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e-am întors de curând de la întâlnirea anualã President's Club, care s-a asociat cu un grup 
desfãºurat anul acesta în Dallas, Texas. Am ales Dallas-ul pentru cã c a r e  e s t e  
ne-a oferit oportunitatea sã le arãtãm celor din President's Club noul întotdeauna dispus 

sediu Aloe Vera of America ºi în acelaºi timp sã ne bucurãm de ospitalitatea sã priveascã partea 
sudicã la Southfork Ranch. A fost  minunat sã putem fi martorii entuziasmului bunã a lucrurilor, 
resimþit de aceºtia, întrucât unii dintre ei nu mai vizitaserã niciodatã noul AVA. c a r e  p o a t e  s ã  
Totul a fost incredibil de frumos ºi vreau sã-i mulþumesc din tot sufletul lui transforme orice 
Chris Hardy, Vicepreºedintele AVA, ºi tuturor angajaþilor, pentru cã s-au o b s t a c o l  î n t r - o  
preocupat ca locul sã arate atât de bine ºi pentru cã furnizeazã produse oportunitate, care 
minunate în toate colþurile lumii.  crede atât de mult în 

companie, încât ºtie De asemenea, am avut ocazia sã participãm la niºte prezentãri de instruire 
cã aceasta poate excepþionale alãturi de membrii President's Club. Unul dintre lucrurile pe care 
ajuta pe oricine, de oriunde ar fi, în aproape orice circumstanþã. Aºa cã te am fost încântat sã le anunþ este cã am depãºit  cifra de afaceri de 2 miliarde 
încurajez sã perseverezi în tot binele pe care îl faci, ºi în 2007. Mai ales cã de dolari, cu ajutorul a 8,75 milioane de distribuitori care îºi dezvoltã propria 
situaþia lunilor ianuarie ºi februarie ne-a arãtat cã acest an va fi unul fantastic afacere în peste 120 de þãri din lumea întreagã. De fapt, numãrul þãrilor creºte 
pentru noi toþi! Continuã sã vorbeºti cu mai mulþi oameni, sã împarþi mai neîncetat!
multe produse ºi sã lucrezi puþin mai mult pentru a-þi asigura un viitor mult Este minunat sã faci parte din Forever, mai ales cã ne apropiem de lunile de 
mai luminos.primãvarã, când totul renaºte ºi temperaturile încep sã creascã.Vedem mai 
Îmi aduc aminte de un dicton al lui Walter Payton de la Chicago Bears: „Þine mult soare, mai multe flori ºi mult mai multã verdeaþã. E timpul sã laºi 
minte, ziua de mâine nu este promisã nimãnui!” Fiecare dintre noi trebuie   deoparte apatia iernii ºi sã începi curãþenia de primãvarã în afacerea ta. E 
sã-ºi creeze propriul viitor, propria zi de mâine – ºi ºtim cu toþii cã „mâine” timpul sã-þi cureþi fereastra viziunii despre cariera pe care þi-ai ales-o, ca sã 
este modelatã începând de astãzi. poþi vedea mai bine magnifica oportunitate din care faci parte. E timpul sã-þi 

ºtergi  oglinzile de praful îndoielilor ºi sã rupi pânza de pãianjen a letargiei, ca Aºa cã vã urez sã aveþi mult noroc, sã lucraþi mai mult ºi sã vã amintiþi mereu: 
sã poþi prinde ºi tu trenul oportunitãþii adus de aceast anotimp trepidant. „Puterea Forever este puterea dragostei!“
Acum câteva luni, Forever Resorts a sãrbãtorit cel de-al douãzeci ºi cincilea 
an de la înfiinþare, motiv pentru care am gãzduit o petrecere impresionantã 
aici, la Sediul Central. Una dintre expresiile rostite în acea searã, la care m-am 
gândit mult, a fost:  „Forever creeazã un tip de comportament cu totul diferit”. 
M-am gândit cã persoana care a rostit aceastã afirmaþie a vrut, de fapt, sã 
spunã cã noi, ca distribuitori ºi membri ai echipei Forever Living ºi Forever 
Resorts, vedem întotdeauna jumãtatea plinã a paharului. Formãm  un grup de 
oameni optimiºti ºi sunt foarte mândru de acest lucru. Sunt mândru sã fiu 

Mesajul Preºedintelui 

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

„2007 a început în forþã ºi 
vrem sã menþinem aceastã 

tendinþã, pentru a realiza o 
creºtere de 15%. Vã suntem 
recunoscãtori pentru tot ceea 
ce faceþi ºi vã dorim sã faceþi 

din afacerea Forever o 
modalitate de a vã simþi bine 

ajutându-i pe cei de lângã 
voi sã fie oameni de succes!

Felicitãri!“
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n proverb chinezesc spune cã un drum de o mie de mile începe cu 
primul pas. De fapt fiecare metru este un nou drum. Iar ca sã-l 
parcurgem e nevoie de aceeaºi energie,  aceeaºi încredere care ne 

impulsioneazã atunci când pornim. De aceea, oricât ar fi de lungã, cãlãtoria 
pânã la îndeplinirea unui þel este întotdeauna alcãtuitã din primul pas cãruia îi 
urmeazã alt prim pas ºi alt prim pas ºi altul...

Experienþa a dovedit-o. Afacerea Forever Living Products are nevoie de 
energie continuã. Ai atins un obiectiv, ai urcat un nivel, dar viaþa nu stã nici 
mãcar o secundã.  Oricât de sus ai ajuns nu te poþi opri, visurile merg mai 
departe. Dacã le asculþi îndemnul eºti în permanentã miºcare ºi te bucuri la 
intensitate maximã. Aceastã necesitate interioarã de a înainta reprezintã 
mesajul pe care îl ai de transmis. Este elanul pe care îl împãrtãºeºti celor din 
propria echipã, elanul care deschide aripile vulturului Forever ºi îl ridicã la 

Destinul o sã ni se arate." Generalul a dat cu banul ºi a ieºit cap. Soldaþii au 
altitudini ameþitoare.

izbucnit în urale. Abia aºteptau sã se mãsoare cu vrãjmaºii, iar când au ajuns 
faþã în faþã cu ei i-au invins cu uºurinþã.

În fiecare moment al drumului 
nostru facem primul pas. Este un 

Pe drumul triumfal de întoarcere locotenentul sãu i-a spus surâzând lui 
ritm care nu încetineºte, nu ne 

Nobunanga: "Nimeni nu poate schimba destinul!" Nobunanga i-a rãspuns: "E 
permite întreruperi. Cine vrea sã 

adevãrat..." ºi i-a întins moneda care le dezvãluise viitorul. Pe ambele sale 
construiascã ºtie cã dinamismul 

feþe avea inscripþionat cap.
este formula idealã a succesului. Nu 
conteazã ce þel ai. Programul de 

Fiecare moment al vieþii noastre poate fi începutul unor lucruri mãreþe. De maºinã, un nou nivel în companie, 
aceea vã urãm sã faceþi acum ºi întotdeauna primul pas, calificarea pentru Raliul   european 

sau internaþional, calificarea pentru 
Profit Sharing - toate sunt mai 
aproape de tine atunci când oricare 

dintre paºii care te conduc spre ele este încã un prim pas. Asupra oricãruia 
dintre aceste scopuri te concentrezi acum asumã-þi sã fii mereu la scenã 
deschisã. Comunicã celorlalþi ceea ce reuºeºti, vorbeºte-le despre strategiile 
de acþiune care te-au ajutat. În felul acesta te motivezi sã pãstrezi ritmul 
susþinut ºi eºti totodatã modelul pe care colaboratorii îl copiazã pentru 
propriul lor succes.

Te întrebi dacã este chiar atât de simplu? Se spune ca marele general japonez 
Nobunanga a fost provocat la luptã de o armatã de zece ori mai numeroasã 
decât a sa. Nobunanga era sigur cã va învinge, dar soldaþii lui aveau multe 
îndoieli. În drum spre câmpul de bãtãlie, generalul a decis sã-ºi opreascã 
trupele în faþa unui templu, sã se roage cu toþii pentru victorie. Dupã ce au 
încheiat le spuse soldaþilor: "Acum o sã dau cu banul ºi dacã va ieºi cap, vom 
câºtiga.

