


ãsfoind revista americanã de luna aceasta ºi revãzând fotografii (de la 
Raliul Nord-American) ale multor vechi prieteni ºi membri ai 

familiei Forever din Statele Unite ºi Canada, mi-am amintit întâmplãri 
minunate ºi m-am simþit extrem de motivat pentru urmãtoarea perioadã. 
Însã o anumitã poveste m-a emoþionat în mod special -  cea a lui Boris ºi a 
Irinei.

Povestea lor, deºi puternicã ºi minunatã, este totodatã povestea tipicã a mii 
de oameni care muncesc din greu ºi care, la fel ca ei, au profitat de ºansa pe 
care Forever o oferã fiecãruia dintre noi. Boris ºi Irina au folosit calitãþile 
de care dispuneau, iar azi se bucurã de o libertate la care acum câþiva ani 
puteau numai sã viseze. Am fost de faþã când ºi-au rupt, pur ºi simplu, 
contractul ipotecar ºi a fost o remarcabilã sursã de inspiraþie sã-i vãd 
fãcând asta, sã simt cât de eliberaþi erau la gândul cã sunt proprietarii casei 
în care locuiesc ºi cã nu mai sunt nevoiþi sã trãiascã sub presiunea ratelor 
lunare. La fel sunã ºi povestea lui Francisco, cãruia Forever i-a adus genul 
de libertate pe care o aduc o mai bunã sãnãtate, mai mult timp ºi mai mulþi 
bani. 

Temerile lasã-le la uºã.” Ascultând traducerea acestui citat motivaþional, 
m-am proiectat în trecut, cam la 300 de ani distanþã, în perioada când a Prin poveºtile lui Boris, Irina ºi Francisco vreau sã pun în evidenþã– ºi cred 
fost gravat. M-am simþit copleºit când mi-am dat seama ce sacrificiu cã sunteþi de acord cu mine – faptul cã oamenii obiºnuiþi, ca voi, ca mine ºi 
fãcuse cel care a gravat pe tavan îndemnul pentru a inspira atâþia oameni ca ei au posibilitatea sã-ºi controleze destinul. Viaþa nu înseamnã numai sã 
de-a lungul timpului ºi m-am gândit cã este clãdirea perfectã pentru noul munceºti din greu în fiecare zi pentru a plãti facturile, iar banii sã nu-þi 
sediu Forever. Nu pot gãsi un îndemn mai potrivit pentru toþi cei care s-au ajungã de la un salariu la altul. Nu spun cã munca noastrã nu cere eforturi, 
alãturat familiei Forever decât „Invitaþi curajul sã intre. Temerile lãsaþi-le dar vreau sã pun accentul asupra libertãþilor pe care le oferã Forever. 
la uºã.”

M-am întors de curând de la Raliul European din Budapesta, Ungaria ºi 
în drum spre casã am trecut prin Austria, unde am avut ocazia sã petrec 
câteva momente cu distribuitorii din Viena. Am cãutat un nou sediu 
pentru biroul austriac, iar între timp am vizitat o clãdire care fusese palat. 
Am intrat într-o camerã foarte frumoasã, cu pereþi îmbrãcaþi în lemn, care 
fusese construitã, cred, în anii 1700. Când am ridicat privirea, am vãzut 
de-a lungul grindei o gravurã în limba germanã: „Invitã curajul sã intre. 

R

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan
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m început 2008 cu promisiunea cã va fi cel mai bun an pe care l-a 
avut Forever România vreodatã. Aþi crezut cã sunt vorbe mari? V-aþi 

gândit cã e doar o izbucnire de entuziasm fãrã acoperire? V-aþi spus cã  
într-o þarã care trece prin chinurile tranziþiei economice minuni din 
acestea nu se întâmplã peste noapte? Astãzi avem veºti extraordinare. Luna 
martie a depãºit toate pronosticurile. Este una dintre cele mai eficiente, 
cele mai pline, cele mai prospere luni din întreaga istorie Forever 
România. 

Treizeci de zile record, patru sãptãmâni de excelenþã. Credeaþi cã þelul 
nostru este prea sus? Iatã cã de fapt a fost la îndemâna noastrã. Aþi reuºit 
ceva remarcabil. V-aþi unit eforturile ºi aþi demonstrat cã suntem o echipã 
valoroasã, o unicã familie, iar timpul celor mai îndrãzneþe succese a sosit. 
Puterea voastrã, munca voastrã ridicã Forever pe o nouã treaptã de 
performanþã. 

Fiecare dintre noi facem tot ce ºtim mai bine pentru atingerea acestui 
nivel. Iar cine reuºeºte mai mult într-o zi, va reuºi mai mult într-o 
sãptãmânã. Dacã realizeazã mai mult într-o sãptãmânã, va reuºi mai mult 
într-o lunã. ªi dacã va izbuti mai mult într-o lunã va realiza mai mult   
într-un an. Aºadar propuneþi-vã mai mult zi de zi, sãptãmânã de asta era pãrerea generalã. Pânã în ziua când Roger Bannister a spulberat sãptãmânã, lunã de lunã, pentru cã succesul fiecãruia dintre noi acest mit negativ. El a doborât recordul, reuºind sã ajungã mai devreme cu contribuie hotãrâtor la reuºita uriaºã a României. câteva secunde la capãtul cursei. ªi ºtiþi ce este cu adevãrat uluitor? De 
ªtiþi cã nouã oameni din zece renunþã la proiectele pe care le încep? atunci peste 20.000 de oameni au reuºit asta, inclusiv elevi de liceu. Ce s-a 
Renunþã la cursul pe care îl frecventau, la sportul pe care îl practicau, la schimbat? Cei 20.000 de oameni au crescut crezând cã acel lucru, odatã 
afacerea multilevel marketing pe care au pornit-o. Nu-ºi acordã suficient fãcut, are toate ºansele sã se repete, iar ei înºiºi sunt capabili sã alerge o milã 
timp sã înveþe ºi sã experimenteze ceea ce le este de folos pentru a reuºi. în mai puþin de 4 minute. 
Dar pentru noi, cu cât e mai greu, cu atât e mai uºor, deoarece renunþarea Îmbrãþiºaþi-vã visul. E posibil! Sunteþi dãruiþi de viaþã cu multe daruri nu existã printre opþiunile noastre. Suntem puternici. Suntem de neoprit. nemaipomenite ºi e posibil sã vã aduceþi contribuþia la întreaga ei mãreþie. 
Stabileºte-þi un scop cu adevãrat important pentru tine. Un þel care E posibil sã faceþi ceea ce doriþi din toatã inima, e posibil sã vã reinventaþi 
conferã sens vieþii tale ºi îþi dãruieºte o bucurie specialã. Nu trebuie sã spui existenþa, cariera, succesul. Indiferent de punctul unde ne aflãm acum ca 
nici “Vreau asta”, nici “Îmi asum asta.” “E posibil!” – asta trebuie sã oameni ºi companie, lucrurile vor merge mai bine pentru noi. 
rosteºti când îþi priveºti visul în ochi. Repetã-þi cu convingere în fiecare 
dimineaþã “E posibil!”. ªi fã asta chiar pentru lucrurile pe care alþii le 
considerã cu neputinþã de înfãptuit. Vã dorim inspiraþie ºi curajul de a transforma mereu imposibilul în 

posibil.Înainte de 1954 lumea îºi imagina cã omul nu poate alerga o milã în mai 
puþin de 4 minute, cã nu este capabil din punct de vedere fizic sã treacã 
aceastã barierã de timp. Atleþii încercaserã iar ºi iar ºi dãduserã greº, aºa cã 
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Mesajul Directorilor Generali

A

Cu mult drag ºi încredere,

Dr. Szõcs Gábor & Dr. farm. Szõcs Dóra
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15 motive ca sã 
      alergi la Cros
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Dr. ªerban Damian este un tânãr cu o experienþã profesionalã impresionantã: redactor pentru diverse reviste 
de lifestyle masculin, autor al cãrþilor de specialitate „Stretching, secretul flexibilitãþii” ºi „SuperFit. Esenþialul 
în fitness ºi culturism”, instructor de culturism ºi fitness, dar ºi maseur profesionist cu pregãtire în masaj clasic, 
masaj shiatsu ºi stretching. În acelaºi timp, Dr. ªerban Damian este consultant Forever Living pe probleme de 
fitness, nutriþie ºi dietã. Puteþi sã-i adresaþi întrebãrile voastre pe adresa office@foreverliving.ro
M-am îndrãgostit de alergare privindu-i pe cei care alergau. Nu în parc sau pe banda de alergare, ci în 
concursuri internaþionale, cu mii de participanþi. ªansa a fãcut sã merg, împreunã cu un prieten, la trei 
concursuri Ironman – el în calitate de concurent, eu ca jurnalist, medic ºi susþinãtor. Ironman este un concurs 
de triatlon, care constã în 3,8 km înot, 180 km bicicletã ºi 42,2 km alergare (adicã maratonul) – toate una dupã 
alta, într-un efort aparent supraomenesc, care se întinde pe zece-paisprezece ore. De ce spun “aparent 
supraomenesc”? Pentru cã, în mod neaºteptat, foarte puþini dintre cei care participã la astfel de concursuri sunt 
sportivi profesioniºti. Restul: oameni ca mine ºi ca tine. Adicã absolut obiºnuiþi – job, familie, probleme de zi 
cu zi – însã cu voinþã deosebitã ºi multã dragoste pentru miºcare. 

