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FOREVER

Saskrydis Dubingiuose

KOMPANIJOS VADOVO LAIŠKAS
linkę atidžiai jūsų klausyti, o jūs, ko gero, kalbėsite įtikinamai ir su entuziazmu!
Be to, ženklelis parodo, kad jūsų dėka kitų žmonių gyvenimai pakrypo geresne vaga, kad įnešėte savo indėlį į visuomenės gerovę, kad esate vertas pagarbos, kad davėte kažką
kitiems ir nusipelnėte gauti. Trumpai tariant, tai ženklas,
kad jus lydi sėkmė!
Štai vieno iš mūsų distributorių mintys apie savąjį Manager
ženklelį: „Mes su žmona daug dirbome ir pasiekėme Manager
laiptelį likus mėnesiui iki Sėkmės dienos. Labai džiaugiausi ir
jaudinausi, kai sėdėjome salėje laukdami, kol mums įteiks ženklelius. Kai paskelbė mūsų pavardes, į salės priekį ėjome per
minią distributorių, kurie mums plojo už mūsų pasiekimus ir
palaikė linksmais šūksniais. Be galo didžiavausi sulaikęs pripažinimo, kad gyvenime padariau šį tą nuostabaus; mėgavausi
mintimi, kad galiu ir kitiems padėti pajusti tokį pat pasididžiavimą! Tą akimirką pajutau begalinį entuziazmą. Segdamasis šį
ypatingą ženklelį į atlapą vis dar jaučiuosi taip pat. Noriu ir kitiems padėti pasiekti tai, ko pasiekiau aš, ir tas mažas ženklelis
suteikia man tikėjimo, kad galiu tai padaryti!“
Nesvarbu, ar ką tik tapote Assistant Suprevisor, ar jau esate pasiekę Diamond Manager laiptelį, su pasididžiavimu nešiojamas ženklelis turi dar vieną svarbų privalumą: atsiranda proga sutiktiems žmonėms papasakoti apie Forever. Juk
klausimai apie ženklelį jūsų atlape nėra neįprastas dalykas.
Todėl nešiokite ženklelį su pasididžiavimu – ir nešiokite jį visur. Niekur neinu be savojo ženklelio: nesvarbu, ar
eičiau į mūsų biurą, ar į Forever susitikimą, ar tiesiog važiuočiau nusiplauti automobilio. Nešioju jį kaip nuolatinį
priminimą apie atsakomybę – pranešti kitiems nuostabią
žinią apie sveikesnį ir turtingesnį gyvenimą, ir padėti jiems
pasiekti sėkmę. Raginu ir jus elgtis taip pat.

Nuo to laiko, kai tik įkūrėme Forever, pritariau minčiai,
kad žmonės turi jaustis vertinami ir turi būti apdovanojami
už tą sunkų darbą, kurį jie atlieka, ir už tai, ko pasiekė. Sutinku su rašytojo Steve`o Brunkhorsto kartą išsakyta mintimi:
„Būti vertinamam – vienas svarbiausių žmogaus poreikių.
Kai pasakysite žmonėms, kad juos vertinate ir esate jiems
dėkingi, jie jūsų nepamirš. Įvertinkite kitus, ir tai ne kartą
sugrįš jums geru.“
Remdamiesi šia filosofija, sukūrėme pripažinimo ženklelį – paprastą, tačiau veiksmingą būdą parodyti, kaip vertiname puikių mūsų distributorių atliekamą sunkų darbą ir
pasiekimus. Pripažinimo ženklelis – tai daug daugiau nei
paprastas juvelyrikos dirbinys, parodantis, kad savo pardavimų rezultatais pasiekėte tam tikrą lygmenį. Kai nešiojate jį
oriai, kitiems tai parodo, kad pasiekėte šio to svarbaus, kad
esate žmogus, kuris žino, apie ką kalba. Jų pasitikėjimas jumis ir jūsų pačių pasitikėjimas savimi išauga. Žmonės labiau

