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Aceasta este puterea imaginaţiei. Gândiţi-vă cum ar fi dacă am putea să 
visăm aşa cu toţii şi dacă am fi dispuşi să muncim pentru a transforma acest 
vis în realitate. Imaginaţi-vi-l pe Walt Disney intrând într-o bancă şi spunând: 
„Aş vrea să împrumut milioane de dolari pentru a construi un parc de 
distracţii centrat în jurul unui şoricel şi al prietenilor săi.” De fapt, când a făcut 
această propunere celor din Burbank, California, a fost refuzat. Din fericire, nu 
a renunţat la visul său şi a găsit o livadă în Anaheim, a adunat o echipă de 
oameni, le-a împărtăşit visul său şi le-a spus să construiască cel mai fericit 
loc de pe pământ. Şi-a numit echipa „Imaginatorii!”. Aşa că imaginatorii s-au 
pus pe treabă, iar restul e istorie.

Îţi trebuie mult curaj pentru a fi antreprenor şi, în ziua de azi, toţi sunt 
antreprenori. Aţi ales să urmaţi o cale diferită de ceea ce face majoritatea 
oamenilor. Unii nu vor fi de acord cu voi, iar alţii vi se vor alătura. Este treaba 
noastră să atragem oameni care gândesc la fel pentru a ni se alătura în 
afacere şi pentru a-şi putea împlini şi ei menirea. Cheia este să ştii cum să 
atragi oamenii potriviţi.

Când încercaţi să vă construiţi afacerea, gândiţi-vă la intenţiile şi motivele 
care vă guvernează, pentru că oamenii simt dacă vă pasă sau nu. Cei mai 
pricepuţi networkeri sunt cei care îşi fac tot timpul noi prieteni şi, cu ajutorul 
lor, reuşesc să construiască o afacere solidă. Poate vi s-a spus că această 
metodă nu este eficientă pentru a atrage oamenii potriviţi. Ei bine, daţi-mi 
voie să vă împărtăşesc un exemplu: 

ei care abia s-au întors de la Anaheim au avut ocazia să vadă noile Sunt sigur că aţi auzit cu toţii de fenomenul de pe internet numit „You Tube”. 
produse. În curând le veţi cunoaşte şi voi, cei care nu ne-aţi fost alături Am fost uimit să aud că un anumit film de pe acest site a fost vizionat de peste 
la Super Raliul din acest an. 53 de milioane de oameni în aproximativ un an. 53 de milioane de oameni 

înseamnă mai mult de 145.000 de oameni pe zi! Ceea ce este atât de uluitor 
Sonya, Ruth, Navaz şi ceilalţi membri ai echipei au muncit mult în ultimii ani la la această poveste este faptul că filmuleţul a fost trimis de la om la om pentru 
noua gama Sonya Skin Care, iar eu mă bucur foarte mult că am putut, în singurul motiv că trezea buna dispoziţie. Ce motiv puternic! Nu există 
sfârşit, să împărtăşim cu voi această reuşită. Această gamă de îngrijire a pielii recompensă mai mare decât să ştii că ai înveselit ziua cuiva. Aceasta este 
este unică, uşor de folosit, ideală pentru îngrijirea zilnică a tenului. Vă va face puterea dragostei. Gândiţi-vă cum ar fi dacă aţi reuşi să faceţi 53 de milioane 
să arătaţi şi să vă simţiţi fantastic! Iubesc, totodată, noile culori ale truselor de oameni să vorbească despre afacerea voastră într-un an!
Mini Palettes, o frumoasă completare a gamei Sonya Colour Collection.

Reprezentăm o companie minunată, mulţumită oamenilor ca voi. Voi sunteţi 
Ce ziceţi despre Forever Fizz – o minunată idee inovatoare, care îmbogăţeşte „Imaginatorii” Forever. Sunteţi cei mai buni dintre cei mai buni şi mă simt 
apa cu vitamine esenţiale, aminoacizi şi energie?! Trebuie numai să deschizi onorat să fac parte din familia voastră.
pachetul, să pui tableta în pahar şi în doar câteva secunde apa se transformă 
într-o băutură energizantă cu gust plăcut care este atât de benefică 
organismului.

După cum probabil ştiţi, Raliul din acest an de la Anaheim a înregistrat un 
succes uriaş. Dacă aţi fost acolo, vă mulţumesc pentru că aţi făcut această 
excursie, iar dacă nu aţi reuşit să fiţi în Anaheim, abia aştept să ne vedem la 
Super Raliul din august 2008. Anaheim a reprezentat locaţia perfectă pentru 
raliul din acest an. Este un oraş incredibil, care găzduieşte şi Disneyland, « Cel 
mai fericit loc de pe Pământ ! » 

Disneyland este un loc minunat. Întotdeauna mi-a plăcut să-l vizitez şi, de 
asemenea, mi-am dorit să-i aduc pe distribuitori să-l viziteze, pentru că te 
bucuri cel mai mult de Disneyland atunci când îl vizitezi cu cineva care îl vede 
pentru prima dată – la fel ca şi în cazul în care te afli la un Raliu Forever, iar 
cineva din echipa ta este recunoscut în ziua respectivă. Este ca şi cum 
răsplata ar fi dublă.

Disney înseamnă o poveste incredibilă. Fondatorul, Walt Disney, a fost un 
antreprenor plin de inspiraţie care a dat dovadă de curaj, creativitate, 
imaginaţie şi optimism. Se spune că, atunci când a ajuns în California, la 
începutul anilor 1920, avea în buzunar doar 40 de dolari şi un desen animat 
numai pe jumătate terminat în geantă. Înarmat cu talent, curaj şi imaginaţie, a 
reuşit să construiască un imperiu care astăzi are un profit anual de peste 30 
de miliarde de dolari. Cred, totuşi, că tot ceea ce a realizat nu se reduce numai 
la bani, aşa cum spunea el însuşi: „Vine o vreme când nu mai lucrezi pentru 
bani.” 

Mesajul Preşedintelui 

C

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan
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o degajă împreună şi de ceea ce aleg să facă ei cu această energie. Şi ne-am 
bucurat gândindu-ne la cei care rămăseseră acasă de data aceasta şi 
pregăteau deja noile succese ale ţării noastre. Le-am simţit foarte intens 
prezenţa sufletească pe scenă, când am primit trofeul. Toată echipa României 
a fost părtaşă la această realizare formidabilă: locul al 9-lea în top-ul 
internaţional din 120 de ţări, în condiţiile în care ritmul de dezvoltare a crescut 
vertiginos în multe companii din lume. Oricum, dinamismul României a 
depăşit cele mai îndrăzneţe previziuni, iar drumul continuă, deoarece pentru 
echipa noastră succesul a devenit un mod de a trăi. 

Cifrele arată rezultate extraordinare. Vânzările de anul acesta sunt o dovadă 
că avem toate şansele să urcăm în ierarhia internaţională. În primele 8 luni din 
2007 am depăşit vânzările cu peste 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Mai e puţin până în decembrie şi merită să menţinem ritmul. Ne 
aşteaptă calificări foarte importante - Profit Sharing şi Raliul European de la 
Budapesta, precum şi Super Raliul Internaţional 2008, din Phoenix, Arizona. 
Forever Living Products va sărbători atunci 30 de ani de la înfiinţarea 
companiei şi ne promite o întâlnire de vis. Cel mai frumos cadou pentru Rex 
Maughan, omul care ne-a adus această şansă unică, este prezenţa noastră 
acolo. Avem tot ce ne trebuie ca să reuşim. Puneţi în mişcare strategiile 
benefice pe care le cunoaşteţi, fiţi perseverenţi, trăiţi-vă la maxim 
entuziasmul care a făcut şi până acum adevărate minuni! 

e-am întors de curând din Statele Unite, de la o întâlnire de excepţie - 
Super Raliul Internaţional Forever care a avut loc în Anaheim, 
California. Am fost ca întotdeauna întâmpinaţi cu o revărsare de lux şi 

surprize fermecătoare. Vizita la Disneyland ne-a făcut să ne simţim 
extraordinar şi să redevenim copii pentru câteva ore. Am regăsit spiritul de 
echipă formidabil care însufleţeşte asemenea întâlniri. Îmbrăcaţi în splendide 
costume naţionale, reprezentanţii fiecărei ţări şi-au susţinut neobosiţi liderii. 
A fost minunat să fim cuprinşi de această efervescenţă colectivă şi să 
revedem conducerea companiei din Statele Unite. 

Imaginaţi-vă o sală plină cu cei mai puternici lideri Forever. O scenă pe care 
au păşit Rex Maughan şi colaboratorii cei mai valoroşi din întreaga lume. Pe 
umerii lor se sprijină prezentul companiei. Dar şi pe umerii voştri, şi nu doar 
prezentul, ci şi viitorul. Am avut momente foarte speciale. Am fost mândri că 
reprezentăm România şi că facem parte din Forever Living Products. 

Am simţit din nou că deschizătorii de 
drumuri îşi asumă total ceea ce fac, 
deoarece acţiunile lor contează pentru 
vieţile foarte multor oameni cărora le 
dedică propria viaţă. Am fost impresionaţi 
de exemplul vorbitorilor invitaţi. Pe 
superentuziastul Simon din India toţi l-au 
privit cu neîncredere la început, chiar şi 
familia lui. Dar el şi-a urmat visul şi a 
devenit numărul 1 în ţara sa. Adam şi Claire 
May ne-au povestit nemaipomenita lor 
ascensiune pe Kilimanjaro. În expediţia 
curajoasă pe care au făcut-o au fost ajutaţi 
de produsele Forever şi de încrederea totală 
datorită căreia se află astăzi în Top Ten-ul 
din Marea Britanie. Un alt lider devenit 
celebru ne-a demonstrat că nu contează 
cât de sărac te naşti sau cât de mari sunt 

obstacolele pe care le întâmpini în ţara unde trăieşti. Lino şi Noemia Barbosa 
şi echipa lor au propulsat Brazilia între marii campioni Forever. Lino crede că 
pasiunea este cel mai important lucru, pentru că focul interior ne face capabili 
de lucruri măreţe şi ne susţine să le ducem până la capăt.

