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Rex Maughan
Jednoho dne jsem přemýšlel o tom, jak často
slýcháme větu „Pokusím se“. Když se na to zaměříte, začnete ji slyšet všude kolem Vás. „Pokusím se čelit svému strachu.“ „Pokusím se
dosáhnout svých cílů.“ „Pokusím se dosáhnout
kvalifikace na Chairman´s Bonus.“ Už jste někdy
přemýšleli o tom, co se stane s těmito větami,
když se odstraní slova „pokusím se“? Je to jako
malý zázrak! Uslyšíte v těchto větách zcela nový
přístup: „Budu čelit svému strachu,“ a „Dosáhnu
svých cílů.“ „Dosáhnu kvalifikace na Chairman´s
Bonus.“

Rex Maughan
předseda správní rady a výkonný ředitel FLP Int., Inc.

Dokážu to

To je jeden ze způsobů, jakým jsme si na našem
posledním a nezapomenutelném Super Rally
ve Phoenixu užili tolik zábavy. Po celém hotelu
jsme rozmístili skleněné stěny a vyzvali distributory, aby napsali své obavy, své pochybnosti
a věci, které jim brání v jejich podnikání. Když
jsme ve čtvrtek během kvalifikační večeře tyto
skleněné tabule rozbili, nerozbili jsme jen všechny ty obavy, které nám brání, ale každému jsme
dodali odvahu namísto „Pokusím se“ říct „Dokážu to“. Ti, kteří se večeře zúčastnili, obdrželi křišťálovou plaketu s nápisem „I WILL“ (Dokážu to)
vytištěným v mnoha různých jazycích. Vás, kteří
se večeře neúčastnili, vyzývám, abyste si někam
výrazně a nápadně napsali „Dokážu to“ a pak
k němu přidávejte to, co se zavazujete v nadcházejícím roce vykonat. Často se ke svému závazku
„Dokážu to“ vracejte, abyste získali motivaci, když
hrozí, že Vás Vaše obavy svedou z cesty při dosahování cílů.
Chci se s Vámi podělit o určité konkrétní představy o tom, jak své cíle „Dokážu to“ používat tak,
aby vám pomohly uspět. Nedávno jsem v časopisu Forbes četl článek o tom, jak si zajistit
úžasnou kariéru. Článek citoval několik myšlenek, ve které jsem vždy věřil. První je, že byste
si měli dopřát čas přemýšlet o tom, co děláte. Je
velmi těžké určit, co můžete udělat pro dosažení
svých cílů, dokud nezjistíte, co jste už udělali. Co
se musí změnit a co by mělo zůstat stejné? V roce
„Dokážu to“ může být velmi užitečné vytvořit si
konkrétní seznam věcí, které uděláte, a pověsit jej
na místo, kde na něj stále uvidíte.
Dalším krokem je zbavit se chování a přesvědčení, která by Vás mohla brzdit. To znamená, že musíte řešit všechny obavy či slabé stránky, jako je
nesebevědomí. Pokud si řeknete, že to dokážete,
je mnohem více pravděpodobné, že vše dokážete, než že se Vám nic nepovede. Rád přemýšlím
o citátu Henryho Forda: „Ať si myslíš, že můžeš,
nebo nemůžeš, vždy máš pravdu.“ Kladný postoj
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má značný podíl na Vašem úspěchu. Udělejte si
čas a připravte se na nevyhnutelně negativní rozmlouvání sám se sebou. Když Vám Vaše mysl
říká: „Já to nedokážu,“ přesvědčte se, že máte
spoustu různých způsobů, jak říct: „Dokážu to“.
Nedávno jsem slyšel příběh o milionáři Brendonu
Burchardovi. V 19 letech Brendon téměř zemřel
při hrozné autonehodě. Po dlouhém přemítání
v duši se Brendon rozhodl, že nejlepší způsob,
jak žít, je využít každé příležitosti a chovat se
ke každé lidské bytosti s úctou a pokorou. Tento
postoj jej dovedl k založení firmy, která prospívala
na učení se a naslouchání zákazníkům, a pomocí svých kontaktů překonal své obavy a dosáhl
svých cílů. Jeho přístup byl tak úspěšný, že se
stal nejprodávanějším autorem a šéfem úspěšného podniku. Je to jeho pozitivní přístup k životu
a práci, který mu umožňuje říct „Dokážu to“ namísto „Pokusím se“. Je příkladem, ze kterého se
můžeme všichni učit.
Doufám, že každý z Vás si vezme ponaučení
z Brandonova příběhu k srdci. Život jde příliš rychle a náš čas je vzácný. Neztrácejte čas „snažením
se“. Místo toho si užijte každý okamžik a řekněte:
„Dokážu to“.

Navždy Váš
Rex Maughan

List od výkonných riaditeľov
Október nás privíta žltými listami, chladnejším
počasím. Ale dozrieva víno, oberá sa posledné
ovocie, vonia varená kukurica. Pred nami je koniec kvalifikácie na stretnutie Eagle manažérov
na Sardínii a záver kvalifikácie na Havajské ostrovy. Kto si naplánoval správne svoju prácu a podarilo sa mu všetky ciele splniť, vie si vypočítať,
koľko ešte musí pridať, aby sa na Global Rally
a Sardíniu dostal.
Na dosiahnutie týchto veľkolepých cieľov treba
plán, systém a osobnosť, ktorá je vzorom pre svojich ľudí. Ľudia stále viac hľadajú a uprednostňujú
istotu, seriózne vystupovanie a kultúrne správanie. Noví distribútori potrebujú človeka, ktorému
je možné dôverovať, človeka, ktorého by mohli
napodobňovať. Túžia po tom, aby ich vzor mal
silný charakter, podľa možnosti mal rodinu, kde
žije usporiadaným životom. Nie je to vždy možné,
osudy ľudí bývajú niekedy nevyspytateľné. Keď
sa však pozrieme na syna pána Rexa Maughana – Gregga, máme všetky tieto atribúty splnené. Gregg Maughan predstavuje novú generáciu,
predstavuje typ človeka, vhodného na nasledovanie. Je čestný a chová sa vždy tak, aby vzbudzoval našu dôveru. Ťažko by ste ho mohli vidieť
neupraveného, oblečeného v teplákoch, či kraťasoch a v žabkách na obchodnom stretnutí. Je vždy
lojálny k spoločnosti, k zamestnancom a k distribútorom. Videli sme ho, ako sa k zamestnancom
firmy chová s úctou, váži si ich prácu. Dodržuje
termíny, na stretnutia prichádza načas.
Nikto nepochybuje, že svojej práci rozumie,
lebo je veľmi dôležité dokonale ovládať politiku firmy. Žije usporiadaným rodinným životom,
ťažko by sme ho zastihli v pozícii človeka, ktorý
pod zámienkou práce vyhľadáva nové partnerské vzťahy. Vždy prejavuje zdvorilý prístup voči
distribútorom a manažérom, dodržuje dohody
a termíny. Ak z nejakého dôvodu nemôže splniť svoj záväzok, včas sa ospravedlní, aby
y. Rodinné
nekomplikoval chod firmy.
zázemie je veľmi dôležité.. Či chceodina
me alebo nie, práca a rodina
mo
spolu vždy súvisia. Darmo
si povieme, že prácu si
nebudeme nosiť domov,
keď sa nám nedarí
v práci, v duši si to
prenesieme
domov.
rú
A je po rovnováhe, ktorú
atí
človek tak potrebuje. Platí

to samozrejme aj naopak. Keď máme neusporiadané rodinné vzťahy, ťažko sa sústredíme na to,
čo potrebujeme urobiť a prijímame skreslené
rozhodnutia. Keď stojíme pred problémovými situáciami, ovplyvňujeme tým hlavne nových distribútorov. Predstavte si Gregga Maughana, položte
si otázku, ako by daný problém riešil on. Či je to
už pracovný alebo rodinný problém. Je potrebné usporiadať si svoje „ja“, svoju rodinu a svoje
zázemie. Sem predsa chodíme načerpať svoje
sily. Keď toto budete mať, vytvoríte si podmienky pre vyváženú konštruktívnu prácu. Budete
konať v súlade so svojím presvedčením, stanete
sa osobnosťou, ľudia Vás budú radi nasledovať
a práca sa Vám bude dariť.
Gregg nás bude čakať na Sardínii, aj na Havajských ostrovoch. Vždy si pomyslite na neho, čo
všetko musí zvládnuť, čo sa od neho očakáva
a aká syzifovská práca ho čaká v budúcnosti.
Karin a Ivan Kiszlingovci
Predstavte si, ako to vie všetko dokonale zladiť,
ako reprezentuje sám seba, ako predstavuje tvár
firmy. Lebo aj Vy ste tvárou firmy a všetko, čo
urobíte, sa Vám vráti. Lebo Vaši ľudia budú duplikovať to, čo robíte Vy.

