


Iubesc Anul Nou!
jumãtate sã facem din acest an unul plin de succese. Cum am mai spus în 
nenumãrate rânduri, succesul reprezintã o cãlãtorie pur personalã. Totuºi, 
existã unele reguli de bazã pe care v-aº invita sã le luaþi în considerare.

Prima este recunoºtinþa. Un simplu “mulþumesc” vã poate duce departe, 
aºa cã nu uitaþi sã le fiþi recunoscãtori celor din jurul vostru, pentru cã ei 
fac parte din cãlãtoria voastrã cãtre succes. Fiþi recunoscãtori pentru ºansa 
de a face parte din Forever ºi amintiþi-vã, cel mai important test al 
recunoºtinþei îl reprezintã felul cum vã folosiþi timpul care v-a fost dat. 

A doua regulã este munca susþinutã. Nu existã scurtãturi pentru a vã duce 
la bun sfârºit treaba. Afacerea nu este uºoarã – este simplã, dar nu uºoarã. 
Ni se cere sã înþelegem bazele interacþiunii cu oamenii, ale folosirii 
produselor ºi sã împãrtãºim cu îndrãznealã oportunitatea ºi produsele 
tuturor celor cunoscuþi – chiar ºi atunci când nu avem chef. Aici nu este 
vorba despre o afacere de tip „îmbogãþire rapidã” - bineînþeles, am 
demonstrat cã vã puteþi îmbogãþi, dar acele recompense vin doar dacã 
depuneþi efortul necesar. Nu existã sentiment mai minunat decât acela 
când vã relaxaþi la sfârºitul unei zile, ºtiind cã aþi lucrat mult ºi cu spor.

Unul dintre angajaþi foloseºte expresia „Onestitatea este la fel ca sarcina n 2004, într-un mesaj care începea cu exclamaþia „Iubesc 
unei femei. Nu existã jumãtãþi de mãsurã - ori eºti ori nu eºti”. Într-adevãr, dimineþile!” v-am împãrtãºit câteva gânduri despre timp – el 
nu existã nicio zonã gri când vine vorba de onestitate, dar ea ne dã foarte reprezintã darul ºi, totodatã, ºansa care ne-a fost datã tuturor. În 
multã putere în abordarea integralã a afacerii. Am observat cã oamenii de aceastã perioadã a anului asemenea gânduri sunt foarte potrivite, de aceea 
succes au tendinþa sã fie oneºti, de aceea cred cã persoanele care sunt sper sã nu vã supere cã vi le mãrturisesc din nou. Dar în loc sã intitulez 
dispuse sã vorbeascã, sã fie cinstite cu ele însele ºi în interacþiunile cu acest mesaj „Iubesc dimineþile”, am ales sã-l numesc „Iubesc Anul Nou!”
ceilalþi vor atinge succesul.

Atunci vã spuneam:
Ultima regulã este sã vã simþi bine. Bucuraþi-vã de ceea ce faceþi! Forever „Am auzit spunându-se cã viaþa nu este corectã ºi, în anumite situaþii, 
reprezintã o ºansã incredibilã, nu voi osteni sã cred ºi sã vã amintesc asta. acest punct de vedere este uºor de acceptat. Mai ales atunci când suntem 
Dispunem de un cadou minunat – acela de a oferi celorlalþi speranþa. victimele unei distribuiri aparent nejustificate a durerii – când un copil 
2007 a fost un an special pentru noi, cei din Forever. Acum, când ne luãm suferã, pierdem un loc de muncã sau chiar atunci când tragedia loveºte o 
rãmas bun de la primele trei decade ale acestei afaceri ºi când privim persoanã nevinovatã. Existã, însã, un aspect în privinþa cãruia viaþa este de 
înapoi la toþi aceºti ani, predominã chiar starea aceea de satisfacþie o corectitudine exemplarã, iar fiecãrei femei, fiecãrui bãrbat sau copil îi 
interioarã pe care ne-a adus-o întreaga perioadã. M-aþi mai auzit spunând: revine o porþie egalã de ºansã. Este vorba despre timpul care ne este oferit 
„Dacã te simþi bine, înseamnã cã faci bine ceea ce faci!” într-o zi. În fiecare zi primim 24 ore sau 1440 de minute sau 86.400 de 

secunde pentru a ne împlini þelurile, pentru a persevera ºi a creºte sau, 
Unul dintre principalele motive pentru care iubesc Anul Nou este acela cã dimpotrivã, pentru a irosi aceastã binecuvântare a timpului. 
ne oferã ºansa unui nou început. Cu toþii mai greºim ºi, uneori, chiar nu 
reuºim sã ne împlinim aºteptãrile, dar Anul Nou este ºansa noastrã de a ªtiu cã trãim fiecare în alt loc, supuºi unor cerinþe diferite, dar ceea ce ne 
încerca din nou, de a ne transforma punctele slabe în puncte tari, uneºte este faptul cã putem alege cum sã folosim timpul pe care îl avem la 
devenind, astfel, un pic mai buni. Aºa cã în faþa voastrã se aflã pânza pe dispoziþie. În cartea pe care a intitulat-o „Cãutarea omului pornind de la 
care veþi picta în 2008. Vã invit sã alegeþi culorile cu înþelepciune ºi sã semnificaþie”, Viltor Frankl spunea:
pictaþi o capodoperã pe care, la sfârºitul anului s-o intitulaþi „Succes”. 

„Omului i se poate lua totul, cu excepþia celei din urmã libertãþi pe care o 
are – aceea de a-ºi alege atitudinea în orice circumstanþe de viaþã, de a-ºi 
alege propriul drum.”

N-ar trebui, deci, sã ne folosim timpul cu înþelepciune ºi pasiune, energie 
ºi angajament pentru a face ceea ce trebuie ºi pentru a ne clãdi o viaþã plinã 
de ºansã? Sper cã fiecare distribuitor FLP, oriunde s-ar afla în lume, se 
trezeºte dimineaþa realizând cã are în faþã o oportunitate extraordinarã: 24 
de ore de aur. Vor exista, cu siguranþã, zile în care ne descurcãm mai greu 
decât ceilalþi, dar tocmai atunci dãm adevãratul test al angajamentului pe 
care l-am fãcut faþã de noi înºine. Câºtigãtorul este cel care acceptã toate 
provocãrile, merge înainte, iar – la final – îºi primeºte premiul.”

Aºa cã, iatã-ne în pragul lui 2008! De fapt, cred cã citiþi aceste rânduri în 
ianuarie – ceea ce înseamnã cã mai avem aproximativ unsprezece luni ºi 

Mesajul Preºedintelui
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Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan
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isaþi, visaþi enorm. Visaþi imposibilul! ªi faceþi ca imposibilul sã 
devinã realitate…» e sfatul lui Anousheh Ansari, prima femeie 
turist în spaþiul cosmic. Vorbele sale se potrivesc perfect acestui 
început de an, care poate deveni cel mai bun pe care l-aþi avut 

vreodatã. Experienþa ei este inspiratoare pentru oricine vrea totul de la 
propria existenþã. Nãscutã în Iran, într-o familie modestã, Anousheh a 
emigrat în Statele Unite la 16 ani, fãrã sã ºtie o boabã de englezã. A învãþat 
nu numai cum sã supravieþuiascã într-o þarã a tuturor posibilitãþilor, ci 
cum sã progreseze cãtre o viaþã înfloritoare. A pornit ca inginer în 
telecomunicaþii, ºi-a fãcut propria companie ºi a avut mare succes în 
afaceri. Toamna trecutã a plãtit peste 20 de milioane de dolari pentru zece 
zile petrecute într-o misiune spaþialã internaþionalã. A acceptat acest preþ 
pentru ceva nepreþuit. ªi nu e vorba doar de costul real al unei zile în 
cosmos, care se ridicã la miliarde de dolari. 

Cãlãtoria ei în spaþiul extraterestru a început de fapt cu mult, mult timp în Ne aflãm astãzi la o cotã a succesului formidabilã ºi datoritã susþinerii ºi 
urmã. De când se ºtie ºi-a dorit sã zboare, dar în copilãrie visul acesta era încrederii permanente pe care ni le-au acordat conducerea internaþionalã - 
întâmpinat cu râsete de cei din jur. Astãzi nimeni nu mai râde. Anousheh Rex, Gregg, Aidan. Le mulþumim pentru ºansa pe care ne-au oferit-o ºi 
sponsorizeazã de câþiva ani un premiu de milioane de dolari pentru pentru generozitatea de a ne privi întotdeauna ca pe niºte mari campioni, 
explorare spaþialã, iar expediþia ei alãturi de astronauþi profesioniºti trezind astfel supercampionii din noi. 
demonstreazã cã incursiunile în spaþiul cosmic nu mai sunt doar 
privilegiul unui cerc foarte select. Îi felicitãm din tot sufletul pe liderii Forever România. Ei sunt cei care dau 

tonul, ei fac întotdeauna paºii care conduc la urmãtorul nivel. Ei ne 
«Dacã cineva îþi spune cã eºti nebun înseamnã pur ºi simplu cã ai o idee demonstreazã cã se poate, ei ne ghideazã arãtându-ne cum sã realizãm 
bunã. Aºadar, urmeaz-o!», a punctat Anousheh Ansari într-o conferinþã, þelurile pe care ni le-am ales. ªi vã felicitãm pe voi toþi, care sunteþi 
dupã ce s-a reîntors din voiajul vieþii sale. ªi a insistat citându-l pe premiul cel mare la acest moment aniversar ºi în oricare zi a companiei 
Einstein: «Imaginaþia este mult mai importantã decât cunoaºterea». De Forever. Voi sunteþi valoarea absolutã a tuturor succeselor trecute, 
ce? Oamenii care ºi-au imaginat cu încredere ºi pasiune ceea ce pãrea cu prezente ºi viitoare. Fiecare om este important, ºi cel care a atins deja un 
neputinþã, iar apoi chiar au reuºit lucrurile excepþionale pe care ºi le nivel superior în Planul de Marketing Forever, ºi cel care cumpãrã primul 
doreau, ºtiu cã este adevãrat. gel de aloe din viaþa sa. Fiecare om implicat trup ºi suflet pentru ideea 

mãreaþã care a devenit realitate prin Forever Living Products. Vã felicitãm 
ºi suntem mândri cã ne aflãm în aceeaºi echipã de oameni care viseazã, La mulþi ani tuturor celor care îndrãznesc sã viseze enorm, celor care au 
acþioneazã, triumfã.curajul sã viseze imposibilul! La mulþi ani, Forever România! Acest 

