 
corect cu datele dumneavoastr\ de identificare (nume, 
prenume, adres\, cod numeric personal, num\r de 
telefon). 

V\ mul]umim anticipat pentru în]elegere.

Jonathan Day Jonathan Day 

Conform Politicilor Companiei, paragraful 14.3.3.1, este interzis\ "Tip\rirea, 
reproducerea, distribuirea sau folosirea de materiale promo]ionale neautorizate. 
Pot fi utilizate anumite materiale promo]ionale dar numai dup\ autorizarea lor, în 
scris, de c\tre Sediul Central". Drept urmare v\ rug\m insistent s\ nu distribui]i 
sau s\ încuraja]i folosirea oric\ror materiale promo]ionale (tip\rituri, literatur\, 
casete audio sau video) care nu au autorizarea scris\ a FLP România. Totodat\, 
este interzis\ promovarea sub orice form\ a produselor prin intermediul 
internetului (anun]uri, pagini web etc.) f\r\ acordul scris al FLP România.

Men]ion\m c\ nerespectarea acestor condi]ii poate atrage excluderea 
din re]eaua Forever Living Products.

Pute]i intra `n posesia produselor FLP [i comandându-le prin po[t\. 
Detalii despre aceast\ facilitate oferit\ de FLP pute]i afla de la orice depozit 
Forever, de pe site-ul www.foreverliving.ro [i de la managerii re]elei Dvs. Nu 
uita]i c\ termenul limit\ de primire a documentelor pentru comenzile lunii ̀ n 
curs este data de 24 a fiec\rei luni. V\ rug\m s\ respecta]i instruc]iunile de 
folosire a acestui serviciu. V\ mul]umim.

Sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate prin 
po[t\ se achit\ NUMAI la CEC.

Stima]i distribuitori,
V\ reamintim c\ se vireaz\ lunar bonusurile realizate de dvs. 

(persoane fizice), `n cazul `n care a]i depus fi[a cu datele bancare la 
sediile firmei pân\ ̀ n ultima zi lucr\toare a lunii precedente.

Materiale Forever
Manual de produse

Acum cu numai 35 lei noi!

Bro;ur[ - De la 
Supervizor 
la Manager 

CD-uri Forever
De la plant[ la produs 
Planul de marketing

B[uturi pe baz[ de
Aloe vera

Produse Forever

Bro;ur[ Aloe Body 
Toning Kit
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Conturile IBAN ale Forever Living Products 
sunt urmãtoarele:

1. Pentru cei care vireazã contravaloarea 
produselor FLP prin bancã (Ordin de platã) contul 
este urmãtorul:

RO74BRDE450SV01018054500

2. Pentru cei care ne expediazã facturi de 
bonus, trebuie sã completeze la datele bãncii FLP 
urmãtorul cont:

RO16BRDE450SV01007574500

Având în vedere punctul 5 din Formularul 
de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor 
metodologice privind Codul de Procedurã 
F i s c a l ã  ( H o t ã r â r e a  d e  G u v e r n  n r.  
1050/01.07.2004):

  ART. 68
Obligaþia de înregistrare fiscalã

(1) Orice persoanã sau entitate care este subiect 
într-un raport juridic fiscal se înregistreazã fiscal, 
primind un cod de identificare fiscalã. Codul de 
identificare fiscalã va fi:

b) pentru persoanele fizice, codul numeric 
personal atribuit potrivit legii speciale;

(5) Contribuabilii care obþin venituri din 
activitãþi independente, pentru care plãþile 
anticipate se fac prin reþinere la sursã de cãtre 
plãtitorii de venituri, au obligaþia, în vederea 
înregistrãrii, sã depunã la organul fiscal 
competent declaraþia de înregistrare fiscalã.

 (6) Declaraþia de înregistrare fiscalã se 
depune în termen de 30 de zile de la:

b) data eliberãrii actului legal de funcþionare, 
începerii activitãþii, data obþinerii primului venit 
sau dobândirii calitãþii de angajator, dupã caz, în 
cazul persoanelor fizice.

