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Când vorbeşti de perioada
sărbătorilor te gândeşti la multe
lucruri – să fii împreună cu cei
dragi, să vă bucuraţi împreună,
să reflectaţi la trecut şi să priviţi
spre viitor. Pentru noi, în Forever,
înseamnă să ne gândim la
succesele din 2014, să ne
stabilim ţelurile pentru 2015 şi
să punem în aplicare noi
planuri entuziaste.

2014 a fost un an extraordinar.
Am umplut Arena O2 din
Londra cu peste 20.000 de
persoane, am avut mai mulţi
Eagle Manageri decât niciodată
şi am ajutat oameni din întreaga
lume să arate mai bine şi să se
simtă mai bine cu noul program
Forever F. I. T. şi celelalte produse

minunate pe care le avem. 2014
a fost, de asemenea, un an al
învăţării şi fiecare provocare
ne-a ajutat să găsim căi de a fi
mai buni şi de a creşte.

Sfârşitul anului nu înseamnă,
însă, că trebuie să încetinim
ritmul, ci, din contră, să
mergem cu şi mai mare viteză
înainte. Aşa cum ştiţi cu toţii,
sărbătorile sunt un anotimp al
generozităţii. Iar asta înseamnă,
cu siguranţă, daruri alese cu
grijă pentru prieteni şi familie.
Dar înseamnă şi celelalte lucruri
pe care le poţi oferi celor pe
care-i iubeşti şi de care îţi
pasă. Asta poate să însemne
să dăruieşti din timpul tău, să
donezi sau să împărtăşeşti
experienţe minunate cu cei din
jur. Pentru noi înseamnă să
oferim darul Forever.

Să le vorbeşti despre Forever
celor pe care-i iubeşti nu
înseamnă doar să-i ajuţi să

arate mai bine şi să se simtă
mai bine. Înseamnă şi să le
împărtăşeşti şansa unei vieţi la
care poate n-au îndrăznit
niciodată să viseze. Să văd
cum compania şi produsele
noastre minunate au ajutat
atâţia oameni în întreaga lume
este cu adevărat cea mai mare
binecuvântare din viaţa mea.

2014 a fost cel mai bun an
Forever de până acum şi cred
sincer că viitorul nu ne poate
aduce decât ceva excelent.

De la familia noastră pentru a
voastră – Sărbători Fericite,
Crăciun fericit şi mulţumesc
pentru tot ceea ce faceţi.

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”.

CUM POT AFLA PUNCTELE CREDIT?
1. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca
distribuitor şi vei avea acces la situaţia punctelor tale.
Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând un
e-mail la office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În
atenţia Departamentului AS400” sau poţi contacta
telefonic Sediul Central din Bucureşti.
2. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului
FLP) şi parola (parola iniţială este formată din ultimele 6
cifre ale ID-ului FLP), la numărul 0745.072.689. User-ul
şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu.

sĂRBĂTORI  FERICITE
TUTUROR
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De fiecare dată în luna decembrie
oraşele sunt cuprinse de frenezie.
Străzile sunt pline de maşini, magazinele
fac vânzări de milioane de euro.
Coşurile din supermarket se umplu de
produse, frigiderele şi cămările se
aglomerează cu provizii. Ce îi face pe
oameni să acţioneze aşa? 

Poate faptul că doresc să trăiască
intens starea de sărbătoare şi să simtă
prosperitatea. Vor să petreacă această
perioadă în belşug, într-o atmosferă
care le dă senzaţia de împlinire. Vor
ca sfârşitul anului să fie promisiunea
perfectă pentru anul care o să
înceapă. Poate vor să simtă că au
succes, că reuşesc în ultimele zile,
ultimele ore ale lui decembrie să
obţină ceva valoros. 

Numai că succesul nu vine din ceea
ce obţinem, din ceea ce putem
cumpăra, ci din ceea ce noi înşine
devenim. 

Succesul nu este o  maşină mare sub
bradul de Crăciun împodobit în curtea
vilei proprietate personală. Succesul
este măreţia dinăuntrul vostru. Când
permiteţi măreţiei interioare să-şi
deschidă aripile puteţi atrage şi vila
proprietate personală, şi maşina
scumpă, pentru că nu casa şi maşina îl
fac pe omul de succes, ci omul de
succes face tot ce îi aduce prosperitatea.

Bogăţia interioară creează bogăţia
materială.

Dacă hotărâţi să creşteţi puteţi să
atingeţi visul pe care îl aveţi – oricât
de greu de atins ar putea să pară
pentru ceilalţi oameni. Puteţi să aveţi
mai mult decât aţi avut, deoarece
puteţi deveni mai mult decât sunteţi
acum. 

Aşadar faceţi bilanţul celor douăsprezece
luni şi gândiţi-vă: sunteţi mulţumiţi
pentru ceea ce aţi devenit anul acesta?
Poate că nu aţi obţinut încă tot ce vă
doreaţi în ianuarie, dar dacă în drumul
vostru v-aţi descoperit calităţi pe care
nu le cunoşteaţi, dacă v-aţi cultivat
perseverenţa, v-aţi folosit o putere
interioară de care nu vă credeaţi în
stare înseamnă că acum sunteţi o
treaptă mai sus decât la începutul
anului.

Întăriţi această încredere – în voi
înşivă, în ţelurile pe care vi le stabiliţi,
în compania Forever care vă susţine
total. Şi amintiţi-vă că nu există niciun
motiv să vă faceţi un plan B pentru
simplul motiv că v-ar distrage atenţia
de la planul A. Amintiţi-vă că încrederea
în sine este o calitate pe care toţi
oamenii de succes o dovedesc. 

