


Am atins succesul la care 
îndrãzneam doar sã visãm

rimãvarã frumoasã tuturor, sau cel puþin tuturor celor din emisfera 
nordicã! ªtiu cã, pentru locuitorii emisferei sudice luna martie nu 
aduce primãvara, ci vesteºte venirea iernii. Vã rog, totuºi, sã-mi fiþi 

alãturi, întrucât mesajul acestei luni este inspirat de cãldura ºi bogãþia pe 
care primãvara ni le dãruieºte. 
 

Primãvara se iveºte cu acea luminã
De negãsit nicicând altcândva, 
De-a lungul anului.
Când martie e-aproape aici
Pe dealurile singuratice
De nepãtruns pentru ºtiinþã 
Rãsare o culoare 
Pe care numai firea omului o simte.

(Emily Dickinson) 
 

Ce rãstimp minunat este primãvara, când viaþa pare cã þâºneºte de sub 
plapuma iernii ºi îºi reia cursul! Probabil aþi auzit cu toþii expresia interesa dacã este momentul potrivit sã le prezentaþi oportunitatea pe care 
„curãþenie de primãvarã”. Este momentul în care suntem motivaþi sã ne Forever o oferã.  
scuturãm de bagajul lunilor friguroase ºi sã spãlãm geamurile, sã curãþãm Martie aduce cu sine ºi sfârºitul primului trimestru al anului, aºa cã este podeaua de sub pat, sã tãiem plantele ºi sã pregãtim pãmântul pentru momentul ideal sã revedeþi obiectivele stabilite în ianuarie. Comparaþi frumoasele flori de primãvarã care sunt gata-gata sã se deschidã. Este, rezultatele pe care le-aþi planificat atunci cu rezultatele obþinute, reflectaþi totodatã, momentul potrivit sã ne curãþãm cãsuþa de e-mail, mesajele din asupra lor ºi faceþi schimbãrile ºi ajustãrile necesare. cãsuþa vocalã ºi agenda cu datele de contact ale colaboratorilor ºi clienþilor. 

2008 s-a dovedit, deja, un an al începuturilor pentru Forever. Tocmai ne-Majoritatea am folosit liste ani de-a rândul pentru a ne dezvolta afacerea. 
am întors de la primul Raliu Nord-American, un eveniment la care ne Este foarte important sã vã amintiþi de ele ºi sã reactualizaþi datele pe care 
adunãm pentru a sãrbãtori succesele distribuitorilor din Statele Unite. Îi le cuprind. Adãugaþi numele persoanelor noi pe care le întâlniþi în fiecare 
felicit pe Elvira ºi Roberto Ruiz pentru reconfirmarea în poziþia de zi, astfel încât sã le puteþi contacta mai târziu. Este, de altfel, o perioadã 
„Distribuitori ai anului 2007”. Totodatã, îi felicitãm cu drag pe John ºi potrivitã pentru a re-contacta cât mai mulþi clienþi ºi potenþiali 
Katie Miller pentru câºtigarea titlului de „Cei mai buni distribuitori în distribuitori, pentru a le vorbi despre ultimele produse ºi pentru a vã 
funcþie de puncte personale ºi non-manageriale” în anul 2007. Abia aºtept 
sã-i întâlnesc din nou la Raliul Mondial din Thailanda.

Tocmai am încheiat un parteneriat cu o asociaþie naþionalã de companii ºi 
agenþii care ne-a oferit oportunitatea de a prezenta Forever Living 
Products ºi Forever Resorts la campionatul Super Bowl, în faþa a peste 
100.000 oameni.   

În aceastã perioadã a anului avem deja situaþia vânzãrilor globale, ceea ce 
ne permite sã raportãm cifrele pe care le-am primit la cele pe care le-am 
preconizat. Mulþumitã fiecãruia dintre voi, care aþi muncit din greu 
pentru a vã construi propria afacere Forever ºi aþi depãºit orice obstacol 
pentru a vã realiza visurile, sunt încântat sã vã anunþ cã am înregistrat din 
nou o creºtere a vânzãrilor. Dupã 30 de ani, datoritã entuziasmului 
distribuitorilor ºi calitãþii produselor noastre, ne bucurãm de un succes la 
care îndrãzneam doar sã visãm. Este minunat sã faci parte din Forever! 
Este cea mai mare oportunitate din lume! ªi, cum spune ºi Emily 
Dickinson, afacerea noastrã are ceva de nepãtruns pentru ºtiinþã, dar firea 
omului o simte.

Mesajul lui Rex Maughan
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Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan
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fost o cãlãtorie scurtã, dar ecourile ei se vor auzi multã vreme de 
acum înainte. Ne-am întors de la Budapesta plini de energia 
unui Raliu foarte special. La întâlnirea incendiarã au participat 

1.600 de colaboratori Forever România, iar experienþa ne-a îmbogãþit pe 
toþi. A fost o plãcere sã-l întâlnim din nou pe Rex Maughan, o legendã vie 
a companiei noastre, a marilor afaceri de succes. Am simþit din nou 
privilegiul de a fi o parte din viaþa lui, ne-am încãrcat cu forþa pe care o 
insuflã de fiecare datã prezenþa sa magneticã. I-am revãzut pe Gregg 
Maughan ºi Aidan O'Hare, am fost împreunã cu echipa de aur care face 
posibil miracolul Forever în viaþa noastrã ºi a milioane de oameni. 

Ne-am întors de la Budapesta cu titlul Country Pride Award pentru 
costumaþia originalã pe care au purtat-o reprezentanþii þãrii noastre. 
Imaginaþi-vã echipa României, cele 1.600 de persoane prezente la 
eveniment, îmbrãcate cu pelerine generoase ºi purtând pe cap coroane! Au 
impresionat întreaga salã ºi ne-au amintit tuturor cã suntem adevãraþi regi 
ai aloei, iar inimile noastre bat la unison pentru un þel grandios. Pe lângã 
titlul Country Pride Award, întâlnirea de la Budapesta ne-a adus ºi 

mai intens, cel mai eficient, anul succeselor formidabile. Cel mai bun an bucuria recâºtigãrii locului 5 în topul þãrilor Forever din Europa. Este o 
din istoria companiei. Avem toate ºansele ºi toate motivele pentru asta. În realizare care ne bucurã ºi în acelaºi timp ne motiveazã sã ne propunem 
curând vom sãrbãtori trei decenii de când visul lui Rex a devenit realitate ºi mai mult, sã acþionãm mai energic ºi sã ne depãºim limitele. Felicitãri 
un deceniu de la înfiinþarea Forever Living Products România. Sufletele tuturor celor care în 2007 ºi-au stabilit þeluri îndrãzneþe ºi le-au dus la 
noastre sunt unite în acest proiect extraordinar, haideþi sã ne unim ºi îndeplinire, pãstrând afacerea Forever simplã ºi copiabilã, aºa cum a 
eforturile. Rex a aprins o flacãrã, noi suntem cei care avem menirea s-o gândit-o Rex Maughan în urmã cu 30 de ani, când a pus bazele 
purtãm pretutindeni în lume. Promovãm permanent nu doar produsele companiei. Felicitãri celor care au pãºit pe scena arenei din Budapesta 
care ne-au adus faima, ci o nouã viziune despre sãnãtate ºi stil de viaþã. pentru calificarea la Raliul European ºi Profit Share, celor care ºi-au însuºit 
Purtãm o torþã care lumineazã cu forþa unui viitor mai înþelept ºi mai exemplul de implicare, generozitate, corectitudine ºi respect faþã de 
conºtient de comuniunea dintre om ºi propriul suflet, dintre om ºi naturã. oameni, exemplu pe care Rex ni-l oferã zi de zi, an de an, fiecãruia dintre 