Visada jūsų,
Rex Maughan
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DIREKTORIAUS LAIŠKAS
sąskrydyje, gilina žinias Aloe Vera dienos mokymuose, išbando naujas pramogas Forever Kalėdiniame vakare... Ir dar
visko neišvardinau... Dienos tokios įdomios ir turiningos,
kad neretai ir savaitės dienų pavadinimai praranda prasmę.
Visos dienos tarsi pavirsta Sėkmadieniais.
Ne vienoje knygoje apie sėkmę ir sėkmingus žmones esu
perskaitęs mintį, kad ne tiek yra vertingas pasiektas tikslas,
kiek vertinga yra tai, kokiais tampame kol tą tikslą pasiekiame. Kai Henrio Fordo paklausė, per kiek laiko jis atstatytų
savo turimą turtą, jei staiga per viena naktį viską prarastų,
jis atsakė:. „Per 5 metus“ . Henris Fordas tuo tikėjo ne todėl,
kad laikai tapo palankesni verslui, bet todėl, kad per ilgus
savo ieškojimų ir atradimų metus jis išaugo kaip verslininkas, sukaupė patirtį, padarė klaidas ir iš jų pasimokė, užmezgė daug dalykinių kontaktų ir žinojo ką ir kaip reikia
daryti.
Šių metų vasaros sąskrydžio tema buvo „Viršūnės užkariavimas“. Alpinistas Vladas Vitkauskas savo giliai jaudinančioje kalboje atskleidė, kad norint pasiekti viršūnę svarbu
ne tik asmeninės savybės ir jų ugdymas bei panaudojimas
ekstremaliomis sąlygomis, bet ir komandinis darbas, darnus
savitarpio supratimas, kai siekiant tikslo reikia pasiremti į
kolegos petį ar ištiesti pagalbos ranką. Daugelis viršūnių yra
simboliai, tai tik tam tikro profesinio, darbinio, sporto ar
kitokių pasiekimų apvainikavimas. Tačiau būtent viršūnės
ir troškimas jas pasiekti mus grūdina, ugdo, verčia stiebtis
ir tobulėti.
Ir viena labai maloni žinia, nors ir ne nauja, visiems kolegoms foreveriečiams. Skirtingai nuo daugelio pasaulio viršukalnių ir įvairių veiklos sričių viršūnių, Forever viršūnė
nėra smaila, ant jos gali tilpti visi norintys, ir ant jos galima
pasilikti visiems laikams.
Susitikime Forever viršūnėje,

Kai sakome, kad darbas žmogų puošia, retai pagalvojame, kokiu būdu tai vyksta. Žinoma, tiesiogine prasme,
darbas duoda pajamų ir suteikia galimybę naudoti geresnes kosmetikos priemones ar įsigyti gražesnį drabužį. Tačiau ši patarlė byloja apie kitką. Darbas praturtina dvasią,
pagilina žinias, pagerina socialinę padėtį, ugdo įgūdžius ir
sugebėjimus. Darbas tai ir akiračio plėtimas, ir gyvenimiškos patirties kaupimas ir galimybė bendrauti. Dirbdami
aktyviau dalyvaujame supančiame gyvenime, prisitaikome
prie laikmečio tendencijų ir visuomenės gyvenimo standartų. Tik užsidarykime tarp keturių sienų kokiam pusmečiui,
ir pamatysime kaip atsilikome. Todėl kiekvienos darbinės
veiklos, taip pat ir mūsų Forever verslo, vertė negali būti
matuojama tik pinigais. Jei pakalbėtume su mūsų verslo
lyderiais, daugelis pasakytų, kad savo veikos net nelaiko
darbu. Tai yra jiems maloni ir įdomi veikla, tarsi gyvenimo būdas. Tik per vienerius metus aktyvūs mūsų kolegos
kaip šventėje dalyvauja šešiose Sėkmės dienose, tobulinasi
Forever akademijos mokymuose, patys rengia pristatymus,
skaito paskaitas, organizuoja savo grupės renginius, vyksta
į Europos sueigą, semiasi naujų emocijų ir įgūdžių Vasaros