Stima]i distribuitori,
D o r i m  s \  v \  

inform\m c\, la depozitele 
din Bd. Aviatorilor [i 
B\neasa pute]i achita 
comenzile personale prin intermediul cardului 
bancar. 

4790 MONTH/YEAR

VALID THRU

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Maestro

IMPORTANT! Materialele de mai sus nu au fost concepute de c\tre companie. 
Sunt acceptate de c\tre firma Forever doar materialele care se g\sesc `n 
depozitele FLP.

INTERZISEINTERZISE

umele meu este Maria Mitrea ºi sunt o pensionarã din Braºov, în vârstã 

de 58 de ani. Aº vrea, prin aceste câteva rânduri, sã îmi exprim 

recunoºtinþa faþã de compania Forever Living Products, deoarece - N
consumând produsele pe care ni le pune la dispoziþie - mi-am recãpãtat 

tonusul ºi vigoarea pe care le aveam la 25-30 de ani.

Am suferit anumite probleme de sãnãtate datoritã cãrora am fost nevoitã sã þin 

un regim alimentar pentru a îndepãrta excesul ponderal. Am încercat mai 

multe variante, dar rezultatele au fost departe de aºteptãrile ºi de nevoile 

mele. Nu am reuºit sã slãbesc, în schimb am avut probleme cu tensiunea ºi m-

am confruntat cu o anemie destul de severã.

Atunci când credeam cã nu mai poate exista ceva care sã mã ajute într-o zi cu 

„ghinion”, 13 aprilie 2005, am început sã merg la prezentãrile Forever 

organizate în Braºov. M-am decis sã încerc programul nutriþional, detoxifiant 

Clean & Lean. Am respectat întocmai indicaþiile, urmând program Clean 9 

pentru detoxifierea organismului, apoi Lifestyle 30 pentru scãdere ponderalã. 

Am fãcut ºi fac în continuare ºi exerciþii fizice în fiecare zi, în mod constant. 

Rezultatele nu s-au lãsat aºteptate: nu mai obosesc atunci când urc scãrile, 

respir uºor, dorm foarte bine. Cu efort, regim alimentar ºi un munte de voinþã, 

consumând ºi produsele Forever, la cei 58 de ani ai mei am un tonus de 

invidiat.

Dupã 40 de zile, iatã cum mã prezentam:

FII ~N FORM| CU FOREVER!FII ~N FORM| CU FOREVER!

 

GREUTATE

BRAÞE

TALIE

ªOLDURI

COAPSE

BUST

13.04.2005

87 kg

33 cm

100 cm

115 cm

60 cm

115 cm

23.05.2005

72 kg

26 cm

83 cm

100 cm

45 cm

98 cm

DIFERENÞE (în minus)

- 15 kg

- 7 cm

- 17 cm

- 15 cm

- 15 cm

- 17 cm

ªi nu vreau sã mã opresc aici!

Vã mulþumesc cã existaþi! 

Cu multã stimã ºi adânc 
respect,

Maria Mitrea
Asistent Supervizor

Forever Clean & Lean, pentru detoxifiere, purificare [i 
s\n\tate, ̀ mbin\ regimul alimentar cu un program riguros 
de exerci]ii fizice, fiind conceput pentru a veni ̀ n sprijinul 
celor care `[i doresc un organism s\n\tos [i o siluet\ de 
invidiat. Eliminarea toxinelor realizat\ prin urmarea 
programului Clean 9 se continu\ cu "arderea" depozitelor 
grase [i ob]inerea siluetei visate, prin intermediul 
programului Lifestyle 30.

~ncerca]i [i convinge]i-v\! {i nu uita]i s\ ne `mp\rt\[i]i [i 
nou\ succesele Dvs!

International Directory

20 lei noi / 200.000 lei

PROMO+IE 15 sept - 15 nov

16,5 lei noi / 165.000 lei
Stoc limitat!

Sonya
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V\ a[tept\m la toate depozitele din ]ar\ dup\ 

urm\torul program: luni 12-20, mar]i-vineri 9-17DEPOZITELE FOREVER ROMÂNIA 

Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021 222 89 24
• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694; Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  
Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  
Arad: • Mic\laca, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212, Fax: 0257 - 259.049  
Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  
Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

Situa]ia curent\ a punctelor credit se poate afla [i prin 
Internet, direct de pe pagina web www.foreverliving.com, 
rubrica "informare". Cele dou\ elemente necesare 
accesului, LOGON ID [i PASSWORD, sunt tip\rite în cadrul 
listingului lunar de bonus recapitulativ.