noi. Avem semne foarte încurajatoare pentru urmãtoarele luni. La Raliul 
European din Budapesta, România a participat cu cea mai mare echipã, Am venit acasã, unde ne aºtepta deja primãvara. Noi valuri de energie 
dupã cea a þãrii gazdã. Ne-am situat pe primele locuri ºi în privinþa vibreazã în jurul nostru. Este efervescenþa pe care o iubim ºi care ni se 
numãrului de persoane calificate pentru acest eveniment. Asta dovedeºte potriveºte, e ritmul Forever. Suntem convinºi cã anul acesta poate fi cel 
cã interesul ºi asumarea colaboratorilor companiei noastre sunt în 
creºtere. Nu ne aflãm aici pentru a trãi la minima rezistenþã. Nu am fãcut 
aceastã lungã cãlãtorie pentru a ne mulþumi cu puþin de la noi înºine. 
Suntem împreunã pentru a ne desfãºura întreaga putere interioarã, pentru 
a savura întreaga bucurie a împlinirii. Suntem aici pentru a ne atinge pe 
deplin propriul potenþial ºi a ne clãdi un destin excepþional. Aºadar 
suntem hotãrâþi sã folosim total fiecare clipã. ªtim cât este de preþioasã. 
De aceea ne concentrãm asupra lucrurilor pe care ni le-am propus, ne 
planificãm ceea ce dorim sã obþinem, perseverãm ºi reuºim. Urmãtorul 
Raliu European ne aºteaptã în Spania. Urmãtorul Profit Share a pregãtit 
deja cecurile care vor fi completate cu numele voastre. Îndrãzniþi enorm, 
acþionaþi la scarã mare ºi viaþa o sã vã rãspundã la fel.

Vã dorim succes fãrã limite!

Mesajul Directorilor Generali
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Îndrãzniþi enorm, 
acþionaþi la scarã mare
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Cu mult drag ºi încredere,

Dr. Szõcs Gábor & Dr. farm. Szõcs Dóra



În urmã cu ceva timp cântãream 115 kg. Am încercat numeroase metode 
de slãbire, dupã cum vã puteþi imagina, în speranþa cã voi scãpa, la un 
moment dat, de aceastã povarã.

Într-una din zile, un bun prieten mi-a povestit despre o plantã 
miraculoasã, numitã Aloe vera. Prima reacþie a fost sã-i spun cã am 
încercat deja cam toate metodele posibile ºi oricum nu prea am încredere 

Astfel, din curiozitate pe de o parte ºi intrigat pe de alta, am cumpãrat în orice produs care apare la noi pe piaþã. Peste câteva sãptãmâni, însã, 
produse Forever Living. Primul a fost pachetul Clean 9, apoi au urmat întâlnindu-mã cu amicul meu, remarc o energie debordantã, un zâmbet 
Lifestyle 30 ºi alte suplimente nutritive, pasta de dinþi, ceaiul, ajungând ºtrengãresc ºi o vitalitate pe care, sincer, nu le mai vãzusem din vremea 
acum sã le folosesc aproape pe toate. Au trecut deja ºase luni de când liceului la el. Surprins, am întrebat de unde vine aceastã schimbare în 
folosesc produsele Forever Living, timp în care nu am fãcut altceva decât bine. Mi-a replicat simplu: nu îþi aduci aminte ce þi-am spus despre Aloe 
sã slãbesc peste 20 de kilograme, (în scurt timp se vor face 25), sã vera? 
redescopãr în mine vigoarea, vivacitatea ºi energia pierdute, ajungând sã 
nu mã mai recunosc. Din gurmandul de altãdatã, care nu se putea abþine 
de la a mânca ceva în plus de fiecare datã, cu un apetit fantastic pentru 
dulciuri, am devenit aproape imun la orice tentaþie. ªi mã simt atât de 
bine! Am ajuns momentan sã consum un litru de Aloe Vera Gel zilnic, îl 
consider indispensabil, datoritã calitãþilor sale în îmbunãtãþirea stãrii 
generale de sãnãtate fizicã ºi psihicã.

Meritã nenumãratele mele mulþumiri Petricã Munteanu, bunul meu 
prieten care a reuºit, fãcându-mi cunoºtinþã cu aceste produse, sã-mi 
schimbe viaþa. Mulþumirile mele merg, de asemenea, cãtre Marinela ºi 
Victor, fãrã de care nu aº fi reuºit, poate, sã decid mereu care este produsul 
cel mai indicat nevoilor mele.

În încheiere, în calitate de medic, nu vã pot recomanda decât sã consumaþi 
produsele Forever Living, oricare ar fi motivele sau nevoile de moment. 
Veþi descoperi singuri, ulterior, ce pot face aceste produse pentru 
dumneavoastrã. Au schimbat atâtea vieþi în bine!

Câºtigã sãnãtate cu 
Forever Living Products 
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Dr. Riad Awwad
Distribuitor Forever Living Products

Clean 9     Lifestyle 30
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În formã 

De ce avem nevoie de detoxifiere 
Comparat deseori cu o adevãratã uzinã, organismul uman munceºte 
fãrã odihnã pentru filtrarea ºi eliminarea toxinelor ºi reziduurilor. 
Alcoolul, medicamentele, produsele rãmase în urma proceselor 
metabolice ºi a digestiei, celulele moarte, chimicalele provenite din 
poluare, bacteriile sunt doar câteva dintre deºeurile care se acumuleazã 
în corpul nostru ºi trebuie eliminate. Ficatul, rinichii, pielea, 
intestinele ºi plãmânii sunt responsabile cu procesarea ºi eliminarea 
acestor reziduuri, prin intermediul unor procese deosebit de 
complexe. În mod normal, dacã avem o alimentaþie echilibratã ºi un 
stil de viaþã sãnãtos, ele nu au nevoie de ajutor. Dar câþi dintre noi ne 
putem lãuda în acest sens? Clipã de clipã suntem bombardaþi cu 
toxine atât din exterior (poluare, produse chimice pentru curãþenie ºi 
igienã, fum de þigarã), cât ºi din interior (toxine rezultate din procesele 
metabolice). Mâncãm zilnic alimente despre care rareori ºtim de unde 
provin ºi ce conþin cu exactitate, ori la ce procesãri chimice au fost 
supuse, luãm cu foarte mare uºurinþã, din pãcate, medicamente de 
sintezã care pe de o parte ne ajutã, iar pe de altã parte ne intoxicã organismul, iar dacã la toate acestea adãugãm ºi stresul la care ne 
supune ritmul trepidant al existenþei cotidiene, vom înþelege cu siguranþã de ce corpul nostru începe sã se resimtã. Atunci când 
suntem slãbiþi, când suntem obosiþi aparent fãrã motiv, când nu avem dispoziþia ºi energia necesare pentru a ne duce la îndeplinire 
obiectivele, înseamnã cã organismul ne cere sã-l ajutãm sã facã curãþenie. 

Ce înseamnã o detoxifiere completã ºi eficientã?
O curã de detoxifiere completã ºi eficientã trebuie sã reducã la minim introducerea de toxine în organism ºi în acelaºi timp sã accelereze la maxim 
procesele de eliminare a acestora. În plus, trebuie sã stimulãm metabolismul, sã combatem efectele nocive ale radicalilor liberi, sã reducem retenþia de 
lichide, sã îmbunãtãþim oxigenarea þesuturilor ºi circulaþia sangvinã, sã ajutãm intestinul restabilindu-i flora bacterianã ºi combãtând constipaþia, despre 
care se ºtie cã este una dintre cauzele importante ale acumulãrii de toxine în organism. 
Vi se pare greu ºi vã este deja teamã cã nu veþi reuºi? Veþi vedea cã nu este deloc aºa, dacã faceþi din Aloe Vera Gel aliatul vostru în lupta cu toxinele. 

foreverliving.com

Primãvara e cel mai 
potrivit anotimp pentru 
o curã de detoxifiere.

Aloe Vera Gel
Reechilibreazã activitatea intestinalã, prin regularizarea pH-ului ºi 

îmbunãtãþirea motilitãþii.
Ajutã la eliminarea toxinelor acumulate în intestine, favorizând astfel 

absorbþia nutrienþilor din hranã.
Combate în mod eficient constipaþia. 
Normalizeazã metabolismul, sprijinind funcþionarea în condiþii optime a 

organismului.
Stimuleazã regenerarea celularã, ca efect imediat al detoxifierii.
Este identic cu gelul din interiorul frunzei de aloe, stabilizat printr-un 

proces brevetat, care permite pãstrarea intactã a componentelor nutritive ale 
gelului. 

