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Mă gândeam zilele trecute la gratitudine. Mi se pare incredibil cât de mult ni se schimbă starea de spirit
atunci când ne concentrăm asupra ei. Gratitudinea afectează nu numai propria atitudine, ci şi felul în
care suntem percepuţi de către ceilalţi. De multe ori uităm să fim recunoscători pentru afacerea pe care
o avem şi pentru viaţa pe care o trăim. Un lider religios foarte cunoscut, Thomas S. Monson, spunea:
“Ne putem ridica şi pe noi şi pe ceilalţi atunci când refuzăm să rămânem în sfera gândirii negative şi
cultivăm în inimile noastre o atitudine de recunoştinţă. Dacă ingratitudinea se numără printre păcatele
capitale, recunoştinţa îşi are locul său binemeritat printre nobilele virtuţi.” Sunt binecuvântat pentru că
pot împărtăşi întregii familii Forever informaţii despre produsele noastre minunate, despre planul nostru
de afaceri şi cred cu tărie că am avut numai de câştigat de pe urma acestui tip de gândire bazat pe
recunoştinţă. Poate vă întrebaţi ce beneficii am avut de pe urma gândirii bazate pe gratitudine. Cred că
asta m-a ajutat să îmi pun în ordine priorităţile, să folosesc resursele latente, să am o stare de spirit
excelentă care a contribuit la ridicarea moralului celor din jurul meu. Este incredibil cum doar câteva
secunde de recunoştinţă din timpul unei zile pot avea un impact atât de mare.
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Gratitudinea ne ordonează
priorităţile 
Stă în natura noastră să ne comparăm cu ceilalţi
oameni, indiferent de statutul pe care îl avem. Aici,
în Forever, suntem norocoşi că putem interacţiona cu
distribuitori incredibili, care ne sunt o adevărată
sursă de inspiraţie şi al căror succes încercăm să-l
multiplicăm. Asta este bine. Chiar este indicat să ne
lăsăm inspiraţi de exemplul celorlalţi. Dar prioritatea
noastră ar trebui să fie mai mult decât să îi copiem.
Nu putem deveni cei mai buni dacă ne concentrăm
asupra a ceea ce au alţii, dar nouă ne lipseşte. Este
nevoie să fim recunoscători pentru ceea ce ne-a fost
dat, să ne concentrăm priorităţile asupra
îmbunătăţirii acolo unde se poate şi să evităm
descurajarea indiferent de circumstanţe. Aşa cum
Judy Garland ne-a încurajat, „Fiţi întotdeauna o
versiune de primă mână a propriei persoane şi nu
una de mâna a doua a altcuiva.” Priviţi-vă în
oglindă în fiecare zi şi fiţi recunoscători pentru
persoana minunată care sunteţi deja. Gratitudinea
faţă de voi înşivă este primul pas spre a-i aprecia cu
adevărat pe ceilalţi.

Gratitudinea inspiră ingeniozitatea 
Când ne utilizăm toate resursele la nivel maxim,
avem parte şi de cel mai important succes.
Aprecierea tuturor resurselor pe care Forever vi le
pune la dispoziţie, cum ar fi instruirea online, linia
superioară foarte bine pregătită, stimulentele
incredibile cum sunt Eagle Manager şi Chairman’s
Bonus, poate constitui o schimbare reală. În plus faţă

de resursele externe, ţineţi cont de abilităţile proprii –
le-aţi cultivat îndeajuns astfel încât să le fie de ajutor
şi celorlalţi? Dacă practicaţi constant aceste abilităţi,
ele se vor transforma într-o activitate plăcută şi
naturală şi veţi avea mult mai multe de oferit echipei
voastre. De exemplu, dacă sunteţi pricepuţi să
susţineţi discursuri în public, puteţi să îi instruiţi şi pe
cei din linia voastră inferioară în această direcţie.
Luaţi în calcul orice fel de resurse disponibile, dar pe
care se poate să le fi trecut cu vederea. Aşa cum
spunea Marc Aureliu, „Ţine cont pe deplin de toate
talentele pe care le ai şi, cu recunoştinţă, gândeşte-te
cât ai fi plâns după ele dacă nu le-ai fi avut”.
Recunoştinţa faţă de ceea ce avem ne face să ne
amintim şi să o folosim cum se poate mai bine pentru
a ne ajuta în dezvoltarea afacerii noastre Forever.

Încurajaţi-i pe ceilalţi 
prin recunoştinţă
Majoritatea, dacă nu cumva toate realizările noastre
sunt rezultatul muncii de echipă. Tot ceea ce iubim la
Forever este rezultatul activităţii minunaţilor noştri
distribuitori, angajaţilor şi echipei de conducere. Pe
măsură ce lucrăm cu ceilalţi, să ne amintim că tot
ceea ce apreciem la ei ne poate ajuta să conturăm
un sentiment de camaraderie. La urma urmelor, „cea
mai adâncă dorinţă a naturii umane este nevoia de
a fi apreciaţi”, cum bine observa William James. În
plus faţă de contemplarea calităţilor admirabile ale
celor din jur, crearea unei echipe unite devine un ţel
mult mai accesibil când aceste idei sunt exprimate
cu voce tare. Dacă observi că linia ta superioară
foloseşte cu succes o anumită metodă de instruire,

oferă acest feed-back. Poate că ai observat un nou
distribuitor care chiar s-a străduit să înveţe totul
despre produse într-un timp foarte scurt – asigură-te
că îi oferi recunoştinţă pentru acest efort. William
Arthur Ward ne aminteşte că „a simţi recunoştinţă
fără să o exprimi este ca şi cum ai ambala un
cadou fără să-l şi oferi.” Vă încurajez din tot sufletul
să le transmiteţi şi celorlalţi atunci când le apreciaţi
eforturile.

Privind înapoi, la primul trimestru din 2013, ar trebui
să reflectăm asupra realizărilor echipei noastre
Forever. Dacă vă faceţi timp să mulţumiţi personal şi
în fiecare zi cuiva pentru că într-adevăr viaţa voastră
este mai bună datorită lui, nu numai că astfel îl veţi
ajuta să rămână motivat, dar veţi şi culege roadele
recunoştinţei despre care vă vorbeam mai sus. Nu
trebuie să vă ocupe foarte mult timp – un simplu
„Mulţumesc!” este suficient. Aşa cum afirmă Thornton
Wilder: „Trăim doar atunci când inimile ne sunt
conştiente de comorile pe care le deţinem.” Felicitări
pentru un prim trimestru încununat de succes.
Apreciez din tot sufletul toate eforturile pe care le-aţi
depus şi vă încurajez să vă exprimaţi zilnic
recunoştinţa şi să urmăriţi rezultatele!

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
n companie şi site - la adresa de e-mail
marketing@foreverliving.ro
nutilizarea produselor - la numărul de fax 021 222
89 24 sau la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu
menţiunea “În atenţia medicilor consultanţi ai
companiei”. Răspunsurile vor fi trimise prin e-mail sau
fax (în funcţie de modul în care aţi făcut solicitarea). Acest
serviciu este disponibil numai pentru distribuitorii

companiei, prin urmare, vă rugăm să menţionaţi numărul
dumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.
Informaţiile se dau exclusiv în scris. 
nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - la
adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea 
“În atenţia Departamentului AS400”.
n înregistrarea fiscală, emiterea şi plata
facturilor de bonus, fişele bancare - la adresa de e-
mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia
Departamentului de Contabilitate”.

Mesajul Fondatorului Companiei

GRATITUDINEA CREEAZĂ
SUCCESUL

CUM POT AFLA BONUSUL LUNAR?
nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi
vizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. de
distribuitor. Pentru detalii, adresaţi-vă Managerului
dumneavoastră sau sediului central din Bucureşti, la adresa
de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea 
“În atenţia Departamentului AS400“.
n Prin SMS la numărul 0745 072 689. Structura 
SMS-ului: user parola bonus despărţite de un singur
caracter spaţiu. Bonusurile lunii precedente vor fi afişate
începând cu data de 15 a lunii viitoare.
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SĂ SAVURĂM 
GUSTUL SUCCESULUI

Mesajul Directorilor Generali

Cel mai bun dintre cei care nu strălucesc prin nimic. Sau cel mai slab dintre cei
care sunt buni. Nimeni nu-şi doreşte să fie descris cu asemenea cuvinte. Totuşi,
foarte mulţi îşi duc existenţa la temperaturi călduţe.

Câtă vreme o persoană de felul acesta se află printre noi nu iese în evidenţă
prin nimic. După ce o pierdem, lumea uită că a trecut prin viaţă. Pentru că nu a
făcut nimic memorabil. Iar oamenii îi ţin minte fie pe cei care au avut succes,
deoarece şi-au adus contribuţia într-un mod impresionant, fie pe cei care au dat
greş – pentru că au încercat. Însă cei mediocri n-au parte de posteritate.

Faimoşii Thomas Stanley şi William Danko au discutat cu 500 de milionari care
şi-au făcut singuri averea. I-au observat vreme de mai mulţi ani. Printre lucrurile
pe care le-au descoperit, cel mai interesant este apetitul lor extraordinar pentru
succes. Iar asta nu înseamnă că milionarii în cauză voiau să demonstreze ceva,
să se ia la întrecere sau să capete puterea pe care o aduc banii. 

Pofta lor uriaşă de succes s-a dovedit chiar visul pe care îl avea fiecare dintre
ei. Ţeluri pe care toţi cei 500 şi le stabiliseră clar. Ţeluri pentru care şi-au
construit viaţa exact aşa cum şi-au dorit pentru a se simţi împliniţi. Ţeluri pentru
care şi-au depăşit permanent limitele şi comoditatea.

De ce unii reuşesc magistral ceea ce îşi propun, iar alţii se scaldă toată viaţa în
mediocritate? Şi unii, şi ceilalţi ştiu că ceea ce îşi doresc trebuie să aştepte. Şi
unii, şi alţii sunt orientaţi spre mâine, deoarece ştiu că nu pot realiza instantaneu
lucrurile pe care le vor. 

Există, însă, o diferenţă esenţială între oamenii de succes şi cei care se
mulţumesc doar cu firimiturile realităţii. Învingătorii sunt orientaţi asupra viitorului,
deoarece ştiu că toate roadele au nevoie de timp să se coacă, ştiu că reuşita
lor este un proces, nu un noroc picat din cer. 

Şi, spre deosebire de cei mediocri, care îşi folosesc prezentul pentru a se
plânge de neajunsurile sale şi pentru a sta cu braţele încrucişate, amânându-şi
viaţa pentru un viitor incert, oamenii de succes folosesc la maxim prezentul
pentru a construi viitorul pe care şi-l visează. 