Privind sala enormă în care s-a desfăşurat Super Raliul Forever ne-am dat 
seama că forţa unui grup de oameni este dată într-adevăr de energia pe care 

N
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Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

Vă dorim succes deplin şi în continuare,

Felicitări şi mulţumiri
tuturor distribuitorilor
minunaţi din România
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Începem să ne facem probleme cu privire la ceea ce mănâncă la şcoală sau la exacerbată faţă de medic, medicamente şi 
grădiniţă, ne batem capul cu pacheţelul de prânz şi încercăm să le oferim o injecţii. Tocmai din acest motiv Forever Living 

Products a creat Forever Kids: nu numai alimentaţie cât mai completă şi mai sănătoasă pentru ca ei să se dezvolte 
armonios şi sănătos. Şi apare, firesc, întrebarea: „Oare are nevoie copilaşul vitamine, ci şi un mod amuzant şi savuros de 
meu de un supliment de vitamine?” Pentru a răspunde acestei întrebări este administrare zilnică a nutrienţilor de care copiii 
necesar să aruncaţi o privire asupra obiceiurilor alimentare ale copilului au atâta nevoie. Aceste vitamine masticabile 
vostru: sunt delicioase, iar copiii le vor consuma cu 

plăcere, fără să se plângă. Fiţi atenţi la coloranţii Este mofturos, mănâncă numai anumite alimente, în timp ce altele îi 
şi aromele artificiale, la îndulcitorii pe care majoritatea suplimentelor pentru displac total şi le refuză vehement? 
copii le conţin. Forever Kids este, şi din acest punct de vedere, cea mai bună Consumă destule alimente proaspete, legume şi fructe sau preferă 
alegere: tabletele nu conţin zahăr, aspartam, coloranţi sau conservanţi mâncarea de tip fast-food tuturor fructelor şi legumelor? 
artificiali. Copiii vor savura aroma de portocale sau de struguri şi vor fi Din câte mese pe zi este formată dieta lui şi cât mănâncă din ceea ce-i 
încântaţi. oferiţi?
Dulciuri în loc de fructe? Orice aţi face, nu reuşiţi să-l determinaţi pe 
copilaşul vostru să lase de-o parte ciocolata la desert şi să mănânce fructe… 
nu vrea să audă de ele nici în ruptul capului şi sunteţi îngrijoraţi că nu 
beneficiază de necesarele substanţe nutritive din 
fructe. Tabletele masticabile Forever Nature's 18 
au gust plăcut şi îi asigură copilului o cantitate de 
antioxidanţi echivalentă cu cinci porţii proaspete de 
fructe şi legume.

Aloe Vera Gel – şi pentru copii! Cunoaştem deja cu 
toţii beneficiile miraculoasei plante de aloe, dar cel 
mic pare că nu vrea să înţeleagă ce bun este Aloe 
Vera Gel pentru organismul său. Nu-i place şi pace! 
Tocmai de aceea Forever Living Products a creat 
Aloe Bits n'Peaches, un preparat ideal pentru copii, 
deoarece are un gust minunat şi „oferă” sănătate 
tuturor. Juniorul nu va mai cere băuturi răcoritoare 
de azi înainte, ci Bits n' Peaches!

Aveţi un copilaş năzdrăvan, care pe lângă toate isprăvile pe care le face 
se loveşte destul de des? În acest caz, nu ar trebui să vă lipsească din casă 
Aloe First. Formula sa asigură prima linie de apărare în cazul leziunilor 
cutanate minore: propolisul intensifică efectul calmant şi protector al gelului 

de Aloe vera, alantoina protejează pielea, iar celelalte 11 
extracte din plante atent selecţionate sunt renumite pentru 
efectele lor binefăcătoare. Aloe First a fost creat ca o primă 
măsură de tratament pentru zgârieturi, julituri, arsuri… 

Unii pediatri sunt de părere că un copil cu alimentaţie echilibrată nu are adică pentru toate consecinţele de „bună purtare” ale 
nevoie, în mod normal, de suplimente alimentare. Totuşi, sunt din ce în ce mai năzdrăvanului tău.
conştienţi de faptul că noile tehnici folosite în industria alimentară sărăcesc 

Ţineţi cont: Copiii văd vitaminele ca pe nişte bomboane, solul şi nu mai au cum să asigure o dietă completă, care să le ofere copiilor 
fiind atraşi de forma, culoarea şi aroma lor, iar dacă nu sunt toate substanţele nutritive de care au nevoie pentru a creşte sănătoşi şi plini 
supravegheaţi pot lua mai multe tablete decât este nevoie. de energie. De aceea recomandă, odată cu venirea toamnei, începerea unei 
Asiguraţi-vă de fiecare dată că tubul de vitamine este cure de vitamine care să pregătească organismul celui mic pentru iarnă, 
închis şi întotdeauna ţineţi-l departe de locurile în care pentru efortul depus în anul şcolar care abia începe şi pentru a completa 
copilul îl poate găsi.eventualele carenţe de substanţe nutritive. Totodată, pediatrii recomandă ca 

această cură să dureze între şase şi opt săptămâni, pentru a suplimenta în Ţineţi, totuşi, seama de faptul că suplimentele alimentare 
mod eficient carenţele existente. nu sunt un substitut pentru mâncare şi nu ar trebui să 

înlocuiască o dietă echilibrată. Încercaţi să descurajaţi Copiii peste doi ani şi preşcolarii sunt deseori mofturoşi în ceea ce priveşte 
copiii să mănânce prea multă mâncare de tip fast-food, alimente procesate, mâncarea, aşa că au nevoie de suplimente în mod particular. Pe măsură ce 
care conţin mult zahăr sau cofeină (în cola sau alte tipuri de băuturi cresc, li se schimbă gusturile şi mofturoşii de ieri încep să mănânce 
răcoritoare). Nu e nimic rău să mănânce ocazional îngheţată, pizza sau echilibrat, dar la vârsta la care mănâncă numai ceea ce le place este indicat 
bomboane, atâta timp cât dieta lui este echilibrată, dar încercaţi să încurajaţi să consume vitamine, pentru a beneficia de o nutriţie echilibrată, bogată în 
gustările mai sănătoase, cum ar fi fructele – proaspete sau uscate, o porţie de substanţele de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios. 
alune sau nuci crude, nesărate, o bucată de brânză sau o tabletă de ciocolată 

Cel mic refuză vitaminele? Toţi copiii, fără excepţie, simt o teamă neagră.

În prim plan

Toamna se numără bobocii, începe şcoala şi, mai mult decât oricând, copiii sunt în centrul atenţiei. 
Au nevoie de uniformă, rechizite, hăinuţe... un întreg arsenal care face din luna septembrie o 
perioadă dedicată în totalitate celor mai mici membri ai familiei. 

Copiii - vedetele 
lunii septembrie



Dacă te simţi extenuat şi nu mai eşti în formă, ai dureri de cap şi probleme 
digestive, te-ai îndepărtat în ultimul timp de obiceiurile sănătoase, atunci s-ar 
putea să fie timpul pentru o cură de detoxifiere. 

Practicată de secole în multe culturi de pe glob – inclusiv de sistemele medicale ayurvedice şi chineze – 
detoxifierea înseamnă relaxare, curăţare şi hrănire a trupului dinspre interior spre exterior. Prin eliminarea 
toxinelor şi hrănirea trupului cu substanţe nutritive sănătoase, detoxifierea te va ajuta să te fereşti de boli şi în 
acelaşi timp va da o mână de ajutor funcţiei imunitare, pentru a-ţi menţine starea de sănătate. 

Nutriţioniştii sunt de părere că toată lumea are nevoie de o cură de detoxifiere cel puţin o dată pe an, iar 
perioada cea mai indicată ar fi la începutul toamnei, astfel încât să poţi benficia de fructele care tocmai s-au 
copt, dar şi să-ţi pregăteşti organismul pentru anotimpul rece.

Dacă ai luat deja decizia să treci la obiceiuri de viaţă mai sănătoase, nu uita că Forever Living Products a 
dezvoltat un program excepţional pentru detoxifierea organismului: Clean 9. Acest program reprezintă primul 
pas pe care trebuie să-l faci ca să scapi de obiceiurile alimentare nesănătoase, pentru că este conceput astfel 
încât să-ţi ofere tot ceea ce ai nevoie pentru a elimina toxinele şi a declanşa procesul de scădere în greutate. Nu 
uita să-ţi completezi cura cu exerciţii fizice din belşug, cu odihnă suficientă şi gândire pozitivă.

După primele 9 zile de purificare a organismului, dacă vrei să continui scăderea în greutate sau simţi că 
toxinele nu s-au dat duse din organismul tău, continuă cura cu programul Lifestyle 30. Acest program îţi va 
schimba obiceiurile alimentare şi stilul de viaţă, ajutându-te să faci schimbările necesare pentru un stil de viaţă 
sănătos.

Dacă ai totuşi îndoieli în ceea ce priveşte eficacitatea acestor programe, adu-ţi aminte de competiţia de anul trecut lansată la Întâlnirea Managerilor din Sovata: 
au intrat, atunci, în concurs zeci de Manageri şi au obţinut, pe lângă numeroase şi importante premii, rezultate notabile în ceea ce priveşte numărul de 
kilograme pierdute şi îmbunătăţirea stilului de viaţă.

