
FII F.I.T. PENTRU 
                 TOAMNA SUCCESULUI!
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Alege-ţi
propriul 
drum

“Două drumuri se despărţeau 
într-o pădure, iar eu
Am pornit-o pe cel mai puţin 
străbătut...”

Cunoaştem cu toţii poemul faimosului 
scriitor Robert Frost. Cred că mulţi dintre voi 
sunteţi de acord cu mine când spun că 
Forever nu este întotdeauna cea mai 
uşoară cale de urmat. Poate fi presărată 
cu multe obstacole, îndoieli şi uneori 
frustrare. Însă există un motiv pentru care, 
în ciuda altor numeroase căi disponibile 
mai uşoare, milioane de oameni au ales să 
devină Forever Business Owneri.

Când am decis să părăsesc compania Del 
Webb, unde, apropo, aveam un job bun 
şi stabil, pentru a-mi urma pasiunea de a 
ajuta oamenii şi de a împărtăşi beneficiile 
plantei de Aloe vera cu ei, nu am găsit 
drumul lin pe care îl aşteptam. 

Dar dacă acest drum poate fi, şi adesea 
este, foarte dificil de parcurs, atunci de ce 
oamenii totuşi îl aleg? De ce suntem capabili 
să dezvoltăm şi să împărtăşim afacerile 
noastre la nivel global? Deoarece atunci 
când o iei pe poteci uitate de lume sau te 
aventurezi în drumeţii pe trasee încâlcite, 
priveliştea merită tot efortul.

Acum câteva luni, am prezentat valorile 
noastre – calităţi care ştim că vă reprezintă 
pe voi, Forever Business Ownerii. Voi 
căutaţi mereu aventura, sunteţi curajoşi şi 
perspicace. Şi, cel mai important: voi nu o 
luaţi pe scurtături. Acesta este motivul pentru 
care sunteţi dispuşi să o luaţi pe drumul cel 
mai dificil, drum presărat cu pietre, spini, 
cioburi şi obstacole. Voi sunteţi dispuşi să 
faceţi ceea ce alţii nu pot sau nu vor. Şi din 
acest motiv, voi trăiţi viaţa la care alţii doar 
visează.

Nu ştiu ce l-a motivat pe Frost să scrie 
poemul „Drumul nebătut”, dar ştiu că are o 

morală importantă despre valoarea muncii 
asidue şi a perseverenţei. Deşi un drum 
uşor poate părea tentant, iar scurtăturile pot 
fi atrăgătoare, alegând una dintre aceste 
variante, nu faci decât să-ţi pui piedici în 
drumul spre atingerea potenţialului maxim. 

Alege drumul cel mai puţin umblat, făureşte-ţi 
calea proprie pentru a merge înainte ori de 
câte ori ai ocazia. Aşa cum a încheiat şi 
Frost poemul său:

“Am apucat-o pe cel mai puţin 
străbătut drum...
Și asta mi-a schimbat viaţa.”

Mereu al vostru,

Rex Maughan
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Liderii ştiu 
cum ajungi 
la succes. 
Copiază-i!
Cuvântul pe care îl auzim, pe care îl folosim 
şi, probabil, la care ne gândim cel mai des 
din primul moment în care începem cariera 
Forever este „succes”. Ai o definiţie personală 
pentru el?  Dar dacă te-ar întreba un proaspăt 
înscris ce îi conduce, de fapt, la succes pe 
liderii companiei, ce i-ai răspunde?

Dacă ascultaţi poveştile excepţionale ale FBO 
de succes, mărturisirile lor pot alcătui un 
portret-model inspirator. Primul lucru despre 
care vorbesc este pasiunea. Liderii autentici 
sunt conduşi de pasiunea lor, construiesc 
reţeaua Forever din plăcere. 

Ei au descoperit de altfel ceva interesant – 
dacă faci totul din plăcere, banii vin oricum. 
Mai ales că Planul de Marketing încurajează 
tocmai această implicare autentică, mai 
adâncă şi mai durabilă decât interesul financiar. 
Pentru că interesul financiar, odată ce a fost 
satisfăcut, duce la inerţie, la stagnare. Iar 
liderii adevăraţi nu se opresc, ei iubesc pur 
şi simplu să urce încă o treaptă şi încă una şi 
încă una, considerând că nici măcar cerul nu 
este limita. 

Fii de folos! Este crezul celor care se simt 
privilegiaţi să-şi poată aduce, prin tot ce 
înseamnă Forever, contribuţia la transformarea 
din temelii a vieţii celorlalţi. Ai observat? Mulţi 
oameni şi-ar dori să fie milionari. Dar câţi 
înţeleg ceea ce oamenii de succes Forever au 
drept motivaţie fundamentală? Faptul că nu 
poţi trăi doar pentru binele tău, iar existenţa 

are cu adevărat sens atunci când îi ajutăm 
pe alţii, oferind ceva valoros… Acesta este 
modul în care devenim cu adevărat bogaţi. 
 
Munca e o altă condiţie peste care nu se 
poate sări. Cei care reuşesc ştiu că trebuie 
să muncească serios, pentru că nimic nu se 
poate obţine uşor. Însă un adevărat FBO se 
distrează în timp ce munceşte din greu şi este 
aproape mereu cu zâmbetul pe buze, ştie să 
se amuze, să râdă, să vadă mereu partea 
plină a paharului. Are bucuria de a trăi, iar 
energia lui este molipsitoare.

Încă un lucru care îi conduce la reuşite fabuloase 
pe FBO de succes este faptul că au ales 
Forever cu toată convingerea. Şi au făcut-o 
pentru a fi cei mai buni în network marketing. 
Nu este nicio magie, este practică. Este 
lanterna care fixează fascicolul de lumină 
asupra scopurilor. Este focalizarea. Aşadar, 
ei ne demonstrează că un important pas spre 
succes este să ne concentrăm asupra unui 
singur obiectiv. Sigur, pentru a ne stabili ţinta.  

Apoi avem nevoie de efort. Toţi cei care au 
succes spun asta şi toţi fac eforturile de care 
este nevoie. Unii ne-au mărturisit că au avut 
îndoieli la început – cu privire la companie, la 
Planul de Marketing, la calităţile lor de lideri.  
Li s-a părut că nu erau destul de buni, destul 
de pricepuţi. Nu e întotdeauna uşor să faci 
eforturile de a-ţi depăşi temerile, limitele. Dar 
împreună se poate.  

Sponsorii direcţi, liderii cei mai buni ai 
companiei sunt aici pentru noi. Sunt o sursă 
de inspiraţie şi de încredere. Sunt o dovadă 
că eforturile adecvate duc întotdeauna la 
rezultate spectaculoase. Mai ales când ai 
deschiderea să aplici idei noi. Să foloseşti tot 
ce poate ajuta la împlinirea scopurilor tale. 
Să îndrăzneşti să faci acele lucruri simple 
care revoluţionează comunicarea şi multiplică 
şansele de creştere a afacerii. 

Ştiţi reuşitele formidabile ale celor care folosesc 
puterea reţelelor de socializare. Liderii 
exemplari au curiozitatea şi bucuria de a croi 
drumuri. De aceea, ei găsesc calea cea mai 
scurtă către succes.

Dar această cale devine folositoare numai 
când perseverăm. E una dintre lecţiile pe care 
le putem învăţa de la liderii autentici. 
Perseverenţa este pasul numărul unu pentru 
succes. Trebuie să ne continuăm drumul, 
depăşind eşecurile, obstacolele, care, ştim cu 
toţii, înseamnă critică, respingere, indiferenţă, 
teamă. 

Liderii Forever cunosc toate aceste lucruri. 
Nu din cărţi, ci din propria lor experienţă.  
Copiaţi-i şi veţi obţine ceea ce au obţinut ei. 