ianuarie este un început minunat, pentru cã înseamnã ºi aniversarea a 
nouã ani de succese impresionante. E momentul în care sãrbãtorim ºi Îi felicitãm ºi pe angajaþii devotaþi ai firmei, cei care vã sunt alãturi ºi vã 
felicitãm echipa de entuziaºti care a deschis drumul pentru zeci de mii de susþin cu profesionalismul, zâmbetul, energia, cãldura lor sufleteascã. 
distribuitori. Ei au crezut ºi au reuºit – Forever România este în topul 
european ºi cel internaþional, urcã mereu pe scena grandioasã a Profit Împreunã, distribuitori, lideri, angajaþi ai companiei, am pornit demult 
Sharing-ului, creºte continuu ºi stabil. Împreunã cu cei care i-au urmat, cãlãtoria noastrã spre stele. La mulþi ani ºi fiþi convinºi cã 2008 vã poate 
pionierii ideii Forever ºi-au adus contribuþia la ceva durabil – o schimbare aduce împlinirea celor mai îndrãzneþe visuri, a visurilor grandioase, care 
de mentalitate în þara noastrã. Pentru cã Forever înseamnã un stil de viaþã par nebuneºti pentru cei din jur. Credeþi-o pe Anousheh Ansari, credeþi-l 
sãnãtos care încurajeazã o alimentaþie sãnãtoasã ºi miºcarea, înseamnã pe Rex Maughan! Credeþi-i pe toþi cei care ºi-au proiectat þelurile mai 
suplimente alimentare excelente pentru o viaþã în care lipsa de nutrienþi ºi departe de pragul casei, al oraºului, al þãrii, al planetei ºi au dovedit cã forþa 
de odihnã au devenit cronice, iar poluarea, stresul ºi existenþa contra visului e tangentã cu infinitul.
cronometru fac ravagii asupra organismului. Forever România înseamnã 
schimbarea spectaculoasã a nivelului de trai pentru cei care au fãcut nu Vã dorim un an excepþional!
doar o afacere, ci ºi un mod de a trãi din viziunea lui Rex Maughan. 

Suntem pe un val mai înalt decât oricând. Datorãm asta unor produse fãrã 
comparaþie. Dintre toate strãluceºte gelul de aloe, produsul-vedetã al 
companiei noastre, cel mai consumat produs dintre produsele companiei 
ºi dintre produsele naturale care aparþin altor firme. Ar merita sã inventãm 
mãcar o orã a recunoºtinþei în fiecare zi pentru tot ce ne-a adus ºi ne aduce 
acest gel. 

Mesajul Directorilor Generali

V

Dr. Szõcs Gábor & Dr. farm. Szõcs Dóra

Cu mult drag ºi încredere,
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Cum sã trãieºti o viaþã 
fãrã limite 

«
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De ce sã alegem  
Imagineazã-ti cã rupi o frunzã de aloe ºi consumi gelul din interiorul ei. Poþi experimenta aceeaºi 
senzaþie cu Aloe Vera Gel de la Forever Living Products. Þi se pare o afirmaþie îndrãzneaþã? Te 
asigurãm cã este un fapt dovedit ºtiinþific ºi confirmat de aproape 30 de ani de milioanele de 
consumatori fideli din întreaga lume ai produselor Forever Living. Odatã ce ºtii acest lucru te vei 
întreba – firesc – de ce sã alegi Aloe Vera Gel de la Forever Living Products. Ar fi imposibil de 
rezumat într-un singur articol toate beneficiile pe care ni le oferã Aloe vera, supranumitã ºi 
„planta miracol”. De aceea am ales sã ne oprim asupra celor mai importante calitãþi ale bãuturilor 
pe bazã de aloe de la Forever Living Products, calitãþi ce le recomandã printre cele mai bune de pe 
piaþa mondialã a produselor de gen.
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Ingredientul principal al acestor bãuturi este gelul pur de aloe, aºa cum este extras din frunze.
Sunt obþinute pe baza unui procedeu brevetat de stabilizare, care pãstreazã intacte calitãþile gelului 

din frunze, deoarece nu este supus pasteurizãrii sau liofilizãrii (detalii despre procedura de stabilizare a 
gelului de aloe brevetatã de Forever Living Products puteþi citi în articolele semnate de Inginer chimist 
Mircea Olariu, Soaring Manager, ºi Dr. Dan Tatic, Manager, în numerele 90 ºi 91 ale Revistei Forever).

Aloe Vera Gel, cel mai popular produs Forever Living, a fost primul care a primit aprobarea 
Consiliului ªtiinþific Internaþional pentru Aloe pentru puritatea ºi consistenþa sa.

Gelul de Aloe vera de la Forever Living este obþinut din plante de calitate, crescute fãrã îngrãºãminte 
ºi pesticide, în soluri fertile din Statele Unite, Mexic ºi Republica Dominicanã, pe plantaþii aflate în 
proprietatea companiei. Acest lucru permite procesarea frunzelor la foarte scurt timp de la recoltare, 
pentru a se împiedica, astfel, oxidarea gelului ºi pierderea proprietãþilor sale. 

Gelul extras din frunze este procesat în laboratoarele proprii, iar produsul final este testat de mai 
multe ori, în diferite etape ale procesului de producþie, pentru a se asigura respectarea standardelor de 
puritate ºi consistenþã.

De aproape 30 de ani, Forever Living Products este lider mondial pe piaþa produselor pe bazã de Aloe 
vera. Nu o spunem noi, o demonstreazã cele peste opt milioane de consumatori fideli ai produselor 
noastre, din America în Asia ºi din Europa pânã în Africa.

De ce sã consumãm Aloe Vera Gel?
Pentru cã studii de specialitate ºi cercetãri ºtiinþifice au arãtat cã gelul de Aloe vera:
Conþine 75 de factori nutritivi ºi peste 200 de compuºi activi.
Este bogat în vitamine ºi minerale.
Este una dintre singurele surse vegetale de vitamina B12, ceea ce îl recomandã ca supliment esenþial pentru dieta persoanelor vegetariene.
Este o sursã naturalã de acid folic, o vitaminã foarte importantã pentru femeile însãrcinate ºi cele care plãnuiesc sã devinã mame.
Conþine ºapte din cei opt aminoacizi esenþiali de care organismul are nevoie, dar pe care nu-i poate sintetiza singur.
Stimuleazã vindecarea rãnilor ºi regenerarea þesuturilor. Legenda spune cã Alexandru cel Mare a cucerit insula Socotra tocmai pentru a folosi 

plantele de aloe ce creºteau acolo ºi sã vindece cu ele rãnile soldaþilor sãi.
Are proprietãþi antiinflamatorii.
Are efecte benefice asupra normofuncþionalitãþii tractului digestiv.
Contribuie la menþinerea sãnãtãþii ºi frumuseþii pielii. Celebra reginã Cleopatra folosea gelul din frunzele de aloe pentru extraordinarele sale efecte 

asupra tenului.
Are importante proprietãþi detoxifiante ºi ajutã organismul în lupta împotriva efectelor negative ale radicalilor liberi.
... ºi lista ar putea continua.

Sã ne oprim, însã, asupra stresului la care suntem cu toþii supuºi zi de zi. Cercetãri de 
specialitate au demonstrat cã stresul provoacã serioase dezechilibre în organism, aducându-l 
în imposibilitatea de a lupta contra radicalilor liberi. Sistemul imunitar devine tot mai slab, 
organismul nu se mai poate apãra ºi bolile se instaleazã mult mai uºor. Oricât de mult am 
încerca sã controlãm neprevãzutul din viaþa noastrã cotidianã, nu vom putea niciodatã 
elimina complet stresul. Stã, în schimb, în puterea noastrã sã-i oferim organismului 
elementele esenþiale pentru a funcþiona la parametrii optimi.

Bogat în vitamine, minerale ºi aminoacizi, gelul de Aloe vera este unul dintre cele mai 
complete suplimente nutritive existente. 
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Aloe Vera Gel? 

foreverliving.com

Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Aloe Bits n' Peaches ºi Forever 
Freedom – patru bãuturi pe bazã de aloe de la Forever Living 
Products. Copii ºi adulþi, tineri ºi vârstnici, sedentari sau sportivi, 
fiecare putem alege varianta care ni se potriveºte cel mai bine.

Tu ai ales deja? Felicitãri! Eºti unul dintre cele peste opt milioane de 
oameni din întreaga lume care au optat pentru un stil de viaþã 
sãnãtos. Ce ai de fãcut în continuare? Vorbeºte-le tuturor celor pe 
care îi cunoºti sau cu care intri în contact despre gelul de Aloe vera. 
Dacã eºti un consumator fidel, jumãtate din treabã e ca ºi fãcutã. 
Tonusul, energia ºi vitalitatea pe care þi le conferã consumul regulat 

de Aloe Vera Gel vorbesc de la sine. Dã 
mai departe informaþia! Meritã sã ºtie ºi 
fratele pasionat de sport, ºi mãtuºa care 
are probleme cu articulaþiile, ºi prietena 
care este încã în cãutarea curei de slãbire 
perfecte, ºi vecina ai cãrei copii sunt atât 
de sensibili iarna.

În cei aproape 30 de ani de existenþã a companiei, Aloe Vera Gel ºi-a câºtigat statutul 
incontestabil de produs-vedetã. Depinde de mine, de tine, de noi toþi sã-i menþinem supremaþia. 
Vorbeºte cu cât mai multe persoane, þine o evidenþã clarã a flacoanelor de gel vândute de tine ºi 
echipa ta în fiecare lunã, propune-þi sã realizezi totdeauna mai mult decât ai fãcut în luna 
precedentã! Nu numai cã te vei simþi în formã maximã, dar afacerea ta va creºte spectaculos cu 
Aloe Vera Gel – cel mai bun pentru cei mai buni!

Mereu în top 

Cine trebuie sã consume gel de Aloe vera?

Toþi cei care doresc sã-ºi întãreascã organismul.

Toþi cei care vor sã-ºi susþinã sistemul imunitar.

Toþi cei care-ºi doresc un stil de viaþã sãnãtos.

Cum trebuie consumat gelul de Aloe vera?

Ideal ar fi sã intre în rutina noastrã zilnicã sã consumãm 
cel puþin 30 ml de Aloe Vera Gel, de preferinþã dimineaþa, pe 
stomacul gol.