Dupã ce am vãzut oameni în vârstã (75 de ani!), invalizi, femei cu trei copii acasã, directori ai unor mari corporaþii terminând un 
asemenea concurs, în sufletul ºi mintea mea s-a produs o transformare greu de explicat în cuvinte. Rezultatul: am început sã mã antrenez 
pentru primul meu maraton. Acum aveam un obiectiv clar ºi ºtiam cã nimic nu mã poate opri sã îl ating. De atunci, am trãit de patru ori 
euforia trecerii liniei de sosire, dupã 42,2 km. Ultimul maraton l-am alergat pe 2 martie, la Barcelona, unde am terminat în 3:51:23. 

ªi voi, cei care aþi ales sã fiþi alãturi de Forever Living, sunteþi tot într-un fel de maraton. Nu este uºor, însã este frumos. 
Important e sã ai un obiectiv clar ºi sã lupþi pentru realizarea lui. Produsele Forever te ajutã sã-þi menþii sãnãtatea, însã nu 
uita cã mai existã o componentã esenþialã – miºcarea. Tocmai de aceea Forever Living te invitã sã participi la crosul anual, 
care va avea loc pe data de 11 mai. Nu ai motivaþie sã începi sã alergi? Noi îþi oferim cincisprezece motive:

Dr. George Sheehan,  un „filosof “  al alergãrii

depresiei, bolilor de inimã sau diabetului, însã îþi oferã un grad de 1. Alergarea este cea mai veche ºi simplã formã de miºcare. 
protecþie împotriva acestor afecþiuni. ªi cel mai important: dupã un Alergatul a apãrut când omul a adoptat poziþia bipedã ºi a început sã se 
antrenament vei avea un tonus psihic mai bun, iar aceasta este o armã deplaseze mai repede decât prin simplul mers. Cu sute de mii de ani în 
puternicã împotriva bolilor.urmã, vânãtorii de pe continentul african strãbãteau zilnic mai mult de 15 

kilometri pe câmpiile din Africa de Est, în cãutarea prãzii. În Grecia 3. Nu ai nevoie de un manual. Treaba e simplã: dacã poþi sã Anticã, alergarea a fãcut parte, încã de la început, dintre probele olimpice, mergi, atunci poþi sã ºi alergi. Iar dacã poþi sã alergi ceva mai mult, atunci iar la prima ediþie a Olimpiadei moderne (1896), maratonul a fost una un cros este urmãtorul pas. Dacã te ambiþionezi puþin, ai putea sã te dintre cele mai disputate probe. În toatã lumea, alergarea este cea mai gândeºti la un semimaraton. ªi peste un timp, chiar la un maraton. Sigur, popularã formã de existã site-uri, cãrþi ºi reviste în care gãseºti o mulþime de informaþii utile. menþinere a condiþiei Însã, peste toate acestea, ideea de bazã e urmãtoarea: alergarea este o fizice. activitate simplã!
2. Te face sã te 4. Cea mai eficientã activitate fizicã pentru scãdere în 
simþi mai bine zi greutate. Fãrã nicio îndoialã. Orice specialist ai întreba, îþi va spune cã, 
de zi.  Nu înseamnã dacã vrei sã slãbeºti, trebuie sã ataci pe douã planuri: alimentaþie corectã ºi 
cã alergarea te va activitate fizicã. Alergarea este “regina” activitãþilor consumatoare de 
imuniza împotriva 
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Corpul hrãnit corect eliminã în mod natural toxinele prin plãmâni, piele, rinichi ºi intestinul 
gros. Din nefericire, din cauza obiceiurilor alimentare nesãnãtoase ºi a factorilor de mediu, 
depuraþia organismului încetineºte ºi toxinele se acumuleazã. Consecinþa: slãbirea imunitãþii 
organismului ºi o stare generalã proastã, în care oboseala tinde sã devinã o normalitate. Acesta 
nu este decât un semnal al organismului care vrea sã îl ajutãm “sã facã curãþenie”. 
Pachetul Clean 9 este cadoul cel mai potrivit pe care îl poþi face organismului tãu atunci când 
dã semnalele descrise mai sus: te ajutã sã scapi de toate chimicalele acumulate în organism în 
doar 9 zile. 
Cum este posibil? Aloe Vera Gel conþine aminoacizi esenþiali, minerale ºi vitamine care ajutã 
organismul sã elimine toxinele din tractul digestiv. Creºte capacitatea de absorbþie a 
proteinelor ºi reduce nivelul bacteriilor din intestin. În plus, te ajutã sã fii în formã chiar dacã 
reduci cantitatea de alimente. Un organism detoxifiat va asimila mai bine nutrienþii, va fi mai 
rezistent în faþa viruºilor ºi va face faþã cu succes solicitãrilor.

Clean 9 – aliatul tãu în lupta cu toxinele

Pachetul Clean 9 conþine:

energie, iar avantajele sunt de partea ei: uºor de fãcut, se poate practica 
oriunde ºi în orice anotimp.

5. Alergarea îþi dã energie. Pare un paradox, însã nu este. E 
adevãrat cã alergarea, ca orice altã activitate fizicã, este consumatoare de 
energie, însã vorbim de energia psihicã. Orice alergãtor îþi va spune cã 
dupã antrenament se va simþi mai energizat decât dacã ar fi stat acasã.

6. Alergarea îþi dã rãgazul sã îþi petreci un timp doar cu 
tine. Bucurã-te de aceastã perioadã în care eºti singur cu drumul, fãrã 
telefon, Internet, televizor, ºef, soþ/soþie, copii, vecini. Este un timp în care 
poþi medita sau te poþi ruga. Sau poþi, pur ºi simplu, sã te bucuri de liniºte. 
De asemenea, alergarea te poate face mai creativ. Multe idei valoroase s-au 
nãscut în timpul antrenamentelor.

7. Alergarea te face dependent, dar într-un sens pozitiv. 
Fiecare pasionat de alergare îþi poate confirma acest lucru. Odatã ce ai 
prins gustul alergãrii, îþi va fi greu sã te opreºti. De asemenea, alergarea 
poate înlocui dependenþe nocive, cum ar fi fumatul, consumul de alcool ºi 13.Alergarea este un antrenament eficient. În numai douãzeci-mâncatul excesiv. treizeci de minute poþi face un antrenament care sã-þi punã la treabã toþi 

muºchii organismului, precum ºi sistemul cardio-pulmonar. Dacã ai un 8. Alergarea poate fi o “afacere” de familie. Studiile spun cã, 
program încãrcat, alergarea este cea mai la îndemânã soluþie. alergând împreunã, cuplurile devin mai unite, iar ºansele de divorþ se 

reduc semnificativ. Copiii alergãtorilor sunt mai pasionaþi de sport ºi de 14.Alergarea te face sã dormi mai bine. Insomnia este o un stil de viaþã activ. problemã pe scarã largã ºi cu urmãri grave – productivitate scãzutã, 
incidenþã crescutã a accidentãrilor ºi îmbolnãvirilor. Statisticile au arãtat 9. Alergarea te face sã îþi stabileºti noi obiective. ªi sã le 
cã alergarea îmbunãtãþeºte ciclul somn-veghe.atingi. Progresul este evident ºi uºor de cuantificat. Luna trecutã nu puteai 

sã alergi nici 2 km. Peste un timp vei reuºi sã alergi 3 km, apoi 5 km ºi pe 15.Alergarea te face mai inteligent. Cercetãtorii japonezi au nesimþite vei ajunge sã alergi primul semimaraton ºi apoi primul maraton. arãtat cã dupã doar douãsprezece sãptãmâni de antrenamente, alergãtorii Sau poate ai de dat kilograme jos. Cântarul tãu va fi foarte fericit când vei ºi-au îmbunãtãþit timpii de reacþie ºi capacitatea de memorare. Mai mult începe sã alergi. decât atât, s-a constatat cã mamele care au alergat în timpul sarcinii au 
nãscut copii mai inteligenþi decât cei ai femeilor sedentare.10.Alergarea te întinereºte. Sau cel puþin te face sã arãþi mai tânãr. 

Tonusul pe care þi-l dã activitatea fizicã constantã nu poate fi înlocuit cu 
nimic. Mergi la oricare concurs de alergare ºi vei vedea oameni pe care, 
dacã i-ai întreba ce vârstã au, îþi vor spune un numãr cu cinci-zece ani mai 

 mare decât estimarea ta.