Vă dorim succes uriaş, succes continuu,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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AROMA SĂNĂTĂŢII...
ORIUNDE, ORICÂND

Unul dintre cele mai puternice simţuri umane este mirosul. Nu este 
nicio surpriză că beneficiile terapeutice ale aromaterapiei sunt 

recunoscute la nivel mondial. Odată cu utilizarea noilor 
Forever Essential Oils, avem posibilitatea să respirăm 

sănătate 24 de ore din 24. Permite stării de bine 
să te înconjoare peste tot cu noile uleiuri 

esenţiale Forever!
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CUM SE UTILIZEAZĂ? 

Întrucât sunt extrem de concentrate, 
uleiurile din gama Forever Essential 
Oils trebuie întotdeauna diluate cu 
baza Carrier Oil înainte de folosire. 
Consultaţi etichetele produselor 
pentru a afla modul corect de 
combinare. Acestea se pot utiliza: 

- ca baze cosmetice în creme şi 
loţiuni fără miros (produse de 
îngrijire corporală)

- ca odorizante pentru haine

- în aromaterapie – vaporizate în 
aer prin difuzoare speciale (birou, 
casă, saloane SPA, firme, saloane 
de înfrumuseţare).



foreverliving.ro

TOT CE ESTE MAI PUR DE LA NATURĂ

PEPPERMINT

Forever Essential Oils Peppermint 
este extras din plante ce au fost 
cultivate şi recoltate din aceeaşi 
fermă, de peste 85 de ani. 
Aceste plante au un nivel crescut 
de mentol, compusul care oferă 
efectul de răcorire pentru care 
menta este recunoscută.

100% PUR
100% PROSPEŢIME

LEMON

Lămâile utilizate în Uleiurile Esenţiale 
Forever sunt îngrijite cu atenţie până 
la maturizare şi culese manual. 
Astfel, fructele devin mai zemoase 
şi se obţine din ele un ulei esenţial 
foarte bun. Forever Living aduce cel 
mai pur şi natural ulei de lămâie pentru 
a întări şi energiza organismul.

100% PUR
100% PUTERNIC

LAVENDER

Forever Essential Oils Lavender este 
obţinut din lavandă crescută şi 
recoltată în Bulgaria, acolo unde 
clima şi solul sunt ideale. Forever 
Living produce cel mai pur şi natural 
Ulei de Lavandă pentru relaxare şi 
calmare.

100% PUR
100% PACE

SOOTHE

Amestecul Forever 
Essential Oils Soothe 
reprezintă echilibrul 
perfect între cele mai 
pure uleiuri esenţiale 
- Menta Sălbatică, 
Perişor, Camfor, Ylang 
Ylang şi Muşetel – care 
se întrepătrund pentru 
a pătrunde în organism 
şi a-l calma.

100% PUR
100% RELAXARE 

100% PUR
100% PUTERNIC

DEFENSE

Amestecul Defense din 
gama Forever Essential 
Oils reprezintă un 
echilibru perfect între 
cele mai pure uleiuri 
esentiale - Cuişoare, 
Portocale, Scorţişoară, 
Rozmarin, Tămâie, 
Eucalipt şi Ienupăr, care 
se combină armonios 
pentru a-ţi oferi putere 
şi vitalitate.

CARRIER OIL

Forever Carrier Oil este o bază de 
uleiuri naturale neparfumate, 

care conţine  Aloe vera, 
vitaminele E, A şi C. Se combină cu 

oricare dintre sortimentele 
de Forever Essential Oils pentru 

a crea o experienţă unică şi 
profundă.

AT EASE

Amestecul At Ease 
reprezintă echilibrul 
perfect între cele mai 
pure uleiuri esenţiale. 
Perişor, Lavandă, 
Eucalipt, Coriandru, 
Tămâie, Rozmarin, 
Muşeţel, Busuioc şi 
Oregano - care se 
întrepătrund pentru 
a-ţi oferi armonie, calm 
şi pace.

100% PUR
100% CALM

5
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Pe 22 august, am transformat Cluj-Napoca în capitala Forever. Toată 
familia Forever România, împreună cu invitatul nostru special de peste  
hotare, Aidan O’Hare (Vicepreşedintele Forever Europa & Marketing), s-a 
reunit în inima Ardealului şi a dat startul unui Success Day SOLD OUT 
incitant, vibrant, plin de succese remarcabile şi informaţii proaspete 
pentru afacerile noastre.

ReVITALizaţi
pentru SUCCES

Dana Pop, Eagle Manager şi membru KLC, şi Radu Vingan, 
Supervizor, au găzduit evenimentul şi au întreţinut 
atmosfera oferindu-ne mostre generoase de umor, 
entuziasm, pasiune şi energie. 

Am început evenimentul în forţă, cu discursurile 
Directorilor Generali ai companiei, Dora şi Gabor Szőcs, 
care ne-au amintit că asistăm la un moment de excepţie în 
Forever România, pe care nu trebuie să-l ratezi în călătoria 
ta spre succes.

Gazde:  DANA POP, Eagle Manager şi membru KLC &
               RADU VINGAN, Supervizor
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Ştim că drumul de la dorinţă la realizare este provocator, plin 
de adrenalină şi, uneori, de obstacole. Poate că nu este mereu 
uşor, dar am învăţat că FOCALIZAREA atenţiei pe obiectivul 
principal reprezintă antidotul pentru neputinţă şi cheia pentru 
succes. Este tema pentru acasă toamna aceasta.

Mediul online devine din ce în ce mai ofertant pentru performanţă 
în Forever. Au demonstrat-o dr. Monica Costiţă & Marian Costiţă, 
Asistent Manageri, care si-au dublat afacerea lucrând exclusiv 
online, din faţa laptopului sau a telefonului.

Mariana şi Ionuţ Pârju, Manageri, ne-au ajutat să descătuşăm 
campionii din noi, să-i hrănim cu pasiune şi dorinţă şi să-i lăsăm 
să cucerească cele mai frumoase „competiţii” în Planul de 
Marketing. Ne-au energizat şi cu un moment de reVITALizare, 
care a ilustrat perfect portretul unui campion Forever F.I.T. & 
FBO de succes.

Printre momentele de inspiraţie pe care ni le-au oferit vorbitorii, 
i-am aplaudat la scenă deschisă pe toţi cei care au mai urcat o 
treaptă în Planul de Marketing: Asistent Supervizori, Supervizori, 
Asistent Manageri, Manageri, precum şi Activii lunilor mai, 
iunie şi iulie.

Am asistat şi la radiografia unei afaceri de top, în continuă creştere, 
prin discursul antrenant al lui Nagy Ernő, Senior Manager. 
Ne-am inspirat din tehnicile pe care le-a aplicat pentru a-şi 
menţine afacerea pe un trend ascendent. 

F.I.T. reprezintă mai mult decât un program sau simple pachete 
de produse – e un fapt pe care l-a dovedit echipa veselă din 
Cluj, care a pregătit un moment F.I.T. special de revigorare.

Dr. farm. SZŐCS DÓRA & Dr. SZŐCS GÁBOR
Directori Generali

Dr. MONICA COSTIŢĂ & MARIAN COSTIŢĂ
Asistent Manageri

CALIFICĂRI ASISTENT SUPERVIZORI

NAGY ERNŐ, Senior Manager MARIANA & IONUŢ PÂRJU, Manageri

foreverliving.ro 7
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„Proud to be FBO” este mai mult decât o 
simplă expresie. Ştim cu toţii, dar Maria 
Parascan, Senior Manager şi membru 
KLC, ne-a oferit şi motivele pentru care 
să devii Forever Business Owner este un 
real privilegiu.