Ca o scuză pentru rutina în care se împotmolesc, mulţi preferă să creadă că
succesul se bazează pe datul din coate, lipsa de scrupule şi sistemul pile-relaţii.
Sau, în cel mai bun şi nevinovat caz, pe faptul că sunt persoane care aşa s-au
născut, aşa au ele noroc chior şi de-asta totul le merge strună. 

În felul acesta îşi explică de ce nu înaintează în propria lor viaţă şi lasă praful
să se aştearnă peste potenţialul lor şi peste visurile lor. Dar succesul nu este
noroc şi nici răsplata celor fără caracter. Succesul nu este o întâmplare. Este o
filozofie personală. 

Oamenii cu reuşite extraordinare sunt dispuşi să se transforme continuu, să se
reinventeze, să inoveze şi să perfecţioneze. Au o adevărată pasiune pentru
dezvoltarea proprie şi pentru a-şi aduce contribuţia la binele tuturor. Şi sunt
pregătiţi să facă sacrificiile de care este nevoie. Sunt pregătiţi să plătească
preţul succesului. Mediocrii vor să obţină tot, dar să iasă cât mai ieftin. Sau… 
şi mai bine, să primească pe gratis.

Am înţeles multe despre succes din relaţia noastră cu Rex Maughan. El este un
om cu o poftă enormă de succes şi ştie să-i savureze gustul. Am descoperit asta
chiar de la prima noastră întâlnire, când ne-a mărturisit cât de mult îi place
mâncarea mexicană. Ne amintim şi acum de petrecerile de la Reynosa
împreună cu staff-ul Forever International, cu echipa României şi cu cei mai buni
lideri Forever din lume. Acolo ne-a răsfăţat cu aceste preparate foarte
condimentate. 

Condimentate la fel ca… succesul. Cine s-a delectat vreodată cu genul acesta
de mâncare ştie ce spunem. Creierul nostru este programat să respingă gustul
extrem de iute. Dar putem învăţa să ne placă un asemenea gust. La început ne
ustură, simţim că luăm foc pe dinăuntru… Dar la final suntem răsplătiţi –
neplăcerea devine deliciu.

La fel se petrece şi cu succesul. Nu este o superputere cu care ne naştem. Este
legat de sistemul nostru de credinţe şi valori, este legat de voinţă. De aceea se
poate antrena. Aşa cum ne antrenăm şi ne definim muşchii. Învăţătorii spirituali,
psihologii, trainerii motivaţionali, neurobiologii – sunt cu toţii de acord:
autoeducaţia contează cel mai mult.

Dar de ce trebuie să obţinem mereu rezultate peste medie? Nu trebuie
neapărat. Însă viaţa dovedeşte un adevăr simplu: dacă nu devenim din ce în
ce mai buni sigur scădem, ne pierdem din abilităţi, ne îngropăm şansele şi
bucuria de fi noi înşine, de a trăi din plin fiecare clipă. Aşadar nu trebuie să
avem succes. Este o alegere. Şi nu ţine de societate, ci de dezvoltare
personală.

Îi felicităm pe toţi colaboratorii noştri care au succes. Îi felicităm şi pe cei care
lucrează continuu pentru reuşitele pe care şi le-au propus. Aprilie ne aşteaptă pe
toţi să-i plătim preţul succesului. Iar anul acesta putem arăta lumii întregi că
suntem o echipă de mare forţă, valoroasă, hotărâtă. O echipă de top.

Vă dorim să visaţi succesul, să vă antrenaţi pentru el, să-i savuraţi gustul
irepetabil.

Cu încredere și consideraţie,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Mesajul Fondatorului Companiei &
Mesajul Directorilor Generali
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Acizii graşi esenţiali sunt vitali pentru sănătatea organismului, în special a creierului,
inimii şi sistemului cardiovascular. Dintre toate formele de acizi graşi, din cauza dietei
şi a stilului de viaţă actual, cel care se găseşte în majoritatea cazurilor în deficit
este acidul gras Omega 3 (acidul alfa-linolenic). Acidul alfa-linolenic este
transformat, în corp, în substanţe cu totul speciale, de tip paracrini (hormoni
tisulari), denumite eicosanoide. Cele mai importante eicosanoide sunt
acizii graşi esenţiali eicosapentaenoic (EPA) şi docosahexaenoic (DHA),
care, în relaţie cu eicosanoidele generate din acizii graşi esenţiali
Omega 6, au rol vital în modularea sistemului imunitar. Despre ce
aduce în plus noul produs Forever Arctic Sea vorbim în paginile
următoare cu domnul profesor doctor Gheorghe Mencinicopschi,
Directorul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Alimentare.

O
alimentaţie echilibrată trebuie să
ofere un aport adecvat de acizi graşi
Omega-3 provenind din surse de

calitate. Noul Forever Arctic Sea furnizează o
cantitate perfect echilibrată de acizi graşi
esenţiali. Faţă de varianta cunoscută, noul
Arctic-Sea conţine şi ulei de calamar,
îmbogăţit cu ulei de cod şi somon. Uleiul

de calamar este o sursă superioară de acizi
graşi Omega-3 cu lanţ lung, DHA şi EPA. Noua
combinaţie de acizi graşi esenţiali provenind
din diferite surse animale şi vegetale conferă
produsului calităţi superioare precedentului,
făcându-l mai performant în toate acţiunile
descrise mai jos.

Acizii graşi esenţiali Omega-3:

n Sunt absolut necesari pentru funcţionarea
corectă a membranelor celulare, inclusiv a
celor neuronale, fiind esenţiali pentru buna
funcţionare a creierului şi a proceselor de
memorare, cogniţie, învăţare. 
n Ajută la reglarea nivelului trigliceridelor şi al
colesterolului.
n Sunt esenţiali pentru sănătatea inimii şi a
vaselor de sânge, a ochilor şi pielii, precum şi a
plămânilor şi a sistemului osteoarticular. 
n Contribuie la buna funcţionare a sistemului
gastrointestinal.
n Contribuie la menţinerea unei stări
emoţionale pozitive, fiind un ajutor în
combaterea depresiei, atacurilor de panică şi
schimbărilor de dispoziţie, precum şi a
stresului emoţional şi fiziologic.
n Ajută la combaterea statusului
proinflamator sistemic, teren pe care se
dezvoltă bolile cronice ale civilizaţiei moderne.

Se cunoaşte faptul că acizii graşi esenţiali
polinesaturaţi cu lanţ lung sunt extrem de
sensibili la acţiunea luminii şi a oxigenului şi
de aceea trebuie foarte bine protejaţi de
acţiunea oxidativă a celor doi agenţi. Cu cât
sunt mai bine protejaţi de oxidare, cu atât
valoarea lor sanogenă este mai mare. Atenţie
la produsele similare care nu sunt protejate
împotriva oxidării, deoarece acestea pot
deveni chiar periculoase pentru sănătate.
Pentru a evita procesele oxidative, noul
produs conţine, în plus faţă de d-alfa
tocoferol (o formă a vitaminei E cu înaltă
activitate antioxidantă, dar şi vitaminică), şi
uleiuri de lămâie şi lămâie verde, care, pe
lângă aroma plăcută de citrice, au şi
proprietăţi antioxidante.

Astăzi, oamenii de ştiinţă consideră că o
principală cauză a cancerului este şi marele
exces al acizilor graşi Omega 6
proinflamatori (uleiul de floarea soarelui,
nerezistent la încălzire, raport 1:124 în
favoarea Omega 6; excesul de Omega 6 şi
acid arahidonic pot exacerba acneea şi
induce un ten congestionat, inflamat – de
aceea este bine să evităm excesul de
alimente prăjite în ulei de floarea soarelui), în
raport cu acizii graşi esenţiali Omega 3,
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antiinflamatori. Dieta vestică actuală se
caracterizează printr-un mare dezechilibru în
raportul acizilor graşi, acesta fiind de 1:24 în
favoarea acizilor graşi esenţiali Omega 6
proinflamatori, faţă de raportul sănătos,

fiziologic, de maximum 1:4 în favoarea lui
Omega 6.

Noul Forever Arctic-Sea reechilibrează în
mod eficient, la un consum constant, balanţa

dintre aceşti doi acizi graşi, furnizând Omega-3
cu lanţ lung, cu acţiune antiinflamatoare, ce
joacă în acelaşi timp un rol esenţial şi ca
hormoni paracrini eicosanoizi, necesari bunei
funcţionări a sistemului imunitar. 
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Cod 376
p.c. – 0.127
Preţ depozit – 19,69 euro + TVA
Preţ NDP – 23,91 euro + TVA
PRV – 28,13 euro + TVA

Noul Forever Arctic Sea:

n Ajută la menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular.
n Susţine sănătatea ochilor, a pielii, a plămânilor şi a sistemului gastrointestinal.
n Favorizează răspunsul antiinflamator natural al organismului.
n Conţine acizi graşi obţinuţi din surse sigure, prietenoase cu mediul.
n Furnizează o cantitate cu 33% mai mare de acizi graşi DHA faţă de vechiul
Arctic Sea.
n Oferă un aport echilibrat de acizi graşi EPA şi DHA, esenţiali pentru sănătate şi
pentru o stare generală de bine.

În curând ŞI

În rOMânIA!

Lansarea produsului în cadrul
Super Raliului din 2012 din Statele
Unite s-a bucurat de prezenţa unui
invitat special: Dr. Jørn Dyerberg,
considerat „părintele Omega-3”.
Munca sa, desfăşurată la începutul
anilor ´70 în mijlocul triburilor de
inuiţi din Groenlanda, a avut ca
obiect studierea efectelor unei
diete bogate în acizi graşi Omega-3.
Aceste studii reprezintă baza
pentru mii de cercetări ulterioare
pe această temă, cercetări care au
transformat acizii graşi Omega-3 în
cel mai studiat nutrient esenţial.

„În ziua de astăzi, mulţi oameni au aflat despre rolul important pe care acizii graşi esenţiali
Omega-3 îl au în buna funcţionare a organismului, dar nu toată lumea ştie că această
descoperire, făcută în urmă cu mai bine de 30 de ani, se datorează celui căruia i se spune
„părintele Omega-3” şi pe care am avut privilegiul să-l întâlnim anul trecut în Phoenix, la
Super Raliul Forever. El a fost foarte curios să afle de ce inuiţii au o incidenţă de 10 ori mai
mică a bolilor cardiovasculare decât restul populaţiei civilizate. Studii amănunţite au
dezvăluit misterul: deşi au alimentaţia bogată în grăsimi, acestea provin din peşte şi sunt
grăsimi bogate în acizi graşi esenţiali Omega-3 cu lanţ lung. Nu este nevoie să mergem în
Groenlanda şi să împrumutăm stilul de viaţă al inuiţilor, ci, stând la noi acasă, să
consumăm produsul Arctic Sea de la Forever Living, despre care Dr. Jørn Dyerberg a
afirmat că este unul revoluţionar. Folosirea lui asigură două beneficii majore: ajută la
reducerea riscului de  apariţie a  bolilor cardiovasculare şi furnizează creierului nostru
substanţe esenţiale pentru o performanţă optimă.”