V\ a[tept\m cu drag pe 24 
septembrie, ̀ n Sala Mare a Palatului, 
la un Jonathan Day deosebit!! Merit\ 
s\ fi]i acolo!

Vã reamintim posibilitatea aflãrii punctelor 
credit prin SMS la urmãtorul numãr de telefon: 
0745.072.689. Puteþi folosi orice tip de telefon 
mobil, conectat la oricare dintre furnizorii de 
telefonie mobilã din România. Structura SMS-ului 

trebuie sã fie urmãtoarea: user parola

(user=ultimele 6 cifre ale codului FLP; parola=parola 
distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu valoarea 
user. User-ul ºi parola trebuie despãrþite printr-un 
caracter spaþiu.)

Forever a schimbat viaþa a milioane de oameni. Dacã te 
numeri ºi tu printre ei sau dacã îþi doreºti sã ajungi acolo, 
dacã vrei sã le împãrtãºeºti ºi altora realizãrile ºi bucuriile 
tale în Forever, dacã vrei sã îi ajuþi ºi pe alþii sã devinã mai 
optimiºti, mai încrezãtori în forþele lor, atunci scrie pe 
adresa Forever Living Products România, Bd. Aviatorilor 
nr. 3, Sector 1, Cod 011852, Bucureºti, pe adresa de 
e-mail: office@foreverliving.ro sau la numãrul de fax 
021/222.89.24, cu menþiunea „Pentru Revista Forever". 
Cele mai interesante ºi mai motivante articole vor fi 
publicate. Cu toþii putem învãþa din experienþa altora, 
indiferent cã suntem abia la început sau am devenit deja 
lideri de reþea.

Vã rugãm sã însoþiþi aceste articole de fotografii color 
clare, cu dimensiunea minimã 9/13 cm. 

Revista Forever este o publica]ie lunar\ a Forever Living Products 
România.  Toate drepturile rezervate.
Forever Living Products România SRL nu ̀ [i asum\ responsabilitatea 
pentru articolele ap\rute `n revista Forever. Autorii sunt direct 
r\spunz\tori de informa]iile din articolele lor. 

este  revista ta!SCRIE PENTRU FOREVER!

~n prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Întreb\rile legate de utilizarea produselor Forever 
pot fi trimise, `n scris, la num\rul de fax: 021.222.89.24 
sau e-mail: office@foreverliving.ro, `n aten]ia Dr. 
Clemen]a Dumitra[cu [i Dr. Dan Noveanu (suplimente 
nutritive), respectiv Dr. Zenovia Mateescu (cosmetice). 
R\spunsurile se vor adresa în acela[i mod (fax sau 
email). Acest serviciu este valabil numai pentru 
distribuitorii firmei, drept pentru care v\ rug\m s\ 
specifica]i în text codul de identificare FLP. Nu se vor da 
informa]ii pe teme medicale prin telefon.

Stima]i distribuitori,
Avem rug\mintea ca toate formularele care se 

înainteaz\ c\tre Forever Living Products România 
(formulare de înscriere, formulare de comand\, fi[e 
bancare, facturi) s\ fie completate integral, cite] [i 
corect cu datele dumneavoastr\ de identificare (nume, 
prenume, adres\, cod numeric personal, num\r de 
telefon). 

V\ mul]umim anticipat pentru în]elegere.

Jonathan Day Jonathan Day 

Conform Politicilor Companiei, paragraful 14.3.3.1, este interzis\ "Tip\rirea, 
reproducerea, distribuirea sau folosirea de materiale promo]ionale neautorizate. 
Pot fi utilizate anumite materiale promo]ionale dar numai dup\ autorizarea lor, în 
scris, de c\tre Sediul Central". Drept urmare v\ rug\m insistent s\ nu distribui]i 
sau s\ încuraja]i folosirea oric\ror materiale promo]ionale (tip\rituri, literatur\, 
casete audio sau video) care nu au autorizarea scris\ a FLP România. Totodat\, 
este interzis\ promovarea sub orice form\ a produselor prin intermediul 
internetului (anun]uri, pagini web etc.) f\r\ acordul scris al FLP România.

