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În fiecare an, călătoriile în care merg îmi aduc experienţe incredibile,
care-şi lasă amprenta asupra mea. Mă simt binecuvântat că am
ocazia să văd atât de multe lucruri minunate. Şi, în ciuda faptului că
fac tot posibilul să vi le împărtăşesc pe toate, uneori e dificil, pentru
că fiecare act de prietenie sau bunătate înseamnă foarte mult pentru
mine şi merită împărtăşit cu voi.

Am făcut în această vară o călătorie de trei săptămâni în Africa, unde
am luat parte la Raliul din Kenya. A fost o adevărată sărbătoare a
succesului. Oportunitatea Forever trezeşte acolo atât de multă
energie şi entuziasm! Profit de şansa pe care o am pentru a le
mulţumi din suflet tuturor celor care au făcut ca acest Raliu să fie un
succes extraordinar. Abia aştept să vă revăd pe toţi anul viitor, la
Raliul Mondial din aprilie, de la Johannesburg.

După Raliu am vizitat câteva dintre staţiunile Forever din sudul Africii.
Deşi am avut parte de multe experienţe fascinante, unul dintre cele
mai impresionante momente pentru mine a fost ceremonia de
absolvire de la Forever Training Academy din Blyde Canion.
Momentele petrecute cu acei tineri minunaţi au fost o încântare. Timp
de patru ani, ei au beneficiat de pregătire de înaltă clasă în industria
ospitalităţii, iar acum sunt pregătiţi să-şi înceapă munca, la una dintre
staţiunile Forever ori la altă staţiune din lume. Este un sentiment
extrem de plăcut să ştiu că Forever a jucat, fie şi într-o mică măsură,
un rol în viitorul acestor tineri. Le mulţumesc cu drag tuturor
angajaţilor Forever Resorts din Africa de Sud. Abia aştept să văd
încă vreo câteva sute de astfel de tineri absolvind Academia noastră
şi folosind ceea ce au învăţat aici ca să transforme lumea într-un loc
mai bun pentru ei, pentru familiile lor şi pentru oamenii pe care îi vor
servi.

Aceasta este esenţa Forever. Dacă fiecare dintre noi ne-am asuma
responsabilitatea să transformăm lumea într-un loc mai bun, chiar
s-ar vedea diferenţa. Un loc pe care ştiu că l-am schimbat, chiar şi
numai pentru câteva zile, este Phoenix, Arizona, unde mii de
participanţi la Raliu ni s-au alăturat pentru a sărbători cei treizeci de
ani de existenţă a companiei. Şi ce petrecere pe cinste a fost! Cu toţii
ne-am simţit minunat. Ştiu că a fost extrem de cald afară, dar în
Phoenix tot timpul este aşa, iar noi, cei care locuim aici, nici nu mai
simţim arşiţa. Sunt convins că voi, cei care aţi participat la Raliu, aţi
împărtăşit atmosfera de aici cu cei rămaşi acasă. Nu uitaţi să le
spuneţi şi despre noile produse. Sunt foarte încântat de Forever Lean,
cu siguranţă va contribui la creşterea afacerii. Gândiţi-vă numai câte
persoane interesate să-şi menţină silueta cunoaşteţi. Ce părere aveţi
despre noul set Forever Aroma Spa Collection? N-ar trebui să existe
duş sau baie fără aceste produse. Încercaţi-le cât se poate de curând,
vă promit că nu veţi fi dezamăgiţi. Noul săpun cu avocado pentru
faţă şi corp s-a dovedit a fi un succes în staţiunile Forever, unde este
folosit de ceva vreme. N-am nicio îndoială că îl veţi aprecia şi voi.
V-am prezentat doar câteva dintre noutăţile aduse de Raliu. Am lansat
şi noi materiale informative în care am reliefat progresul impresionant
de anul trecut, inclusiv noul site Aloepod.com găzduit de Youtube, site
care oferă conectivitate iTunes cu aparatele voastre iPod şi iPhone.

În această epocă wireless este important să fiţi la curent cu
tehnologia. Pe măsură ce treceam în revistă noile materiale ale
companiei, nu am putut să nu observ că internetul este un fenomen în
cadrul căruia termeni ca „utilitate socială”, „comunitate virtuală”,

„reţea socială” sunt consideraţi noi. Pentru mine aceasta nu înseamnă
decât confirmarea faptului că Forever Living este o companie cât se
poate de actuală, proaspătă şi modernă. Deşi am început reţelele
sociale acum treizeci de ani, astăzi ele sunt la fel de actuale ca şi în
prima noastră zi. Pentru că noi suntem, de fapt, o companie de
reţele sociale, în care oamenii împărtăşesc idei minunate, produse
fantastice şi oportunitatea unui venit mai bun pentru fiecare membru.
De aceea, atunci când vorbiţi despre motivele pentru care aţi ales
Forever, nu uitaţi să spuneţi că avem o istorie de cel puţin treizeci de
ani în acest domeniu.

Mai sunt atât de multe lucruri pe care aş vrea să vi le spun, cum ar fi
faptul că experimentăm vânzări record pe întregul mapamond, aş
spune toate poveştile voastre de succes, aş vorbi despre Silver Post
Raliul care a avut loc în Puerto Vallarta, Mexic, despre Eagle Summit
Adventure de la baza Marelui Canion şi despre Post Raliul
Tradiţional, dar din păcate am epuizat spaţiul. Totuşi, înainte să
închei, vreau să le mulţumesc din suflet tuturor angajaţilor de la Sediul
Central şi de la birourile din întreaga lume pentru nenumăratele ore
sacrificate din timpul lor valoros pentru a face din Super Raliul 2008
nu doar cel mai mare, dar şi cel mai frumos Raliu de până acum.
Faptul că aţi fost cu toţii dispuşi să faceţi un efort suplimentar este,
pentru mine, o sursă extraordinară de inspiraţie. Sunt uluit de felul în
care aveţi grijă de toate detaliile, de provocările pe care le depăşiţi.
Ştiu că înseamnă mult pentru distribuitorii din toată lumea să
sosească aici şi să fie întâmpinaţi de oameni zâmbitori, un pat
confortabil, mâncare aleasă şi o experienţă pe care nu o vor uita
niciodată. Toate acestea sunt succese care trebuie celebrate! Sunteţi
cei mai buni dintre cei buni şi aştept cu nerăbdare Raliul din 2009!
Gândurile şi mulţumirile mele se îndreaptă către fiecare dintre voi,
precum şi către toţi distribuitorii Forever din întreaga lume.

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Mesajul lui Rex

Bun venit acasă
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Mesajul Directorilor Generali

Suntem mândri de succesul echipei ţării noastre.
România a urcat o treaptă în topul mondial Forever. Ne
aflăm pe locul al
optulea, suntem printre
cele mai puternice ţări
din compania Forever
Living Products Inter-
national. Locul al optulea
din 130 de campioni
înseamnă recunoaşterea
valorii şi un impuls
excepţional pentru a ne
continua ascensiunea.
Avem toate şansele pentru
o experienţă continuă a
succesului. Şansele pe
care compania ni le
oferă permanent şi
susţinerea permanentă
pe care ne-o asigură. Totul
depinde de felul cum le
folosim, de felul cum punem în
mişcare forţa uriaşă a acestei
echipe care reprezintă mai
mult decât noi sau voi. Este o forţă concentrată în

fiecare dintre colaboratorii Forever şi mai ales în ceea
ce se naşte atunci când suntem împreună, visăm

împreună, lucrăm îm-
preună.

Vă felicităm pentru
rezultatele deosebite
pe care le-aţi obţinut
până acum. E mo-
mentul ideal să vă
propuneţi mai mult,
pentru că meritaţi mai
mult. Fiecare dintre voi
este un lider diamant.
Trebuie doar să şlefuiţi
calităţile, priceperile,
experienţa. Să ajun-
geţi la esenţă. Acest
proces poate continua

în forţă pentru cei care
l-aţi început deja, iar
pentru cei care aţi ezitat
poate începe chiar acum.