Dr. Carmen Larion şi Dr. Gabriel Larion, 
Senior Manageri

Dr. Gabriel Larion şi Dr. Carmen Larion, alături de 
Dr. Jørn Dyerberg, “părintele Omega-3”, la Super Raliul Forever 

din Phoenix 2012



Dezvoltă-ţi afacerea

BALANŢA
urgent / important

Lucrurile importante sunt rareori urgente, iar

cele urgente sunt rareori importante.“ ”Dwight Eisenhower, 

Preşedinte S.U.A. (1953 – 1961)

În calitate de consultant în marketing am de-a face, în ultima vreme, cu tot mai mulţi întreprinzători care vor 
să-şi intensifice activităţile de promovare pentru a-şi dezvolta afacerile. Ei au ajuns la concluzia că un
marketing mai consistent va contrabalansa declinul afacerii, declin cauzat de descreşterea economică.
Întrebarea pe care o pun este: „De ce nu aţi investit în marketing şi până acum? De ce doar acum, în al 
12-lea ceas, apelaţi la acest instrument care vă poate ajuta cu adevărat?” 

Cei mai mulţi oameni nu sunt dispuşi
să facă lucrurile importante, care
presupun voinţă şi efort, decât atunci

când acestea devin şi urgente. Fenomenul se
manifestă atât în viaţa de afaceri, cât şi în
cea personală. Un exemplu este stilul de
viaţă: exerciţiile fizice, consumul de alimente
sănătoase, cumpătarea şi viaţa echilibrată
sunt, deseori, neglijate sau amânate. Ele
presupun un anumit efort şi nu pun presiune
imediată pe viaţa de zi cu zi a oamenilor.
Până într-o zi, când se transformă în nevoi
urgente, provocate de diverse boli. 

Ideea de a-ţi doza timpul prin prisma
urgenţei şi a importanţei activităţilor pe care
le desfăşori vine de la preşedintele american
Dwight Eisenhower. El a fost primul care a
propus o matrice cu patru cadrane, cu
ajutorul căreia oamenii îşi pot analiza
acţiunile şi pot lua decizii cu rezultate
pozitive asupra activităţii zilnice.

Există, astfel, un prim cadran cu acţiuni
urgente şi importante, cum ar fi telefoane de
la clienţi sau membri ai echipei, întâlniri de
afaceri, plata unor facturi care au ajuns la

termen sau rapoarte ce trebuie predate a
doua zi. Oamenii de afaceri ineficienţi îşi
petrec toată ziua cu astfel de activităţi. Ei
„sting incendii”, dar nu construiesc, nu
planifică, nu au strategii şi nu văd în
perspectivă. 

A doua categorie de activităţi sunt cele
importante, dar non-urgente. Ele au, de
obicei, consecinţe pe termen lung.
Planificarea, îmbunătăţirea abilităţilor
personale, cultivarea şi dezvoltarea relaţiilor,
cunoaşterea produselor şi a pieţei,
participarea la întâlniri de motivare şi
recunoaştere, toate fac parte din această
categorie.

Un al treilea cadran aparţine activităţilor
urgente, dar neimportante: un prieten care a
intrat să te vadă, o conversaţie telefonică de
rutină, anumite email-uri, întreruperi fără
implicaţii sau rezultate pozitive. Aici se
încadrează fenomenul micro-managementului,
atunci când oamenii se apleacă permanent
asupra lucrurilor neimportante, dar care par
să-i ţină foarte ocupaţi. Ei dau iluzia unei
activităţi febrile, dar sunt cu totul ineficienţi.

În ultimul cadran, al patrulea, se găsesc
acele activităţi care nu sunt nici urgente, nici
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importante. Comoditatea, lipsa voinţei sau
procrastinarea duc spre acest cadran. Aici
se află cei care stau cu orele în faţa
televizorului, navighează fără rost pe
internet, căutând ştiri de senzaţie şi citind
informaţii care nu le aduc niciun folos,
poartă conversaţii telefonice lungi şi fără
importanţă, citesc ziarele de la cap la
coadă şi stau de vorbă cu alţii doar pentru
că nu au altceva mai bun de făcut. Acest tip
de acţiuni nu contribuie cu nimic la
împlinirea obiectivelor personale sau la
creşterea afacerii.

Oamenii eficienţi se concentrează pe
cadranele 1 şi 2, aparţinând activităţilor
importante. Ei disting acest tip de activităţi
punându-şi întrebarea: „Ce consecinţe va
avea această acţiune asupra obiectivelor pe
care le am?” şi se ocupă în special de
acelea care contribuie la îndeplinirea lor. Ei
rezolvă personal şi cât mai rapid lucrurile
importante şi care necesită soluţionare
imediată. Apoi caută să petreacă mai mult
timp desfăşurând activităţi importante, dar

non-urgente. Aceşti oameni refuză să facă
lucruri lipsite de valoare şi evită sau deleagă
activităţile care le întrerup, fără rost,
programul. Ei ştiu că la urgenţe trebuie să
reacţionezi, adică să fii reactiv, pe când
pentru acţiunile importante şi de perspectivă
e nevoie să fii pro-activ, să ai iniţiativă şi să
depui efort. 

Cele mai eficiente metode de creştere a
afacerii Forever sunt cele patru „Repere ale
Măreţiei”: recrutarea, fidelizarea,
dezvoltarea şi productivitatea. Ele sunt
activităţi aparţinând cadranului 2: sunt
importante, dar nu pun presiune imediată
asupra afacerii, ci necesită concentrare
constantă, atenţie acordată zi de zi.
Afacerea poate fi susţinută, temporar, prin
simpla promovare a produselor sau prin
activitatea echipei în formula ei actuală. 
Dar nu poate funcţiona aşa pe termen lung.
Creşterea sănătoasă şi consistentă se
realizează prin recrutarea de noi membri în
echipă, care să plaseze constant comenzi,
prin utilizarea personală a produselor,
promovarea lor, realizarea statutului de Activ

şi calificarea la programe stimulative.
Urcuşul constant în afacerea Forever,
trecerea în poziţii superioare ale Planului de
Marketing sunt asigurate doar prin abilitatea
de a te mobiliza şi de a activa, în egală
măsură, pe toate cele patru planuri din
Reperele Măreţiei.

În Forever, balanţa urgent-important se aplică
cu prisosinţă. Cele mai multe dintre produse
nu au acţiune imediată – ele sunt destinate
utilizării pe termen lung, cu rezultate
benefice clare şi cu impact major asupra
consumatorilor, prin stilul de viaţă sănătos pe
care îl promovează. Afacerea însăşi este o
investiţie în viitor, care presupune efort
constant, dar care garantează, în
perspectivă, prosperitatea, libertatea de a
decide asupra timpului tău, plăcerea în
muncă - într-un cuvânt, o viaţă mai bună.
Luând în calcul balanţa urgent-important ca
argument de vânzare şi ca principiu de lucru
în afacere, vei face paşi însemnaţi înainte şi
vei aduce echilibru, eficienţă şi consistenţă
acţiunilor tale.

Ia apoi lista de activităţi desfăşurate de-a lungul săptămânii şi notează-le în interiorul acestor cadrane, în funcţie de aprecierea ta privind
importanţa şi urgenţa lor. Fă suma timpilor aferenţi şi notează, la rândul lor, aceste cifre în interiorul cadranelor corespunzătoare.

Fă acest exerciţiu pe parcursul mai multor săptâmâni, căutând să aloci cât mai mult timp activităţilor importante, dar non-urgente. Verifică
săptămânal dacă cifra corespunzătoare cadranului alocat acestui tip de activităţi este în creştere. Dacă da, te afli pe drumul cel bun.

Alexandru Israil
Specialist marketing

EXERCIŢIU: În agenda ta, listează-ţi activităţile zilnice, pe parcursul unei săptămâni, notând şi timpul alocat
fiecărei acţiuni. La finalul săptămânii, ia o foaie de hârtie şi împarte-o în patru. Notează cele
patru cadrane rezultate, în funcţie de urgenţă şi importanţă, după cum urmează:

Ridicată

Ridicată
Redusă

Redusă

U
RG

EN
ŢĂ

IMPORTANŢĂ

Non-urgent

Neimportant

Non-urgent

Important

Urgent, dar
neimportant

Urgent şi
important

URGENT & IMPORTANT - GRAFIC



Îngrijire în prag de primăvară

FRUMUSEŢEA
SE ÎNVAŢĂ

Fiecare anotimp ne modelează într-un fel sau altul. Pe timpul
iernii, pielea capătă un aspect tern, lipsit de luminozitate şi
vitalitate, sub influenţa frigului, a vântului, a schimbărilor
bruşte de temperatură. 
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PASUL 1 -
GOMAJUL
Gomajele ne ajută
să eliminăm
celulele moarte.
Dar cum gomajul
se realizează numai

pe un ten curat, începem cu etapa de
curăţare – demachierea ansamblului faţă-
gât-decolteu cu ajutorul emulsiei
demachiante Aloe Purifying Cleanser din

Sonya Skin Care Kit sau cu
Aloe Cleanser din Aloe Fleur
de Jouvance. 

Continuăm cu aplicarea
loţiunii tonice Aloe
Refreshing Toner sau
Rehydrating Toner. Pentru ca
produsul de gomaj să fie

eficient, vă recomandăm ca
înainte de gomaj să înmuiem
tenul prin aplicarea unui strat
subţire de Aloe Vera Gelly.
Lăsăm să acţioneze 5-10 minute,
mai ales pentru tenurile uscate,
pentru care nu sunt indicate
băile de abur. Abia acum

realizăm gomajul. Putem folosi Aloe
Scrub sau Aloe Deep Cleansing
Exfoliator pentru ten, iar pentru corp
Aloe Scrub sau Relaxation Bath Salts
aplicate pe lufa împreună cu Aloe
Bath Gelee sau Relaxation Shower
Gel. Aceste produse se recomandă şi
celor mai sensibile epiderme şi e

bine să fie aplicate de două ori pe
săptămână.