Men]ion\m c\ nerespectarea acestor condi]ii poate atrage excluderea 
din re]eaua Forever Living Products.

Pute]i intra `n posesia produselor FLP [i comandându-le prin po[t\. 
Detalii despre aceast\ facilitate oferit\ de FLP pute]i afla de la orice depozit 
Forever, de pe site-ul www.foreverliving.ro [i de la managerii re]elei Dvs. Nu 
uita]i c\ termenul limit\ de primire a documentelor pentru comenzile lunii ̀ n 
curs este data de 24 a fiec\rei luni. V\ rug\m s\ respecta]i instruc]iunile de 
folosire a acestui serviciu. V\ mul]umim.

Sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate prin 
po[t\ se achit\ NUMAI la CEC.

Stima]i distribuitori,
V\ reamintim c\ se vireaz\ lunar bonusurile realizate de dvs. 

(persoane fizice), `n cazul `n care a]i depus fi[a cu datele bancare la 
sediile firmei pân\ ̀ n ultima zi lucr\toare a lunii precedente.

Materiale Forever
Manual de produse

Acum cu numai 35 lei noi!

Bro;ur[ - De la 
Supervizor 
la Manager 

CD-uri Forever
De la plant[ la produs 
Planul de marketing

B[uturi pe baz[ de
Aloe vera

Produse Forever

Bro;ur[ Aloe Body 
Toning Kit
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Conturile IBAN ale Forever Living Products 
sunt urmãtoarele:

1. Pentru cei care vireazã contravaloarea 
produselor FLP prin bancã (Ordin de platã) contul 
este urmãtorul:

RO74BRDE450SV01018054500

2. Pentru cei care ne expediazã facturi de 
bonus, trebuie sã completeze la datele bãncii FLP 
urmãtorul cont:

RO16BRDE450SV01007574500

Având în vedere punctul 5 din Formularul 
de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor 
metodologice privind Codul de Procedurã 
F i s c a l ã  ( H o t ã r â r e a  d e  G u v e r n  n r.  
1050/01.07.2004):

  ART. 68
Obligaþia de înregistrare fiscalã

(1) Orice persoanã sau entitate care este subiect 
într-un raport juridic fiscal se înregistreazã fiscal, 
primind un cod de identificare fiscalã. Codul de 
identificare fiscalã va fi:

b) pentru persoanele fizice, codul numeric 
personal atribuit potrivit legii speciale;

(5) Contribuabilii care obþin venituri din 
activitãþi independente, pentru care plãþile 
anticipate se fac prin reþinere la sursã de cãtre 
plãtitorii de venituri, au obligaþia, în vederea 
înregistrãrii, sã depunã la organul fiscal 
competent declaraþia de înregistrare fiscalã.

 (6) Declaraþia de înregistrare fiscalã se 
depune în termen de 30 de zile de la:

b) data eliberãrii actului legal de funcþionare, 
începerii activitãþii, data obþinerii primului venit 
sau dobândirii calitãþii de angajator, dupã caz, în 
cazul persoanelor fizice.

Stima]i distribuitori,
D o r i m  s \  v \  

inform\m c\, la depozitele 
din Bd. Aviatorilor [i 
B\neasa pute]i achita 
comenzile personale prin intermediul cardului 
bancar. 

4790 MONTH/YEAR

VALID THRU

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Maestro

IMPORTANT! Materialele de mai sus nu au fost concepute de c\tre companie. 
Sunt acceptate de c\tre firma Forever doar materialele care se g\sesc `n 
depozitele FLP.

INTERZISEINTERZISE

umele meu este Maria Mitrea ºi sunt o pensionarã din Braºov, în vârstã 

de 58 de ani. Aº vrea, prin aceste câteva rânduri, sã îmi exprim 

recunoºtinþa faþã de compania Forever Living Products, deoarece - N
consumând produsele pe care ni le pune la dispoziþie - mi-am recãpãtat 

tonusul ºi vigoarea pe care le aveam la 25-30 de ani.