Dacă îţi aminteşti şi crezi că ţi-ar prinde bine şi ţie o cură de detoxifiere, te invităm să răspunzi provocării Clean 9 + Lifestyle 30 lansată la Întâlnirea Managerilor 
de la Sovata, la începutul lunii septembrie. Te aşteptăm la cel mai apropiat depozit, pentru „cântarul oficial”, apoi competiţia poate începe. Cu răbdare, 
încredere şi perseverenţă, poţi fi tu unul dintre câştigătorii celor două laptop-uri (câte unul pentru femei, respectiv bărbaţi) puse în joc sau al celorlalte premii, 
care se vor oferi în cadrul Success Day-ului aniversar din ianuarie 2008!

Acceptă această provocare şi cooptează-i şi pe cei din echipa ta în competiţie. Împreună este mult mai uşor să vă urmăriţi progresele, să vă încurajaţi şi să 
câştigaţi. 

În formă maximă

l  c s  m t  i  i
Mu t su ce  şi cât ai mul e k lograme în m nus!

Ma lre e
pre im u
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Competiţia este deschisă oricărei persoane înscrise ca distribuitor Forever, de la nivelul de Asistent Supervizor şi mai sus.

Înscrierea se poate face până în data de 25 septembrie, la oricare dintre depozitele companiei. Cu cât vă înscrieţi mai repede, cu atât veţi fi mai câştigaţi. 

La fel de importantă ca pierderea kilogramelor în exces este menţinerea greutăţii obţinute, de aceea o scădere în greutate eficientă şi de durată trebuie să 

se facă lent, într-o perioadă mai îndelungată, pentru că astfel se evită riscul reacumulării kilogramelor pierdute. 

Evaluarea rezultatelor finale se va face procentual, pe baza raportului dintre kilogramele pierdute şi greutatea iniţială (înainte de începerea programului).

Proba „cântarului final” se va face în perioada 7 – 14 ianuarie 2008, la acelaşi depozit la care s-a făcut cântărirea înainte de începerea programului. 

Toţi cei care se înscriu în competiţie trebuie să cumpere în nume propriu unul dintre pachetele Clean 9 sau Lifestyle 30, ori chiar pe amândouă. 
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Despre Întâlnirea Managerilor Forever România de la 
Sovata putem spune doar: palpitant, emoţionant prin 
prezenţa extraordinară a domnului profesor 
Mencinicopschi, multă distracţie, voie bună, veselie, un 
“Stil de Viaţă Forever”! Fantezia este una dintre premizele 
succesului!

septembrie 2007 ,  Nr. 101

Întâlnirea Managerilor Forever România, devenită deja o tradiţie pentru compania noastră, a ajuns în acest an la cea de-a treia 
ediţie. Pe măsură ce timpul trece, afacerea noastră creşte, iar această evoluţie s-a făcut remarcată şi în numărul de Manageri care 
au participat în acest an la întâlnirea de la Sovata. Am petrecut, alături de două sute douăzeci de Manageri, trei zile de neuitat, într-o 
atmosferă de bună-dispoziţie, armonie şi relaxare. Am simţit că echipa României este mai unită ca niciodată, ne-am întâlnit 
prietenii şi colaboratorii, ne-am făcut prieteni noi, ne-am simţit cu toţii parte a unei mari familii. Domnul profesor Gheorghe 
Mencinicopschi, Directorul Institutului de Cercetări Alimentare, alături de soţia domniei sale, ne-au făcut cinstea de a ne fi oaspeţi 
de onoare la această întâlnire, iar discursul domnului profesor ne-a oferit informaţii interesante şi utile care ne vor fi cu siguranţă de 
ajutor în promovarea produselor şi a afacerii Forever. Le mulţumim şi pe această cale pentru că au acceptat invitaţia noastră. L-am 
avut alături de noi şi pe Szabó József, Safir Manager-Ungaria, sponsorul superior al echipei României, adevărat lider care ne-a 
demonstrat încă o dată că în Forever munca şi distracţia merg mână în mână. Mulţumim din suflet şi gazdelor noastre, Ligia şi Doru 
Paşcan, care ne-au întâmpinat şi în acest an cu atâta căldură şi s-au implicat trup şi suflet în organizarea acestei întâlniri.

Vă invităm să citiţi, în rândurile de mai jos, 
câteva dintre gândurile celor care au fost 

prezenţi la Sovata.

Te simţi minunat când faci parte dintr-o echipă puternică pentru care 
succesul este singura opţiune. Am petrecut clipe de neuitat împreună, 
ne-am distrat, dar în acelaşi timp am învăţat şi lucruri noi, am legat noi 
prietenii şi le-am consolidat pe cele deja existente. Am fost răsfăţaţi cu 
multe surprize şi înconjuraţi cu multă căldură sufletească, cu dragoste, 
iar energia emanată de această echipă fantastică ne-a încărcat bateriile 
la maximum. Mulţumim Forever!

Elena & Adrian Cristache
Manageri

Maria şi Daniel Parascan
Senior Manageri
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A fost prima mea participare la un eveniment Forever de o 
asemenea amploare în România, unde am avut ocazia să 
cunosc şi să socializez cu distribuitorii de top ai acestei 
firme. Vineri, sâmbătă şi duminică au însemnat pentru mine 
trei zile pline de voie bună, informaţii foarte utile şi distracţie 
la maxim. Pentru toate acestea nu am decât cuvinte de 
laudă şi mulţumire la adresa conducerii Forever România, 
respectiv Gábor şi Dóra, care s-au dovedit a fi nişte 
organizatori de excepţie, împreună cu nepreţuitele ajutoare 
care se numesc Cristina, Emilia şi Alex. Mulţumesc Forever 
România pentru această oportunitate! 

Natura, un loc minunat pentru a întâmpina toamna. O toamnă bogată în Manageri pentru Forever 
Living Products România, având în vedere numărul participanţilor la Întâlnirea Managerilor de anul 
acesta de la Sovata. Directorii noştri şi organizatorii ne-au încântat cu surprize de la sosire până la 
plecare. Este minunat să petreci în familie, nu-i aşa? Pentru că noi, în Forever, suntem o familie 
numeroasă, cu oameni entuziaşti, plini de energie, spontani care, atunci când se întâlnesc, ştiu să 
transforme totul în ceva de neuitat. Am petrecut trei zile splendide în care ne-am relaxat, am jucat 
fotbal, am dansat, am cântat, am vizitat, am câştigat premii şi, nu în ultimul rând, ne-am informat. 
Şi este vorba de o informare de excepţie având în vedere că a venit din partea domnului profesor 
Gheorghe Mencinicopschi, care a fost alături de noi pe parcursul celor trei zile. Totul a fost la 
superlativ. Am plecat după trei zile cu o încărcătură maximă, atât emoţional, cât şi informaţional, pe 
care aşteptăm cu nerăbdare să o dăm mai departe echipelor noastre. Pentru că vrem ca şi ei să fie 
acolo în fiecare an alături de noi şi de oamenii de succes din Forever Living Products România. Mult 
succes! Ne vedem la anul! Mariana şi Silviu Ursu 

Manageri

Bogdan Pocaznoi
Manager
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A fost o întâlnire excepţională, cum numai 
Forever Living Products poate oferi. Bateriile 
noastre s-au încărcat cu foarte mulţi volţi şi ne 

aşteptăm la realizări mari în următoarea perioadă. Să 
auzim de foarte bine!

Suntem încântaţi că facem parte din marea familie 
Forever. Întâlnirea de la Sovata ne-a arătat care 
sunt puterea şi valoarea companiei noastre. Am 
ajuns acasă mai încrezători în forţele noastre şi în 
ceea ce ne poate oferi firma. Ne-am întâlnit cu 
echipa, ne-am făcut planuri, am stabilit noi 
obiective pentru a fi prezenţi la anul, în număr şi 
mai mare la această întâlnire. Am simţit căldura cu 
care am fost primiţi şi ştim că munca a fost 
imensă. Pentru toate acestea, vă mulţumim şi ne 
promitem nouă că o să fim şi mai buni în fiecare zi.
Cu drag, 
 

„Tu poþi înfãptui ceea ce eu nu pot. Eu pot 
înfãptui ceea ce tu nu poþi. Împreunã putem 

face lucruri minunate.“  Maica Tereza

Violeta şi Liviu Haită
Senior Manageri

Dana şi Ion Epure
Manageri
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Am ajuns cu bine acasă, de la Întâlnirea Managerilor din Sovata. Am petrecut zile de neuitat împreună cu cei mai buni 
distribuitori din Forever România. Anul trecut, când eram doar la nivelul de Supervizor, am văzut imagini de la întâlnirea din 
2006 şi am decis ca anul acesta să facem parte din echipa Managerilor Forever România. Cum am reuşit? Ne-am construit 
în minte imaginea reuşitei noastre, ne-am văzut chiar şi în căruţă împreună cu prietenii din Forever, am păstrat această 
imagine cu tenacitate şi nu i-am permis să dispară, mintea noastră a căutat modalităţi de a dezvolta această imagine şi nu 
ne-am oprit din drumul nostru, în ciuda tuturor obstacolelor pe care le-am întâlnit. Acum, la Sovata, am conştientizat şi am 
simţit cu adevărat ce înseamnă nivelul de Manager. Am fost răsfăţaţi de către conducerea companiei, chiar de la sosirea în 
hotel, am primit cadouri şi ne aşteptau multe surprize. Gazdele acestei întâlniri, familia Ligia şi Doru Paşcan, ne-au 
impresionat prin implicarea lor trup şi suflet în organizarea acestei întâlniri. Am participat la concursuri pe echipe, am fost 
premiaţi, am primit chiar şi medalii. Ne-am început dimineţile cu aerobic şi gimnastică în piscină, am învăţat ce înseamnă 
un stil de viaţă sănătos. În ultima seară am participat la carnaval. A fost o seară de poveste: măşti, costumaţii originale şi 
interesante, momente de neuitat. De la nivel de Manager începi să simţi şi să trăieşti Forever la nivel înalt. Ne-am dat seama 
că nu concurăm cu nimeni. Este vorba, de fapt, despre o competiţie cu noi înşine, în fiecare zi, săptămână, lună, an. 
Împreună suntem mai uniţi, mai puternici, suntem echipa României. Cu mult drag, 