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

„Oricât ar fi de lungã, cãlãtoria pânã la îndeplinirea 
unui þel este întotdeauna alcãtuitã din primul pas 

cãruia îi urmeazã alt prim pas ºi alt prim pas ºi altul...“
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Stil de viaþã 

Dacã rãspunsul este „Da“, 
înseamnã cã ai nevoie de o curã 
de detoxifiere.

Este important sã ºtii cã pe lângã 
alimentaþia de multe ori defectuoasã, 
organismul are de-a face cu deºeuri 
metabolice toxice pe care el însuºi le 
produce. Pentru a ne menþine sãnãtatea 
ºi vitalitatea trebuie sã le eliminãm 
sistematic. O hranã corectã ºi 
sãnãtoasã a jutã corpul  sã le  

îndepãrteze în mod natural prin piele, plãmâni, rinichi, intestinul gros. Din 
pãcate, însã, datoritã unei combinaþii de factori - obiceiuri alimentare greºite, 
anumite boli ºi medicamente, hranã tot mai mult procesatã chimic - 
organismul nostru are de suferit, iar toxinele se acumuleazã în exces. Acest 
fapt poate conduce la instalarea unor afecþiuni cronice, cu efecte negative 
asupra sãnãtãþii ºi a vieþii noastre, în general.

Din fericire, existã soluþii. Depinde de noi sã le alegem pe cele care ne ajutã sã 
ne recãpãtãm tonusul ºi vitalitatea.

Experienþa medicalã demonstreazã cât de important este sã facem cel puþin 
douã cure de detoxifiere anual, de preferinþã primãvara ºi toamna. 

 

Produsele Forever sunt aliatul nostru de nãdejde în lupta 
cu toxinele.

Aloe Vera Gel
Este obþinut printr-un proces de stabilizare unic, brevetat, datoritã cãruia se 
pãstreazã intacte calitãþile deosebite ale „plantei-miracol”, aºa cum a fost 
numitã  Aloe vera de cercetãtorii care au studiat-o de-a lungul timpului.
Studii de specialitate au demonstrat extraordinarele proprietãþi detoxifiante 
ale gelului de aloe.
Consumat zilnic, gelul de Aloe vera, bogat în factori nutritivi, minerale, 
aminoacizi, vitamine, îmbunãtãþeºte digestia ºi absorbþia substanþelor 
nutritive.

Te simþi din ce în ce mai obosit, aparent fãrã motiv?

Te confrunþi cu probleme digestive, balonãri sau constipaþie?

Ai multe proiecte pe care þi-ai propus sã le realizezi, dar te simþi apatic, lipsit de energie, irascibil?

Ai dureri de cap ºi ameþeli frecvente?

Multã voinþã ºi câteva reguli 

simple ne pot fi de un real ajutor:

fãrã alimente prãjite, conservate 
sau afumate;
fãrã produse care conþin E-uri, 
conservanþi, coloranþi, etc.
înlocuim zahãrul cu mierea;
consumãm multe fructe ºi 
legume proaspete;
consumãm o cantitate suficientã 

de lichide.
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Profitã de binefacerile pe care le oferã bãuturile pe bazã de aloe de la Forever 

Living: Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Bits n' Peaches, 
Forever Freedom!

Aloe Blossom Herbal Tea
ªtim cu toþii cât de important este sã ne hidratãm organismul, dar nu reuºim 
aproape niciodatã sã bem zilnic cel puþin cei doi litri de lichide recomandaþi. 
Cu Aloe Blossom Herbal Tea, aceastã „datorie” se transformã într-o adevãratã 
plãcere. Fierbinte sau cu gheaþã, aroma de scorþiºoarã, portocalã ºi cuiºoare 
te va cuceri de la prima înghiþiturã.

Forever Bee Honey
ªi dacã tot ai decis sã înlocuieºti apa cu deliciosul ceai Forever, îþi oferim ºi o 
alternativã naturalã pentru zahãrul extra rafinat care e consumat pe scarã 
largã: Forever Bee Honey este un excelent îndulcitor nutritiv, bogat în 
minerale, vitamine, proteine, enzime ºi aminoacizi. Acordã-þi zilnic câteva 
clipe de relaxare ºi savureazã în liniºte o ceaºcã de Aloe Blossom Herbal Tea 
îndulcit cu miere Forever.

Cu siguranþã nu-þi face plãcere sã locuieºti într-o casã în care nu s-a mai fãcut de mult 
timp curãþenie. Nu te simþi în largul tãu ºi n-ai starea de spirit necesarã pentru aþi duce la 
bun sfârºit proiectele. Gândeºte-te ºi la corpul tãu în acelaºi mod în care te gândeºti la 
cãminul tãu. De acasã plecãm dimineaþa ºi revenim uneori seara târziu, doar pentru a ne 
odihni dupã o zi lungã ºi obositoare. Dar corpul ne este „casã“ timp de 24 de ore pe zi. 
Meritã sã-i acordãm atenþia ºi grija cuvenite! Iar el ne va „rãsplãti” oferindu-ne zi de zi 
energia ºi resursele de care avem nevoie pentru o viaþã activã ºi împlinitã!

Forever Nature's 18
Îþi place sã consumi fructe ºi legume, dar ritmul zilnic 
de viaþã nu-þi permite rãgazul necesar sã le prepari aºa  
cum þi-ai dori. Eºti norocos, existã o soluþie: tabletele 
masticabile Forever Nature's 18 conþin extracte din 
optsprezece fructe ºi legume cu proprietãþi 
antioxidante deosebite. Asigurã-te cã ai mereu la 
îndemânã cele patru tablete recomandate zilnic ºi 
aminteºte-þi sã mãnânci, cel puþin atunci când ajungi 
seara acasã, o porþie de fructe ºi legume proaspete. 
Conþin fibre alimentare care vã ajutã sã aveþi o digestie 
bunã ºi vitamine atât de necesare pentru aþi menþine 
vitalitatea!

Forever Aloe2Go
Proprietãþile detoxifiante ale gelului de aloe ºi cele 
antioxidante ale Pomesteen Power într-un nou 
produs, cu ambalaj practic, ce conþine porþia pentru o 
zi. Aloe2Go, un plus de vitalitate cu gust delicios, ºi vei 
fi în formã întreaga zi!

Forever Pomesteen Power
Cocteil antioxidant de ultimã generaþie, obþinut dintr-
un amestec unic de sucuri ºi extracte din fructe, cu o 
aromã delicioasã, inconfundabilã. O dimineaþã 
începutã cu Pomesteen Power este garanþia unei zile 
în care vei fi în formã maximã, plin de energie.

„Existã un singur colþ în Univers 
  pe care îl poþi face mai bun 
  ºi acela eºti tu însuþi.“
                                                 Aldous Huxley
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Povestea oamenilor de succes

Am aflat acum un an de aceastã companie minunatã ºi datoritã calitãþii produselor ºi planului de 
marketing am luat decizia sã devenim parteneri Forever.

Scopul nostru? Sã nu renunþãm 12 luni.
Suntem din Republica Moldova ºi ne-am asumat rolul sã dezvoltãm aceastã afacere ºi în þara 
noastrã natalã. Am fost conºtienþi cã n-o sã ne fie uºor, dar nu ne-am descurajat ºi ne-am dorit sã 
avem succes. Acum, exact dupã un an, am atins nivelul de Manager ºi ne-am calificat la nivelul III 
pentru Raliul European din Stockholm. Aceste reuºite reprezintã doar o parte din visurile noastre, 
abia acum începe cu adevãrat munca. ªi ºtim cã vom realiza în viitor mai mult decât ne-am 
gândit.

Ne adresãm tuturor colegilor ºi îndeosebi partenerilor din Republica Moldova care vor sã accepte 
provocarea Forever ºi sã aibã succes. 
Faceþi cum am fãcut ºi noi: 
 

  1. 4 puncte personale, lunar
  2. Prezentãri în fiecare zi
  3. Prezenþa obligatorie la toate evenimentele 
    Forever (seminarii de instruire, Success Day) 

„Lumea aparþine oamenilor înzestraþi cu o energie debordantã.“  Alexis de Tocqueville

Începeþi chiar acum. Aceasta poate fi ºansa vieþii voastre!

Vã dorim perseverenþã ºi mult succes!