Am suferit anumite probleme de sãnãtate datoritã cãrora am fost nevoitã sã þin 

un regim alimentar pentru a îndepãrta excesul ponderal. Am încercat mai 

multe variante, dar rezultatele au fost departe de aºteptãrile ºi de nevoile 

mele. Nu am reuºit sã slãbesc, în schimb am avut probleme cu tensiunea ºi m-

am confruntat cu o anemie destul de severã.

Atunci când credeam cã nu mai poate exista ceva care sã mã ajute într-o zi cu 

„ghinion”, 13 aprilie 2005, am început sã merg la prezentãrile Forever 

organizate în Braºov. M-am decis sã încerc programul nutriþional, detoxifiant 

Clean & Lean. Am respectat întocmai indicaþiile, urmând program Clean 9 

pentru detoxifierea organismului, apoi Lifestyle 30 pentru scãdere ponderalã. 

Am fãcut ºi fac în continuare ºi exerciþii fizice în fiecare zi, în mod constant. 

Rezultatele nu s-au lãsat aºteptate: nu mai obosesc atunci când urc scãrile, 

respir uºor, dorm foarte bine. Cu efort, regim alimentar ºi un munte de voinþã, 

consumând ºi produsele Forever, la cei 58 de ani ai mei am un tonus de 

invidiat.

Dupã 40 de zile, iatã cum mã prezentam:

FII ~N FORM| CU FOREVER!FII ~N FORM| CU FOREVER!

 

GREUTATE

BRAÞE

TALIE

ªOLDURI

COAPSE

BUST

13.04.2005

87 kg

33 cm

100 cm

115 cm

60 cm

115 cm

23.05.2005

72 kg

26 cm

83 cm

100 cm

45 cm

98 cm

DIFERENÞE (în minus)

- 15 kg

- 7 cm

- 17 cm

- 15 cm

- 15 cm

- 17 cm

ªi nu vreau sã mã opresc aici!

Vã mulþumesc cã existaþi! 

Cu multã stimã ºi adânc 
respect,

Maria Mitrea
Asistent Supervizor

Forever Clean & Lean, pentru detoxifiere, purificare [i 
s\n\tate, ̀ mbin\ regimul alimentar cu un program riguros 
de exerci]ii fizice, fiind conceput pentru a veni ̀ n sprijinul 
celor care `[i doresc un organism s\n\tos [i o siluet\ de 
invidiat. Eliminarea toxinelor realizat\ prin urmarea 
programului Clean 9 se continu\ cu "arderea" depozitelor 
grase [i ob]inerea siluetei visate, prin intermediul 
programului Lifestyle 30.

~ncerca]i [i convinge]i-v\! {i nu uita]i s\ ne `mp\rt\[i]i [i 
nou\ succesele Dvs!

International Directory

20 lei noi / 200.000 lei

PROMO+IE 15 sept - 15 nov

16,5 lei noi / 165.000 lei
Stoc limitat!

Sonya
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SPONSORIASISTENT MANAGERI
Ramona & Eugen OlariuTimi[oaraLucia & Claudiu Valentin L\p\dat

SPONSORIMANAGERI

Liviu & Lumini]a Marinela Rednic

Gabriela M\d\lina Tutuianu

Maria Molnar

Niculina {tefana

Deva 

Târgovi[te
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10

~n func]ie de pc non-manageriale 
realizate `n luna august

Niculina {tefana
Maria Molnar
Constantin & Tania Popa
Valentin & Sonia Lucre]ia Florescu
Varga Csaba Attila & Viorica
Daniel & Maria Parascan
Gabriela M\d\lina }u]uianu
Liviu & Lumini]a Marinela Rednic
Angelica & Ioan Lucu]
Elena & Virgil Angelescu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

~n func]ie de pc ale noilor distribuitori 
realizate `n luna august

Bátori Judit
Dinu Cristescu
Monica Cri[an
Mihai Nicolae & Cristina Damian
Irina Nicoleta & Alberto Vrîncianu
Elena Barbu]\
Genica & Marinel Andro
Lucia Dr\gan
Doina Ligia & Neculai Iordache
Isidora Mariana & Dumitru Stricescu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