Alina şi Daniel Blendea 
Manageri

Sărbătoarea liderilor



Super Raliul Forever din acest an a fost încă o dovadă a puterii visului. Visul lui Rex Maughan, preşedintele companiei noastre, care şi-a dorit să 
le poată oferi oamenilor şansa unei vieţi mai sigure, mai sănătoase, mai prospere. Cele câteva mii de distribuitori Forever care au participat şi în 
acest an la evenimentul din Statele Unite au demonstrat că visul a devenit realitate şi continuă să schimbe viaţa a milioane de oameni din 
întreaga lume. Au fost câteva zile de recunoaşteri, instruire, motivare şi distracţie care ne-au încărcat bateriile pentru următoarea perioadă, ne-
au învăţat lecţia generozităţii şi a iubirii pentru oameni şi ne-au convins să luptăm pentru visurile noastre şi ale colaboratorilor din echipele 
noastre, pentru a fi şi în 2008 la Phoenix, acolo unde Forever Living Products International va sărbători treizeci de ani de la înfiinţare, în cadrul 
unui eveniment ce se anunţă cu adevărat special. Fii şi tu acolo, alături de echipa Forever România!
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Super 
Raliul 
Forever 

Ca în fiecare an, de 9 ani în România, în luna august Forever ne cheamă Lecţie de slujire, se poate numi disponibilitatea şi implicarea totală a celor 
acasă! acasă din conducerea firmei: Gregg Maughan, Navaz Ghaswala, Aidan O'Hare.Unde este  pentru echipa Forever? În oricare din frumoasele 
metropole americane, care pentru cinci zile devin gazda unui grandios Lecţie de modestie, dacă ajungi să-i cunoşti pe cei ce sunt recunoscuţi la 

Super Raliul Internaţional Forever. obişnuiţiŞi prezenţi nivelul de Diamant, Dublu-Diamant, Triplu-Diamant. Oameni  care eveniment:  astfel, am fost  în 
realizează neobişnuite- S  lucruri .1999 Anaheim, 2000 New-York, 2001 Vancouver Canada, 2002 an 

Francisco, 2003 Dallas, 2004 San Diego, 2005 Las Vegas, 2006 Houston. Lecţie de profesionalism şi competenţă, de aproape 30 de ani, în fiecare 
Ne adunăm cu bucurie, cu nerăbdare şi plini de entuziasm, reprezentanţi din an se lansează produse noi.
cele peste 120 ţări, într-o prezenţă de peste 5000 participanţi, pentru a Lecţie de creativitate, în ceea ce priveşte vestimentaţia echipelor şi 
celebra: un an de muncă, un an de succese, obiective atinse, visuri împlinite, prezentarea lor.
bucuria de a fi împreună, de a ne revedea, cei din Europa cu cei din America Lecţie de entuziasm şi bucurie împărtăşită, lupta plină de colegialitate 
Latină, Africa de Sud sau Japonia. Rex alege pentru noi cele mai pentru câştigarea premiului Spirit  Award.
reprezentative oraşe, cele mai elegante hoteluri, cele mai grandioase săli. Un an de muncă susţinută, dar fără a participa la un asemenea 
Suntem recunoscători pentru aceasta, ne simţim mai mult decât confortabil eveniment este lipsit de esenţă şi gol. Nu mai rămâneţi acasă, încercând să 
şi onoraţi de o asemenea primire, însă, aşa cum trebuie, atenţia noastră se păreţi nepăsători sau ocupaţi, ştiţi bine că în anul care urmează, până la 
îndreaptă mai mult asupra evenimentului. următorul eveniment, timpul are dimensiuni diferite, pentru cei care au fost şi 

pentru cei care nu au fost. 

Mulţumesc echipei României, tuturor acelora care au reprezentat ţara 
noastră impecabil prin rezultatele obţinute, atitudine, ţinută. Mulţumesc Dóra 
şi Gábor, pentru calmul şi înţelegerea cu care încercaţi să faceţi să ne fie totul 
bine. Dacă pentru noi zilele de Raliu au fost vacanţă şi relaxare, pentru voi a 
fost încă o mare responsabilitate, şi o datorie împlinită cu bine. Mulţumesc 
Forever, din nou şi pentru totdeauna pentru schimbarea pe care o produci în 
viaţa noastră şi a celor care aleg acest stil de viaţă. Mulţumesc lui Dumnezeu, 
cu adâncă recunoştinţă, pentru toate lucrurile, pentru că prin mulţumire şi 
recunoştinţă facem voia Lui şi suntem plăcuţi Lui.

Cu multă dragoste pentru echipa Forever a României,

F  R â
e

orever om nia: locul     în lum

Maria Pop,
Soaring Manager

2007A N A H E I M
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O nouă întâlnire cu America, ce te face de fiecare dată să înţelegi că ai 
avut o şansă extraordinară pentru a o cunoaşte. Şi această şansă este 
dată de una dintre cele mai mari companii MLM din lume: FOREVER 
LIVING PRODUCTS. Reîntâlnirea cu Rex Maughan şi staff-ul Forever a 
fost deosebită. Acelaşi Rex:

ericit, menos, econfortant, xtraordinar, eridic, levat, adios,  
care dăruieşte din tot sufletul tot ce este mai bun, iar nouă ne rămâne 
doar să spunem: mulţumim Rex, mulţumim Dóra şi Gábor, mulţumim 
echipei pentru clipele trăite.

F O R E V E R

Alina şi Daniel Blendea
Manageri

Leonora & Florea Baciu                                             
Senior Manageri

foreverliving.com

Eveniment

Tocmai ne-am întors dintr-o călătorie de neuitat în America, unde am participat la Super Raliul desfăşurat în Anaheim, California. Ne-am dorit foarte mult să 
păşim pe pământ american, dar n-ar fi fost posibil fără acumularea unui anumit punctaj în activitatea Forever.  Am  avut privilegiul să zburăm cu avionul  alături 
de liderii de succes ai Forever Living Products România. Vă imaginaţi cum este să fii deasupra norilor alburii, să zbori deasupra mărilor, oceanelor? Acolo sus 
eşti mai puternic şi poţi să gândeşti la nivel înalt, aşa cum am văzut că gândesc liderii noştri de succes. Ne-am dorit foarte mult să facem parte din echipa 
liderilor României şi la Super Raliul din Anaheim, California ne-am convins cât de mult înseamnă acest lucru. Suntem mândri că am reprezentat România. Ce 
am văzut acolo? Oameni fericiţi, sănătoşi, prosperi şi mulţumiţi de realizările lor. Am primit informaţii de calitate, am avut parte de recunoaştere, am ascultat 
muzică bună, am jucat o horă românească, aşa cum numai noi românii ştim. Am impresionat prin costumaţia galbenă din prima zi de Raliu, costumul naţional 

purtat în a doua zi şi entuziasmul nostru, făcându-i interesaţi pe liderii din celelalte ţări să facă 
fotografii cu noi, românii. Fiecare cod calificat a primit o geantă mare plină cu daruri de la Rex. 
Cina festivă a fost o seară de vis pe care nu o vom uita mult timp. Aici am avut privilegiul să-l 
cunoaştem, prin intermediul doamnei Dóra Szocs, pe cel mai bun distribuitor din Angola, de la 
care am reţinut mesajul: ,,Nu vă uitaţi niciodată înapoi, ci doar înainte!”. Aceleaşi gânduri vi le 
împărtăşim şi vouă, dragi români. Suntem un popor de oameni frumoşi, inteligenţi, ambiţioşi şi 
dorim din tot sufletul să arătăm asta şi la Super Raliul de anul viitor, ce va avea loc în Phoenix, 
Arizona. Vă dorim să simţiţi aceleaşi sentimente pe care le-am trăit noi şi anul viitor să le trăim 
împreună cu o echipă şi mai numeroasă şi mai entuziastă!



Cine n-a visat „să vadă America”? Rex, împreună cu tot staff-ul Forever, ne-a dat o lecţie de neuitat, de 
modestie, răbdare, dragoste, dăruire, grijă şi atenţie faţă de fiecare Cred că puţini ar nega acest lucru. Şi noi am fost nişte visători, 
participant, de adevărată slujire a oamenilor.chiar dacă nici nu ne imaginam cum s-ar putea realiza acest vis 
Să fii acolo, acasă la Forever, să trăieşti asemenea clipe, considerăm a fi o înainte de a cunoaşte compania Forever Living Products. De şase ani viaţa 
mare realizare în viaţa noastră. Merită să munceşti din răsputeri un an, ca să noastră s-a împărţit în două etape: înainte şi după Forever. În perioada Forever 
culmineze cu un concediu de vis.am primit multe cadouri şi recunoaşteri din partea companiei, însă vacanţa 
Pentru mine a fost o sărbătoare dublă şi unică, ce n-o voi putea uita niciodată. de zece zile în America este punctul culminant a tot ce a însemnat răsplata 
Am împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani fiind acolo, în America, în Dallas, şi pentru munca noastră. Participarea la Super Raliul Internaţional de la 
am sărbătorit ziua mea de naştere alături de Marele Rex, am ciocnit cu el cupa Anaheim, urmat de Post Raliul Tradiţional, a fost un flux continuu de emoţii 
cu şampanie, oameni necunoscuţi din toată lumea mi-au cântat “Happy speciale, de nedescris în cuvinte.
Birthday” şi eram fericiţi, ca într-o mare familie. Ce poate fi mai frumos? Dar, A fost o vacantă de zece stele, începând de la cazările în cele mai luxoase 
fericirea noastră nu este încă deplină. Ne dorim din suflet ca toţi colaboratorii hoteluri: Marriot (Anaheim), Caesar's Palace (Las Vegas) şi continuând cu 
din echipa noastră să fie alături de noi, să trăim împreună aceste emoţii la excursia cu bărcile pe Colorado River în Black Canion, cu vizitarea plantaţiilor 
superlativ şi să le împărtăşim împreună. Atunci vom simţi cu adevărat că ne-de aloe, a laboratoarelor de procesare şi stabilizare a gelului de aloe, a 
am împlinit rostul în Forever. fabricilor de îmbuteliere şi ambalare, apoi cu serile nemaipomenite petrecute 
Îndrăzniţi să visaţi! America şi Rex au braţele deschise pentru toţi cei care au împreună cu Rex, în ritm de dans mexican sau texan. Impresionantă a fost 
luat în serios cea mai generoasă oportunitate din lume, oportunitatea Forever primirea pe care ne-a oferit-o Rex împreună cu staff-ul companiei în Phoenix, 
Living Products! Mulţumim Rex!Arizona: zâmbetul larg şi sincer, răbdarea, amabilitatea, dragostea au fost la 

ele acasă. Acolo, acasă la Forever, te simţi cu adevărat OM, mândru că eşti 
partenerul unui colos mondial.