Suntem în plin program de
calificare pentru Málaga.
Luaţi legătura cu sponsorii,
faceţi împreună strategii de

lucru. Nimic nu se realizează de unul singur. Fiecare
succes este suma unor eforturi colective. Fiţi alături de
echipă. Aşa puteţi da tot ce aveţi bun, vă inspiraţi şi vă
sprijiniţi reciproc. Folosiţi cel mai preţios dar Forever –
gelul de aloe. Fiecare picătură din elixirul acesta
natural ridică şi succesul vostru, şi faima ţării.
Promovaţi-l cu entuziasm, cu deplină încredere. Este un
produs care ne defineşte şi ne face unici în lume. Este
un produs la dispoziţia voastră, a tuturor.

Vă urăm succes continuu,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Să ne propunem mai mult,
pentru că merităm mai mult
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1. Legumele şi fructele pe primul loc

Se spune că ar trebui să consumăm cel puţin cinci porţii de le-
gume şi fructe pe zi. Cercetările pe tema longevităţii arată că unul
dintre principalii factori răspunzători

pentru o viaţă lungă şi sănă-
toasă îl constituie consumul de legume şi fructe. Nu există sursă
mai bună de antioxidanţi, fibre, flavonoide şi fitonutrienţi care
apără organismul de boli decât legumele şi fructele. „De mâine
încep să mănânc mai multe legume”, vei spune… şi probabil
ai mai spus asta de câteva ori, dar programul nu-ţi permite să

te ţii de promisiune. Ba azi n-ai ajuns la piaţă, ba te-ai simţit
prea obosit când ai venit de la serviciu sau pur şi simplu ai
uitat să le incluzi în programul tău aglomerat. Forever Living
Products îţi propune Nature’s 18. Patru tablete pe zi îţi vor
oferi cantitatea de antioxidanţi echivalentă cu aceea din cinci
porţii de fructe şi legume: morcovi, varză, conopidă, ţelină,
fasole verde, kiwi, ardei gras, dovlecei, pătrunjel, struguri,
mere, afine, soc, merişor, zmeură – o întreagă grădină la
dispoziţia ta.

2. Mănâncă peşte

Acidul Omega-3, care se găseşte în peştii din apele reci, cum
e somonul, a fost denumit şi „molecula secolului
pentru o stare de bine a organismului”. Aceşti acizi
favorizează circulaţia sangvină, îmbunătăţesc
starea generală şi reprezintă o hrană
nemaipomenită pentru creier. Dacă nu vrei să
mănânci somon la fiecare masă, dar vrei să te
bucuri de binefacerile acizilor Omega-3, ai la
dispoziţie Arctic-Sea Omega-3, o descoperire
ştiinţifică deosebită în domeniul suplimentelor
alimentare echilibrate, ce conţine atât ulei de
peşte, cât şi ulei vegetal.

3. Rămâi conectat

Şi nu este vorba despre conexiuni la internet. În
fiecare studiu asupra persoanelor sănătoase şi
fericite de peste 90 de ani, conexiunile sociale
reprezintă unul dintre factorii decisivi. Familia,
munca voluntară, prietenii sau biserica – orice
activitate care te ajută să intri în contact cu alte
persoane îţi va creşte nivelul de energie şi te va
ajuta să fii mai fericit.

4. Uită-te la soare

Măcar 10-15 minute, de trei ori pe săptămână, indiferent de
anotimp. Cercetătorii au descoperit că patru dintre locurile
considerate cele mai sănătoase de pe pământ (unde media
de viaţă este cea mai crescută) sunt în zone însorite. Soarele
îţi îmbunătăţeşte starea sufletească şi creşte nivelul de

ÎNVAŢĂ SĂ TRĂIEŞTI

SĂNĂTOSFormula perfectă pentru o viaţă

lungă, sănătoasă şi plină de

bucurii nu este cunoscută încă, dar

din vastele cercetări pe această temă

se pot extrage nouă reguli de bază ce

vin în ajutorul tuturor celor care

ţintesc un stil de viaţă sănătos, liniştit

şi fericit.
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vitamina D din organism, esenţială pentru absorbţia calciului.
Acum, ştiind cât de benefic este soarele, nu uita că
perioadele de expunere recomandate sunt dimineaţa, până în
ora 10 şi seara, după ora 18. Aplică întotdeauna Aloe
Sunscreen, chiar dacă baia de soare o faci în anotimpuri mai
reci. Pe lângă faptul că te protejează împotriva radiaţiilor
UVA şi UVB, Aloe Sunscreen hidratează pielea şi prelungeşte
efectul bronzării.

5. Dormi bine

Dacă nivelul energiei tale scade vertiginos, câştigi kilograme,
ai o stare de iritabilitate inexplicabilă şi te simţi vlăguit,
problema nu poate fi decât una: nu dormi destul de mult sau
destul de bine. Prin somn bun se înţelege somn neîntrerupt,
noaptea, cu televizorul închis, într-un mediu relaxant. Nimic
nu hrăneşte, împrospătează şi încarcă organismul mai mult ca
un somn de 7-9 ore. Indiciu: începe prin a merge la culcare
cu o oră mai devreme şi, dacă ai un computer în dormitor,
încearcă să-i găseşti altă locaţie.

6. Fă mişcare zi de zi

Uită de cele 20 de minute de
trei ori pe săptămână. Oame-
nii longevivi sunt obişnuiţi să
facă treburile ca la fermă,
începând cu 4:30 dimineaţa.
Strămoşii noştri din Paleolitic
mergeau câte 40 de kilometri
pe zi în căutarea hranei.
Trupurile noastre sunt create
astfel încât să facă mişcare
în mod regulat. Noi studii
arată că 30 de minute de
mers pe zi nu numai că
reduc riscul îmbolnăvirii,
dar pot chiar să stimu-
leze reînnoirea celulară.
Dacă te-ai hotărât să
urmezi exemplul strămoşilor,
înarmează-te cu Forever
Freedom şi Forever Active
HA, ca să-ţi protejezi
articulaţiile împotriva simp-
tomelor uzurii.

7. Fii recunoscător
Făcând o listă cu lucrurile pentru care eşti recunoscător îţi
concentrezi creierul asupra gândirii pozitive. Gratitudinea este
incompatibilă cu furia şi stresul. Exersează folosindu-ţi partea
dreaptă a creierului, cel mai puţin pusă la treabă, şi împarte
afecţiune cunoscuţilor tăi. Să te concentrezi asupra lucrurilor
pentru care eşti recunoscător – chiar şi pentru cinci minute pe
zi – este cea mai eficientă tehnică de reducere a stresului.

8. Mănâncă mai mulţi struguri
Resveratrolul conţinut de strugurii negri a fost îndelung studiat
pentru efectele sale benefice asupra sănătăţii. Iată încă un
motiv ca să-ţi suplimentezi dieta cu Forever Nature’s 18 în
perioadele în care strugurii se găsesc mai greu.

9. Redu cantitatea de zahăr
consumată zilnic
Inamicul numărul 1 al vitalităţii, sănătăţii şi longevităţii nu este
grăsimea, ci zahărul. Efectul lui asupra hormonilor, a stării
generale a organismului, a sistemului imunitar este cu
siguranţă negativ. Reducând consumul zilnic de zahăr adaugi
ani vieţii tale şi viaţă anilor tăi. Dacă, totuşi, pofta de ceva
dulce este foarte pregnantă, adaugă dietei tale Forever
Garcinia Plus, care suprimă pofta de mâncare şi astfel te poţi
concentra asupra alimentelor sănătoase, lăsând dulciurile
numai pentru ocazii speciale.

Poate că această listă nu este perfectă sau completă, dar
constituie un început dacă te-ai hotărât să pui piciorul în prag
cu privire la stilul tău de viaţă. Încearcă să pui în aplicare cele
de mai sus şi, după numai câteva săptămâni, te vei simţi o
altă persoană: veselă, sănătoasă, odihnită, plină de vitalitate.
Niciodată nu e prea târziu să te preocupi de tine!

5

Stil de viaţă
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Mulţumim Rex, Gregg, Aidan, Navaz! Super Raliul din acest
an a fost o nouă lecţie de viaţă pentru noi şi ne-a oferit şansa
extraordinară să fim în preajma celor care conduc destinele
Forever neobosiţi, cu pasiune, permanent cu zâmbetul pe
buze, mereu gata să răspundă la orice întrebare, cei care
fac totul cu excelenţă de 30 de ani. Echipa României s-a

clasat pe locul 8 din cele
135 de ţări Forever

din întreaga lume, demonstrând astfel că a meritat încrederea
acordată de Rex în urmă cu aproape zece ani. I-am admirat
pe toţi cei care au fost pe scenă şi ne-au impresionat cuvintele
pline de recunoştinţă rostite de oameni din toată lumea,
cărora Forever le-a schimbat complet viaţa.