Este bogat în vitamine, minerale ºi aminoacizi, fiind unul dintre cele mai 
complete suplimente alimentare de pe piaþã. 

Cercetãri recente au arãtat cã stresul la care suntem supuºi zilnic este una dintre 
principalele cauze ale dezechilibrelor din organism, dezechilibre ale cãror efecte 
negative se resimt atât la nivel fizic, cât ºi psihic. ªi pentru cã ºtim cu toþii cã a 
elimina complet stresul din viaþa noastrã va fi mereu o utopie, nu ne rãmâne 
decât sã luptãm cu toate armele care ne sunt la îndemânã pentru a combate 
efectele lui negative. 

Corpul nostru este casa noastrã 24 de ore din 24. Sã-l 
îngrijim cu atenþie ºi sã-l hrãnim corect, iar el ne va da 
energia ºi vitalitatea de care avem nevoie pentru a fi în 
plinã formã zi de zi.



Carmine Gallo a studiat timp de un an 
conducãtorii, antreprenorii ºi trainerii care au 
capacitatea extraordinarã de a-ºi vinde viziunea, 
valorile ºi pe ei înºiºi. Douãsprezece luni a 
cercetat secretele lor de comunicare ºi ceea ce a 
descoperit reprezintã ºapte tehnici pe care le poþi 
aplica ºi tu în relaþiile profesionale.
1. Fii entuziast în mod constant! Liderii de 
succes au din belºug pasiune pentru ceea ce fac. 
Nu poþi fi sursã de inspiraþie pentru cineva, dacã 
nu ai tu însuþi o sursã de inspiraþie. Pasiunea e o 
trãsãturã care nu se predã la ºcoalã. Ori ai 
pasiune pentru ceea ce faci, ori nu ai. Odatã ce  
þi-ai descoperit pasiunea, asigurã-te cã transpare 
în fiecare legãturã profesionalã pe care o iniþiezi. 
Gândeºte-te la Rex: un lucru important a stat la 
bazele imperiului pe care l-a creat - pasiunea.
2. Stabileºte-þi un plan convingãtor. Liderii 
de succes îºi definesc viziunea într-un mod 
consistent ºi memorabil. Un obiectiv de genul 
„intenþionãm sã dublãm vânzãrile pânã anul 
viitor pe vremea asta” nu cuprinde niciun strop 
de inspiraþie. Nu-þi afirma misiunea prin 
exprimãri complicate ºi lungi – sigur va sfârºi 
uitatã pe fundul unui sertar. Exprimã-þi viziunea 

Era „comandã ºi control” a apus. Un lider adevãrat solicitã implicare printr-o frazã scurtã (10 cuvinte sau mai puþin), 
astãzi, ascultã opiniile tuturor ºi asimileazã. Cei cu care lucrezi vor mai vie, clarã, care sã descrie cum va arãta lumea datoritã produselor pe care le 
mult decât bani. Vor sã ºtie cã munca lor este importantã ºi contribuie la promovezi. De exemplu, viziunea lui Bill Gates a fost sã punã câte un 
ceva semnificativ. computer pe fiecare birou, în fiecare casã, iar aceastã viziune este valabilã ºi 

astãzi. Puterea unei viziuni bine exprimate pune totul în miºcare.  6. Consolideazã o concepþie optimistã. Liderii de succes vorbesc 
despre un viitor mai bun. Robert Noyce, co-fondatorul Intel INTC, 3. Vinde beneficiul, nu produsul. Aminteºte-þi mereu: nu tu eºti 
spunea: „Optimismul este ingredientul esenþial al inovaþiei. Cum altfel personajul principal, ci „ei”, consumatorii ºi colaboratorii tãi. La fel cum 
poate un om sã aleagã schimbarea în locul siguranþei?” Liderii studenþii la jurnalism sunt învãþaþi sã se întrebe constant „De ce ar fi 
extraordinari din istorie au fost oameni mai optimiºti decât omul interesaþi oamenii sã citeascã articolul meu?”, întreabã-te ºi tu mereu ce 
obiºnuit. Winston Churchill emana speranþã ºi optimism în cele mai beneficii le aduc produsele noastre oamenilor cãrora le vorbeºti despre ele. 
negre zile ale celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Collin Powell spune cã Apoi rãspunde-le, nu-i lãsa pe ei sã ghiceascã. 
optimismul este secretul din spatele personalitãþii carismatice a lui Ronald 4. Spune mai multe poveºti. Liderii de succes povestesc întâmplãri 
Regan. Tot Powell a zis cã optimismul creºte forþa, adicã are efect de undã memorabile. Carmine Gallo povesteºte cã lua la un moment dat un 
în cadrul unei organizaþii. Foloseºte un limbaj pozitiv, optimist. Fii interviu unuia dintre cei mai mari producãtori de alimente organice.    
întruchiparea speranþei!Nu-ºi aminteºte mai nimic despre datele concrete ale companiei (cifra de 
7. Încurajeazã potenþialul. Liderii de succes preþuiesc oamenii ºi afaceri, profit etc.), dar i-a rãmas în minte povestea unui fermier de acolo 
investesc emoþional în ei. Atunci când îi preþuieºti, oamenii înfloresc; care i-a povestit cã, atunci când lucra pentru un producãtor de alimente 
criticã-i ºi se vor închide. Preþuirea este cea mai uºoarã modalitate de a crea tradiþionale, copiii sãi nu-l puteau îmbrãþiºa atunci când ajungea seara 
o legãturã cu ceilalþi. Deoarece când li se recunoaºte cu adevãrat valoarea, acasã, pentru cã hainele lui trebuiau dezinfectate. În schimb, acum, copiii 
li se diminueazã îndoielile ºi cresc din punct de vedere emoþional. îl pot lua în braþe de îndatã ce pãrãseºte câmpul. Aceastã poveste l-a 
Încurajeazã-þi echipa ºi va trece alãturi de tine prin orice .impresionat atât de mult, încât de fiecare datã când vede raionul de 

alimente organice dintr-un supermarket îºi aminteºte de acel fermier. 
Poveºtile te ajutã sã creezi o legãturã emoþionalã cu cel cu care discuþi. Inspirându-i pe membrii echipei tale, vei deveni genul de 
5. Încurajeazã participarea. Liderii de succes îi aduc în procesul de persoanã în preajma cãreia lumea doreºte sã se afle. Totul începe 
construire a companiei pe angajaþii, clienþii ºi colegii lor. Aceastã tehnicã prin stãpânirea limbajului motivaþional.
este cu atât mai importantã atunci când încerci sã-þi motivezi echipa.    
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ªapte secrete ale 
  liderilor de succes 

Un studiu recent a dezvãluit cã majoritatea oamenilor de afaceri suferã de lipsa entuziasmului. Numai 
10% dintre angajaþi aºteaptã cu nerãbdare sã meargã la serviciu, iar motivul pentru care procentul este 
atât de mic pare a fi lipsa unor principii solide de leadership. Deºi realitatea înfãþiºatã de acest studiu 
este tristã, lucrurile nu trebuie sã rãmânã aºa. Toþi liderii au puterea de a inspira, motiva ºi de a-i 
influenþa pozitiv pe cei cu care lucreazã. 
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MLM - foloseºte aceastã ºansã 

Dragul meu cititor, vin în sprijinul tãu cu speranþa cã ai înþeles mesajul pe care þi l-am transmis la 
Success Day: acum suntem la MOMENTUL ZERO! Acum începe adevãrata creºtere a pieþei din 
România. Pentru a reuºi trebuie sã crezi cã suntem o forþã, iar tu eºti parte din echipa de succes Forever 
Living Products România. Decide acum sã-þi schimbi viaþa în bine, decide cã 2008 va fi anul tãu.