CALIFICĂRI ASISTENT SUPERVIZORI CALIFICĂRI ASISTENT SUPERVIZORI

Am dezlănţuit puterea uleiurilor esenţiale în Forever România.  
Am lansat Forever Essential Oils şi am atras astfel de partea noastră cei mai 
puternici aliaţi ai stării de bine: esenţe tari pure - LEMON, LAVENDER, PEPPERMINT 
–  amestecuri unice – SOOTHE, AT EASE, DEFENSE –, precum şi o bază de uleiuri 
naturale neparfumate, CARRIER OIL, pentru a fi utilizată în combinaţie cu acestea. 
Alegeţi-vă sortimentele preferate şi respiraţi sănătate oriunde, oricând.

CALIFICĂRI MANAGERI

LANSARE FOREVER ESSENTIAL OILS

MARIA PARASCAN
Senior Manager şi membru KLC

MARIUS BOTIŞ
Diamant Safir Manager, membru KLC

Marius Botiş, Diamant Safir Manager, membru KLC şi unul dintre pionierii 
afacerii Forever în România, ne-a arătat, acum mai bine de 16 ani, de ce merită să 
fim perseverenţi şi să nu ne lăsăm învinşi de obstacole şi dificultăţi.
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CALIFICĂRI SUPERVIZORI

Cel mai aşteptat discurs al zilei a fost al lui Aidan O’Hare, un real 
mentor în ceea ce înseamnă succesul în afacerea Forever. Ne-a 
ajutat să ne dăm seama că în compania noastră regăsim cei 
mai minunaţi oameni şi că, dacă ai o poveste personală pe care 
nu te sfieşti să o împărtăşeşti şi îţi răspunzi sincer la întrebările: 
“Care este motorul economiei ţării?”, “Care este cea mai mare 
pasiune a ta?” şi “La ce vrei să fii cel mai bun din lume?”, nimic 
nu te poate împiedica să trăieşti viaţa pe care o visezi.

Evenimentul a fost urmat de un Cocktail Party special. Am 
petrecut o seară minunată în compania FBO invitaţi, a 
directorilor generali, dar şi a lui Aidan. Fotografiile de la 
acest eveniment sunt disponibile pe Facebook, în contul FLP 
ROMÂNIA, secţiunea Albume Foto.

Adunăm laolaltă notiţele şi sfaturile înţelepte ale lui Aidan, le 
punem în aplicare toamna aceasta, iar pe 14 noiembrie, culegem 
recolta calificărilor de toamnă pe scena următorului SUCCESS DAY.

RECUNOAŞTERI ACTIVI

MOMENT DE REVITALIZARE CU CAMPIONI

CALIFICĂRI ASISTENT MANAGERI

AIDAN O’HARE, Vicepreşedinte Forever Europa & Marketing 

Evenimentul va avea loc în Bucureşti, la Sala Palatului, 
şi îl va avea ca invitat special pe ROLF KIPP, cel mai de
succes FBO din lume.

foreverliving.ro 9
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secretele unei afaceri de top şi să ne 

bucurăm împreună de 
succesele voastre.



M
ES

AJ
UL

 F
ON

DA
TO

RU
LU

I C
OM

PA
NI

EI
 &

 M
ES

AJ
UL

 D
IR

EC
TO

RI
LO

R 
GE

NE
RA

LI

2

E început de toamnă și, ca în fiecare an, mediul de afaceri își intensifică 
activitatea după perioada de vacanţă. Afacerea ta Forever nu face excepţie, 
iar rezultatele de la finalul anului depind în mare măsură de modul în 
care abordezi lucrurile în acest moment. Luând în considerare contextul 
în care te găsești și luând în calcul obiectivele pentru următoarele trei 
luni, ce trebuie să faci pentru reuşită?

Îţi propun să pui în practică o unealtă des utilizată de antreprenori: analiza 
punctelor tari, a celor slabe, a oportunităţilor și a riscurilor. Această    
radiografie te va ajuta să-ţi optimizezi afacerea, să iei decizii corecte și 
să ajungi mai ușor la obiectivele stabilite.

OPTIMIZEAZĂ-ŢI 
AFACEREA
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E X E R C I Ţ I U

Analiza propusă mai sus te va ajuta 
să-ţi reevaluezi afacerea și să te 
pregătești mai bine pentru finalul 
de an. 

Alcătuieşte în scris o listă de acţiuni 
rezultate în urma analizei. 

Ce vei face pentru a-ţi exersa punctele 
tari și a le elimina pe cele slabe? 
Cum vei valorifica oportunităţile și 
vei contracara ameninţările? 

Treci apoi la fapte așa cum ţi-ai 
promis și recitește această listă la 

fiecare câteva zile, pentru a te 
menţine pe drumul reușitelor.

O toamnă optimistă în afacerea ta!

Alexandru Israil
Specialist marketing

Fă o analiză și identifică-ţi în primul 
rând punctele forte. Vei ști astfel pe ce 
merită să pui accent în activitatea ta și 
pe ce direcţii poţi construi cu succes. 
Ești o persoană sociabilă, care generează 
încredere? Fă din asta unealta ta principală 
de vânzări. 

Ai o memorie bună și poţi explica oricui 
avantajele produselor și oportunităţile 
oferite de Forever? Dirijează dialogurile 
pe care le porţi pe această direcţie. Ai 
putere de convingere, energie și entuziasm? 
Pune-le în lumină la fiecare prezentare 
pe care o faci. 

Privește în urmă și identifică situaţiile, 
calităţile personale sau acele caracteristici 
ale afacerii care te-au ajutat să învingi. 
Apoi gândește-te cum să le valorifici sau 
să le amplifici pentru a avea și mai multe 
rezultate pozitive.

Următorul pas este o privire obiectivă 
asupra punctelor slabe. Ce poţi 
îmbunătăţi la persoana sau la afacerea 
ta? Ce ar fi bine să eviţi? Ce greșeli ai 
făcut și ce ai învăţat din ele? Ce factori 
te-au împiedicat, de-a lungul timpului, 
să-ţi atingi obiectivele? 

Decide să aloci timpul și energia necesare 
pentru a elimina sau îndrepta aceste 
aspecte. Iar ca să găsești de fiecare dată 
motivaţia necesară folosește o tehnică 
simplă: imaginează-te într-un moment 
de după atingerea obiectivului vizat. 
Te poţi vedea, de exemplu, la volanul 
mașinii mult visate sau participând, alături 
de echipă, la Raliul Global.

Lumea din jurul tău e plină de 
oportunități. Pentru a le valorifica 
trebuie, în primul rând, să le identifici. 
Gândește-te ce tehnologii noi îţi pot 
influenţa în bine afacerea, cum s-a modificat 
comportamentul potenţialilor clienţi sau 
ce schimbări se petrec actualmente în 
societate. Spre exemplu, salariul medicilor 
va crește cu 25% începând cu 1 octombrie. 
Ce vei face pentru ca afacerea ta să 
beneficieze în urma acestui lucru?

Ia în calcul și eventuale riscuri și 
pregătește-te din timp. Spre exemplu, 
știind că în a doua parte a lunii decembrie 
oamenii sunt ocupaţi cu pregătirea 
sărbătorilor, e bine să-ţi planifici atingerea 

obiectivelor de final de an înaintea 
acestei perioade aglomerate. 

Fie că dorești să participi la Raliul Global 
din Africa de Sud, fie că vizezi Chairman’s 
Bonus sau dorești doar să menţii statutul 
de Activ, cel mai important lucru este 
nu să încerci, ci să ai convingerea că vei 
ajunge acolo. 

Pune la treabă energia și entuziasmul, 
folosește-ţi gândirea și farmecul personal, 
întrebuinţează toate instrumentele pe 
care Forever ţi le pune la dispoziţie și 
planurile ţi se vor transforma, cu 
siguranţă, în realitate.
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Cum să ne ţinem de 
obiectivele pe care ni 
le propunem? Cum 
să nu ne pierdem 
concentrarea pe 
drumul nostru către 
viaţa pe care ne-o 
dorim pentru noi şi 
cei dragi? 