Kęstutis Baušys

EUROPOS SUEIGA – budapeštas 2012

DĖMESIO!!!
EUROPOS SUEIGOS KVALIFIKACIJA JAU PRASIDĖJO

EUROPOS SUEIGA 2012
B u da p e š ta s, V E N G R I J A / va s a ri o 24–25 d.
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KVALIFIKACIJOS
MANAGER

SUPERVISOR
BIRŽELIS
• VALLIJA HERCMANE / Sponsorė Inta Fonzovs
• VALDAS ir ERNESTA DARGUŽIAI / Sponsorė Daiva Buivydienė
• ILONA DONELIENĖ / Sponsorius Ramūnas ir Jolita Mikaloniai
• SELVINIJA KAZLAUSKIENĖ / Sponsorė Daiva Buivydienė
• ONA LĖPIENĖ / Sponsoriai Vaclovas ir Zenija Savickai
• RAMŪNAS ir JOLITA MIKALONIAI / Sponsorė Irena Sinkevičienė
• VYTAUTAS ir ALDONA RUPŠAI / Sponsorė Selvinija Kazlauskienė

LIEPA

SEVA KAZANKOVIENĖ
Sponsorė Daiva Buivydienė

LIEPA
• VAIDA ir SAULIUS ARBOČIAI / Sponsoriai Daiva ir Sigitas Vaikšnorai
• NINA ir ALGIRDAS BARANAUSKAI / Sponsoriai Ramutė Zarauskienė ir
Alvydas Strankauskas
• VIDA ir JONAS ČIRVINSKAI / Sponsorė Ilona Grybauskienė
• ILONA GRYBAUSKIENĖ / Sponsorė Snaiguolė Raguckienė
• DŽENĖ JARUŠAUSKIENĖ / Sponsorius Vitalijus Gustys
• ADELĖ LUKŠIENĖ / Sponsorius Dženė Jarušauskienė
• DALIA ir AIVARAS MATUSEVIČIAI / Sponsoriai Jonas ir Stasė Štrimaičiai
• SNAIGUOLĖ RAGUCKIENĖ / Sponsoriai Audronė ir Gemas
• JONAS ir STASĖ ŠTRIMAIČIAI / Sponsoriai Martina ir Edmundas
• RITA ir DONATAS TAMAŠAUSKAI / Sponsoriai Deimantas ir Jurgita Baniai
• RAMUTĖ ZARAUSKIENĖ ir ALVYDAS STRANKAUSKAS /
Sponsoriai Vidas ir Birutė Norkevičiai
• ADELĖ ir JUOZAS KĘSTUTIS ZUBAVIČIAI / Sponsoriai Vida ir Jonas Čirvinskai

4 CC kvalifikacija

1 LYGIS

1 lygis pasiekiamas
3 mėnesius iš eilės vykdant
4 CC kvalifikaciją

BIRŽELIS
• RITA ir ALBINAS BANDŽIULIAI
• VLADAS MINKUS
• VYTAUTAS ir ALDONA
RUPŠAI

2 LYGIS

2 lygis pasiekiamas
6 mėnesius iš eilės vykdant
4 CC kvalifikaciją

BIRŽELIS
• RŪTA ir STASYS STANKEVIČIAI
• REDA VIKARAUSKIENĖ
Liepa
• REGINA PUIDOKIENĖ

3 LYGIS

3 lygis pasiekiamas
12 mėnesių iš eilės vykdant
4 CC kvalifikaciją

Liepa
• INGRIDA ir MARIUS
ČEPAUSKAI

4 CC

Dėmesio: 4 CC KLUBO nariais tampa tie distributoriai, kurie pasiekia 4 CC kvalifikacijos 3-ąjį lygį