Oamenii de succes sunt cei pentru care provocãrile, dificultãþile ºi problemele cu 
care se confruntã zilnic reprezintã o motivaþie extraordinarã de a-ºi depãºi limitele ºi 
de a-ºi împlini þelurile. Astfel de oameni au scris ºi continuã sã scrie istoria Forever, 
astfel de oameni mobilizeazã ºi însufleþesc masele, le dau imboldul de a crede în 
potenþialul ºi în ºansele lor de reuºitã, de a nu renunþa. Astfel de oameni sunt Sergiu 
Sevcenco ºi Valentina Musteaþã, Manageri în Republica Moldova. Lor ºi tuturor 
colaboratorilor noºtri care ºi-au asumat sarcina de a promova afacerea Forever 
dincolo de Prut le mulþumim pentru perseverenþa de care dau dovadã zi de zi ºi îi 
încurajãm sã nu renunþe, sã-ºi urmeze visul pânã la capãt. În curând, depozitul din 
Chiºinãu îºi va deschide porþile pentru toþi cei care cred cã Forever este, într-adevãr, 
cea mai mare oportunitate din lume. 

 
Cu stimã,  
Sergiu Sevcenco & Valentina Musteaþã, Manageri   
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fi un bun lider înseamnã în primul rând a fi OM. Iar a fi om înseamnã sã crezut înainte sã vezi. ªi datoritã þie Forever se aflã astãzi aici, ºi datoritã þie 
ºtii cine eºti ºi ce îþi doreºti cu adevãrat, ce poþi sã faci pentru tine ºi scena de la Romexpo, de la Teatrul Naþional, de la Sala Palatului ºi Sala 
pentru ceilalþi, sã-þi cunoºti abilitãþile, dar ºi limitele, sã râzi ºi sã Sporturilor din Cluj au rãsunat de aplauze pentru cei care au urcat, treaptã cu 

plângi, sã te bucuri ºi sã fii trist, sã accepþi când greºeºti ºi sã ai puterea de a treaptã, nivelele Planului de marketing. Ai fost mereu alãturi de fiecare dintre 
schimba ceva în tine atunci când simþi cã este nevoie, sã-þi cunoºti adevãrata ei ºi cu rãbdare, dragoste ºi încredere ai format o echipã de învingãtori. 
valoare, sã fii mândru de realizãrile tale, pentru cã le meriþi ºi ai muncit pentru Bucuriile lor au fost ºi bucuriile tale, neliniºtile ºi temerile lor au fost ºi ale tale, 
ele. succesele lor au fost ºi sunt ºi succesele tale. 

Mark Twain spunea cã „oamenii cu adevãrat mari te fac sã te simþi ºi tu Se spune cã provocarea unui lider adevãrat este sã lase în urmã oameni cu 
mare”. În afacerea Forever, poate mai mult decât într-o afacere clasicã, este puterea ºi convingerea de a continua. O întreagã echipã de distribuitori 
important sã-i dai celui de lângã tine sentimentul cã ºi el este „mare”. În Forever, de la Bistriþa la Bucureºti ºi din Timiºoara pânã la Chiºinãu se 
afacerea Forever, liderii adevãraþi cred în tine ºi în succesul tãu înainte sã mândreºte cã are un astfel de lider. ªi îl urmeazã cu încredere pe drumul cãtre 
crezi tu însuþi, vãd în tine potenþialul de care, poate, nici nu eºti conºtient. reuºitã. 
Încrederea ºi dragostea lor îþi hrãnesc visele ºi îþi dau aripi. Aºa înveþi sã zbori. 

În urmã cu mai mult de opt ani, dragostea unui om a fãcut sã zboare visele 
celor care nu mai credeau în ºansa lor. În urmã cu opt ani, un om cãruia i se 
fãcuse un dar preþios a luat o decizie care avea sã schimbe radical vieþile 
multora. Acel dar se numea Forever, iar omul care l-a împãrtãºit cu atâta 
generozitate se numeºte Maria Pop, Soaring Manager ºi lider de excepþie. De 
ani de zile reprezintã cu cinste þara la toate evenimentele internaþionale 
Forever, a fost alãturi de echipã la întâlnirile Success Day, se aflã lunã de lunã 
în topul celor mai buni colaboratori ai companiei. 

Îþi mulþumim, Maria, pentru aceºti opt ani în care am vãzut atâþia oameni 
fericiþi pentru cã au acceptat sã þi se alãture, pentru aceºti ani în care ai dãruit 
fãrã sã aºtepþi ceva în schimb, considerând, aºa cum tu însãþi spuneai, cã a 
dãrui este o problemã de atitudine ºi nu de posibilitãþi. Îþi mulþumim cã ai 

A

Venituri mai mari, o casã de vis, vacanþe deosebite, 
prieteni adevãraþi… sunt doar câteva dintre lucrurile 
pe care Forever ni le oferã. Dar, pe lângã toate 
acestea, Forever ne oferã ºansa de a simþi cã suntem 
utili ºi importanþi, de a ºti cã munca ºi devotamentul 
nostru conteazã ºi sunt rãsplãtite pe mãsurã. Pe 
lângã Planul de marketing generos, stimulentele, 
întâlnirile europene ºi internaþionale ºi programul 
unic Profit Sharing, Forever le-a acordat totdeauna o 
atenþie specialã colaboratorilor sãi cei mai buni, care 
participã an de an la Raliul Mondial - o întâlnire cu ºi 
pentru top distribuitorii companiei. Maria Pop 
reprezintã de ani de zile þara noastrã la Raliul 
Mondial, alãturi de familia Vera & Aurel Meºter, 
Diamant Safir Manageri ºi distribuitorii anului 2006 
în România ºi de Managerii Generali Forever 
România. Atunci când pentru mulþi români grija zilei 
de mâine era încã o problemã, Maria a acceptat provocarea Forever ºi a împãrtãºit-o cu Vera ºi Aurel, devenind sponsorul acestui cuplu tânãr, entuziast ºi 
ambiþios. Astfel s-a format o echipã extrem de valoroasã, cu oameni de excepþie pentru care nu existã limite, iar imposibilul devine posibil atunci când crezi cu 
tãrie în ceea ce faci. 

Vã dorim tuturor mult succes ºi împlinirea tuturor þelurilor pe care vi le-aþi propus!



Tot mai sus

n secolul al 15-lea, oamenii credeau cã pãmântul este plat ºi, prin cunoºtinþelor, familiei, prietenilor, despre experienþele voastre. Împãrþind 
urmare cã navigarea în jurul lumii este imposibilã. Riscându-ºi viaþa, produsele Forever cu ceilalþi, contribuiþi la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii lor. 
Cristofor Columb a acceptat provocarea ºi a pornit sã navigheze în Existã oare un lucru mai frumos în care sã investiþi credinþã?!

jurul lumii în 1492.  În 1953, oamenii spuneau cã este imposibil ca cineva sã 
alerge pe o distanþã de o milã în mai puþin de 4 minute. În 1954, englezul A doua parte a formulei succesului, credinþa în abilitatea voastrã de a realiza 
Roger Bannister a alergat o milã în 3 minute ºi 59 de secunde, iar recordul ceea ce v-aþi propus, reprezintã cu adevãrat o provocare. Puteþi întâlni în 
sãu a fost doborât, ºase sãptãmâni mai târziu, de John Landy. În 1968, drumul vostru negativiºti, persoane care nu sunt dispuse sã investeascã 
oamenii credeau cã nu este posibil ca un semen de-al lor sã ajungã pe Lunã. încredere. Ei sunt totdeauna în preajmã. Ei sunt cei care i-au spus lui Columb 
Neil Armstrong le-a dovedit cã s-au înºelat ºi în 1969 fost primul om care a cã navigheazã spre eºec, lui Bannister cã nu se miºcã destul de repede, lui 
pãºit pe Lunã. Toate acestea sunt realizãri incredibile care au schimbat Armstrong cã nu va reuºi niciodatã sã punã piciorul pe Lunã. Depinde doar 
lumea ºi toate au avut ca punct de pornire un lucru simplu, dar extraodinar de voi dacã îi ascultaþi ºi dacã permiteþi ca atitudinea lor negativã sã vã 
de puternic: credinþa. întunece viziunea asupra succesului. Fiecare dintre noi putem ºi trebuie sã 

ne preocupãm de propria realitate, de propriul viitor ºi sã mergem mereu 
ªi voi puteþi sã faceþi imposibilul posibil în viaþa voastrã prin puterea înainte.
credinþei. Pentru a profita de o oportunitate, de ºansa de a realiza ceea ce vã 
doriþi ºi pentru a avea succes trebuie sã credeþi în ceea ce faceþi ºi în Unii dintre voi sunteþi abia la început de drum, întrebându-vã: „Oare ce pot sã 
abilitatea voastrã de a realiza acel lucru. realizez?”, iar alþii aþi atins deja succesul în marea familie Forever ºi vã 