Aveţi în faţă 2015, anul în care vă
puteţi transforma din temelii viaţa, vă

puteţi propulsa afacerea la un nivel
excepţional. Pentru ca aceste schimbări
să devină realitate e nevoie ca voi
înşivă să vă transformaţi. 

Exact în măsura în care vă modelaţi
felul de a gândi vă veţi modela şi
viaţa. Nu aşteptaţi nimic semnificativ,
dacă nu vă asumaţi aceste transformări
interioare. Nu vă aşteptaţi ca echipa
să meargă mai bine, dacă voi nu
deveniţi lideri mai buni. Dacă doriţi
mari schimbări e nevoie să faceţi în voi
înşivă schimbări radicale. 

Îndrăzniţi, aveţi toate motivele, toate
şansele, toate calităţile. Deveniţi în
următoarele douăsprezece luni mai
mult decât sunteţi acum, pentru a avea
mai mult decât aveţi acum. Deveniţi
succesul pe care vi-l doriţi.

Cu încredere în ceea ce sunteţi şi
deveniţi, vă dorim Crăciun Fericit şi La
Mulţi Ani!

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

ÎNDRĂZNIŢI, 
avEŢI  TOaTE  şaNsElE
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Aloe vera
te inspiră să dăruieşti
Forever te provoacă să fii diferit în acest an de sărbători, iar Aloe vera te inspiră să alegi cele mai
potrivite daruri pentru cei pe care-i iubeşti. „Arăţi bine, te simţi bine” este filozofia care ne
ghidează atunci când concepem şi lansăm pe piaţă produse cu ingrediente de cea mai bună
calitate şi atent selecţionate, pentru ca tu să radiezi de sănătate şi frumuseţe.

Mai sunt doar câteva zile până când magia Crăciunului va pătrunde în casele şi în sufletele
tuturor şi, dacă ai fost pe fugă şi n-ai avut timp să cauţi darurile potrivite pentru cei dragi, îţi
propunem câteva idei inspirate doar la un clic distanţă – www.comenziforever.ro

Cu minerale marine naturale ce curăţă tenul
în profunzime şi îi redau echilibrul, această
mască facială îţi pregăteşte tenul pentru o
petrecere de neuitat.

Recâştigă strălucirea din ochi cu această cremă
emolientă concepută special pentru a reduce

aspectul ridurilor şi a ajuta pielea atât de delicată
din jurul ochilor să-şi recapete elasticitatea. Ideală

şi pentru rutina de îngrijire de după petrecere.

Aloe Scrub

Forever Marine Mask

Forever Alluring Eyes
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Ia-ţi adio de la pielea aspră din sezonul rece. Îndepărtează
delicat celulele moarte de pe faţă şi corp cu acest
exfoliant bogat în Aloe vera şi microsfere de jojoba, ce-ţi
lasă pielea curată şi strălucitoare.
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Rujul roşu e unul dintre cele mai versatile produse de beauty şi
poate fi purtat la orice oră din zi şi în orice context. Cherry Red,
Pomegranate sau Watermelon sunt doar trei dintre nuanţele de
rujuri delicat parfumate cu vanilie delicioasă, pentru buze perfecte. 

Delicious Lipstick

Forever Aloe Vera Gel &
Forever CardioHealth

Gentleman’s Pride
Aftershave balsam cu Aloe vera, fără alcool, intens

hidratant. Textura sa mătăsoasă revitalizează tenul şi
calmează iritaţiile provocate de lama de ras. 

Un amestec revigorant de accente vegetale şi fructate
conferă acestui parfum creat special pentru Forever o

aromă proaspătă, senzuală, intens masculină. 

Forever Freedom & Aloe Heat Lotion
Celebrul gel de Aloe vera, cu toate proprietăţile sale binefăcătoare, îmbogăţit
cu sulfat de glucozamină, sulfat de condroitină şi MSM pentru toţi cei
preocupaţi de sănătatea şi mobilitatea articulaţiilor, împreună cu Aloe Heat
Lotion, ideală pentru un masaj relaxant după o zi lungă la schi, pe patinoar
sau pur şi simplu în aer liber.

25th Edition for Men

Forever Aloe Bits N’ Peaches & Forever Kids
Gel de Aloe vera cu suc de piersici bine coapte şi
aromate, plus vitamine şi fitonutrienţi din surse
naturale – sănătate din belşug pentru copii fericiţi.

Combinaţia ideală dacă îţi pasă de sănătatea
inimii celor pe care-i iubeşti.

Cumpărături plăcute şi un Crăciun
de poveste, aşa cum ţi-l doreşti!
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Sinele din viitor

A doua persoană eşti tot TU, dar
să-i spunem, deocamdată, TU cel
Ideal. TU cel Ideal are întotdeauna
energia necesară pentru a duce la
bun sfârşit ceea ce-şi planifică. TU
cel Ideal a citit toate materialele
de informare şi auto-perfecţionare
oferite de Forever Living Products
(inclusiv articolele de faţă). El a
selectat ceea ce i se potriveşte şi
consideră că-l va ajuta. Apoi a pus
în practică ideile, recomandările,
exerciţiile şi soluţiile pentru
creşterea afacerii, indiferent de
gradul de dificultate sau efort pe
care îl presupun. TU cel Ideal şi-a
atins obiectivele şi a ajuns să-şi

împlinească „de ce”-ul de la
începutul carierei Forever.