După cele trei zile petrecute în Phoenix alături de întreaga
echipă Forever România, am plecat alături de alte cinci familii

la Post Raliul Tradiţional. Au urmat
zile pline de aventură: Marele
Canion, Las Vegas, Cottonwood,
McAllen şi plantaţiile de aloe,
Dallas şi sediul Aloe Vera of
America, Southfork Ranch, spec-
tacol de operă, seară mexicană şi
petrecere în stil texan, toate în
compania lui Rex, Navaz şi
Aidan, a căror grijă pentru detalii

He
llo

Super Raliurile sunt evenimente care concentrează, la fiecare început de august, atenţia întregii lumi
Forever. Sunt totdeauna așteptate cu nerăbdare și emoţie de distribuitori, pregătite cu minuţiozitate
și grijă de organizatori. 2008 nu a făcut excepţie de la această regulă, oferindu-le tuturor
participanţilor bucuria aniversării a treizeci de ani de la înfiinţarea companiei. Dincolo de aventura
călătoriei pe tărâm american, Super Raliul din acest an a fost încă o lecţie de pasiune, devotament și
seriozitate pentru noi toţi, o reconfirmare a valorilor Forever și o reînnoire a angajamentului de a ne
propune noi ţeluri și a realiza mai mult. Paginile care urmează dezvăluie în câteva cuvinte și fotografii
grăitoare ce a însemnat acest Super Raliu pentru echipa Forever România.

CÂND VISUL DEVINE REALITATE
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ne-a copleşit. Au fost cinci zile în care am trăit aievea
ceea ce până acum îndrăzneam să ne imaginăm doar
în vise, cinci zile care ne-au reconfirmat că în Forever
implicarea trup şi suflet este totdeauna recompensată
pe măsură.

Următorul Super Raliu va fi în 2009, la Dallas. Oricât
de frumoase şi bine alese ar fi cuvintele, nu pot descrie
sentimentele care te copleşesc la o astfel de întâlnire.
Aşadar, faceţi tot ce depinde de voi pentru a fi acolo,
la un eveniment care vă va întări convingerea că aţi
ales corect şi sunteţi în cel mai bun loc din lume.

Dana & Dorin Ion
Senior Manageri

Eveniment
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În timp ce mă pregăteam să aştern pe hârtie impresiile de la
Super Raliul din Statele Unite, am urmărit ceremonia de
închidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing. Încă o dovadă
că omul îşi poate depăşi limitele, doborând recorduri
mondiale şi olimpice şi obţinând mult visatele medalii. Privim,

ne emoţionăm şi ne gândim cât de fericit poate fi cel ce urcă
pe podium. Dar nu trebuie să uităm că în spatele fiecărei
medalii se află mai întâi un gând, urmat de muncă
perseverentă, susţinută şi o competiţie zilnică cu tine însuţi.
Este un principiu pe care trebuie să-l respecţi indiferent de
activitatea pe care o faci, dacă vrei să ai realizări
remarcabile.

Spre deosebire de competiţiile sportive, unde chiar şi o
miime de secundă te poate face să câştigi sau să ratezi o
medalie, avantajul unei „curse Forever” este acela că poate
avea mai mulţi câştigători, pentru că locurile de pe podium nu

sunt limitate. Noi am crezut cu tărie că, făcând zilnic ceea ce
trebuie cu pasiune, dăruire, bucurie şi profesionalism, vom fi
alături de învingători. Aşa am reuşit, în 2007, să ne calificăm
la Super Raliul FLP la nivelul de 1.500 pc, iar în 2008 la
nivelul de 2.500 pc, care ne-a adus şi privilegiul de a
participa la Silver Post Raliu. Eforturile şi munca unui an întreg
ne-au fost răsplătite cu o vacanţă de vis în Puerto Vallarta,
Mexic, o staţiune exotică de lux, pe ţărmul Oceanului Pacific,
ideală pentru relaxare şi distracţie. Am trăit la intensitate
maximă aceste zile, profitând de şansa de a fi împreună cu
echipa. Am înotat, am făcut aerobic în apă, am jucat volei în
piscină şi pe plajă, ne-am plimbat pe malul oceanului, am fost
în croazieră pe o insulă desprinsă parcă din romanul

Robinson Crusoe, am
făcut snorkeling şi am
admirat frumuseţea din
adâncuri, am experi-
mentat pentru prima
dată plimbarea cu
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AI CÂŞTIGAT? CONTINUĂ!
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caiacul. Dincolo de sentimentul vacanţei de lux, cel mai
important pentru noi a fost faptul că am petrecut câteva zile
în compania elitei mondiale Forever, avându-l alături şi pe
Gregg Maughan, Preşedintele companiei. Am stat de vorbă şi
am făcut fotografii cu Lino Barbosa, Janette Magnuson, am
învăţat din experienţa lor. Noi, cei din echipa României, am
reuşit să ne apropiem, să ne cunoaştem mai bine şi să stabilim
relaţii de suflet, puternice. Şi suntem convinşi că împreună, prin
strategii comune, putem face să crească echipa României.

Am plecat spre casă fredonând încă melodiile mexicane din
ultima seară, dar cu gândul că ne aşteaptă noi provocări.
Precum campioana olimpică la săritura cu prăjina, Elena
Isinbaieva, chiar dacă suntem câştigători, trebuie să
îndrăznim să ridicăm ştacheta şi să ţintim cât mai sus.

În numele celor care au reprezentat Forever România la Silver
Post Raliu,

Emilia şi Petru Truşcă
Soaring Manageri
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1. Caută şi găsesc oportunităţi acolo unde ceilalţi văd doar
obstacole.

2. Găsesc o lecţie acolo unde ceilalţi văd o problemă.

3. Se concentrează pe soluţie, nu pe problemă.

4. Îşi construiesc conştient şi metodic succesul, în timp ce alţii speră
ca succesul să-i găsească pe ei.

5. Au temeri, ca toată lumea, dar nu se lasă controlaţi sau limitaţi
de ele.

6. Pun întrebările potrivite, care îi ajută să intre într-o stare
productivă, creativă şi pozitivă.

7. Arareori se plâng
(consideră asta o risipă
de energie). Tot ce
reuşeşte “văicăreala”
este să-l aducă pe cel
care se plânge într-o
stare negativă şi
neproductivă.

8. Nu caută vinovaţi
(care ar fi rostul, se
întreabă ei). Îşi asumă
responsabilitatea
acţiunilor şi
rezultatelor lor (sau
lipsa acţiunii).

9. Deşi nu sunt în
mod necesar mai

talentaţi decât ceilalţi,
oamenii de succes găsesc întotdeauna o modalitate de a-şi

maximiza potenţialul. Cer mai mult de la ei înşişi decât majoritatea
şi folosesc ceea ce au mult mai eficient.

10. Sunt ocupaţi, productivi şi proactivi. În timp ce majoritatea
preferă să piardă vremea stând pe canapea, planificând şi
replanificând, gândindu-se şi răzgândindu-se, oamenii de succes
sunt acolo unde trebuie şi fac ceea ce trebuie.

11. Se alătură oamenilor care au acelaşi mod de gândire, pentru
că înţeleg importanţa echipei. Oamenii de succes creează relaţii de
tipul câştig-câştigi.

12. Sunt foarte ambiţioşi; îşi doresc superlativul – şi de ce nu şi l-ar
dori? Aleg conştient să-şi trăiască viaţa cât se poate de bine, în loc
să meargă înainte pe pilot automat.

13. Ştiu foarte clar şi foarte sigur ceea ce vor (şi ceea ce nu vor) în
viaţă. Vizualizează şi planifică cea mai bună alternativă, în timp ce
alţii sunt simpli spectatori ai vieţii.

14. Preferă să inoveze decât să imite.

15. Nu amână şi nu-şi petrec viaţa aşteptând „momentul potrivit”.

16. Sunt cei care învaţă pe tot parcursul vieţii. Sunt constant
preocupaţi să se autoeduce atât formal (academic), cât şi informal
(privind, ascultând, întrebând, citind) sau experimentând.