întrebaþi: „Cum pot sã îmi dezvolt ºi mai mult afacerea?” 
Prima parte a acestei formule a succesului, credinþa în ceea ce faceþi, vine de 
la sine în Forever Living. Persoanelor cu cea mai micã urmã de îndoialã în Indiferent de punctul în care vã aflaþi, vã sfãtuiesc sã aveþi mereu în vedere 

„R”, pe care vi-i prezint „ cei patru în continuare.calitatea de excepþie a produselor Forever le spun cu încredere: Încercaþi-
le”. Produsele noastre vorbesc de la sine ºi vã ajutã sã le vorbiþi din suflet 

Ne-am obiºnuit sã recunoaºtem de multe ori oamenii dupã prezentãri mai 
degrabã tehnice, uitând sã descoperim ce se ascunde în spatele unui nume 

ºi al unei funcþii. Cu siguranþã numele lui Navaz este familiar multora, 
dar au ºansa sã o cunoascã doar cei care au participat la Raliurile Mondiale 

ºi la Super Raliurile din Statele Unite. 
Rex o numeºte, atât de sugestiv, „mâna mea dreaptã la serviciu”. 

Devotatã companiei de peste 25 de ani, totdeauna neobositã, animatã de o 
extraordinarã capacitate de a iubi ºi de o disciplinã riguroasã, care o ajutã 

sã facã faþã provocãrilor zilnice, Navaz se implicã 
trup ºi suflet în toate activitãþile iniþiate de companie. 

Prin intermediul acestor rânduri este aproape de fiecare dintre noi, 
cu câteva gânduri ºi sfaturi utile pe drumul spre succes.

Î
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Primul R vine de la „respect”, faþã de voi ºi faþã de ceilalþi. 
Respectul faþã de voi înºivã înseamnã sã vã cunoaºteþi 
adevãrata valoare, sã aveþi simþul integritãþii morale ºi viziune 
asupra viitorului. Este important sã vã conduceþi viaþa dupã 
reguli clare, sã fiþi flexibil ºi totuºi  orientat asupra scopurilor 
personale. Respectul faþã de alþii înseamnã sã fiþi atenþi, sã îi 
ascultaþi, sã fiþi alãturi de ei atunci când au nevoie de sprijin. 
Pentru a reuºi în viaþã, orice om trebuie sã menþinã relaþii bune 
cu cei din jurul sãu, sã fie cinstit ºi sã aibã abilitatea de a rezolva 
cu tact situaþiile delicate. 

Cel de-al doilea R vine de la „responsabilitate”. Este esenþial sã 
vã asumaþi responsabilitatea propriei viziuni ºi a viitorului. Acest 
lucru cere timp, energie ºi efort. Transformarea imposibilului în 
posibil necesitã muncã susþinutã ºi angajament sincer. Cu cât vã 
asumaþi mai mult responsabilitatea, cu atât mai aproape veþi fi 
de a vã transforma visele în realitate. 

Respect 

  Responsabilitate
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Ultimul, dar nu cel din urmã R vine de la „Rex”. Citind aceste câteva 
rânduri, gândiþi-vã la Rex, care a creat un imperiu internaþional într-o zi 
toridã de varã, alãturi de câþiva prieteni, în garajul sãu. Bazându-se pe 
respect, responsabilitate ºi risc, Rex ºi-a schimbat nu doar propriul 
viitor, ci ºi pe al meu ºi pe al altor milioane de oameni. Rex a crezut în 
produse, în el însuºi ºi în transformarea imposibilului în posibil. Fãrã 
credinþa cã ºi noi putem avea realizãri de excepþie, ne vom întreba 
mereu cât de departe putem naviga sau pe ce distanþe putem cãlãtori. 
Rex, eu ºi întreaga familie Forever Living, cu toþii credem în voi ºi în 
capacitatea voastrã de a vã depãºi limitele ºi de a reuºi!

Vã doresc o ascensiune linã ºi cât mai înaltã!

Navaz Ghaswala
Vice-Preºedinte Executiv Forever Living Products International

     Rex

„Dacã-þi poþi imagina, atunci poþi obþine. 
 Dacã poþi visa, atunci poþi sã devii.“   William Arthur Ward        

   Risc
Cel de-al treilea R vine de la „risc”. Pentru unele persoane, a 
face primul pas cãtre împlinirea viselor este similar cu a sãri de 
pe un munte. A-þi asuma un risc este uneori înspãimântãtor, dar 
este ºi mai înspãimântãtor sã nu þi-l asumi deloc. Trebuie sã fiþi 
conºtienþi de acest lucru chiar ºi atunci când vã asumaþi un risc 
ºi lucrurile nu ies aºa cum v-aþi fi aºteptat. Din orice situaþie cu 
care ne confruntãm în viaþã avem ceva de învãþat. Doar astfel 
putem evolua. Învãþaþi din greºelile proprii, faceþi schimbãri, 
cãutaþi înþelepciunea. 
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Cosmeticaloe

Un pãr sãnãtos reprezintã unul dintre cei mai importanþi factori pentru 

frumuseþe. De multe ori avem însã impresia cã podoaba noastrã capilarã 

nu trebuie îngrijitã la fel de mult ca tenul, unghiile sau ochii. Ba chiar îl 

agresãm constant prin diferite proceduri de întindere, încreþire, vopsire, 

periere ºi prin aplicarea multor produse despre care ºtim doar ce promite 

reclama cu actriþa noastrã preferatã, al cãrei pãr aratã superb. 

Forever Living îþi oferã 

un set complet pentru 

îngrijirea ºi coafarea 

pãrului. ªamponul, 

balsamul, fixativul ºi 

gelul de pãr de la 

Forever te vor face 

atât de fericitã încât 

vei uita cã mai existã 

alte produse de 

hairstyling! 
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pãrul nostru este constituit în proporþie de 97% 
din proteine?
 

90% din firele de pãr de pe scalp cresc activ, în 
timp ce 10 procente „se odihnesc”?
 

pãrul cade mai mult în timpul iernii decât în orice 
alt anotimp?
 

densitatea firelor podoabei capilare þine de 
culoarea pãrului?  
blonzii au aproximativ 140 000
ºatenii – 110 000
bruneþii – 108 000
roºcaþii – 90 000
 

femeilor le creºte pãrul mai lent decât bãrbaþilor?
 

pãrul asiaticilor este cel mai elastic ºi creºte cel 
mai repede?
 

pãrul africanilor este cel mai fragil? 

„Personalitatea este pentru om 
ceea ce parfumul este pentru floare.“   

Charles M. Schwab

Aloe Jojoba Conditioning Rinse, cu o nouã formulã, va avea 
din luna aprilie acelaºi preþ ºi pc ca Aloe Jojoba Shampoo.