Momentul zero 

7

Aszalos Ibolya ºi Csaba 

Senior Manageri

Doreºte-þi mult mai mult decât pânã acum ºi pune-þi în minte þeluri, Iar dacã nu ai fost la Success Day pe 15 martie, sã nu lipseºti de la 
mãreþe pentru cã sigur le vei realiza. Fugi de negativiºti, de oameni urmãtorul. La Success Day se nasc Managerii ºi campionii. La Success 
prãpãstioºi ºi de cei care vor sã-þi fure visele. Nu uita cã te-ai nãscut Day primeºti forþa, puterea ºi entuziasmul de care ai nevoie pentru a-þi 
învingãtor ºi poþi deveni cineva. Gândeºte aºa ºi le poþi demonstra celor construi afacerea. Success Day îþi încarcã bateriile, iar pentru o afacere 
care azi râd de tine cã eºti un campion. prosperã ai nevoie de acest impuls. Crezul meu este cã afacerea se 

construieºte de la un Success Day la celãlalt.Nu-þi complica afacerea:
Consumã produsele ca sã fii credibil, nu te minþi singur ºi nu te fura. 

Fii loial afacerii tale. Nu uita cã tot ceea ce faci tu va face ºi echipa ta. Fii un Acordã-þi o ºansã, ieºi din amorþeala ºi mediocritatea în care trãieºti. Dã-þi  
lider cinstit. ºansa de a trãi aºa cum îþi doreºti. Numai ºi numai tu îþi poþi schimba 

viaþa.  Forever, sponsorii îþi dau totul, dar nu pot decide ºi nu pot munci în Povesteºte-le ºi altora despre afacerea ta.
locul tãu. La muncã, prietene, ºi sigur ne vom întâlni curând pe scena Sãlii Nu uita sã te perfecþionezi. Învaþã sã te dezvolþi de la cei mai buni, iar 
Palatului când, cu lacrimi de bucurie, vei fi recunoscut ca Manager. asta presupune sã fii prezent la toate seminariile ºi sã citeºti materialele 
Echipa, sponsorii, Directorii Generali ºi chiar eu vom fi mândri de tine.Forever.

Fii curajos, învinge frica ºi nu da importanþã celor care te privesc ca pe 
un inferior. 

Apucã-te de treabã ºi nu uita 
cã sunt cu ochii pe tine.  
Îþi doresc succes!



1. Buze în culori de acadea, tendinþã foarte potrivitã pentru 
femeile între 20 ºi 30 de ani, cu tenul mai închis. 
Cum? Dacã te simþi îndrãzneaþã, încearcã nuanþe fucsia, orange sau chiar corai. 
Dacã totuºi eºti mai rezervatã ºi þi-e teamã sã nu exagerezi, foloseºte un lip-gloss 
transparent în una dintre nuanþele menþionate. Gãseºte-þi nuanþa potrivitã de 
roºu, orange sau roz ºi buzele tale vor deveni accentul de care are nevoie un machiaj 
neutru. Nu mai ai nevoie decât de fond de ten ºi mascara pentru un look desprins 
de pe podiumurile marilor designeri. 
Sonya-tendinþã: Sonya Lipstick Solid Gold (#128), Sheer Bliss (#120) ºi 
Wineberry (#126) sau Sonya Lip Gloss Sunglow(#192)

2. Ochi metalici, mai ales pentru cã vor face ca machiajul tãu de searã sã 
arate spectaculos, iar vestea cea mai bunã este cã se realizeazã foarte uºor.
Cum? Lasã-þi tenul sã te ghideze în crearea acestui look. Tenurilor deschise li se 
potrivesc umbrele aurii sau argintii uºoare, în timp ce tenurilor mai închise le sunt 
recomandate tonurile de cupru ºi bronz. Aplicã nuanþa care te avantajeazã de la 
linia genelor pânã la pliul pleoapei. Când realizezi un astfel de machiaj, este indicat 
ca restul feþei sã fie natural, pentru a nu încãrca prea mult machiajul.
Sonya-tendinþã: Sonya Eyeshadow Sunfire (#153), Sterling (#145), Mink (#134), 
Pot of Gold (#150)

3. Sprâncene stufoase. Era pensetelor s-a 
încheiat. Pentru acest sezon este unanim acceptat faptul cã 
sprâncenele aratã mult mai bine dacã sunt mai dese. Atenþie! 
Trebuie totuºi îngrijite.
Cum? Penseazã numai zona dintre sprâncene ºi pe cea de 
deasupra pleoapei, iar restul lasã-l natural. Netezeºte 
sprâncenele rebele cu o periuþã specialã, dându-le forma doritã.
Sonya-tendinþã: Sonya Brow Fix Clear (#172)

Odatã cu fiecare primãvarã care aduce noutate ºi prospeþime în vieþile 
noastre, noi, femeile, tindem sã înnoim câte ceva în garderoba ºi în 
look-ul nostru. Cu produsele din gama de make-up Sonya putem crea 
nenumãrate combinaþii de machiaj prin care sã ne punem în valoare 
mereu altfel. Îþi prezentãm, în continuare, cele mai în vogã tendinþe 
internaþionale pe care le poþi realiza foarte uºor cu produsele din gama 
Sonya.
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Cosmeticaloe

4. Machiaj cat-woman. N-ai nevoie de costum de latex pentru a deveni cat-woman, ci doar de un 
creion contur pentru ochi de culoare neagrã ºi de un pic de îndemânare. Gândeºte-te la Brigitte Bardot în Saint 
Tropez. 
Cum? Traseazã o linie de-a lungul liniei superioare a genelor ºi du-o pânã sub colþul exterior al ochiului. Apoi extinde 
linia peste colþul exterior pentru a crea efectul de „codiþã”. Fixeazã conturul creat cu un fard de pleoape închis la 
culoare ºi adaugã mascara în douã straturi pentru definirea genelor.
Sonya-tendinþã: Sonya Eye Pencil Midnight Black (#174), Sonya Eyeshadow Charcoal (#155)

5. Ultra-violet. De la nuanþele de prunã pânã la cele lila, designerii au umplut garderobele 2008 de violet. 
Acum nuanþele de ametist îºi fac loc ºi în trusele de machiaj. 
Cum? Oricum! Pe buze, pe obraji, pe pleoape. Nuanþele de lavandã îþi pot pune ochii în evidenþã, cele de purpuriu 
electric sunt potrivite pentru petreceri, iar tonurile de mov pal sunt potrivite intervalului orar 9-17. Pentru un plus de 
stil, încearcã sã combini aceastã nuanþã pe pleoape cu un ton ciocolatiu.
Sonya-tendinþã: Sonya Eyeshadow Phantom (#131), Purple Rain (#147), Wildberry (#144), Sonya Blush 
Wildberry (# 164), Berry Rose (162) ºi Sonya Lipstick Crystal Plum (#201), Wineberry (#126). 

foreverliving.com

„Când adolescenþii noºtri îºi dezvoltã personalitatea, îºi cautã þinuta 
potrivitã, dar ºi coafura ºi machiajul. Fetiþa mea, Cãtãlina, la vârsta 
de 17 ani s-a studiat atent, fãcându-ºi singurã poze, bineînþeles dupã 
machiajul cu produsele din gama Sonya. Suntem liniºtiþi ca pãrinþi, 
pentru cã, folosind aceastã gamã de produse naturale, pe bazã de 
Aloe vera, tenul ei este deopotrivã îngrijit ºi înfrumuseþat.        
Forever Living Products, mulþumim cã exiºti!“                    

Alexandru ºi Rodica Gabor
Asistent Manageri

  aynoS
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Cãtãlina 
Gabor



BUDAPESTA 2008, 
capitala învingãtorilor
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Soarele a strãlucit pentru noi pe cerul Budapestei, la Raliul European & Profit Share, de parcã ar fi ºtiut ce se întâmplã sub bolta arcuitã a Sport Arena. 
Atmosfera incendiarã din sala în care s-a desfãºurat marele eveniment, aºteptat cu emoþie de fiecare dintre noi, ne încãlzeºte ºi acum inimile în care 
vibreazã sentimentul de mulþumire ºi împlinire. Un spectacol inedit pe care doar Forever Living Products ni-l oferã în fiecare an. Pentru douã zile am fost 
VIP-uri sub bliþurile continue ale aparatelor de fotografiat. Amintiri unice ºi eterne pentru noi ºi întreaga echipã Forever. Mulþumim din suflet Forever 
Living Products!