Cine sunt TU şi TU cel Ideal? Tu eşti
chiar persoana care citeşte acest
paragraf. Poate că eşti uşor obosit
sau preocupat de lucrurile pe care
urmează să le faci. Ai gândurile în
altă parte. Poate că entuziasmul
nu-ţi este la cel mai ridicat nivel,
iar articolul de faţă nu reuşeşte să
te umple de elan. 

TU cel Ideal este TU din Viitor. Nu e
vorba despre TU, cel care vei
deveni după ce termini de citit
acest articol. Nici de TU cel de

mâine dimineaţă. TU din Viitor
este persoana pe care ţi-o
imaginezi că a pus în practică tot
ceea ce şi-a propus.

TU din Viitor a reuşit să formuleze,
împreună cu oamenii din jurul său,
Misiunea, Viziunea şi Valorile
echipei din care face parte. TU din
Viitor are întotdeauna timp şi
energie, pentru că a pus în
practică recomandările şi ideile
care-l ajută să le administreze
optim. TU din Viitor are sub
control propriul limbaj al corpului,
pentru a utiliza comunicarea 
non-verbală în avantajul său. TU

Aş vrea să-ţi fac cunoştinţă cu două persoane interesante. 

Prima eşti chiar TU. Acel TU expus tentaţiilor de a amâna activităţi importante, dar nu şi urgente. Acel TU
care evită anumite acţiuni ce presupun efort, timp şi energie. Acel TU care nu are întotdeauna voinţa
necesară să planifice, să păstreze legătura, să participe la întâlniri, să contacteze persoane noi sau să ţină
prezentări de produs şi oportunitate.
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Trimite o scrisoare lui TU din
Viitor. Descrie-i ce vei face în
cursul anului 2015 pentru a-ţi
atinge obiectivele. Care sunt
speranţele tale actuale pentru TU
din Viitor? Cum crezi că va arăta
el? Ce va avea, va gândi, va simţi

la finalul anului 2015? Poţi scrie şi
gândindu-te invers: pentru ce îţi
va mulţumi, ce decizii prezente
sau acţiuni viitoare îl vor ajuta?
Psihologii spun că o astfel de
scrisoare te va face să fii mai
conectat cu sinele din viitor.

Intră pe www.FutureMe.org şi
trimite această scrisoare pe
email-ul tău, cu livrare la data pe
care o stabileşti, în viitor.

Alexandru Israil
Specialist marketing

E X E R C I Ţ I U

din Viitor foloseşte reţelele de
socializare pentru a câştiga
încrederea celorlalţi şi a deveni
popular, cu implicaţii pozitive în
evoluţia propriei afaceri. TU din
Viitor participă la toate evenimentele
importante Forever şi ştie întotdeauna
cum să administreze relaţia cu cei
din jur. El vorbeşte mai puţin, ascultă
mai mult, este cu adevărat interesat
de problemele celorlalţi şi priveşte
lucrurile şi din punctul lor de vedere.
Astfel, TU cel din Viitor poate să
descopere „de ce”-urile consumatorilor
de produse Forever şi să-i promoveze
la rangul de distribuitori. El reuşeşte
permanent să păstreze legătura cu
cei din echipă, cu clienţii potenţiali
sau cu cei pe care-i aprovizionează
regulat cu produse Forever. TU din
Viitor are întotdeauna planurile bine
făcute pentru a-şi atinge obiectivele
stabilite, dar culmea este că se şi ţine
de ele, pas cu pas.

TU din Viitor este mai bine organizat
şi mult mai motivat decât TU cel din
prezent. Ceea ce înseamnă că ar fi
mai bine să-l laşi pe TU din Viitor să
se ocupe de lucrurile dificile. Aceasta
este una dintre cele mai enigmatice
erori pe care mintea umană le face:
credem că sinele din viitor este o altă
persoană. De cele mai multe ori TU
din Viitor este idealizat şi eşti
convins că el va face tot ceea ce tu
nu poţi, nu vrei sau nu ai chef să faci
astăzi. El va găsi soluţia miraculoasă,
timpul şi energia necesare pentru a

face ceea ce TU din prezent ţi-ai
propus. Până când el se va apuca de
treabă, situaţia se va îmbunătăţi,
astfel încât TU din Viitor va reuşi.

Uneori, lui TU cel de acum nu-i pasă
de TU cel din Viitor (ex. dacă fumezi,
nu ai grijă de sănătate, te îndatorezi
la bănci sau îţi strici relaţiile cu
ceilalţi). Alteori, crezi că TU din Viitor
nu va fi acelaşi cu TU de azi: eşti
convins că, în mod miraculos, în
viitor vei găsi energia, banii, voinţa
sau puterea de a face tot ceea ce 
ţi-ai propus. Problema este că TU 
din Viitor va fi tot timpul împins şi
mai spre viitor. 

Există, însă, câteva modalităţi de a le
aduce pe cele două personaje mai
aproape. Una s-ar putea numi
„distrugerea podurilor de retragere”.
Pierzi prea multă vreme în faţa
televizorului? Vinde-l şi renunţă la
abonamentul de cablu. Nu reuşeşti
să faci mişcare fizică suficientă?
Cumpără-ţi un abonament scump,
pe un an întreg, la o sală de fitness.
Nu faci suficiente prezentări de
produs? Închiriază o sală câte două
ore pe săptămână, timp de un an
întreg, cu plata în avans. Nu ai destul
timp pentru afacerea ta Forever?
Renunţă la slujba curentă şi dedică-te
în întregime acesteia. Fă de aşa
manieră încât să nu-ţi mai convină să
nu ai voinţă. Întreabă-te ce barieră
poţi pune între ceea ce eşti tentat să
faci şi ceea ce ar trebui să faci.