Preþ depozit (fãrã TVA)         # 11,17 Euro
Preþ consumator (fãrã TVA)  # 18,07 Euro
0,070 pc
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Cine îndrãzneºte reuºeºte

lanul de marketing Forever Living Products îþi oferã scopuri clare ºi Aºa cã, în fiecare dimineaþã stabileºte-þi ceva de realizat înainte ca ziua sã se 
realizabile pentru care poþi lucra din prima clipã alãturi de echipa termine: sã vorbeºti cu cineva despre aceastã oportunitate. Dar cu cine? 
companiei. Încã de la începutul carierei, orice distribuitor are scopul de Poate fi cineva din agenda telefonului tãu, unul dintre cei care cumpãrã 

a deveni Asistent Supervizor. Calea de realizare a acestui þel este foarte clarã: produsul de la tine, cineva întâlnit întâmplãtor. Secretul? Concentreazã-te 
acumuleazã 2 puncte credit (pc) din vânzãri personale în intervalul a douã luni asupra scopului tãu de-a lungul întregii zile, fii pregãtit sã discuþi despre 
consecutive. Odatã ce ai atins acest nivel, imediat eºti provocat spre   af a ce r e  în   fie c are moment ºi pãstreazã-þi hotãrârea de a vorbi cu cineva 
alt obiectiv: sã devii Supervizor. Din nou, direcþia este extrem de clarã: înainte de venirea nopþii.
sponsorizeazã ºi instruieºte cel puþin trei distribuitori, care sã realizeze câte 4 
pc pe lunã. Atunci când grupul acumuleazã vânzãri în valoare de 25 puncte Foloseºte acest proces pentru a-þi 
credit pe o perioadã de douã luni, ºi acest scop este atins. realiza toate obiectivele Forever, 

pentru cã dã rezultate magice. 
ªi astfel se succed realizãrile, pânã la nivelul de Manager Diamant Centurion. Foloseºte-l pentru a câºtiga maºina 
Întotdeauna existã o nouã provocare pentru a atinge culmi mai înalte, pentru Forever, pentru a deveni Safir Manager 
a-þi spori veniturile prin muncã orientatã spre þeluri specifice. Iar pe lângã sau pentru a primi un cec Profit 
Planul de marketing, þi se oferã ºi alte obiective: Programul Stimulativ de Sharing generos! Lumea, cu tot ce-þi 
Merit, Bonusul GEM, Super Raliul, President's Club ºi Profit Sharing. Indiferent poate oferi, este a ta, dacã ºtii sã-þi 
de nivelul la care te afli în planul tãu de afaceri, sigur ai un þel care îþi cere stabileºti scopurile ºi lucrezi cu 
concentrare, pentru a cãrui realizare trebuie sã faci paºi substanþiali în fiecare perseverenþã pentru a le realiza.   
zi.

Dar simplul fapt cã ai un scop nu-þi va asigura succesul. Þelul devine eficient 
numai atunci când îl foloseºti pentru a-þi ghida activitãþile cotidiene. 
Ataºeazã-i þelului tãu o datã fixã de realizare. Astfel va deveni un factor 
motivaþional foarte puternic. Un cadru temporal îþi dã 
posibilitatea sã plãnuieºti eficient efortul pe care-l faci 
pas cu pas.

Când îþi transformi obiectivul în activitãþi specifice de 
zi cu zi,  nu þi se mai pare atât de dificil sã-þi realizezi 
dorinþa, pentru cã ceea ce poate pãrea greu atunci 
când e privit în ansamblu, devine uºor odatã ce este 
descompus în mai multe etape. Când 
te confrunþi cu sarcina de a vorbi cu 
douãzeci ºi cinci de oameni, te poþi 
gândi cã este mult prea greu; dar dacã 
vorbeºti cu un om pe zi, sarcina nu þi se 
mai pare aºa de complicatã. Odatã ce 
þi-ai definit activitãþile cotidiene, restul 
urmeazã natural, precum cursul unei 
ape.

Planul de 

Marketing

FOREVER

Distribuitor Nou

43% Profit

Bonusul GEM 

Prima generaþie A 2-a generaþie A 3-a generaþie

6%

3%
2%

Bonusul de conducere

7% 4% 3%

6% 5%

8%

9%

5% 4%

Diamant
25 Manageri

Dublu Diamant
50 Manageri

Triplu Diamant 
75 Manageri

Diamant-Safir
17 Manageri

Safir
9 Manageri

Soaring 
5 Manageri

Senior 
2 Manageri

Manager 

 

Asist. Supervizor
5%

Bonusul de Volum Personal 

2 pc 25 pc 75 pc 120 pc

3%

5%8%

5%10%13%

Bonusul de Volum pe Grup

Manager 
18%

Asist. Manager 
13%

8%
Supervizor 

Reducere 30% 

pc indicã puncte credit

P

„Nimic nu e prea greu dacã e împãrþit
în paºi mai mici.“   Henry Ford

Traducere ºi adaptare din Revista Forever SUA
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m început colaborarea cu Forever Living Products în noiembrie 2004, 
când am participat la o întâlnire organizatã de douã persoane speciale, 
care urmau sã ne devinã îndrumãtori pe drumul cãtre succes, Emilia ºi 

Petru Truºcã. Ei ne-au deschis uºa ºi ne-au invitat sã pãºim împreunã spre un 
nou stil de viaþã, în spiritul Forever.

Am atins nivelul de Supervizor în februarie 2005, dupã care a urmat o 
perioadã de instruire, un proces de transformare interioarã. Am învãþat ce 
trebuie sã facem, sã iubim ceea ce facem, sã credem în ceea ce facem, sã 
avem atitudine pozitivã, entuziasm ºi perseverenþã. În octombrie 2006 ne 
aflam în cursa de calificare pentru Raliul European din Suedia ºi eram tot la 
nivelul de Supervizor. Am primit un telefon de la îndrumãtorii noºtri, care ne 
programaserã deja succesul pentru finalul anului 2006. Am înþeles cã 
respectând strategia propusã, odatã ce ne calificãm la Raliul European, 
putem trece prin nivelul de Asistent Manager, ca rapidul prin gãrile mici, iar la 
31 decembrie 2006 sã atingem nivelul de MANAGER.

Împreunã cu fetiþa noastrã Cezara, care la 6 aniºori ne susþine în tot ceea ce 
facem, am lipit douãzeci de afiºe în toatã casa cu obiectivul: MANAGER 31 
decembrie 2006! Cu o dorinþã arzãtoare, cu entuziasm ºi multã perseverenþã Urmãtorul nostru obiectiv? Sã-i ajutãm pe toþi entuziaºtii din echipa noastrã 
am urmat traseul propus, iar la sfârºitul lunii noiembrie, am calculat punctajul sã atingã nivelul de Manager. Ni s-a confirmat încã o datã cã „trebuie sã fii 
pentru obiectivul fixat, Raliul European, ºi am constatat cã suntem deja înainte de a face ºi sã faci 
Asistent Manageri. Nimic nu ne-a putut opri sã ne împlinim visul mult dorit - la înainte de a avea“! 
31 decembrie 2006 eram MANAGERI! Am avut tot timpul în minte ºi am pus în 
aplicare principiile prezentate în broºura „De la Supervizor la Manager“. Dacã Vã dorim tuturor sã trãiþi 
Forever a realizat pentru dezvoltarea noastrã acest manual de instruire, de ce emoþia de a atinge nivelul 
sã nu-i urmãm sfaturile? de Manager ºi urmaþi 

acest îndemn: „Daþi voie 
La sãrbãtoarea Success Day din 27 ianuarie 2007, împreunã cu patruzeci de îndrumãtorilor sã vã 
suflete entuziaste din echipa noastrã, am trãit emoþia momentului în care   programeze succesul“!
ne-au fost înmânate strãlucitoarele insigne de Manager de cãtre Directorii 
Generali.

A

Alina ºi Daniel Blendea 
Manageri

foreverliving.com
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Primii paºi

n aceastã afacere totul este ºi se face pur ºi simplu, exact cum spune ºi Este extraordinar sã vezi cum partenerii de afacere din echipa ta îºi ating 
preºedintele companiei, Rex Maughan. Ai nevoie doar de câteva visele în Forever, sã fii alãturi de ei ºi atunci când trec prin situaþii mai delicate, 
ingrediente care fac afacerea sã funcþioneze: pentru a le da forþã ºi încredere, ºi atunci când au împliniri atât pe plan 

personal, cât ºi profesional. Sã fii alãturi de ei când îºi întemeiazã sau îºi sã iubeºti oamenii
mãresc familia. Avem în echipã douã doamne de 40 de ani, Asistent sã respecþi oamenii ºi condiþiile lor
Manageri, însãrcinate în luna a 6-a, Gina ºi Carmen; una este sponsor, sã-i consiliezi.
cealaltã este cea sponsorizatã. Avem în echipã ºi persoane de 70 – 75 de ani Apoi toate merg mânã în mânã ºi, dacã la toate acestea mai adaugi ºi o 
care doresc sã schimbe ceva în viaþa lor ºi nu li se pare cã ar fi târziu.muncã fãcutã cu simþul responsabilitãþii ºi al excelenþei, succesul este 