11.Alergarea te învaþã sã fii disciplinat. Acest lucru te va ajuta pe 
toate planurile. Oamenii de succes sunt de obicei extrem de disciplinaþi. 
Chiar dacã nu excelezi la acest capitol, începe sã alergi ºi vei vedea cum te 
vei transforma într-o persoanã mult mai disciplinatã ºi organizatã.

12.Picioare mai frumoase. Mai ales în cazul doamnelor, 
antrenamentele de alergare au acest plãcut “efect secundar”. Ca sã te 
convingi aleargã la un maraton cu mulþi participanþi ºi uitã-te în jurul tãu. 
O sã-mi dai dreptate.

Aceste 15 motive vin sã te convingã de 
faptul cã alergarea înseamnã sãnãtate. 
Preia controlul asupra sãnãtãþii tale ºi 
vino la Cros pe 11 mai. Te aºteptãm în 
piaþa Charles de Gaulle cu multe premii 
ºi surprize.

Dr. ªerban Damian
Consultant Forever pe probleme de fitness ºi nutriþie
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La fel stau lucrurile ºi când vorbim despre celulitã. ªi trebuie spus din capul locului cã nu este o boalã ºi în niciun caz un 
duºman aprig. Este, cel mult, un indicator al stilului de viaþã pe care îl ducem, un semnal de alarmã care vine sã ne 
atenþioneze cã trebuie sã schimbãm ceva în felul în care trãim. 

Dacã ai celulitã nu înseamnã cã trebuie sã þii o curã de slãbire drasticã.
Dacã ai celulitã nu înseamnã neapãrat cã eºti prea grasã.
Dacã ai celulitã nu înseamnã cã trebuie sã te supui la chinuri precum liposucþia sau electro-stimularea. 
Dacã ai celulitã nu înseamnã cã nu te mai place nimeni.
Dar, dacã ai celulitã, cu siguranþã eºti femeie (9 femei din 10 o au) ºi cu siguranþã vrei sã scapi de ea.

Primul pas este sã nu te consideri respingãtoare. Probabil ai impresia cã niciun bãrbat nu te place din acest motiv. Dar, pe lângã faptul cã ei nici nu 
observã asemenea subtilitãþi, provocarea e sã te accepþi tu, aºa cum eºti. ªi dacã totuºi decizi sã faci ceva în privinþa asta, atunci fã-o pentru a te simþi tu 
bine ºi pentru a-þi îmbunãtãþi starea de sãnãtate, nu pentru alþii.

Uite ceva ce nu ºtiai: factorul care contribuie în cea mai mare mãsurã la apariþia celulitei este acumularea de 
toxine în organism. Toxinele care nu pot fi eliminate se reîntorc în organism ºi rãmân prinse între pereþii 

þesutului conjuctiv. Fã-þi un obicei din a bea Aloe Vera Gel la fiecare mic-
dejun ºi cinã. Vei scãpa mult mai uºor de toxine, iar starea ta generalã se va 
îmbunãtãþi. Vei avea mai multã energie ºi mai puþine scuze pentru a evita 
miºcarea. 

De ce miºcare?  Exerciþiile fizice ºi, în special, alergarea: 
te ajutã sã reziºti stresului (unul dintre factorii care duc la apariþia 
celulitei),  
îþi tonifiazã corpul (celulita e mai puþin vizibilã pe un corp tonifiat),
îmbunãtãþesc circulaþia (circulaþia defectuoasã face casã bunã cu 
celulita),
asigurã o stare psihicã excelentã (iar celulita va fi ultima dintre 
problemele tale),

Nimeni nu spune sã faci miºcare în fiecare zi. Alege-þi trei zile pe 
sãptãmânã în care eºti mai liberã ºi rupe din ele o orã - douã numai 

pentru tine. Începe cu exerciþiile fizice pe care le preferi. Apoi scufundã-
te într-o baie relaxantã cu Aloe Bath Gelée ºi maseazã-þi pielea cu lufa 
din Aloe Body Toning Kit. Pielea este acum pregãtitã pentru Aloe Body 

Toner, care remodeleazã ºi redã tonusul corporal. Pentru un efect mai 
puternic, poþi sã împachetezi zonele cu celulitã cu folia din pachet. În 

celelalte patru zile opteazã pentru Aloe Body Conditioning Creme, care 
stimuleazã circulaþia, eliminã lichidele ºi grãsimile. 

îþi asigurã un loc pe podium la Crosul din 11 mai.

Unii o considerã o boalã, alþii sunt de pãrere cã e normalã. Femeile o vãd ca pe 
un duºman de moarte. Este vorba despre celulitã. Când vine vorba de frumuseþe, 
ne lãsãm din ce în ce mai mult influenþaþi de tiparele induse de mass-media. Am 
ajuns sã considerãm frumuseþea sinonimã cu perfecþiunea, cu pãrul lung care cade 
pe umeri în bucle enorme, cu pielea strãlucitoare ºi netedã ca satinul, cu ochii mari, 
albaºtri ºi cu picioarele lungi. Din pãcate, alergãm în aceastã cursã, fãrã sã ne dãm 
seama cã astfel distrugem diversitatea ºi tot ce ar putea fi frumos în noi, doar de dragul 
alinierii la un standard. 
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celulita sãnãtos 
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1. Aloe Body Toner – provoacã încãlzirea straturilor profunde ale pielii, 
remodeleazã ºi redã tonusul corporal. Special creat pentru înfrumuseþarea ºi 
tonifierea corpului, Aloe Body Toner conþine ingrediente special selectate pentru 
efectul de încãlzire intensã ºi de relaxare. Secretul acestui efect constã în 
combinarea gelului stabilizat de Aloe vera cu uleiuri din scorþiºoarã ºi o varietate de 
ardei iute, ce posedã remarcabile proprietãþi de  încãlzire localã.

2. Aloe Body Conditioning Creme - conþine extracte vegetale 
europene, agenþi de emulsionare ºi de umectare, fiind eficientã pentru masaj ºi 
îngrijirea zonelor cu asperitãþi ºi îngroºãri de la nivelul membrelor inferioare sau al 
altor zone tegumentare.

3. Aloe Bath Gelée - indispensabil pentru o baie calmantã, reconfortantã ºi 
revigorantã. Conþine gel stabilizat de Aloe vera ºi extracte vegetale recunoscute 
pentru calitãþile lor calmante ºi relaxante, care transformã duºul zilnic într-un 
ritual al bunei dispoziþii. Folosirea concomitentã a lufei ajutã la îndepãrtarea 
celulelor moarte ºi asigurã igiena, catifelarea ºi hidratarea pielii.

foreverliving.com

Aloe Body Toning Kit pe larg
În formã 

Bonus pentru o piele frumoasã

Aloe Body Toning Kit nu se încadreazã în categoria produselor-minune, care îþi promit cã te scapã de celulitã fãrã efort. Tot ce îþi promite 
Aloe Body Toning Kit este cã te ajutã. Dar depinde numai de tine sã-þi îmbunãtãþeºti stilul de viaþã prin exerciþii fizice ºi alimentaþie 
sãnãtoasã, pentru cã, aºa cum ºtii deja, celulita nu este mai mult decât semnalul de alarmã al unui organism neglijat.

Pentru instrucþiunile 

de folosire consultã 

broºura Aloe Body Toning Kit.

Aloe Sunless Tanning Lotion: pentru cã vremea ne 
permite sã purtãm haine din ce în ce mai subþiri, pielea devine 
vedetã în aceastã lunã. Oferã-i strãlucirea bronzului cu Aloe 
Sunless Tanning Lotion. Formula sa specialã oferã epidermei o 
combinaþie valoroasã de substanþe hidratante, iar pielea va fi 
superbã, catifelatã ºi bronzatã, fãrã a deprinde de capriciile vremii.

Dacã vrei sã afli mai multe 

detalii, contacteazã-þi 

Managerul ºi întreabã-l 

despre seminariile 

Sonya Beauty Clinic.

ABSORBENT-C: ajutã la menþinerea sãnãtãþii pielii, a þesutului conjunctiv, a articulaþiilor ºi a funcþiilor respiratorii. 
Vitamina C joacã un rol important în sinteza colagenului, care are efect de fermitate asupra pielii. Pentru a ne asigura cã cele 60 
mg de vitamina C din fiecare tabletã sunt absorbite eficient de organism, le-am combinat cu 500 mg de tãrâþe de ovãz, ce conþin 
fibre vegetale cu solubilitate crescutã.

A-BETA-CARE: antioxidanþii luptã 
împotriva radicalilor liberi, responsabili 
pentru oboseala pe care o resimþi mai tot 
timpul. A-Beta-CarE aduce organismului 
tãu vitaminele A, E ºi seleniu, antioxidanþi 
vitali pentru o piele sãnãtoasã. Totodatã, 
vitamina E este un remarcabil agent de 
hidratare a pielii.
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Vara asta Phoenix, Arizona devine cel mai fierbinte punct pe harta 
Forever. La 31 martie perioada de calificare la Super Raliu s-a încheiat, 
iar tu poþi începe sã-þi faci bagajele pentru o cãlãtorie de neuitat. Anul 
acesta compania împlineºte 30 de ani ºi te aºteaptã cu surprize, cadouri 
ºi o petrecere de neuitat. Felicitãri tuturor celor care s-au calificat ºi, 
astfel, ºi-au îndeplinit visul! 