17. Sunt acei oameni care văd jumătatea plină a paharului şi în
acelaşi timp rămân practici şi cu picioarele pe pământ.

18. Fac în mod constant ceea ce trebuie, indiferent de felul în care
se simt într-o anumită zi.

19. Îşi asumă riscuri – financiare, emoţionale, profesionale, dar în
mod calculat.

20. Fac faţă problemelor şi provocărilor rapid şi eficient. Nu fug de
responsabilitate. Acceptă provocările şi le folosesc pentru a se
perfecţiona.

21. Nu cred în soartă sau noroc şi nu se aşteaptă ca ele să le
asigure viitorul. Cred în şi luptă pentru crearea conştientă şi activă
a binelui personal.

22. În timp ce mulţi sunt reactivi, oamenii de succes sunt proactivi.
Acţionează înainte să fie nevoiţi.

23. Sunt mai eficienţi decât majoritatea în a-şi controla emoţiile.

24. Sunt buni comunicatori şi lucrează tot timpul pentru a-şi
îmbunătăţii această abilitate.

SECRETELE OAMENILOR

Cu siguranţă te-ai întrebat de foarte multe ori ce fac diferit oamenii care se bucură de succes. Ce au ei
în plus? Care este secretul reuşitei lor şi de ce nu vor să împărtăşească reţeta succesului pe care se pare
că o cunosc atât de bine? Ei bine, Forever Living Products i-a cercetat îndeaproape şi a descoperit că
oamenii de succes:

SUCCESDE
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25. Au un plan de viitor şi lucrează metodic pentru a-l transforma
în realitate. Viaţa lor nu este o serie de evenimente neprevăzute.

26. Dorinţa lor de a fi excepţionali înseamnă că vor face lucruri pe
care majoritatea nu le face. Devin excepţionali pentru că aleg asta.
Cu toţii suntem puşi în faţa unor astfel de decizii aproape zilnic.
Oamenii de succes iau decizii pe care majoritatea nu le ia sau nu
vrea să le ia niciodată.

27. În timp ce alţii sunt sclavii principiilor hedoniste, evitând cu
orice preţ disconfortul şi durerea, oamenii de succes înţeleg
valoarea şi beneficiile unui mediu de lucru mai dur.

28. Şi-au identificat valorile de bază (adică ceea ce este important
pentru ei) şi fac tot ce le stă în putinţă pentru a avea un mod de
viaţă care să reflecte aceste valori.

29. Oamenii de succes sunt echilibraţi. Chiar dacă au succes
financiar, ei ştiu că termenii bani şi succes nu sunt interşanjabili.
Înţeleg că aceia care au succes numai pe plan financiar nu sunt
oameni de succes. Ca multe alte lucruri, banii reprezintă numai un
instrument. Din păcate, prea mulţi oameni îi venerează.

30. Înţeleg importanţa disciplinei şi a autocontrolului. Sunt puternici
şi bucuroşi să meargă pe drumuri mai puţin umblate.

31. Sunt siguri. Nu-şi alterează simţul propriei valori după
considerente precum casa în care locuiesc, felul în care arată sau
oamenii pe care îi cunosc.

32. Sunt generoşi şi amabili. Se simt bine atunci când îi ajută pe
ceilalţi.

33. Sunt umili şi recunosc atunci când greşesc, cerându-şi scuze.
Sunt încrezători în abilităţile pe care le au, dar nu aroganţi. Învaţă
cu plăcere de la cei mai experimentaţi şi preferă să-i pună pe
ceilalţi într-o lumină favorabilă decât să caute gloria personală.

34. Se adaptează uşor şi acceptă schimbarea, în timp ce
majoritatea preferă confortul vechilor obiceiurilor.

35. Se preocupă să-şi păstreze condiţia fizică, dar nu într-atât încât
să fie obsedaţi de trupul lor. Înţeleg importanţa menţinerii sănătăţii
şi au grijă să nu neglijeze acest aspect.

36. Au un motor puternic. Muncesc din greu şi nu se lasă pradă
lenei.

37. Sunt rezistenţi. Atunci când majoritatea renunţă, ei încă se mai
antrenează.

38. Sunt deschişi la părerile celor din jur şi ţin cont de ele.

39. Nu irosesc timpul cu oameni care încearcă să-i deturneze de la
ceea ce şi-au propus şi să le omoare visurile.

40. Nu-şi pierd vremea cu şi nu investesc în lucruri asupra cărora
nu au control.

41. Sunt încântaţi să înoate împotriva curentului, făcând ceea ce
majoritatea n-ar face.

42. Nu sunt genul care face pe plac altora cu orice preţ şi nu
caută aprobarea celorlalţi.

43. Îşi impun
standarde înalte, care
le aduc în schimb
rezultate mai bune şi
o etică de lucru mai
sănătoasă.

44. Nu acceptă
posibilitatea
eşecului. În timp ce
alţii dau vina pe
vârstă, durerea de
spate, lipsa
timpului, zestrea
genetică, ghinion,
lipsa de
oportunităţi (toate
– motive bune pentru a eşua), oamenii de succes
găsesc o cale să reuşească în ciuda tuturor provocărilor.

45. Au un buton de pauză. Ştiu cum să se relaxeze, să se bucure
de ceea ce au şi să se distreze.

46. Cariera nu se confundă cu identitatea lor, le este job şi atât.
Cariera este ceea ce fac, nu ceea ce sunt.

47. Sunt mult mai interesaţi de eficacitate decât de simplitate. În
timp ce majoritatea caută cea mai uşoară şi mai rapidă cale,
oamenii de succes caută cursul acţiunii care va produce cele mai
bune rezultate pe termen lung.

48. Termină ceea ce au început. În timp ce majoritatea îşi iroseşte
viaţa începând lucruri pe care nu le termină niciodată, oamenii de
succes îşi duc la bun sfârşit toate proiectele, chiar şi atunci când
noutatea şi nerăbdarea s-au epuizat; chiar şi atunci când nu mai e
distractiv.

49. Sunt fiinţe complexe, care realizează că, pe lângă entităţi
fizice şi psihologice, sunt şi fiinţe emoţionale şi spirituale şi se
preocupă constant de sănătatea tuturor acestor niveluri.

50. Fac ceea ce spun. Nu vorbesc despre teorii, ci trăiesc
realitatea.

Veţi avea succes urmând

aceste 50 de „reguli”? Nimeni

nu poate şti. Ceea ce transmit,

însă, aceste afirmaţii despre

oamenii de succes este faptul

că reuşita nu vine singură, doar pentru

că ţi-o doreşti şi o aştepţi. Reuşita apare

în vieţile celor care sunt pregătiţi pentru

ea, care nu se tem să lucreze puţin mai

mult pentru ceea ce-şi doresc.
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– cel mai eficient instrument de afaceri –

„Îmi amintesc foarte bine primul Success Day la care am
participat. Eram în jur de 50 de persoane în sală şi, pentru a
o face să pară plină, eram aşezaţi la mese în genul băncilor
de şcoală. Îmi aduc aminte că, în timp ce-i ascultam pe ceilalţi
distribuitori care împărtăşeau din experienţa lor, m-am gândit
la trei lucruri:

Unu – că am multe de învăţat;
Doi – cât de emoţionat şi încântat sunt să-i văd pe top
distribuitorii din Marea Britanie;
Trei – că nu voi mai lipsi niciodată de la aceste
întâlniri, dacă ele vor mai avea loc.

Pe atunci nu ştiam dacă această companie va rezista pe
piaţă. Din fericire, Forever Living Products UK a crescut atât
de mult, încât astăzi la Success Day participă mii de distri-
buitori entuziaşti şi nerăbdători să cunoască succesul. De
atunci au trecut 14 ani şi pot să vă spun cu mândrie că nu am
lipsit decât de la şase întâlniri. Ba mai mult, atribui un rol
crucial succesului pe care îl avem – suntem distribuitorii
numărul 2 din Forever UK – insistenţei către toţi noii noştri
colaboratori de a participa la Success Day cât mai curând în
cariera lor Forever.