Mariana ºi Silviu Ursu
Manageri
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Echipa Forever România   
câºtigãtoarea Country Pride Award
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Un eveniment de excepþie - Raliul European & Profit Share 
Budapesta 2008! Este greu sã descrii în cuvinte emoþia, 
entuziasmul, energia ºi pasiunea care te cuprind la un astfel de 
eveniment. Am fost copleºiþi de generozitatea ºi eforturile pe 
care compania le face an de an pentru ca noi sã fim fericiþi, sã 
simþim cã aparþinem cu adevãrat unei companii de giganþi. Am 
trãit momente deosebite: de la felicitarea calificaþilor la acest 
raliu, la încasarea cecurilor Profit Share ºi participarea la 
banchetul organizat în cinstea calificaþilor. Mulþumim Dóra ºi 
Gábor, pentru cã alãturi de voi România a câºtigat Country 
Pride Award ºi mulþumim încã o datã lui Rex pentru exemplul 
de putere, energie, bunãtate, iubire, onestitate pe care le are 
faþã de fiecare dintre noi. Vã a?teptãm anul viitor la Malaga!

Maria ºi Daniel Parascan
Senior Manageri 

Dublu eveniment 

Suntem foarte încântaþi de tot ceea ce s-a întâmplat la 
Budapesta. Bucuria de a fi împreunã cu miile de distribuitori 
din întreaga Europã, cu Rex, Gregg, Aidan ºi de a-i sãrbãtori pe 
câºtigãtorii cecurilor Profit Share ne-a reconfirmat faptul cã 
totul este posibil ºi cã oricine poate fi acolo, pe scenã, dacã este 
dispus sã depunã efortul necesar pentru a reuºi. Îi felicitãm pe 
toþi câºtigãtorii cecurilor Profit Share din România ºi pe toþi 
ceilalþi 1.600 de distribuitori din þarã care au participat ºi 
împreunã cu care am câºtigat Country Pride Award. Datoritã 
lor ne-am simþit mândri cã suntem români. Le suntem 
recunoscãtori pentru asta. Noi am luat deja decizia de a fi 
prezenþi ºi la Raliul din Spania ºi suntem siguri cã vom avea 
alãturi de noi mulþi distribuitori din echipa noastrã, pentru a 
trãi împreunã toate aceste momente unice, de nepreþuit, ce nu 
pot fi descrise în cuvinte. 

Elena ºi Adrian Cristache
Manageri

Iulia Farauanu, 
reprezentanta României
la concursul Miss Forever Europa
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Raliul European din Budapesta a fost încã o dovadã a generozitãþii Forever, iar cei peste 1.600 de participanþi din 
România au petrecut momente de neuitat. Urcarea României pe locul 5 în Europa, acordarea a 20 de cecuri Profit Share, 
câºtigarea Country Pride Award sunt doar câteva dintre realizãrile echipei þãrii noastre. Felicitãri tuturor prinþilor ºi 
prinþeselor Forever din România! Aþi fost minunaþi. Toþi cei care facem parte din echipa lui Rex am primit o mare ºansã: 
aceea de a fi conduºi de lideri fantastici ca Gregg Maughan, noul Preºedinte Forever Living ºi Aidan O'Hare, 
Vicepreºedinte pentru Europa, care au împãrþit, în cele douã zile, distribuitorilor calificaþi la Profit Share peste 10 
milioane de USD. Incredibil pentru cei care nu aþi fost? Priviþi pozele ºi imaginile înregistrate de cei ce au trãit aceastã 
realitate. Acesta este spiritul Forever. Seamãnã ºi tu seminþele generozitãþii ºi vei culege prosperitatea pe care þi-o doreºti. 
Mulþumim lui Dumnezeu, care a creat planta dãtãtoare de sãnãtate Aloe vera, ºi lui Rex, care a avut viziunea de a o face 

cunoscutã lumii întregi, prin oameni obiºnuiþi ca noi toþi, oferindu-ne ºansa unei vieþi extraordinare. 
Mulþumim Directorilor Generali Dóra & Gábor Szõcs, pentru cã au fost trup ºi suflet alãturi de 
echipa României, pe care au vãzut-o crescând sub ochii lor în cei peste 9 ani de activitate ºi care, prin 
rezultatele obþinute, le-a rãsplãtit efortul. Continuând împreunã vom putea aduce speranþa unei vieþi 
mai bune celor din jurul nostru, care o aºteaptã. Trãind realitatea Forever de aproape 10 ani, ºtim cã 

viitorul va fi luminos pentru toþi cei care îºi vor îndeplini misiunea Forever cu speranþã, credinþã ºi mai ales cu 
DRAGOSTE! Generozitatea Forever este cu adevãrat de neegalat. Forever este locul tãu, este ºansa ta, implicã-te aºa 

cum nu ai fãcut-o pânã acum ºi fã o diferenþã în anul 2008!
Forever alãturi de voi, Vera ºi Aurel Meºter 

Diamant-Safir Manageri

Forever Spania
gazda Raliului European din 2009
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Dublu eveniment 

Trãiri incandescente au inundat arena din 
Budapesta ºi sufletele a peste 10.000 de oameni 
din întreaga Europã. Visaþi ºi ridicaþi-vã la 
înãlþimea acestui eveniment! Livia Cusiac

Soaring Manager

Este destul de greu sã exprimãm în cuvinte tot ce am simþit ºi am trãit aici. A fost o organizare de 
excepþie, cu un program variat, cursiv, care te scotea parcã în afara timpului. Într-adevãr Forever 
creºte continuu ºi nu numai financiar. Îþi creeazã un sentiment tot mai puternic de apartenenþã la un 
loc al tãu, un loc care îþi oferã siguranþã. O companie care prin unitate creeazã putere. O companie 
alãturi de care te poþi considera împlinit. Mulþumim cã sunteþi alãturi de noi, începând de la Rex 
pânã la cel mai nou înscris. Marilena ºi Teodor Culiºir

Soaring Manageri

foreverliving.com

Ce înseamnã pentru mine 
Profit Share? O provocare 
personalã la cel mai înalt 
nivel. Un rãspuns ferm ºi 
prompt la oportunitatea 
g e n e ro a s ã  o f e r i t ã  d e   
companie. Semn de respect 
pentru voi, dragii mei 
colaboratori. Este datoria 
liderului, pentru cã nu poþi 
sã inviþi  oameni acolo unde 
tu nu ai fost.

Szabó Éva 
Senior Manager

Parcã niciodatã întâlnirea europeanã nu ne-a marcat atât de mult, cu multitudinea de semnificaþii. 
Oraºul, impresionant prin amestecul fericit de esteticã istoricã ºi contemporanã scoase în evidenþã de 
dorinþa evidentã de civilizare permanentã, ne-a invitat sã reflectãm mai mult asupra calitãþii visurilor 
ºi dorinþelor noastre. Gazdele, vecinii ºi nu din întâmplare pãrinþii noºtri în Forever, ne-au arãtat ce 
înseamnã ambiþia ºi perseverenþa cu care îþi realizezi þelurile la care prea mulþi, din pãcate, încã visãm. 
Uriaºul ceaun fierbinte al sãlii parcã niciodatã n-a clocotit atât de româneºte, demonstrându-ne cã în 
noi existã rezerve nebãnuite de energie ºi ambiþie, capabile sã rãstoarne ierarhiile performanþelor, 
implicit prioritãþile ºi realizãrile noastre. Conducerea Forever, reprezentatã extraordinar de Rex, 
Gregg ºi Aidan, ne-a întãrit, prin energia, cãldura, dorinþa de dezvoltare, dar ºi dragostea pe care    
ne-au arãtat-o, credinþa cã am fãcut, prin acceptarea Forever în viaþa noastrã, cea mai bunã alegere.
Malaga, pregãteºte-te!