Clasamentul prezentat a fost realizat pe baza punctelor credit acumulate 
în România, în perioada 1 aprilie 2007 – 31 martie 2008. Distribuitorii 
care sponsorizeazã internaþional în alte þãri ºi doresc sã cumuleze 
punctele credit obþinute din þãrile în care au echipã pentru nivelurile de 
1.500 ºi, respectiv, 2.500 p.c. sunt rugaþi sã trimitã la Sediul Central din 
Bucureºti, în atenþia Departamentului AS400, dovada punctelor credit Distribuitorii care sunt singuri pe Formularul de Înscriere sau cei ai 
realizate în acele þãri,  (Politicile Companiei, cãror soþi/soþii (înscriºi pe acelaºi cod) nu pot participa la Super Raliu au 
art. 10.3). dreptul de a invita o altã persoanã care sã-i însoþeascã. Aceasta trebuie sã 
Distribuitorii calificaþi la unul dintre nivelurile de 1.000, 750, 500 sau fie Manager Forever ºi va beneficia de aceleaºi drepturi ca ºi persoana 
250 p.c. care doresc sã participe la Super Raliul din Phoenix sunt rugaþi calificatã. Dacã vã regãsiþi în situaþia prezentatã anterior, vã rugãm sã ne 
sã anunþe acest lucru la Sediul Central din Bucureºti, în atenþia comunicaþi numele persoanei pe care doriþi sã o invitaþi la Super Raliu 
Departamentului de Marketing, 

pânã la data de 30 aprilie

pânã la data de 5 mai 2008. pânã la data de 5 mai 2008. 

CLUB 2500 3 NOPÞI DE CAZARE ªI 2 1 NOAPTE DE CAZARE ªI 2 2 BILETE LA RALIU (>500 p.c.)
Aurel & Veronica Meºter Elena & Dorinel AnghelBILETE LA RALIU (> 1.000 p.c.) BILETE LA RALIU (>750 p.c.)
Maria Pop Petru Arghir MusteaDana & Dorin Ion Tatiana & Florin Gonþ
Camelia & Daniel Dincuþã Rãzvan & Daniela PocaznoiLeonora & Florea Baciu Elena & Adrian Cristache
Vajda Katalin Simona & Sorin SpãtariuAurel & Cornelia Durigã Claudia & Daniel Stanciu
Szabó Éva Daniela & Ion EpureBenedek József Mihály & Judit Nagy Ella Róza
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi Romul & Lidia TodeaAszalos Ibolya & Csaba Krizsó Ágnes *
Daniel & Maria Parascan Kacsó IstvánTatiana & Vasile Tofan Gheorghe & Adelina Filip
Petru & Emilia Truºcã Dragoº PostelnicuMircea & Raluca Fage Mariana & Oprea Andrei Dragomir
Mircea & Dana Olariu Nicoleta IftodeCarina & Sebastian Iacãtã Doina & Neculai Iordache

Ana & Ion AndreiAdelia Pop Rodica & Emanuel Voicu-Vulcãnean
Camelia & Nicolae CatrinaRALIU & POST RALIU Iuliana & Liviu Toma Csoma József
Pál Ildikó & SándorNiculina ªtefana Livia CusiacTRADIÞIONAL Georgeta Florentina PopaMádly Susana & LudovicVioleta & Liviu Haitã Daniel Ciforª Gál IrénMarcela & Ion erban

Maria & Mircea Bagdasar Mariana & Eugen Tudoricu
ºþ Ligia & Doru Pa canMarinela Tu uleasa

Ana Amza Elena Bãdrãgan
þ ºþ ã þ º Domni a & Onisim BontaConstan a & D nu  Mei-Ro u

Iulia Beldiman Angela & Valentin Gherghe
Maria BuzduganCamelia & Vasile Oprea

Horaþio Kogler Ileana & Eugen Cirlea
Florian & Florina IlieValentin & Sonia Florescu Maria & Mircea Sãcuiu
Cristina & Gheorghe FarcaºRALIU Carmen & Gabriel Larion Viorica & Marcel Cismaru
Iuliana PopescuVeres Juliana Aurelia & Auricã NãstaseRamona & Dorin Vingan
Ioan & Paraschiva Pãcuraru * ªº Varga Csaba Attila & Viorica tefan SanduGizella & Marius Boti
Alexandru Emil Popescuãº Bucurel & Gyöngyike Ghird Alina & Daniel BlendeaMarilena & Teodor Culi ir
Iuliana & Iulian Paºolþã Mariana Iuga Ilie & Adriana CarciucCristiana & Eugen Dincu
Ioana & Constantin Serbanªtefan & Lucica Nemeº Luminiþa UþãConstantin & Tania Popa
Marcela Stoica Þº Maria Doina & Mircea Zecheru Valerica & Gheorghe âmpuEmanoil & Georgeta Mandre i
Viorica ªuþãDaniel & Mariana Lungu Magdalena & Mihai NeaguSzabó József & Józsefne *
Ulbrecht Susana & Gavrilã ãþ Adriana & Constantin Vasile Maria D r banPetru & Gheorghi a Vasin
Ana & Constantin Cheluã Bandi Attila & Izabella Eniko Felicia & Siminel SumanariuSmaranda S lcudean
Eugen & Maria PlugaruElena & Ovidiu Veliºcu Aurelia & Dumitru OlteanuKele Mónika
Domnica Iancuþã þ Maria & Petru Fren iu Reti Grosz István & JuditDoina & D nu  Hanganu
Maria & Alexandru NiculescuElena & Ioan Dinuþã Adiel & Magdalena MiuElena & Virgil Angelescu
Bardócz István & Ildikóº Cristina & Ilie Iscrulescu Nagy Katalin *Corina & Dorin Frande
Violeta & Dumitru LucaMariana & Silviu Ursu Ecaterina & Ioan AgocsPapp Miklós *
Bodor IstvánValeria PrescureaDerzsi Samuel & Etelka
Ramona & Eugen OlariuKovács Adalbert István & EmeseMihaela & Ion Dumitru
Ana & Beniamin GruianLucica & Gheorghe Tãbãcaru
Estera & Ioan Cuzdriorean
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Nu uita  aparatul foto!acasã

* Distribuitori strãini care au echipã ºi în România vor participa la Super Raliu ca reprezentanþi ai þãrii de reºedinþã. 

Liviu & Luminiþa Rednic Mariana & Daniel Demeter
Elena Mihãiþa Sandu Mariea Giurcã
Marinela & Marin Ristea Antalka Jakb Gyula & Ildikó
Csirák Irén Jana & Simion Stan
Viorica & Viorel Moca Carmen & Vasile Smadu
Viorel & Dumitra Dincã Adrian & Maria Prie
Raveca & Constantin Iacomi Bogdan Pocaznoi Rinco István & Tünde Gabriela & Iulian Burlacu
Carmen & Dorel Ciutacu Cristiana & Cristian Puºcaº Rodica & Vasile Butnariu Nicoleta & Emanuel Timiºan
Constantin & Axenia Petre Atena & Vasile Bîrlea Nagy Erno & Irma Carmen & Ioan Popescu
Elena Sandu Ioan & Doina Rusu Luminiþa & Nicolae Mihu Viorica & Valeriean Stãnilã
Ion & Mariana Niþu Lázár Tibor & Kinga Erika Lucian & Cerasela Ploscar Isidora & Dumitru Stricescu
Constantin & Manuela Belciug Claudia & Alexandru Chiriac-Bãnicã Ion & Dorina Ciolac Nicolae & Adriana Drãguþa
Dorica & Dinu Pribac Ujlaki Csaba & Anna-Mária Gheorghe Niþã Aurelian & Sorina Nucea
Angelica & Ioan Lucuþ Daniela Gheorghiþã Natalia & Ion Barbonie Vasilica & Gheorghe ªtefan
Gavril & Gheorghiþa Pop Felicia Vãduva Emilia Ioaniþescu Susana Weisz
Felicia & Vasile ªanta Ioan & Doina Velescu Alexandrina & Mihai Cãlinescu Petru Lucian Milea
Lãcrãmioara Bondor Antoaneta Cornea Elena & Marian Moraru Simona & Tiberius Voichiþa-Ungureanu
Genoveva Ianiºevschi Victoria & Ioan Marian Eugen & Claudia Lãcãtuº Sorin & Zorina Pop
Victoria & Mircea Mehedinþi Liliana & Ciprian Lazãr Silvia & Gheorghe Paicu Gabriela & Vasile Ghivirigã
Zenovia & Cãtãlin Riglea Maria Magdalena Pãduraru Rodica & Ion Sandu Iuliana Zacreþchi
Mihaela Dan Manuela Tanþãu Veronica & Marian Bojicã Costicã Antoche
Georgeta Cicioiu Dinka István Levente Valeria & Alexandru Stancu Paul & Vasilica Gheorghiþã
Letiþia & Vasile Mãrcuþ Victoria Anghelina Telica & Viorel Brumar Livia & Ioan Creþ
Rolf Kipp * Cristina & Cristian Irimia Mihaela & Vasile Creþulescu Emilia & Dinu Potop
Deák Mihály & Katalin Samuil & Hortenzia Barburã Mihaela Grigoriu Kasa Adalbert
Florentina & Virgiliu Anastasiade Neculai Verciuc Viorela Moca Aurora Postîrnãceanu
Victor & Ludmila Sass Lavinia Carciuc Ana Olar & Ioan Ionuþaº Dorina & Ioan Condurachi
Luminiþa & Ionel Alban Florica Dincã Maria & Nicolae Petrea Elena & Constantin Tocitu
Petrica Buruianã Stana & Laurenþiu Dincã Iordache & Aneta Andronic Maria Lãcãtuº & Gheorghe Duruian
Dorina & Vasile Arsenie Mirabela Macoveanu Ana Petraºcu Vasilica & Ioan Nica
Dumitru & Adelina Negruþ Virginia & Gabriel Iorgulescu Floare & Gheorghe Teritean Tóth Erzsebét & Mártin Stefan
Balog David & Ildikó Elena Corneanu Vasile & Mariana Arhirie Antal Rozalia