Vy ste tvárou
firmy a všetko,
čo urobíte, sa
Vám vráti.
Srdečne Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovci
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Důležité informace
DODANIE TOVARU
Dôležité upozornenie! Kuriér je oprávnený prevziať
peňažnú hotovosť od zákazníka až po doručení
tovaru. Firma Forever Living Products nevyberá
od zákazníkov žiadne zálohové platby vopred!!!
FLP SR
Zásielky objednaného tovaru vám doručíme
prostredníctvom UPS (okrem soboty a nedele).
Dodacia lehota je 48 hodín od prijatia vašej
objednávky.
Dopravné náklady:
• za objednávku v bodovej hodnote
do 2 bodov sú 3,50 
(za objednávku nad 2 body je doprava zdarma).
• cena dobierky je 1,50 
Akékoľvek informácie o tovare, jeho zaslanie,
žiadajte priamo v kancelárii FLP SR na
tel. č.: +421 2 54 41 69 61.
FLP CR
Zásilky objednaného zboží vám doručíme
prostřednictvím PPL (kromě sobot a nedělí).
Dodací lhůta je 48 hodin od přijetí vaší objednávky.
Dopravní náklady:
• paušálně 114 Kč včetně DPH (při hodnotě
objednávky nad 1 bod doprava zdarma)
• doběrečné 36 Kč včetně DPH
Jakékoli informace o zboží a jeho zaslání žádejte
přímo v kanceláři FLP CR na tel. č.: +420 244 466 012.

Postup pri objednávaní tovaru formou združenej objednávky:
• združenú objednávku so zoznamom všetkých objednávok realizujte na tlačive, ktoré obdržíte v sklade firmy FLP, alebo si ho môžete stiahnuť z internetu
• objednávku si pripravte vopred, po jej spracovaní
a príprave na expedíciu už nie je možné uskutočňovať dodatočné zmeny
Faxové podanie prihlášky:
Ak ste noví distribútori a vašu prihlášku pošlete do kancelárie FLP faxom, originál musíte čo
najskôr poslať poštou, pretože až potom bude
zaevidovaná vaša objednávka a jej bodová hodnota do systému pre výpočet bonusov. Vaša

MOŽNÝ PREDAJ VÝROBKOV. TO ISTÉ PLATÍ AJ PRE

Akékoľvek platby, ktoré chcete realizovať na náš účet,
musia byť sprevádzané špecifickým variabilným symbolom. Preto je nutné si najprv pred každou platbou
vyžiadať od nás zálohovú faktúru, ktorá obsahuje potrebný variabilný symbol, a až potom realizovať platbu.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím obráťte na:
FLP SR - p. Katka Boboková,
tel. č.: +421 2 54416961,
FLP CR - p. Martina Baštová,
tel. č.: +420 244 460 254.
Táto informácia sa netýka platieb za tovar.
Ďakujeme za pochopenie.

JAK OBJEDNAT VÝROBKY A LITERATURU
FLP Česko:

Prosíme vás, abyste si zkontrolovali, zda jste
objednali správný počet výrobků a uvedli
všechny potřebné informace.Ve vaší korespondenci nezapomeňte uvést vaše ID číslo.

FLP Slovensko:

telefonicky

00420 244 466 012
00421 2 54 64 34 12
Mějte prosím připravené vaše ID (identifikační číslo),
kód (číslo) výrobku, množství, adresu dodání.

poštou

Vlnitá 77/33
147 00 Praha 4–Braník

internetem

www.foreverliving.com
www.foreverliving.com
Na objednávkový formulář se dostanete v části
Internetová objednávka po zadání vašeho ID a hesla

prodejna:
kancelář:

Po, St, Čt, Pá: 8:30 - 18:30 h
Út.: 10:00 - 19:00 h
Po, St, Čt: 8:30 - 16:30 h
Út.: 10:00 - 19:00 h
Pá.: 8:30 - 15:30 h

Po, St, Št, Pi: 8:00 - 18:00 h
Ut: 10:00 - 18:00 h
Po, St, Št, Pi: 8:00 - 16:00 h
Ut: 10:00 - 18:00 h

Polední
přestávka

celý týden:
12.30-13.00 hod. (prodejna)

celý týždeň:
13.00-13.30 h (predajňa)

PRVÝ DEŇ V MESIACI KVÔLI CELODENNEJ INVENTÚRE
JE SKLAD VO FLP SR A FLP CR ZATVORENÝ. NIE JE

prihláška platí vždy iba so súčasným nákupom
v minimálnej hodnote 60 .

Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava

Nezapomeňte, že minimální hodnota
objednávky musí být 60 €. Aktuální měsíční přepočítací kurz FLP CR zjistíte ve
firemním měsíčníku FOREVER nebo
telefonicky v kanceláři FLP CR.

PRODUCT CENTRUM V KOŠICIACH.

LÉKAŘSKÝ PORADNÍ
SBOR FLP CR A SR

VŠE O FLP SR A CR

h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00

www.foreverliving.com

Webová stránka

Bohumil Kempny, M.D.
+420 728 576 965
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
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platný od 1.10. do 31.10.2012

!

OMEŇTE

MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30

KURZ  25,020 Kč / 

NEZAP

Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací
ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo
distributora (bez mezer a pomlček). Heslo
(jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno
do 15. dne nasledujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky výrobků. Najdete
ho na vašem Bonus Recapu.
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Srdečne gratulujeme!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR
– podľa celkového počtu bodov
1. Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva

SOM

11. Janetková Agnesa a Janetka Peter

SM

2. Kondéová Mária a Csala Roland

SM

12. Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína

3. Drobík Milan a Drobíková Jana

SM

13. Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena

SM

4. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider

SM

14. Horgosi Oto a Horgosiová Alžbeta

SM

5. Bendelová Ema a Bendel Pavol

SM

15. Ing. Rýpar Rudolf a Mgr. Rýparová Ingeborg

SM

SM

16. Éder Mária a Éder Tomáš

M

SOM

17. PhDr. Moznerová Helena

M

6. Ing. Czinege Karol
7. RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
8. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena

M

9. Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
10. Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva

19. Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka

SM

20. Chejnová Blanka

TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
1. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena

18. Zmudová Dagmar

SM

M

M

SM
M
SM

TOP 10 FLP SR
– osobné a distribútorské body
1. Končíková Dana a Matheisel Boris

AS

2. Bendelová Ema a Bendel Pavol

SM

2. Csontosová Andrea a Csontos Csaba

M

3. Ing. Czinege Karol

SM

3. MUDr. Pásztor Ladislav a Pásztorová Viera

M

4. Kondéová Mária a Csala Roland

SM

4. Kmeť Pavel a Kmeťová Janka

M

5. Éder Mária a Éder Tomáš

M

5. Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert

SM

6. PhDr. Moznerová Helena

M

6. Trenka Zoltán a Trenka Erika

AM

7. Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína

M

7. Ing. Baﬃa Miroslav a Ing. Baﬃová Iveta

M

8. Kiss Tivadar a Kissová Anna

M

8. Górászová Adriana a Górász Tomáš

M

9. Tárnok Ján a Bc. Tárnoková Katarína

M

9. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena

M

10. Novomestská Katarína a Ondrejka Roman

M

TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body

10. Gilianová Marta

M

TOP 10 FLP CR
– osobní a distributorské body

1. Drobík Milan a Drobíková Jana

SM

1. Zmudová Dagmar

2. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider

SM

2. Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav

M

M

3. Matějíčková Petra a Matějíček David

AS

3. Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
4. Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor

M

SM

4. Vozar Milan a Vozarová Karla

M

5. Zmudová Dagmar

SM

5. Ing. Juráčková Ludmila a Ing. Juráček Jiří

M

6. Chejnová Blanka

SM

6. Spěváková Klára

M

7. Beneš Miroslav

7. Valnohová-Vašková Jana a Valnoha Oldřich
8. Jurečka Vítězslav

SM

8. Valnohová-Vašková Jana a Valnoha Oldřich

9. Spěváková Klára

SM

9. Slížková Jitka

10. Ing. Rýpar Rudolf a Mgr. Rýparová Ingeborg
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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SM

10. Jančáková Hana a Jančák Václav

SM
S
M
AM
AS

Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora

júl / červenec 2012
SUPERVÍZORI
FLP SR:

Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva

Mgr. Kádek Erika

sponzor: Mgr. Lészkóová Katarína

Končíková Nikoleta

sponzor: Ing. Trelo Richard

Končíková Dana a Matheisel Boris

sponzor: Končíková Nikoleta

Konečný Lukáš a Benková Kamila

sponzor: Ing. Černota Jiří

Mgr. Lészkóová Katarína

sponzor: Sándor Agneš a Mészáros Gyorgy

Ing. Trelo Richard

sponzor: Firley Karel

Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena

Končíková Dana a Matheisel Boris

AUTOMOBILOVÝ PROGRAM
08/2012
3. úroveň
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)