Tatiana & Vasile Tofan,
Manageri

Dacă cineva se mai întreabă dacă merită efortul alături de Forever, pot să răspund: MERITĂ, MERITĂ, MERITĂ... Dacă aţi putea anticipa măcar pentru un minut 
ceea ce vă aşteaptă, ceea am trăit noi în cele şapte zile la Post Raliul Tradiţional de la începutul lunii august, această întrebare nu ar mai apărea. Nu am avut 
nicio grijă, decât aceea de a avea pregătite bagajele la uşă pentru a fi duse la avion, atunci când plecam spre altă locaţie. Rex a fost permanent alături de noi, 
foarte natural, grijuliu, comic, fericit că are de oferit şi are cui să ofere momente de bucurie. Aceeaşi bucurie am simţit-o şi din partea staff-ului, a angajaţilor 
care ne-au aşteptat, ne-au condus autocarele, bărcile, ne-au luat bagajele, ne-au fost ghizi. Am vizitat Forever la ea acasă: sediul Robson Bee Products în 
Phoenix, Arizona, Aloe Vera of America, în Dallas,Texas, locul în care se stabilizează şi se ambalează gelul de Aloe vera, plantaţiile de aloe, unde am plantat 
fiecare câte o aloe şi de unde am adus şi puişori echipei. Peste tot am primit cadouri, am fost serviţi cu băuturi pe bază de aloe cu gheaţă, toată lumea era foarte 

amabilă cu noi şi, chiar dacă am fost 150 de persoane din toată lumea, fiecare era tratat ca un VIP. La Southfork 
Ranch ne-am bucurat că putem păşi în casa în care s-a filmat serialul Dallas, pentru ca apoi să avem parte şi 
de o petrecere de final chiar acolo. La sediul central din Scottsdale am putut vizita birourile, am făcut fotografii 
cu vicepreşedinţii companiei, am intrat curioşi peste tot, am găsit tricolorul nostru alături de alte 9 steaguri în 
anticamera biroului lui Rex. Pentru câteva clipe, din fotoliul lui Rex, alături de el, am simţit responsabilitatea, 
grija şi dragostea lui pentru întreaga familie Forever. Rex are şi dăruieşte din ceea ce are, fără să facă diferenţe. 
Depinde de fiecare dacă plăteşte preţul să se numere printre cei fericiţi. Dacă anul acesta am fost doar şapte 
oameni din echipa României la Post Raliul Tradiţional, anul viitor cu siguranţă vom fi mai mulţi. Şi nu te mai 
întreba dacă merită, pentru că merită sigur şi meriţi şi tu să fii acolo! 
Mult succes!

12

Emilia şi Petru Truşcăa
Senior Manageri
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Am fost receptivi la toate provocările FLP, am trecut la acţiune şi s-a mai împlinit un vis frumos: Super 
Raliul din Anaheim, California şi Post Raliul Tradiţional. Aceste evenimente au fost o experienţă 
uimitoare, care ne îndeamnă să ne implicăm mai mult, pentru că merită cu adevărat. Mulţumim 
vizionarului REX, preşedintele companiei, care oferă şansa celor care doresc şi cred că visurile pot 
deveni realitate. FOREVER nu e o poveste, ci o mare REALITATE. 
 

Lucica şi Gheorghe Tăbăcaru
Senior Manageri

Ah, Hawaii! Incomparabilul Hawaii! Vechiul Hawaii, cel cu ghirlandele de flori, cu cântecele de dragoste, cu dansurile voluptoase şi cu poeziile improvizate mi-a 
ieşit în întâmpinare în această vară. Sunt o norocoasă, veţi spune. DA, incontestabil SUNT o norocoasă! Frumuseţea insulelor este de netăgăduit şi lasă 
vizitatorilor o amintire de neşters: bariera muntoasă se deschide chiar la nivelul mării în văi triunghiulare. Dublul şir de valuri spărgătoare se umflă, înaintează, 
lăsând lumina să se străvadă ca un zid de smarald şi se prăvăleşte între răsuciturile coamelor de spumă. În spatele pădurilor cu panta lină se înalţă repede 
muntele vulcanic, înveşmântat în arboretul lui tropical. Pe culmile de rocă pleşuvă, care sunt cratere stinse, se încâlcesc norii, oprindu-şi cursa prin atmosferă. 
Insula este iluminată în partea de jos de soarele auriu, dar în acelaşi timp, sus, un grup de nori plumburii întunecă munţii. Deasupra perdelei de aburi care îşi 
deşartă ploaia pe culmi, lumina soarelui trasează un amplu curcubeu, întins de la un capăt la celalalt al insulei, ca un clopot de cleştar, multicolor, ocrotitor al 
unui obiect gingaş şi preţios. Plantele se întind fără limite în această ţară fecundă în flori. Chiar şi copacii de pe bulevarde par nişte buchete enorme. Este uşor 
de ghicit că în ţara aceasta grădina înseamnă mai mult decât casa, deoarece blândeţea unei clime veşnic clemente îngăduie viaţa în aer liber.
Aloha! Muzicanţii cântă Aloha! Acest cuvânt înseamnă în acelaşi timp şi „Bun venit!” şi ,,Adio!” Începe muzica şi începe, totodată, farmecul adormitor, suav, 
poetic, care ne va însoţi tot timpul cât am rămas pe insulă. Nu este o muzică energică şi violentă. Are un sentimentalism delicat. Este romanţa languroasă şi 
nostalgică a unor oameni cu o muzicalitate superioară. Dar cum orice pe pământ are un început, are şi un sfârşit.
Aloha! Adio! Începe să plouă, o ploaie măruntă şi călduţă, răcorirea zilnică a ţărilor tropicale cu vegetaţie luxuriantă. E noapte. Din avion Honolulu străluceşte în 
fundul orizontului ca un colier de diamante deşirat, iar această imagine mă face să ridic privirea spre cer, în semn de mulţumire, şi apoi să o îndrept către fiinţa 
dragă de lângă mine, care a făcut posibil acest vis. 
Îţi mulţumesc, Maria! Ana Cristea, Manager
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Ca invitată a doamnei Iulia Beldiman, am avut ocazia să particip la 
minunatul Super Raliu din Statele Unite. Nu am cuvinte să descriu 
sentimentele şi trăirile pe care le-am avut acolo, dar pot să spun că această 
călătorie mi-a schimbat viaţa şi mi-a dat certitudinea şi credinţa că doar cu 
ajutorul acestei companii îmi voi realiza visurile şi voi avea acel nivel de trai 
pe care mi l-am dorit întotdeauna. Mai mult decât atât, voi beneficia nu 
numai de bogăţiile materiale, dar şi de cele sufleteşti, fără de care spiritul 
meu ar muri lent, dar sigur. Forever reprezintă pentru mine colacul de 
salvare dintr-o lume mediocră, cu oameni ale căror spirite mor încet. 
Reprezintă o poartă către oameni cu structuri sufleteşti cu totul deosebite, 
către oameni cu o şlefuire de diamant nu numai ca parte financiară, dar mai 
presus de asta ca parte sufletească de caracter. Îi sunt foarte 
recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că există această companie. Rolf Kipp 
a menţionat că aceasta (adică Forever) este oportunitatea pe care o căutase 
şi pe care a luat-o în serios şi ne sfătuieşte să facem acelaşi lucru. În 
completarea frazei domnului Rolf Kipp, aş vrea să compar Forever cu 
sufletul pereche. Când întâlneşti acea persoană deosebită pe care ai 
căutat-o toată viaţa, îi mulţumeşti lui Dumnezeu şi YOU NEVER LET GO (n-o 
mai laşi să plece). Conferă aceeaşi împlinire pe care mă bucur că o simt. 
Doresc să mulţumesc lui Dumnezeu, tuturor marilor lideri Forever din linia 
mea superioară, doamnei Beldiman pentru că m-a avut ca invitată, dragilor 
noştri Country Manageri, ale căror căldură şi grijă le-am simţit din plin în 
timpului Raliului şi nu numai (mulţumesc, Dóra şi Gábor, pentru că vă pasă), 
familiei Forever şi familiei mele personale, şi oamenilor minunaţi din echipa 
mea. Împreună putem atinge stelele!