Universul este expresia unui gând, 
a unei informaţii, a unui logos care 
nu înseamnă altceva decât o știinţă, 
o informaţie, un program, discutând 
desigur în sensurile sale extinse. 
Revenind la creierul uman, știm 
astăzi că orice gând este în același 
timp și o emitere de câmp de energie, 
ca suport al gândului. Energia 
câmpului emis de creier poartă un 
mesaj, un gând.  Energia acestui 
câmp emis concomitent cu gândul 
este, în același timp, instrumentul 
care transformă gândul în realitate. 

În funcţie de semnificaţia 
pozitivă sau negativă a 
gândului, efectele asupra 
noastră vor fi favorabile sau 
nocive. Prin efectul de câmp 
se vor propaga în spaţiu. De 
asemenea, conform legii 
atracţiei, vor exercita aceleași 
efecte și asupra persoanelor 
care gândesc aidoma nouă 
sau asupra celor cărora le sunt 
adresate gândurile noastre. În 
concluzie, gândurile noastre 
devin celulele noastre. Ceea 
ce gândim - acel ceva - 
suntem.

Referitor la modul de a lua o 
decizie, este de mare utilitate 
ca gândurile noastre dominante 
să fie concentrate pe ceea ce 
avem de făcut. Când risipim 
mintea pe mai multe lucruri 
în același timp, șansele de a

Creierul uman este un izvor nesecat de enigme şi provocări care oferă constant
material de lucru renumitului neurolog profesor dr. Constantin Dumitru Dulcan, iar 
nouă, răspunsuri şi acces la cele mai intrigante întrebări sau curiozități. 

Ce putem face cu puterea minții? Este gândul cea mai puternică forță din Univers? 
Cum ne ajută să ne împlinim visurile mărețe?

Consumator fidel al produselor Forever Living Products, reputatul medic neurolog 
Dulcan ne-a ajutat, în interviul pe care ni l-a acordat, să înțelegem mai bine cum 
putem clădi succesul şi cum putem obține viața pe care ne-o dorim folosindu-ne 
de puterea minții şi hrănindu-ne gândurile cu optimism, iar trupul cu alimente de
calitate, sport, suplimente alimentare, băuturi nutritive esențiale etc. 

Interviu cu autorul bestseller-ului “Inteligenţa materiei”

SUNTEM
GÂNDIMCEEA CE
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reuși în ceea ce ne propunem sunt mici sau absente. Marile 
performanţe ale maeștrilor practicanţi ai unor sisteme de 
dezvoltare psihosomatică elaborate în Orientul antic sunt 
explicabile prin concentrarea întregii capacități a creierului 
pe o singură acțiune.

În ce constă tehnica imageriei şi cum 
o putem folosi pentru a ne atinge 
obiectivele?

Imageria mentală ne vine tot din sugestia dată de Orientul antic. 
Știm acum că, doar imaginându-ne ceva, un anumit timp, 
creierul reacţionează în mare parte prin aceleași efecte pe care 
le dezvoltă și la solicitările reale. Cu alte cuvinte, ne putem 
antrena doar și imaginându-ne când vrem să obţinem o 
performanţă în ceva – în sport, în scop de vindecare a unei 
suferinţe, în afaceri etc. 

Se înţelege că trebuie să posedăm o anumită tehnică și să o 
practicăm un timp suficient pentru a obţine efectul dorit. Mulţi 
sportivi de performanţe olimpice au mărturisit că, alături de 
antrenamentul real, au folosit și tehnicile imageriei mentale.

Cunoaşteţi produsele companiei 
noastre. Cum credeţi că intervin 
benefic în contextul vieţii trepidante 
pe care o trăim astăzi?

Da, consum cu foarte mare încredere produsele companiei 
Forever, pentru că au avantaje demonstrate - în primul rând, 
prin obţinerea lor în condiţii naturale, nepoluante, cu 
ingrediente de pe terenuri special cultivate și controlate. 

Respectarea condiţiilor ecologice, de la cultivarea plantelor 
până la fabricarea produselor și eficacitatea lor în utilizare 

foreverliving.ro 13
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– sunt avantajele de mare preţ oferite de produsele 
companiei. Să luăm ca exemplu ingredientul de bază 
din produse: planta Aloe vera.

Este o plantă complexă, dătătoare de viaţă, care conţine 
peste 200 de compuşi activi, printre care şi cei mai 
importanţi aminoacizi esenţiali ce nu pot fi produşi de 
organism. Forever Aloe Vera Gel, produs pe baza unui 
proces patentat de stabilizare a gelului din frunzele de 
Aloe, este, cu adevărat, una dintre băuturile nutritive 
cele mai naturale pe care le poate consuma omul. Se 
înţelege astfel că, atât creierul, cât și întregul organism 
pot beneficia de pe urma produselor obţinute pe baza 
acestei plante spectaculoase.

Este evident că sunt mai mulţi factori care condiţionează 
sănătatea. Nu poate fi ignorată o dietă alimentară 
echilibrată prin conţinutul în proteine, lipide, glucide, 
minerale și enzime. Este însă extrem de important să 
fim atenţi când ne hrănim, când luăm un medicament 
etc., ce efecte dorim să aibă asupra noastră. Nu este 
indiferent dacă mâncăm supăraţi sau bine dispuși, dacă 
înghiţim un medicament sau un alt remediu pentru 
sănătate cu mintea zburând aiurea. Dorind să obţinem 
un efect util pentru organism, mărim cu mult șansele ca 
acest lucru să se întâmple.

Dintr-o viaţă echilibrată, nu poate lipsi sportul, care 
vine în completarea alimentaţiei sănătoase şi a gândirii 
pozitive. Toţi comentatorii sunt unanim de acord că un 
minimum de efort fizic zilnic – 30 de minute de mers -  este 
util pentru sănătatea creierului, a inimii și nu numai. Chiar și 
în terapia bolii oncogene, o solicitare fizică de 30 minute /zi 
este utilă.

De curând, am lansat noile Forever 
Essential Oils. Ne puteţi explica, 
din punct de vedere ştiinţific, cât de 
importantă este influenţa mirosului 
asupra creierului şi a întregului 
organism? Ce efecte neurochimice 
au loc atunci când inhalăm uleiuri 
volatile?

Aromaterapia, prin folosirea de uleiuri obţinute din plante 
cu proprietăţi olfactive, plăcut mirositoare, este astăzi 
intens folosită în medicina numită funcţională. Acestea 
sunt binevenite în vieţile noastre, mai ales în ziua de astăzi, 
întrucât au un efect atât relaxant în stările de epuizare fizică 
și psihică, cât şi tonifiant pentru organism.

Rinencefalul, ca structură centrală de procesare (prelucrare) 
a informaţiei olfactive, are, printre altele, și rol în reglarea 
unor funcţii vegetative importante pentru sănătatea 
organismului. Pe lângă frumuseţea unui trandafir, pe cine 
ar lăsa indiferent rafinamentul parfumului său?

Ce se întâmplă în corpul nostru 
atunci când gândim pozitiv şi avem 
încredere în deciziile pe care luăm?

Mă întrebaţi de importanţa optimismului, a speranţei și de 
ce nu, a credinţei pentru sănătate. Sunt condiţii absolut 
necesare. Studiile efectuate pe bolnavi cu boli încă greu de 
controlat de medicina actuală au arătat rezultate 
surprinzător de favorabile la pacienţii optimiști, calmi și 
cu credinţă. Oricât ar protesta unii sceptici, sunt certificate 
vindecări de cancer și prin credinţă. Sigur că sunt și vindecări 
spontane, dar de ce n-o fi intervenit „spontaneitatea” asta 
înainte de a se recurge la rugăciune? Este o întrebare legitimă.