2. úroveň
Drobík Milan a Drobíková Jana

FLP CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)

1. úroveň

Zmudová Dagmar

FLP SR:
Balla Tibor a Ballová Marta (M)
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Berkeš Vojtech a Berkešová Georgína (SM)
Kondéová Mária a Csala Roland (SM)
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína (M)
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena (M)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)

FLP CR:
Spěváková Klára (SM)
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider (SM)
Zmudová Dagmar (SM)
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Srdečne gratulujeme!!!
ASISTENTI SUPERVÍZORA
FLP SR:
Adam Silvia a Adam Attila

Horvath Zoltan

Manga Mario

Suranyiova Monika a Surayi Zoltan

Balagova Gabriela

Horvathova Karin a Cierny Jaroslav

Marosiova Gizella a Marosi Tichomir

Szabo Vojtech

Bartosova Jozefina

Hruskova Zlata

Palova Margita

Szajko Eva

Carnogurska Eva

Ilonova Etelka

Raczova Erika

Tkacik Blazej

Cingel Alzbeta a Cingel Patrik

Jakubcova Romana

Ragasova Helena

Vancova Janka

Cuperka Milan

Jancusova Bernadeta

Rehakova Darina

Volgyiova Maria a Volgyi Jozef

Dancs Judit

Johancik Peter

Rezesova Eleonora a Janosdeak Vojtech

Zahorecova Alica

Dekany Daniel

Jurisova Erika

Rohar Slavomir a Roharova Marcela

Drlickova Alena

Kahlerova Katarina a Kahler Karol

Rojka Juraj a Rojkova Viera

Fazekas Mate

Katonova Eva a Ing. Katona Julius

Ronanikova Deana

Ferenczova Elena

Kissova Andrea a Ing. Kiss Tibor

Rostasova Rozalia

Firley Karel

Kocsisova Aurelia

Rusnakova Iveta a Rusnak Miroslav

Gebeova Alzbeta a Gebe Jozef

Kosova Maria

Rybarova Jaroslava

Gellerthegyiova Beatric a Bedecs Jozef

Mgr. Lackova Kristina

Sagatova Darina

Mgr. Grigova Viera

Lyzicova Maria

Mgr. Slavikova Martina a Slavik Richar

Grmanova Andrea

Macsadi Monika

Sobonova Beata

Herakova Katarina

Makova Elena a Mak Miroslav

Spisakova Luboslava

ASISTENTI SUPERVIZORA
FLP CR:
Balcarkova Ruzena

Hanackova Jana

Matyska Stanislav

Szpernolova Andrea a Szpernol Vaclav

Balkova Jana

Kalouskova Ivana

Maulerová Lenka

Trenz Miloslav

Bílkova Lenka

Klubert Milos a Klubertova Markéta

Ing. Paskovska Edita a Paskovsky Libor

Uhrovic Miroslav

Binarova Olga

Kolesikova Libuse

Pechačková Eva

Vana Vaclav a Peskova Kristyna

Brezna Bronislava a Brezny Martin

Kolmanova Zdenka

Pistecka Jana a Pistecky Pavel

Varcev Ilian

Drtilek Adam

Kominek Jiri

Polická Marie

Zapletalova Pavla

Dvorakova Aneta

Krizova Anezka

Rohlikova Veronika

Dzukov Marcel

Kubinova Anna

Schroder Lenka

Feistl David

Kubis Jozef a Lichovnikova Radana

Sikorová Halina

Ferfecki Jan

Kulik Jolanta

Sokol Václav a Skácelova Pavlína

Filípkova Ivana

Kytlicová Helena

Spinlerova Hana

MUDr. Florianova Eliska

Maixner Kamil

Suchankova Monika a Suchanek Marcel

Florusova Marie

Matejicková Petra a Matejicek David

Svozilová Jana

FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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Nové postupy
v marketingovom pláne
Končíková Dana
„Stále som hľadala
a napokon som našla.”

NOVÁ
SUPERVÍZORKA FLP
Pracujem ako kozmetička, vlastním kozmetický
salón, ktorého názov svedčí o tom že „Therapy“ je
to najdôležitejšie, čo v salóne môžem ponúknuť
svojím klientkam a v poslednej dobe aj klientom.
Tak som začala pracovať s Forever Living Products, pretože vďaka tejto spolupráci som mohla
zdokonaliť ponúkané služby. Nehovoriac o tom,
že sa mi vyskytol zdravotný problém a vtedy mi
moja dcéra Nikol odporučila produkty FLP so
slovami: „Mami to ti určite pomôže.“
Niky sa k firme dostala v Prahe kde študovala
a kde tiež úspešne začala svoje podnikanie s FLP.
Pomohla tým celej svojej rodine, aj svojím blízkym, priateľom a známym. Pozvala ma do Prahy,
kde mala pre mňa prichystaný bohatý program.
Zúčastnila som sa prednášky Jiřího Černotu, manažéra FLP CR. Jirka bol veľmi profesionálny, mal
rozhľad o produktoch FLP. Ďalšou časťou programu bola výstava Human Body a po vzhliadnutí výstavy, kedy som videla človeka ako vlastne vyzerá
zvnútra a po častiach rozpitvaný, som vedela, že
prepojenie vnútra so zovňajškom je natoľko dôležité, že som cítila potrebu pustiť sa do toho a každému, kto má akýkoľvek problém vysvetliť, že čisté
a zdravé vnútro sa odzrkadlí aj navonok, pretože
„pleť je zrkadlom zdravia.“ Prišla som domov a tak
sa začala moja cesta k pozícii Supervízor a verím
že to nie je koniec. Dôležité je, že som to nepoňa-

la ako vyslovene zárobkovú
činnosť, lebo práve v tom sa
možno odlišujem od iných.
Mám prácu, ktorá ma baví
a napĺňa a som vďačná aj
za to, že môžem pri tom využiť
produkty FLP. Stále však premýšľam, ako by som zvládla
prácu distribútora ak by som
mala iné zamestnanie, no
prišla som na to, že vždy sa dá nájsť východisko
a riešenie. Chce to len snahu, vynaložiť potrebnú energiu, húževnatosť a zdravé sebavedomie.
Dôležité je aj ísť príkladom ostatným, vyskúšať si
produkty na sebe, na svojich blízkych, dbať o seba,
správnu výživu, pohyb a v neposlednom rade
o svoj zovňajšok, lebo ten dokáže veľa. Mať dobrú
náladu, úsmev, vedieť poradiť a získať si dôveru
okolia. Klientky v mojom salóne sa domáhali o pár
riadkov v článku, ale to by nám nestačil ani celý časopis. Tým chcem povedať, že sú vďačné za všetky rady a pohodu, ktorú im vieme spolu s mojimi
kolegynkami Mirkou Vasilenkovou a Renátkou
Ženčakovou (tiež distribútorky) dopriať a ktorú by
mal dopriať každý, kto chce byť úspešný a vedieť
podnikať v 21. storočí. V tejto dobe je každý uponáhľaný a preto je dobré poskytnúť rýchle, výstižné
a dokonalé informácie o produktoch FLP. Nesmi-

em zabudnúť ani na svoju mladšiu dcérku Nellu,
ktorá mi pomáha pri registrácii nových distribútorov. Možno to bude znieť zvláštne, ale od mája, keď
som bola registrovaná, do dnešného obdobia som
okrem prednášky v Prahe neabsolvovala žiadnu
inú. Je to práve kvôli časovej tiesni a preto využívam videokonferencie Jiřího Černoty, kde sa môže
pripojiť každý a z pohodlia domácnosti si vypočuť
cenné rady o tom, ako rozšíriť svoje podnikanie
a tiež o produktoch FLP.
Na záver len toľko, že všetkým distribútorom želám veľa úspechov, húževnatosti a hlavne vytrvalosti v spolupráci s FLP, majte úsmev na tvári, buďte milí a prívetiví, získajte si dôveru a všetko pôjde
tak ako má. Veľa šťastia, zdravia a lásky.
Dana Končíková
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Nové postupy
v marketingovom pláne
Mgr. Erika Kádek

NOVÁ
SUPERVÍZORKA FLP
Volám sa Erika Kádek a som z Levíc. V roku
2010 sme sa vrátili po piatich rokoch zo zahraničia. Nastúpila som do práce ako učiteľka
na ZŠ v Leviciach. Tu som sa zoznámila s veľmi milou kolegyňou, Marikou Éder, ktorá mi
predstavila FLP produkty.