De ce? Ei bine, în primul rând pentru că Noii Distribuitori
sau invitaţii încă neînscrişi pot vedea
aici o sală plină de distribuitori
Forever, lucru care îi ajută să-şi facă
o părere de ansamblu asupra
„fenomenului Forever”. Uneori îi
ducem pe prospecţi la prezentări ale
afacerii în cadru restrâns, şi tocmai
de aceea le este dificil să privească
Forever Living Products ca pe o
companie care anul trecut a avut o
cifră de afaceri de 2,1 miliarde de
dolari. Invitaţi-vă colaboratorii şi po-
tenţialii membri ai echipei la Success
Day, pentru că acolo vor avea
ocazia să vadă dimensiunea reală a
companiei.

Probabil v-aţi întrebat de multe ori ce este un instrument de afaceri și în ce mod vă poate face
el să aveţi mai mult succes. Cu siguranţă v-aţi răspuns singuri la prima întrebare, iar în ceea
ce-o privește pe a doua, răspunsul variază de la un instrument la altul. În acest articol vom

privi întâlnirea Success Day ca pe un instrument de afaceri și vom vedea de ce este el atât de
eficient.

Prima regulă pe care o înveţi ca Nou Distribuitor este aceea că „de la Success Day nu se lipsește”.
Poate că nu ai luat totdeauna în serios această regulă, dar de astăzi vei începe să privești lucrurile
altfel, pentru că Adam May, Diamant-Safir Manager și membru President’s Club în Forever Living
Products Marea Britanie, îţi va povesti despre importanţa participării la acest eveniment.
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MLM - profită de această şansă

În al doilea rând – la Success Day au şanse mai mari să
întâlnească oameni asemănători lor, iar acesta este unul
dintre factorii care îi determină pe oameni să semneze
Formularul de Înscriere. Sentimentul de apartenenţă contează
enorm, pentru că, de exemplu, dacă aduci un contabil la
Success Day şi îi faci cunoştinţă cu alţi contabili, este mult
mai probabil ca invitatul tău să aibă încredere că va putea
dezvolta această afacere.

În al treilea rând – invitaţii tăi vor putea vedea sute de
oameni urcând pe scenă pentru a le fi recunoscute eforturile.
Pentru mine, unul dintre cei mai puternici factori motivaţionali
a fost să văd pe scenă un distribuitor care avea aceeaşi
pregătire ca şi mine. Şi imediat m-am gândit: „Ei, dacă el a
reuşit, cu siguranţă şi eu voi reuşi!”

În al patrulea rând – invitaţii vor putea asculta poveştile
multor oameni care le seamănă. Din nou va intra în scenă
sentimentul de apartenenţă şi, în plus, se vor convinge şi de
faptul că tot ceea ce le-ai spus este adevărat, că oricine poate
avea succes în această afacere, indiferent de pregătire sau
statut. Nu de unde vii este important, ci spre ce te îndrepţi.

În al cincilea rând - invitaţii îi vor putea
vedea pe cei mai de succes distribuitori
Forever Living, îi vor putea asculta şi se vor
simţi motivaţi. „Şi ce-i cu asta?”, ai putea să
întrebi. Ei bine, vei înţelege importanţa
acestui fapt când te vei gândi la fostele
locuri de muncă şi-ţi vei pune întrebarea:
„Când s-a întâmplat ca persoanele de top
din compania mea să împărtăşească
secretele succesului personal cu noi?”
Bănuiala mea este că răspunsul va fi
„Niciodată!”. Nu irosi această oportunitate
extraordinară de a asculta o dată la două
luni experienţa celor mai buni dintre cei
buni. Şi asigură-te că nici colaboratorii tăi
nu o vor irosi.

În al şaselea rând – vor putea să asiste
la un eveniment profesionist, cu discursuri
instructive şi pline de inspiraţie, cu surprize şi
distracţie. Success Day poate transforma o zi

banală într-una plină de voie bună, energie, emoţie şi
motivaţie. Pun pariu că nimeni dintre cei pe care îi aduci la
această întâlnire nu a mai văzut vreodată un asemenea
eveniment, plin de acţiune şi efervescenţă, care te face să te
simţi ca la concertul formaţiei de muzică preferate.

La ce rezultat te poţi aştepta dacă îţi inviţi Noii Distribuitori la
Success Day? Ei bine, din experienţă îţi spun că, dacă îi
aduci în prima sau a doua lună de la înscriere, sau chiar
înainte să fi semnat formularul, şansele ca ei să devină
distribuitori de succes sunt mult mai mari. Totodată, vor avea
tendinţa să ia un start rapid, pentru că tot ceea ce au văzut îi
inspiră să treacă la acţiune.

Ce mai aştepţi? Dacă eşti nou în Forever, trebuie să fii la
Success Day. Dacă ai deja o echipă, tu şi echipa ta trebuie
să fiţi prezenţi. Rezervă biletele, pune la punct detaliile
transportului – este mult mai amuzant să călătoreşti în grup –
şi asigură-te că vei fi prezent la Success Day nu numai luna
aceasta, ci la fiecare eveniment de acest gen care va avea
loc de acum înainte.”

Te aşteptăm pe20 septembrie,la Sala Palatului dinBucureşti, la întâlnireaSuccess Day.
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8MEDALII DE AUR

Cu siguranţă te-ai uitat
măcar o dată la televizor
în timp ce se derulau

Jocurile Olimpice de la Beijing.
Ce părere ai despre Usain Bolt,
cel care a câştigat medalia de
aur şi a stabilit un nou record
mondial în proba de 100 de
metri plat? Sau despre Dara
Torres, care la 41 de ani a
câştigat medalia de argint la înot,
proba de 50 de metri liber? Toată
lumea vorbeşte despre perfor-
manţa ei ca despre un miracol. Dara este mai în vârstă decât
celelalte două ocupante ale podiumului la un loc şi, cu toate
acestea, a fost la o sutime de secundă de aurul olimpic. Sau
despre atleta noastră, Constantina Diţă Tomescu, care a
triumfat la proba de maraton, îmbogăţindu-şi palmaresul cu
mult râvnita medalie olimpică de aur la vârsta de 38 de ani,
când scepticii îi spuneau că ar fi timpul să se retragă din
sport? Revelaţia acestei ediţii a Jocurilor Olimpice a fost, însă,
Michael Phelps, înotătorul care din opt curse a câştigat opt.
Opt medalii de aur la o singură Olimpiadă. În seara în care
a câştigat ultima cursă de 100 de metri fluture şi a doborât
recordul de şapte medalii deţinut de Mark Spitz, Phelps a
declarat că pur şi simplu şi-a imaginat că va câştiga aceste
opt medalii, iar apoi şi-a impus un antrenament care i-a
transformat visul în realitate. Chiar înainte de începerea

Jocurilor Olimpice, Michael şi-a notat visul pe o hârtie, exact
aşa cum îşi imaginase şi cum îşi dorea să se îndeplinească.
La două zile după victoria finală, când jurnalistul NBC Bob
Costas l-a întrebat dacă a realizat ceea ce şi-a notat pe
hârtie, răspunsul lui Phelps a fost: „Da, cu siguranţă!”

Acest gen de experienţă este cea de care avem cu toţii
nevoie. Ştim că se poate, cunoaştem o duzină de povestioare
de succes şi recităm zeci de citate optimiste, dar undeva,
într-un cotlon al minţii noastre, încă ne îndoim, încă avem
convingerea că nouă nu ni se poate întâmpla şi că nu are
cum să fie atât de simplu. Astfel de exemple reale şi apropiate
ne spun că stă în puterea noastră. Este simplu dacă ştim ce
vrem cu adevărat. Din experienţa înotătorului se poate
desprinde un principiu: dacă vrei să ai succes comportă-te zi
de zi ca şi cum ceea ce îţi doreşti s-a întâmplat deja. Orice
succes începe cu adoptarea unei atitudini optimiste. Dacă vrei
să reuşeşti, trebuie să fii optimist, trebuie să crezi că-ţi poţi
îndeplini dorinţele, trebuie să te vizualizezi având succes. Al
cincilea punct din Crezul Optimistului spune „să-ţi promiţi
că te vei gândi numai la lucruri bune, că vei lucra numai
pentru scopuri bune şi că te vei aştepta numai la ce-i mai
bun.” Este ceea ce a făcut şi Michael Phelps în timpul
pregătirii pentru Olimpiadă. Şi-a imaginat că a câştigat cele
opt medalii de aur, a devenit persoana care putea să câştige
aceste medalii, iar apoi viaţa şi antrenamentele l-au
transformat în câştigătorul a opt medalii de aur. La o privire
în detaliu, mecanismul care l-a ajutat pe Phelps să atingă o
asemenea performanţă este următorul:

1. Dacă vrei să reuşeşti, creează în gândul tău
portretul robot al celui care are calităţile necesare
scopului propus;

MICHAEL PHELPS

DARA TORRES
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Poveşti de succes

PENTRU UN SINGUR OM
2. Fă, apoi, ceea ce este necesar ca să devii persoana
respectivă.