Elisaveta ºi Alexandru Pocaznoi    
Soaring Manageri



Am aºteptat cu emoþie Raliul European pentru cã acum cinci ani, când eram la nivel de Supervizor ºi 
aveam atâtea întrebãri fãrã rãspuns, primul Raliu la care am participat a fost tot în capitala maghiarã. 
Atunci l-am vãzut prima datã pe Rex, am trãit intens evenimentul ºi ne-am întors acasã cu hotãrârea 
ca pânã la sfârºitul anului sã fim Manageri. ªi aºa a fost. Am urmãrit evenimentul din acest an cu alþi 
ochi, de la alt nivel, dar cu aceleaºi emoþii. Aºteptãm cu nerãbdare ca cei care au participat la primul 
Raliu ºi au venit acasã cu planuri îndrãzneþe sã-ºi împlineascã visurile alãturi de noi, iar anul viitor, la 
Malaga, sã fie pe scenã felicitaþi de Rex cel puþin la nivel de Manager. Au fost pentru noi zile speciale, 
în care ne-am bucurat alãturi de echipa noastrã, de sponsori, de liderii Europei, momente unice în 
care Rex, Gregg ºi Aidan ne-au felicitat pentru primul nostru cec Profit Share. Vor urma, cu 
siguranþã, multe alte momente frumoase, dar primul Raliu ºi primul cec Profit Share nu le vom uita 
niciodatã.  Mult succes tuturor! Dana ºi Dorin Ion

Senior Manageri



De la an la an întâlnirea europeanã devine mai emoþionantã, mai 
palpitantã, revitalizantã, supermotivaþionalã pentru toþi distribuitorii cu 
visuri mãreþe. Aici se naºte dorinþa de a face lucrurile mai bine în fiecare zi, 
de a escalada culmi ale succesului mai înalte. Am reprezentat Forever 
România printr-un numãr mare de distribuitori, ceea ce înseamnã cã 
românii aleargã cu braþele deschise în întâmpinarea acestei oportunitãþi, 
gândind lucrurile în perspectivã. A fost o întâlnire de cinci stele. 
Planificaþi-vã pentru anul urmãtor sã fiþi la Malaga, Spania, nu ca turiºti, 
ºi veþi avea acolo trãiri ºi experienþe ce nu pot fi redate în cuvinte. 

Zenovia ºi Cãtãlin Riglea
Asistent Manageri

Carmen ºi Viorel Smãdu
Asistent Manageri

Lucica ºi Gheorghe Tãbãcaru
Senior Manageri

Constanþa ºi Dãnuþ Mei-Roºu
Manageri

Maria Pop
Soaring Manager

Londra, Frankfurt, Atena, Copenhaga, Nisa, Stockholm, Budapesta - nu sunt doar nume sonore ale unor capitale europene, sunt ºi capitale Forever, 
deoarece în fiecare an, timp de trei zile, sunt inundate de entuziasmul miilor de distribuitori Forever din toatã Europa. Vrei sã ºtii cât de mare este aceastã 
companie, aria de extindere ºi ritmul ei de dezvoltare? Care sunt þãrile europene cu cele mai bune rezultate? Ce înseamnã spirit de echipã, extins la mii de 
oameni? Povestea de succes a unor oameni obiºnuiþi, care în mai puþin de 10 ani de activitate devin milionari în euro? Poate vrei sã ºtii dacã ai ºi tu ºansa sã 
te afli printre cei mai buni! Acceptã provocarea! Propune-þi sã fii acolo, cu cât mai mulþi oameni din echipa ta. Celebreazã succesul ºi bucurã-te de 
succesul altora. Gãseºte motivaþia ºi cuvintele potrivite pentru a veni cu cât mai mulþi prieteni. Pe 27 ºi 28 februarie 2009 vom fi pe Costa del Sol în 
Malaga, Spania. Vino cu noi la sãrbãtoarea europeanã a unui fenomen numit Forever, care schimbã lumea ºi în care România este printre cei mai buni !   
Cu mult drag alãturi de voi,

„În zori, la deºteptare, adesea reflectez
La cât de multe fapte chiar pot sã împlinesc,
ªtiu cã slujind pe alþii ºi eu înaintez
ªi cã prin daruri multe, la rândul meu primesc.“

A fost o onoare sã participãm la raliul din 
Budapesta ºi sã marcãm în sufletele noastre 
începutul unei noi etape în colaborarea cu 
Forever. Am observat cã munca depusã 
constant, cu pasiune, dãruire ºi multã credinþã, 
ajutându-i pe alþii sã-ºi atingã visurile, a fost 
plãtitã ºi rãsplãtitã de companie cu mult peste 
imaginaþia noastrã. Profit Share - Budapesta 
2008 a confirmat cã tot ce ne dorim cu adevãrat 
poate deveni realitate. Am înþeles cã Forever 
este o mare ºansã ºi pentru noi, dacã privim 
înainte cu speranþã ºi încredere. Mult succes 
tuturor celor care continuã sã creadã în visurile 
lor ºi luptã pentru ele!

Am pornit cu emoþie cãtre Raliul European ºi Profit Share 
Budapesta 2008, împreunã cu fiul nostru de numai 8 luni ºi 
jumãtate, dar s-a dovedit cã ºi el trãieºte Forever. Ne-am 
bucurat intens, am învãþat multe, iar întâlnirea cu Rex, 
Gregg ºi Aidan ne-a fãcut sã ne întoarcem acasã convinºi cã 
meritã sã ne urmãm visul oricât ar fi de greu, pentru cã 
eforturile ne vor fi rãsplãtite! Ne vom întâlni la Malaga în 
2009!

Dacã cineva nu crede cã putem transforma lumea în care 
trãim, sã meargã la un raliu FOREVER! Aceastã cantitate 
de Energie, Entuziasm, Prietenie, poate sã facã din lumea în 
care trãim un loc minunat, sigur ºi sãnãtos. Suntem în stare 
sã schimbãm lumea!



Am trãit momente extraordinare alãturi de echipa noastrã, care a crescut continuu. Fiecare pas al membrilor ei ne-a umplut inima de bucurie. Totodatã, 
ei s-au bucurat de fiecare realizare a noastrã. Aºa s-a întâmplat ºi pe 22 februarie, când în aceeaºi salã în care stãteam în urmã cu 5 ani (când eram doar 
Supervizori, puþin speriaþi, puþin frustraþi), am fost felicitaþi pentru cecul Profit Share de cãtre Rex Maughan, fondatorul fenomenului Forever, ºi de fiul 
sãu Gregg, noul Preºedinte al companiei. Vã dorim tuturor sã fiþi cuprinºi de emoþiile pe care le-am simþit noi în acele momente. Avem, pe lângã bucurie, 
ºi o mulþime de gânduri de recunoºtinþã, care nu ar încãpea într-o paginã. De aceea spunem:”Mulþumim FOREVER!" 
Viaþa noastrã a devenit extraordinarã pentru cã facem parte dintr-o companie extraordinarã, cu lideri extraordinari, 
adevãrate modele. Ei aºteaptã sã împartã recompense tuturor celor care rãspund provocãrilor din Planul de Marketing. 
Vrei sã ai ºi tu o viaþã extraordinarã? Depinde doar de tine. Succes!                                      

Budapesta a fost în , pentru câteva zile, capitala învingãtorilor. Spiritul Forever i-a adunat pe toþi campionii Europei în Arena Papp László. 
Echipa României, reprezentatã de peste 1.600 de persoane, a strãlucit prin costumaþia inspiratã ºi a atras atenþia lumii întregi prin performanþele sale. 
Într-o atmosferã incendiarã, de adevãratã sãrbãtoare, ne-am bucurat de merituosul loc 5 al þãrii noastre în Topul European. Am fost alãturi de toþi cei 
care, cu multe emoþii, au urcat pe scenã pentru a fi felicitaþi de preºedintele companiei ºi am simþit entuziasmul celor care au primit cecurile Profit Share, 
încã o rãsplatã a muncii depuse în 2007. Nu putem exprima în cuvinte mulþumirea ºi recunoºtinþa pe care le simþim pentru aceastã binecuvântare, care 
am vrea sã-i aprindã pe cât mai mulþi dintre noi. Dorim sã evidenþiem încã o datã spiritul de înaltã slujire al tuturor celor 
din staff-ul american, în frunte cu neobositul Rex Maughan, ºi sã remarcãm organizarea impecabilã a Raliului. În 
speranþa cã acest eveniment va fi o rampã de lansare pentru toþi cei care au participat, ne dorim ca în 2009, la Malaga, în 
Spania, echipa României sã aibã cât mai mulþi calificaþi la nivelul 3.
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Emilia ºi Petru Truºcã,