Asistentkami
supervízora.
Moji dobrí kamaráti a blízke
okolie, vidiac moje nadšenie,
sa tiež rad radom registrovali a hneď sa stali Asistentmi
supervízora.

V tom čase mala moja dcérka rok a pol, a už dlhšie mala problémy s kašľom. Marika mi odporučila, aby som jej namiesto liekov podávala Forever Activator. Po dvoch týždňoch kašeľ zmizol a
odvtedy som namiesto doktorov chodila k Marike
pre produkty FLP, aby sme vyliečili nádchu, vyrážky a podobné problémy u mojich detí. Tieto
skúsenosti ma presvedčili o výnimočnej kvalite
týchto výrobkov. Napriek tomu som vždy hľadala výhovorky, keď mi Marika spomínala aj iné
možnosti v FLP. Vo februári v roku 2012 som už
pár mesiacov bola chorá, a tak som sa rozhodla,
že sa zaregistrujem a začnem užívať produkty
aj ja. Potrebovala som toho viac a rodina sa tiež
pridala k prvej objednávke, tak sa mi podarilo
registrovať hneď ako Asistentka supervízora. V
nasledujúcich dvoch mesiacoch, v znamení súrodeneckej súdržnosti, sa moje dve sestry stali tiež

Na tejto úrovni sa mi zdalo veľmi ťažké stať sa
Supervízorom, ale keď som v júni zbadala, že
už mám 10 bodov, tak som si povedala, že teraz
to spravím a urobím 25 bodov. Predtým som si
myslela, že ja by som nevedela dosiahnuť žiadne výsledky v nijakej MLM spoločnosti, ale táto
skúsenosť ma presvedčila o opaku, treba len
chcieť a vložiť do toho kúsok srdca. FOREVER
do môjho života vstúpil vo veľmi ťažkej chvíli a tie
malé úspechy mi dodávali silu zdolať prekážky v
každodennom živote.

pomohla. Považujem sa za veľmi šťastnú osobu,
keďže pochádzam z veľmi súdržnej rodiny, ktorá ma podporovala a verila mi po celý čas. Moja
vďaka patrí mojim dvom úžasným sestrám – Ruženke a Zuzke, švagrovi Szabimu a mojej drahej
maminke, ktorá so mnou počítala body. Takisto
mám okolo seba tých najúžasnejších kamarátov,
akých si človek môže želať. Veľmi im ďakujem
za ich podporu. Chcela by som sa poďakovať taktiež rodine Tárnokovcov za ich nezištnú podporu
a pomoc, za ktorú som vďačná z celého srdca.

Moja najväčšia vďaka patrí už spomínanej Marike Éder, keďže bez jej trpezlivosti, vytrvalosti,
podpory, učenia a v neposlednom rade jej priateľstva, by som tu nemohla prevziať odznak Supervízora. Aj keď som jej volala dvadsaťkrát za
deň, vždy mi s úsmevom a s láskou poradila a

Na záver by som sa s vami chcela podeliť o moju
radosť, ktorú vždy pociťujem, keď moja trojročná malá dcéra sa všade chváli, že ona papá
FOJEVEJ :).

FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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Mgr. Erika Kádek

Nové postupy
v marketingovom pláne
Mgr. Lészkóová Katarína

NOVÁ
SUPERVÍZORKA FLP
Som matka dvoch detí (Katka 19 r. a Boglárka
13 r.). Moje deti mám nadovšetko rada, ale náš
život ešte pred pár rokmi nebol taký šťastný,
ako teraz. Pred ôsmimi rokmi, po rozpadnutí môjho manželstva, sme prežili veľa ťažkých
chvíľ. Jediné, čo ma držalo nad vodou, boli moje
dve prekrásne dcéry, kvôli nim som dýchala
a robila deň čo deň to, čo pre nás bolo najlepšie.
Som učiteľka na základnej škole a pred šiestimi
rokmi som sa stala zástupkyňou riaditeľa. Práca
ma bavila a aby som nemusela rozmýšľať nad
vlastným životom, všetku moju energiu som vložila do práce a do výchovy mojich detí. Teraz už
viem, že to nebol ten najlepší nápad, skrývať sa
a utekať pred osudom, pred vlastným životom. Ale
aj ja som len človek a každý z nás sa vyrovnáva
s boľavou a rozpadnutou dušou iným spôsobom.
Ja som pomaličky vybudovala okolo seba nedobytný kamenný hrad. A poviem vám, fungoval perfektne. Pracovala som toľko, že som nemala čas
a ani nadbytočnú energiu premýšľať nad vlastnou
bolesťou a robila som to tak dobre, že časom som
vlastne všetky pocity vymkla z môjho života: bo-

lesť, ale aj radosť a lásku. Prelom nastal pred tromi rokmi,
keď som už tušila, že to, čo
robím, asi nie je normálne, že
musím niečo podniknúť, lebo
keď takto budem pokračovať
ďalej, stane sa zo mňa trpký a osamelý človek.
Hľadala som riešenia a vtedy ma pozvala Marika
Éderová, moja kolegyňa zo školy a manažérka
FLP, na jedno stretnutie, kde som sa zoznámila
s produktmi a marketingovým plánom. Najprv ma
zaujali iba produkty a možnosť stretnúť sa s novými ľuďmi, o zárobkovej činnosti som nechcela ani
počuť. Teraz už viem, ešte som nebola pripravená.
Pamätám sa na prvé stretnutia v Nitre a na prvý
Success Day. Myslela som, že som na inej planéte,
bolo pre mňa nepochopiteľné, že ľudia okolo mňa
sú naozaj šťastní a usmievajú sa. A tí ľudia okolo
mňa to so mnou nevzdali a pomaličky som prišla
na to, že sa dá žiť aj inak, že chcem zmeniť môj
život, že sa cítim medzi tými pozitívne naladenými
ľuďmi dobre. A za to som nesmierne vďačná. Dostala som naspäť svoje sny, ciele, môj život.

Ozajstný prelom nastal v januári tohto roku. O produktoch som už vedela, že sú výnimočné, ale začal
ma zaujímať aj marketingový plán a to tak veľmi,
že som sa rozhodla rozbehnúť môj obchod. Čím
ďalej, tým viac ľudí som spoznala a to ma napĺňalo. Pomáhať ľuďom, rozprávať sa s nimi a otvoriť
pred nimi svoje srdce i dušu. To všetko ma naučila
firma Forever Living Products.
Touto cestou sa chcem poďakovať mojej hornej
línii a hlavne Marike Éderovej a Tomášovi Éderovi,
že to so mnou nikdy nevzdali, trpezlivo pomáhali a pomáhajú doteraz a že mi boli stále oporou.
Ďakujem aj mojej šikovnej skupinke, ktorá stojí
pri mne a verím, že spoločnými silami dokážeme
vzlietnuť do výšin ako náš orol, logo FLP.
Mgr. Katarína Lészkóová
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SUPER RALLY
Tí, čo ma poznajú, si určite nepripustia predstavu, že by som v spomienke na jedno zo základných podujatí na podporu budovania celosvetovej
foreveráckej siete distribútorov pripustil slangový výraz. Objektívne ale musím z retrospektívy
15 rokov partnerstva s Foreverom konštatovať,
že každé národné, svetadielové či celosvetové stretnutie označujú jeho účastníci vo svojich
spomienkach za „SUPER“! Samozrejme nie náhodou.
Dôvodom sú nezabudnuteľné spomienky na mnohotisícové stretnutia úspešných podnikateľov. Tieto
boli plné emócií z naplnenia vlastných cieľov, a radosti z pocitu, hoci len skromného vlastného podielu
na trvalom raste, dnes už skutočne GLOBÁLNEHO
fenoménu cieľavedomej organizovanej starostlivosti o zdravie, vitalitu a krásu. Prevažne vyústili
do výrazného skokového vylepšenia
finančno-sociálneho
postavenia
vytrvalých partnerov FOREVERU.
Len s hlbokou úctou a neskrývaným obdivom si môžeme aj
my pripomenúť desiatky stretnutí tohto typu od amerických
SUPER RALLY, cez EUROPSKÉ
RALLY, ČESKO-SLOVENSKÉ
FLP RALLY, až po WORLD
RALLY v ázijskom HONGKONG-u, africkom JOHANNESBURG-u,
európskom