garantat.
Ce poate fi mai minunat decât sã-þi spunã un copil de 4 ani (Teo): „M-ai fãcut 
atât de fericit cã mi-ai adus Freedom (cadou de Crãciun), este exact ce-mi Realizãrile noastre în Forever se mãsoarã în satisfacþiile pe care le avem, iar 
doream mai mult!“ Sau o domniºoarã, suferind de Sindrom Down (Ioana), cea mai mare satisfacþie este echipa noastrã minunatã. Împreunã cu 
care respirã ºi trãieºte Forever prin toþi porii ºi nu lipseºte de la nicio întâlnire. persoane deosebite am reuºit sã aducem bucurii, sãnãtate ºi prosperitate în 
Sau atunci când vin partenerii tãi ºi se mândresc cu ceea ce au reuºit sã casele multor oameni. Avem satisfacþii atunci când oamenii se alãturã unui 
realizeze (prieteni care ºi-au cumpãrat maºini noi cu „banii jos“ datoritã nou stil de viaþã, dar mai mult, avem împlinirea unei munci bine fãcute atunci 
bonusurilor obþinute din activitatea Forever). Vezi cum oameni mereu când oamenii din echipã primesc bonusuri care, pentru cei care se implicã, 
încruntaþi au început sã zâmbeascã, iar exemplele pot continua... este vorba sunt întotdeauna mai mari decât salariile lor.
de o satisfacþie profundã ºi de duratã, care apare atunci când faci totul cu 
implicare ºi dragoste faþã de oameni. Este fantastic!

„Munceºte distrându-te!” este motto-ul care nouã ne-a adus realizãri ºi 
împliniri în afacerea Forever. Dacã îmbini aceste douã elemente poþi obþine tot 
ceea ce îþi oferã compania pe lângã bonusul lunar (Programul Stimulativ de 
Merit, participarea la întâlnirile europene, participarea la întâlnirea 
internaþionalã din America, Profit Sharing ºi onoarea de a fi membru 
President's Club).

Î

Într-o lume plinã de aºteptãri ºi transformãri, unde fiecare spera sã 
fie mai bine ºi sã se schimbe din senin ceva, noi am decis sã facem 
zilnic ceva pentru a ne îmbunãtãþi viaþa ºi pentru a obþine ceea ce ne 
dorim.
Am luat aceastã decizie din momentul în care Forever a devenit 
pentru noi a doua familie. Este adevãrat, nu s-a întâmplat totul peste 
noapte, aºa cum mulþi se aºteaptã, dar dacã nu te hotãrãºti nu se va 
întâmpla niciodatã.

Întâlnirea  Managerilor 
Sovata 2006

Poiana Sãratã 2006

oust  
H on
Tex sa
2006
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Am obþinut toate aceste recompense, iar anul trecut am realizat ºi 
programul Profit Sharing. Acum aºteptãm cu mare emoþie cecul pe care 
o sã-l primim la Raliul European din Suedia. Trei evenimente 
extraordinare vor avea loc în aprilie 2007 la Stockholm - Raliul 
European, împãrþirea profitului ºi Raliul Mondial. De asemenea, anul 
acesta avem onoarea de a face parte din President's Club. Spunem asta 
cu mândrie, suntem fericiþi ºi încântaþi, pentru cã suntem un exemplu 
pentru echipa noastrã. Statutul de membru President's Club ne 
motiveazã sã fim tot mai buni, sã ne consolidãm permanent echipa, ne 
oferã posibilitatea de a ne afla mai aproape de companie ºi de a ne 
implica tot mai mult în activitãþile acesteia. Totodatã, acest statut 
reprezintã o mare satisfacþie, iar faptul cã ne aflãm acum aici este o 
dovadã cã, pentru aceeaºi muncã pe care o faci zi de zi, compania te 
recompenseazã ºi te apreciazã.

Într-adevãr, avem parte de „cea mai mare oportunitate din lume”. 
ªi vã spunem ºi noi, la fel ca preºedintele companiei noastre: 

„Alãturã-te nouã ºi-þi promitem o cãlãtorie de neuitat!” 
Iar dacã iubiþi viaþa, atunci nu pierdeþi timpul, 

fiindcã timpul este materialul din care este fãcutã viaþa!

President's Club 2007

„Cea mai importantã victorie nu constã în a nu cãdea niciodatã, 
ci în a te ridica de fiecare datã când cazi.“   Oliver Goldsmith 

Maria & Daniel Parascan
Senior Manageri, 

Membri President's Club



Vrei sã-þi dezvolþi ºi mai mult afacerea Forever? Îþi doreºti sã le oferi colaboratorilor
mai multe informaþii despre produse? Vrei sã înscrii oameni noi în echipã? 

ºi urmãtoarele materiale informative:

On-line  

 
Catalog de produse    Manual de produse    Flip-chart     Set de înscriere     Mostre de produse (maxim 8 bucãþi)

www.comenziforever.ro

„3 PAªI SPRE EXTRAORDINAR!“
 Sistem de Start în Network Marketing  

 Constantin D. Pavel
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Broºura de oportunitate
într-o nouã prezentare

Alãturi de produse în valoare de cel puþin 50 Euro + TVA, poþi comanda:

0800 802 563 

Tel-verde  prin din aprilie

Aºteptãm zilnic 
telefoanele voastre, 
între orele 10:00 – 16:00, 
cu excepþia zilelor 
de sâmbãtã, duminicã 
ºi a ultimelor trei zile 
lucrãtoare ale lunii.

Taxa de expediere/colet:
14 RON (TVA inclus)

Detalii despre efectuarea comenzilor
on-line ºi prin tel-verde sunt disponibile
în numerele din martie ºi iulie 2006 ale
revistei Forever ºi pe www.foreverliving.com



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

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

Vã reamintim cã în prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Programul ºi adresele depozitelor Forever România 

Distribuitorii care factureazã lunar bonusurile ºi sunt plãtitori de TVA sunt 
rugaþi sã trimitã, o datã cu prima facturã emisã în luna ianuarie, ºi o copie 
dupã noul „certificat de înregistrare fiscalã în scopuri de TVA“.
Distribuitorii care doresc sã achiziþioneze produse pe PFA, AF sau SRL 
trebuie sã aducã, în vederea emiterii facturii de cãtre FLP, o copie dupã 
noul „certificat de înregistrare fiscalã în scopuri de TVA”. 
Persoanele fizice autorizate ºi asociaþiile familiale vor trimite în mod 
obligatoriu o copie dupã acest certificat, chiar dacã nu sunt plãtitori de 
TVA, deoarece vechile coduri fiscale identice cu codul numeric personal 
(CNP) NU mai sunt valabile.  
Conform noilor reglementãri, nu putem accepta ºi, în consecinþã, nu 
putem plãti facturile care nu conþin noul cod fiscal al emitentului. 
Vã mulþumim pentru înþelegere!

17foreverliving.com

Sunt susþinute de cei mai de succes lideri din reþeaua Forever. Vã oferã un 
plus de instruire pentru calificarea dvs. 
la nivelul de Manager.
IMPORTANT! Sã aveþi cu dvs. broºurile: 
„Planificarea afacerii Forever” ºi 
„De la Supervizor la Manager”

BRA{OV

CONSTANÞA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE 
Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA

IA{I

SALA - UNIVERS T

SALA - IUSTIN MOISESCU

31 martie - 
28 aprilie - Eleonora & Florea Baciu
26 mai - Szabó Éva

Marilena & Teodor Culiºir  

Toate `ntâlnirile se desf\[oar\ `ntre orele 10:00 - 14:00

Întâlniri lunare de planificare 
a afacerii Forever

SALA DE FESTIVITÃÞI - Liceul Elena Cuza

în CRAIOVA ARAD

SALA - CASEI SINDICATELOR 

31 martie - 
28 aprilie - Maria Pop 
26 mai - Mircea & Dana Olariu

Tatiana & Vasile Tofan

31 martie - 
28 aprilie - Camelia & Daniel Dincuþã
26 mai - Constantin & Tania Popa

Maria & Daniel Parascan

31 martie - 
28 aprilie - Emanoil Mandreºi
26 mai - Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Lucica & Gheorghe Tãbãcaru

31 martie - 
28 aprilie - Ramona & Dorin Vingan
26 mai - Tatiana & Vasile Tofan

Vera & Aurel Meºter

31 martie - 
28 aprilie - Iulia Beldiman
26 mai - Vera & Aurel Meºter

Constantin & Tania Popa

31 martie - 
28 aprilie - Szabó Éva
26 mai - Lucica & Gheorghe Tãbãcaru

Ramona & Dorin Vingan

SALA DE PREZENTARE FOREVER 
Aleea Alexandru nr. 51,  lângã sediul Omniasig

BUCUREªTI

Acum ºi 

Stima]i distribuitori, 

 

Avem rug\mintea ca toate formularele care se înainteaz\ c\tre Forever 
Living Products România (formulare de înscriere, de comand\, fi[e bancare, facturi) s\ fie 
completate integral [i corect cu datele dvs. de identificare (nume, prenume, adres\, CNP, nr. de 
tel). V\ mul]umim anticipat pentru în]elegere.