PASUL 2 - HIDRATAREA
Forever Living ne oferă multe variante.
Putem folosi zilnic unul dintre produsele:

n Aloe Lotion, datorită
conţinutului de Aloe
vera, vitamina E şi ulei
de jojoba 
n Aloe Balancing
Cream, bogată în Aloe
vera şi agenţi

hidratanţi de
excepţie 
n Aloe Deep Moisturizing
Cream, cu extract de scoarţă
de pin, gel stabilizat de Aloe
vera şi ceramide ce

contribuie la refacerea hidratării
cutanate. Pentru rezultate cât mai
bune, se recomandă folosirea
concomitentă a Sonya Aloe
Nourishing Serum. 

Aplicăm, de două ori pe
săptămână, Marine Mask pentru
curăţare profundă şi hidratare
intensă, datorită mineralelor marine din
diferite specii de alge ce completează
acţiunea de refacere cutanată a gelului
stabilizat de Aloe vera.

PASUL 3 - DIN INTERIOR
SPRE EXTERIOR
Folosim suplimente
alimentare pentru a
ne completa dieta
zilnică, astfel încât
sănătatea din interior
să se reflecte în
exterior.

O primăvară de
excepţie!

Dana Epure, Manager
Cosmetician şi make-up artist

Ce avem de făcut pentru a-i reda strălucirea şi vitalitatea?

Dacă natura se trezeşte la viaţă fără ca noi să depunem vreun efort, ne închipuim, mai ales în
prima parte a vieţii, că refacerea pielii şi regenerarea ei se produc în acelaşi mod - aşteptând. Cu
timpul ne dăm seama că nu este aşa. Realizăm, totuşi, că printr-o disciplină zilnică şi o îngrijire
adecvată a tenului îi putem păstra frumuseţea. Vă propunem, în această primăvară, un program
de frumuseţe în trei paşi:

1. Scăpăm de celulele moarte aşa cum scăpăm de hainele uzate, vechi.
2. Hidratăm pielea la suprafaţă şi în profunzime.
3. Sprijinim acest proces din interior spre exterior.
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Forever te recompensează pentru devotamentul şi efortul de a-ţi sprijini
partenerii să aibă, la rândul lor, o afacere prosperă. Familia Forever s-a
îmbogăţit cu un nou Senior Manager, iar bucuria este cu atât mai mare,
cu cât atingerea acestui nivel a avut loc într-o perioadă pe care mulţi o
consideră dificilă. Îi felicităm pe Niculina & Viorel Ciuchea pentru
această realizare şi îi rugăm să ne împărtăşească gândurile despre
călătoria alături de Forever.

Care a fost strategia pe care aţi
urmat-o pentru a atinge nivelul de
Senior Manager?
Avem întotdeauna grijă să menţinem un
echilibru între recrutare şi dezvoltarea
liniilor de Supervizori din echipa noastră.

Ce v-a motivat să vă doriţi
atingerea acestui nivel?
Motivaţia noastră este
autodepăşirea. Ştim că de la
nivelul de Manager începe
cariera, iar acum, odată cu
această calificare, am făcut un pas
important pentru dezvoltarea
carierei noastre în Forever.

Cum vă motivaţi echipa?
Considerăm că echipa o motivezi
prin exemplul personal, arătându-le
un alt stil de viaţă. Aşa reuşeşti 
să-i inspiri şi să le dai speranţă, iar
ei capătă încredere că tu eşti
capabil să-i ajuţi în realizarea
propriilor obiective. De asemenea, este
foarte important să creezi un cadru
armonios de creştere şi dezvoltare.

Numiţi cinci calităţi pe care le
consideraţi esenţiale pentru a avea
succes în afacerea Forever.
Integritate, perseverenţă, toleranţă,
loialitate, profesionalism.

Cât de mult vă concentraţi 
asupra recrutării şi îndrumării 
noilor parteneri şi de ce?
20% din timpul nostru este alocat
recrutării şi îndrumării oamenilor noi, iar
80% consilierii şi consolidării liniilor de
Supervizori.

Care este lucrul care vă face să vă
treziţi dimineaţa devreme şi să staţi
treji până seara târziu?
Dorinţa de a fi cei mai buni la nivelul
nostru. Fiecare zi este pentru noi o
oportunitate pe care vrem s-o
valorificăm din plin pentru a ne dezvolta

afacerea. De aceea acordăm în egală
măsură timp atât dezvoltării noastre
personale, cât şi întâlnirilor de planificare
cu echipa.  

Ce nu aveţi în acest moment şi v-aţi
dori să aveţi?
Credem că ne lipseşte o organizare mai

eficientă şi lucrăm zilnic
în această direcţie,
conştienţi de faptul că
numai aşa afacerea
noastră poate creşte pe
baze solide.

Ce planuri aveţi pentru
acest an în afacerea
dumneavoastră
Forever?
Dorim să ne consolidăm
echipa non-managerială
printr-o organizare mai
eficientă, dar şi prin
consilierea profesională a
Managerilor pentru a se

califica la statutul de Eagle Manager.
Considerăm că  numai aşa poţi dovedi că
eşti cel mai bun la nivelul tău.

Vă mulţumim pentru cuvintele
frumoase şi vă dorim ca acest an să
vă aducă atingerea tuturor
obiectivelor pe care vi le-aţi propus!

Afacerea ta

UN NOU NIVEL,
O NOUĂ PROVOCARE



Mulţumim mult că aţi acceptat să ne
acordaţi acest interviu. Pentru
început, spuneţi-ne ce înseamnă
„Self-Management” de fapt?
Definițiile termenului sunt destul de
complexe;  termenul se referă la metode,
abilități și strategii prin care persoanele își pot
orienta eficient propriile acțiuni spre realizarea
obiectivelor.  Self–managementul include
stabilirea obiectivelor, luarea deciziilor,
capacitatea de concentrare, autodezvol-
tare, planificare, organizare și auto-

evaluare. O altă perspectivă a aceluiaşi
concept este aceea a managementului
emoțional, care este de multe ori inclus în
self–management, şi este cu atât mai
important cu cât rolul nostru poate
presupune și managementul emoțiilor
celorlalți. Pentru a atinge acest punct ar fi
util să înțelegem mai multe despre
managementul propriilor emoții. 

Cum şi de unde începem să ne
gestionăm pe noi înşine?
Cred că ne este util să începem cu pași mici,
în ordinea corectă, cu condiția să trecem la
etapa următoare numai după ce reușim să
integrăm în activitatea noastră de zi cu zi
învățăturile etapei anterioare. Altfel, există
riscul unui eșafodaj fără o bază solidă, iar
elementele insuficient dezvoltate anterior
pot să creeze dificultăți pe măsură ce
activitatea noastră devine mai complexă.

Fie că este vorba despre dezvoltarea
propriilor abilități, pentru că autodezvoltarea
presupune nevoia de învățare și
îmbunătățire continuă, fie că este vorba

despre a-i inspira pe cei din echipele noastre,
o revizuire a practicilor este utilă în orice
moment.

Știați că aproximativ 40% din ceea ce facem
peste zi intră în categoria obiceiuri? Și că
aceste obișnuințe activează alți centri ai
creierului decât amintirile? Asta înseamnă că
procentul în care ne putem influența
activitatea, schimbându-ne obiceiurile,
este de minim 40%. Și imaginați-vă care
este impactul obișnuințelor organizaționale,
fie că este vorba despre organizații cu
structuri formale sau informale, cum este
cazul în afacerea Forever.

Dacă 40% din rutina zilnică este de
fapt ceea ce cultivăm, înseamnă că
stă în puterea noastră să schimbăm
o bună parte din ceea ce ne
nemulţumeşte. Care ar fi primul pas
spre schimbare?
Ca să ne schimbăm obiceiurile se pare că cea
mai sănătoasă alternativă este aceea de a ne
uita la beneficiile percepute ale
respectivului obicei. Există, de asemenea, un
anumit tip de “meta-obiceiuri”, un exemplu
fiind chiar acelea pe care încercăm să le
promovăm prin însăși activitatea Forever,
adică un stil de viață sănătos. Prin
implementarea unui asemenea obicei sunt
mult mai multe arii de viață influențate
pozitiv: nivelul de energie, eficiența, starea
de spirit, relațiile cu ceilalți ca urmare a
tuturor acestor îmbunătățiri.
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Autodezvoltare

Managementul celorlalţi începe cu

propriei persoane

MANAGEMENTUL
Cu toţii ştim că o afacere Forever de succes presupune şi o echipă bine gestionată. Însă managementul
celorlalţi pornește de prea multe ori de la al doilea pas, fără să ne asigurăm că pe primul l-am făcut corect.
Tocmai de aici pleacă nevoia de a ne întoarce de multe ori spre noi, respectiv la pasul 1 – managementul
propriei persoane sau așa numitul “Self-management”. Despre acest concept am rugat-o să ne vorbească pe
Mădălina Uceanu, consultant resurse umane cu o experienţă de 19 ani în domeniu, career coach şi, de trei
ani, manager la propria firmă de resurse umane.

Știați că aproximativ
40% din ceea ce
facem peste zi intră
în categoria
obiceiuri?

“
”



Așa că m-aș întreba:
n Care sunt obiceiurile organizaționale care

ne servesc cu adevărat?
n Care dintre obiceiurile mele, ca Manager,

îmi aduc beneficii mie și organizației ce
este automat influențată de abordarea
mea?

n Cum pot face zilnic schimbări minore, care
mă pot duce spre o schimbare majoră 
într-un interval de 1-2 luni?

Daţi-ne, vă rugăm, câteva sugestii
de activităţi cu care am putea
începe acest demers de
eficientizare.
n Începe dimineața cu lucrurile care par cele

mai dificile și nu trece la altă activitate
până când nu le-ai terminat.

n Alocă-ți o oră în prima parte a zilei pentru
telefoanele importante.

n Folosește un sistem de management al
emailului, de exemplu TRAF. Astfel, orice
email primit este catalogat într-una dintre
următoarele categorii: Trash, de aruncat la
gunoi, Reffered, de alocat cuiva pentru
rezolvare, Action, de acționat pe moment,
sau File, de îndosariat într-un folder din
care va fi reluat ulterior/alocat unui client,
unei categorii.

n Încearcă să respecți principiul 0 inbox.
Dacă folosești TRAF, acest lucru este
posibil și îți permite să eviți eventuale
greșeli cauzate de aglomerarea de mesaje.

n 1 minut de planificare salvează 5 minute în
execuție. La finalul zilei alocă cel puțin 10
minute planificării zilei următoare, iar
săptămânal măcar 30 de minute
planificării următoarelor 5 zile de lucru.

n Stabilește-ți intervale regulate la care îți
verifici emailul, nu îl ține deschis continuu.
Oricât de ușor ar părea să te întrerupi pe
măsură ce vin mesajele, pierzi câteva
minute valoroase de concentrare la fiecare
mesaj nou care te întrerupe din ceea ce
faci.

n Nu uita să îți aloci timp și ție personal și să
te premiezi atunci când atingi un obiectiv,
oricât de mic ar fi.

n La finalul zilei, încearcă să recapitulezi
lucrurile frumoase care ți s-au întâmplat și

te-au bucurat. Dacă ai putea să le și notezi
într-un jurnal al lucrurilor pentru care ești
recunoscător/toare, deja poți spune că ai
un nou obicei sănătos!