SUPER RALLY 2012

PHOENIX
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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MNÍCHOVE, juhoamerickom RIO DE JANEIRO, či
trochu severnejšie v mexickom PUERTO VALLARTA. Na každom takomto stretnutí nás vítala neskrývaná vďaka našich podnikateľských partnerov
za odvedenú prácu s novou nádejou do nadchádzajúcich ešte lepších perspektív. Každoročne predstavované nové výrobky, rapídne nastupujúci noví lídri
a ďalšie úspešné krajiny sveta FOREVERU nás trvale a opakovane utvrdzovali v správnosti našej voľby,
zviazať finálne roky nášho aktívneho pracovného
života s týmto partnerom. Už len fakt, že máme
každoročne česť podať si ruku s velikánom Foreveru REXOM MAUGHANOM, stojí za kopu vytrvalej
a usilovnej práce. Perfektná zabezpečenosť na roky,
s ustupujúcou intenzitou práce, je už len navýšením
našich pôvodných cieľov a očakávaní z tohto partnerstva.
Nechceme idealizovať a vyberať si zo všetkého len
pozitívne skúsenosti. Tie stovky hodín leteckých
ciest a pobytov cudzom prostredí samozrejme nastražili aj viacero skúšok zvládania neplánovaných
a neočakávaných situácií. Nemohli sme pred
rokmi tušiť, že si bez opýtania začne bafkať islandská sopka nevysloviteľného mena a spôsobí takmer
úplnú uzáveru európskeho vzdušného priestoru
pre Atlantické lety, akurát
v čase nášho plánovaného návratu z Brazílie.
Ani hurikán „IRENE“

- končí,
a či ZAČÍNA?
s nami nekonzultoval termín jeho návštevy Bahám
práve v čase nášho tamojšieho pobytu, a ako na potvoru ani citlivosť Evkiných krížov nebola dopredu
dosť trénovaná na intenzívnu klimatizáciu priestorov v tropických horúčavách Phoenixu. Všetky podobné spestrenia prózy všedných dní však len opäť
vytvorili priestor na overenie firemnej starostlivosti
o „svojich“ v každej situácii. Všetky tieto skúšky neplánovaných situácií zvládol team lídrov a organizátorov foreveráckych podujatí vždy na výbornú.
Aj toto nás utvrdzuje v presvedčení, že rad RALLY
v SUPER akosti zďaleka nekončí, bude sa len v ére
globalizácie sveta trochu príhodnejšie nazývať
GLOBÁLNYM. Podľa plánov sa uskutoční každý
rok na inom (ďalšom) kontinente a obdivuhodnosti
možností cestovania s Foreverom zaručene neuberie. Hneď prvá zastávka tejto novej série stretnutí
kolegov plniacich limity úspešnosti s Foreverom
bude na HAVAJI garantovane opäť SUPER! Teda
nám to vychádza, že tu vlastne nič nekončí, len
veľkoleposť super stretnutí sveta FOREVERU ďalej
GRADUJE!
Eva a Rudo Hledíkovci,
Soaring manažéri FLP

PHOENIX

SUPER RALLY 2012
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FOREVER NUTRACEUTICALS

STRETNEME
SA NA
HAVAJI!
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Viac fotografií nájdete na www.peterjordanphoto.com/super-rally-phoenix/

LIETAŤ VYSOKO
EAGLE MANAGERS´ RETREAT,
SARDÍNIA 2013

Motivačný program Eagle Manager platí medzinárodne pre všetkých distribútorov
Forever usilujúcich sa o úspech v rámci spoločnosti. Tento motivačný program
posúva novým spôsobom podnikanie distribútora za úroveň manažéra až na
Chairman´s Bonus, automobilový program a iné štedré motivácie spoločnosti.

Od spustenia motivačného programu pre Eagle manažérov v júni 2010 bolo v celej Európe uznaných
viac než 357 Eagle manažérov, v Latinskej Amerike
to bolo 306 a ďalších 392 v Ázii a Afrike. Takýto obrovský počet distribútorov dosahujúcich tento motivačný cieľ na celom svete je jasným dôkazom:
a) dôležitosti programu a
b) možnosti jeho dosiahnutia, ak ste odhodlaní.

„Snaha stať sa Eagle manažérom
predstavuje most medzi pozíciou
manažéra a veľkými peniazmi.“
Na čo vlastne slúži motivačný
program pre Eagle manažérov?
Prezident spoločnosti Forever,
Gregg Maughan, vysvetľuje:
„Niektorí ľudia sú naozaj nadšení, keď začnú podnikať, a vytvárajú tak energiu a hybnú silu. Potom
sa stanú manažérmi... Začnú riadiť svoju skupinu a
zabudnú na základné veci ako sponzoring a na to,

čo robili, aby sa manažérmi vôbec stali. Niekedy,
keď distribútori dosiahnu úroveň manažérov, začnú stagnovať. Nerozvíjajú ďalej svoje podnikanie
tak, ako by mohli, aby dosiahli skutočný úspech.
„Potom sa sami seba pýtajú: Ako môžem byť ešte
úspešnejší?“ Práve tu prichádza na rad motivačný
program pre Eagle manažérov, ktorý stanovuje požiadavky, ktoré distribútorom pomáhajú pochopiť,
čo musia robiť, aby svoje podnikanie ďalej rozvíjali
smerom k tomu, čo Andy Waring, distribútor v Spojenom kráľovstve a manažér na úrovni Soaring Eagle, nazýva „veľkými peniazmi.“
Keď sa Andyho spýtali na jeho dojem z Motivačného programu pre Eagle manažérov, odpovedal:
„Keď sa posúvate v súlade s marketingovým plánom od asistenta manažéra až po manažéra, predpokladáme, a bolo tomu tak aj v mojom prípade, že
sa vaša úloha zmení. Robíme rôzne veci, spravidla
sa sústreďujeme na riadenie svojej skupiny... Chvíľu
mi trvalo, kým som osobne prišiel na to, že keď
chcem byť networkingovým profesionálom, musím

robiť presne to isté, čo som robil, keď som sa snažil
stať manažérom.“
Vzrušujúca vec na motivačnom programe pre Eagle
manažérov je, že spája priestor medzi úrovňou manažéra a deľbou zisku. Motivačná schéma deľby zisku sa môže zdať zdĺhavá, keď ste v pozícii supervízora, ale v skutočnosti predstavuje len niekoľko krokov.
Stať sa Eagle manažérom nie je ťažšie než
stať sa manažérom. Musíte len pokračovať
v uskutočňovaní základných činností.
Ak sa kvalifikujete v roku 2012, nielenže posuniete
svoje podnikanie s Forever ďalej, ale za odmenu tiež
pôjdete na výlet na taliansku Sardíniu!

Ako sa kvalifikovať v rámci motivačného programu pre Eagle manažérov,
nájdete v Politike a spôsobe práce
v spoločnosti. Kvalifikačné obdobie
končí 31. 12. 2012!
17

Czech Republic | Slovak Republic FOREVER

Ý!
V Y NO
LE VÝ
PŠ
EN
A
A čo je na ňom iné? Tak po prvé. Nový a vylepšený
Forever Lite Ultra od Forever Living má všetky výhody sójových bielkovín. A treba tiež zopakovať, že
keď hovoríme všetky, myslíme VŠETKY!
Bielkovinový prášok môže mať rôzne podoby,
vrátane srvátky a sóje. Obe sa už roky používajú
ako úžasné zdroje bielkovín. Forever Living v sú-

®

FOREVER LITE ULTRA S AMINO
časnosti využíva kombináciu bielkovín zo srvátky
a sóje vo Forever Lite, a tak vznikajú produkty
bohaté na bielkoviny, aminokyseliny a nutrienty.
Avšak nové výskumy ukázali, že sójové bielkoviny samé o sebe môžu poskytnúť unikátnu výhodu
oproti užívaniu kombinácie srvátky a sóje. Preto sa
spoločnosť Forever Living rozhodla vytvoriť nový
miešaný nápoj s využitím všetkých výhod najnovších technológií spolu s našou vlastnou sójovou zmesou!
Bielkovina musí spĺňať vysoké štandardy, aby
mohla byť považovaná za kompletnú. A vysokokvalitné bielkoviny sú len tie, ktoré obsahujú všetky
esenciálne aminokyseliny v správnom pomere,
aby podporili zdravý rast, vývin a udržanie svalového tkaniva. Pozrite si túto tabuľku porovnania
výhod bielkovín zo srvátky a sóje a bielkovín, ktoré
sú iba zo sóje.
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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Neradi sa chválime, ale už ste počuli, že Forever Lite Ultra® je teraz vylepšený?
Áno, presne tak. Nový a vylepšený! Náš Forever Lite Ultra® s Aminoteínom® vám
zabezpečí 100 % odporúčanej dennej dávky (ODD) vitamínov a minerálnych látok,
s menším množstvom uhľohydrátov a vyšším obsahom bielkovín. Môžete si vybrať
s príchuťou vanilky (Obj. č. 324) alebo čokolády (Obj. č. 325). Mňam!
ÚŽITOK
Nasýtenie
Kontrola hmotnosti
Výborný zdroj aminokyselín
Zlepšenie energie a výdrže
Podpora svalov
Potreba bielkovín konzumenta
Nároky/výhody pre zdravie srdca
Rastlinná báza
Šetrné k životnému prostrediu
Spoľahlivý zdroj
Aminoteín