SUCCESS DAY SUCCESS DAY 
Vã aºteptãm cu drag sã fiþi alãturi de noi pe 
24 martie 2007, din nou, la Sala Palatului!

Bucureºti, 24 martie

Întreb\rile

Important! 

Art. 68  

 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 Forever. Nu se vor da informa]ii pe teme 
medicale prin telefon. 

Distribuitorii care au depus fiºa bancarã pentru virarea bonusului sunt rugaþi sã meargã la 
sucursala BRD indicatã pe fiºã, în termen de maxim 60 de zile de la depunere, pentru ridicarea cardului. În 
caz contrar, acesta va fi distrus de cãtre bancã.
  
Având în vedere punctul 5 din Formularul de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor metodologice 
privind Codul de Procedurã Fiscalã (Hotãrârea de Guvern nr. 1050/01.07.2004):

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.

Cei care ne expediazã facturi de bonus, trebuie sã completeze 
la datele bãncii FLP urmãtorul cont:  
RO16BRDE450SV01007574500

Dragi distribuitori, Sala de prezentare din sediul central (Bd. Aviatorilor, nr.3) de la etajul 2,  
s-a mutat vis-a-vis, pe Aleea Alexandru nr. 51, lângã sediul Omniasig.

În conformitate cu art. 134 din noul Cod Fiscal, rugãm toþi distribuitorii care factureazã 
bonusurile cãtre FLP România sã emitã lunar facturile pentru serviciile pe care le desfãºoarã. 
 

Facturile care însumeazã bonusurile aferente mai multor luni nu vor mai fi acceptate, deoarece 
sumele care reprezintã bonusurile din lunile anterioare nu mai sunt deductibile din punct de 
vedere fiscal (inclusiv TVA-ul). 
 

Facturile emise de cãtre distribuitori în luna în curs trebuie sã ajungã la sediul firmei cel târziu 
pânã în data de 10 a lunii urmãtoare (Exemplu: bonusurile din ianuarie trebuie facturate în 
cursul lunii februarie – cu data de februarie! – iar aceste facturi trebuie sã ajungã la Sediul 
Central cel târziu în data de 10 martie). 

PROGRAMUL DE PA{TI 
Stima]i distribuitori, dorim s\ v\ inform\m c\:
Luni, 9 aprilie, depozitele Forever vor fi închise.

1. Pentru cei care vireazã contravaloarea produselor prin bancã (Ordin de platã) contul este:
    RO74BRDE450SV01018054500

Cum plãteºti produsele Forever? 
- la orice unitate CEC ( );
- la toate depozitele Forever din þarã, prin intermediul cardului bancar
- la orice sucursalã BRD sau prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD),  

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

în zilele de luni, unitãþile CEC vor fi deschise pânã la orele 18,30

2. Pentru comenzile online [i prin Tel Verde contul este: 
    RO24BRDE450SV09924624500 (cont special pentru colete)

Important 

Verificarea 
punctelor
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SPONSORIASISTENT MANAGERI

SPONSORI

MANAGERI
Ion & Dorina Ciolac

Cerasela Coandã
Maria Dãnãlache

Daniel Marin

Deva
Alba-Iulia
Piteºti
Mareº, AG

Lucian & Cerasela Ploscar
Mariana & Nicolae Rîºteiu
Daniel Marin
Elena & Constantin Marin

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

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

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

Aurel & Veronica Meºter (1)
Camelia & Daniel Dincuþã (2)
Maria Pop (3)
Petru & Emilia Truºcã (10)
Vajda Katalin (4)
Ramona & Dorin Vingan (6)
Daniel & Maria Parascan (5)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8)
Mircea &  Dana Olariu (9)
Marilena & Teodor Culiºir (12)
Szabó Éva (7)
Constantin & Tania Popa (15)
Cristiana & Eugen Dincuþã (11)
Kele Mónika (16)
Smaranda Sãlcudean (14)
Marinela Tuþuleasa (20)
Aszalos Ibolya & Csaba (nou)
Elena  & Virgil Angelescu (nou)
Camelia & Vasile Oprea (nou)
Derzsi Sámuel & Etelka (13)

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

Daniel & Maria Parascan
Petru & Emilia Truºcã 
Camelia & Vasile Oprea 
Eugen & Maria Plugaru
Daniel Marin
Mariana & Nicolae Rîºteiu
Constantin & Tania Popa
Cerasela Veronica Coandã
Elena & Constantin Marin
Lucian & Cerasela Ploscar

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

10.

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

Maria Camelia Cenuºe
Cerasela Veronica Coandã
Florentina & Marian Butãriþã
Elena Ivaºcu
Maria & Cristian Pertea
Gabriela Liliana Smuczer
Petru & Emilia Truºcã
Simona Nicoleta Petric
Radu Haþegan
Alina & Viorel Cojocaru

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

10.

Camelia & Vasile Oprea
Mãndiþa Iftode
Cerasela Coandã
Maria Rusu
Veronica Pîrvu
Maria Dãnãlache
Felix Enache
Constantin & Tania Popa
Marius Enache
Nicoleta & Marian Duminicã
Genoveva Ianiºevschi
Lelioara & Constantin Miricã
Aszalos Ibolya & Csaba
Eugen & Maria Plugaru
Letiþia & Vasile Mãrcuº
Elza Mihalcea
Ileana Calotã
Carmen Muscalu
Maria Mãrcuºan-Dumitru
Claudius Florescu
Mariana & Liviu Haitã

Iordache & Aneta Andronic
Ileana Calotã

Maria Cenuºe
Claudia & Alexandru Chiriac-Bãnicã

Maria Cojocaru
Nicoleta & Marian Duminicã
Elena & Constantin Enache

Marius Enache
Felix Enache

Claudius Florescu
Saveta Holboceanu

Maria Mãrcuºan-Dumitru
Elza Mihalcea

Lelioara & Constantin Miricã
Miszig Mihaela

Pál Ildikó & Sándor
Veronica Pîrvu

Zenovia & Cãtãlin Riglea
Maria Rusu

Mariana & Ion Traºcã
Simona & Tiberius Voichiþa-Ungureanu

Galaþi
Pesteana-Bîlteni, GJ
Timiºoara
Sãcele, BV
Þicleni
Piteºti
Iaºi
Iaºi
Iaºi
Piteºti
Iaºi
Braºov           
Braºov
Braºov
Satu-Mare
Braºov
Þicleni
Bacãu
Braºov
Curtea de Argeº
Craiova
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STIMULENTUL I Tatiana & Florin Gonþ Tatiana & Vasile Tofan Varga Csaba Attila & Viorica
Dorin & Dana Ion Iuliana & Liviu Toma Petru & Gheorghiþa VasinFlorentina & Pavel Anton 
Angelica & Ioan Lucuþ Marinela Tuþuleasa Veres Juliana Angela & Ioan Arcãlianu
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu Valerica & Gheorghe Þâmpu Aszalos Ibolya & Csaba
Adiel & Magdalena Miu Ujlaki Csaba & Anna MáriaLeonora & Florea Baciu STIMULENTUL III
Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfãlean Adriana & Constantin Vasile Elena Bãdrãgan Gizella & Marius Botiº 
Aurelia & Auricã Nãstase Rodica & Emanuel Voicu VulcãneanBenedek József Mihály & Judit Marilena & Teodor Culiºir
Constantin & Magdalina NiþuAtena & Vasile Bîrlea Camelia & Daniel Dincuþã 