Gabriela Þuþuianu & Marian Tudor Domnica Dragomir Szocs Klára
Georgeta & Ion Zamfir Florica & Emil Zaha Nicolae & Florina Poneava

1 BILET LA RALIU (>250 p.c.) Rodica Fulga Ion Firiþã Nicolae Hãnescu
Vasilica & Dumitru Crãciun Maria & Adrian Arghir Rokaly Sándor & Barazsuly-Czintus Magdolna * Mariana & Angel Rãdoi
Mihai Cilibiu Simona & Viorel Motofelea Rodica & Petru Ostaºiuc Paula & Claudiu Vasilescu
Ana Mia & Ion Comºa Raveca & Liviuþ Dunca Victoria Dobriºan Elena & Ioan Tãbãraº
Jana Pârºe Veronica & Emil Pop Maria Luca Mariana & Iulian Oprea
Adina & Mihai Stoian Costel Emanoil Creþu Maria & Mihai Nicolae Aurelia Nebunu
Maria & Gheorghe Ion Constantin & Magdalina Niþu Ionela & Cezar Pricop Erna Maura Herþeliu
Maghiari Cãlin & Mirandolina Mihaela & Octavian Gruioniu Paul Lazin Ioana Traºcã
Dana & Costel Pop ªtefan Condurachi Elena Grancea Nadia Ionicioiu
Flavius Bololoi Miszig Mihaela Javorszky László & Lászlóne * Alexandru Miron
Viorica & Alexandru Petrar Gero János & Sándorne * Elena & Florin Sfichi Elena & Constantin Marin
Pokorny István Ioana Rucãreanu Daniela ªapcaliu Iulia Albu
Georgeta Stanciu Didina Tudose Florentina & Pavel Anton Aurelia Mihãescu
Haidiþa Baºtavela Eugenia Petrescu Adela Bãlan Marin Studineanu
Petru & Gabriela Grijincu Vasilica & George Florescu Cristian Boerescu Elena Drãgoi
Maria Duþescu Constanþa & Haralambie Furtunã Ecaterina & Romulus Cioroianu Niculina & Viorel Ciuchea
Profira Asandei Georgeta & Florin Cãlin Adrian & Olimpia Brînduº Dorina & Petru Siminel
Molnar Maria Maria & Mihail Vasilescu Livia & Laurenþiu Stoenicã Elena & Gheorghe Bulgaru
Daniela Þiþeiu Dorina & Ioan Suciu Elisabeta & Vasile Cucicea Sofiea Zamfir
Mariana Miron Amelia Drãguþ Nicolae & Maria Serdean Repka Elisabeta
Laura & Dan Tatic Gheorghiþa & Ionel Druga Clara & Remus Lenga
Mihai & Elionora Pãstrãvanu Daniela & Laurenþiu Cristescu Maria & Matei Moise
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Ai mai vãzut trei mii de oameni fremãtând pe acordurile muzicii? Peste trei mii de oameni care 
ard de nerãbdare sã participe la spectacolul pe care ºi-l doresc de aproape douã luni? Peste trei 
mii de oameni care danseazã, cântã ºi respirã în acelaºi ritm? Trei mii de oameni pregãtiþi pentru 
Success Day. Mai sunt câteva minute. Gazdele, Managerii Sonia ºi Valentin Florescu, aºteaptã 
semnalul în culise. Zâmbesc emoþionaþi, e starea aceea de sãrbãtori. La momentul stabilit pãºesc 
pe scenã ºi îi salutã pe cei trei mii de spectatori cu solemnitatea unei zile mari. A început 
spectacolul vulturilor.

aprilie 2008 ,  Nr. 108România & Rep. Moldova

Success Day 
   de milioane
Success Day 
   de milioane

În pas de dans spre Malaga, Spania
gazda Raliului European 2009

Sonia ºi Valentin Florescu 
Manageri

Gazde:

Valentin Florescu are o idee grozavã. Toþi bãrbaþii din public sã le ureze doamnelor „La mulþi ani!” pentru 8 martie. Sala rãsunã. 
Ia te uitã, a venit primãvara! Cum mai trece timpul…  ªi tocmai acum Directorii Generali, Dóra ºi Gábor Szõcs, îþi dau o veste 
rea – cã vremea chiar zboarã, ºi una bunã – tu eºti pilotul care îi direcþioneazã zborul. Îþi promiþi cã n-o sã mai amâni nicio 
secundã, n-o sã mai laºi niciun minut cheltuit în van. Eºti numai ochi ºi urechi, sã reþii cât mai mult din discursurile celor care 
urcã pe scenã. Domnul Prof. Dr. Mencinicopschi te-a convins, îþi propui sã ai mai multã grijã de corpul ºi de dieta ta. Asculþi 
discursul familiei de Manageri Lenga ºi te cuprinde un val de energie.
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Prof. Dr. Univ. 
Mencinicopschi

Clara Lenga
Manager 

Dr. farm. Szocs Dóra
Director General

Dr. Szocs Gábor
Director General

Remus Lenga
Manager 

Aszalos Csaba
Senior Manager

Maria Pop
Soaring Manager

Ei ne povestesc despre drumul palpitant, plin de 
obstacole, dar minunat pe care l-au parcurs 
pentru a ajunge în top. Simþi cã aparþii cu totul 
acestei mari familii când Aszalos Csaba, Senior 
Manager, ne încurajeazã sã facem Forever, la fel 

cum face ºi el, susþinut de soþia ºi copiii lui. Asculþi cu rãsuflarea 
tãiatã vorbele unuia dintre pionierii Forever în România, Maria 
Pop, Soaring Manager. Faptul cã nu s-a lãsat descurajatã de 
greutãþile pe care i le-a rezervat viaþa îþi dã putere ºi încredere în 
propriile forþe. Pun pariu cã toþi cei din salã îºi spun în gând cu 
hotãrâre „Voi reuºi!”.

Supervizori

Dacã nu ai reuºit sã 

participi la Success 

Day, Forever îþi pune la 

dispoziþie discursurile 

speakerilor pe CD ºi 

DVD (la toate centrele 

de distribuþie). Dar 

data viitoare nu lipsi!

Hypnotique
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Asistent Supervizori

Asistent Manageri

Supervizori

Îþi creºte inima când prietenii ºi colegii tãi primesc insignele ºi diplomele ca recunoaºtere a noului nivel din Planul de Marketing. 
Asistent Supervizori, Supervizori, Asistent Manageri, Manageri sau Seniori Manageri, cei care ajung pe scenã acum molipsesc 
sala de bucurie. Îi feliciþi cu drag ºi le urezi succes. Urmeazã împlinirea unor visuri ºi mai îndrãzneþe! În timpul calificãrilor la 
Programul Stimulativ de Merit te ºi vezi la volanul unei maºini noi, conducând spre Coasta de Azur. ªtii cã þine doar de tine sã 
ajungi ca învingãtorii pe care îi aplaudãm 
acum. Surprizele se þin lanþ, sala nu-ºi 
poate stãpâni efervescenþa.  Viorile celor 
patru fete de la Hypnotique cântã 
primãvara ºi aerul începe sã miroasã 
parcã a zambile. 
Ne lãsãm duºi spre Budapesta, unde 
douãzeci dintre distribuitorii români au 
primit o parte din profitul companiei, în 
cadrul programului Profit Share. 