SRVÁTKA / SÓJA

IBA SÓJA

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

voľných na absorpciu. Forever Lite Ultra s aminoteínom a sójovou bielkovinou... môžete žiadať lepšiu kombináciu?!
Nápoj Forever Lite Ultra bol tiež vytvorený ako
náhrada jedla pre tých, ktorí potrebujú udržiavať
nízku hladinu kalórií a vysoký obsah živín. Nehovoriac o tom, že je to chutný a pohodlný spôsob,
ako získať odporúčanú dennú dávku vitamínov
a minerálnych látok v jednom veľkom a chutnom
nápoji. A ako už vieme, sója nielen že je kompletná bielkovina, ale toto všetko obsahuje bez laktózy
a mlieka. Uau!
A aby toho nebolo málo, sója tiež poskytuje vápnik,
železo, zinok, fosfor, horčík, vitamíny skupiny B,
omega-3 mastné kyseliny. Nie je veľa rastlín, ktoré majú takýto obsah... Tak vidíte, že nápoj Forever
Lite Ultra je úplne nový a vylepšený?
Takže vychutnajte si náš nový a vylepšený miešaný
nápoj Forever Lite Ultra® s aminoteínom®. Buďte dôslední v udržiavaní zdravého životného štýlu
a namiešajte si jeden alebo dva nápoje každý deň.
Urobte z Forever Lite Ultra súčasť vašej zdravej
stravy. Zhromaždite celú rodinu v kuchyni a každému z nich dajte tento nápoj! Získate navyše ďalšiu
výhodu, keďže budete vedieť, že dávate svojej rodine a sebe mnohé výživné látky a bielkoviny, ktoré potrebujete a to v jednom chutnom miešanom
nápoji. Na zdravie!

®

OTEÍNOM

Forever Lite Ultra® s aminoteínom® obsahuje
toto všetko a ešte oveľa viac! Podľa kliniky Mayo
je sója úžasným zdrojom bielkovín a obsahuje
všetky nevyhnutné aminokyseliny. Je tiež založený
na rastlinnej báze, takže je udržateľnejší a šetrnejší k životnému prostrediu ako bielkoviny zo srvátky založené na živočíšnej báze. Jedna z najlepších
vecí na bielkovine zo sóje je však to, čo zistili významné klinické štúdie, a to že znižuje cholesterol.
Úrad FDA (Správa potravín a liečiv) túto informáciu
o zdravotnom účinku schválil! V skutočnosti vám
dva nápoje z Forever Lite Ultra® s aminoteínom®
dodajú 34 gramov bielkoviny zo sóje. Podľa FDA
„25 g bielkoviny zo sóje denne, ako súčasť stravy
s nízkym obsahom nasýtených tukov a cholesterolu, môže znížiť riziko srdcových ochorení.“ Takže
máte v rukách eso!
Bielkovina zo sóje tiež podporuje športový výkon,

a keďže je to vysokokvalitná bielkovina, uspokojí
aj väčšiu spotrebu športovcov pri tvorbe svalovej
hmoty. Taktiež dodáva potrebné esenciálne aminokyseliny pre fyzický a svalový rozvoj športovcov,
ako aj našich rastúcich rodín, vďaka čomu je to výborný nápoj, ktorý si môžete dať pred aj po cvičení.
Ďalšia úžasná vec na našom novom a vylepšenom Forever Lite Ultra® s aminoteínom®. Pýtate
sa: Čo je to aminoteín?! V podstate je aminoteín
unikátna zmes enzýmov navrhnutých špeciálne
na štiepenie bielkovín a na zabezpečenie správneho trávenia a optimálneho vstrebávania aminokyselín. Jedným z najväčších úskalí konzumácie
veľkého množstva bielkovín je ich stráviteľnosť.
Ako starneme, hladina tvorby enzýmov potrebných
na rozklad bielkovín v tele sa znižuje, čím je ťažšie pre naše telo správne tráviť bielkoviny a získať
výhody týchto stavebných látok – aminokyselín.
Aminoteín je špecializovaná enzýmová zmes, ktorá uvoľní silu aminokyselín zo sójových bielkovín
tak, že štiepi molekuly bielkovín oveľa efektívnejšie ako naše telo, čím vznikne viac aminokyselín
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ROK 2013

Staňte se součástí
něčeho velikého!

 POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA 

GLOBAL RALLY - Největší událost v hist
Kauai
Nejstarší a nejsevernější ostrov ukrývá úžasné přírodní krásy. Outdoorová dobrodružství a romantické
eskapády vzkvétající na Kuai. Objevte pláže pobřeží
Coconut Coast, kaňon Waimea Canyon, „Grand Canyon Pacifiku“, nebo si pronajměte člun a užasněte
nad vysokými útesy Napali Coast.
Nejzajímavější na Kauai:
• Wailua River – jediná splavná řeka na Havaji.
• Napali Coast – majestátní útesy na severním pobřeží Kuai.
• Poipu Beach Park – vyhlášené jako jedna z nejlepších pláží Ameriky.
• Waimea Canyon – přezdívaný jako “Grand Canyon
Pacifiku”.

Oahu
Nachází se zde hlavní město a žije zde majoritní část
havajské populace. Oahu, to je pulzující mix přírodních krás, kulturních památek, moderního umění,
zábavy a komfortu 21. století. Prohlédněte si profeFOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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Zjistěte, proč je šest ostrovů Aloha domovem unikátních pokladů přírody, které najdete pouze zde: majestátní útesy na pobřeží Napali Coast na ostrově Kauai, živé břehy pláže Waikiki
Beach na ostrově Oahu, kilometry bílého písku pláže Papohaku
Beach na ostrově Molokai, vody plné delfínů u pláže Hulopoe
Bay na ostrově Lanai, vrchol Haleakala na ostrově Maui, nespoutaná energie parku Hawaii Volcanoes National Park na ostrově Hawaii Big Island.
sionální surfaře, jak krotí obrovské zimní vlny legendárních pláží North Shore, poznejte lépe americkou
historii díky památníku a muzeu Pearl Harbor, nebo
se jen tak opalujte a absolvujte hodiny surfování
na pláži Waikiki Beach.
Nejzajímavější na Oahu:
• Waikiki – ikonické místo pro setkávání návštěvníků z celého světa.
• Pearl Harbor – prozkoumejte historické památky,
které vypovídají o útoku na Pearl Harbor.

• Hanauma Bay Nature Preserve – jedno z prvních
havajských míst vybudovaných pro šnorchlování.
• Nuuanu Pali Lookout – historické místo s pohádkovým výhledem na hory.
• North Shore – legendární místo, kde se zrodilo
surfování obrovských vln.

Molokai
Téměř polovina populace tohoto ostrova je havajského domorodého původu. Molokai je ostrov, který

si zachoval spojení se svou minulostí a svou odvěkou lásku k přírodě. Vraťte se zpět v čase v městečku Kaunakakai, spatřete panenskou flóru údolí
Halawa Valley, nebo poznejte díla Svatého Damiena
v parku Kalaupapa National Historical Park.
Nejzajímavější na Molokai:
• Kaunakakai – hlavní město a přístav ostrova Molokai.
• Kalaupapa National Historical Park – historické
přímořské osídlení.
• Papohaku Beach – jedna z nejdelších pláží Havaje
s bílým pískem.

dárním údolí Iao Needle.
• Haleakala National Park – malebný domov nejvyššího vrcholu ostrova Maui.

Lanai

Hawaii Big Island

Místo bez jediného světelného semaforu. Lanai je
opravdovým ostrovem luxusu, romantiky a soukromí. Daleko od davů, to jsou lanaiské resorty v Hulopoe Bay a Lanai City. Prohlédněte si skalní útvary
v Keahiakawelo, nebo si zajeďte džípem s pohonem
4x4 po cestách Munro Trail, které lemují borovice.
Nejzajímavější na Lanai:
• Hulopoe Bay – v minulosti vyhlášena jako nejlepší
pláž Ameriky.

Rozlohou větší než všechny zbývající ostrovy dohromady. Je zde 11 z 13 světových klimatických
zón - od písečných pláží po zasněžené vrcholky hor.
Prohlédněte si vodopády, deštné pralesy, botanické
zahrady v Hilo, prozkoumejte klidné a průzračné
vody oblasti Kona. Navštivte v Hawaii Volcanoes
National Park vulkán Kilauea - jednu z nejaktivnějších sopek na světě.
Nejzajímavější na velkém havajském ostrově:
• Historické Kailua Village (Kailua-Kona) – historické přímořské místo.
• Kávové plantáže – dopřejte si bohatou chuť čerstvé kávy Kona.
• Centrum města Hilo – objevujte místní poklady
hlavního města ostrova.
• Hamakua Coast – prohlédněte si velkolepé vodopády a fascinující scenérie.

storii Forever
• Lanai City – centrum s místními obchody a restauracemi.
• Keahiakawelo (Zahrada bohů) – tajuplná neúrodná krajina.