Am avut şi în acest an ocazia de a fi prezenţi la Super Raliul din teatrul Kodak, locaţie în care are loc decernarea premiilor Oscar sau a te 
Anaheim, Los Angeles, întâlnire care ne-a oferit posibilitatea de a fi plimba în unele dintre cele mai luxoase staţiuni din California, sau chiar a-ţi  
alături de alte mii de colegi, distribuitori de succes din întreaga sărbători ziua de naştere pe ocean, la bordul vasului Queen Mary, aşa cum mi 
lume, de a ne bucura împreună de evoluţia fantastică pe care firma s-a întâmplat mie, reprezintă pentru mulţi dintre noi nişte visuri.

o are an de an în toate aceste ţări, de a cunoaşte noile produse lansate de Se zice că „Încotro priveşti, acolo vei ajunge!” Priviţi cu toţii către Arizona, 
companie şi de a asculta şi învăţa din discursurile unora dintre cei mai buni pentru că acolo vom sărbători împreună, în 2008, 30 de ani de existenţă a 
colaboratori Forever din lume. companiei Forever Living Products. Cu drag, 
Este minunat să vezi cum visurile pot deveni realitate, pentru că, probabil, a 
vizita Disneyland sau a păşi pe bulevardul stelelor la Hollywood, a vizita Maria şi Daniel Parascan

Senior Manageri

Inefabilul s-a produs în liftul plin de „foreverişti” din diverse ţări, când Rex, cu arătătorul îndreptat spre mine, a spus: „I know you!”. E adevărat că este al treilea 
an când particip la Super Raliul FOREVER şi sigur l-am mai rugat să facă vreo poză cu mine sau invitaţii mei, dar ca mine au fost mii de Manageri de pe 
mapamond. Este unic preşedintele nostru! Lino Barbosa, top distribuitorul din Brazilia, ne-a mărturisit cu entuziasm că face zilnic prezentări chiar şi până la ora 
2:00 dimineaţa şi, dacă ar fi după dânsul, ar dormi în costumul de afaceri... Ascultând cu sufletul la gură, am realizat cu câteva minute înainte de încheierea 
discursului că am uitat să-l filmez. Şi pentru că Lino Barbosa ne îndeamnă la acţiune, permiteţi-mi să completez cu un citat, pe care-l tot repet echipei mele: 
„Viziunea fără acţiune nu este decât un vis. Acţiunea fără viziune face doar să treacă timpul. Viziunea şi acţiunea pot schimba lumea“.
Nicio clipă în trecut n-am sperat să văd ţinuturi mirifice pentru mine: Disneyland şi Hollywood. Am vizitat cu reală plăcere, în Universal Studios, platourile unde 
s-au turnat filme de Oscar; am căutat în Los Angeles acea stradă care să permită fotografierea şi filmarea literelor HOLLYWOOD, căci aşa promisesem echipei. 
Pe bulevardul Hollywood m-am plimbat pe „stelele” inscripţionate în asfalt şi l-am ales pe Walt Disney pentru poză, doar vizitasem Disneyland.
Vă imaginaţi ce va fi anul viitor, la 30 ani de aniversare?

Iulia Beldiman
Senior Manager

Ioana Rucăreanu
Manager



Şapte reguli ca să rămâi motivat 

Stabileşte-ţi un obiectiv major şi urmează drumul spre îndeplinirea lui: 
acest drum este format din obiective mai mici care merg în mai multe 
direcţii. Când înveţi să îndeplineşti aceste mici obiective vei fi motivat 
să  realizezi obiectivul major.

Termină ceea ce ai început: un proiect pe jumătate terminat nu este de 
folos nimănui. Renunţarea poate deveni un obicei, fără să-ţi dai 
seama. Dezvoltă-ţi obiceiul de a termina orice proiect pe care-l începi.

Apropie-te de cei care au aceeaşi atitudine ca şi tine: sprijinul reciproc 
este un factor motivaţional puternic. S-a demonstrat că tindem să 
îmbrăţişăm aceeaşi atitudine pe care o au cinci dintre cei mai buni 
prieteni ai noştri. Dacă ei sunt prieteni ai eşecului şi noi vom eşua. 
Dacă ei sunt nişte învingători, aşa vom fi şi noi.

Învaţă să înveţi: dependenţa faţă de cunoştinţele celorlalţi este un 
proces care ne consumă tot timpul. Oamenii au abilitatea de a fi 
autodidacţi. De fapt, atunci când vom fi învăţat arta autoeducării vom 
descoperi, sau chiar vom crea, oportunitatea de a găsi succesul  
dincolo de cele mai îndrăzneţe visuri ale noastre.

Armonizează talentul cu interesele: talentul creează motivaţia, 
motivaţia creează perseverenţa, iar perseverenţa  ne conduce la 
realizarea obiectivelor.  

Creşte nivelul de cunoştinţe despre ceea ce te inspiră: cu cât ştii mai 
mult despre un subiect, cu atât mai mult vei vrea să înveţi despre el. 

Riscă! Eşecul şi faptul că ai puterea să o iei de la capăt sunt factori 
motivaţionali: eşecul este un bun instrument de învăţare. Nimeni nu a 
reuşit ceva măreţ fără să greşească mai întâi.

MLM – foloseşte această şansă

„Cu cât trec mai mult prin viaţă, cu atât mai mult realizez impactul pe care îl are atitudinea în viaţa mea. Pentru mine, atitudinea 
este mult mai importantă decât faptele. Este mult mai importantă decât trecutul, decât educaţia, decât banii, decât 
circumstanţele, decât succesele sau eşecurile, mai importantă chiar decât ceea ce gândesc, spun sau fac ceilalţi. E mult mai 
importantă decât înfăţişarea, talentul sau îndemânarea. Ea poate să facă sau să desfacă… o companie, o casă, o instituţie. Cel 
mai remarcabil este că putem alege în fiecare zi atitudinea pe care o vom îmbrăţişa. Nu-mi pot schimba trecutul… nu pot schimba 
felul în care oamenii se vor comporta. Nu pot schimba inevitabilul. Singurul lucru pe care-l pot face este să-mi joc singura carte: 
atitudinea. Sunt ferm convins că viaţa reprezintă 10% din ceea ce mi se întâmplă şi 90% din felul cum reacţionez la ce mi se 
întâmplă. La fel este şi pentru tine... cu toţii suntem responsabili de atitudinile noastre.”    (Charles Swindoll)

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

    Oamenii motivaţi, care motivează şi conduc…
îndrăznesc să trăiască pasional;
îndrăznesc să viseze şi să-şi dedice timpul şi energia pentru a face visul să devină realitate;
îndrăznesc să-şi hrănească mintea şi spiritul;
îndrăznesc să evite rigiditatea şi să-şi păstreze mintea deschisă şi curioasă;
îndrăznesc să ceară ce-i mai bun de la ei şi de la ceilalţi;
îndrăznesc să găsească în fiecare persoană ceva de iubit;
îndrăznesc să-şi impună ţeluri mari şi apoi să crească pentru a le îndeplini;
îndrăznesc să-şi umple inima şi casa cu încredere, speranţă, dragoste şi recunoştinţă;
îndrăznesc să trăiască întrebându-se;
îndrăznesc să fie vulnerabili;
îndrăznesc să-şi scrie cele 200 de victorii ale vieţii lor începând cu clipa în care s-au născut;
îndrăznesc să creeze şi să clădească un caiet cu punctele lor tari;
îndrăznesc să construiască în jurul punctelor lor tari;
îndrăznesc să trăiască dăruind;
îndrăznesc să intre în competiţie cu propriile ţeluri şi posibilităţi.

Nu ne naştem cu o atitudine pozitivă. Nici cu una negativă. Felul în care 
atitudinile noastre se dezvoltă necesită timp şi efort. De fapt, pentru 
majoritatea oamenilor este un obicei dezvoltat de-a lungul anilor.  E simplu 
să-ţi spui: „Gândeşte pozitiv!”, dar pe lângă asta mai poţi încerca unele 
tehnici pentru a menţine o stare optimistă cu privire la afacerea ta:

Creează-ţi un dosar denumit “POT!” pe care să-l umpli cu diplome, 
certificate, scrisori de recunoştinţă sau mulţumire… tot ceea ce-ţi poate 
demonstra că eşti un învingător.

Investeşte în îmbunătăţirea atitudinii tale, citind cărţile de dezvoltare 
personală pe care le găseşti în depozitele companiei, ascultând discursurile 
liderilor Forever, participând la seminariile de instruire organizate de 
companie. Toate acestea te vor ajuta să te dezvolţi pe plan personal.

Împărtăşeşte-ţi gândurile. Discută cu sponsorul tău despre orice 
problemă care îţi dă bătaie de cap. El te poate ajuta pe parcursul acestei 
călătorii.
Dar ce e de făcut cu acele perioade în care punctele negative cântăresc mai 

mult decât cele pozitive? E atât de uşor pe cât 
laşi tu să fie: nu te opune, lucrurile mai merg şi 
greu din când în când. Cu alte cuvinte, 
permite-ţi luxul de a aşeza lucrurile izolate în 
tabloul de ansamblu. Acceptă că există lucruri 
pe care nu le poţi schimba şi schimbă-le pe 
cele care permit asta. Poţi face o schimbare în 
atitudinea ta, dar şi în felul în care reacţionezi 
faţă de clienţii, colegii şi sponsorul tău.  

Orice ai face, alege-ţi o atitudine care să pună 
accentul pe părţile pozitive ale unei situaţii şi 
să le reducă pe cele negative. Dacă faci asta 
vei vedea că relaţiile cu colaboratorii tăi se vor 
schimba. Vor deveni mult mai siguri şi aşa vei 
fi şi tu: motivat, învingător!
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Raliul European 2008

Au trecut deja două luni din perioada de calificare pentru Raliul 
European de la Budapesta, din 2008. Acum, mai mult ca oricând, nu 
trebuie să lăsăm garda jos, oricât de mult credem că am fi muncit în 
prima parte a perioadei. 