Senior Manageri

Camelia ºi Daniel Dincuþã,
Safir Manageri

Mi-a plãcut dintotdeauna sã cãlãtoresc alãturi de prieteni, sã cunosc ºi sã vizitez locuri noi ºi 
mã bucur cã, alãturi de Forever, aceste vise s-au realizat, chiar dacã acum îmi apasã pe umeri 
cei 67 de ani. Datoritã generoasei oportunitãþi a acestei companii mi-am propus sã merg la 
braþ cu tinereþea ºi sã mã bucur din plin. Pentru mine, Raliul de la Budapesta a fost deosebit, 
datoritã faptului cã munca mea din 2007 a fost recunoscutã în faþa întregii familii Forever 
din Europa cu un cec Profit Share, mai mic faþã de celelalte acordate în acea zi, dar imens faþã 
de valoarea pensiei pe care o am dupã mulþi ani de muncã. Am fost copleºitã de 
generozitatea acestei companii, de organizarea ireproºabilã a evenimentului ºi de toate 
cadourile pe care le-am primit, fãrã sã mi se cearã sã achit vreo notã de platã. Le mulþumesc 
sponsorilor mei, Camelia ºi Dan Dincuþã, care m-au ajutat sã cred cã pot ºi a cãror chemare 
am urmat-o. Totodatã, doresc sã fiu un exemplu pentru toþi cei din echipa mea, pentru a fi 
cât mai mulþi alãturi de mine în Spania, la Malaga, anul viitor. Ana Amza,

Manager

ªi în acest an am avut marea ºansã sã particip la Raliul 
European, unde am cunoscut familia Forever la nivel 
european. Mi-am dorit acest lucru ºi am reuºit. Celor 
care nu aþi fost la Budapesta: indiferent de punctul în 
care vã aflaþi, vã sfãtuiesc sã aveþi mereu în vedere cã 
puteþi sã vã numãraþi printre cei calificaþi, în 2009, la 
Raliul din Spania. Trebuie doar sã iubiþi produsele, 
munca ºi sã-i ajutaþi pe cei din jur cu profesionalism, 
respect, responsabilitate ºi multã dãruire sufleteascã. 
Numai ºi numai atunci veþi simþi ce înseamnã Raliul 
European. Vom fi împreunã!

Elena Angelescu,
Senior Manager

Dublu eveniment 



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 centrelor de distribuþie
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 centrele de distribuþie sunt `nchise 
pentru inventar.

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. 

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! 

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.

1. la orice unitate CEC ;
2. la toate centrele de distribuþie Forever din þarã, prin 
intermediul cardului bancar
3. prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la 
BRD), sau la orice sucursalã BRD, în urmãtoarele conturi:  

RO24BRDE450SV09924624500  
(pentru comenzile prin internet [i Tel Verde)
RO74BRDE450SV01018054500 (cei care vireazã 
contravaloarea produselor prin bancã-ordin de platã) 

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

RO96TREZ7005069XXX001347

Cum plãteºti produsele Forever?

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

L o mag e c
og  n ti  

p n r f i i er
e t u r g d
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BRA{OV

CONSTANÞA

Sala Camerei de Comerþ 
ºi Industrie

Sala Prestige, Hotel Ibis

CLUJ-NAPOCA IA{I
Sala
Iustin Moisescu

Sala de festivitãþi - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
Sala - Filarmonica de stat Arad

Sala de prezentare Forever 
Aleea Alexandru nr. 51, lângã Omniasig

BUCUREªTI
Sala de prezentare Forever (sediul Alcom)
Str. I. L. Caragiale nr. 12, et. 2, Sala nr. 14

Susþinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri îþi oferã un plus de instruire pentru calificarea la nivelul de Manager. 
Nu uita sã iei cu tine broºurile „Planificarea afacerii Forever” ºi „De la Supervizor la Manager”

29 martie - Emilia & Petru Truºcã 29 martie - Dana & Mircea Olariu 29 martie - Cristiana & Eugen Dincuþã 29 martie - Daniel & Maria Parascan

29 martie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi 29 martie - Emanoil Mandreºi 29 martie - Marcela ªerban

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

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

Program CEC - Aviatorilor 

10:45-18:30

09:15-17:00

Luni:

Marti-Vineri:

 

 

Forever info

Important

NOU

35 RON 



MANAGERI SPONSORI

Bãileºti, DJ
Bucureºti
Suceava
Ploieºti     
Suceava
Iaºi
Oradea

Ecaterina & Romulus Cioroianu
Andrei Condurachi

Costel Emanoil Creþu
Liliana & Ciprian Lazãr

Mariana Miron
Marius Constantin Popa

Florica & Emil Zaha

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

Aurel & Veronica Meºter (1) Daniel & Maria Parascan (6)

Maria Pop (2) Marcela & Ion ªerban (20)

Mircea &  Dana Olariu (9) Marinela Tuþuleasa (18)

Camelia & Daniel Dincuþã (3) Smaranda Sãlcudean (16)

Szabó Éva (4) Cristiana & Eugen Dincuþã (17)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7) Camelia & Vasile Oprea (nou)

Petru & Emilia Truºcã (8) Corina & Dorin Frandeº (nou)

Ramona & Dorin Vingan (10) Doina & Dãnuþ Hanganu (nou)

Constantin & Tania Popa (nou) Cristina & Ilie Iscrulescu (nou)

Vajda Katalin (5) Kele Mónika (nou)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Petronela Creþu
Maria & Mircea Bagdasar
Gál Irén
Rodica Adriana Bercian
Andrei Condurachi
Costel Emanoil Creþu
Dorina & Ioan Condurachi
Liliana & Ciprian Lazãr
Gheorghiþa & Ionel Druga
Felicia & Vasile ªanta 
Vasile Aluculesei
Marius Constantin Popa
Romul & Lidia Todea
Cristina & Ilie Iscrulescu
Florica & Emil Zaha
Ion & Mariana Niþu

Miliºãuþi, SV
Caracal
Zalãu
Zalãu
Bucureºti
Truºeºti, BT
Bucureºti
Ploieºti
Nanov, TR
Târnãveni, MS    
Târgu-Neamþ
Iaºi
Braºov
Târgu-Jiu
Oradea
Craiova

Vasile Aluculesei
Simion & Gheorghiþa Bagdasar

Rodica Adriana Bercian
Bratu & Dana Caraman

Dorina & Ioan Condurachi
Petronela Creþu

Ana Gavril
Daniela Grigore

Liana & Nicolae Grosu
Cornelia & Virgil Herman
ªtefan & Trudica Pîslaru

Laurian Preda
Nicolae & Maria Serdean

Diana & Atanasie Stãnescu
Eugenia Toma

Liliana & Marin Vãrgatu

SENIOR MANAGERI SPONSORI

Dana & Dorin IonPloieºtiConstantin & Manuela Belciug
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Constantin & Tania Popa 

Daniel & Maria Parascan

Cristina & Ilie Iscrulescu

Szabó Éva

Vasilica & Dumitru Crãciun 

Marius Constantin Popa

Valentin & Sonia Florescu

Aurel & Veronica Meºter 

Angela & Valentin Gherghe

Cristina & Gheorghe Farcaº

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Laurian Preda 

Victoria Negruºeri

Laura & Dan Tatic 

Simion & Gheorghiþa Bagdasar

Dragoº & Maria Poianã

Ecaterina & Romulus Cioroianu

Teodor Arsenescu

Marilena Tiugan

Liliana & Viorel Asaftei

Ioana Antohi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

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

Adriana Gabriela Miron
ªtefan Condurachi
Cãtãlin Cituran
Constantin & Manuela Belciug
Aurel & Veronica Meºter
Constantin & Tania Popa
Diana & Florin Tipi
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STIMULENTUL I