Geriausių grupės kūrėjų TOP 20
BIRŽELIS
L I E PA
1.
DAIVA BUIVYDIENĖ
DAIVA BUIVYDIENĖ
2.
SEVA KAZANKOVIENĖ
JUZĖ VIDA PETRAUSKIENĖ
3.
DAIVA ŠULCIENĖ
MARTINA ir EDMUNDAS
4.
MARTINA ir EDMUNDAS
DEIMANTAS ir JURGITA BANIAI
5.
JUZĖ VIDA PETRAUSKIENĖ
DAIVA ir SIGITAS VAIKŠNORAI
6.
VIDAS ir BIRUTĖ NORKEVIČIAI
ALYTĖ BOZIENĖ
7.
DEIMANTAS ir JURGITA BANIAI
RAMŪNAS ir DIANA KALPOKAI
8.
JŪRATĖ VAITKŪNIENĖ
TOMAS DAMBRAUSKAS
9.
NERINGA ir AUŠRYS ŠEŠKAUSKAI
ALDONA RYBAKOVA
10.
TOMAS DAMBRAUSKAS
IRENA ir ALGIMANTAS RADIŠAUSKAI
11.
DAIVA ir SIGITAS VAIKŠNORAI
LAIMA JONAITIENĖ
12.
JONAS ir REDA DAPŠAUSKAI
JONAS ir REDA DAPŠAUSKAI
13.
DAIVA ANDRIEKUVIENĖ
ONA LĖPIENĖ
14.
ALDONA RYBAKOVA
DANGUOLĖ SIMONAVIČIENĖ
15.
EIMANTAS ir JURGITA JANUŠAI
GINTARAS ŠEŠKAITIS
16.
VITALIJUS GUSTYS
DAIVA ANDRIEKUVIENĖ
17.
JONAS ir STASĖ ŠTRIMAIČIAI
VIDA ir JONAS AUGUSTAUSKAI
18.
RAMŪNAS ir DIANA KALPOKAI
LINA PAULAUSKIENĖ
19.
LINA PAULAUSKIENĖ
GRAŽINA KUČIENĖ
20.
GRAŽINA KUČIENĖ
VLADA ir NERIJUS KLIMAIČIAI
SUDAROMAS: pagal asmeninių kreditų kiekį (be menedžerių grupių) su sąlyga, kad per tą mėnesį yra išugdytas bent vienas assistant supervisor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ASSISTANT SUPERVISOR
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BIRŽELIS