Primãvara ºi toamna se recomandã efectuarea unor cure 
de detoxifiere a organismului. Vedeta incontestabilã a 
curelor: gelul de aloe, care contribuie la eliminarea toxinelor 
ºi restabileºte echilibrul organismului.
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Invitat special 

Aidan a fost numit în aceastã funcþie în urmã cu un an ºi jumãtate, dar este întâlnirea europeanã Profit Sharing. A petrecut zile extraordinare alãturi 
implicat în Forever de mult mai mulþi ani, perioadã în care a condus de echipa Forever Living Products România ºi a simþit nevoia sã revinã la 
departamentul de marketing al companiei, la Sediul Central din Phoenix, Bucureºti. 
Arizona. Dragostea pentru valorile Forever Living, dar ºi entuziasmul, 

Pe 26 ianuarie, la Sala Palatului din Bucureºti, Aidan O'Hare, devotamentul ºi seriozitatea cu care ºi-a dus la îndeplinire proiectele i-au 
Vicepreºedinte pentru Europa, va fi oaspetele nostru la întâlnirea adus respectul ºi preþuirea lui Rex, care a decis sã-l rãsplãteascã pentru cã a 
aniversarã Success Day. Este o onoare sã-l primim în România, pentru a fost mereu alãturi de companie, încredinþându-i responsabilitatea 
sãrbãtori împreunã nouã ani de la deschiderea Forever Living Products coordonãrii afacerilor Forever din întreaga Europã. O funcþie onorantã, 
România. Suntem onoraþi cã se aflã mereu alãturi de noi ºi credem cã nu rãspunderi pe mãsurã ºi o provocare pe care Aidan a acceptat-o cu bucurie. 
existã o modalitate mai bunã de a-i mulþumi pentru tot ceea ce face pentru Cei care participã la Raliurile Europene ºi la Super Raliul din Statele Unite 
noi decât întâmpinându-l aºa cum ºtim mai cald ºi venind în numãr cât au avut cu siguranþã ºansa sã-l cunoascã pe Aidan, la fel ºi colaboratorii 
mai mare la Success Day. 26 ianuarie va fi o dublã sãrbãtoare pentru români care au fost prezenþi în februarie 2006 la întâlnirea Profit Sharing 
Forever Living Products România: aniversarea a nouã ani de la de la Bucureºti. Este cu adevãrat un privilegiu sã fii în preajma lui, sã 
deschiderea companiei ºi vizita lui Aidan O'Hare la noi în þarã.primeºti un sfat, un zâmbet, un cuvânt de încurajare, sã simþi cãldura unui 

om cãruia îi pasã de ceilalþi oameni, sã simþi cã nu eºti doar un alt Îl aºteptãm cu drag ºi vã invitãm sã vã rezervaþi bilete, alãturi de 
distribuitor, ci distribuitorul ale cãrui probleme conteazã pentru cei care echipe, la Success Day. Vã aºteptãm pe 26 ianuarie, la Sala 
conduc compania. La Bucureºti, Cannes sau Stockholm, în Houston sau Palatului din Bucureºti. Va fi o întâlnire de neuitat, cu multe 
Anaheim, Mexic sau Hawaii, la întâlnirile Success Day din diferite þãri ale surprize ºi momente speciale, cu speakeri de excepþie ºi invitaþi 
Europei, Aidan a fost totdeauna în mijlocul oamenilor, atent la de onoare! 
problemele ºi întrebãrile lor. De multe ori ºi-a sacrificat timpul preþios pe 
care ºi-ar fi dorit cu siguranþã sã-l petreacã alãturi de familie, cãlãtorind 
mii de kilometri din Statele Unite cãtre capitale ºi oraºe europene pentru a 
fi alãturi de distribuitori, pentru a le recunoaºte realizãrile ºi a-i încuraja sã 
se dezvolte din ce în ce mai mult. 

Aidan a vizitat pentru prima datã þara noastrã în februarie 2006, la 

Cu 30 de ani în urmã, Rex Maughan a crezut în visul lui ºi a pus bazele companiei ce avea sã 
schimbe, de atunci, viaþa a milioane de oameni. Forever Living Products a devenit un 
fenomen global, al cãrui succes se datoreazã în primul rând faptului cã este o afacere a 
prieteniei, a dragostei, a respectului pentru oameni ºi a dorinþei de a-i ajuta pe cei de lângã 
tine sã aibã o viaþã mai bunã, mai sãnãtoasã, mai prosperã. Unul dintre secretele succesului 
Forever Living Products este faptul cã oamenii, cu dorinþele, sentimentele, trebuinþele, 
problemele ºi bucuriile lor au fost întotdeauna raþiunea de a exista a acestei afaceri. Când a 
întemeiat compania, Rex era înconjurat de câþiva oameni apropiaþi care au avut încredere 
în el ºi în proiectul lui. Pe mãsurã ce afacerea s-a dezvoltat ºi s-a extins din Statele Unite 
cãtre Asia, Europa ºi chiar Africa, a crescut ºi echipa, s-a îmbogãþit cu oameni de valoare, 
care au acelaºi crez cu Rex - sã ajute colaboratorii companiei sã aibã cât mai mult succes. La 
fel ca în sporturile sau meseriile unde se lucreazã în echipã, ºi în Forever este esenþial ce 
oameni alegi lângã tine, cui încredinþezi puterea ºi responsabilitatea unor decizii. Rex a 
ºtiut sã-ºi aducã aproape oameni care îi împãrtãºesc dragostea pentru aceastã companie ºi 
pentru colaboratorii ei: Navaz Ghaswala, Vicepreºedinte Executiv, care îi este alãturi încã 
de când a pus bazele companiei, fiul sãu, Gregg Maughan, Vicepreºedinte Executiv al 
companiei, Aidan O'Hare, Vicepreºedinte pentru Europa. 

n vede  u b e e 6 n rSã e m c in p 2  ia ua ie!

Întâlniri cu oameni remarcabili

Aidan O’Hare 
Vicepreºedinte Forever pentru Europa



Începuturile de an reprezintã momentele în care privim înapoi, 
evaluãm trecutul ºi ne facem planuri pentru viitor. La început de 
an reflectãm asupra schimbãrilor pe care ni le dorim.  Una dintre 
cele mai frecvente greºeli, însã, este cã fiecare încearcã sã înceapã 
cu o schimbare majorã în viaþa sa. ªtim cu toþii cã transformãrile 
importante pot fi înfricoºãtoare, intimidante ºi ne par aproape 
imposibil de realizat. De cele mai multe ori eºuãm tocmai pentru 
cã ne este teamã sã trecem la acþiune. Dar schimbarea nu 
presupune neapãrat decizii mari, ci þine de ceea ce facem zi de zi. 
Atunci când îþi planifici þelurile, asigurã-te cã notezi ce vei face 

mãcar o orã la fiecare douã seri vei face progrese reale, iar pe termen lung pas cu pas pentru asta. Micile schimbãri din fiecare zi te vor duce 
spre marea transformare pe care o visezi. îþi vei influenþa viitorul ºi ºansele de succes vor creºte.

Rezoluþia nr. 1 - Voi fi mai organizat(ã). Rezoluþia nr. 4 - Voi fi mai atent(ã) la atitudinea pe care o adopt.
Fie cã vrei ca apartamentul în care locuieºti sau biroul în care lucrezi sã fie Atitudinea pe care o adopþi poate fi cel mai bun prieten al tãu sau cel mai 
mai organizate, mai multã ordine în spaþiul de locuit ºi în cel de muncã te aprig duºman. O atitudine pozitivã îþi dã putere ºi te revigoreazã. Dacã 
va ajuta sã-þi pui ºi ideile în ordine ºi sã fii mai eficient(ã). Totodatã, o vrei sã schimbi ceva la tine, începe prin a-þi revizui atitudinea. Începe prin 
agendã tip organizer îþi este de mare ajutor mai ales dacã ai multe întâlniri a schimba ceea ce spui ºi felul în care gândeºti. Numai tu poþi alege sã 
de respectat, multe telefoane de dat ºi dacã fiecare zi a sãptãmânii este abandonezi sentimentele dureroase din trecut ºi tot ceea ce nu-þi doreºti sã 
diferitã de celelalte. De asemenea, pentru a fi cu adevãrat un om organizat, facã parte din viaþa ta. Numai tu poþi opta sã schimbi ºi sã înlocuieºti acele 
fã liste de activitãþi în fiecare sentimente cu unele înãlþãtoare ca rãbdarea ºi 
dimineaþã, astfel încât sã ºtii ce ai de încrederea. Atitudinea pozitivã poate 
fãcut în oricare moment. Nu numai cã constitui diferenþa dintre un om care îºi 
listele te vor ajuta sã rezolvi mai realizeazã visul ºi un altul care nu reuºeºte.  
eficient noianul de activitãþi cotidiene, Fã-þi un obicei din a vedea binele în 
dar îþi vor fi utile ca sã-þi evaluezi evenimentele care la prima vedere par rele. Vei 
productivitatea ºi sã cuantifici fi surprins(ã) cât de des ceea ce ai gândit cã 
progresul fãcut în fiecare zi. este rãu se dovedeºte a fi de fapt bine. 