Maui
Druhý největší ostrov je podle mnohých domovem
nejlepších pláží světa. Vody Maui jsou také jedny
z nejlepších míst, kde lze každou zimu sledovat
velryby. Přivstaňte si ráno a sledujte východ slunce
v Haleakala, projděte se historickými místy města
Lahaina, nebo přejeďte autem dlouhou a klikatou
cestu vedoucí do města Hana (malé a okouzlující
městečko, pověstné cestou plnou přírodních scenérií, která k němu vede) a spatřete během ní velkolepé scenérie.
Nejzajímavější na Maui:
• Lahaina – pozorujte velryby, nakupujte a povečeřte v tomto historickém místě
• Makena Beach State Park (Big Beach) – jedna
z největších pláží ostrova Maui.
• Iao Valley State Park – historické místo v legen-

lých ostrovech můžete poznat různé variace chutí
etnických jídel, které vám připraví špičkoví světoví
šéfkuchaři.
Můžete být skutečně nadšeni, protože na zemi
neexistuje žádné další místo, jako je Havaj. Nezapomeňte, že to není jen chvilkový zážitek. Hlavní je
vaše „cesta“ tam. Přirozeně, nemáme teď na mysli
cestu letadlem. Myšlenkou a smyslem Forever motivačních odměn je pomoci vám rozvíjet porozumění si při stanovování cílů, pomoci vám realizovat vše,
co je dosažitelné, a pomoci vám v tvrdé práci, jejímž
výsledkem je odměna. Je to učení se osvědčených
postupů jak udržet své podnikání na správné koleji.

Prozkoumejte šest unikátních ostrovů a budete si
jisti, že váš první výlet na Havaj určitě nebyl tím posledním.
Havaj má teplé a tropické počasí po celý rok. Klima
Havajských ostrovů je slunečné a příjemné, a jemně chlazené mírným vánkem Pacifiku. S průměrnou
teplotou oceánských vod nad 21°C, jsou ostrovy ideálním místem pro celoroční koupání. V ráji je každý
den nádherný!

DUCH ALOHA
Ať už je to měkký rytmus havajské kytary, nebo
plynulé obloukové pohyby rukou hula tanečníků,
rozmanitá kultura Havaje je vyjádřena prostřednictvím ostrovního ducha aloha. Kultura Havaje má své
kořeny v tradiční kultuře a zvycích původních domorodých Havajanů. Posledních 200 let se Havaj postupně stávala domovem různých etnických skupin.
Každá z nich vnesla do prostředí prvky jejich vlastní
kultury, a proto současná kultura Havaje je mixem
těchto od sebe odlišných subkultur a etnických skupin. Havajská místní kuchyně je různorodá. Po ce-

Global Rally je dosažitelným cílem pro kohokoliv.
I vy můžete být při tom, vyžaduje to však vytrvalost, obětavost a odhodlání!

KVALIFIKAČNÍ OBDOBÍ KONČÍ 31. 12. 2012.
VĚŘTE V TO. DOSÁHNĚTE TOHO.

ALOE-HA!
Navštivte i naši stránku

www.foreverglobalrally.com
21

Czech Republic | Slovak Republic FOREVER

Zabruslit si na Bajkalu je totiž zážitek naprosto fenomenální. Rozhodl jsem se proto, zopakovat přechod jeho severní, nejopuštěnější části ze Severobajkalska na ostrov Olchon a doufal, že sněhu bude
co nejméně a podmínky na bruslení co nejlepší. Mé
doufání však bylo překonáno desetinásobně!
Po už známé šestidenní cestě vlakem a prvních
padesáti zasněžených kilometrech nastalo něco,
o čem jsem se neodvážil ani snít. Nádherný a zcela
sněhuprostý led, jaký podle místních nebyl už 15
let. Díky němu jsem prvních 300 naplánovaných kilometrů zvládl za 7dní. Dalších 200 km bylo kolem
Olchonu a pomalém moři mezi ostrovem a pevninou. Nakonec tedy na bruslích 400, z pěti set kilometrů, letos vlastními silami překonaných. Další
3 týdny jsem strávil na návštěvách u starých či
nových známých, od 3 profíků fotografů jsem měl

2012 – Z BAJKALU NA V
možnost něco se přiučit, mluvil s mnoha cestovateli a průvodci cestovatelů a v hlavě naplánoval
několik dalších cest.

Vystoupení na FLP RALLY ČR a SR v červnu 2012 v Brně bylo příjemné.
Překvapilo mne, kolik lidí projevilo zájem o expedici Bajkal 700 a mé fotografie. No a protože letos jsou fotky díky mnohem fotogeničtějšímu počasí
o dost lepší a zážitků bylo také dost, je milé, že se mohu o ně zase podělit.
Po skončení sportovní části cesty však pokračovala její část objevitelsko poznávací. Tou bylo
dalších 5 000 km vlakem a stopem, z Irkutska
na severovýchod na Ojmjakon - nejstudenější
trvale obydlené místo na zemi, nazývané též Pól
chladu. Zejména jízda starými Kamazy byla hlubokým zážitkem a svezení Tatrou 8x8 působilo jako
balzám na roztřepané tělo. 2 000 km dlouhá cesta
mezi Jakutskem a Magadanem se nazývá Kolymská trasa nebo též Cesta kostí a svézt se po ní je
samo o sobě zážitkem. Nemluvně o lidech a jejich
příbězích, které se cestou dovíte. Člověk začne

FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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víc přemýšlet o tom, co vlastně je a není důležité,
za čím že se to tak plachtíme a kam ten náš svět
vlastně spěje. Přírodní krásy asi nejlépe shrnul jeden Londýňan, kterého jsem potkal na Bajkalu: „It
is too much for one small head!“ Je to příliš pro
jednu malou hlavu. S tím nezbývá, než souhlasit.
Tuto krásu se pokusím předat alespoň částečně
na fotografiích a při besedách.
Role FLP byla letos ještě větší. Přestože někteří zlí jazykové říkali: „To je multilevel, tam žádné
sponzorství nepřipadá v úvahu. Každý si musí
prorazit cestu k penězům sám!“ Jednání s našimi

ubytován v sauně - posledním domečku na kraji osady. Když pak znovu balím, zjišťuji, že mezi
všemi druhy tyčinek a čokolády se myšičky pustily
právě a jen do „Fast Brejků“ od FLP. Považuji to
za přesvědčivý důkaz kvality.
Děkuji tedy ještě jednou Karin a Ivanovi Kiszlingovým, ale i Ivaně Hrdé a všem ostatním, kteří obvykle nejsou zmiňováni, ale třeba balí a odesílají
zásilku, nebo se podíleli na tom, aby při promítání
v Bobycentru vše fungovalo, jak má.
Bude-li někdo chtít vědět více, nebo se přihlásit
do expedice Bajkal 2013 a přesvědčit se o neuvěřiřediteli však vypadalo úplně jinak. S paní Kiszlingovou jsme pak už jen řešili co konkrétně a v jakém množství by se mi mohlo v těchto náročných
podmínkách hodit. Stejně jako loni, byla nejdůležitější Forever Active Probiotic a včelí pyl Forever
Bee Pollen, jako doplnění, někdy ne úplně zdravé
a pestré cestovatelské stravy. K tomu se přidala
Gin-Chia, Forever Ginkgo Plus a Forever Active
HA na podporu prokrvení periferních částí těla
a namáhaných kloubů se též osvědčily a mohu
říci, že jsem neměl žádné problémy. Aloe Lips,
jakožto i vzorky mastí včetně mého oblíbeného

VÝCHOD
Propolis krému, jsou samozřejmostí mnohokrát
osvědčenou. Zvláštní zmínku zaslouží to, co se pro
každodennost mnohdy opomíjí. A to je zubní pasta Forever Bright Toothgel. Ještě na Mont Blanku
v roce 2007 jsem si vodu ze sněhu ohříval, aby byla
na citlivé krčky vlažná. A dnes si už čtvrtý rok můžu
zuby čistit ve studené!

telných krásách na vlastní oči, sledujte
www.bajkal700.cz
Bc. Marek Šimíček

Zlatým hřebem krabice, do níž paní Hrdá z české
kanceláře přibalila ještě vlajku FLP, pak bylo 24
energetických tyčinek Fast Break. A bylo to něco
trošku jiného, než obvyklé oplatky, kupované
ve slevě za 3,- Kč. Asi nejlepší reklamou na jejich
kvalitu a nesyntetičnost je následující příhoda. Při
několikadenní návštěvě na Mysu Zavarotnyj, během níž jsem se zúčastnil fotokurzu pod vedením
excelentního krajináře Olega Kasťunina, zalezl si
po horách Bajkalského hřbetu a to vše s plnou
penzí za dva dny pomoci při štípání dřeva, jsem byl
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Výživa je důležitá v jakémkoliv sportu, který
provozujete. Sportovní výživa se týká korekce
váhy, regenerace a výdeje energie a zahrnuje
produktové kategorie jako vitaminy, probiotika,

výživové nápoje, doplňky a energetické nápoje.
Forever nabízí širokou škálu výrobků, které pokrývají všechny tyto oblasti, a může poskytnout
obchodní příležitosti pro posilovny, kluby zdraví
a profesionální sportovce, kteří se snaží o dosažení nejlepších výsledků.