PROGRAMUL  STIMULATIV  DE  MERIT
STIMULENTUL I Ersilia & Ovidiu Moldovan Gheorghe & Adelina Filip

Sonf\lean Corina & Dorin Frande[
Constantin & Magdalina Ni]u Mádly Susana & LudovicFlorentina & Pavel Anton 
Camelia & Vasile Oprea Emanoil & Georgeta Mandre[iAngela & Ioan Arc\lianu
Daniel & Maria Parascan Lucica & {tefan Neme[Aszalos Ibolya & Csaba
Ioan & Paraschiva P\curaru Papp Miklós Leonora & Florea Baciu
Emilia & Dinu Potop Constantin & Tania PopaIulia Beldiman 
Elena Sandu Szabó József & MarikaBenedek József Mihály & Judit
Smaranda S\lcudean Varga Csaba Attila & VioricaAtena & Vasile Bîrlea
Marcela Stoica Petru & Gheorghi]a VasinIosif Br\zd\u
Felicia & Siminel Sumanariu Veres Juliana Veronica & Costel Burnichi
Felicia & Vasile {antaMaria Buzdugan
Marcela & Ion {erban STIMULENTUL IIIIlie & Adriana Carciuc
Lucica & Gheorghe T\b\caruCarmen & Dorel Ciutacu
Romic\ & Lumini]a TimofteLivia & Gheorghe Cusiac Gizella & Marius Boti[ 
Iuliana & Liviu Toma Mihaela Dan Marilena & Teodor Culi[ir
Petru & Emilia Tru[c\Maria D\r\ban Camelia & Daniel Dincu]\ 
Valerica & Gheorghe }âmpu Viorel & Dumitra Dinc\ Aurel & Cornelia Durig\ 
Ujlaki Csaba & Anna MáriaMihaela & Ion Dumitru Hora]io Kogler
Adriana & Constantin Vasile Mircea & Raluca Fage Doina & D\nu] Hanganu 
Rodica & Emanuel Voicu Valentin & Sonia Florescu Aurel & Veronica Me[ter

Vulc\neanGál Irén Mircea & Dana Olariu
Tatiana & Florin Gon] Kele (Páczkán) Mónika 

STIMULENTUL IIDorin & Dana Ion Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Angelica & Ioan Lucu] Maria Pop 

Elena & Virgil AngelescuConstan]a & D\nu] Mei Ro[u Szabó Éva 
Derzsi Sámuel & EtelkaAdiel & Magdalena Miu Vajda Katalin 
Cristiana & Eugen Dincu]\ Ramona & Dorin Vingan 

~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna august (locul din luna precedent\)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

20
Aurel & Veronica Me[ter (1)

Maria Pop (3)

Mircea & Dana Olariu (6)

Camelia Iunia & Daniel Dincu]\ (4)

Rodica Ramona & Dorin Vingan (7)

Vajda Katalin (8)

Kele Mónika (5)

Szabó Éva (2)

Marilena & Teodor Culi[ir (11)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (nou)

Doina & D\nu] Hanganu (nou)

Hora]io Kogler (12)

Cristiana Lucia & Eugen Dincu]\ (15)

Daniel & Maria Parascan (nou)

Niculina {tefana (nou)

Emanoil & Georgeta Elena Mandre[i (18)

Derzsi Sámuel & Etelka  (nou)

Mádly Susana & Ludovic (17)

Lucica & Gheorghe T\b\caru (14)

Elena & Virgil Angelescu (13)