AJUTIENĖ JOLANTA
ALEKNAVIČIENĖ ALDONA
ALEKSYNIENĖ RITA
ALIULYTĖ INDRĖ
ANDRIJAUSKIENĖ BIRUTĖ STEFANIJA
ARAMAVIČIUS ROBERTAS
ASTIKIENĖ LAIMA
AŽNIENĖ DIJANA
BAČKUVIENĖ DALYTĖ
BALANEVIČIENĖ BIRUTĖ
BALČIŪNIENĖ ELENA
BALIUKONIENĖ IRMINA
BAUŽIENĖ EGLĖ
BIMBIENĖ JŪRATĖ
BUCEVIČIŪTĖ EGLĖ
BUDRIENĖ SANDRA
DAKANIENĖ ANDŽELIKA
DANILAITIENĖ NINA
DANUPIENĖ ZINAIDA
DAPKŪNIENĖ ŽANETA
DARGIENĖ ZINA
DAUGELIENĖ VAIDA
DIEGIENĖ STEFANIJA
EIDUKEVIČIENĖ BRONĖ
EINIUVIENĖ LORETA
FOKINIENĖ VIKTORIJA
GEDVILIENĖ IRENA
GENYTĖ NIJOLĖ
GRINKEVIČIENĖ VIKTORIJA
IVANAUSKIENĖ DAIVA
JAGADINSKIENĖ SOFIJA
JAKAITĖ VIKTORIJA
JANULEVIČIENE RIMA
JANULIENĖ RAIMONDA
JANUŠONIS VIRGINIJUS
JENELIŪNIENĖ NINA
KAINOVAITIS VLADAS
KALUŠKEVIČIENĖ INGRIDA
KAMALOVAS EUGENIJUS
KAMINSKIENĖ DALIA
KARAPKEVIČIENĖ MILDA
KAUŠIKAITĖ RASA
KAVALIAUSKAITĖ ELENA
KAZLAUSKAITĖ SNIEGUOLĖ
KAŽDAILIENĖ ALMA
KIREILIS GINTAUTAS
KIZNYTĖ AGNĖ
KLIMIENĖ DIANA
LEILIONIENĖ MARYTĖ
LEMENTAUSKIENĖ JŪRATĖ
LEONAVIČIENĖ RITA
LILEIKIENĖ JŪRATĖ ZOFIJA
MAŽEVIČ SABINA
MICKEVIČIENĖ RENATA
MOCKIENĖ ONA
NORKIENĖ VIRGILIJA
PAŠKEVIČIENĖ INGRIDA
PAULIONIENĖ VILMA
PAUŠAITĖ LINA
PECKUVIENĖ ALDONA
PETKIENĖ VILMA
POŠKUVIENĖ KRISTINA
PRIESKIENIENĖ NIJOLĖ
PUŠINSKIENĖ ALDONA
RADAVIČIUS GINTARAS
RAGICKIENĖ KRISTINA
RAINIENĖ JOLITA
RAKAUSKIENĖ JŪRATĖ
RAMANAUSKIENĖ ADELĖ ONA
RASTAUSKIENĖ JOLANTA
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RAUDONIENĖ JURGITA
RINGIENĖ VILIJA
RUIBIENĖ VIRGINIJA
RUKŠNAITIENĖ VILMA
SALASEVIČIŪTĖ JURGITA
SAMALIONIENĖ ALDONA
SKRINSKIENĖ LINUTĖ
SLANČIAUSKIENĖ VIDA
SOROKIENĖ RIMA
STEPONAVIČIENĖ EDITA
STEPONAVIČIUS JONAS PETRAS
STRAVINSKIENĖ LAIMA
ŠILEIKIENĖ VITA
ŠLAJUS ROMUALDAS
ŠPAKAUSKIENĖ AUŠRA
TAMAŠAUSKIENĖ LEOKADIJA RIMANTĖ
TURCINA VERONIKA
VADVILAVIČIUS RAIMUNDAS
VEČERINSKIENĖ ONA
VENIUKEVIČIENĖ SANDRA
VEPŠTIENĖ APOLIONIJA
VIDŽIŪNIENĖ VILIJA
ZARONSKIENĖ VILMA
ŽILINSKIENĖ VIRGINIJA
ŽUKAITIENĖ ASTA
ŽURAUSKAS EIVYDAS