STIMULENTUL II

STIMULENTUL III

Mariana & Liviu Haitã Felicia & Vasile ªanta Gheorghe & Adelina Filip Horaþio Kogler
Ana Amza Carina & Sebastian Iacãtã Corina & Dorin Frandeº Doina & Dãnuþ Hanganu 
Leonora & Florea Baciu Dorin & Dana Ion Niculina ªtefana Mádly Susana & Ludovic Aurel & Veronica Meºter 
Maria & Mircea Bagdasar Lucica & Gheorghe Tãbãcaru Emanoil & Georgeta Mandreºi Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Bandi Attila & Izabella Kele Mónika Tatiana & Vasile Tofan Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu Maria Pop 
Elena Bãdrãgan Carmen & Gabriel Larion Iuliana & Liviu Toma Lucica & ªtefan Nemeº Vajda Katalin 
Benedek József Mihály & Judit Adiel & Magdalena Miu Marinela Tuþuleasa Mircea & Dana Olariu
Atena & Vasile Bîrlea Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfãlean Ujlaki Csaba & Anna Mária Daniel & Maria Parascan
Domniþa & Onisim Bontaº Petru Arghir Mustea Constantin & Tania Popa
Maria Buzdugan Aurelia & Auricã Nãstase Rodica & Emanuel Voicu Vulcãnean Szabó Éva 
Daniel Cifor Constantin & Magdalina Niþu Maria Doina & Mircea Zecheru Szabó József & Marika
Maria Dãrãban Camelia & Vasile Oprea Petru & Emilia Truºcã
Viorel & Dumitra Dincã Papp Miklós Veres Juliana 

Elena & Virgil AngelescuMihaela & Ion Dumitru Eugen & Maria Plugaru
Iulia Beldiman Mircea & Raluca Fage Adelia Pop  
Gizella & Marius Botiº Cristina Luminiþa Florea Dragoº Postelnicu
Marilena & Teodor CuliºirGál Irén niel Dincuþã Smaranda Sãlcudean Camelia & Da

Bucurel & Gyöngyike Ghirdã Aurel & Cornelia Durigã Felicia & Siminel Sumanariu Cristiana & Eugen Dincuþã

Marcela & Ion ªerban 

Cristina & Ilie Iscrulescu

Petru & Gheorghiþa Vasin

Ramona & Dorin Vingan

Bacãu
Constanþa
Grumãzeºti, NT
Cernavodã
Satu-Mare 
Reºiþa
Târgu-Jiu
Craiova
Slatina
Ploieºti
Târgu-Jiu
Câmpulung Moldovenesc
Suceava
Cluj-Napoca
Craiova
Arad
Bucureºti
Maieru, BN
Urlaþi, PH
Braºov
Târgu-Jiu
Caransebeº
Bicaz, NT
Gabud, AB
Breaza, PH
Drãgãºani
Sfântu-Gheorghe
Cristuru-Secuiesc
Corabia, OT 
Târgu-Mureº
Bucureºti
Bucureºti
Sfântu-Gheorghe
Sfântu-Gheorghe
Grumãzeºti, NT
Drãgãºani
Braºov
PTopoliþa, NT
Peretu, TR
Bucureºti 
Bucureºti
Suceava
Arad
Bacãu
Bacãu
Braºov
Constanþa
Voluntari, IF
Voluntari, IF
Slatina
Rupea, BV
Craiova
Vetiº, SM
Timiºoara
Bucureºti
Zorleni, VS
Bârlad
Tia Mare, OT
Braºov
Galaþi
Târgoviºte
Drãgãºani
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Craiova
Rupea, BV
Petroºani
Maieru, BN
Bucureºti
Sfântu-Gheorghe

Elena & Constantin Ababei
Ioana Antohi

Teodor Arsenescu
Liliana & Viorel Asaftei
Badar Renáta & Zsolt

Nicolae Baºa
Daniela & Vasile Bijnea

Floarea Birzãneanu & Paul Bãrzãneanu
Constanþa & Marius Bobe

Cristina Buzãþoiu
Persidia & Daniel Buzatu

Victoria Buzilã
Marcel & Maria Cantea

Cheraghvandi Jalal & Rastghojan Fouzieh
Doina & Ion Cherata

Viorel Ciarnãu
Vasilica Ciocioi

Irina & Nicu Cirdan
Corina & Constantin Constantinescu

Georgeta & Teodor Cotiga
Lucia Cotoc

Ana Cucuruz
Ioana Florentina Dandu

Ionel Dîrjan & Luminiþa Darjan
Dragoº Dogaru

Maria Elena Dragomir
Ana-Maria Edec
Egyed Erzsébet 

Minola & Nicu Ene
Ferencz Ileana

Vlad Floricã
Victoria Gogoncea

Gheorghe & Liliana Goleanu-Iacob
George Goleanu-Iacob

Carmina & Ilie Grigorici
Cãtãlin & Clara Hereºanu

Floare Hriºcanu
Petru Iacoboaiei

Adriana & George Iaurum
Emilia & Vasile Ivan

Marta Martinaº & Cãlin Ciulavu
Emilia Merãuþi

Rodica & Alexandru Micle
Constanþa Mihalache

Marinela Mihu
Petre Mocanu
Eugenia Muja

Adriana Camelia Naca
Stelian & Daniela Naca
Maria & Cristian Nicula

Claudiu-Ioan & Corina Noaghiu
Veronica Pata

Pénzes Elisabeta
Dragoº & Maria Poianã

Eugenia & Emilian Popescu
Eugenia Profire

Biatris Profire
Ionica & Cãtãlin Rãducea

Marius Raicu
Adena & Georgicã Rosala

Vasilica Ancuþa Sandu
Filofteia Sãraru

Niculina Savu
Mihaela-Carmen Slav

Elena Slav
Cristina & Marin Stamin

Toma Mihály & Elena
Elisabeta & Cristian Þopescu

Virginia & Ioan Tripa
Valentin Triteanu

Liliana & Alexandru Vlãdãrean

Constanþa Mihalache
Costicã Antoche
Petru Iacoboaiei
Georgeta Stanciu
Varga Csaba Attila & Viorica
Ecaterina & Ioan Uºurel
Diana & Atanasie Stãnescu
Cristina & Marius Stamin
Ana & Ion Andrei
Daniela Grigore
Aurelia & Sorin Gerea
Elena & Virgil Angelescu
Elena & Aurel Bordei
Kachef Hadi & Fazekas Klára
Elena & Ovidiu Veliºcu
Lãcrãmioara Bondor
Iuliana Zacreþchi
Virginia & Ioan Tripa
Daniela Grigore
Bucurel & Gyöngyike Ghirdã
Daniela & Vasile Bijnea
Eugenia Toma
Zenovia & Cãtãlin Riglea
Ioan & Daniela Popovici
Georgeta Florentina Popa
Violeta & Dumitru Luca
George Goleanu-Iacob
Péter Mária & Francisc
Simion & Gheorghiþa Bagdasar
Tóth Erzsébet & Mártin
Maria Lãcãtuº & Gheorghe Duruian
Elena Gabriela ªuteu
Petre Mocanu
Gheorghe & Liliana Goleanu-Iacob
ªtefan & Trudica Pîslaru
Laurenþiu Bogdan Sandalã
Nicolae & Maria Serdean
Carmina & Ilie Grigorici
Liana & Nicolae Grosu
Constanþa & Haralambie Furtunã
Iuliana & Iulian Paºol
Marcel & Maria Cantea
Ecaterina & Ioan Agocs
Vasilica & Petre Neacºu
Ioana Florentina Dandu
Viorica Plugaru
Mihai & Elena Codarcea
Baºtavela Haidiþa
Adriana Camelia Naca
Violeta & Dumitru Luca
Toma Mihály & Elena
Liliana & Marian Vãrgatu
Rodica & Cristian Lantoº
Ilie & Adriana Carciuc
Vlad Floricã
Ana Gavril
Eugenia Profire
Violeta & Dumitru Luca
Laura & Teodor Cotigã
Camelia & Vasile Oprea
Niculina Savu
Cãtãlin & Clara Hereºanu
Valentin Triteanu
Marta Martinaº & Cãlin Ciulavu
Mihaela-Carmen Slav
Veronica Pata
Bucurel & Gyöngyike Ghirdã
Elena & Constantin Bãlan
Victoria Negruºeri
Iulian & Laura Pãtraºcu
Ana-Maria Edec
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