Aminteºte-þi constant cã nu ai de unde sã ºtii Rezoluþia nr. 2 - Voi asculta mai cum va ieºi în final, s-ar putea sã fie cel mai mult. bun lucru care þi s-a putut întâmpla.
Ar trebui sã ascultãm de douã ori  mai Rezoluþia nr. 5 - Voi aborda cu mult decât vorbim. Poate acesta este 

profesionalism afacerea pe care o motivul pentru care avem douã urechi 
desfãºor.ºi numai o gurã. Ascultându-i pe 

potenþialii parteneri de afaceri sau Eticheta cuvenitã în afaceri este foarte 
consumatori vei avea rezultate mai importantã pentru rezultatele pe care le obþii. 
bune decât dacã vorbeºti întruna Îmbrãcãmintea, comportamentul, felul în 
despre tine, despre companie sau care te adresezi echipei sau consumatorilor 
despre produse. Ceea ce te va duce la succes va fi descoperirea nevoilor sunt factori care determinã succesul tãu. Vorbeºte clar, ia-þi 
fiecãrui om în parte, iar pentru a face asta trebuie sã fii empatic, adicã sã responsabilitãþile în serios, þine-te de cuvânt ºi cunoaºte-þi afacerea. Nu 
înþelegi, sã fii sensibil la sentimentele, gândurile ºi experienþele celorlalþi. numai cã vei fi investit cu autoritate ºi încredere de cãtre colaboratori ºi 
Cu alte cuvinte sã simþi ceea ce simt ei, sã citeºti printre rânduri ºi sã clienþi, dar îþi vei spori câºtigul ºi succesul.  
înþelegi motivele fiecãruia. Nu este vorba sã încerci sã-þi dai seama cum sã 
foloseºti în avantajul tãu încrederea pe care þi-o acordã, ci despre cum ai 
putea sã-i ajuþi sã-ºi împlineascã dorinþele ºi nevoile. Multã lume ªi în ceea ce priveºte celelalte aspecte, tu ºi numai tu eºti considerã cã a fi într-adevãr empatic este prea complicat, dar în afacerea responsabil(ã) pentru succesul pe care îl atingi sau pentru lipsa noastrã, relaþiile sincere, pe termen lung te vor ajuta sã-þi realizezi visurile. lui. Nu numai în afacerea pe care o desfãºori, dar ºi în viaþã. Dacã Dacã oamenii simt cã, pentru tine, ei nu reprezintã decât un mijloc, nu-þi înþelegi cu adevãrat acest lucru, vei privi anul 2008 cu încredere, vor sta prea mult prin preajmã. Poate cã se vor alãtura echipei tale sau vor 

curaj ºi optimism ºi vei realiza, cu siguranþã, mult mai multe cumpãra produsele, dar numai pe termen scurt. 
decât în anul ce tocmai a trecut. Rãmâne sã vorbim la sfârºitul 
anului despre numeroasele realizãri bifate pe lista de rezoluþii a Rezoluþia nr. 3 - Voi investi mai mult în mine.
anului 2008.Redu orele de stat în faþa televizorului ºi, în timpul câºtigat, citeºte. Fie cã 

deschizi o carte care te sfãtuieºte cum sã-þi creºti afacerea sau un roman 
clasic, vei învãþa mai multe decât dacã te uiþi la cine-ºtie-ce emisiuni. Dacã 
cititul nu este chiar marea ta pasiune (deºi ar trebui) poþi sã te înscrii la 
niºte cursuri de searã sau la cursuri prin corespondenþã. Fã ceva nou în 
fiecare lunã: mergi la cursuri de dans, începe sã înveþi o limbã strãinã. Nu 
vei vedea roadele acestui gen de investiþie de a doua zi, dar dacã îþi acorzi 

Micile schimbãri aduc marea 
transformare 
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Dezvoltare personalã 



Vrei sã ºtii secretul 
startului ideal?

Primii paºi 

Voi aborda aceastã problematicã din trei perspective diferite:
A) Tu eºti distribuitorul cel nou.
B) Tu eºti sponsorul distribuitorului nou ºi vrei sã-i oferi un start corect.
C) Eºti lider ºi vrei ca partenerii tãi sã-i îndrume ºi sã-i ajute sã porneascã în forþã pe noii distribuitori.

Luna trecutã am abordat startul din perspectiva sponsorului în momentul în care va lucra conform sistemului.
distribuitorului nou. Acum urmeazã: Atenþie! Nu faceþi nimãnui reproºuri dacã nu lucreazã dupã sistem. Este 

dreptul lui ºi nu va avea succes. Obligaþia noastrã este sã arãtãm calea, nu sã C) Eºti lider ºi vrei ca partenerii tãi sã-i forþãm oamenii. Iarãºi, dacã faceþi prea multe reproºuri cuiva, îl pierdeþi 
definitiv. Nimeni nu doreºte un ºef în plus (are deja unul la serviciu…)îndrume ºi sã-i ajute sã porneascã în forþã pe Dacã îl lãsaþi în pace, poate, cu timpul, vã va suna, spunând cã este pregãtit 
sã lucreze corect.noii distribuitori.
Dacã noul distribuitor acceptã sã porneascã în afacere cu TOUCH-ul, a 
îndeplinit prima condiþie de start rapid. Dacã acceptã sã þinem la el acasã 

Aºa cum am menþionat în primul articol, douã prezentãri în urmãtoarele 10 zile ºi dacã va fi de faþã la cel mai 
un start corect determinã în mare mãsurã apropiat eveniment organizat de Forever sau de Managerul lui (adicã 
succesul noului distribuitor în activitatea Success Day, Prezentare deschisã sau Start rapid) avem ºanse ca el sã 
Forever Living. devinã OM CHEIE.

Încã o datã: omul cheie face lunã de lunã 4 puncte personale (din care este Ca sponsor aveþi responsabilitatea de a-l 
de preferat ca 3 sã fie de la noii distribuitori) ºi participã la toate întâlnirile face pe noul distribuitor sã conºtientizeze 
Forever.cei doi piloni ai succesului: 4 puncte 
Þelul nostru principal este ca în prima lunã sã-l ajutãm sã realizeze 4 personale ºi participarea la seminariile de 
puncte credit. Dacã a pornit cu TOUCH-ul, deja are 2 pc, iar dacã va avea instruire. De fapt, dorim ca el sã înþeleagã 
doi-trei noi parteneri în urmãtoarele 10 zile, se adunã ºi restul, mai ales importanþa conceptului de “OM 
dacã unul dintre ei achiziþioneazã, la rândul sãu, un TOUCH. Iatã primul CHEIE”.
pas spre duplicare.

Vom planifica împreunã drumul spre Supervizor Acest concept are douã avantaje majore:
în urmãtoarele douã luni. De fapt el are nevoie de 1. Este duplicabil, datoritã simplitãþii.
doi oameni cheie, care sã facã, ºi ei, 4 puncte 2. Aduce rezultate imediate ºi concrete. personale. Deci, cu el vor fi deja 3 asemenea 
oameni în echipa lui.

Deci, alãturi de noul distribuitor vom deschide broºura „Start 3 x 4=12, în doua luni 24, plus 1 punct de la 
rapid” ºi îi vom propune sã organizãm douã prezentãri la el acasã. ceilalþi - iatã cum se ajunge Supervizor în 2 luni!
De fapt, vom parcurge aceastã broºurã împreunã cu el paginã cu 
paginã. Atenþie! Este vital sã folosim broºura în prezenþa lui, 

Este vital sã nu ne mulþumim doar cu rulajul tocmai pentru a vedea cã nu noi am inventat lucrurile despre care 
produs de omul cheie ºi de echipa sa. Dacã vorbim, ci este un sistem deja verificat ºi recomandat pentru toatã 
distribuitorii nu vin la instruiri ºi seminarii pierd lumea. În felul acesta, mai ales dacã suntem ºi noi începãtori, 
foarte repede concentrarea ºi motivaþia ºi foarte putem evita sã-i pãrem lipsiþi de credibilitate. Bineînþeles, îi 
rar nu abandoneazã pânã la atingerea succesului. explicãm importanþa folosirii personale a produselor ºi îi 
Faceþi, deci, un legãmânt cu ei cã în primul an vor recomandãm sã porneascã în afacere cu pachetul TOUCH OF 
fi prezenþi la toate seminariile!FOREVER. Dacã nu va accepta acest fapt, nu insistãm, dar îi 

Credeþi-mã, cine nu vine la Success Day, nu va avea succes în Forever.explicãm cã pierde ºansa de a porni rapid. Dacã nici dupã aceastã precizare 
ªtiu ce vorbesc!nu acceptã, înseamnã cã, cel puþin în momentul de 

faþã, nu este om cheie. Ca atare, vom stabili la el acasã Fãrã Success Day nu existã afacere stabilã.
douã prezentãri de produse, pentru a-l ajuta sã 
ajungã cât mai repede la 2 puncte personale, dupã 
care vom þine o prezentare de afacere, în speranþa cã 
vom întâlni între prietenii sau cunoºtinþele lui un 
om cheie. Dacã într-adevãr am descoperit persoana 
hotãrâtã sã lucreze dupã sistem, o vom ajuta ca ºi 
cum ar fi direct înscrisã de noi. Dacã nu, explicãm 
importanþa prezentãrilor deschise, unde fiecare 
participant îºi poate aduce propriii invitaþi, a 

seminariilor, unde poate sã înveþe, dupã care îl 
“abandonãm”, cu posibilitatea de a ne reîntoarce la el, 
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Noul President’s Club 2008
Orice companie de prestigiu îi pune la loc de frunte pe cei mai buni dintre colaboratori. În Forever Living Products, cei mai de seama 
distribuitori formeazã President's Club. Calitatea de membru President's Club vine ca o încununare a muncii susþinute ºi a eforturilor 
depuse în anul precedent, ca o recunoaºtere a excelenþei ºi ca o recompensã a loialitãþii faþã de companie.

Vi-i prezentãm în continuare pe membrii noului President's Club 2008 ºi le dorim mult succes în activitatea din acest an!

1. Aurel & Veronica Meºter, Diamant-Safir Manageri
2. Maria Pop, Soaring Manager
3. Camelia & Daniel Dincuþã, Safir Manageri
4. Vajda Katalin, Soaring Manager
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi, Soaring Manageri
6. Szabó Éva, Senior Manager
7. Daniel & Maria Parascan, Senior Manageri
8. Ramona & Dorin Vingan, Senior Manageri
9. Petru & Emilia Truºcã, Senior Manageri
10. Marilena & Teodor Culiºir, Soaring Manageri

Felicitãri celor mai buni distribuitori ai anului 2007 
ºi mult succes în continuare!