Vă mulţumim pentru sfaturile şi
informaţiile pe care ni le-aţi oferit.
Ele ne vor ajuta cu siguranţă să ne
dezvoltăm pe noi înşine şi, odată cu
noi, să ne dezvoltăm afacerea.

Aceste sugestii sunt cu atât mai
utile cu cât sunt şi foarte
practice. Aveţi un ultim sfat
pentru distribuitorii noştri care
îşi doresc să înceapă cât de
curând să-şi gestioneze propria
persoană?
Înainte de a ne uita la ceilalți, e util să ne
uităm și la noi. Pentru că starea de bine
și rezultatele profesionale sunt marcate
de zicala “Cu cât muncesc mai mult, cu
atât am mai mult noroc”. Să avem,
așadar, noroc noi și echipele noastre,
lucrând constant la elementele care îl
ajută să se manifeste!

11foreverliving.ro

1 minut de
planificare
salvează 5
minute în
execuţie.
“
”
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În formă

DE NELIPSIT DIN 
GEANTA SPORTIVILOR
Ediţia de anul trecut a Jocurilor Olimpice a inspirat, fără îndoială, şi a încurajat numeroase
persoane de pe întreg mapamondul să ia în serios necesitatea unui program de exerciţii fizice în
cadrul unui stil de viaţă stresant. Dacă şi voi vă aflaţi printre cei din grupul de mai sus, vă vor
plăcea cu siguranţa produsele pe care Forever vi le recomandă pentru un stil de viaţă activ şi
sănătos. De fapt, nici nu veţi mai concepe să plecaţi de acasă fără a le avea mereu în geantă.

ARGI+
O băutură bogată în substanţe nutritive,

cu gust delicios şi beneficii însemnate

pentru sănătate. Amestecă o măsură de

Argi+ cu un pahar de apă şi toarnă totul în

recipientul tău Argi+, ideal de ţinut 

la-ndemână în timpul exerciţiilor.

Se poate achiziţiona în toate

centrele noastre de distribuţie.

Aloe Heat Lotion
Ajută la refacerea rapidă a muşchilor solicitaţi de

antrenament. O poţi folosi şi ca loţiune de masaj

după programul zilnic de exerciţii pentru relaxarea şi

menţinerea unui bun tonus muscular.

Informează-te despre beneficiile Argi+

din materialele disponibile în toate

centrele noastre de distribuţie.
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Forever Lite Ultra cu
Aminoteină
Să ai o dietă sănătoasă atunci când depui efort fizic este foarte

important şi aici intervine Forever Lite Ultra cu Aminoteină.

Aminoteina reprezintă un compus enzimatic unic, special creat

pentru a descompune cât mai eficient proteinele din alimentaţia ta

şi pentru a te ajuta să-ţi menţii greutatea în limite normale.

Freedom2Go
Toate beneficiile gelului stabilizat de Aloe vera,

alături de substanţe cu rol important în menţinerea

sănătăţii articulaţiilor, într-un produs pe care să-l ai

mereu la îndemână.

Fast Break Energy Bar 
O gustare hipocalorică, un baton cu o cantitate semnificativă de

vitamine şi minerale din doza zilnică recomandată atunci când duci un

stil de viaţă activ. Amintim doar vitamina C, care contribuie la

reducerea stărilor de oboseală şi epuizare.

FAB
Bucură-te de o infuzie de energie instant

cu o cutie de FAB. Un mod simplu şi

rapid de a fi cu un pas înaintea tuturor şi

de a-ţi aduce nivelul de energie la cote

maxime. 

Păstrează mereu la îndemână flierele pentru

sportivi! Te vor ajuta să promovezi produsele în

rândul iubitorilor unui stil de viaţă activ. Le găseşti

în toate centrele noastre de distribuţie.
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Acceptă provocarea

CUM TE CALIFICI
EAGLE MANAGER?

n Statutul de Eagle Manager trebuie realizat anual. Perioada
de calificare este 1 mai 2013 – 30 aprilie 2014.

n Trebuie să fii Activ (4 p.c.) şi să te califici pentru Bonusul de
Conducere în fiecare lună a perioadei 1 mai 2013 – 30 aprilie
2014.

n Trebuie să acumulezi 720 p.c. totale în perioada de calificare
la Eagle Manager. Dintre acestea, cel puţin 100 trebuie să fie
puncte credit non-manageriale provenind de la noile linii
inferioare directe, sponsorizate personal.

n În aceeaşi perioadă trebuie să sponsorizezi personal şi să
dezvolţi cel puţin 2 Supervizori noi, în două linii inferioare
diferite.

n Regulile complete de calificare sunt disponibile în capitolul 8
din Politicile Companiei.

1MAI start în drumul spre

Eagle Manager
În fiecare an Forever Living Products te provoacă să treci la un nou nivel în afacerea ta, prin
calificarea la diverse programe stimulative. Un astfel de stimulent este şi statutul de Eagle Manager,
conceput special pentru dezvoltarea şi consolidarea echipei şi a afacerii.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ TE CALIFICI
EAGLE MANAGER?
O provocare oferită de companie pentru a menţine cât mai sus
ştacheta în afacerea ta.

10 MOTIVE
SĂ TE CALIFICI EAGLE MANAGER
1. Realizând în fiecare lună cel puţin 60 p.c. totale, avansezi mult mai uşor
către un nou nivel în Planul de Marketing. Iar cu o planificare bună,
calificarea la acest stimulent reprezintă rampa perfectă de lansare pentru
alte programe stimulative, precum nivelul 1 al Programului Stimulativ de
Merit şi chiar Chairman’s Bonus.

2. Îţi dezvolţi noi linii manageriale, ceea ce înseamnă, implicit, extinderea
echipei şi dezvoltarea afacerii.

3. Vei fi invitatul special al companiei la evenimentul dedicat exclusiv Eagle
Managerilor din toată lumea. Vei avea ocazia să-i cunoşti pe Rex Maughan,
fondatorul Forever Living Products International, Gregg Maughan,
preşedintele companiei şi Aidan O’Hare, Vicepreşedinte pentru Europa. Vei
petrece câteva zile de vis într-o locaţie superbă, alături de lideri din întreaga
lume Forever.

4. Primeşti o insignă deosebită, simbol al reuşitei tale, care, purtată cu
mândrie, va fi mereu o motivaţie în plus pentru toţi colaboratorii tăi.

5. Îţi instruieşti mai bine echipa, care se dezvoltă, astfel, pe baze solide.

6. Îţi recâştigi motivaţia de a fi în fiecare zi mai bun în ceea ce faci. Iar prin
exemplul personal devii un model demn de urmat pentru oamenii din echipa ta.

7. Te ajută să-ţi propui mereu standarde cât mai înalte pentru afacerea ta şi a
partenerilor tăi.

8. Îţi oferă mereu o nouă provocare de a-ţi depăşi limitele.

9. Te ajută să evoluezi şi să te dezvolţi personal, să fii mereu cel mai bun la
nivelul tău. 

10. Te ajută să-ţi planifici mai bine activitatea şi să te concentrezi în egală
măsură asupra celor patru arii pe care le presupune afacerea ta: recrutare,
fidelizare, dezvoltare şi productivitate.

Eşti curios să afli unde va

avea loc Eagle Managers

Retreat 2014?
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Gregg Maughan, Preşedintele Forever Living Products International,
explică:

„Unii oameni se entuziasmează atunci când încep afacerea şi
transmit mai departe acest entuziasm, în rândul echipei pe care şi-o
formează. Apoi se califică la nivelul de Manager... Încep să se
concentreze asupra echipei şi uită lucrurile de bază, cum ar fi
sponsorizarea şi toate celelalte activităţi pe care le-au făcut pentru a
deveni Manageri. Consecinţa este că, odată ajunşi la acest nivel,
unii dintre ei reduc foarte mult ritmul. Iar astfel afacerea lor nu reuşeşte
să crească şi să le aducă succesul pe care şi l-ar dori. Şi încep să se
întrebe: „Ce aş putea face ca să am mai mult succes?” Aici intervine
rolul calificării la stimulentul Eagle Manager.”

CUM TE AJUTĂ, DE FAPT, 
STIMULENTUL EAGLE MANAGER?

Acceptă provocarea, ia-ţi angajamentul şi aşteptăm
să-ţi oferim în 2014 insigna de Eagle Manager! 

Mult succes!

Creativitate

Viziune

SUCCESS 
DAY

Ţeluri

Instruire

Motivatie

Inovare

Inspiratie

Concentrare

Muncă 
în echipă

Energie,

,

Vrei ca afacerea ta să fie puternică şi dinamică? 

Locul tău este la Success Day, 
alături de echipa ta, pe 18 mai!



F O R E V E R | România & Republica Moldova | aprilie 2013 | 16816

Este doar parţial adevărat: succesul porneşte dintr-o
joacă de copil, din naivitatea copilărească ce-ţi
permite să visezi fără limite. Abia după ce îţi iei
angajamentul faţă de visul tău intervin şi lungile
ore de muncă. 

În spatele succesului răsunător al companiei Cirque
du Soleil se află un singur om, fondatorul său, Guy
Laliberté, care, de mic copil, ştia că îşi doreşte să
călătorească. Acest vis puternic l-a determinat să
plece de acasă la 16 ani, decis că a fi trubadur (artist
stradal) reprezintă biletul său spre întreaga lume.
„Trebuia să fie doar o aventură”, recunoaşte Laliberté,
„plănuiam să mă întorc acasă, să-mi termin studiile şi
să am o viaţă normală.” Guy Laliberté nu s-a mai
întors la şcoală, iar aventura lui s-a transformat în
Cirque du Soleil. 