Optimismul și buna dispoziţie sunt însoţite de eliberarea de 
substanţe cu efect antistres, benefice pentru sănătate și mai 
ales pentru activarea sistemului imunitar – factor esenţial în 
vindecarea bolii canceroase. 

Aş vrea să amintesc aici și de produsele Forever cu antioxidanţi, 
foarte importanţi pentru neutralizarea radicalilor liberi eliberaţi 
în exces prin toţi factorii poluanţi deja bine cunoscuţi. Radicalii 
liberi în exces atacă cele trei elemente esenţiale pentru 
fiziologia noastră – neuronii, sistemul imunitar și ADN-ul. 
Consecinţele sunt exprimate prin toate bolile care fac astăzi 
ravagii – cancere, accidente vasculare cerebrale și cardiace, 
boli neurodegenerative (boala Alzheimer, boala Parkinson 
ș.a.), boli de colagen etc.
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Afacerile noastre se bazează pe coduri 
morale bine definite, pe Legea Binelui. 
Iubim şi vrem să ajutăm oamenii – atât 
prin produse, cat şi prin oportunitatea 
de a-şi dezvolta o afacere proprie. Şi 
atunci, cum se face că, în contextul 
acestor beneficii care se arată la 
orizont, unii dintre ei vor, dar sunt 
oarecum reticenţi în a acţiona 
întocmai? Cum să renunţe la 
renunţare? 

Am descris existenţa unui cod etic al creierului. Gândurile, 
cuvintele, emoţiile și acţiunile cu semnificaţie pozitivă sunt 
însoţite de efecte biochimice și neurohormonale favorabile 
sănătăţii, iar cele cu semnificaţie negativă vor avea efecte 
nocive asupra stării noastre de sănătate.

Se spune că am avea circa 60.000 de gânduri pe zi. În fiecare 
clipă când gândim, pledăm pentru viaţă sau pentru moarte. 
Depinde doar de noi unde îndreptăm aceste gînduri. La fel se 
întâmplă şi cu deciziile în afaceri sau pentru viaţă. Trebuie să 
te asiguri  întotdeauna că gândul îţi este acolo unde îţi este şi 
scopul: să ai succes, să fii sănătos etc. Doar aşa trimiţi energie 
spre acel scop şi ajuţi la înfăptuirea lui.

Posibila reticenţă a unora în privinţa produselor Forever sau a 
oportunităţii de afacere apare, cel mai probabil, din lipsa de 

informaţii pertinente, care cântăresc cu adevărat pentru 
factorul decizional. Poate că cel care stă încă pe gânduri nu 
primeşte toate informaţiile de care are nevoie pentru a-şi da 
seama de calitatea excepţională a produselor (obţinute pe 
cale 100% naturală, controlate din punct de vedere al 
compuşilor chimici toxici, produse cu tehnici şi echipamente 
de ultimă generaţie, care au grijă să păstreze intacte proprietăţile 
ingredientelor etc.) şi de beneficiile unice ale afacerii, în oglindă 
directă cu alte companii de profil - longevitatea companiei, 
poveştile de succes ale colaboratorilor şi consumatorilor, raportul 
calitate-preţ, recompensele avantajoase etc.

Trăim astăzi un mare paradox. Facilităţile de care beneficiază 
civilizaţia modernă au ameliorat evident condiţiile de viaţă. 
Faţă de secolele precedente, alimentaţia și medicina actuală au 
extins, de asemenea, incomparabil durata de viaţă, dar mulţi 
oameni nu mai beneficiază de aceste condiţii din cauza bolilor 
generate tocmai de efectele secundare ale civilizaţiilor industriale. 

Este indiscutabil un subiect asupra căruia trebuie meditat la 
nivel planetar. În acest efort de preîntâmpinare a factorilor 
nocivi creați de civilizația modernă, inclusiv a stresului, 
compania Forever Living Products are un meritoriu aport.

Îi mulțumim domnului profesor Dulcan pentru timpul, 
răbdarea şi bunăvoința de a ne împărtăşi aceste informații 
şi de a ne dezvălui cea mai importantă pârghie pe care o 
putem folosi pentru ceea ce vrem să  realizăm: gândul,  
cea mai puternică forță 
din Univers.

Medic neurolog şi psihiatru, 
doctor în ştiinţe medicale, 
profund cunoscător al filosofiei 
ştiinţei şi pionier în scrierile 
din domeniul conştiinţei, 
prof. dr. Constantin Dumitru 
Dulcan este cel care a 
spulberat dihotomia dintre ştiinţă şi religie şi a bulversat 
lumea ştiinţifică românească cu o lucrare controversată 
apărută iniţial în 1981, dar ale cărei rânduri sunt, în 2015, 
mai actuale ca niciodată - “Inteligenţa materiei”.  

Nu s-a oprit la acest bestseller, care a primit premiul pentru 
filosofie “Vasile Conta” al Academiei Române, în 1992, şi care 
în opinia multora, are o valoare demnă de premiul Nobel. 
Îndemnat de o curiozitate ştiintifică ieşită din comun, savantul 
şi-a dedicat întreaga viaţă studiului, deoarece a considerat 
cunoaşterea o sursă de bucurie şi libertate. 

A continuat cu o călătorie uimitoare “În căutarea sensului 
pierdut”, a inspectat îndeaproape “Somnul raţiunii”, a privit 
în “Oglinda conştiinţei” şi a descoperit “Mintea de dincolo” 
– acestea sunt doar câteva dintre cărţile spectaculoase, pe 
alocuri şocante, dar geniale, pe care reputatul neurolog şi 
psihiatru le-a dăruit ştiinţei şi umanităţii.
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... este mereu
energic!

... mănâncă fără griji!

… zâmbeşte
      sănătos!

... învaţă eficient!
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Vacanța a trecut, iar copiii se întorc în bănci, pentru un nou an de şcoală încărcat 
de experiențe grozave şi învățături prețioase. Uniformele sunt călcate, 
ghiozdănelele doldora, însă principalul accesoriu pe care cel mic trebuie să-l 
poarte în fiecare zi, la şcoală, este SĂNĂTATEA.  Noi avem produsele ideale 
pentru ca prichindelul Forever sa crească armonios, sa învețe bine şi să fie 
mereu sănătos şi în siguranță.



1. În centrele de distribuţie din ţară. Plata se poate face:

Cu cardul.

La orice sucursală CEC, în contul Forever Living Products.

La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

Prin intermediul automatelor ROMPAY.

2. Online – www.comenziforever.ro

Comenzile plasate şi plătite cu card bancar până la ora 12:00 din
ultima zi lucrătoare bancară a lunii (L-V) vor fi trimise în aceeaşi zi şi vor fi luate în
calcul pentru punctajul lunii în curs.

Plata cu/fără ramburs: în Bucureşti şi Ilfov, taxa de livrare este de 10 lei, iar în
celelalte judeţe ale ţării, 20 de lei. Dacă plasezi comanda cu plata ramburs pana în
ora 13:00, iar adresa de livrare este în Bucuresti, primeşti produsele în aceeasi zi.

3. Tel Verde

-  0800.802.563 (apelabil exclusiv din reţeaua fixă Telekom – L-V:
10:00 – 16:00)

- 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie – L-V: 10:00 – 16:00)

- 0264 420 120 (număr dedicat pentru comenzile în limba maghiară, apelabil
din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 16:00, Ma-V: 10:00 – 16:00)

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

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?
1. Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com, în contul tău de FBO.

2. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca Forever Business Owner 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.

3. 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.

CUM POŢI AFLA  BONUSUL LUNAR ŞI PUNCTELE CREDIT?