Suntem alergători de cursă lungă şi, asemenea lor, trebuie să ştim să ne dozăm eforturile 
pentru a termina competiţia în fruntea clasamentului. Unii ar putea prefera s-o ia pe scurtătură 
acum, să aleagă o cale mai uşoară, speriaţi fiind că finalul cursei este prea departe, iar ei sunt 
obosiţi. Alţii ar vrea să se oprească la marginea drumului istoviţi, să privească înapoi şi să se 
bucure de cât au realizat, mulţumindu-se numai cu atât şi cu speranţa că anul viitor vor putea 
mai mult. 

Dar adevăraţii alergători de cursă lungă nu se opresc niciodată. Nici măcar atunci când au 
ajuns la destinaţie. Pentru că alergătorul de cursă lungă nu face asta pentru lauri şi victorie, 
deşi acestea reprezintă o încununare a succeselor lui. El face asta pentru că îi place să alerge. 
Acesta trebuie să fie şi crezul nostru. Trebuie să luptăm pentru calificarea la Raliul European de 
la Budapesta! Să luptăm cu noi înşine şi cu limitele noastre, nu pentru excursia care ni se oferă, 
ci pentru pasiunea şi devotamentul nostru faţă de companie şi produsele Forever, pentru a 
oferi extraordinara oportunitate Forever cât mai multor persoane, pentru a fi alături de cei mai 
buni distribuitori ai Europei, pentru a face schimb de idei şi tehnici de lucru, pentru a ne încărca 
de energie pozitivă şi entuziasm. Ar trebui să alergăm pentru Budapesta pentru că acolo 
suntem alături de toţi cei ca noi şi pentru că acolo sărbătorim în familie. Pentru că astfel ne 
dovedim nouă înşine că suntem potriviţi pentru ceea ce facem şi merită să mergem mai 
departe.  

Alergăm pentru Budapesta pentru că numai aşa afacerea noastră 
poate trece la nivelul următor şi se poate dezvolta şi mai mult. 
Alergăm pentru Budapesta pentru a ne demonstra nouă şi întregii 
lumi că Forever România poate şi merită să urce mai sus de locul 6 
obţinut la Stockholm în 2007. Depinde doar de noi care va fi locul 
României în Europa, în 2008!

Alergătorul de cursă lungă este mereu atent la ce se întâmplă în 
jurul său, gata oricând să înveţe şi niciodată obosit sau depăşit de 
evenimente. Alergătorul de cursă lungă este entuziast în ceea ce 
priveşte cursa lui şi iubeşte ceea ce face. 

Haideţi să fim şi noi la fel în următoarele două luni, la Budapesta şi 
tot timpul de atunci înainte!

Vă dorim mult succes în cursa pentru calificarea 
la Raliul European din 2008, de la Budapesta! Să 
ne vedem cu toţii în februarie acolo!
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Programul şi adresele depozitelor Forever 
România & Republica MoldovaForever info
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SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA IA{I
SALA
IUSTIN MOISESCU

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

SALA DE FESTIVITĂŢI - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
SALA - CASEI SINDICATELOR 

SALA DE PREZENTARE FOREVER 
Aleea Alexandru nr. 51, lângă Omniasig

BUCUREŞTI
SALA DE PREZENTARE FOREVER
Str. I. L. Caragiale nr. 12

Vă rugăm să completaţi integral şi corect, cu datele Dvs. de identificare 
(nume, prenume, serie buletin, cod numeric personal), toate formularele 
înaintate către companie (formulare de înscriere, formulare de comandă, 
fişe bancare, facturi). Vă mulţumim pentru înţelegere.

Susţinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri îţi oferă un plus de instruire pentru calificarea la nivelul de 
Manager. Nu uita să iei cu tine broşurile „Planificarea afacerii Forever” şi „De la Supervizor la Manager”

Verificarea punctelor prin SMS
La  nr. de telefon: 0745 072 689, de pe orice tip de telefon mobil, conectat la Orange sau 
Vodafone . Structura SMS-ului: 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.
Parola trebuie să fie  de cea pe care o utilizaţi pentru a plasa comenzi on-line.diferită

Luni 12-20,  mar]i-vineri 9-17

Important! Facturile care nu sunt corect completate cu noul cod fiscal 
nu pot fi plătite. Vă rugăm completaţi citeţ şi corect numele, prenumele, 
seria şi numărul buletinului şi CNP-ul pe foile de vărsământ CEC.

Important! Distribuitorii care au depus fişa bancară pentru virarea 
bonusului sunt rugaţi să meargă la sucursala BRD indicată pe fişă, în 
termen de maxim 60 de zile de la depunere, pentru ridicarea cardului. În 
caz contrar, acesta va fi distrus de către bancă.

Dorim să vă informăm că nu se acceptă formulare de înscriere 
semnate  de altcineva, nici în baza unei împuterniciri în faţa notarului 
public. Doar aspirantul are dreptul să semneze formularul de înscriere.

Pentru probleme referitoare la înregistrarea fiscală, 
emiterea şi plata facturilor de bonus vă rugăm să consultaţi 
pagina de ştiri din numărul din martie 2007 al Revistei Forever. 

29 septembrie - Leonora & Florea Baciu
20 octombrie - Kele Mónika
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Toate `ntâlnirile 
se desf\[oar\ `ntre orele

10:00 - 14:00

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, Dr. Dan Noveanu (suplimente 
alimentare) şi Dr. Şerban Damian, respectiv Dr. Zenovia 
Mateescu (cosmetice). R\spunsurile se vor adresa în acela[i 
mod (fax sau email), în cel mult 48 de ore. Acest serviciu este 

valabil numai pentru distribuitorii firmei, drept pentru care v\ rug\m s\ 
specifica]i în text numărul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii 
pe această temă prin telefon. 

??

 
- la orice unitate CEC (în zilele de luni, unităţile CEC vor fi deschise 
până la orele 18,30);
- la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul cardului bancar
- prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD), sau la 
orice sucursală BRD, în următoarele conturi:  

 prin trezorerie (pentru cei care vireazã astfel contravaloarea    
produselor), contul este:  RO96TREZ7005069XXX001347

2. RO74BRDE450SV01018054500  (pentru cei care vireazã 
    contravaloarea produselor prin bancã - ordin de platã)

1. RO24BRDE450SV09924624500  (pentru comenzile 
    prin internet [i Tel Verde)

Cum plăteşti produsele Forever?

On-line  
www.comenziforever.ro0800 802 563 

Tel-verde  

Taxa de expediere/colet: 14 RON (TVA inclus)între orele 10:00 – 16:00, 
cu excepţia zilelor de 
sâmbătă, duminică.

prin

Pentru a evita reclamaţiile ulterioare, vă rugăm să 
verificaţi conţinutul coletului în prezenţa curierului.

Produsele Forever se pot comanda şi:

Data de 25 a fiecărei luni este ultima zi în care puteţi face comenzi prin Tel verde şi on-line!
Plata produselor comandate astfel se poate efectua până cel târziu pe data de 25 a lunii.

Important! Distribuitorii care încasează bonus atât de la FLP 
România, cât şi de la FLP Moldova sunt rugaţi să completeze două 
facturi separate, pentru fiecare sumă. 

29 septembrie - Cristiana & Eugen Dincuţă
20 octombrie - Iulia Beldiman 

29 septembrie - Elena Angelescu
20 octombrie - Constantin & Tania Popa

29 septembrie - Constantin Popa
20 octombrie - Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

29 septembrie - Camelia & Daniel Dincuţă
20 octombrie - Camelia & Daniel Dincuţă

29 septembrie - Vajda Katalin
20 octombrie - Emanoil Mandreşi

29 septembrie - Lucica Tăbăcaru & Ramona Vingan
20 octombrie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi

Vă aşteptăm cu drag să fiţi alături de noi la 

SUCCESS DAY, în 22 septembrie, la Cluj-Napoca

Important! În curând va apărea noua versiune a Politicilor 
Companiei, instrument indispensabil pentru dezvoltarea 
afacerii Dumneavoastră. Până atunci rămâne valabilă 
versiunea pe care o puteţi găsi în depozitele companiei. 
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ASISTENT MANAGERI

Daniel & Maria Parascan 
Domniţa & Onisim Bontaş
Doina & Neculai Iordache
Elena & Ovidiu Velişcu
Mariana & Silviu Ursu
Szabó Éva 
Alina & Daniel Blendea
Mariana & Eugen Tudoricu
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa

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

10.

Cristina Farcaş
Liliana & Eugen Caplea
Rinco István & Tünde
Simona Nicula
Doina & Neculai Iordache
Luminiţa & Nicolae Mihu
Elisabeta Solea
Nicolae & Mirela Diţă
Mariana & Ioan Ciriteanu
Paula & Claudiu Vasilescu

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

10.