PRONIKNUTÍ DO SAMÉ PODSTATY
Během sledování příkladných a skvělých olympioniků vyhrávajících medaile byl sport v popředí mysli všech, a proto je důležité uvědomit si, že
Forever může mít velký význam právě pro ty, kteří usilují o vynikající výkony na nejvyšší úrovni, a stejně tak pro ty, kteří provozují sport pro zábavu,
kondici a udržení formy.
Disponujeme souborem efektivních přírodních
výrobků pro zachování vašich kloubů a svalů
ve vynikající formě s naší vlajkovou lodí - nápoji Aloe Vera Gel a Forever Freedom a naší
ohromnou škálou doplňků s unikátními produkty jako ARGI+, lokálně aplikovanými produkty jako Aloe MSM Gel či Aloe Heat Lotion a s našimi produkty pro korekci váhy,
které zajišťují dobrý zdroj bílkovin pro
ty, kteří hledají doplňkové koktejly
nebo způsob jak udržovat svou váhu.
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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Odbornou instruktáž o výrobcích pro Forever zajišťuje Poradní zbor lékařů. Jeho úkolem je zprostředkovat veškeré znalosti, které potřebujete
vědět o funkci výrobků, proč jsou
účinné a které z nich jsou nejvhodnější. Protože mnoho profesionálů potřebuje nejenom ujistit,
že užívají správné doplňky,
ale též, že neobsahují žádné
zakázané látky.

vyzkoušet nápoj Forever Freedom. Po šedesáti
dnech jsem zjistil, že můj život byl navždy změněn.
Skoro jsem přestal užívat léky proti bolesti a cítil
jsem, jak má kolena sílila den ode dne. Toto se stalo zhruba před pěti lety. Přesuneme-li se do dnešních dnů, všechny problémy, které jsem měl s kolenními a ramenním kloubem, jsou nyní minulostí
– díky Forever Freedom.
Jak v tenisu, tak v mnoha jiných sportech jsou
velké požadavky na práci nohou. Potřeba změny
směru, rychlosti a intenzity, vše v řádu několika
mála sekund vyvíjí rozsáhlý tlak na kyčle, kolena,

spodní část zad, přičemž jsme ještě ani neudeřili
míč. Dominantní rameno v tenisu většinou končí
s nějakou formou zánětu z opakovaného jednostranného přetížení, jelikož během hodiny na kurtu je předpokládáno udeřit raketou až 5 000 krát.
Stejný tlak se většinou objevuje u sportů jako
ragby a fotbal a vedle toho též nárazy kladou velké
požadavky na tělo, obzvláště na kolena.

TY SPORTU
PROČ STÁLE
VÍCE ATLETŮ UŽÍVÁ
FOREVER?
Gareth Jones
– manažer a profesionální tenisový trenér
Většina hráčů tenisu a obzvláště tenisoví trenéři
vám řeknou, že trpí několika drobnými zraněními,
která si udržují a mají je již po několik let. Já jsem
nebyl jiný. Měl jsem problémy s kolenem a ramenem, které se pouze časem zhoršovaly do stádia,
kdy k přežití dne na kurtu jsem si musel vzít čtyři
až šest léků proti bolesti, což jsem musel dělat
po mnoho let. Naštěstí mi rodinný přítel doporučil
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cí výzva a Freedom je opravdu ta nejlepší cesta
jak pomoci svému tělu fungovat na maximum.
„Problémy, které jsem měl s kolenními a ramenním kloubem, jsou nyní
minulostí díky Forever Freedom.“

Právě jsem dokončil předsezonní tréninkový program s fotbalovým klubem Sheerwater, kde byl
hlavní důraz kladen na zvyšování kondice a regeneraci před nastávající sezonou. K zaručení
udržení vlastního zdraví a hladiny energie užívám
řadu produktů. Den začínám s Forever Freedom,
krátce následovaným ARGI+ a přípravou koktejlu
Forever Lite Ultra, který si vezmu s sebou. Vždy
budu doporučovat Forever Freedom všem svým

klientům. Forever Freedom je nezbytný k udržení
funkcí a mobility zdravých kloubů - s přidaným
glukosaminem (k udržení tekutiny v chrupavce), chondroitinem (k přilákání tekutiny a živin
do chrupavky), MSM (k udržení zdravé pojivové
tkáně a kloubní funkce) a vitaminem C (k zajištění
produkce kolagenu a neustálému udržení zdravé
chrupavky). Nezáleží na tom, jaký typ sportovce
jste, neboť udržování svého těla je přetrvávají-

ARGI+ je můj oblíbený výrobek v naší
produktové řadě, má tolik výhod pro naše
těla, obzvláště pro všechny ve sportovním a fitness odvětví, neboť může zvýšit
růst svalů, hmoty, síly a vytrvalosti. Též
podporuje kardiovaskulární schopnost,
regenerační úroveň a hladinu energie. Pro
mě je to ideální nápoj pro všechny sportovce po celou dobu jejich sportovního
výkonu. Hráči tenisu potřebují energii pro
dvou až tříhodinový pobyt na kurtu. Po napití při každé výměně strany bude tělo pracovat ve svém ideálu po celou dobu. Během
mé předsezonní přípravy hráči skutečně
rozpoznali rozdíl po vypití ARGI+ v poločase. Pocítili mnohem více energie, obzvláště v posledních
deseti minutách zápasu. Atleti používají koktejly
již po mnoho let, neboť je to lehká cesta jak dostat požadované množství bílkovin do jejich diety.
Hlavní funkce bílkovin v našem těle je výstavba
a oprava buněk a tkání a též podpora vývoje svalů. Náš koktejl obsahuje tolik živin, že ho považuji
za bezvadné jídlo pro atleta a doporučuji mým
klientům vyzkoušet konzumaci koktejlu během
první hodiny po dokončení tréninku, aby tělo
mohlo tyto svaly opravit co nejdříve.
Všechny hráče v mém klubu jsem pobízel k aplikaci Aloe Heat Lotion před rozcvičením, protože
obsahuje hřejivé účinné látky, které proniknou
hluboko do unaveného a napjatého svalu. Viděli
jsme markantní zlepšení ve výdrži svalů zadního
stehna u všech hráčů.
Díky londýnské olympiádě je sport vysoce
v povědomí a stále více a více lidí se do sportu
zapojuje. Není na čase se připojit? Já sám se
těším na sdílení výhod našich úžasných výrobků.

FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
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Marketingové
informácie

Nápady na vianočné darčeky pre každého od FOREVER...
PRIPRAVILI SME PRE VÁS
VIANOČNÝ KATALÓG S XXL DARČEKMI
V ŠTÝLOVOM DARČEKOVOM BALENÍ.
KU KAŽDEJ SADE DARČEKOVÉ BALENIE
A VONNÁ SVIEČKA ZDARMA!

DARUJTE PRE VAŠICH NAJDRAHŠÍCH
TIE NAJLEPŠIE DARČEKY OD FOREVER.
Darovaním FOREVER produktov
ukazujete cestu smerom k vyváženému
životnému štýlu pre všetkých.
Čistá životná rovnováha.
TO JE FOREVER.

Pozn.: Vianočná akcia začína v októbri 2012.
Platí pre FLP SR a FLP CR, do vyčerpania zásob.

CISTA
RADOST
NA VIANOCE

Obj.číslo katalógu 5015 (5 ks v balení) - 1,50 € / 35 Kč
Pri objednávke výrobkov nad 1 bod - 1 balenie vianočného katalógu zdarma.

27

Czech Republic | Slovak Republic FOREVER

Ý!
VY NO
LE V
PŠ Ý
EN
A

FOREVER LITE ULTRA®
S AMINOTEÍNOM ®

Pre váš zdravší životný štýl!
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