Motivează-l pe TU din Viitor. Nu e
nimic ruşinos în a te recompensa
atunci când reuşeşti să atingi un
obiectiv. Şi mai eficient este să te
sancţionezi atunci când cedezi şi 
nu-ţi mai urmăreşti ţelul stabilit.
Încearcă www.stickk.com , un
website care te poate ajuta să stai pe
drumul propus (de ex. aici poţi dona
bani în scopuri caritabile dacă nu te
ţii de treabă).

Imaginează-ţi persoana TU din Viitor.
Gândeşte-te la tine: cum vei arăta, ce
vei gândi, ce vei regreta sau de ce te
vei bucura, ce vei deţine sau cum te
vor privi cei din jur dacă vei lua
deciziile corecte şi vei ajunge să-ţi
îndeplineşti un anumit obiectiv.
Încearcă să-ţi formezi o imagine cât
mai reală şi mai intensă a viitorului.
Creierul tău va lua mai în serios
consecinţele pe care deciziile tale
actuale le vor avea şi puterea voinţei
îţi va creşte proporţional.

Abilitatea de a-ţi controla emoţiile,
atenţia şi comportamentul, capacitatea
de a rezista tentaţiilor şi de a lua
deciziile corecte îţi influenţează
serios atât sănătatea, securitatea
financiară sau relaţiile cu ceilalţi, cât
şi evoluţia profesională. Controlează-l
pe TU cel din prezent, identifică-te
mai mult cu TU cel din Viitor şi vei fi
surprins cât de multe vei reuşi să
schimbi în bine.
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LA ORICE PETRECERE
Impecabilă

Ţi-ai făcut deja planurile pentru petrecerile de Crăciun şi Revelion? Ai ales ţinuta
potrivită? Nu uita de machiajul care va întoarce cu siguranţă priviri. Joacă-te cu
nuanţele! Pune în evidenţă culoarea ochilor cu nuanţe de negru şi gri, defineşte-i cu
creionul negru şi dă volum şi culoare genelor. Încheie cu rujul în nuanţa potrivită.

Un machiaj fără cusur
începe cu pregătirea
corectă a tenului. Aplică
Sonya Aloe Purifying

Cleanser, urmat de Sonya
Refreshing Toner. Continuă cu
Aloe BB Creme, un produs
minunat ce se aplică într-un strat
fin, prin tapotare. Pentru o
acoperire mai mare poţi să aplici,
peste BB Creme, nuanţa potrivită
de Cream to Powder Foundation.

Pentru estomparea cearcănelor aplică în
zona de sub ochi Concealer Duet. Este
indicat ca anticearcănul să fie cu maxim
un ton şi jumătate mai deschis decât
fondul de ten. O tuşă de Mineral

Makeup sau Delicate Finishing Powder fixează
machiajul şi îi conferă rezistenţă în timp.

Articol realizat cu sprijinul Laurei Buţurcă, 
beauty trainer & make-up artist
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Trusa de farduri Sand Dune te va ajuta să corectezi
şi să evidenţiezi sprâncenele şi zona de sub arcadă.

Culoarea mai închisă o foloseşti cu
pensula specială pentru sprâncene, iar cu
o pensulă mai plină, mai amplă vei folosi
culoarea mai deschisă. Din trusa Night Sky
vei aplica pe toată suprafaţa pleoapei cea

mai închisă culoare de fard (negru). Pentru un plus de
originalitate, aplică şi puţin fard din trusa Waterfall. 

La baza genelor te va ajuta
aplicarea unei tuşe de creion
Defining Eye Pencil Black,
pentru un plus de contur şi
pentru definirea ochilor.

Lengthening
Mascara sau
Volumizing
Mascara te
ajută să

conferi amplitudine sau
volum genelor, pentru
o privire seducătoare.

Finisează
machiajul
cu o tuşă
de fard
de obraz

din gama Brilliant
Blush, un creion
contur pentru buze
Defining Lip Pencil,
un ruj sau gloss
după preferinţe.

2

3

4
5

6

7

1

Vă doresc tuturor Sărbători Fericite 
şi să fiţi flawless Forever!



Gazde: Daniel & Maria Parascan, Senior Manageri

VIITORUL TĂU
VOTEAZĂ  P ENTRU

Din mesajul Directorilor Generali Forever Living Products
România, Dora & Gabor Szőcs, am înţeles că în viaţă
contează întotdeauna ceea ce alegi: renunţarea sau
acţiunea, frica de obstacole sau perseverenţa care ne
ajută să le depăşim. Am înţeles că succesul nostru
depinde doar de noi, nu de alţii, şi nu trebuie să aşteptăm
ca altcineva să facă schimbările în viaţa noastră. În fiecare
dintre noi există uneori ziduri impenetrabile, iar arta
reuşitei în Forever înseamnă tocmai să treci de aceste
ziduri şi să votezi în fiecare zi pe căsuţa care se ridică la
nivelul măreţiei tale şi a companiei cu care eşti partener.