Veronica & Costel Burnichi Camelia & Vasile Oprea STIMULENTUL II Aurel & Cornelia Durigã 
Daniel & Maria ParascanMaria Buzdugan Elena & Virgil Angelescu Horaþio Kogler
Ioan & Paraschiva PãcuraruIlie & Adriana Carciuc Iulia Beldiman Doina & Dãnuþ Hanganu 
Dragoº PostelnicuDaniel Cifor Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Veronica Meºter 
Emilia & Dinu PotopCarmen & Dorel Ciutacu Cristiana & Eugen Dincuþã Mircea & Dana Olariu
Elena Sandu Livia & Gheorghe Cusiac Gheorghe & Adelina Filip Kele Mónika 
Smaranda SãlcudeanMihaela Dan Corina & Dorin Frandeº Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Marcela Stoica Maria Dãrãban Mádly Susana & Ludovic Maria Pop 
Felicia & Siminel SumanariuViorel & Dumitra Dincã Emanoil & Georgeta Mandreºi Szabó Éva 
Felicia & Vasile ªantaMihaela & Ion Dumitru Lucica & ªtefan Nemeº Vajda Katalin 
Marcela & Ion ªerban Mircea & Raluca Fage Papp Miklós Ramona & Dorin Vingan 
Niculina ªtefanaCristina Luminiþa Florea Constantin & Tania Popa
Lucica & Gheorghe TãbãcaruValentin & Sonia Florescu Szabó József & Marika
Romicã & Luminiþa TimofteGál Irén 

 

Petru & Emilia Truºcã

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI SPONSORI
Daniela & Vasile Alexandru

Maria & Gheorghe Alexe
Eugenia & Dragoº Anghel-Vlad

Antalka Jakab Gyula
George Axinte
Victoria Badea

Meletia & Octavian Bãdescu
Elena Bãieºu & Dorel Bãiescu

Iuliana & Marin Bãnicã
Cristina & Sebastian Boca

Anastasia & Gheorghe Bodolicã
Florentina & Marian Butãriþã

Elena Chiriac
Marinela Chiriac

Elena Chiriþã
Mariana & Marius Chiriþã-Sileanu

Corina & Constantin Ciobanu
Gabriel Ciontea

Alina & Viorel Cojocaru
Gabriela Comiºel

Mirela Cozma
Olivia & Vasile Criºan
Bogdan Dumitrescu

Liliana & Ioan Dumitru
Maria & Valeriu Durbalã

Aurelia & Sorin Gerea
Mioara Gherman

Mihaela & Nicuºor Guriþã
Nadina Ilisie

Maria Ilisie
Elena Ivaºcu

Viorica & Liviu Lozneanu
Liliana Lupoaie

Sofia & Ion Macovei
Gina & ªtefãnicã Mãcreanu

Niculai & Mariana Mãluº
Laurenþia Mardare

Viorel Marin
Mihaela & Amir Menlibar

Virgil & Melentina Mihãilã
Delia & Sorinel Mihalcea

Mihaela Miricã
Mustafa Mohamed Abdalla
Simona & Gavril Mutrescu

Marioara Neniþã
Margareta & Ion Niculescu

Viorica Oniga & Romulus Bãnicã
Angela Onucu

Eugen & Ana Pãcuraru
Ioan & Melinda Pascal

Rodica Pãun
Constantin & Magdalena Paval

Maria Petcu
Petoõ  Zoltán & Erika

Simona Petric
Olga Preda

Stela Ruzici
Mariana Saioc

Gabriela Smuczer
Lidia Stoian

Florin Stoica
Szots István & Lili

Sztakics Judit
Viorica Tãnase
Olguþa Teleraru

Elena & Ion Tudor
Varga Szilárd

Varga Edmond Tamás
Daniela & Marian Vlad

Ana Zecheru

Mariana & Eugen Tudoricu
Daniela & Vasile Alexandru
Meletia & Octavian Bãdescu
Benedek József Mihály & Judit
Petru Arghir Mustea
Elena Chiriþã
Petru & Emilia Truºcã
Aurelia Petruº
Delia & Sorinel Mihalcea
Maria Ilisie
Zinovia & Iosif Hodinitu
Elvira Florea
Claudia & Nicolae Badiu
Elena Chiriac
Mariana & Marius Chiriþã-Sileanu
Victor & Ludmila Sass
Valerica & Gheorghe Þâmpu
Mariana & Liviu Haitã
Cristina & Ilie Iscrulescu
Eugenia & Dragoº Anghel-Vlad
Ludmila & Paul Dumitrescu
Smaranda Sãlcudean
Marian & Iuliana Ioncescu
Elena & Constantin Enache
Nina & Tudor Bostan
Daniela & Ion Epure
Ion & Dorina Ciolac
Angela Onucu
Viorel & Daniela Ilisie
Nadina Ilisie
Diana & Giani Podasca
Maricica & Constantin Agafiþei
Paraschiva Sãracu
Petricã Buruianã
Dorin & Adriana Giol
Aniºoara Ivu
Gheorghiþa & Daniel Cãlinescu
Lidia & Marius Chereº
Mircea & Ana Nicolau
Liliana & Ioan Dumitru
Claudia & Alexandru Chiriac-Bãnicã
Viorel Marin
Georgeta Apostol & Abu Samra Nadir
Maria Dragoº
Petricã Buruianã
Eugen & Maria Plugaru
Maria & Cristian Pertea
Felicia & Siminel Sumanariu
Ioan & Dorina Condurachi
Vajda Katalin
Bogdan Dumitrescu
Eva & Gheorghe Voicu
Elena & Virgil Angelescu
Miszig Mihaela
Ioan & Dorina Ciolac
Marioara Neniþã
Olivia & Vasile Criºan
Ana Zecheru
Ioan & Dorina Ciolac
Florenþa Vonica
Georgeta Cicioiu
Kuti Katalin & Bakó András
Antalka Jakab Gyula
Saveta Holboceanu
Iordache & Aneta Andronic
Mariana & Ion Traºcã
Varga Csaba Attila & Viorica
Varga Szilárd
Florian & Valentina Dinu
Maria & Mircea Zecheru

Vãlenii de Munte
Ceraºu, PH
Craiova
Sfântu-Gheorghe       
Bucureºti
Drobeta Turnu Severin
Craiova
Cluj-Napoca
Craiova
Simand, AR
Vulcãneºti, Rep. Moldova
Corabia
Piteºti
Piteºti
Dr. Turnu Severin   
Dr. Turnu Severin   
Bucureºti
Dr. Turnu Severin   
Târgu-Jiu
Craiova           
Sibiu
Cluj-Napoca
Adâncata, IL
Coºtuleni, IS
Orhei, Rep. Moldova
Târgu-Jiu
Deva
Dumbrãveni, SV
Arad
Arad
Piteºti
Timiºoara           
Fundeni, GL
Galaþi
Brãila
Cerviceºti, BT
Târgoviºte            
Ploieºti
Constanþa
Iaºi
Craiova           
Olari, PH
Negreºti, VS      
Timiºoara
Galaþi
Craiova
Ploieºti
Suceava
Bucureºti
Odorheiu-Secuiesc
Bucureºti
Dumbrãveni, SV
Bucureºti
Satu-Mare
Haþeg
Smîrdan, GL
Zalãu
Bucureºti
Deva
Piteºti
Târgoviºte
Ilieni, CV
Sfântu-Gheorghe
Iaºi
Rudeni, AG
Curtea de Argeº
Satu-Mare              
Satu-Mare
Bucureºti
Bucureºti
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Aceastã publicaþie are rol exclusiv educativ ºi nu este destinatã folosirii ca material promoþional asociat unei campanii de vânzãri. Sunt interzise copierea sau extragerea oricãror fragmente din publicaþie 
fãrã permisiunea scrisã prealabilã a Forever România.
Aceastã publicaþie are rol exclusiv educativ ºi nu este destinatã folosirii ca material promoþional asociat unei campanii de vânzãri. Sunt interzise copierea sau extragerea oricãror fragmente din publicaþie 
fãrã permisiunea scrisã prealabilã a Forever România.

Distribuitor Forever România:

Îþi doreºti sã ai tenul hidratat ºi sãnãtos?
Vrei sã-þi pãstrezi supleþea articulaþiilor?

 

Cu Forever Active HA tinereþea, sãnãtatea 
ºi longevitatea capãtã un sens nou!