Primele 5 coduri în funcþie de pc personale ºi non-manageriale acumulate în perioada decembrie 2006 – noiembrie 2007

1.Aurel & Veronica Meºter, 
   Diamant-Safir Manageri

2.Maria Pop, 
   Soaring Manager

3.Camelia & Daniel Dincuþã, 
   Safir Manageri

4.Marilena & Teodor Culiºir, 
   Soaring Manageri

5.Petru & Gheorghiþa Vasin, 
   Soaring Manageri

TOP 10

Clubul elitelor

în f n þie  u c
de p  t t e c o al
a u atcum l e în 
e io ap r ad

ian d 2 07- ec 0

1.Daniel & Maria Parascan, 
   Senior Manageri

2.Petru & Emilia Truºcã, 
   Senior Manageri

3.Constantin & Tania Popa, 
   Soaring Manageri

4.Elisaveta & Alexandru Pocaznoi, 
   Soaring Manageri

5.Szabó Éva, 
   Senior Manager

Primele 5 coduri în funcþie de pc totale acumulate în perioada decembrie 2006 – noiembrie 2007



Dupã  nouã  ani de la astfel România se aflã între cele mai bune zece 
înfiinþare, cu o populaþie mai þãri din Europa ºi din lume.
micã decât a multor þãri, Dar, mai presus de toate, suntem mândri cã în 
Forever Living Products toþi aceºti ani Forever Living Products a 
România se menþine de ani schimbat destine ºi mentalitãþi, a readus pofta 
buni în topul celor mai bune de viaþã ºi zâmbetul în sufletele multor 
zece þãri Forever din Europa persoane, a creat o familie mare ºi unitã în care 
ºi din lume. Hotãrârea ºi este loc pentru oricine are un vis în care crede 
devotamentu l  f i e cã ru i  cu putere. Este un sentiment minunat sã ºtii cã 
distribuitor în parte au fãcut existã persoane pentru care problemele ºi grijile 
posibilã aceastã realizare de tale conteazã cu adevãrat, persoane care sunt 

excepþie ºi au demonstrat cã, aºa cum spunea chiar Rex, „nu trebuie sã alãturi de tine ºi te ajutã atunci când ai nevoie. 
subestimãm niciodatã puterea unui grup de oameni hotãrâþi”. ªi este cu adevãrat extraordinar sã poþi lucra 

alãturi de familie ºi prieteni, fãrã stresul unui loc 
de muncã convenþional. Este ceea ce iubim cu toþii în afacerea Forever: ne Suntem mândri cã ne putem „cuantifica” succesul nu doar în numãrul de 
oferã ºansa de a fi propriii noºtri ºefi, de a ne gestiona timpul ºi resursele baxuri vândute lunar, ci mai ales în numãrul de oameni ale cãror visuri au 
aºa cum considerãm mai bine, de a fi mai mult alãturi de familie. devenit realitate prin implicarea în afacerea Forever Living. În cei nouã ani 
Vorbeºte-le tuturor despre oportunitatea Forever Living! Aceºti nouã ani de când existã Forever Living Products România, ne putem mândri cã:
care s-au scurs au fost deosebiþi, dar fiþi convinºi cã vor urma alþii de peste 200.000 de oameni au ales sã se alãture companiei, pentru a avea 
excepþie. Noi suntem cei care vom scrie mai departe istoria Forever Living un stil de viaþã mai sãnãtos ºi un trai mai prosper;
Products România. Avem atât de multe de realizat ºi de oferit!mult mai multe persoane sunt consumatori fideli ai produselor pentru 

sãnãtate ºi frumuseþe pe care le oferã compania;
peste 500 dintre distribuitorii Forever Living au atins nivelul de 

Manager în Planul de Marketing;
peste 200 de distribuitori s-au bucurat de avantajele calificãrii la 

Programul Stimulativ de Merit, cumpãrându-ºi maºina mult visatã sau 
construind fundaþia casei pe care ºi-au dorit-o;

mii de colaboratori au participat, an de an, la întâlnirile europene ºi 
internaþionale organizate de companie, iar cei mai merituoºi au fost cu 
adevãrat rãsfãþaþi: transport cu avionul asigurat, cazare în hoteluri de cinci 
stele, cina în restaurante de lux;

au fost împãrþite cecuri în valoare totalã de peste 1 milion de Euro 
celor care s-au calificat la Profit Sharing;

am organizat zeci de întâlniri Success Day cu invitaþi de excepþie ºi 
artiºti de marcã, în care am sãrbãtorit realizãrile distribuitorilor care au 
urcat, treptele Planului de Marketing;

ni s-a oferit onoarea de a gãzdui întâlnirea europeanã Profit Sharing, în 
februarie 2006, o provocare pe care am acceptat-o cu credinþa cã, atunci 
când pui suflet, pasiune ºi muncã serioasã, este imposibil sã dai greº. ªi nu 
am dat. Întreaga Europã a fost cu ochii pe noi, Rex, Gregg ºi Aidan ne-au 
fost alãturi. Iar Forever Living Products România s-a dovedit din nou la 
înãlþime.

an de an vânzãrile au crescut, la fel ºi numãrul colaboratorilor activi, ºi 
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La mulþi ani Forever Living 
Products România 

Luna ianuarie este prilej de sãrbãtoare în marea familie Forever. În ianuarie 1999, Forever 
Living Products România îºi deschidea porþile, iar inaugurarea Forever în România are o 
semnificaþie aparte pentru noi, toþi cei care am ales sã facem parte din aceastã companie 
extraordinarã. Deoarece o mânã de oameni ºi-a sumat imensa responsabilitate de a pune pe 
picioare o companie, acum nouã ani, o companie care înseamnã acum ºansa unor visuri 
împlinite, a unui trai mai bun, a unui stil de viaþã sãnãtos pentru cei peste 200.000 de 
colaboratori ºi milioanele de consumatori fideli ai produselor Forever Living. Le mulþumim 
din suflet celor care au crezut înainte de a vedea ºi au ales sã facã ºi în România cunoscutã 
oportunitatea Forever. ªi, poate, în primul rând trebuie sã-i mulþumim lui Rex, pentru cã a 
crezut în potenþialul nostru ºi ne-a încurajat mereu sã ne depãºim limitele ºi sã demonstram cã 
putem realiza lucruri remarcabile. Încrederea lui ºi a întregii conduceri din Statele Unite în 
potenþialul României ne-a motivat sã ne dorim totdeauna mai mult ºi sã realizãm astãzi mai 
mult decât ieri ºi mai puþin decât mâine. 

ianuarie 2008 ,  Nr. 105România & Rep. Moldova

1978 - 2008

Tot mai sus 

iLa mulþ  ani Forever 
Living Products România!

Felicitãri ºi mulþumiri
tuturor distribuitorilor
minunaþi din România
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Echipa de aur

foreverliving.com

An de an activitatea în Forever le-a adus bucurii ºi satisfacþii, dar 
luna noiembrie 2007 reprezintã pentru ei împlinirea unui vis cu 
adevãrat special. Familia lor s-a îmbogãþit cu încã un membru. 
Micuþa Cristiana a venit pe lume, aducând cu ea luminã ºi fericire 
în sufletele lor. Felicitãri, Vera ºi Aurel, pentru naºterea Cristianei! 

Suntem mândri cã 
Forever are asemenea 
lideri ºi le mulþumim 
pentru loialitatea lor 
faþã de companie, 
pentru dãruirea ºi 
pasiunea pe care le-au Vera ºi Aurel Meºter, Diamant – Safir Manageri, au acceptat, cu 
pus mereu în ceea ce peste nouã ani în urmã, provocarea Forever, convinºi de faptul cã 
au fãcut în toþi aceºti oricine meritã ºansa de a-ºi construi o existenþã liniºtitã, lipsitã de 
ani de când Forever griji. Erau o familie la început de drum în viaþã, cu planuri mari ºi 
este parte din viaþa lor. visuri îndrãzneþe, cu un copilaº adorabil pentru care ar fi fãcut 
Sunt un adevãrat exemplu de ambiþie, perseverenþã ºi reuºitã orice era omeneºte posibil, dar – din pãcate – cu multe probleme 
pentru cei care vor sã facã o schimbare în bine în viaþa lor. care ar fi putut sã le frângã aripile ºi sã-i opreascã din drum. Au trãit 

cu siguranþã sentimente pe care cuvintele, oricât de frumoase ar fi, 
Suntem mândri cã în Forever excelenþa poartã un nume: Vera ºi nu le vor putea descrie niciodatã. Dar au refuzat sã se resemneze. 
Aurel Meºter, Diamant-Safir Manageri. Felicitãri din suflet pentru Aceste sentimente puternice au fost cele care i-au motivat sã ia o 
munca depusã cu atâta devotament ºi pasiune ºi mult succes pe decizie ce avea sã le schimbe radical viaþa. ªi-au dat seama repede 
drumul vostru Forever!cã, pentru a reuºi, este foarte important sã persevereze, sã 
 munceascã mult ºi sã-ºi urmeze visul. Nu le-a fost uºor, dar au mers 

pe calea stabilitã, iar astãzi au de ce sã se mândreascã. Astãzi pot 
privi în urmã la munca lor de mai mult de nouã ani, o muncã plinã 
de satisfacþii, prin care au dãruit ºi altora ceea ce au câºtigat ei în 
Forever: sãnãtate, un trai mai bun, prieteni în toate colþurile þãrii ºi 
chiar ale lumii. Pentru cã asta înseamnã Forever: sã munceºti 
alãturi de familie, sã dãruieºti, sã fii mai bun ºi mai generos, sã-þi 
faci prieteni.

Cu toþii am pornit pe drumul Forever animaþi de posibilitatea unui câºtig suplimentar ºi 
inspiraþi de produsele care ne îmbunãtãþesc viaþa. Cu toþii sperãm cã vom reuºi, cã vom face 
saltul de la un trai decent la un trai mai bun. Dar atunci când speranþa parcã ne pãrãseºte, 
când visurile se nãruie, când avem impresia cã nu realizãm nimic, încotro ne uitãm? Ne 
descurajãm ºi ne lãsãm pradã grijilor, însã mai bine ar fi sã ne îndreptãm atenþia asupra unor 
familii care au pornit la drum cu aceleaºi speranþe ºi instrumente ca ºi noi. 

Excelenþa poartã un 
nume Meºter

F ic t ri d n suflet p tru unca el i ã  i  en m
d pus c at a ev ament i as une!e ã u ât d ot º p i



Ultima sãptãmânã înainte de Crãciun este întotdeauna cea mai agitatã. La Sediul Central 
Forever din Bucureºti au început sã ajungã jucãriile donate de distribuitorii din toatã þara. 
Am fost surprinºi de numãrul coletelor care au sosit. Sediul devenise neîncãpãtor pentru 
atâtea jucãrii, hãinuþe, podoabe, rechizite, încãlþãri. S-a dovedit încã o datã cã în Forever ne 
pasã de cei cu care viaþa a fost mai puþin darnicã, s-a mai dovedit o datã în plus cã un mic 
efort din partea fiecãruia echivaleazã cu o forþã incredibilã dacã ºtim sã fim o echipã. Vã 
mulþumim din suflet tuturor celor care aþi contribuit la aceastã campanie ºi, cu siguranþã, 
ºi copilaºii vã mulþumesc în sufletele lor. Ei nu ºtiu cine le sunt binefãcãtorii, dar au simþit 
cã cineva s-a gândit ºi la ei, cã pentru cineva conteazã ºi zâmbetul lor.