Vrem să fii informat şi la curent cu tot ce ai nevoie pentru a-ţi desfăşura
activitatea, de aceea, am adunat toate informaţiile utile la un loc si le-am
mutat în spaţiul virtual, unde ai acces la ele oricând şi de oriunde:

Intră pe www.foreverliving.ro/info şi vei găsi toate informaţiile necesare
despre:

n plata bonusurilor

n modalităţi de înscriere

n modalităţi de plasare a comenzilor

n aflarea punctelor credit

n detalii financiar-contabile

n date de contact complete ale centrelor de distribuţie etc. 

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.

ATENŢIE! Sâmbătă, 15 august 2015, Centrele de Distribuţie
Forever Living Products din toată ţara sunt ÎNCHISE.

17f o r e v e r l i v i n g . r o

n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter. 
0257 368 212; 0257 259 049;
arad@foreverliving.ro 

n Str. Lungă 130. / 0268 473 233; 
brasov@foreverliving.ro

n Str. Maria Tănase 11. 
0251 421 222; / 0251 421 444; 
craiova@foreverliving.ro

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1. 021 222 89 23, 
0723 603 556, 0744 674 289; 021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro

n Bd. Nicolae Iorga nr. 2A. 
0232 219 920; 0232 276 591;
iasi@foreverliving.ro

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

n Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34. 0264 418 765; 
0264 418 762; cluj@foreverliving.ro

n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. 
0241 520 242; 0241 520 243;
constanta@foreverliving.ro

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

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

Sediu central (BucureŞti):

PROGRAM: L - V: 10-18; 
Ultima sâmbătă a fiecărei luni, 
de la 10-13.

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

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

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

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

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

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

PROGRAM:  L - V: 8-20; S: 9-17
În prima zi lucrătoare a lunii: 12-20 sau dacă
prima zi este sâmbătă, programul va fi 12-17)

I N FOSEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 
     021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;       021 222 89 24 
Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate în centrul de distribuţie          
din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, după orele 17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.

1. În centrele de distribuţie din ţară. Plata se poate face:

Cu cardul.

La orice sucursală CEC, în contul Forever Living Products.

La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

Prin intermediul automatelor ROMPAY.

2. Online – www.comenziforever.ro

Comenzile plasate şi plătite cu card bancar până la ora 12:00 din 
ultima zi lucrătoare bancară a lunii (L-V) vor fi trimise în aceeaşi zi şi vor fi luate 
în calcul pentru punctajul lunii în curs.

Plata cu/fără ramburs: în Bucureşti şi Ilfov, taxa de livrare este de 10 lei, iar 
în celelalte judeţe ale ţării, 20 de lei. Dacă plasezi comanda cu plata ramburs 
pana în ora 13:00, iar adresa de livrare este în Bucuresti, primeşti produsele în 
aceeasi zi. 

3. Tel Verde

-  0800.802.563 (apelabil exclusiv din reţeaua fixă Telekom – 
L-V: 10:00 – 16:00)

- 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie – L-V: 10:00 – 16:00)

- 0264 420 120 (număr dedicat pentru comenzile în limba maghiară, apelabil 
din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 16:00, Ma-V: 10:00 – 16:00)

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

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face 
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

CUM POŢI AFLA  BONUSUL LUNAR ŞI PUNCTELE CREDIT?
1. Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe              
www.foreverliving.com, în contul tău de FBO.

2. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca Forever Business Owner 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.

3. 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.

Vrem să fii informat şi la curent cu tot ce ai nevoie pentru a-ţi desfăşura 
activitatea, de aceea, am adunat toate informaţiile utile la un loc si le-am 
mutat în spaţiul virtual, unde ai acces la ele oricând şi de oriunde:

Intră pe www.foreverliving.ro/info şi vei găsi toate informaţiile necesare 
despre:

     n plata bonusurilor
     n modalităţi de înscriere
     n modalităţi de plasare a comenzilor
     n aflarea punctelor credit
     n detalii financiar-contabile
     n date de contact complete ale centrelor de distribuţie etc. 

I N FO

foreverliving.ro 17
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Calificările 

LUNII AUGUST

Supervizori
Forever Business 
Owneri care au 
obţinut 25 de   
p.c. în 2 luni 
calendaristice 
consecutive.

Supervizori
Nume             Localitate     Sponsori

Manuela Codruţa Badea                         Cluj-Napoca     Ramona & Dorin Vingan
Nicola Bancea                                                        Cluj-Napoca     Marius & Milentina Mărcuş
Bela Bartha                                                        Târgu Mureş     Gizella & Marius Botiş
Daniela Borza                                                        Galaţi                     Nuţa & Bogdan Saramet
Dana Dimaca                                                        Constanţa                    Daniela Grigore
Lucreţia Enea                                                        Paşcani, IS                    Ionuţ & Lavinia Haidau
Gal Jozsef                                         Chinari, MS                    Kardos Erzsebet & Andras
Ionuţ & Lavinia Haidau                          Paşcani, IS                     Ştefania Patricia Enea
Ludmila Ifrim                                                        Brăila                     Daniela Borza
Andreea Codruţa Ionescu                         Madrid, Spania     Tiberiu Bogdan Tutuleasa
Maria Iulia Ivascau                                         Zalău                    Manuela Codruţa Badea
Monica Pop                                                        Gherla, CJ                    Ozana-Ancuţa Farcaş
Alina Ana Sarpe                                        Brăila                    Maria & Adrian Arghir
Niculina Stanciu                                        Găeşti, DB                    Niculina Ştefana
Szabo Francisc Ştefan                                        Deva                    Szabo Iosif Ervin
Szots Timea                                                        Deva                    Ana Maria Boboia
Tiberiu Bogdan Tutuleasa                         Craiova                    Marinela Tutuleasa
Vanyi Veronika Zita                                        Satu Mare                     Varga Csaba & Viorica

1. Daniel & Maria Parascan
2. Valentin & Adriana Niţu
3. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
4. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
5. Cătălina Corman
6. Nagy Ernő & Irma
7. Alexandru Malnasi
8. Cristina & Gabriel Cristache
9. Ştefan Sandu
10. Mariana & Ionuţ Pârju

11. Szabo Iosif Ervin
12. Timurlenc & Beinaz Iusuf
13. Iuliana Mirela Popescu
14. Angela Ramona & Valentin Gherghe
15. Gabriela Ursu
16. Ionuţ & Andra Iorga
17. Liliana Berdan
18. Maria & Adrian Arghir
19. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
20. Aurel & Veronica Meşter

Top 20 p.c. non-manageriale

Top 20 în funcţie de p.c. non-manageriale
Primii 20 FBO (Forever Business    
Owneri) care au acumulat cele mai 
multe puncte non-manageriale şi au 
fost Activi în luna august.

STIMULENTUL I
 
Bucurel & Gyöngyke Ghirdă
Daniel & Maria Parascan
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Constantin & Tania Popa
Vajda Katalin
Ramona & Dorin Vingan
Dana & Costel Pop

STIMULENTUL II

Maria Pop
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion

     

STIMULENTUL III

Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
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Asistent 
Manageri
Forever Business 
Owneri care au 
obţinut 75 de 
p.c. în 2 luni 
calendaristice 
consecutive.

Manageri
Forever Business 
Owneri care au 
obţinut 120 de 
p.c. în 2 luni 
calendaristice 
consecutive.

Asistent Manageri

Manageri

Top 20 p.c. totale

TOP 20 în funcţie de p.c. totale
Primii 20 FBO (Forever Business 
Owneri) care au acumulat cele mai 
multe puncte totale şi au fost Activi 
în luna august.