Echipa Olteniei, cea mai bunã galerie
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Manageri

Fly Project

În salã plutesc bancnote de douãzeci de dolari. E un moment magic. 
Chiar dacã nu sunt reale, bancnotele îþi amintesc cât eºti de aproape de 
visul tãu. Apoi, cãlãtorim în Spania, purtaþi în miºcãri de Passo Doble, cu 
pasiunea ºi înflãcãrarea spiritului latin ºi revenim pe meleaguri româneºti 
la un concert al trupei Fly Project. Nu mai e mult ºi se desemneazã cea mai 
bunã galerie. De data asta, galeria Olteniei a fost cea mai vie. ªi tocmai 
când credeai cã se trage cortina, gazdele ne roagã sã ne uitãm la baloanele 
pe care le-am strâns în timpul concertului. Cele negre le fac doamnelor o 
nouã surprizã: Sonya Skin Care Collection... pentru cã e luna femeilor. 
Câte cadouri ºi momente speciale pentru o singurã dupã-amiazã! Data 
viitoare vei fi ºi tu pe scenã. Acum ºtii ce ai de fãcut ºi nici nu pare greu. 
Trebuie doar sã vrei.

Constantin & Manuela Belciug,
Senior Manageri

Maria Dãrãban, 
Senior Manager

Programul 
Stimulativ de Merit

Nu rata urmãtorul Success Day din 17 mai. 

Inv tat special va fi câºtigãtorul celui mai i

mare cec Profit Sh re, Berkics Miklós, a

Diamant-Safir Manager, Ungaria.



1. INSPIRAÞIA 3. CUNOªTINÞELE

2. OBIECTIVELE

Sã te simþi inspirat e un element hotãrâtor pentru a rãmâne motivat. Dacã Un alt factor care te ajutã sã rãmâi motivat este sã-þi faci cunoºtinþe printre 
afacerea pe care ai pornit-o nu-þi trezeºte câtuºi de puþin interesul, nivelul ceilalþi oameni care au ales Forever. Un individ nu poate muta munþii. 
motivaþional nu va fi foarte înalt ºi nu vei putea sã-þi menþii interesul Totuºi, atunci când mai multe persoane lucreazã împreunã, munþii devin 
pentru mult timp. Pe de altã parte, dacã eºti încântat de afacerea ta vei mici dealuri, simple provocãri care aºteaptã sã fie învinse. De fapt, izolarea 
acþiona mult mai perseverent în ceea ce faci, iar energia ºi intensitatea cu este una dintre cele mai mari dificultãþi cu care se confruntã cei care decid 
care lucrezi vor fi la cote maxime. E bine sã fii sincer în legãturã cu sã lucreze pe cont propriu. Sprijinul mutual este motivant. Îþi va fi mult 
inspiraþia pe care o simþi. Eºti încântat de afacere sau simþi cã faci asta din mai uºor dacã ai cunoºtinþe care îþi împãrtãºesc bucuriile ºi temerile. Unde 
obligaþie? Ai fi surprins sã ºtii numãrul celor care aleg o afacere numai mai pui cã tot aceste cunoºtinþe te vor ajuta sã revii în joc atunci când te 
pentru cã aratã bine pe hârtie, dar care în realitate nu li se potriveºte. simþi descurajat.
Persoanele de acest gen se vor plictisi foarte repede, pentru cã nu au niciun 
strop de pasiune care sã le susþinã pe parcursul perioadelor dificile, ce apar 
în drumul spre succes. Dacã nu-þi place ceea ce faci, încearcã sã-þi 
regândeºti activitatea astfel încât sã se potriveascã mai bine nevoilor tale 
sau chiar hotãrãºte-te sã te reprofilezi. Poate cã sunã drastic, dar inspiraþia 
chiar este extrem de importantã.

Fixarea obiectivelor pe termen scurt ºi lung este vitalã pentru orice afacere. 
Dacã nu-þi defineºti obiectivele, simþi cã nu ai pentru ce sã te strãduieºti, 
cã n-ai o traiectorie de urmat. ªi cum sã fii motivat dacã nu eºti sigur 
încotro vrei s-o apuci? Rezervã-þi timp pentru a-þi stabili obiectivele în 
scris. Poate cã expresia „plan de afaceri” sunã înfricoºãtor, dar în realitate 
nu înseamnã mai mult decât þeluri, strategii, tehnici de implementare ºi 
un buget. Concepe alãturi de sponsorul tãu propriul plan de afaceri 
Forever ºi revizuieºte-l mãcar o datã pe an. Include aici ºi mini-obiectivele 
care pot fi realizate în câteva ore, zile sau sãptãmâni, dar ºi pe cele mai 
ambiþioase, maxi-obiectivele, care au nevoie de o perioadã lungã pentru 
realizare. Ghideazã-te dupã acest plan pe tot parcursul anului.
Chiar poate un plan de afaceri sã te motiveze? Cu siguranþã DA! 
Obiectivele aºternute pe hârtie te ajutã sã lucrezi profesionist ºi sã fii mult 
mai conectat la afacerea ta. Totodatã, te scutesc de efortul de a-þi redefini 
în fiecare zi obiectivele.
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Motivaþia – un subiect complicat, studiat de mulþi ºi 
înþeles de puþini. Orice aspect al vieþii noastre este 
ghidat de motivaþie. Cina frugalã poate fi motivatã de 
dorinþa de a slãbi, participarea la urmãtorul seminar de 
afaceri poate fi motivatã de prezenþa anumitor 
speakeri, locaþia ºi costurile convenabile. Chiar ºi 
faptul cã citeºti acest articol reprezintã un 
comportament motivat: vrei sã înveþi mai multe 
despre cum poþi sã motivezi ºi sã rãmâi motivat ºi 
despre felul cum te poate transforma motivaþia într-un 
om de afaceri mai eficient. În mod normal, motivaþia 
are douã surse: extrinseci (exterioare) ºi intrinseci (în 
special gândurile pe care le ai, tiparele dupã care te 
ghidezi ºi experienþele colective). Fiecare om este unic 
ºi ceea ce te motiveazã pe tine nu-l motiveazã neapãrat 
ºi pe cel de alãturi. De-a lungul timpului, totuºi, unele 
tehnici motivaþionale s-au dovedit a fi eficiente. 
Iatã-le:
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Ce face diferenþa 
dintre succes ºi eºec



15foreverliving.com

Mici secrete, mari efecte 

4. RECOMPENSELE

5. EXERCIÞIUL

6. ORGANIZAREA

7. SPEAKERII MOTIVAÞIONALI

Ai ºtiut de la început cã o afacere pe cont propriu înseamnã un volum de muncã imens. Dar numai munca, fãrã recompense, e o mare greºealã, pentru cã 
nivelul tãu de motivaþie va scãdea pânã la zero dacã nu-þi faci timp sã uiþi de cerinþele afacerii. Aºa cã plãnuieºte-þi recompense frecvente. Nu, nu e cazul sã 
fie o excursie în Hawaii (de astfel de recompense se ocupã compania). Recompensa ta poate fi un simplu prânz cu un prieten sau un masaj relaxant.

Deºi nu este atât de vizibil, existã o conexiune puternicã între minte ºi trup. 
Este vital sã luãm scurte pauze de miºcare în fiecare zi. Dacã organismul tãu 
suferã, va suferi ºi nivelul de motivaþie. Ia-þi pauze de 20 de minute în fiecare zi 
pentru o alergare uºoarã. Vei începe sã te simþi mai bine ºi îþi vei spori ºansele sã 
câºtigi Crosul din 11 mai. 

Cum poþi sã te simþi bine în legãturã cu munca pe care o faci atunci când nu-þi 
gãseºti hârtiile sau când nu rãspunzi la timp mesajelor? Dacã nu eºti organizat, 
e normal ca afacerea ta sã se clatine ºi, prin urmare, nivelul motivaþiei sã scadã 
vertiginos. Unii oameni pur ºi simplu nu pot sã se organizeze. Dacã te numeri 
printre ei, roagã-þi sponsorul sã te ajute. E de necrezut, dar puþinã organizare te 
va ajuta sã intri cu alt tonus în joc.

Ca antreprenor eºti bombardat cu idei ºi materiale motivaþionale – casete, 
CD-uri, seminarii, filmuleþe etc. De ce sunt atât de multe produse 
motivaþionale? Pentru cã oamenii le cer ºi pentru cã, atunci când sunt folosite 
eficient, dau rezultate. E ca ºi în cazul muºchilor: ca sã îi ai, trebuie sã îi lucrezi 
– în acest caz, vorbim despre muºchii minþii.

Omul este o fiinþã contradictorie prin natura sa: uneori doreºte diversitate ºi 
provocãri, alteori doreºte siguranþã ºi rutinã. Uneori suntem motivaþi de 
obiective ºi rezultate, alteori nu ne punem în miºcare decât dacã suntem 
strânºi cu uºa.