Moº Crãciun 
   vine Forever
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Campania de Crãciun

Vã mulþumim din suflet tuturor celor care aþi contribuit cu dulciuri, jucãrii, podoabe de brad, 
hãinuþe, încãlþãminte ºi chiar bani, la bucuria acestor copiii. Sunteþi minunaþi prin gestul pe care 
l-aþi fãcut, pentru cã un gest individual înmulþit cu 200.000 se transformã într-un Crãciun magic, 
de neuitat pentru 22 de copilaºi abandonaþi. Împreunã am demonstrat cã Forever este o familie 
frumoasã, unitã ºi puternicã. Împreunã am demonstrat cã generozitatea ºi dorinþa de a-i ajuta pe 
cei care au într-adevãr nevoie aduc bucurie în suflete. Am demonstrat cã noi, cei care compunem 
marea familie Forever, ºtim care este sensul profund al expresiei „Dar din dar se face Rai” ºi suntem 
convinºi cã nu existã bucurie mai mare decât zâmbetul fericit ºi îmbrãþiºarea caldã a copiilor 
pentru care, în anul ce abia s-a încheiat, Moº Crãciun n-a mai fost doar un vis. Iar acest lucru a fost 
posibil datoritã dumneavoastrã, tuturor colaboratorilor Forever care v-aþi deschis inimile în faþa 
tristeþii acestor copii. Vã mulþumim încã o datã pentru tot ceea ce aþi fãcut pentru ei! 

Joi, 20 decembrie 2007, ora 9:30 dimineaþa – cutiile cu jucãrii, Ora 11:45 – Emoþia copiilor creºte treptat ºi aºteptarea se sfârºeºte pentru cã se aud 
rechizite, hãinuþe, încãlþãri, toate frumos ambalate, sunt bãtãi în uºã. E Moºul! Uraaaa! Copiii vin pe rând în braþele Moºului, îi spun câte o 
transportate la automobilul Forever, alãturi de brad, alimente ºi poezie ºi îºi primesc cadourile: dulciuri, cãrticele, fructe ºi multe, multe jucãrii. 
produse Forever. Începem sã ne facem probleme cã nu vor Moºul ºtie numele tuturor ºi asta îi mirã pe copii. Ba mai ºtie ºi cã Florin chiuleºte de 
încãpea. Totuºi, le dãm de cap ºi, pânã la urmã, reuºim sã la ºcoalã ºi cã Aura e rãsfãþata casei. 
încãrcãm tot ceea ce am strâns pentru copilaºi.

Pe mãsurã ce-ºi primesc cadourile, copiii încep sã se joace. Se aude peste tot „Pac-
Ora 11:00 – Ajungem la Fundaþia „Copii împotriva pac-pac”, pentru cã bãieþeii s-au transformat în cowboy, iar ochii fetiþelor sclipesc la 
întunericului” din Domneºti. Unii dintre copii ne aºteaptã vederea pãpuºilor frumoase, îmbrãcate ca niºte prinþese. Toate privirile copiilor ne 
afarã, deºi gerul este greu de suportat. Sufletele lor sunt calde mulþumesc ºi simþim fericirea care i-a cuprins. Din pãcate trebuie sã plecãm, dar le 
mulþumitã bucuriei cã vine Moºul. Altceva nu mai conteazã… promitem cã ne vom întoarce, ºi nu numai de Crãciun, ci de fiecare datã când vom 

avea puþin timp liber, ca sã ne jucãm împreunã, ca sã le dãruim puþin din dragostea 
Ora 11:15 – Începem sã împodobim brãduþul, cântând de care ei au atât de multã nevoie. Oricine poate sã-i viziteze ºi sã se joace cu ei. 
colinde. Cu toþii, cu mic, cu mare trãim aceeaºi emoþie din Fiecare moment în care le arãtãm cã sunt iubiþi înseamnã enorm pentru ei.
copilãrie: „Oare vine? Când vine? De ce întârzie atât?”
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În echipa noastrã fiecare zi e sãrbãtoare 
Pentru unii Moºul vine o datã pe an, în decembrie, pentru alþii vine de mai multe ori, sunt mulþi moºi, iar 
cu unii Moºul e imprevizibil. Vine când oamenii nici nu se aºteaptã, vine aproape zilnic. Un Moº 
imprevizibil am ºi eu. Zilnic îmi oferã o bucurie, o surprizã sau un cadou. Asta nu înseamnã cã nu sunt o 

fiinþã normalã, un om ca toþi oamenii, cu griji, cu 
obligaþii, cu familie, cu responsabilitãþi. Dar am 
învãþat un lucru important în ultimii ani: sã 
descopãr ºi sã privesc în faþã momentele ºi situaþiile 
care îmi rãsplãtesc efortul. ªi zilnic mi se oferã 
mãcar o datã acest miracol. „Vezi partea plinã a 
paharului” a fost deviza care m-a apãrat de eºecuri, 
de deziluzii ºi mi-a dat forþa ºi energia sã perseverez 
pe drumul meu. „Nu renunþa, mâine e o nouã zi” a 
fost þelul care m-a întãrit sã-mi urmez VISUL ºi sã 
mã autodepãºesc. Sunt un spectator uimit al 
propriului meu scenariu. Vã doresc tuturor sã trãiþi 
bucuria pe care o trãiesc eu, vãzând cã roadele 
muncii mele  au depãºit aºteptãrile.

Când am pornit în septembrie 2000 pe drumul FLP, aveam un vis atât de 
mare, cã nicio bancã, niciun prieten ºi nici familia nu mã puteau ajuta sã-l 
împlinesc. Rãmãsesem doar eu în luptã. Mi-am dat seama cã numai de 
mine depinde. ªi atunci a venit un Moº despre care nu auzisem, un Moº 
care mi-a spus cã, dacã vreau cu adevãrat, voi reuºi. Acel Moº era o echipã: 
Smaranda Sãlcudean, Ramona Vingan ºi familia Meºter. Acel Moº nu    
m-a mai pãrãsit niciodatã. Acel Moº n-a apãrut ºi dispãrut, ci a fost lângã 
mine zi de zi pânã azi. 
Pentru cã soarta m-a avantajat ºi 21 de ani am profesat ca învãþãtoare, nu 
mã prea pricepeam la însãmânþat, cultivat ºi recoltat. Mi-a prins bine când 
am înþeles, însã, cã asta nu se întâmplã numai în agriculturã. Oriunde o 
faci bine, în învãþãmânt, în afaceri, în cãmin are aceeaºi finalitate - 
SATISFACÞIE ºi ÎMPLINIRE. De multe ori lucrurile ni se par foarte 
complicate, dar, dacã nu abandonãm, vom zâmbi liniºtiþi în final, când 
vom vedea ce simplu era totul. ªi eu am înþeles târziu acest lucru. ªi l-am 
înþeles perseverând pe plan profesional. 
Câþi oameni oare se pot bucura cã au înþeles sensul vieþii pentru cã au 

am avut niºte urgenþe, pot recupera mâine, fãrã sã mã avertizeze cineva.reuºit profesional? Câþi oameni oare muncesc cu ºi din plãcere? Câþi 
primesc recompense pe mãsura  implicãrii lor? Eu sunt unul dintre puþinii 
care se bucurã de aceste favoruri în viaþa de zi cu zi. Munca în Forever mi-a ªi sigur, toþi muncim pentru RECOMPENSÃ. Am bani pentru 
creat TIMP pentru familie. Am TIMP sã urmãresc instruirea ºi educaþia cheltuielile curente, am realizat în ºapte ani un apartament cu 4 camere, 
copilului, am TIMP sã discut cu el despre problemele specifice vârstei lui, un garaj ºi o maºinã. Am cãlãtorit în douãsprezece þãri, am avut ºansa sã 
am TIMP sã-l întreb ce a fãcut la ºcoalã, la patinoar sau acasã când rãmâne vãd celebrul LAS VEGAS. ªi am primit toate acestea în timp ce îmi 
singur ºi am TIMP sã-l sãrut seara ºi dimineaþa. Am cel mai preþios TIMP. ajutam semenii sã fie mai sãnãtoºi, mai mulþumiþi ºi mai prosperi.

Cinci dintre persoanele cu care am discutat despre oportunitatea Forever 
Am o echipã de nota 10, cãreia îi adresez felicitãri ºi cele mai curate ºi au crezut în mine ºi ºi-au canalizat energiile pe acelaºi drum cu al meu. 
sincere urãri de bine ºi succes. Ei sunt PRIETENII mei. Aceºtia sunt Manageri Forever, iar eu am fost recunoscutã, cãci mi s-au 

acordat diploma ºi insigna de SOARING MANAGER la întâlnirea 
Success Day din noiembrie 2007. Moºul a venit mai repede la mine. Am LIBERTATEA de a mã trezi ºi a mã culca atunci când decid eu, am 
Pentru mine, fiecare zi e zi de sãrbãtoare.libertatea de a munci cât, când ºi cu cine vreau eu, am libertatea de a nu 

transforma viaþa mea într-o rutinã care ne face doar nefericiþi.
Ce credeþi? Este aceasta o recompensã? Ce valoare are pentru voi 
RECUNOAªTEREA MUNCII, a DÃRUIRII ºi a IMPLICÃRII? Am SIGURANÞA zilei de mâine. Planul de Marketing Forever ne oferã 
Pentru mine valoreazã mai mult decât orice sumã de bani. siguranþã, pentru cã orice nivel atins se pãstreazã tot restul vieþii. Dacã azi 

Livia Cusiac - Soaring Manager, Success Day 24 noiembrie 2007
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Urmeazã-þi visul 

Iatã  darur i le  mele  de  la  Mo ºul :  TIMP, LIBERTATE,  
RECUNOAªTERE, RECOMPENSÃ, PRIETENI, CARIERÃ.