SPONSORISUPERVIZORI
Elena Murariu

Perpeta & Sandu Balaj

Voinea Gheorghe & Rodica Duc

Vass Mária

Jana & Simion Stanc

Elena & Nicolae Mardar

Viorica Mariana & Dumitru Horgo[ 

Liliana & Veaceslav Merineanu

Eugenia & Spiridon Arzoiu

Ioan & Rodica Gentea

Daniela & Adinu[ Lungu

Varga Csaba Attila & Viorica

Lucian & Cerasela Ploscar

Nicoleta Georgiana & Adrian Toma

Ioan Marcel & Mariana Chirte[

Liviu & Lumini]a Marinela Rednic

Florentina {erban 

Jeddi Mária & Németi Gyula

Georgeta Carmen Apostol & 

Abu Samra Nadir

Maria & Vasile Gr\jdeanu

Buftea

Bistri]a

Târgu-Jiu          

Bor[

Hunedoara

G\ie[ti

Sighetu-Marma]iei  

Chi[in\u           

Buftea

Dumbr\vi]a

Baia-Mare

Carei              

Deva

Târgovi[te         

Corni              

Hunedoara          

Medgidia

Ungaria

Matca      

Bârlad

Eugenia & Spiridon Arzoiu

Florina & Marin Balaj

Gheorghi]\ Alin B\l\[oiu

Bátori Judit

Maria Enescu

M\d\lina Gheorghe

Vera Iolanda & Vasile Grijac

Rodica & Ilie Merineanu

Victori]a & Dumitru Moise

Ioan & Silvia Morar

Ramona Ionela & Marius Florin Pop

Rinco István & Tünde Noémi

Samuel Samson

Daniela {erban

Constantin & Mariana Dorina Serediuc

Jana & Simion Stanc

Georgeta Rodica & Adrian T\nase

Vass Mária

Ion & Vasilica Vede

Irina Nicoleta & Alberto Vrîncianu
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SPONSORIASISTENT MANAGERI
Ramona & Eugen OlariuTimi[oaraLucia & Claudiu Valentin L\p\dat

SPONSORIMANAGERI

Liviu & Lumini]a Marinela Rednic

Gabriela M\d\lina Tutuianu

Maria Molnar

Niculina {tefana

Deva 

Târgovi[te
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~n func]ie de pc non-manageriale 
realizate `n luna august

Niculina {tefana
Maria Molnar
Constantin & Tania Popa
Valentin & Sonia Lucre]ia Florescu
Varga Csaba Attila & Viorica
Daniel & Maria Parascan
Gabriela M\d\lina }u]uianu
Liviu & Lumini]a Marinela Rednic
Angelica & Ioan Lucu]
Elena & Virgil Angelescu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

~n func]ie de pc ale noilor distribuitori 
realizate `n luna august

Bátori Judit
Dinu Cristescu
Monica Cri[an
Mihai Nicolae & Cristina Damian
Irina Nicoleta & Alberto Vrîncianu
Elena Barbu]\
Genica & Marinel Andro
Lucia Dr\gan
Doina Ligia & Neculai Iordache
Isidora Mariana & Dumitru Stricescu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

PROGRAMUL  STIMULATIV  DE  MERIT
STIMULENTUL I Ersilia & Ovidiu Moldovan Gheorghe & Adelina Filip

Sonf\lean Corina & Dorin Frande[
Constantin & Magdalina Ni]u Mádly Susana & LudovicFlorentina & Pavel Anton 
Camelia & Vasile Oprea Emanoil & Georgeta Mandre[iAngela & Ioan Arc\lianu
Daniel & Maria Parascan Lucica & {tefan Neme[Aszalos Ibolya & Csaba
Ioan & Paraschiva P\curaru Papp Miklós Leonora & Florea Baciu
Emilia & Dinu Potop Constantin & Tania PopaIulia Beldiman 
Elena Sandu Szabó József & MarikaBenedek József Mihály & Judit
Smaranda S\lcudean Varga Csaba Attila & VioricaAtena & Vasile Bîrlea
Marcela Stoica Petru & Gheorghi]a VasinIosif Br\zd\u
Felicia & Siminel Sumanariu Veres Juliana Veronica & Costel Burnichi
Felicia & Vasile {antaMaria Buzdugan
Marcela & Ion {erban STIMULENTUL IIIIlie & Adriana Carciuc
Lucica & Gheorghe T\b\caruCarmen & Dorel Ciutacu
Romic\ & Lumini]a TimofteLivia & Gheorghe Cusiac Gizella & Marius Boti[ 
Iuliana & Liviu Toma Mihaela Dan Marilena & Teodor Culi[ir
Petru & Emilia Tru[c\Maria D\r\ban Camelia & Daniel Dincu]\ 
Valerica & Gheorghe }âmpu Viorel & Dumitra Dinc\ Aurel & Cornelia Durig\ 
Ujlaki Csaba & Anna MáriaMihaela & Ion Dumitru Hora]io Kogler
Adriana & Constantin Vasile Mircea & Raluca Fage Doina & D\nu] Hanganu 
Rodica & Emanuel Voicu Valentin & Sonia Florescu Aurel & Veronica Me[ter