LIEPA

ABROMAVIČIENĖ VIRGINIJA
ADAMONIENĖ RASA
ARELYTĖ DAIVA
AVIŽENIENĖ ROLANDA
BALČIŪNIENĖ INGRIDA
BAREIKIENĖ KRISTINA
BASTIENĖ LIUDVIKA
BAŠEVAITĖ ODETA
BAŠEVIENĖ VANDA
BAUSIENĖ LAURA
BERENYTĖ AURELIJA
BIŠKAUSKAS GEDIMINAS
BOCEVIČ TERESA
BRAZDEIKIENĖ LAIMA
BUIVYDAS IRMANTAS
DABUŽINSKIENĖ PALMA
DAKTARAS JONAS
DAMBRAUSKIENĖ DAIVA
DAUGELIENĖ VIRGINIJA
DEGUTIS SAULIUS
DEMSKIENĖ ANNA
DYRDUŠOKIENĖ ZITA
EIDUKIENĖ VILMA
GALECKIENĖ VILIJA
GARALEVIČIENĖ JUDITA
GASIŪNIENĖ JURGITA
GAUMANIENĖ DALĖ
GEDMINIENĖ NIJOLĖ
GLADKAUSKIENĖ DAIVA
GUDAUSKIENĖ GRAŽINA
GUMAUSKAITĖ SIMONA
GUMULIAUSKIENĖ REGINA
GUTAUSKAITĖ VIRGINIJA
GVAZDIOVAITĖ JURGITA
JAKAITĖ AUŠRA
JAKAVIČIENĖ VIRGINIJA
JESTROMSKIENĖ INGRIDA
JUDINAS ANDREJUS
JUOČIENĖ JURGITA
JURČIUKONIENĖ LINA
KALEINIKAS VINCENTAS
KASAUSKIENĖ DANUTĖ
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KIRŠIENĖ RIMUTĖ
KRIŠČIŪNAITĖ VAIVA
KRUTULIENĖ VAIDA
KUBILIŪNAS PETRAS
LAZDAUSKIENĖ RIMUTĖ
LENZIENĖ EUGENIJA
LĖPA VAINORAS
LIZDENIENĖ LIUCIJA
LIZDENIENĖ SIGITA
MAIŽVILIENĖ AUŠRA
MALINAUSKIENĖ SNIEGUOLĖ
MARKEVIČ REGINA
MATUSEVIČIENĖ LORETA
MEIPARIANI DOVYDAS
MERKIENĖ RASA
MOLNIKIENĖ RAIMONDA
MONKEVIČIENĖ JUZEFA
NARKEVIČIENĖ DAIVA
NAUMCEVA KRISTINA
NAVICKIENĖ RITA
NAVICKIENĖ VILMA
NĖNIUTĖ JURGITA
NORVAIŠIENĖ JŪRATĖ-ELENA
NORVILIENĖ ELENA
NOVIKIENĖ ALINA
ORINTIENĖ DAIVA
PEČKUTĖ VILIJA
PETKIENĖ DANUTĖ
PETRULIENĖ JOLANTA
PETRULIENĖ JURGITA
PIKELĖ LAURA
PUKIENĖ LINA
RAKAUSKAITĖ GINTARĖ
RAMONIENĖ DANGUOLĖ
RAZMUVIENĖ ZITA
REIPIENĖ ZITA
REMEIKIENĖ PETRONELĖ
ROSSI VILMA
SAKALAUSKIENĖ REDA
SAKALAUSKIENĖ ZITA LAISVĖ
SAULĖNIENĖ REGINA
SIMANAVIČIENĖ GINVILĖ
SKETRIENĖ SIGITA
SMOLSKIENĖ ALDONA
SRUOGYTĖ MARGARITA
STANIŪTĖ MODESTA
STANKAITIENĖ ELENA
STANKEVIČIENĖ RAMUNĖ
SUTKAITIENĖ LINA
SVILIENĖ ALDONA
ŠAKALIENĖ JURGITA
ŠIAULIENĖ KRISTINA
ŠIMONIENĖ GAIVA
ŠIUPINIENĖ RASA
ŠPUČIENĖ VILIJA
ŠVIRIKIENĖ GIEDRUTĖ
TARUTIENĖ ASTA
TAURAITĖ VILIJA
TRIJONIENĖ ASTA
VAIČIULIENĖ RASMA
VAIČIULYTĖ LAIMA
VAITEKŪNIENĖ GRAŽINA
VASILIAUSKIENĖ BIRUTĖ
VEČKIENĖ VALDONĖ
VENCKŪNIENĖ OKSANA
VILČINSKIENĖ RITA
VILKAITIENĖ DALIA
VITKAUSKAITĖ JŪRATĖ
VOSYLIENĖ JUSTA
ZAVECKIENĖ VIDA
ŽEMAITYTĖ RŪTA
ŽIČKUTĖ VIKTORIJA
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SĖKMĖS DIENA