1. Aurel & Veronica Meşter 
2. Gizella & Marius Botiş
3. Maria Pop
4. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
5. Daniel & Maria Parascan 
6. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion 
7. Camelia & Daniel Dincuţă 
8. Vajda Katalin 
9. Ştefan Sandu
10. Ramona & Dorin Vingan 

11. Kele Mónika 
12. Valentin & Adriana Niţu
13. Corina & Dorin Frandeş 
14. Smaranda Sălcudean 
15. Nagy Ernő & Irma
16. Alexandru Malnasi
17. Kogler Erika Elizabeth
18. Mariana Iuga
19. Cătălina Corman
20. Felicia & Siminel Sumanariu

Nume        Localitate              Sponsori

Bak Zoltan & Maria Magdalena                    Arad                          Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Marian & Dr. Monica Costiţă                    Constanţa           Ionuţ & Andra Iorga
Florentina & Claudiu Damian                    Oneşti, BC          Aura & Mihai Dima
Aura & Mihai Dima                                   Oneşti, BC           Gabriela Ursu
Ştefania Patricia Enea                                     Iaşi                          Mariana & Ionuţ Pârju
Ionuţ & Andra Iorga                                   Constanţa           Cristina & Gabriel Cristache
Ioan & Cristina Iuhasz                                   Arad                          Bak Zoltan & Maria
Marius & Milentina Mărcuş                    Moşnita Noua, TM     Nagy Ernő & Irma
Ana Maria Opra                                     Hunedoara           Szabo Iosif Ervin
Alina & Bogdan Seran                                    Livada, AR           Cristina & Ioan Iuhasz

Nume        Localitate              Sponsori

Liliana Berdan                                                         Iaşi                          Valentin & Adriana Niţu
Cătălina Corman                                    Iaşi                          Carmen & Gabriel Larion
Cristina & Gabriel Cristache                    Constanţa           Timurlenc & Beinaz Iusuf
Timurlenc & Beinaz Iusuf                    Constanţa           Iuliana Mirela Popescu
Alexandru Malnasi                                    Cluj-Napoca           Cristina & Mircea Focke
Mariana & Ionuţ Pârju                                    Iaşi                          Cătălina Corman
Szabo Iosif Ervin                                    Deva                          Alexandru Malnasi
Gabriela Ursu                                                          Oneşti, BC           Daniel & Maria Parascan

Soaring Manageri
Nume        Localitate              Sponsori

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion                   Fălticeni, SV          Felicia & Siminel Sumanariu

foreverliving.ro 19

Soaring 
Manageri
Forever Business 
Owneri care au 
5 Manageri 
Recunoscuţi în 
prima linie 
sponsorială.

Felicităm şi dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna august!
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO, pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

STIMULENTUL III

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

 

LUNII A
UGUST Asistent Supervizori

Forever Business Owners care au obţinut 2 
p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Asistent Supervizori
 Nume                       Localitate        Nume                         Localitate        Nume                         Localitate       

Ambrus, Zsuzsanna               Vlahita, Hr
Ana, Lola                                 Mangalia
Ana, Viorel               Mangalia
Ancuta, Mihaela               Smardan, Gl
Andoreanu, Lucian               Piatra Neamt
Andrioaia, Mirela               Pascani, Is
Andronache, Dana               Pascani,Is
Angelescu, Aurel              Birsanesti, Bc
Ani, Sabina Cristina               Peciu Nou,Tm 
Antal Tizedes, Timea              Sacele, Bv
Antaluca, Laura               Roman, Nt
Arion, Crina Ramona            Cluj Napoca
Armanca, Flavia Olimpia      Timisoara
Avram, Ana-Maria               Iernut, Ms
Avramut, Geanina Ramona    Arad
Bachner, Margareta               Targu Mures
Bagia, Georgia               Constanta
Bajinaru, Maria Magdolna, Vasile   Brasov  
Balan, Cristinel               Oradea
Balint, Adriana-Simona       Ceica, Bh
Balog, David               Oradea, Bh
Baul, Nicolae Adrian              Comlosu Mare, Tm  
Bene, Ecaterina               Tautii Magheraus, Mm
Bereczki, Bela               Targu Mures
Biciusca, Daniela               Constanta
Bila, Lavinia Raluca               Oradea
Birtoc, Maria               Sighetu Marmatiei, Mm 
Bocanet, Mihaela               Barsanesti,Bc
Bodo, Kinga               Dealu, Hr
Bolea, Florin Iulian               Vaslui
Boros, Ion Catalin               Cristestii Ciceului, Bn  
Bota, Alina Doinita, Sebastian   Turda, Cj
Botescu, Gabriela               Pitesti
Bour, Emilian Florin               Bacau
Bucur, Irina               Predeal, Bv 
Buhai, Daniela, Nicolaie       Bistrita
Burlacu, Alina Bianca            Tg.Ocna,Bc
Calinescu, Claudia Carmen      Satu Mare
Calota, Cristina               Bragadiru, If

Canta, Florica                 Baia Mare, Mm
Catana, Ioan Florin                 Sibiu
Cauni, Viorica                 Lugoj, Timis
Cernau, Iudit                 Oradea, Bihor
Chereches, Eusebiu                 Iasi
Cherim, Cecilia Nicoleta         Constanta
Cimpanu, Ioana                 Fantana Mare, Sv
Ciobanu, Faust Sorin                Falticeni, Sv  
Ciobanu, Constantin                Preutesti, Sv
Ciocan, Tatiana Rebeca            Valu Lui Traian, Ct
Cipleu, Ioana                 Oradea
Cipleu, Nicoleta Daniela         Bratca, Bh  
Ciuca, Aurelia                 Cluj Napoca
Ciucas, Maria                 Cluj Napoca
Ciulifica, Gigi                 Bucuresti
Coarna, Georgiana Daciana     Dragasani, Vl  
Cojocarel, Luminita                 Darmanesti, Bc
Cojocaru, Luciana                 Craiova
Cojocaru, Mihaela Otilia         Brasov
Cosma, Mirela Lacrimioara    Simian, Bihor
Costencov, Florentina Teodora   Murfatlar, Ct
Cosuleanu, Alina                 Iasi
Cotutiu, Raveca Delia              Cristestii Ciceului, Bn  
Covasna, Gabriela                 Braila, Br
Cozonac, Ionela                 Rodna, Bn
Craciun, Claudia                 Murcia, Spain
Cristea, Ioana                 Cluj Napoca
Cristea, Ruxandra                 Cluj Napoca
Cruceanu, Dyana                  Vaslui 
Csiszer, Hajnalka                 Sincraieni, Hr
Cucu, Manuela                 Buftea, If
Curtman, Corneliu                 Pascani, Is
Danut, Lucian Ioan                 Arad
Debreczeni, Valerica                 Darmanesti, Bc
Dervisi, Selma                 Lumina, Ct
Diaconu, Raluca Cecilia           Satu-Mare
Dihel, Emanuel Ionel              Simand, Arad
Dinu, Alexandru Bogdan        Medgidia, Ct  
Dinu, Ionica                 Giurgiu