Atunci când criza şi-a făcut simţită prezenţa în afacerile
clasice în care era implicată, doamna Loredana Bogoi,
Manager, a luat decizia să-şi ajute mai mult familia
devenind Manager Forever. La început a fost descurajată
chiar de cei apropiaţi, iar acest lucru a dezamăgit-o şi a
frustrat-o. Dar şi-a dat seama că stă numai în puterea ei să
depăşească această stare şi să-şi urmeze visul. Astfel,
atunci când a urcat pe scenă pentru calificarea la nivelul
de Manager, a ales să fie însoţită de fiul său, pentru că şi-a

Pe 15 noiembrie ne-am reunit la ultima întâlnire Success Day a
anului, moderată cu energie şi pasiune de Maria şi Daniel
Parascan, Senior Manageri şi membri Key Leaders’ Council.
Am primit-o cu bucurie şi dornici să învăţăm din experienţa ei
în afacere pe invitata noastră specială, Herman Terézia,
Soaring Eagle Manager, Forever Ungaria. 

Calificări Asistent Supervizori
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Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Adriana & Valentin Niţu
Eagle Manageri

Nagy Ernő
Senior Manager

dorit să-i ofere o altă
perspectivă asupra
vieţii în România.
Adeptă convinsă a
unui stil de viaţă
sănătos, Florentina
Opriş ne-a întărit
convingerea că,
atunci eşti sănătos şi
te simţi bine în
pielea ta, poţi realiza
orice şi poţi fi un
exemplu pentru
ceilalţi, iar dacă ai
ales să faci Forever, ai
misiunea de a dărui
sănătate întâi ţie,
apoi celor din jurul

tău. Când a cunoscut oportunitatea Forever, Nagy Ernő, Senior
Manager, trăia bine, împreună cu familia, din afacerile clasice
pe care le conduceau, dar nu aveau siguranţă şi libertate. A
ales parteneriatul cu Forever pentru că şi-a dat seama că
poate obţine un venit rezidual şi poate schimba în bine viaţa
copiilor şi a nepoţilor lui, prin implicarea într-o afacere care nu
este a vânzării, ci a relaţiilor dintre oameni. Nu demult întorşi
de la întâlnirea exclusivă din Lake Tahoe, SUA, Adriana &
Valentin Niţu, Eagle Manageri, ne-au întărit convingerea că
suntem în locul potrivit şi tot ceea ce trebuie să facem este să

urmăm exemplul celor care au
reuşit, să muncim cu respect şi
dăruire şi să nu renunţăm, pentru
că Forever ne deschide mereu uşi
noi şi ne provoacă întotdeauna să
urcăm şi mai sus.

După un training dedicat special
Managerilor, Herman Terézia,
Soaring Eagle Manager, ne-a
dezvăluit cu emoţie şi din suflet
aventura ei în Forever şi lucrurile
care au motivat-o să nu renunţe
atunci când nimic nu părea să

Calificări Supervizori

Herman Terézia, Soaring Eagle Manager,
Forever Ungaria

Loredana Bogoi
Manager

11f o r e v e r l i v i n g . r o

Florentina Opriş



Recunoaşteri Activi

Top 60 Manageri

Calificări Asistent Manageri

Calificări Asistent Supervizori
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Andrei Cerbu



meargă bine. Am descoperit, astfel,
că un trup delicat ascunde o inimă
puternică şi o personalitate care nu
se dă niciodată bătută, pentru că ştie
mereu pentru ce luptă, iar visul ei
este mai puternic decât orice obstacol.
Invitata noastră ne-a provocat să ne
răspundem sincer la câteva întrebări
esenţiale, care să ne ajute să fim
consecvenţi pe drumul alături de
Forever, ne-a îndemnat să fim
recunoscători pentru tot ceea ce am

primit şi să nu renunţăm niciodată la
luptă, pentru că atunci când nu
renunţi n-ai cum să ratezi ţinta. Îi
mulţumim, totodată, şi lui Benedek
József, Senior Manager, pentru
traducerea mesajului invitatei
noastre.

Am trăit emoţia celor care au mai
avansat un nivel în Planul de
Marketing, am stat cu sufletul la gură
în timpul momentului executat

impecabil de băieţii de la X-treme
Brothers şi am bătut frenetic din
palme în ritmul melodiilor
interpretate la chitară, cu atâta
pasiune, de Andrei Cerbu. 

Vă dorim tuturor să petreceţi
sărbătorile în linişte şi bucurie,
înconjuraţi de familie, prieteni şi
echipe şi să aveţi parte de un An Nou
aşa cum vă doriţi!

Recunoaşteri Activi

Câştigătorii concursurilor Sponsorul Săptămânii & Sponsorul lunii

Eagle Day

13f o r e v e r l i v i n g . r o

X-treme Brothers
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Forever Giving
Ghidată de valori puternice şi etică în toate acţiunile sale, Forever Living este caracterizată şi de pasiunea de a ajuta
oamenii. Alături de partenerii companiei din întreaga lume, fundaţia caritabilă Forever Giving şi-a adus contribuţia în
numeroase cauze umanitare începând din 2009. Vă invităm să descoperim împreună, în paginile următoare, câteva
dintre proiectele susţinute în ultimii cinci ani de Forever Giving.

Fundaţia pentru susţinerea copiilor
bolnavi de cancer din Hawaii

În parteneriat cu Forever Giving, această
fundaţie a donat 24.000 USD familiilor

cu copii bolnavi de cancer. În plus,
cu sprijinul generos al

distribuitorilor Forever cu suflet
mare, Forever Giving a donat
1.500 USD proiectului Kokua

Basket. Ca parte a
proiectului de susţinere a

acestei fundaţii,
Forever Giving a

donat, de asemenea,
24.000 USD către

HUGS, o fundaţie al
cărei obiectiv pe

termen lung este
susţinerea

emoţională,
psihologică şi

socială a familiilor
cu copii bolnavi de

cancer. 