LIEPOS 23 d.
Assistant Supervisor – gegužė

Supervisor – gegužė

Manager – gegužė

4 CC klubo kvalifikantai – gegužė

Geriausių grupės kūrėjų TOP 10 – gegužė

Sėkmės Dienos siurprizas – A. Pilypaitė

Sėkmės Dienos vedėjas – V. Šaulys
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SĖKMĖS DIENA

LIEPOS 23 d.
Assistant Supervisor – Birželis

Supervisor – Birželis

4 CC klubo kvalifikantai – Birželis

Geriausių grupės kūrėjų TOP 10 – Birželis

Super Sueigos kvalifikantai – Jurgita ir Deimantas Baniai

Padėka kalbėjusiems

Sėkmės Dienos dalyviai
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PRODUKTAI

Judėjimo laisvė su
FOREVER FREEDOM
Norėtumėt daryti tai, kas labiausiai patinka ir
visada būti geros formos? Gerkite Forever Freedom sultis, kurios, specialios formulės dėka,
ne tik pagerins jūsų sąnarių, bet ir bendrą organizmo būklę.
Forever Freedom sudėtyje esantys gliukozamino ir chondroitino sulfatai padeda palaikyti
sveiką sąnarių funkciją. Gliukozamino sulfatas
yra svarbi sudėtinė dalis, reikalinga sąnario
kremzlės stiprumo ir geros jo būklės išsaugojimui. Chondroitino sulfatas padeda kremzlei
išsaugoti elastingumą ir tinkamą sąnario viduje
esančio skysčio klampumą.
Taigi, šios dvi svarbios medžiagos, veikdamos
drauge, tiesiog sutepa viso kūno sąnarius.
Rekomenduojamoje Forever Freedom sulčių
dienos dozėje (120 ml) yra: gliukozamino sulfato – 1500 mg, chondroitino sulfato – 1200
mg, MSM – 750 mg, vit.C – 250 mg. MSM – organinis junginys, kurio pagrindą sudaro siera.
MSM yra svarbus elementas siekiant išsaugoti
sveikus sąnarius. Vitaminas C gerina kremzlių
būklę dėl savo antioksidacinių savybių.
Visos šios sudėtinės medžiagos susivienija į
vieną didžiulę jėgą tam, kad saugotų jus visą
parą!
Forever Freedom yra vertinga parama sveikatai, leidžianti laisvai judėti. Tai gėrimas, kuris suteiks sąnariams stiprumo, elastingumo bei
saugos juos nuo priešlaikinio susidėvėjimo. Leiskite sau daryti tai, kas jums labiausiai patinka.
Būkite energingi, džiaukitės gyvenimu, spinduliuokite gerą nuotaiką aplinkiniams. Rūpinkitės
savo sąnarių sveikata su Forever Freedom!
Ir dar... Jei norite, kad Jūsų sąnariai kuo ilgiau tinkamai tarnautų, jau dabar susirūpinkite
savo svoriu ir saugiu fiziniu aktyvumu.
Nustatyta, kad suvartojus maisto, kurio kaloringumas buvo apie 3500 kalorijų, galime savo
www.foreverliving.lt