O veste bunã pentru tine: este normal câteodatã sã fii demotivat. Este absolut 
firesc sã treci prin perioade de apatie, de lipsã totalã de motivare. Cauzele sunt 
multiple: te-ai plictisit, nu ai energie fizicã, lucrurile merg prea bine sau prea 
prost ºi aºa mai departe. Viaþa este o înºiruire nesfârºitã de suiºuri ºi coborâºuri. 
În consecinþã, uneori cea mai bunã metodã de auto-motivare este sã te opreºti 
ºi sã miroºi florile. Uneori este nevoie sã trecem prin stãri de neliniºte ºi 
anxietate care apar în urma evenimentelor neplãcute din viaþa noastrã. Cheia 
este sã ºtii când ºi cum sã ieºi din aceste stãri. Vorbeºte cu sponsorul tãu ºi 
spune-i ce se petrece cu tine. Va încerca sã te re-motiveze ºi sigur îþi va fi 
aproape, ca prieten.

Pentru mulþi dintre noi, motivaþia cea mai mare 
este cã Forever ne ajutã sã pãstrãm sãnãtatea celor 
dragi. Nu-þi neglija afacerea în perioada Paºtelui. 
Oferã cadou, din partea Iepuraºului, produsele 
care ºtii cã le plac apropiaþilor. Ei vor fi fericiþi, iar 
afacerea ta va creºte.
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Împreunã vom reuºi
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FITI FERICITI!  
Cine nu are bãtrâni sã-ºi cumpere! Îi mulþumim atât ei, cât ºi celor peste Noi ºtim ce au pierdut cei care nu au venit la acest eveniment, dar ei nu 
cincizeci de colaboratori care ºi-au adus contribuþia la câºtigarea trofeului ºtiu ce am câºtigat noi, toþi cei prezenþi acolo. Imaginile din paginile 
Country Pride Award, alãturi de cei peste 1.600 de distribuitori din dedicate Success Day-ului sunt grãitoare. De nouã ani suntem parteneri 
România. De câþiva ani suntem în Top 10 în funcþie de punctele non-cu Forever Living Products ºi am obþinut tot ceea ce ne-am dorit, chiar 
manageriale. Avem o echipã responsabilã, onestã, cu atitudine, mai mult. Deseori am fost întrebaþi de câþi ani colaborãm cu aceastã 
perseverentã ºi mai ales colaboratori fideli ºi inteligenþi. Numele nostru companie, iar la rãspunsul pe care îl dãm, primim expresii de uimire, dar 
acolo îi reprezintã pe ei. Colaboratorii ºi consumatorii inteligenþi au ales ºi... colaboratori. 
un mod de viaþã care sã-i reprezinte, adicã de CALITATE. Suntem Regretatul dr. Vajda Sándor, sponsorul ºi cel mai bun prieten al nostru, ne mândri de echipa noastrã ºi îi mulþumim, aºa cum mulþumim ºi sfãtuia sã avem rãbdare cu noi ºi sã lãsãm lucrurile sã se petreacã, pentru cã sponsorilor noºtri, fãrã de care nu am fi aflat de aceastã minunatã restul vine de la sine. A avut dreptate. Mulþi oameni se înscriu în afacerea oportunitate.Forever crezând cã se vor îmbogãþi rapid, fãrã cunoºtinþe, fãrã sã participe 

la prezentãri, la Success Day, fãrã sã citeascã Politicile Companiei etc. La 
început, ºi noi am tratat lucrurile simplist, dar ne-am dat seama, din 

 fericire repede, cã suntem într-o afacere serioasã. Am studiat fenomenul 
MLM ºi am comparat diferite planuri de marketing. Concluzia: Planul de 
Marketing Forever nu este bun, este cel mai bun dintre toate. Calificãrile 
nu se pierd ca la alte firme MLM, unde pierzi tot ºi trebuie sã o iei de la 

 capãt, dacã într-o lunã nu faci punctajul nivelului la care te afli. Aici 
calificarea rãmâne pe viaþã.

Sistemul de recompensare este unic prin generozitate, iar recunoaºterile 
sunt mai mari decât te aºtepþi. Pe lângã toate acestea, cãldura ºi 
sinceritatea oamenilor sunt alte motive care ne-au fãcut sã rãmânem 
alãturi de Forever atâþia ani. Dacã vrei sã te convingi, trebuie sã faci 
afacerea cu RESPONSABILITATE, SERIOZITATE ºi sã dai dovadã de 
ATITUDINE. Mulþi întreabã ce înseamnã atitudinea? Despre asta voi 
vorbi altãdatã, pentru cã subiectul este deosebit de important. Un lucru 
trebuie reþinut: succesul în viaþã, nu numai în Forever, constã 90% în 
atitudine, iar restul în muncã ºi cunoºtinþe. Am descoperit spiritul de 
echipã ºi de sacrificiu la unii dintre colaboratorii noºtri, care ne sunt 
modele.

Iatã un exemplu: la Raliul European de la Budapesta, una dintre 
colaboratoarele noastre, care avea temperaturã ºi frisoane, ne-a rãspuns, 
atunci când am rugat-o sã rãmânã la hotel: “Nu rãmân la niciun hotel, 
mamã! Eu am venit aici sã susþin echipa României ºi sã câºtigãm!” Este 
Asistent Supervizor, are peste 70 de ani, o echipã minunatã, gândeºte 
pozitiv, este optimistã. Numele ei este Cornelia Vierescu ºi a participat la 
toate Raliurile Europene. 

Este succesul echipei



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

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.

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 fiecãrei luni centrele de distribuþie 
sunt `nchise pentru inventar.

On-line  
www.comenziforever.ro
Taxa de expediere/colet:
14 RON (TVA inclus)

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
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BRA{OV

CONSTANÞA

Sala se va anunþa ulterior

Sala Prestige, Hotel Ibis

CLUJ-NAPOCA IA{I

Sala Forever

Sala de festivitãþi - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
Sala Filarmonica de stat

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”.

24 mai - Kele Mónika
21 iunie - Kele Mónika 
19 iulie - Camelia & Daniel Dincuþã

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever
 

10:45-18:30
09:15-17:00

Luni: 
Marþi-Vineri: 

Forever info

24 mai - Maria Pop
21 iunie - Vera & Aurel Meºter
19 iulie - Szabo Eva

24 mai - Camelia & Daniel Dincuþã
21 iunie - Marilena & Doru Culiºir
19 iulie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi

24 mai - Vajda Katalin
21 iunie - Smaranda Sãlcudean
19 iulie - Smaranda Sãlcudean

24 mai - Maria & Daniel Parascan
21 iunie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi
19 iulie - Emanoil Mandreºi 

24 mai - Tania & Constantin Popa
21 iunie - Elena Angelescu
19 iulie - Tania & Constantin Popa

24 mai - Emanoil Mandreºi
21 iunie - Vajda Katalin 
19 iulie - Petre Vasin

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

NOU

35 RON

   Lo o mag e  
 g n tic

pentr  rigideru f

Programul ºi adresele centrelor de distribuþie
Forever România & Republica Moldova

Program CEC - Aviatorilor

Important



MANAGERI SPONSORI

Galaþi
Caracal
Zalãu
Iaºi
Zalãu
Bucureºti
Bucureºti
Corbu, CT
Bucureºti
Ploieºti
Hunedoara
Bucureºti
Hunedoara
Iaºi
Bacãu
Braºov
Bucureºti
Craiova
Mãrgineni, BC

Victoria Anghelina
Simion & Gheorghiþa Bagdasar

Rodica Bercian
Elena & Gheorghe Bulgaru

Maximilian & Dana Caraman
Ana Mia & Ion Comºa

Dorina & Ioan Condurachi
Amelia Drãguþ

Ana Gavril 
Daniela Grigore

Eugen & Claudia Lãcãtuº
Alexandru & Mariana Miron

Maria & Matei Moise
Laurian Preda

Zenovia & Cãtãlin Riglea
Nicolae & Maria Serdean

Domniþa ªtefan
Liliana & Marin Vãrgatu

Carmen Muscalu

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

Aurel & Veronica Meºter (1) Szabó Éva (5)

Camelia & Daniel Dincuþã (4) Ramona & Dorin Vingan (8)

Maria Pop (2) Marcela & Ion ªerban (12)

Petru & Emilia Truºcã (7) Daniel & Maria Parascan (11)

Marilena & Teodor Culiºir (nou) Marinela Tuþuleasa (13)

Vajda Katalin (10) Cristiana & Eugen Dincuþã (15)

Mircea &  Dana Olariu (3) Carina & Sebastian Iacãtã (nou)

Constantin & Tania Popa (9) Doina & Dãnuþ Hanganu (18)