Michael Phelps a creat imaginea mentală a unui olimpic
medaliat de opt ori cu aur şi apoi, pe baza acestui „tipar”, a
făcut zi de zi ceea ce a fost nevoie ca să devină acea
persoană. Poate că portretul robot al lui Phelps spunea:
câştigătorul este un om care se antrenează 6 sau 8 ore pe zi,

doarme 8 ore pe noapte, mănâncă sănătos şi se antrenează
din greu pentru a obţine aurul. Odată ce a întocmit acest
portret robot, sportivul a ştiut ce are de făcut şi a reuşit. A
început să se comporte ca şi cum ar fi fost deja acel campion
cu opt medalii de aur.

Ce ai tu de făcut? În primul rând stabileşte în detaliu ce
înseamnă reuşita pentru tine şi ce fel de om vei fi după ce vei
fi atins succesul. Apoi gândeşte-te care ar fi comportamentul
acelei persoane, de la felul în care vorbeşte, la activităţile pe
care le desfăşoară zi de zi. Odată realizat acest portret,
comportă-te ca atare şi uită de cel care erai înainte. Dacă
faci asta, la fel ca Michael Phelps, vei fi deja la jumătatea
drumului corect. Succesul nu va întârzia să apară!

CREZUL OPTIMISTULUI

Promite-ţi zilnic:

� să fii atât de puternic, încât nimic să nu-ţi perturbe
liniştea minţii;

� să vorbeşti fiecărei persoane pe care o întâlneşti despre
sănătate, fericire şi prosperitate;

� să faci astfel încât toţi prietenii tăi să simtă că sunt
speciali;

� să priveşti partea luminoasă a fiecărui eveniment;

� să te gândeşti, să lucrezi şi să te aştepţi numai la bine;

� să fii la fel de entuziast în ceea ce priveşte succesul
altora pe cât ai fi pentru al tău;

� să uiţi durerile trecutului şi să-ţi concentrezi puterea
asupra succesului viitor;

� să fii mereu bine dispus şi să-ţi întâmpini semenii cu un
zâmbet;

� să-ţi oferi atât de mult timp pentru a te perfecţiona, încât
să nu mai ai timp să-i critici pe alţii;

� să fii prea generos pentru a te îngrijora, prea puternic
pentru a-ţi fi teamă, prea fericit pentru a admite şi permite
prezenţa necazurilor;

� să ai o părere bună
despre tine şi să împărtăşeşti
asta celorlalţi nu prin vorbe
gălăgioase, ci prin fapte
minunate;

� să crezi cu tărie că
întreaga lume îţi este
favorabilă, atâta timp cât tu
dai tot ce ai mai bun în tine.

MICHAEL PHELPS

CONSTANTINA DIŢĂ TOMESCU
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Începând din data de 15
septembrie a intrat în
vigoare noua versiune
a Politicilor Compa-
niei, cu modificări şi
adăugiri de importanţă
majoră pentru desfăşu-
rarea activităţii Forever.

Noile Politici ale Compa-
niei conţin reguli clare de
promovare a produselor
şi utilizare a internetului
în dezvoltarea afacerii
Forever, de aceea este
esenţial să vă puneţi la
curent cu toate modifi-
cările şi, totodată, să
faceţi cunoscute aceste
noutăţi şi în cadrul echipei.

Capitolele care au suferit modificări sau adăugiri sunt
următoarele:

Capitolul 13 – Proceduri de comandă
� art. 13.6
� NOU – art. 13.11 – Interzicerea cumpărării bonusului

Capitolul 14 – Obligaţii legale
� NOU – art. 14.2.7 – Reglementarea participării
Distribuitorilor la excursii pentru care au obţinut
calificarea
� NOU – art. 14.2.8 – Reguli de etică în FLP
� NOU – art. 14.3.3 – Activităţi interzise care pot sta la
baza rezilierii Convenţiei (paragrafele 14.3.3.1,
14.3.3.2, 14.3.3.3, 14.3.3.4, 14.3.3.5)
� NOU – art. 14.3.3.6 – Reguli privind afirmaţiile de
natură medicală despre produse
� NOU – art. 14.3.3.7 – Interzicerea previzionării
câştigurilor din afacere şi prezentarea unor scheme
înşelătoare de câştig
� art. 14.4 – Soluţionarea disputelor / Renunţarea la
competenţa tribunalului
� art. 14.7 – Transferuri testamentare (paragrafele
14.7.1.4, 14.7.1.5)
� NOU – art. 14.9 – Politici privind folosirea internetului
� NOU – art. 14.10 – Erori sau întrebări
� NOU – art. 14.11 – Acord de confidenţialitate şi non-
divulgare
� NOU – art. 14.12 – Alte clauze restrictive
� NOU – art. 14.13 – Termen
� NOU – art. 14.14 – Publicitate şi ghid promoţional

Noua versiune a Politicilor Companiei este
disponibilă în toate centrele de distribuţie Forever,
precum şi pe internet, la adresa
www.foreverliving.com, secţiunea „Descărcări”.

Noua versiune a Politicilor Companiei

IMPORTANT
Deoarece începând din 1 ianuarie codurile CAEN s-au schimbat, vă rugăm să vă modificaţi aceste coduri,
indiferent de forma juridică pe care o deţineţi (PFA, AF, microîntreprindere). Menţionăm că, dintre codurile
CAEN enumerate mai jos, codul „4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse” este obligatoriu
să se regăsească în obiectul dumneavoastră de activitate.

COD CAEN VECHI ACTIVITATE COD CAEN NOU ACTIVITATE

5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor
cu caracter specific, n.c.a. 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu

caracter specific, n.c.a.

5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioșcurilor

7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri și management 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri și management

7413 Activităţi de studiere a pieţei și sondaj 7320 Activităţi de studiere a pieţei și de sondare a opiniei publice

Vă rugăm ca, la emiterea facturilor de bonus, să
scrieţi pe factură explicaţia „Bonus / Comision,
conform Convenţiei nr. ………”, să completaţi cu
atenţie toate rubricile facturii și să actualizaţi și datele
dumneavoastră de la rubrica Furnizor (CIF / CUI).

-Cumpărător: Forever Living Products România SRL
-Nr.Ord.Reg.Com.: J40/12036/1998
-(CUI) CIF: RO11258030

-Sediul: B-dul Aviatorilor Nr.3, Sector 1
-Judetul: București
-Contul: RO16BRDE450SV01007574500
-Banca: BRD-SMC

Datele de la rubrica „Cumpărător” trebuie scrise astfel:

POLITICILE
COMPANIEI

PLANUL DE

MARKETING
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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
Chișinău: • Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82
Craiova: • Str. Maria Tănase nr. 11; Tel: 0351/463.301; Tel/Fax: 0351 - 463.300

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 = toate cele 12 cifre ale numărului de identificare FLP;
parola = parola distribuitorului, parola iniþialã este formată din ultimele 6 cifre ale numărului de identificare FLP. User-ul ºi parola trebuie despãrþite printr-un caracter spaþiu. Parola
trebuie să fie diferită de cea pe care o utilizaţi pentru a plasa comenzi on-line.

În prima zi lucr\toare a fiecărei luni centrele de distribuţie sunt `nchise pentru inventar.

Luni 12 - 20
Mar]i-Vineri 09 - 17

Programul și adresele centrelor de distribuţie Forever România & Republica Moldova

Program CEC Aviatorilor: Luni: 10:45 - 18.30 � Mar]i - Vineri 09:15 - 17:00

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

BUCUREȘTI CLUJ-NAPOCA BRAȘOV

ARAD CRAIOVA CONSTANŢA

IAȘI

Tel-verde
0800 802 563
între orele 10:00 – 16:00,
cu excepţia zilelor de
sâmbătă, duminică.