Uraganul Sandy
Caracterizat drept cel mai distructiv uragan de pe coasta

Atlanticului din 2012, uraganul Sandy a provocat pagube imense
în Statele Unite, Cuba şi zona Caraibe. Forever Giving a susţinut

financiar Crucea Roşie şi a trimis un camion încărcat cu apă şi
Fast Break Energy Bars la distanţă de aproape 1.500 de mile de

Texas, într-una dintre cele mai afectate zone din New York. 
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Societatea orfanilor infectaţi cu HIV din Zimbabwe
74% dintre copiii orfani din Zimbabwe au fost abandonaţi pentru că sunt infectaţi cu
HIV, fiind lăsaţi să trăiască într-o sărăcie extremă. Datorită donaţiei primite de la Forever
Giving, această societate a putut să asigure îngrijiri de sănătate de bază orfanilor din
campusurile sale, de la simple tratamente dentare până la controale regulate.

Whizz Kids
La Raliul Global din Londra un cec de 30.000 USD a fost oferit fundaţiei
copiilor în scaun cu rotile din Marea Britanie, Whizz-Kidz. O ediţie limitată de
jucării Aloe Babies au fost puse în vânzare pentru a strânge bani în acest scop.
Whizz-Kidz le oferă scaune cu rotile şi echipamente specializate copiilor cu
dizabilităţi, precum şi training şi susţinere în campusuri speciale. 

Taifunul Haiyan
A fost unul dintre cele mai puternice ciclonuri tropicale
înregistrate vreodată şi a devastat, în noiembrie 2013, zone
importante din Asia de Sud-Est, în special Filipinele. Forever
Giving a donat 50.000 USD Crucii Roşii din Filipine pentru a
susţine refacerea zonelor afectate. 

România
De-a lungul celor aproape 16 ani de când Forever şi-a deschis
porţile în ţara noastră, partenerii companiei şi-au deschis
sufletele şi au fost sensibili la suferinţa şi nefericirea celor cu
care viaţa a fost mai puţin generoasă. Împreună am readus
zâmbete şi speranţă, dar şi magia sărbătorilor printre copiii
care au uitat ce înseamnă sau n-au avut niciodată şansa să
simtă căldura şi dragostea unei familii adevărate.

Şi de fiecare dată, în astfel de momente, ne-am întrebat oare cât de des ne gândim, într-o
zi obişnuită, când căutăm bani în portofel, pe ce îi cheltuim? Oare am fi dispuşi, pentru
o zi, să renunţăm la unul dintre lucrurile care ne fac plăcere, dacă am şti că acest gest
are puterea să readucă zâmbetul şi speranţa în sufletele unor oameni pentru care totul
pare pierdut în viaţă? Fiecare dintre noi are puterea de a schimba lumea. Pentru noi,
cei cărora Forever Living ne-a oferit şansa de a ne schimba viaţa şi a trăi aşa cum visăm,
această renunţare nu înseamnă atât de mult, mai ales acum, în prag de sărbători.
Pentru cei care şi-au pierdut speranţa poate, însă, să însemne totul. 

Vă invităm să ne fiţi alături în campania susţinută de Forever Giving şi împreună să
demonstrăm că Forever este într-adevăr afacerea iubirii. În toate centrele noastre de
distribuţie sunt disponibile jucăriile Aloe Babies şi Aloe Ceramics. Cumpărând o
astfel de jucărie pentru copiii sau nepoţii dumneavoastră sau pentru a o oferi în
dar veţi contribui la un Crăciun mai fericit pentru atâţia copii care au nevoie să
simtă că nu sunt uitaţi şi abandonaţi. 

Banii încasaţi din vânzările acestor jucării vor fi colectaţi în contul Forever Giving şi cu ei
vom putea susţine cauze nobile aici, în ţara noastră. În numele tuturor copiilor care vor
învăţa din nou să zâmbească şi cu ajutorul nostru, al tuturor, vă mulţumim pentru
implicare şi generozitate!

Forever Giving este o organizaţie non-profit înfiinţată
pentru ca distribuitorii şi clienţii Forever să poată dona
fonduri în sprijinul unor cauze umanitare la nivel
global. Forever Giving a încheiat parteneriate cu
organizaţii caritabile din întreaga lume cu scopul
comun de a lupta contra sărăciei, a foametei şi a lipsei
serviciilor medicale pentru copii. Fundaţia susţine, de
asemenea, şi eforturile de refacere după dezastre
naturale în zonele în care Forever este prezentă.
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Vera Kiwi

Un cocteil delicios, binevenit
după mesele copioase de
Crăciun, pentru că ajută
procesul de digestie şi linişteşte
stomacul.

Ingrediente:
n 2 părţi suc proaspăt stors de kiwi
n 2 părţi Forever Aloe Vera Gel 
n câte o linguriţă de Forever Bee
Honey pentru fiecare porţie
n câte o lingură de suc de lămâie
pentru fiecare porţie

Toate ingredientele se amestecă în
blender cu cuburi de gheaţă. Se serveşte
în pahare înalte cu felii de lămâie pe
margine. Această băutură reprezintă cel
mai bun şi mai delicios mod de a le
prezenta cunoscuţilor unele dintre
beneficiile gelului de Aloe vera.