SPONSORI

Elena & Virgil Angelescu
Ecaterina & Ioan Agocs
Doina & Neculai Iordache
Letiţia & Vasile Mărcuş
Elena & Ovidiu Velişcu
Gheorghe Niţă
Domniţa & Onisim Bontaş
Simona & Tiberius Voichiţa-Ungureanu

Videle, TR
Arad
Galaţi
Lazuri, SM
Craiova
Timişoara
Bistriţa
Brădeşti, DJ    

Dorina & Vasile Arsenie
Lăcrămioara Bondor

Petrica Buruiană
Csukat Éva

Nicolae & Mirela Diţă
Mihaela & Cristian Marin

Maria & Simion Nicula
Ion & Mariana Niţu

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

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

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

Aurel & Veronica Meşter (1)
Maria Pop (2)
Daniel & Maria Parascan (7)
Szabó Éva (5)
Camelia & Daniel Dincuţă (4)
Vajda Katalin (6)
Marilena & Teodor Culişir (9)
Marinela Tuţuleasa (nou)
Ramona & Dorin Vingan (11)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (10)
Petru & Emilia Truşcă (15)
Marcela & Ion Şerban (12)
Constantin & Tania Popa (17)
Mircea &  Dana Olariu (13)
Smaranda Sălcudean (20)
Elena & Virgil Angelescu (14)
Domniţa & Onisim Bontaş (nou)
Cristiana & Eugen Dincuţă (19)
Kele Mónika (16)
Doina & Dănuţ Hanganu (nou)

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Mariana & Eugen Tudoricu
Sebastian & Doina Simonca
Marinela Tuţuleasa
Dorina & Vasile Arsenie
Marinela Tuţuleasa
Mihaela & Cristian Marin
Gabi Vlad
Iulia Ciobanu
Constantin & Tania Popa
Domniţa & Onisim Bontaş
Georgeta Florentina Popa
Aurel & Veronica Meşter
Ana & Constantin Chelu
Ieronim & Silvia Gavriloaie
Maria & Simion Nicula
Alexandrina & Mihai Călinescu

Vălenii de Munte, PH
Bistriţa
Craiova
Videle, TR
Craiova
Timişoara
Videle, TR
Bolintin Vale
Bacău
Madrid, Spania
Câmpina
Suceava
Bucureşti
Bistriţa
Bistriţa
Videle, TR        

Daniela & Vasile Alexandru
Gabriela & Iulian Burlacu

Georgeta & Florin Călin
Alexandrina & Mihai Călinescu

Liliana & Eugen Caplea
Valentina & Ionel Cioată

Iulia Ciobanu
Ion Firiţă

Stelian & Lidia Galinescu
Ieronim & Silvia Gavriloaie

Cristina & Liviu Irimia
Mariana Miron

Vasilica & Ioan Nica
Sebastian & Doina Simonca

Marius Varva
Gabi Vlad
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SENIOR MANAGERI SPONSORI

Ioan & Paraschiva Păcuraru
Stela & Vasile Chiş
Marcela & Ion Şerban

Bistriţa
Satu-Mare
Craiova

Domniţa & Onisim Bontaş
Letiţia & Vasile Mărcuş
Elena & Ovidiu Velişcu



STIMULENTUL I Valentin & Sonia Florescu Emilia & Dinu Potop Cristiana & Eugen Dincuţă Horaţio Kogler
Gál Irén Smaranda Sălcudean Gheorghe & Adelina Filip Doina & Dănuţ Hanganu Florentina & Pavel Anton 
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă Felicia & Siminel Sumanariu Corina & Dorin Frandeş Aurel & Veronica Meşter Angela & Ioan Arcălianu
Mariana & Liviu Haită Felicia & Vasile Şanta Mádly Susana & Ludovic Mircea & Dana OlariuAszalos Ibolya & Csaba
Carina & Sebastian Iacătă Marcela & Ion Şerban Emanoil & Georgeta Mandreşi Elisaveta & Alexandru PocaznoiLeonora & Florea Baciu 
Dorin & Dana Ion Niculina Ştefana Lucica & Ştefan Nemeş Maria Pop Bandi Attila & Izabella
Kele Mónika Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Daniel & Maria Parascan Vajda Katalin Elena Bădrăgan
Angelica & Ioan Lucuţ Romică & Luminiţa Timofte Constantin & Tania Popa Ramona & Dorin VinganBenedek József Mihály & Judit
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Tatiana & Vasile Tofan Szabó Éva Atena & Vasile Bîrlea
Adiel & Magdalena Miu Iuliana & Liviu Toma Szabó József & Marika
Ersilia & Ovidiu Moldovan Marinela Tuţuleasa Petru & Emilia TruşcăMaria Buzdugan
Sonfălean Ujlaki Csaba & Anna Mária Varga Csaba Attila & VioricaIlie & Adriana Carciuc
Petru Arghir Mustea Adriana & Constantin Vasile Petru & Gheorghiţa VasinDaniel Cifor
Aurelia & Aurică Năstase Rodica & Emanuel Voicu Veres Juliana Livia & Gheorghe Cusiac
Constantin & Magdalina Niţu VulcăneanMihaela Dan

Maria Dărăban Camelia & Vasile Oprea STIMULENTUL III
Viorel & Dumitra Dincă Gizella & Marius Botiş Papp Miklós STIMULENTUL II

Eugen & Maria PlugaruMihaela & Ion Dumitru Elena & Virgil Angelescu Marilena & Teodor Culişir
Adelia PopMircea & Raluca Fage Iulia Beldiman Camelia & Daniel Dincuţă 
Dragoş PostelnicuCristina Luminiţa Florea Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Cornelia Durigă 

Domniţa & Onisim Bontaş

Laura & Eugen Tatic
Elena & Ovidiu Velişcu
Mariana & Aurel Badea
Silvia & Samuel Badea
Magdalena & Ion Murgilă
Pap Albert
Florin Stănescu
Elena Corneanu
Simona & Sorin Spătariu
Horia Besoiu
Emilia Zarcula
Viorica Lozneanu
Ioan & Doina Rusu
Csukat Éva
Dorina & Adrian Mujdar
Isidora & Dumitru Stricescu
Floarea Mincu
Alexandra Firiţă
Petru & Gheorghiţa Vasin
Ramona & Marius Olah
Livia & Laurenţiu Stoenică
Ioana Elena Sandu
Alina & Daniel Blendea
Andrada Nistor
Victoria Dobrişan
Elena & Ioan Cenan
Răzvan Nica
Dorina Moisan
Vasilica & Ioan Nica
Liliana & Eugen Caplea
Mihaela & Vasile Creţulescu
Petru Codat
Nicolae & Adriana Draguta
Somlyai Tünde & Attila
Varga Csaba & Viorica
Lăcrămioara Bondor
Florica & Ion Sandu
Iulian Buleandră
Sabina & Vasile Galben
Alina & Daniel Blendea
Mariana & Silviu Ursu
Vasilica & Ioan Nica
Alina & Daniel Blendea
Vasadi Claudiu
Luciana & Radu Ciubucă
Elena Văduva
Adelia Pop
Felicia & Traian Lazăr
Alina & Viorel Cojocaru
Rozsalyi Magdolna & Pál
Viorel & Elena Murgoi
Elena & Ioan Dinuţă
Milica & Florică Dan
Marilena & Teodor Culişir
Nicolae Sticlaru
Ioji Mogoşan
Adela Costin
Ilie & Adriana Carciuc
Bartha Éva
Daniela Nicolescu
Sabina & Vasile Galben
Veronica & Marian Bojică
Florica & Emil Zaha
Aszalos Ibolya & Csaba
Valentina & Ionel Cioată

Oradea
Craiova
Filiaşi
Filiaşi
Broşteni, MH
Sighişoara
Sibiu
Câmpina
Avrig
Sibiu
Timişoara
Petroasa Mare, TM
Bistriţa
Lazuri, SM
Bistriţa
Râmnicu-Vâlcea
Moreni, DB
Bolintin Vale
Jilava
Bistriţa
Craiova
Bucureşti
Târgu-Jiu
Şimleul Silvaniei
Bolintin Vale
Sibiu
Măneciu, PH
Bistriţa Bârgăului
Crevedia Mare
Craiova
Buhuşi, BC
Negreşti Oaş
Timişoara
Salbadagiu de Munte, BH
Faro, Portugalia
Zimandu Nou, AR
Moreni, DB
Berzasca, CS
Tiha Bârgăului
Motru, GJ
Buzău
Bucureşti
Craiova
Şimleul Silvaniei
Bistriţa
Târgovişte
Timişoara
Bistriţa
Târgu-Jiu
Oradea
Reşiţa
Bucureşti
Ogrezeni, GR
Cluj-Napoca
Drăgăşani, VL
Berzeasca, CS
Bistriţa
Timişoara
Sighişoara
Craiova
Prundu Bârgăului, BN
Reşiţa
Oradea
Codlea, BV
Timişoara

Cristina Ardeleanu
Liviu Băcanu

Silvia & Samuel Badea
Cornel & Ana Badea

Laurenţiu Baloniu
Bartha Éva

Horia Besoiu
Lucreţia & Ion Brezeanu
Mihai & Codruţa Bucşa

Elena & Ioan Cenan
Elena Cioată

Mariana & Ioan Ciriteanu
Luciana & Radu Ciubucă

Petru Codat 
Adela Costin

Daniela & Moise Croitoru
Elena & Tiberiu Dache

Milica & Florică Dan
Adrian Dociu

Reghina & Macedon Domide
Maria Dragotă

Andreea Dumitrescu
Maria Ecobici

Dorina & Radu Ember
Alexandra Firiţă

Savu & Cornelia Foficaş
Maria & Ion Frîncu

Emilia & Crăciun Georza
Constantin & Elena Gheorghe

Mihaela Ghiţă
Daniela & Dumitru Grigore

Maria Haiduc
Kecseg Sebastian

Krasznai Tünde & Sándor
Rodica & Cristian Lantoş

Ioan & Monica Lung-Frenţ
Floarea Mincu

Ioji Mogoşan
Dorina Moisan

Magdalena & Ion Murgilă
Bogdănel Negoiţă

Răzvan Nica
Daniela Nicolescu

Andrada Nistor
Ramona & Marius Olah

Liana Rădulescu
Simona Rusu

Varvara & Gheorghe Scurtu
Elisabeta Solea

Somlyai Tünde & Attila
Teodor Staiu

Stănuţa Stancu
Florica Ştefănescu

Nicolae Sticlaru
Ştefan Sticlaru
Florina Ştirban

Rodica & Ioan Stupinean
Sulikar Iosif
Szász Olga

Marilena Tiugan
Viorel & Jenica Turc

Ecaterina & Ioan Uşurel
Vasadi Claudiu

Corina & Nicu Vlădău
Emilia Zarcula