Vulc\neanGál Irén Mircea & Dana Olariu
Tatiana & Florin Gon] Kele (Páczkán) Mónika 

STIMULENTUL IIDorin & Dana Ion Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Angelica & Ioan Lucu] Maria Pop 

Elena & Virgil AngelescuConstan]a & D\nu] Mei Ro[u Szabó Éva 
Derzsi Sámuel & EtelkaAdiel & Magdalena Miu Vajda Katalin 
Cristiana & Eugen Dincu]\ Ramona & Dorin Vingan 

~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna august (locul din luna precedent\)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

20
Aurel & Veronica Me[ter (1)

Maria Pop (3)

Mircea & Dana Olariu (6)

Camelia Iunia & Daniel Dincu]\ (4)

Rodica Ramona & Dorin Vingan (7)

Vajda Katalin (8)

Kele Mónika (5)

Szabó Éva (2)

Marilena & Teodor Culi[ir (11)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (nou)

Doina & D\nu] Hanganu (nou)

Hora]io Kogler (12)

Cristiana Lucia & Eugen Dincu]\ (15)

Daniel & Maria Parascan (nou)

Niculina {tefana (nou)

Emanoil & Georgeta Elena Mandre[i (18)

Derzsi Sámuel & Etelka  (nou)

Mádly Susana & Ludovic (17)

Lucica & Gheorghe T\b\caru (14)

Elena & Virgil Angelescu (13)

SPONSORISUPERVIZORI
Elena Murariu

Perpeta & Sandu Balaj

Voinea Gheorghe & Rodica Duc

Vass Mária

Jana & Simion Stanc

Elena & Nicolae Mardar

Viorica Mariana & Dumitru Horgo[ 

Liliana & Veaceslav Merineanu

Eugenia & Spiridon Arzoiu

Ioan & Rodica Gentea

Daniela & Adinu[ Lungu

Varga Csaba Attila & Viorica

Lucian & Cerasela Ploscar

Nicoleta Georgiana & Adrian Toma

Ioan Marcel & Mariana Chirte[

Liviu & Lumini]a Marinela Rednic

Florentina {erban 

Jeddi Mária & Németi Gyula

Georgeta Carmen Apostol & 

Abu Samra Nadir

Maria & Vasile Gr\jdeanu

Buftea

Bistri]a

Târgu-Jiu          

Bor[

Hunedoara

G\ie[ti

Sighetu-Marma]iei  

Chi[in\u           

Buftea

Dumbr\vi]a

Baia-Mare

Carei              

Deva

Târgovi[te         

Corni              

Hunedoara          

Medgidia

Ungaria

Matca      

Bârlad

Eugenia & Spiridon Arzoiu

Florina & Marin Balaj

Gheorghi]\ Alin B\l\[oiu

Bátori Judit

Maria Enescu

M\d\lina Gheorghe

Vera Iolanda & Vasile Grijac

Rodica & Ilie Merineanu

Victori]a & Dumitru Moise

Ioan & Silvia Morar

Ramona Ionela & Marius Florin Pop

Rinco István & Tünde Noémi

Samuel Samson

Daniela {erban

Constantin & Mariana Dorina Serediuc

Jana & Simion Stanc

Georgeta Rodica & Adrian T\nase

Vass Mária

Ion & Vasilica Vede

Irina Nicoleta & Alberto Vrîncianu
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FOREVER LIVING PRODUCTS ROMÂNIA
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Tel.: 021-222.8923, 0723.603.556, 0744.674.289  
Fax: 021-222.8924
E-mail: office@foreverliving.ro
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