Fursecuri cu nuci

Ingrediente:
n 3 măsuri de Forever Lite Ultra cu Aminoteină

n 4 linguri unt de arahide

n 2 linguri făină de cocos

n 1 lingură Forever Bee Honey

n 150 ml lapte

n 35 g nuci tocate

n 35 g ciocolată neagră, cu 80% cacao, mărunţită

Preparare:
Preîncălziţi cuptorul la 160 de grade.

Puneţi toate ingredientele într-un bol şi

amestecaţi cu lingura până obţineţi un aluat

cremos şi lipicios.

Tapetaţi o tavă cu hârtie de copt şi împărţiţi

aluatul în 8 porţii, modelându-le sub formă de

fursecuri.

Coaceţi la 160 de grade, timp de 20 de minute.

Aşteptaţi să se răcească şi serviţi.
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Delicii sănătoase
pe masa de Crăciun



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

Cluj: n Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34, Cod 400117. Tel: 0264 418 765; 
Fax: 0264 418 762; 
cluj@foreverliving.ro

Constanţa: n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. 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 Bd. Nicolae Iorga nr. 2A. 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

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 

Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse în centrul de
distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, dupa orele 17:00 puteţi
suna la numărul 0728 88 00 41.

PROGRAM: Depozit - Luni-Vineri: 8-20; Sâmbătă: 9-17
- În prima zi lucrătoare a lunii: 12-20 sau dacă
prima zi este sâmbătă, programul va fi 12-17)

Departamente - Luni - Vineri: 9-17

Sediu CentRAl (BuCuReŞti):

1. În centrele de distribuţie din ţară
2. Online – www.comenziforever.ro

• Poţi plasa comenzi cel târziu până în penultima zi lucrătoare
a fiecărei luni. Pentru coletele livrate în Bucureşti şi judeţul Ilfov,
taxa de livrare este de 10 lei, iar în următoarele localităţi din
Ilfov se acceptă plata ramburs: Chiajna, Chitila, Otopeni,
Voluntari, Căţelu, Popeşti-Leordeni, Jilava, Măgurele,
Bragadiru.

• Plata se poate face şi online, cu cardul, în contul
RO24BRDE450SV09924624500

• Dacă plasezi comanda cu plată ramburs până în ora 13:00, iar
adresa de livrare este în Bucureşti, primeşti produsele în aceeaşi zi.

3. Tel Verde 0800 802 563 sau telefon 021 222 00 22, de luni
până vineri între orele 10:00 – 16:00

• Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25
a fiecărei luni.

• Produsele comandate prin telefon se achită în contul
RO24BRDE450SV09924624500

Te rugăm să verifici integritatea coletului în prezenţa curierului şi, în
cazul în care produsele sunt deteriorate, întocmeşte împreună cu
acesta un proces verbal, iar noi vom remedia problema în cel mai
scurt timp posibil. 

Nu uita că plata produselor se face în lei la cursul euro / leu
comunicat de BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

PLATA PRODUSELOR
1. Pentru comenzile plasate în centrele de distribuţie

• Cu cardul
• La orice sucursală CEC, în contul Forever Living Products
• La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500
• Prin intermediul automatelor ROMPAY

2. Pentru comenzile plasate online şi prin telefon – EXCLUSIV în contul
RO24BRDE450SV09924624500

COMANDA PRODUSELOR

UNDE NE GĂSEŞTI?

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“

CUM AFLI BONUSUL LUNAR

IMPORTANT

PROGRAM DE SĂRBĂTORI

I N F O

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.

nÎn 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. 

nPentru 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”).

nFacturile 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

Republica Moldova:

Chişinău: n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58. Tel: 00373 22 92 81 82; 
Fax: 00373 22 00 96 08;
moldova@foreverliving.ro

PROGRAM: L - V: 9-18; 
Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.
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n 24 decembrie – 9 – 17

n 25 & 26 decembrie – închis

n 27 decembrie – 9 – 17

n 31 decembrie – 9 – 17

n 1, 2 & 3 ianuarie – închis

n 5 ianuarie – prima zi de comenzi



Calificările

lunii n
OiEMBRiE

Manager 60

Supervizori

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

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna noiembrie! 
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

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

Gizella & Marius Botiş
Andreea & Mihail Botoacă
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion 
Getta & Constantin Nistor

Daniel & Maria Parascan 
Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Constantin & Tania Popa

Nume Localitate Sponsori
Steliana Maria Alexandru Câmpulung, AG Raluca Ionela Bucur
Ioana Caterina Alexuc Botoşani Getta & Constantin Nistor
Ion Badea Bucureşti Adriana Camelia Naca
Elena Simona Bana Bucureşti Octavia Ghizdaveci
Răzvan Dumitru Bejan Braşov Cristian & Marioara Staicu
Raluca Ionela Bucur Bucureşti Mihaela Stancu
Elena Alina Bulei Comarnic Ioana Raluca Popescu
Mariea Bumbu Bucureşti Elena Alina Bulei
Evelin Ceciu Voluntari, IF Răzvan Dumitru Bejan
Karmina Cioată Bucureşti Elena Nicolae
Ioana Cismaru Măgureni, PH Nicoleta & Sorin Drăgan
Ionela Colţan Bucureşti Cristina Puşcaşu
Ana Cozma Voluntari, IF Ramona Georgiana Tablet
Nicoleta & Sorin Drăgan Bucureşti Steliana Maria Alexandru
Octavia Ghizdaveci Luica, CL Marieta Tudor 
Cătălina Hodan Iaşi Getta & Constantin Nistor
Ioana Iacătă Breaza, PH Valentina Uţă
Dobra Ilie Bucureşti Karmina Cioată
Flavian Ilie Bucureşti Gheorghe Stanciu
Daniela Lobodă Bucureşti Ioana Iacătă