M-am oprit la câteva idei care au constituit CHEIA SUCCESULUI 
MEU:

1. TELEFONUL MAGIC 
Am un telefon fermecat, pe care nu l-am schimbat de 7 ani. Când sunt la 
pãmânt, am o dilemã sau mã copleºesc anumite situaþii, apelez unul dintre 
sponsorii mei activi. De 2 ani cel mai des o fac cu familia Maria ºi Daniel 
Parascan, cãrora le adresez un „Mulþumesc” cu majusculã ºi familia 
Cristache, care se potrivesc echipei mele ca o mânuºã. În proporþie de 
100%, la celãlalt capãt al firului se clarificã toate problemele. Le sunt 
recunoscãtoare pentru tot sprijinul ºi ajutorul acordat. M-au þinut mereu 
pe CULMI. Deci, faceþi rost de un „Telefon Magic”!

b) Nu pica în propria capcanã! Nu uita, indiferent la ce nivel eºti, cã eºti un 2. NU TE RISIPI ÎNTR-O MIE DE DIRECÞII
Distribuitor care trebuie sã pãstreze vii ºi adevãrate toate relaþiile cu ªtiu cã foarte mulþi oameni muncesc din greu ºi unii chiar mai mult decât colaboratorii.mine. Dacã tot munceºti, fã-o într-un singur loc! Nu bâjbâi în întuneric, 

nu te disipa într-o mie de direcþii, nu-þi irosi energia ºi timpul, pentru cã 
TIMPUL înseamnã scurgerea vieþii. Axeazã-te pe un ÞEL, fixeazã-þi 5. FII UN CAMPION
OBIECTIVELE ºi STRATEGIILE ºi PERSEVEREAZÃ într-un singur Ai nevoie de multe ore de antrenament, vei cãdea de multe ori ºi te vei 
loc. NU RENUNÞA! ridica de câte ori vrei tu, dar nu aluneca pe panta renunþãrii. Nu 

abandona. Luptã ºi vei câºtiga! ªlefuieºte, ºlefuieºte, ºlefuieºte în tine ºi în 
cei de lângã tine ºi veþi fi DIAMANÞI ADEVÃRAÞI! TU ºi EI!3. PÃRÃSEªTE HOÞII DE VISURI 

Oricât de mult crezi cã cei care nu-þi împãrtãºesc crezul acum sunt salvarea 
ta, oricât de greu îþi va fi sã uiþi de ei o vreme, FÃ-O! Pãrãseºte pentru o Vã doresc tuturor un an extraordinar! 
vreme hoþii de visuri. Pentru o vreme, spun, pentru cã ei s-ar putea sã nu Ne revedem la Budapesta!înþeleagã acum, dar pot fi Diamantele tale în viitor.

Livia Cusiac4. PRIVEªTE  DEASUPRA
Soaring ManagerAici marcãm douã aspecte:

a) Lãrgeºte-þi viziunea! Descoperã în fiecare persoanã o ºansã a ta. 
Descoperã în fiecare om un potenþial nemãrginit.
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Eveniment

Raliul European Budapesta 
2008, 22 – 23 februarie 

A mai rãmas foarte puþin timp pânã la unul dintre marile evenimente Forever Living 
Products din 2008. Pe 22 ºi 23 februarie, atenþia întregii Europe va fi îndreptatã asupra 
capitalei ungare. Budapesta va gãzdui Raliul European ºi Întâlnirea Profit Sharing. Vor 
fi douã zile de excepþie, cu emoþii ºi adrenalinã la maxim. Cererea de bilete pentru acest 
eveniment a depãºit cu mult aºteptãrile organizatorilor, se preconizeazã un spectacol 
extraordinar, într-o atmosferã incendiarã.

Locaþia
Arena Papp Laszló, situatã în partea esticã a 
oraºului, pe malul stâng al Dunãrii, 
Stefánia út 2, 1143 Budapesta.

Perioada
Vineri, 22 ºi sâmbãtã, 23 februarie. 
Sâmbãtã, 23 februarie, va avea loc un 
banchet în onoarea distribuitorilor 
calificaþi la Raliul European, nivelele 1, 2 ºi 
3, ºi Profit Sharing.

Informaþii utile
Biletul de participare asigurã intrarea în salã în cele douã zile ale 
evenimentului.
Distribuitorii calificaþi la Raliul European (nivelurile 1, 2 ºi 3) ºi Profit 
Sharing vor intra la eveniment pe baza brãþãrilor de acces pe care le vor 
primi la Budapesta.
Þinuta obligatorie pentru echipa României în ambele zile ale Raliului: 
pelerinã verde, coroanã aloe, steag ºi flacon de Aloe Vera Gel cu lanternã. 
Important! Aduceþi baterii de rezervã pentru cele douã zile de eveniment.
Distribuitorii calificaþi la nivelele 2 ºi 3 vor sosi la Budapesta joi, 21 
februarie. Compania le asigurã cazarea Hotelul Intercontinental.
Cecurile Profit Sharing vor fi înmânate în ambele zile ale evenimentului.
Vremea la Budapesta este asemãnãtoare cu cea de la Bucureºti. 

În 2007, la triplul eveniment din Stockholm, echipa României a impresionat prin þinutã ºi atitudine. Haideþi sã ne 
mobilizãm ºi în acest an energiile ºi entuziasmul, sã fim o adevãratã echipã ºi sã ne susþinem prin aplauze ºi colegii din 
celelalte þãri europene. Spirit Award înseamnã în primul rând spirit de echipã ºi fairplay. Haideþi sã arãtãm adevãrata 
valoare a echipei noastre ºi sã câºtigam concursul Spirit Award, care se acordã celei mai bune galerii. 

Hai România! Sã ne vedem cu bine la Budap ta! es



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: • Str. Marcel Olinescu, 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

Chiºinãu: • Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82

Programul ºi adresele punctelor de lucru Forever 
România & Republica Moldova Luni 12-20,  mar]i-vineri 9-17

0800 802 563 
Tel-verde  

între orele 10:00 – 16:00, 
cu excepþia zilelor de 
sâmbãtã, duminicã.

prin

Produsele Forever se pot comanda ºi:

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

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

 
- la orice unitate CEC ;
- la toate depozitele Forever din þarã, prin intermediul 
cardului bancar
   prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis 
la BRD), sau la orice sucursalã BRD, în urmãtoarele 
conturi:  

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

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

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

Cum plãteºti produsele Forever?

Aºa cum v-aþi obiºnuit la 
început de an puteþi gãsi, în 
toate depozitele din þarã, 
calendare, agende 
personalizate ºi postere, 
materiale ce vã pot ajuta în 
dezvoltarea afacerii.

On-line  
www.comenziforever.ro

Taxa de expediere/colet: 14 RON (TVA inclus)
Pentru a evita reclamaþiile ulterioare, vã rugãm sã 
verificaþi conþinutul coletului în prezenþa curierului.

Dorim sã vã informãm cã nu se acceptã formulare de înscriere semnate  de altcineva, nici în 
baza unei împuterniciri în faþa notarului public. Doar aspirantul are dreptul sã semneze formularul 
de înscriere.

Pentru probleme referitoare la înregistrarea fiscalã, emiterea ºi plata facturilor de bonus vã 
rugãm sã consultaþi pagina de ºtiri din numãrul din martie 2007 al Revistei Forever. 

În curând va apãrea noua versiune a Politicilor Companiei, instrument indispensabil pentru 
dezvoltarea afacerii Dumneavoastrã. Pânã atunci rãmâne valabilã versiunea pe care o puteþi gãsi 
în depozitele companiei. 

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.

Distribuitorii care încaseazã bonus atât de la FLP România, cât ºi de la FLP Moldova sunt rugaþi sã 
completeze douã facturi separate, pentru fiecare sumã. 

Facturile care nu sunt corect completate cu noul cod fiscal nu pot fi plãtite. Vã rugãm completaþi 
citeþ ºi corect numele, prenumele, seria ºi numãrul buletinului ºi CNP-ul pe foile de vãrsãmânt CEC.

Completaþi integral ºi corect, cu datele Dvs. de identificare (nume, prenume, serie buletin, cod 
numeric personal), toate formularele înaintate cãtre companie (formulare de înscriere, formulare 
de comandã, fiºe bancare, facturi). 

Important! 

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 sã fie 

 de cea pe care o utilizaþi pentru a plasa comenzi on-line.diferitã

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) ºi Dr. ªerban 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 numãrul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii pe 
aceastã temã prin telefon.

Postere 
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Calificãrile lunii decembrie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI

MANAGERI

Maria Doina & Mircea Zecheru 
Camelia & Daniel Dincuþã
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Szabó Éva 
Daniel & Maria Parascan 
Ana Amza
Emanoil & Georgeta Mandreºi
Dana & Dorin Ion
Carmen & Gabriel Larion
Aurel & Veronica Meºter

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

10.

Elena & Constantin Bãlan 
Maria Doina & Mircea Zecheru 
Teofil Pãduraru 
Crina Humelnicu
Petru & Emilia Truºcã
Alin Florin Rãdoi 
Petrea & Elena Stela Humelnicu
Dana & Dorin Ion
Cristina & Gheorghe Farcaº 
Adrian Irinel Manea

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

10.

SPONSORI

SPONSORI

Maria Doina & Mircea Zecheru
Petru & Gheorghiþa Vasin
Coleta & Ion Fortan
Andra Anderco
Carina & Sebastian Iacãtã
Elena Eliana & Ovidiu Adrian Veliºcu
Monica Manolache
Constantin & Manuela Belciug
Maria Magdalena Pãduraru
Camelia & Daniel Dincuþã

Bucureºti       
Timiºoara
Craiova
Reºiþa
Bucureºti
Bucovãþ, DJ     
Bucureºti
Vãlenii de Munte   
Slobozia
Bucureºti

Viorel & Paulica Adam
Georgeta Anca Andras

Rodica & Silviu Biþoianu
Veronica & Marian Bojicã

Stana & Laurenþiu Cristian Dincã
Coleta & Ion Fortan

Nicolae Hãnescu
Eugeniu Olteanu & Elena ªtir

Teofil Pãduraru
David & Mihaela Truºcã

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

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

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

Camelia & Daniel Dincuþã (3) Mihaela & Ion Dumitru (20)

Aurel & Veronica Meºter (1) Petru & Emilia Truºcã (10)

Maria Pop (2) Emanoil & Georgeta Mandreºi (nou)

Maria Doina & Mircea Zecheru Dana & Dorin Ion (nou)

(nou) Cristiana & Eugen Dincuþã (12)

Szabó Éva (8) Daniel & Maria Parascan (6)

Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu (nou) Ramona & Dorin Vingan (7)

Vajda Katalin (4) Mircea &  Dana Olariu (11)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5) Ana Amza (nou)

Marilena & Teodor Culiºir (9) Marcela & Ion ªerban (19)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Eva & Ioan Suvaina
Georgeta Toma
Elena Daniela & Florin Cãtãlin Sfichi
David & Mihaela Truºcã
Adriana & Dumitru Rãuþu
Emanoil & Georgeta Mandreºi
Carmen & Gabriel Larion
Dan Sorin Spãtariu
Maria & Mircea Bagdasar
Marinica Nuþa Zaharia
Emilian Bursuc
Daniela Boatã
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Filofteia Enescu
Liviu Adrian Coºuleanu
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Ana & Emil Teodorescu
Ana Zecheru
Ionel Daniel Pavel
Rodica & Silviu Biþoianu
Norica & Ioan Bejinariu
Simona Mioara & Sorin Liviu Spãtariu
Ionel Dobre
Mihaela Mei Roºu
Veronica & Marian Bojicã
Niculina Ioanovici
Maria Doina & Mircea Zecheru