Dobjenschi, Georgeta             Roman, Nt
Dobre, Nicolae                 Craiova
Dobrin, Catalina-Manuela     Blejoi, Ph
Doncescu, Iulian Cristian        Slatina, Olt
Egri, Stefan Tamas                 Oradea
Enea-Amuntencei, Corina Alina  Iasi
Faragau, Eleonora                 Cluj Napoca
Fatu, Dorin                 Sinpetru, Bv
Faur, Mirela Valentina             Deva, Hd
Feigi, Annamaria                 Baia Mare, Mm
Fleoarca, Florina                 Constanta
Foldes, Emese Ingrid               Satu Mare
Franc, Maria Silvia                 Jimbolia, Tm
Gabor, Andreea                 Constanta
Gadola, Alexandra Diana       Floresti, Cj
Ganea, Lucica                 Fagaras, Bv
Gavrila, Liviu                 Bucuresti
Geaman, Alexandrina Cristina    Roman, Nt
Gheban, Andrei Ionut             Oradea
Gheorghe, Emilia                 Craiova
Gindescu, Olivia-Elena            Tirgoviste, Db
Giurca, Cezarina Georgeta      Cernavoda, Ct
Gombos, Ana                 Oradea
Goronescu, Marian                 Bucuresti 
Gradinaru, Rodica                 Bucuresti 
Gramada, Georgeta Corina    Bucuresti  
Gusa, Simion                 Rodna, Bn
Herghea, Ioana                 Roman, Nt
Hideg, Margareta Gabriela     Sibiu
Hincu, Dorna                 Gheorgheni, Hr
Hodorog, Nicoleta Irina           Borod, Bh
Holdis, Raluca Andreea           Altdorf, Germania
Hutton, Kinga Erzsebet           Satu Mare
Iftimie, Doina                 Iasi
Iliescu, Alina                 Constanta
Imre, Juliana                 Cluj-Napoca
Ionescu, Nicolae                 Bucuresti
Ionescu, Ana Cristina              Brosteni, Sv
Istrate, Simona                 Falticeni Sv
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Calificările 

LUNII AUGUST

Asistent Supervizori
Istrate, Georgeta                 Falticeni, Sv
Jianu, Gabriela                 Bucuresti
Jude, Marius Adrian                 Timisoara, Tm
Kirileanu, Victor                 Piatra Neamt, Nt
Konyarik, Ioan                  Valea Cerului, Bihor
Lacatusu, Angela                 Iasi
Ladaru, Beatrice                 Medgidia, Ct
Laslau, Dumitru                 Slanic Moldova,Bc
Lehaci, Violeta-Liliana             Stulpicani, Sv
Lupu, Maria                 Pascani, Is
Maghiari, Luiza Daniela          Bucuresti  
Manoliu, Maria                 Bacau, Bc
Marc, Cornelia                 Oradea, Bh
Marcu, Maria Magdalena       Constanta
Marin, Victor                 Cernavoda, Ct
Marta, Angela                 Roman,Nt
Meches, Paulina Ramona       Arad
Miclea, Sebastian Florin         Arad
Mihaies, Simona Iuliana         Botesti,Nt
Mihali, Florin                  Vatra Dornei, Sv  
Mitu, Florin                 Iasi
Miu, Eugen                 Com Piatra-Olt, Ot
Mocanu, Mihai Dorian            Iasi
Moldovan, Mihai                 Medias, Sb
Moldovan, Ioana Loredana    Dej, Cj
Molnar, Estera                 Ghimes Faget,Bc
Mungiu, Mihaela                 Piatra Neamt, Nt
Muresan, Serena Camelia      Cluj Napoca
Murg, Mirela                 Macea, Arad
Murza-Sighiartau, Dorina      Bistrita, Bn
Neagu, Petru                 Piatra Soimului,Nt
Neagu, Madalina Mihaela     Cernavoda, Ct  
Neamtu, Paraschiva                 Com.Racovita, Sb
Nica, Dorina-Emilia                 Craiova
Nichita, Delia                 Cumpana, Ct
Nicula, Cristian Gabriel            Targoviste, Db
Nitu, Elena                  Campina, Ph
Nutu, Maria                  Suceava
Oana, Laura Sabina                  Cluj

 Nume                         Localitate        Nume                         Localitate        Nume                         Localitate       

Oprea, Elena                  Navodari, Ct
Paladi, Petru                  Botosani
Palaghia, Florin                  Onesti, Bc
Pantea, Stela                 Oradea
Parnau, Ionel                  Comlosu Mare, Tm  
Pasare, Elida Simona               Rm Vilcea, Vl
Pascalau, Niculina Violeta       Sat Bologa, Cj
Patrascan, Ancuta Cornelia    Rodna, Bn  
Pecsi, Katalin                  Oradea
Petris, Tiberiu Ioan                  Tg. Mures
Pop, Sorin                  Satu Mare
Pop, Raul Sebastian                  Gherla, Cj
Popa, Decebal Adrian, Codruta Camelia  Mintia, Hd
Popescu Cevei, Patricia Lidia   Timisoara  
Prodan, Teodota                  Husi, Vs  
Pui, Imelda                  M.Ciuc, Hr
Putura, Adriana                 Uricani, Hd
Radoi, Ioana                 Dambovita
Radu, Clera                 Braila  
Raducanu, Oana Maria           Bacau
Radvanszky, Zsuzsanna          Gheorgheni, Hr  
Rebegea, Teodora Diana         Piatra Neamt
Reche, Marcela Cornelia         Sibiu
Ripeanu, Liliana Corina           Com Potlogi, Db  
Rotariu, Sofia-Simona             Com Scoarta, Gj
Rotariu, Andrada Zoia             Cluj Napoca
Rotaru Marius, Gheorghe       Cluj Napoca
Rugina, Crina Elena                  Roman, Nt
Rusu, Valerica                  Galati  
Sabau, Monica Amalia            Bistrita
Samu, Clara                  Timisoara
Savu, Maria Delioara               Suceava
Scribleac, Maria Alexandra     Vatra Dornei, Sv
Serban, Corina Elena               Brasov
Sirbu, Mariana                  Hiliseu Horia, Bt
Snichici, Costinela                  Ploiesti
Soos, Mihail                  Sacele, Bv
Sorban, Julianna                  Valea Lui Mihai, Bh
Spirea, Maria                  Valea Calugareasca,Ph

Stana, Carmen Gabriela          Schitu Golesti, Ag
Stanciu, Marius                  Lunguletu, Db
Stefanescu, Gabriela                 Vaslui
Stingu, Liliana, Corneliu Ciprian  Roman, Nt
Stoian, Mihaela                  Ocna Mures, Ab  
Suici-Ursulescu, Otilia Geanina   Batesti, Tm  
Tabultoc, Liliana                  Valea Adinca,Is
Tanasa, Lenuta Daniela            Timisoara
Tatoi-Stanciu, Carmen Mihaela Popesti Leordeni, If
Tibirna Ciolan, Mihaela           Birnova, Is
Timar, Brigitta Yvett                  Satu Mare
Titi, Ferencz Laszlo, Monika    Biharia, Bh  
Toadere, Cristina Ionela           Bistrita  
Tocu, Carmen-Mihaela            Roman,Nt
Toma, Elena                  Motru, Gj  
Trifan, Ioan                  Sibiu
Tudose, Daniela Elena              Constanta
Tufis, Florentina Ana Mihae    Cluj Napoca
Turca, Ionut Silvestru                Suceava, Sv
Turcu, Vasile                  Livezi, Bc
Ungureanu, Mihaela                Pascani, Is
Valsan, Florentina                  Constanta
Vasvari, Katalin Judit                Simian, Bh
Vavil, Mihaela                  Tulcea
Visan, Antoaneta                  Tirgoviste, Db
Voiasciuc, Elena                  Onesti, Bc
Vulea, Lenuta                  Uricani, Hd
Wagner-Coroama, Ilie-Steve      Bistrita
Zamfir, Dimcea Iulian              Bucuresti  
Zamfir, Sultanica                  Bucuresti  
Zbant, Madalina Daniela         Mangalia, Ct
Andrian, Rodica           Copanca, Causeni, Moldova
Balanuta, Natalia                  Ialoveni, Moldova  
Cazacu, Larisa                  Cahul, Moldova
Cristafovici, Jasmina                Soldanesti, Moldova
Cristea, Tatiana                  Bendeer, Moldova
Mitul, Sergiu                  Chisinau, Moldova
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Biletele sunt disponibile la vânzare în centrele de distribuţie din toată ţara.

ROLF & DOMINIQUE KIPP 
vin la SUCCESS DAY! 

Forever Living 
Products România

14 noiembrie 2015, 
Bucureşti, Sala Palatului