„Sunt aici, astăzi, pentru că mi-am urmat visul iniţial,
iar acesta nu a fost să devin un om de afaceri sau
director de circ. Visul meu a fost să călătoresc şi să
descopăr lumea. Iniţial mi-am dorit doar o slujbă care
să-mi permită să călătoresc. Ca artist stradal puteam
să vizitez întreaga lume.” Cânta melodii canadiene la
acordeonul tatălui său, spunea poveşti şi aduna
bani în pălărie de la trecători. Îşi petrecea nopţile pe
bancă, în parcuri, călătorea încotro îl ducea privirea
şi cunoştea artişti asemenea lui, folosind fiecare
oportunitate pentru a învăţa mai multe de la ei. De
aici până la crearea unei trupe de artişti stradali nu
a fost decât un pas, iar în 1984 a încheiat un
contract cu primăria Quebeq-ului pentru specta-
colul ce avea să celebreze cei 450 de ani ai oraşului.
Acesta a fost primul său succes, iar cu banii câştigaţi
astfel Laliberté a decis să joace totul pe o singură
carte: a dus trupa la Festivalul Artelor din Los
Angeles, cumpărând numai bilete dus. A crezut cu
atât de multă tărie în ceea ce crease, încât şi-a dat
seama că nu are nimic de pierdut. „Am pariat totul
pe o singură noapte. Dacă spectacolul nu ar fi avut
succes, n-am fi avut bani să ne mai întoarcem acasă.”
Succesul de care s-a bucurat în Los Angeles a
demonstrat că Laliberté este un adevărat vizionar,
care a recreat circul, scuturând praful vechi care se
aşternuse peste spectacolele tradiţionale. 

Întrebat care crede că este secretul succesului său,
Laliberté răspunde, fără să ezite: „Reacţia la eşec.
Abilitatea de a-l depăşi, de a-ţi asuma riscuri la tot

pasul. Am crezut tot timpul în ceea ce fac şi nu, nu 
mi-am dorit de la început să creez o companie de
asemenea amploare, dar am profitat de fiecare
oportunitate care mi s-a ivit. Cred despre mine că sunt
în continuă dezvoltare. Iniţial, toată lumea mi-a spus
că sunt nebun, dar în loc să fiu descurajat am căutat
persoane care să creadă în mine şi în ceea ce voiam să
realizez. Primii ani au fost foarte grei, dar aveam
mulţumirea că fac ceea ce îmi place şi chiar mă
distram făcând asta. Îmi urmam visul de a călători şi
de a distra oamenii.”

Chiar dacă a părăsit de timpuriu băncile şcolii,
Laliberté a profitat de fiecare oportunitate pentru a
învăţa şi a se dezvolta ca om: „Am avut mentori care
m-au învăţat despre importanţa onestităţii şi a
valorilor. Tot ei m-au învăţat să cred că pot obţine tot
ceea ce-mi doresc – fără compromisuri. Am învăţat să
evaluez pericolul, dar nu să hrănesc frica. Există o
distincţie foarte clară între cele două. Când hrăneşti
temerile din tine, ele te vizitează mai des, iar eu nu 
mi-am permis asta. Nu mi-a fost teamă să risc ceea ce
a reprezentat succesul de ieri pentru a explora un nou
domeniu. Sunt omul aventurii. Îmi place provocarea
pe care o presupune noutatea, un nou teritoriu

artistic, iar asta mă stimulează… Am văzut mulţi
oameni de succes eşuând din cauza temerii că pot
pierde ceea ce au construit. Dacă ne permitem să
simţim frica încetăm să mai creştem, pentru că frica
ne diminuează potenţialul creativ. Eu nu cred în
obstacole, ci în asumarea riscurilor şi în a nu face
acelaşi lucru de două ori. Da, lumea afacerilor este
dură, dar poate fi abordată în două modalităţi
diferite: cu seriozitate, la fel cum abordează
majoritatea un loc de muncă, sau din perspectiva
divertismentului – cu plăcere şi umor. Eu am decis 
să-mi abordez astfel munca pentru că mă ajută să fiu
creativ. Acum am în jurul meu o echipă minunată,
care a înţeles stilul meu de lucru şi este minunat să
vezi cât de mult poţi fi uimit atunci când le permiţi
oamenilor creativi cu care lucrezi să se exprime. În
această echipă, fiecare dintre noi este o notă
muzicală din ceea ce reprezintă o simfonie măreaţă.
Numai aşa putem avea succes.” 

Dacă îl întrebi despre viitor şi despre felul în care se
vede acesta prin ochii lui, Guy îţi răspunde: „Cea
mai mare dorinţă a mea este să continuăm să ne
forţăm limitele şi să începem de fiecare dată procesul
creativ de la o pagină goală, să ne punem constant în
faţa provocărilor, în loc să profităm de succesul din
trecut. Cred că există atât de multe teme şi discipline
care aşteaptă să le abordăm, pe care încă nu le-am
explorat… Universul în limitele căruia ne putem folosi
creativitatea este nelimitat. Pe scurt, astăzi, visul meu
a rămas acelaşi: în continuare îmi doresc să
călătoresc, în continuare îmi doresc să distrez publicul
şi, cu siguranţă, în continuare îmi doresc să mă distrez
şi eu. Sunt norocos că am tot ceea ce mi-am dorit, dar
am crezut în asta de la bun început!”

Marea lecţie pe care o putem desprinde din
povestea de succes a acestui om, al cărui nume,
predestinat parcă, se traduce „libertate”, este că
împlinirea fiecărui vis începe cu paşi mărunţi. Dar
cu nemărginită încredere în forţele proprii, în
viziunea succesului şi în faptul că, făcând zi de zi
ceea ce-ţi place, câştigi experienţa necesară
construirii celui mai îndrăzneţ vis. Iată dovada vie
că nu avem neapărată nevoie de şcoli înalte sau
investiţii enorme pentru a profita de fiecare
oportunitate care ne arată calea spre împlinirea
potenţialului. 

Reţetă pentru reuşită

Crede în visul tău : 

el te va duce spre succes
Peste 5000 de angajaţi din peste 50 de ţări. Peste 100 de milioane de spectatori care au văzut cel puţin o reprezentaţie.
Peste 500 de milioane de persoane al căror vis este să participe la cel puţin un spectacol. Ştim cu toţii cât sunt de renumite
şi de apreciate peste tot în lume spectacolele Cirque du Soleil şi ştim că la baza acestui succes stă o armată de oameni
care au lucrat zi şi noapte pentru a găsi un concept, care au realizat studii peste studii pentru a căuta oportunitatea unui
asemenea gen de spectacole, pentru a fi siguri că există un public ţintă şi o piaţă de desfacere. La urma urmelor, un succes
de proporţii trebuie fundamentat pe studii, pe sute şi mii de ore de muncă… doar nu e o joacă de copii.

Articolul are la bază interviuri acordate de Guy Laliberté 
de-a lungul timpului, ce pot fi vizionate pe

www.youtube.com



nFormularele de Înscriere trebuie semnate personal.
Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nici
cele semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.
n În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentru
virarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD indicată pe
fişă pentru a intra în posesia cardului. 
n Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurate în
Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să contacteze sediul din
Chişinău (adresa şi numărul de telefon sunt disponibile în cadrul secţiunii
„Programul şi adresele centrelor de distribuţie”).
n Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:
La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conform
Contractului MLM nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRL
Nr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998
(CUI) CIF: RO11258030
Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1
Judeţul: Bucureşti
Contul: RO16BRDE450SV01007574500
Banca: BRD-SMC

Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. 

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049; arad@foreverliving.ro  

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233; brasov@foreverliving.ro

Bucureşti:n Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: n Str. Constanţa 24, Cod 400158. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762; 

cluj@foreverliving.ro

Constanţa: n Str. Călăraşi 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243;

constanta@foreverliving.ro

Craiova: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444; 

craiova@foreverliving.ro

iaşi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591;

iasi@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

1 .La toate centrele de distribuţie din ţară
La sediul central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3 se pot ridica doar comenzile
personale.

2 .Prin Tel Verde, la numărul 0800 80 ALOE (0800 802 563) sau
021.222.00.22 (apelabil din orice retea de telefonie) de luni până vineri,
între orele 10:00 – 16:00. Ultima zi de comenzi este data de 25 a fiecărei luni.

3 .Online la adresa www.comenziforever.ro
Ultima zi de comenzi este penultima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru comenzile
achitate online.

ATENŢIE! În cazul coletelor livrate prin curier, vă rugăm verificaţi
integritatea coletului în prezenţa curierului. În cazul coletelor
deteriorate vă rugăm să întocmiţi un proces verbal în prezenţa
curierului care a livrat coletul.

Pentru coletele livrate în Bucureşti taxa de livrare este de 10 lei şi
se acceptă plata ramburs. Pentru comenzile cu adresa de livrare în
Bucuresti plasate până în ora 13, livrarea se face în cursul
aceleiaşi zile.

CUM COMAND PRODUSELE?

PROGRAMUL ŞI ADRESELE 
CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 
Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

PROGRAM: L: 9-19; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17
Luni şi miercuri, programul de lucru al departamentelor 
este între orele 9 şi 17

IMPORTANT

n La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products.

n La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar. 
Nu se acceptă plata în numerar.

n Prin serviciul BRD NET.

n La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

n RO24BRDE450SV09924624500 – doar pentru comenzile
prin Tel Verde şi online. Pentru procesarea cât mai rapidă a
comenzilor plasate online şi prin Tel Verde, vă rugăm să plătiţi în acest
cont.

n RO74BRDE450SV01018054500

n La trezorerie pentru cei care achită astfel produsele, în contul
RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leu
comunicat de BNR (se iau în calcul doar primele două
zecimale).

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

nPrin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi
Distributor Login / Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului
sunt LOGON ID (numărul de identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu
aţi primit sau aţi uitat parola, o puteţi afla prin 
e-mail la adresa office@foreverliving.ro (dacă aţi menţionat adresa de 
e-mail în Formularul de Înscriere), cu menţiunea În atenţia
Departamentului AS400, sau prin telefon la Sediul Central din
Bucureşti.
nPrin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobil
conectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifre ale
ID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP. 
User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parola trebuie să fie
diferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online.

Detalii despre serviciul SMS sunt 
disponibile pe www.foreverliving.com .

CUM AFLU SITUAŢIA 
PUNCTELOR CREDIT?

Sediu CentRAl:
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INFO

PROGRAM 1 MAI - PAŞTI PENTRU
CENTRELE DE DISTRIBUŢIE

MIERCURI, 1 MAI - TOATE CENTRELE DE DISTRIBUŢIE 
VOR FI ÎNCHISE

SÂMBĂTĂ, 4 MAI - TOATE CENTRELE DE DISTRIBUŢIE 
VOR FI DESCHISE ÎNTRE 
ORELE 9-17 (cu excepţia celui din Aviatorilor)

LUNI, 6 MAI - TOATE CENTRELE DE DISTRIBUŢIE 
VOR FI ÎNCHISE (cu excepţia celui din Cluj)

Republica Moldova:
Chişinău: n Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39;

moldova@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 10-18; M: 10-18; M: 12-20; J: 10-18; V: 10-18; 

Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.