On-line
www.comenziforever.ro

Verificaţi conţinutul coletului
în prezenţa curierului.

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

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

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

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

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

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

Completaţi integral și corect, cu datele Dvs. de identificare (nume, prenume, serie buletin, cod numeric
personal), toate formularele înaintate către companie (formulare de înscriere, formulare de comandă, fișe
bancare, facturi).

Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe www.foreverliving.com. Pentru detalii
despre primirea Bonusului pe internet, adresaţi-vă Managerului sau Sediului Central, pe adresa de e-mail
office@foreverliving.ro

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) și Dr. Șerban Damian, respectiv Dr. Zenovia Mateescu (cosmetice).
R\spunsurile se vor adresa în acela[i mod (fax sau email), în cel mult 48 de ore. Acest serviciu este
valabil numai pentru distribuitorii firmei, drept pentru care v\ rug\m s\ specifica]i în text numărul de
identificare Forever. Nu se vor da informa]ii pe această temă prin telefon.

1. la orice unitate CEC ;
2. la toate centrele de distribuţie Forever din ţară, prin

intermediul cardului bancar;
3. prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis

la BRD), sau la orice sucursală BRD, în următoarele
conturi:
Produsele comandate prin Tel. Verde [i online se achită
doar în contul
RO24BRDE450SV09924624500
RO74BRDE450SV01018054500 (cei care vireazã
contravaloarea produselor prin bancã-ordin de platã);

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

20RON
1set

de 10
postere

/ Forever te apără de vremea rea...

Sala de prezentare Forever
Aleea Alexandru nr. 51, lângă Omniasig
18 octombrie - Maria Pop
15 noiembrie - Emilia & Petru Trușcă
13 decembrie - Cristiana & Eugen Dincuţă

18 octombrie - Smaranda Sălcudean
15 noiembrie - Vajda Katalin
13 decembrie - Ramona & Dorin Vigan

18 octombrie - Vera & Aurel Meșter
15 noiembrie - Cristiana & Eugen Dincuţă
13 decembrie - Marinela Tuţuleasa

18 octombrie - Elena Angelescu
15 noiembrie - Maria & Daniel Parascan
13 decembrie - Constantin & Tania Popa

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

Sala de prezentare Forever
Str. Lung\ nr. 130 Sala Forever, Stradela Silvestru nr. 1

18 octombrie - Petre Vasin
15 noiembrie - Szabó Éva
13 decembrie - Elisaveta & Alexandru

Pocaznoi

18 octombrie - Camelia & Daniel Dincuţă
15 noiembrie - Marinela Tuţuleasa
13 decembrie - Emilia & Petru Trușcă

18 octombrie - Marcela Șerban
15 noiembrie - Marcela Șerban
13 decembrie - Marcela Șerban

Susţinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri
îţi oferă un plus de instruire pentru calificarea la
nivelul de Manager. Nu uita să iei cu tine broșurile
„Planificarea afacerii Forever” și „De la
Supervizor la Manager”. Toate `ntâlnirile se
desf\[oar\ `ntre orele 10:00 și14:00.

Sala de festivităţi - Liceul Elena Cuza Sala Prestige, Hotel IbisSala Filarmonica de stat

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

Produsele Forever se pot comanda [i:

NN OO UU !! Detalii despre noul serviciu SMS sunt disponibile în numărul din august al Revistei Forever.

Info
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Calificările lunii august
România & Republica Moldova

SENIOR MANAGERI SPONSORI

MANAGERI SPONSORI

ASISTENT MANAGERI

Ramona Arva Bacău Marina & Cristian Arva
Alina & Viorel Cojocaru Târgu-Jiu Cristina & Ilie Iscrulescu
Ioana Indrieş Oradea Mádly Susana & Ludovic
Sofia & Ion Macovei Galaţi Petrica Buruiană
Vasile Radu Bacău Ramona Arva
Tudor Tatu Ploieşti Vasilica Dragomir
Anda Todea Oradea Ioana Indrieş
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad Chişinău, Rep. Moldova Susana & Gavril Ulbrecht

Mádly Susana & Ludovic Oradea Papp Miklós

SPONSORI

SUPERVIZORI
Aurica Bobuleţ Buzău Valeria Zugravu
Aurica Artan Sîntandrei, HD Silviu Stanc
Sorin Baciu Suceava              Florentina & Benone Gavrilescu
Magdalena Blendea Calaparu, GJ Elisabeta Solea
Niculina Bogatu Oancea, GL Sofia & Ion Macovei
Loredana Bogoi Valul lui Traian, CT Maria & Adrian Arghir
Monica Borez Hemeiuş, BC Constanţa Mihalache
Elena & Gheorghe Braga Ploieşti Andreea Braga
Gabriela Brănescu Târgu-Jiu Emilia Lukacs
Gheorghiţa & Daniel Brundean Coronini, CS Neculai Verciuc
Vasile Bursuc Iaşi Saveta & Ioan Holboceanu
Nicoleta Cernăeanu Bucureşti Elena & Ioan Dinuţă
Lucian Cernat Bacău Vasile Radu
Luminiţa & Iuri Ciobanu Roşiori de Vede Iuliana Petcu
Ilie Cionoiu Racoviţa, GJ Florin Constantinescu
Leontina & Petre Cojocaru Craiova Ana & Alexandru Sîrbu-Şuţă
Florin Constantinescu Cerna, VL Marius & Mihaela Raicu

Vasile & Lucia Coroian Arad Ecaterina & Ioan Agocs
Elena Costin Satu-Mare Paul Lazin
Ion Cotuţiu Bucureşti Ion Geru
Mihai Curta Arad                   Maghiari Călin & Mirandolina
Georgeta Dan Băleni, DB Lidia & Marin Vasile
Elena & Florin Dănescu Ploieşti Elena & Gheorghe Braga
Nicu Dănilă Bucureşti Ion Postelnicu
Maria Dincă Tichileşti, BR Florica Dincă
Paulina Dincă Râmnicu-Vâlcea Daniela & Moise Croitoru
Gabriela Duţă Ploieşti Georgeta Pusdai
Maria Eftenoiu Târgu-Jiu Felicia Lumezeanu
Iuliana Fabian Osorhei, BH Péntek Andrea & Árpád
Gheorghiţa Frătuţescu Timişoara Maria & Corneliu Georgescu
Ida Găbudean Carei Rinco István & Tünde
Vasile & Marinela Galu Timişoara Tudor Stănescu
Vasile Gavrău Călineşti Oaş, SM Horaţio Kogler
Maria & Corneliu Georgescu Şag, TM Carmen & Gheorghe Tripşa

SPONSORI SUPERVIZORI SPONSORI

Ioana Antohi Constanţa Costică Antoche
Petre & Elena Ciolan Dealu, GR Vasilica & Ioan Nica
Gheorghe & Maria Constantin Bucureşti Petre & Elena Ciolan
Mariana Cristea Roşiori de Vede Gheorghiţa & Ionel Druga
Maxim & Monica Domide Bistriţa Aurel & Veronica Meşter
Florentina & Benone Gavrilescu Bucureşti Stana & Laurenţiu Dincă
Avram & Reghina Hădărău Maieru, BN Domniţa & Onisim Bontaş
Klopot Sergey Odessa, Ucraina   Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Angela Matei Bacău Vasile Radu
Constantin Pârlog Ploieşti Nicu Vasile
Péntek Andrea & Árpád Oradea Szabó Éva
Eugenia & Mihai Ruja Alba-Iulia Avram & Reghina Hădărău
Lidia & Marin Vasile Bucureşti Gheorghe & Maria Constantin
Elena & Andrei Silitrari Chişinău, Rep. Moldova Klopot Sergey
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TOP 10 în funcţie de pc 
non-manageriale realizate 
în luna august

SUPERVIZORI SPONSORI

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Cristina & Ilie Iscrulescu
2. Petrica Buruiană
3. Daniel & Maria Parascan 
4. Stana & Laurenţiu Dincă
5. Mihaela Dan 