Camelia & Vasile Oprea (16) Violeta & Liviu Haitã (nou)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6) Lucica & Gheorghe Tãbãcaru (nou)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ASISTENT MANAGERI SPONSORI
Vasilica & Dumitru Crãciun
Nicoleta & Petru Pascal
Virgil & Cornelia Herman
Vasilica & Dumitru Crãciun
Ana Bota
Kachef Hadi & Fazekas Klára
Victoria Anghelina
Iuliana Zacreþchi
Virginia & Ioan Tripa
Mariana Iuga
Aurelia Bunea
Maria & Nicolae Petrea

Mãrgineni, BC
Fãlticeni
Târnãveni
Fãlticeni
Târnãveni
Cluj-Napoca
Galaþi
Bucureºti
Maieru, BN
Constanþa
ªercaia, BV
Târgu-Mureº

Viorica & Neculai Bãrdaºu
Elena & Aurel Bordei

Ana Bota
Iliuþa & Dorbin Bubutanu

Aurelia Bunea
Cheraghvandi Jalal & Rastghojan Fouzieh

Carmen Chirilã
Vasilica Ciocioi

Irina & Nicu Cirdan
Niculina & Viorel Ciuchea

Ileana Ciungan
Tünde & Liviu Croitor

SENIOR MANAGERI SPONSORI

Elena BãdrãganBucureºtiElena & Ioan Dinuþã
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Vasilica & Dumitru Crãciun 

Elena & Ion Dinuþã 

Constantin & Tania Popa 

Ileana & Eugen Cirlea 

Elena & Gheorghe Bulgaru

Eugen & Claudia Lãcãtuº

Camelia & Vasile Oprea

Carina & Sebastian Iacãtã

Daniel & Maria Parascan 

Cristina & Gheorghe Farcaº

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Georgiana & Bojan Simonovik 

Valeriu & Vanda Dogaru

Simion & Gheorghiþa Bagdasar

Elena & Ion Dinuþã 

Cheraghvandi Jalal & Rastghojan Fouzieh

Maria Popa

Laura & Dan Tatic 

Cristina & Gheorghe Farcaº 

Iulia Jeler

Irina & Nicu Cirdan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

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

Elena & Doru Isofache
Maria & Mircea Bagdasar
Gál Irén
Constantin & Tania Popa
Rodica Bercian
Elena & Ioan Dinuþã
Andrei Condurachi
Florian & Florina Ilie
Dorina & Ioan Condurachi
Liliana & Ciprian Lazãr
Ana Petraºcu
Carina & Sebastian Iacãtã
Eugen & Claudia Lãcãtuº
Marius Constantin Popa
Carmen Muscalu
Romul & Lidia Todea
Elena & Gheorghe Bulgaru
Ion & Mariana Niþu
Daniel & Maria Parascan

Calificãrile lunii martie
România & Republica Moldova
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SOARING MANAGERI SPONSORI

Vajda KatalinBucureºtiCarina & Sebastian Iacãtã

SAFIR MANAGERI SPONSORI

Dorina & Victor LabaIaºiConstantin & Tania Popa



STIMULENTUL I Mariana & Liviu Haitã Niculina ªtefana Corina & Dorin Frandeº STIMULENTUL III
Ana Amza Camelia & Daniel Dincuþã Carina & Sebastian Iacãtã Mádly Susana & Ludovic
Leonora & Florea Baciu Aurel & Cornelia Durigã Cristina & Ilie Iscrulescu Tatiana & Vasile Tofan Emanoil & Georgeta Mandreºi
Maria & Mircea Bagdasar Horaþio KoglerIuliana & Liviu Toma Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Bandi Attila & Izabella Doina & Dãnuþ Hanganu Kele Mónika Ujlaki Csaba & Anna Mária Lucica & ªtefan Nemeº
Elena Bãdrãgan Aurel & Veronica MeºterPetru & Gheorghiþa Vasin  Carmen & Gabriel Larion Mircea & Dana Olariu
Domniþa & Onisim Bontaº Rodica & Emanuel Voicu Vulcãnean Elisaveta & Alexandru PocaznoiAdiel & Magdalena Miu
Daniel Cifor  Petru Arghir Mustea Maria Doina & Mircea Zecheru Daniel & Maria Parascan

Aurelia & Auricã Nãstase Vajda Katalin Constantin & Tania Popa
Constantin & Magdalina Niþu Szabó Éva 

Maria Dãrãban Papp Miklós STIMULENTUL II Szabó József & Marika
Viorel & Dumitra Dincã Elena & Virgil AngelescuEugen & Maria Plugaru  

Iulia Beldiman Adelia Pop Petru & Emilia Truºcã
Mircea & Raluca Fage Gizella & Marius Botiº Dragoº Postelnicu
Cristina Luminiþa Florea Marilena & Teodor CuliºirSmaranda Sãlcudean Veres Juliana 
Gál Irén Cristiana & Eugen DincuþãFelicia & Siminel Sumanariu Ramona & Dorin Vingan
Bucurel & Gyöngyike Ghirdã Felicia & Vasile ªanta Gheorghe & Adelina Filip  

Lucica & Gheorghe Tãbãcaru

Mariana Iuga

Camelia & Vasile Oprea
Maria Pop

Vasilica & Dumitru Crãciun
Livia Cusiac

Marcela & Ion ªerban
Elena & Ioan Dinuþã

Marinela Tuþuleasa

19foreverliving.com

Ioana Ababei Ionela Hrecinic
Monica & Alin Achim Florin Hurezanu
Flavius & Mariana Alexandru Iulia Jeler
Maria & Cezar Aluculesei Marinela Jumãtate
Virgiliu Anghelescu Ramona & Nicodim Leahu
Alina Antonesei Daniel & Andreia Leahu
Costicã Apostu Marieta Manea
Daniel & Alina Badea Mariana Manea
Vasilica Bãdiþã Rodica & Gabriel Marina
Terezia Baloi Florica & Vasile Mastan
Eva Barbici Elena & Cristian Matei
Vasile Barbul Luminiþa Mezei
Valerica Bodolan Jana & Constantin Micu
Bone Gyöngyi & Emil Daniel & Gabriela Moca
Nicolae Brata Cristina & Gabriel Mocanu
Petruþa Burcicã Ioan & Florica Nafarianu
Maria & Petru Burnar Simona Oanã
Elena & Victor Chelcea Sorinela Olaru
Elena Chiper Ioan Pãduraru
Niculae & Marina Chira           Georgeta Panti
Cãtãlin Chitaº Elena Petrescu
Armin Chitaº Mirela Pintilie
Veronica & Marian Cojocaru Adela Pintilie
Stela Constantinescu Maria Popa
Diana Constantinescu Cãtãlina & Iulian Radu
Mariana Cornea Violeta & Alexandru Radu-Feraru
Mariana Cornea Aurora & Liviu Rîncioagã
Elena Cozma  Ciprian Sandu
Valentina Creþu Daniela Sandu
Lãcrãmioara Criºan Mariana & Nicolae Savu
Elena Cristil Ileana & Marian Sburlea
Marius & Andreea Croitoru Cristina & Marius ªerban
Adriana David Maria Stãiculescu
Delia & Cristinel Didu Marin Stãncescu
Valeriu & Vanda Dogaru Haralambie Stoenescu
Teodora Drinceanu Maria Stremciuc
Nicoleta & Gheorghe Epure Carmen & Iustinian Stupinean
Ionel & Victoria Gabor Petru & Liliana Surugiu
Gigi & Silvia Gãlan Szigheti Gheorghe
Raluca Gavra Veruþa & Viorel Tãnase
Dan Gavril Elizia Tãnase
Carmen Giurcã Tenter Geta & Francisc
Floare Gligor Ioan & Georgeta Tironeac
Maria & Sorin Gorcea Anda Toda
Elvira & Constantin Grãdinaru Vasilica & Nicolai Tudor      
Simion Groza Constanþa & Haralambie Voicilaº
Rodica Hanec Mihai Voicilaº
Maria & Ioan Hrecinic

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Miron & Mariana Alexandru
Nicoleta & Florin Planea
Petru & Gheorghiþa Vasin
Ileana & Eugen Cirlea
Viorica & Neculai Bãrdaºu
Maximilian & Dana Caraman
Rodica Negruºeri
Simona & Sorinel Spãtariu
Iuliuta & Dorbin Bubutanu
Victor & Ludmila Sass
Domniþa ªtefan
Ana & Ion Comºa
Victoria & Alexandru Negruºeri

Bucureºti
Craiova
Timiºoara
Cluj-Napoca
Bacãu
Cluj-Napoca
Maieru, BN
Braºov
Fãlticeni
Craiova
Bucureºti
Bucureºti
Maieru, BN         

Maria & ªtefan Gherghe-Simion
Marinela & Renato Goldiº

Creata Ianchici
Kachef Hadi & Fazekas Klára

Vasilica & Petre Neacºu
Rodica Negruºeri

Victoria & Alexandru Negruºeri
Georgeta Oncioiu & Petre Nemþeanu

Nicoleta & Petru Pascal
Nicoleta & Florin Planea

Georgiana & Bojan Simonovik
Elena & Paul ªuteu

Virginia & Ioan Tripa