Chiar dacă depozitele sunt închise, puteţi face oricând comenzi pe
www.comenziforever.ro



Calificările

lunii M
ARTiE

Manager 60
Niculina & Viorel Ciuchea 
Camelia & Daniel Dincuţă
Carmen & Gabriel Larion
Daniel & Maria Parascan 

Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Aurelia-Sidonia Polosca
Iuliana Mirela Popescu
Zenovia & Cătălin Riglea

Sponsorul lunii martie
Maria & Adrian Arghir, din Constanţa

Manager 60
Managerii care 
și-au reconfirmat
nivelul, acumu-
lând 60 de p.c.
personale și 
non-manageriale.

Felicitări Managerilor care în luna martie au acumulat cel puţin 60 p.c. personale şi non-manageriale!

Sponsorul lunii
Distribuitorul care
în decursul lunii a
adus în echipa sa
cele mai multe
persoane.

Sponsorul săptămânii
4   – 9 martie – Mihaela Dobre, din Chirnogeni, jud. Constanţa
11 – 16 martie – Maria & Adrian Arghir, din Constanţa
18 – 23 martie – Cătălina Mirela Matei, din Săveni, jud. Botoşani
25 – 30 martie – Maria & Adrian Arghir, din Constanţa

Sponsorul
săptămânii
Distribuitorii care
au înscris cele mai
multe persoane în
decurs de o
săptămână.

Manageri
Nume Localitate Sponsori
Aurelia-Sidonia Polosca Valul lui Traian, CT Niculina & Viorel Ciuchea

Asistent Manageri
Nume Localitate Sponsori
Vitalie & Elena Carabet Bucureşti Lixandra Acsinte
Liliana & Ionel Ţigănuş Constanţa Aurelia-Sidonia Polosca
Alexandru & Ala Bragari Durleşti, Rep. Moldova Vasile & Ana Peter

Manageri
Distribuitorii care au
obţinut 120 de p.c.
în 2 luni calenda-
ristice consecutive.

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna martie!

Supervizori
Nume Localitate Sponsori
Dragoş Bajan Constanţa Cristina & Gabriel Cristache
Bogos Monika Odorheiu Secuiesc, HR Vajda Katalin
Gabriel Borca Timişoara Georg Ioan Freer
Daniel Ioan & Rada Andreea Bote Cluj-Napoca Aurel & Veronica Meşter
Viktor Daniel Cremene Salonta, BH Nagy Ernő & Irma
Ioan & Florica Galai Săcuieu, CJ Vlad & Diana Olariu
Mihai Gherghel Gurghiu, MS Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Maria & Liviu Grui Timişoara Adriana & Ilie Carciuc
Dorina & Bogdan Hilohi Târgu Ocna, BC Carmen & Gabriel Larion
Laurenţiu Marian Minea Constanţa Liliana & Ionel Ţigănuş
Carmen Moldovan Cluj-Napoca Maria Pop
Florin & Daniela Saitis Braşov Daniel & Rada Bote
Mihail & Maria Tatarli Cantemir, Rep. Moldova Mihail Caraivan

Supervizori
Distribuitorii care
au obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Senior Manageri
Nume Localitate Sponsori
Niculina & Viorel Ciuchea Constanţa Mariana Iuga

Senior Manageri
Distribuitorii care au
2 Manageri recunos-
cuţi în prima linie
sponsorială.

Asistent Manageri
Distribuitorii care
au obţinut 75 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.
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Top 10 non-managerial
1. Niculina & Viorel Ciuchea 
2. Camelia & Daniel Dincuţă
3. Daniel & Maria Parascan 
4. Aurelia-Sidonia Polosca
5. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 

6. Carmen & Gabriel Larion
7. Vasile & Ana Peter
8. Zenovia & Cătălin Riglea
9. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
10. Aurel & Veronica Meşter

Top 10 Noi Distribuitori
1. Vitalie & Elena Carabet
2. Elena & Toader Dumitrache
3. Adriana & Valentin Niţu
4. Liliana & Ionel Ţigănuş
5. Mihai Gherghel

6. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 
7. Doina & Neculai Iordache
8. Corina & Constantin Constantinescu
9. Doru & Sara Miraviţchi
10. Constantin & Tania Popa

Top 10 non-managerial
Primii 10 distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte non-manageriale.

Top 10 Noi Distribuitori
Primii 10 Distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte de la Noii Distribuitori.

Top 20
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (2) 
3. Maria Pop (3)
4. Gizella & Marius Botiş (5)
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7)
6. Niculina & Viorel Ciuchea (9)
7. Carmen & Gabriel Larion (6)
8. Daniel & Maria Parascan (4) 
9. Vajda Katalin (8) 
10. Ramona & Dorin Vingan (nou)

11. Marilena & Teodor Culişir (19)
12. Mircea & Dana Olariu (11)
13. Smaranda Sălcudean (12)
14. Cristiana & Eugen Dincuţă (10)
15. Constantin & Tania Popa (18) 
16. Petru & Emilia Truşcă (14)
17. Kele Mónika (15)
18. Aurelia-Sidonia Polosca (nou)
19. Iuliana Mirela Popescu (nou)  
20. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu (17)

Top 20
Primii 20 de Distribuitori, în funcţie de
punctele totale, care au realizat statutul de
Activ (1pc în nume personal, cel puţin 3 pc
de la Noi Distribuitori și cel puţin un
Asistent Supervizor).

Programul de mașină
STIMULENTUL I

Iulia Beldiman
Niculina & Viorel Ciuchea
Marilena & Teodor Culişir
Cristiana & Eugen Dincuţă
Angela & Valentin Gherghe
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

Petru & Emilia Truşcă
Ramona & Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter

Programul de mașină
Managerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinesc
următoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300
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Calificările

lunii M
ARTiE

Asistent Supervizori
Ababei Rodica                           Tg.Ocna           
Agapi Mariana Liliana                    Baia Mare           
Airimitoaie Viorica                    Constanta           
Albert Stan Viorica                     Brasov           
Andries Natalia                        Chisinau           
Anghel Oxana                            Cahul           
Anitescu Ana                            Drobeta Turnu Severin
Ardelean Anamaria Denisa                 Lugoj           
Axentiev Daniela                         Constanta           
Babescu Silvana Violeta                  Timisoara           
Baciu Dana                               Piatra Neamt           
Badiceanu Filofteia                      Com.Merisani           
Bajka Zsombor                            Cernat           
Balan Ana                                Slatina           
Balan Carmen Elena                       Constanta           
Bancila Sebastian & Angelica              Ploiesti           
Baranga Constantina                      Cernavoda           
Barta & Szabolcs Oscar                     Tasnad           
Batrinu Tatiana                          Chisinau           
Bazavan Ioan                             Craiova           
Bazavan Mihaela                          Craiova-Dj           
Bejenari Radu                            Mun Chisinau           
Beznea Adrian & Laura                     Galati           
Biro Csilla                              Gheorgheni           
Birsan Cristina                          Ploiesti           
Bizgan Valentina                         Puhaceni           
Blui Cristina                            Bacau           
Bobeica Silvia                           Zemes           
Bobis Adriana                            Cluj-Napoca           
Bodoarca Elena & Emanuel                  Edmonton           
Bogos Elena Petronela                    Botosani           
Bologa Ion                               Drochia           
Bondarenco Olesea & Ion                   Cahul           
Borbely-Bartis Gyongyver Arpad          Gheorgheni           
Botea Ilie                               Giurgiu           
Botnari Valentina                        Criuleni           
Bucin Danila                             Reghin           
Burcea Gica                              Teleorman           
Burlan Simona Elena                      Gaiesti           
Butnari Dumitru & Cristina                Chisinau           
Butoi Daniela                            Craiova            
Campean Sebastiana Roxana                Cluj           
Capalna Daniela                          Chisinau           
Caraulasu Elena & Ion                     Bucuresti           
Cazac Mihail                             Rezina           
Cernea Iulia Roxana & Alexandru Robert Bucuresti           
Cernoliova Angela                        Chisinau           
Chira Alina Dorina                       Danestii Chioarului           
Chirila Elena                            Bozienii De Sus           
Chirila Sandica & Ion                     Galati           
Chiroiu Iuliana                          Galati           
Ciobanu Maria                            Iasi           

Ciobescu Dumitru Bogdan                  Tg Jiu           
Ciocanari Valentina                     Chisinau Dumbrava           
Ciocea Ioana & Gheorghe                   Galati           
Ciotic Laura-Ludmila                     Constanta           
Circiumaru Iuliana                       Baicoi           
Ciuciuc Natalia                          Arad           
Ciurea Andreea                           Com Merisani           
Cobalschi Stela                          Telenesti           
Cochirlea Dan Marius                     Bucuresti           
Cojocariu Valentina                      Iasi           
Constantinescu Marilena                  Bucuresti           
Cosma Claudia Laura                      Arad           
Costa Florica & Daniel                    Arad           
Costescu Petru                           Bacau           
Costiuc Manole                           Hincesti           
Cotae Alexandra                          Cluj Napoca           
Cotorobai Ion                            Straseni           
Covaci Valeriu                           Cahul           
Cozaev Mariana                           Chisinau           
Cracea Mariana-Alexandra                 Com Scrioastea           
Curtacai Nurten                          Eforie Nord           
Darvas-Incze Zalan Lenke                Gheorgheni           
Dascal Mihail                            Or Balti           
Deak Eniko                               Tg.Secuiesc           
Dezsy Erika                              Od.Secuiesc           
Dobre Ileana                             Tirgoviste           
Dobre Maria Magdalena                    Bucuresti           
Dogot Aliona                             Chisinau           
Doncila Valeri                           Stefan Voda           
Dragan Aurelia                           Timisoara           
Dragomir Adrian Nicolae                  Bucuresti           
Duma Elena                               Ploiesti           
Dumitrache Mihaela & Costinel     Darmanesti           
Dumitrascu Monica Daniela                Bucuresti           
Dumitrescu Stan & Elena                    Bucuresti           
Dumitrescu Raluca                        Rimnicu Sarat           
Dumitru Elisabeta                        Bucuresti           
Dunas Nadejda & Anatol                    Cahul           
Durla Ionica Liliana                     Craiova           
Dutu Florina-Magdalena                   Constanta           
Epureanu Ana Maria                       Iasi           
Flonta Lidia Delia                       Oradea           
Florea Camelia                           Baia Mare           
Florea Elena & Cornel                     Piatra Neamt           
Florescu Gabriela                        Constanta           
Florescu Mirela Ionela                   Curtea De Arges           
Fodoca Angela Violeta & Daniel Viorel     Cizer           
Formanciuc Andrian                       Cahul           
Fratia Daniel                            Craiova            
Fritu Cristina                           Bucuresti           
Gaiceanu Octavian                        Ungheni           
Gaiceanu Vitalie                         Ungheni           