6. Susana & Gavril Ulbrecht
7. Alina & Daniel Blendea
8. Ioana Indrieş
9. Camelia & Nicolae Catrina
10. Daniela & Ion Epure

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna august (locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Maria Pop (2)
3. Petru & Emilia Truşcă (6)
4. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
5. Szabó Éva (11)

6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (10)
7. Vajda Katalin (8)
8. Daniel & Maria Parascan (4)
9. Ramona & Dorin Vingan (7)
10. Mircea &  Dana Olariu (9)

11. Marilena & Teodor Culişir (5)
12. Smaranda Sălcudean (12)
13. Doina & Dănuţ Hanganu (14)
14. Mádly Susana & Ludovic (20)
15. Constantin & Tania Popa (nou)

16. Marcela & Ion Şerban (17)
17. Kele Mónika (18)
18. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (19)
19. Cristina & Ilie Iscrulescu (nou)
20. Marinela Tuţuleasa (15)

TOP 10 în funcţie de pc ale noilor
distribuitori realizate în luna august
1. Ioana Antohi
2. Sofia & Ion Macovei 
3. Constantin & Tania Popa 
4. Laura & Dan Tatic 
5. Cheraghvandi Jalal & 

Rastghoyan Fouzieh

6. Cristina & Gheorghe Farcaş 
7. Anda Toda 
8. Angela Matei 
9. Eugen Moldovan 
10. Niculina Bogatu

STIMULENTUL I

Ana Amza
Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Leonora & Florea Baciu
Maria & Mircea Bagdasar
Bandi Attila & Izabella
Elena Bădrăgan
Domniţa & Onisim Bontaş
Daniel Cifor
Ileana & Eugen Cirlea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Livia Cusiac
Derzsi Sámuel & Etelka
Cristiana & Eugen Dincuţă
Elena & Ioan Dinuţă
Mircea & Raluca Fage

Cristina Luminiţa Florea
Corina & Dorin Frandeş
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Mariana & Liviu Haită
Doina & Dănuţ Hanganu 
Carina & Sebastian Iacătă
Cristina & Ilie Iscrulescu
Mariana Iuga
Kele Mónika 
Horaţio Kogler
Carmen & Gabriel Larion
Mádly Susana & Ludovic
Petru Arghir Mustea
Aurelia & Aurică Năstase
Papp Miklós 
Eugen & Maria Plugaru
Adelia Pop

Dragoş Postelnicu
Smaranda Sălcudean 
Szabó József & Marika
Niculina Ştefana
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Tatiana & Vasile Tofan
Iuliana & Liviu Toma 
Petru & Gheorghiţa Vasin
Maria Doina & Mircea Zecheru

STIMULENTUL II

Iulia Beldiman 
Gizella & Marius Botiş 
Marilena & Teodor Culişir
Emanoil & Georgeta Mandreşi
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu

Mircea & Dana Olariu
Camelia & Vasile Oprea
Daniel & Maria Parascan
Szabó Éva
Marcela & Ion Şerban 
Marinela Tuţuleasa
Ramona & Dorin Vingan

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop 
Constantin & Tania Popa
Petru & Emilia Truşcă
Vajda Katalin 

Ion Geru Bucureşti Maria & Octavian Nae
Mirela Goga Galaţi Daniel Chiorcea
Petru & Mariana Gorea Păun, IS Genoveva Ianişevschi
Andreea Gruioniu Piteşti Mihaela & Octavian Gruioniu
Gruszling Etelca Timişoara Simona Pădeanu
Harsányi Mária Oradea Balog Dávid & Ildikó
Cristina Herbil Sighetu-Marmaţiei Marilena & Teodor Culişir
Veronica Herle Oradea Péntek Andrea & Árpád
Floarea Iamul Salva, BN Romana & Iacob Fetti
Ibadula Fichirie Constanţa Cristina & Gheorghe Farcaş
Alexandra & Mircea Icleanu Roşiori de Vede Luminiţa & Iuri Ciobanu
Dumitru Iliescu Leordeni, AG Ion Şuţă
Roxana & Cristian Ionescu Bucureşti Victoria Gogoncea
Victor & Elena Ioniţă Ploieşti Elena Schneider
Maria Istratie Băile Govora, VL Alina & Daniel Blendea
Emilia Lukacs Târgu-Jiu              Gheorghe & Rodica Duc Voinea
Felicia Lumezeanu Târgu-Jiu Gabriela Brănescu
Ileana & Petre Lupişcă Satu-Mare Camelia & Marius Catoiu
Camelia & Cornel Manciu Sintereag, BN Ana Purcea
Alina & Marinel Marin Slatina Violeta & Dumitru Luca
Tudorache Marinescu Bucureşti Victor & Elena Ioniţă
Elena Mateiu Craidorolt, SM Manuela Metenţi
Amelia Mihai Ploieşti Claudia & Daniel Stanciu
Otilia Mihalcea Ploieşti Raluca & Paul Longa
Monica & Gheorghe Mitroi Târgu-Jiu Angela Sîrbu
Eugen Moldovan Cluj-Napoca Camelia & Eugen Maier
Luminiţa Molnar Oradea Harsányi Mária
Sebastian Molnar Oradea Luminiţa Molnar
Nagy Eszter Osorhei, BH Iuliana Fabian
Aurelia & Gheorghe Neagu Bacău Elena & Neculai Doroftei
Rodica & Viorel Nechifor Iaşi Petrică Onofrei
Lucica & Emil Negru Constanţa Maria & Adrian Arghir
Mihaela Nica Oradea Anda Toda
Catinca Niţă Bacău Aurelia & Gheorghe Neagu
Pavel Novac Timişoara Leontina & Mihai Potop

Petrică Onofrei Iaşi Vasile Bursuc
Narcis Orzan Polovragi, GJ Ilie Cionoiu
Simona Pădeanu Timişoara Simona & Daniel Ungureanu
Ecaterina & Aurelian Pătraşcu Polovragi, GJ Narcis Orzan
Aniela Păvăloiu Bucureşti Iulia Beldiman
Stanca Petre Ploieşti Hera & Nicolae Nicolaescu
Magdalena Pomană Râmnicu-Vâlcea Isidora & Dumitru Stricescu
Claudia Popa Bucureşti Vasilica Ciocioi
Nicoleta Popescu Craiova Sorin Popescu
Sorin Popescu Craiova Nicuşor & Jenica Bulubaşa
Ana Purcea Sintereag, BN Domniţa & Onisim Bontaş
Angelica Purza Arad Ecaterina & Ioan Agocs
Ion & Veronica Rezeanu Braşov Toader & Sanda Ursu
Reghina & Eremia Ruja Alba-Iulia Eugenia & Mihai Ruja
Harpena Samson Bucureşti Nicu Dănilă
Daniela & Dragoş Săndulescu-Buzdugan Bucov, PH Cristina Szocol
Elena Sava Focşani Luminiţa & Ionel Alban
Elena Schneider Ploieşti Stanca Petre
Angela Sîrbu Craiova Alina & Daniel Blendea
Florentina & Claudiu Solderea Bistriţa Maxim & Monica Domide
Tudor Stănescu Timişoara Gruszling Etelca
Marioara & Constantin Stoian Medgidia Cornelia & Gheorghe Voicu
Ion Şuţă Leordeni, AG Costin Vlăican
Szegedi Elisabeta Oradea Sebastian Molnar
Cristina Szocol Ploieşti Raluca & Paul Longa
Cornelia Trăistaru Roşiori de Vede Iuliana Petcu
Florica & Gheorghe Trăsnău Prundu Bârgăului, BN Florentina & Claudiu Solderea
Elena & Constantin Tudose Ploieşti Liliana & Ciprian Lazăr
Marius Vasilache Bucureşti Simona Lăpuşneanu
Gigi Vasilache Bucureşti Marius Vasilache
Niculina Vlăican Leordeni, AG Simona Stoica
Costin Vlăican Leordeni, AG Niculina Vlăican
Maria & Gheorghe Zorilă Negreşti, VS Maria Istratie
Zsigmond Gergely & Zsuzsanna Sîncraiu de Mureş Gizella & Marius Botiş
Natalia & Vladimir Chilianu Vatra, Rep. Moldova Elena & Andrei Silitrari

SUPERVIZORI SPONSORI