Craiova
Petroºani
Botoºani       
Berceni, IF
Flãmânzi, BT
Buziaº
Fãlticeni
Petroºani
Roºiorii de Vede
Botoºani
Botoºani
Bucureºti
Ploieºti
Mogoºoaia, IF
Timiºoara
Râmnicu-Vâlcea
Botoºani
Bucureºti
Timiºoara
Craiova
Flãmânzi, BT
Braºov      
Petroºani
Târgoviºte
Reºiþa
Botoºani
Bucureºti  

Maria Beatrice & Liviu Sorin Bãcanu
Elena & Constantin Bãlan

Norica & Ioan Bejinariu    
Daniela Boatã

Emilian Bursuc
Liviu Adrian Coºuleanu

Vasilica & Dumitru Crãciun
Ionel Dobre

Gheorghiþa & Ionel Druga
Petrea & Elena Stela Humelnicu

Niculina Ioanovici
Lucian Constantin & Ana Maria Liþã

Mihaela Mei Roºu
Elena Murariu

Ionel Daniel Pavel
Lavinia Crina & Irinel Poenaru

Adriana & Dumitru Rãuþu
Mariana Saioc

Dan Sorin Spãtariu
Eva & Ioan Suvaina

Ana & Emil Teodorescu
Gheorghe & Ioana Toboºaru

Georgeta Toma
Lãzãrica & Petre Tudor

Ecaterina & Ioan Romulus Uºurel
Marinica Nuþa Zaharia

Ana Zecheru

SENIOR MANAGERI SPONSORI

Ioana & Constantin ªerbanBucureºtiMaria Doina & Mircea Zecheru
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

SAFIR MANAGERI SPONSORI

Mihaela & Ion DumitruBucureºtiCamelia & Daniel Dincuþã



STIMULENTUL I

STIMULENTUL II

STIMULENTUL III

Ana Amza

Maria Doina & Mircea Zecheru

Marilena & Teodor Culiºir

Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu

Mircea & Dana Olariu

Iuliana & Liviu Toma

Carina & Sebastian Iacãtã Marinela Tuþuleasa
Dorin & Dana Ion Ujlaki Csaba & Anna Mária
Kele Mónika Adriana & Constantin Vasile Florentina & Pavel Anton 
Angelica & Ioan Lucuþ Rodica & Emanuel Voicu VulcãneanAngela & Ioan Arcãlianu
Adiel & Magdalena MiuAszalos Ibolya & Csaba
Ersilia & Ovidiu Moldovan SonfãleanLeonora & Florea Baciu 
Petru Arghir MusteaBandi Attila & Izabella
Aurelia & Auricã Nãstase Petru & Emilia TruºcãElena Bãdrãgan
Constantin & Magdalina Niþu Varga Csaba Attila & VioricaBenedek József Mihály & Judit Elena & Virgil Angelescu
Camelia & Vasile Oprea Petru & Gheorghiþa VasinAtena & Vasile Bîrlea Iulia Beldiman 
Papp Miklós Veres Juliana Domniþa & Onisim Bontaº Gizella & Marius Botiº 
Eugen & Maria Plugaru  Maria Buzdugan
Adelia PopIlie & Adriana Carciuc Cristiana & Eugen Dincuþã
Dragoº PostelnicuDaniel Cifor Gheorghe & Adelina Filip
Emilia & Dinu PotopLivia & Gheorghe Cusiac Corina & Dorin Frandeº Camelia & Daniel Dincuþã 
Smaranda Sãlcudean Maria Dãrãban Mádly Susana & Ludovic Aurel & Cornelia Durigã 
Felicia & Siminel SumanariuViorel & Dumitra Dincã Emanoil & Georgeta Mandreºi Horaþio Kogler
Felicia & Vasile ªantaMihaela & Ion Dumitru Doina & Dãnuþ Hanganu 
Marcela & Ion ªerban Mircea & Raluca Fage Lucica & ªtefan Nemeº Aurel & Veronica Meºter 
Niculina ªtefanaCristina Luminiþa Florea Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Lucica & Gheorghe TãbãcaruValentin & Sonia Florescu Daniel & Maria Parascan Maria Pop 
Romicã & Luminiþa TimofteGál Irén Constantin & Tania Popa Vajda Katalin 
Tatiana & Vasile TofanBucurel & Gyöngyike Ghirdã Szabó Éva Ramona & Dorin Vingan

 Mariana & Liviu Haitã Szabó József & Marika

Chiºinãu, Rep. Moldova
Miliºãuþi, SV
Braºov
Bucureºti
Bucureºti
Vaideeni, VL
Bistriþa
Craiova
Valea lui Mihai, BH
Botoºani              
Caracal
Giarmata-Vii, TM
Drinceni, VS
Truºeºti, BT
Roºiori de Vede
Vutcani, VS
Bârlad           
Câmpulung, AG
Sibiu
Bucureºti
Craiova
Bucureºti
Vãlenii de Munte, PH
Mãrgineni, BC      
Bãileºti, DJ         
Timiºoara
Roºiori de Vede
Nanov, TR
Botoºani
Mogoºoaia, IF
Bucureºti
Suceava
Livada, SM
Oradea
Bucureºti   
Vãlenii de Munte   
Câmpulung, AG
Craiova          
Râmnicu-Valcea
Alba-Iulia
Bucureºti
Mogoºoaia, IF
Arad
Bucureºti        
Timiºoara
Maieru, BN
Caracal
Arad       
Vãlenii de Munte
Târgoviºte
Timiºoara
Râmnicu-Valcea   
Râmnicu-Valcea   
Târgu-Neamþ
Craiova 
Toculeºti, DB
Vladimirescu, AR
Sînandrei, TM
Târgoviºte
Dr. Tr. Severin    
Bucureºti
Craiova
Buftea, IF
Bucureºti
Craiova
Reºiþa        
Timiºoara
Timiºoara

Serghei & Liudmila Sîrbu
Vasile Aluculesei

Balázs Mária Eniko
Costicã & Elena Balmuº

Marius Liviu Balmuº
Elena Bãluþã

Roxana Alina Bindean
Dan & Elena Boagiu

Gavril & Ileana Boldog
Mina Bolintinescu

Elena Daniela Boruzescu
Ciprian Cristian Câmpean

Tatiana Cazacu
Petronela Camelia Creþu

Mariana Cristea
Mariana & Ghenadie Cumpãna

Ana & Ioan Curelaru
Marian Cãtãlin & Ionela Elena Diaconu

Ioana Adina Dima
Florina Cristina Drãgoi

Costicã & Petrida Dragomir
Florin Daniel Ene

Maria Enescu
Tereza Farauanu

Maria & Nicolae Firu
Cristina Adela Foiºor

Vicenþiu Darius & Constanþa Groºereanu
Liana & Nicolae Grosu

Crina Humelnicu
Valentina Iacob

Mariana & Virgil Ilie
Ciprian Gabriel Irimciuc

Kertész Arnold József
Kiss Levente Jácint

Florin Andrei Ledezeu
Marian Cristinel Lupa

Adrian Irinel Manea
Sabina Mitroaica

Maria & Nicolae Mitu
Liliana Moldovan

Moldvai Cornelia Casandra & Sándor
Gabriel Morariu

Costel Murgu
Gheorghiþa Nae

Ionuþ Cãtãlin Neacºu
Victoria Negruºeri

Carmen Daniela Niþã
Firuþa & Constantin Olaru

Emanuiel Olteanu
Elena Andreea Oprea

Corneliu Paºcalãu
Ion Claudiu Pãtraºcu

Eugenia Aniºoara & Ion Petricã-Lixandru
ªtefan & Trudica Pîslaru

Marius Romulus & Mihaela Popescu
Gianina Lidia Porojan

Ileana Pui
Alin Florin Rãdoi

Bianca Rusu
Silvia & Dumitru Sîrbu

Camelia Cristina & Dãnuþ Sora
Elena & Aurelian Stãnescu

Liliana Stoica
Gabriela Suciu

Ramona Mirela Tiþã
Ion & Dana Cristina Tulbure

Cristinel Flavius Velcu
Alexandra Zaharia

Marius & Ana Albu Simionaº
Petronela Camelia Creþu
Romul & Lidia Todea
Marius Liviu Balmuº
Jana Pârºe
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Aurel & Veronica Meºter
Victor & Ludmila Sass
Nagy Erno & Irma
Petrea & Elena Stela Humelnicu
Gheorghe Sorin Ion
Georgeta Anca Andras
Mariana & Angel Rãdoi
Costel Emanoil Creþu
Gheorghiþa & Ionel Druga
Tatiana Cazacu
Lucian Constantin & Ana Maria Liþã
Marius & Claudia Scrada
Adriana Alexandru-Pohlmann
Ana Amza
Coleta & Ion Fortan
Mariana Saioc
Marian Cristinel Lupa
Carmen & Vasile Viorel Smadu
Ecaterina & Romulus Cioroianu
Corneliu Paºcalãu
Mariana Cristea
Gheorghiþa & Ionel Druga
Mina Bolintinescu
Elena Murariu
Costicã & Elena Balmuº
Ioan & Maria Irimciuc
Kiss Levente Jácint
Király Ioan
Maria Doina & Mircea Zecheru
Eugeniu Olteanu & Elena ªtir
Dan Tudose
Maria Beatrice & Liviu Sorin Bãcanu
Teodor Manole
Georgeta Anca Andras
Aurel & Cornelia Durigã
Elena Murariu
Lãcrãmioara Mihaela Bondor
Maria Doina & Mircea Zecheru
Cristinel Flavius Velcu
Rodica Alina Negruºeri
Elena Daniela Boruzescu
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Marta Maria Burduþã
Lãzãrica & Petre Tudor
Paraschiv Niþã
Isidora Mariana & Dumitru Stricescu
Lavinia Crina & Irinel Poenaru
Vasile Aluculesei
Maria Beatrice & Liviu Sorin Bãcanu
Atena & Dãnuþ Mateescu
Ana Alina Pica
Georgeta Anca Andras
Lãzãrica & Petre Tudor
Elena Daniela & Marian Moraru
Elena Gabriela ªuteu
Dan & Elena Boagiu
Emilia & Theodor Fugaru
Mariana Saioc
Petru & Emilia Truºcã
Ecaterina & Ioan Romulus Uºurel
Kása Adalbert
Ionuþ Cãtãlin Neacºu
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