Gajula Victor                            Balti           
Garai Anita                              Chisineu-Cris           
Gatstramb Eugenia                        Iasi           
Gavanescu Melania Ani                    Tirgu Jiu           
Geica Daniela Maria                      Tg.Jiu           
Ghelasa Mirela                           P.Neamt           
Gherasim Angela & Constantin              Piatra Neamt           
Ghita Elena Daniela                      Ploiesti           
Gilbea Mariana                           Bucuresti           
Gornea Agnesa                            Chisinau           
Gorun Dorinela                           Tg Jiu           
Gozman Marioara & Cracuin                 Arad           
Grib Valin                               Floresti           
Grigoriu Mihaela Monica                  Corbeanca           
Grigorovici Steliana Valentina           Bucuresti           
Grigoruta Elena                          Hiliseu Closca           
Grosu Florentina Roxana                  Constanta           
Gyenge Ana Maria                         Tonciu           
Hadjaeva Galina                          Basarabeasca           
Hanu Andreea-Loredana                    Constanta           
Hazeena Mirela                           Zalau           
Herea Speranta Giulia & Dumitru Daniel    Iasi           
Hodivoianu Daniela Elena                 Com Toporu           
Holban Vetuta                            Dr.Tr.Severin           
Hopulele Cristian                        Roman           
Hunea Adriana Elena                      Suceava           
Husasan Angela Florica & Ioan             Sinmartin           
Ichim Lamiita                            Barlad           
Ion Maria Magdalena                      Prahova           
Ionascu Ionela Claudia                   Roman           
Ionita Niculina Madalina                 Branesti           
Iscru Claudia                            Tg Jiu           
Iurea Claudia Andreea                    Arad           
Ivantu Mihaela-Ioana                     Calafat            
Jitareanu Mihaela                        Iasi           
Jozsa Norbert Nicolae                    Arad           
Jumolea Lizica                           Bengesti-Ciocadia           
Kindler Elisabeth                        Bucuresti           
Lazar Ion & Galina                        Ungheni           
Leahu Cerasela Ionela                    Bacau           
Leahu Larisa                             Orhei           
Lefter Maria & Marian                     Bacau           
Lepindea Dan Adrian & Mihaela             Sibiu           
Liu Yan                                  Zlatna           
Lorinczi Katalin                         Od.Secuiesc           
Luca Glicheria                           Bacau           
Luca Iurie                               Drochia           
Luca Tatiana                             Chisinau           
Lucaci Florentina                        Tamaseni           
Lungu Ioan Camelia                      Brasov           
Lupea Luminita                           Constanta           
Lupu Veronica                            Iasi           

Asistent Supervizori
Distribuitorii care au obţinut 2 p.c. în 2
luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate
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Maier Ioana                              Gaesti           
Manea Ghinita Simioana                   Bucuresti           
Manole Cristina                          Bucuresti           
Marc Angela & Radu                        Satu Mare           
Marcovici Anca                           Bacau           
Marcus Marius Ciprian & Milentina         Mosnita Noua           
Marginean Carmen Cristina               Floresti           
Marin Gicu Viorel                        Remus           
Mihai Norica                             Craiova            
Mihalache Catalina Anca                  Mangalia           
Mihaly Erno                              Tg.Secuiesc           
Mina Gabriela & Dumitru                   Strugari           
Miravitchi Doru Alexandru & Sara          Baia Mare           
Miron Clavdia                            Straseni           
Miron Vitalie                            Straseni           
Mironescu Vlad Ion & Alina Mihaela        Popesti Leordeni           
Mitrea Viorica                           Falticeni           
Miu Augustina Elena                      Bucuresti           
Mladin Adelaida                          Arad           
Moca Gabriel                             Oradea           
Mocan Corina Loredana                    Satu Mare           
Mocanu Oana                              Focsani           
Modol Darius Constantin                  Alba Iulia           
Moldovan Florica                         Cluj Napoca           
Moraru Florin Catalin                    Vatra Dornei           
Mugureanu Parascovia & Mihail             Straseni           
Muntean Catalin George                   Codlea           
Muntean Vadim                            Briceni           
Muscalu-Murariu Alexandrina              Pantelimon           
Nadasan Mircea                           Reghin           
Neagu Bianca Georgeta                    Constanta           
Nedelcu Carmen                           Navodari           
Negrut Aurelia                           Timisoara           
Nica-Cherbel Camelia                     Bucuresti           
Nicula Daniela                           Constanta Ct           
Niculau Georgeta & Traian                 Bucuresti           
Nita Camelia                             Vama           
Oancea Mihaela                           Bucuresti           
Olariu Dinu                              Botosani           
Oltean Tiberiu                           Solovastru           
Olteanu Alexandru                        Botosani           
Omer Seban                               Medgidia           
Onye Calin                               Baia Mare           
Oprea Corina                             Slatina           
Oprisan Cristina                         Tupilati           
Oprisan Elena & Constantin                Tupilati           
Orascu Jeana                             Bucuresti           
Orzan Ilona Csaba                       Targu Mures           
Osan Sabina Daniela                      Arad           
Osan Tudor Andrei                        Baia Mare           
Ostafe Mihaela-Aura                      Dorohoi           
Paduraru Veronica                        Chisinau           

Paiul Mirela                             Bucuresti           
Pana Nicolae                             Ploiesti           
Pantis Gabriela & Sorin Valer             Chisineu Cris           
Paraschiv Elena                          Ploiesti           
Paraschiv Svetlana                       Chisinau           
Parju Maria                              Pascani           
Pascalau Iudita                          Huedin           
Pascalau Monica Sidonia                  Huedin           
Pascu Gheorghe                           Arad           
Patcas Stefania Anca                     Oradea           
Paval Elena Daniel                     Strugari           
Perju Elena & Vasile Viorel               Bacau           
Petcov Mihaela Laura                     Bucuresti           
Petrea Diana Alina                       Bacau           
Petrenco Olesea                          Mun.Chisinau           
Petrutiu Maria                           Chinteni           
Pintea Vasile                            Orhei           
Pinzaru Elena                            Rezina           
Pinzaru Grigore                          Rezina           
Pitu Stefania Daniela                    Alba Iulia           
Plesa Marius                             Hunedoara           
Plesca Natalia                           Chisinau           
Plesoianu Petre Elena                   Ploiesti           
Podgoreanu Gabriela & Marius Vasile       Caciulesti           
Pojar Constantin Iulian                  Arad           
Polgar Szabolcs                          Remetea           
Pop Gena                                 Suceava           
Popa Ciprian-Sebastian                   Bucuresti           
Popa Maria Aurel                        Galati           
Popa Mihaela                             Birnova           
Popescu George Mihail                    Ploiesti           
Popescu Ioana Cristiana                  Cluj Napoca           
Popescu-Poenari Mariana Ionela           Vama           
Porneala Gheorghe                        Bucuresti           
Prejbeanu Simona                         Com Balanesti           
Proca Elena                              Galati           
Pruteanu Bianca Diana                    P.Neamt           
Puchianu Alina                           Brasov           
Puiu Viktoria Nicolae                   Buzau           
Radu Liviu & Ioana                        Buftea           
Raileanu Sergiu                          Falesti           
Rascol Adrian Marius                     Tg Jiu           
Rob Lavinia Cristina                     Cehu Silvaniei           
Romila Daniela Roxana                    Iasi           
Rosu Petronela Oana                      Onesti           
Rotaru Daniela                           Piatra Neamt           
Rotaru Tita                              Onesti           
Rusinoiu Steliana                        Braila           
Rusu Alina-Mihaela & Gabriel-Adrian       Radauti           
Rusu Cornelia & Constantin                Tg Jiu            
Rusu Gabriel                             Bistrita           
Rusu Mariana                             Neamt           

Saghin Mihaela                           Chisinau           
Salcianu Ana Maria                       Ineu           
Salvan Vasile Florica                   Com Cetate           
Samson Claudiu Gabriel & Marieta          Cluj           
Sandor Attila                            Dumbrava           
Sandor Gyongyi                           Odorheiu Secuiesc           
Sandru Valeria                           Rm Vilcea           
Sarateanu Bogdan & Georgiana              Ploiesti           
Savin Ana                                Bacau           
Scripcaru Calin                          Iasi           
Sfara Anamaria Alexandra                 Baia Mare           
Simionescu Eugen & Valentina       Ghercesti           
Singureanu Ionela Daniela                Bucuresti           
Slave Elena                              Tulcea           
Socaciu Petrut Lilian                    Targu Trotus           
Socarici Manuela Ana                     Constanta           
Spaga Denis                              Chisinau           
Stan Vasile                              Constanta           
Stancu Cristea                           Constanta           
Stancu Mirela                            Ovidiu           
Stoican Iulian                           Bucuresti           
Sucian Lavinia Maria & Paul Gheorghe      Bistrita           
Tamas Irma Zoltan                       Gheorgheni           
Tanase Horia                             Bacau           
Tanase Stefan                            Constanta           
Tarta-Haiduc Lavinia Delia               Cluj           
Tecsa Viorica                            Cugir           
Tirlaru Ovidiu                           Moinesti           
Toderoiu Ovidia                          Bucuresti           
Toma Amram Richardo                      Baia Mare           
Toma Maria Alina                         P.Neamt           
Trica Luminita                           Bacau           
Trifan Mariana-Cristina                  Suceava           
Trifan Sergiu Marian                     Suceava           
Trutiu Simona Viorica & Florin Nicolai    Arad           
Tuchel Virginia                          Constanta           
Turcan Maria Florica                     Brasov           
Udriste Domnica Corina                   Matasari           
Ungureanu Camelia Violeta                Rm Vilcea            
Ungureanu Rodica                         Ghimes Faget           
Vanca Ana                                Cluj           
Vasarhelyi Cristina                      Carei           
Vasilache Toader                         Piatra Neamt           
Vesa Mariana                             Cermei           
Vesa Victoria                            Timisoara           
Vid Andrei Adrian                        Baia Mare           
Vioara Ana                               Hincesti           
Vlaic Alin Ovidiu & Anca Bianca           Cluj Napoca           
Zaharie Andrei Alexandru                 Baia Mare           
Zegrea Neculai &  Lucica                   Constanta           
Zinca Rozalia                            Com Ciocanesti           
Zubec Bianca                             Nasaud           

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările

lunii MARTiE
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