Nume Localitate Sponsori
Elena Marin Călăraşi Iulia Reghina Vrânău
Ioana Dana Marin Cluj-Napoca Garofiţa & Dan Marin
Adriana Camelia Naca Voluntari, IF Elena Simona Bana
Ana Năstase Bucureşti Dobra Ilie
Elena Nicolae Blejoi, PH Ion Badea
Theodor Gabriel Nistor Iaşi Getta & Constantin Nistor
Anca Elena Oancea Comarnic, PH Flavian Ilie
Didina Pavel Bucureşti Anca Elena Oancea
Aurica Piha Bucureşti Ana Năstase
Georgeta Pol Comarnic Daniela Lobodă
Ioana Raluca Popescu Bucureşti Robert Voinescu
Cristian & Marioara Staicu Bucureşti Ioana Cismaru
Gheorghe Stanciu Bucureşti Evelin Ceciu
Mihaela Stancu Bucureşti Mariea Bumbu
Ramona Georgiana Tablet Constanţa Ionela Coltan
Georgeta Tudor Râmnicu-Vâlcea Maria Gheorghe
Valentina Uţă Bucureşti Didina Pavel
Robert Cristian Voinescu Bucureşti Elena Marin 
Iulia Reghina Vrânău Bistriţa Năsăud Ana Cozma

Nume Localitate Sponsori
Mihail Botoacă Comarnic, PH Andreea & Mihail Botoacă
Irina-Elena Bustea Bucureşti Mariana-Irina Voinescu
Dănuţ Călin Buzău Georgiana-Cosmina Grigore
Raluca-Ioana Dumitrică Roşu, IF Dănuţ Manea
Cornelia Gheorghiu Bucureşti Cristina Vlad
Georgiana-Cosmina Grigore Ţăndărei, IL Ramona-Florina Popescu
Antoana Guţa Berceni, IF Maria Tisăianu
Florica Iacătă Comarnic, PH Mihail Botoacă
Pompilică & Paraschiva Ilie Bucureşti Ionel Ionescu
Ionel Ionescu Bucureşti Antoana Guta
Mihai Lakatos Braşov Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Nume Localitate Sponsori
Dănuţ Manea Bucureşti Irina-Elena Buştea
Tatiana-Dumitra Popescu Suceava Florica Iacătă
Ramona-Florina Popescu Bucureşti Pompilică & Paraschiva Ilie
Cristina Puşcaşu Bucureşti Georgeta Văceanu
Ştefan Şerbulea Bucureşti Ionuţ Stan
Ionuţ Stan Bucureşti Cornelia Gheorghiu
Sorin Stancu Bucureşti Tatiana-Dumitra Popescu
Maria Tisăianu Bucureşti Sorin Stancu
Georgeta Văceanu Mogoşoaia Raluca-Ioana Dumitrică
Cristina Florentina Vlad Bucureşti Dănuţ Călin
Mariana-Irina Voinescu Bucureşti Ştefan Şerbulea
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Asistent Manageri
Asistent
Manageri
Distribuitorii
care au
obţinut 75 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Manageri
Nume Localitate Sponsori
Andreea & Mihail Botoacă Bucureşti Carina & Sebastian Iacătă
Getta & Constantin Nistor Iaşi Constantin & Tania Popa

Manageri
Distribuitorii
care au obţinut
120 de p.c. 
în 2 luni
calendaristice
consecutive.

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



Top 10 Noi Distribuitori
1. Maria Căescu 
2. Elena & Toader Dumitrache
3. Emanoil & Lăcrămioara Creţu
4. Didina Ahalani
5. Dana Adriana & Costel Pop 

6. Doina Ligia & Neculai Iordache
7. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
8. Maria & Adrian Arghir
9. Victor & Ludmila Sass
10. Tatiana & Vasile Tofan

Top 20

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

Top 10 non-managerial
1. Carina & Sebastian Iacătă 
2. Andreea & Mihail Botoacă
3. Constantin & Tania Popa 
4. Mihail Botoacă
5. Florica Iacătă

6. Tatiana-Dumitra Popescu
7. Sorin Stancu
8. Maria Tisăianu
9. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 
10. Antoana Guta

Sponsorul lunii noiembrie
Emanoil & Lăcrămioara Creţu, din Suceava

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

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.

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

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

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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1. Vajda Katalin (5)
2. Maria Pop (2)
3. Carina & Sebastian Iacătă (nou)
4. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (4)
5. Carmen & Gabriel Larion (7)
6. Constantin & Tania Popa (8)
7. Daniel & Maria Parascan (6) 
8. Ramona & Dorin Vingan (nou)
9. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (11)
10. Getta & Constantin Nistor (nou)

11. Smaranda Sălcudean (10)
12. Tatiana & Vasile Tofan (nou)
13. Cristiana & Eugen Dincuţă (13)
14. Derzsi Sámuel & Etelka (nou)
15. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (14)
16. Marinela Ţuţuleasa (nou)
17. Maria & Adrian Arghir (nou)
18. Emanoil & Lăcrămioara Creţu ( 16)
19. Dana Adriana & Costel Pop (nou)
20. Claudia Stanciu (nou)

STIMULENTUL I

Carmen & Gabriel Larion
Daniel & Maria Parascan
Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Vajda Katalin

STIMULENTUL II

Maria Pop

STIMULENTUL III

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