kūno svorį padidinti vienu kilogramu. Norint
netekti vieno kilogramo per savaitę, yra būtina
sumažinti dienos kalorijas mažiausiai 500. Yra
du būdai pasiekti tikslą: stengtis gauti mažiau
kalorijų ir daugiau jų sudeginti.
Stengdamiesi riboti kalorijas, galite sumažinti suvartojamo maisto kiekį 10 %: dėkite į
lėkštę mažesnę porciją, gerkite mažiau gazuotų gėrimų ir berkite mažiau cukraus į kavą. Norėdami sudeginti daugiau kalorijų, pamėginkite
daugiau judėti: nestatykite mašinos prie pat
įėjimo į darbą ar parduotuvę, palaipsniui didinkite fizinės veiklos trukmę.
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Sudėtingiau tiems, kurie nepratę daug judėti. Staiga pradėdami aktyvią fizinę veiklą galite
išprovokuoti traumas, ypač sąnarių. Naudingiau bus palaipsniui mažinti kalorijas, taip pat,
kaip ir palaipsniui didinti fizinių pratimų intensyvumą. Įrodyta, kad yra įvairių fizinės veiklos
formų, naudingų sąnariams.
Išmėginkite bent vieną iš žemiau išvardintų fizinės veiklos formų, palaipsniui didindami krūvį:
•
Ėjimas. Tai socialinė, atpalaiduojanti ir
ekonomiška judėjimo rūšis, kuri pagerins kaulų
ir sąnarių sveikatą. Pasirinkite savo mėgstamą
maršrutą ir pradėkite vaikščioti, palaipsniui ilgindami trukmę.
•
Plaukiojimas. Tai veikla, kuri nereikalauja per daug fizinių pastangų. Daugelis miesto baseinų siūlo platų veiklos spektrą vandenyje: plaukimą, vandens gimnastiką, aerobiką,
povandeninius masažus ir t.t..
•
Važiavimas dviračiu. Šio tipo veikla
yra naudinga ne tik sąnariams, bet ir širdies bei

plaučių darbui. Pradėkite važinėti, nepamiršdami pagrindinės taisyklės – krūvį didinti palaipsniui. Važiavimas dviračiu sustiprins raumenis,
nevarginant sąnarių.
•
Mankšta. Tai veiksmingas būdas stiprinti bendrą organizmo atsparumą, sąnarių
lankstumą, gerinti kaulų būklę ir tuo pačiu metu
gerinti medžiagų apykaitą.
•
Joga. Tai vienas iš geriausių būdų palaikyti sąnarių sveikatą, o be to, yra naudingas
raumenų tempimui, sausgyslėms ir raiščiams.
Joga tampa vis labiau ir labiau populiari.
Dažniausiai mes nepradedame rūpintis savo
sąnariais ir nekreipiame dėmesio į patarimus,
kol patys nepajuntame skausmo. Forever Freedom padės išsaugoti teisingą sąnarių funkciją
greito ir efektyvaus alavijų, gliukozamino, chondroitinsulfato, vitamino C ir MSM kompleksinio
poveikio dėka. Pasirūpinkite savo sąnariais su
Forever Freedom dabar ir jau po mėnesio patys
galėsite patvirtinti šiuos žodžius:

VALGYK MAŽIAU, JUDĖK DAUGIAU!
www.foreverliving.lt
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GYVENIMO KOKYBĖ

Vasara su FOREVER

Kova su Sosnovskio barščiais

Vasara, ji mums dovanoja daug džiaugsmo, linksmų akimirkų, nepakartojamų susitikimų, galimybę
turėti gražų, įdegusį kūną... Bet ne visada mes susimąstome, kad tai nėra tik gražus malonumas. Ultravioletinis spinduliavimas yra pavojingas odai dėl
stiprios savo energijos, kuri patenka į odą ir ardo jos
biochemines struktūras. Mokslininkai nustatė, kad:
• UVA spinduliai (A tipo) - patenka giliai į odą, sumažindami jos elastingumą ir tamprumą, iššaukdami priešlaikinį odos senėjimą, kuris skatina
odos raukšlėjimąsi, pigmentinių dėmių, strazdanų
atsiradimą. Didelis šių spindulių aktyvumas provokuoja odos vėžio vystymąsi.
• UVB spinduliai (B tipo) - gali nudeginti odą ir tai
gali tapti priežastimi odos vėžiui vystytis.
Mes patys turime rinktis ar norime būti gražūs, ar
sveiki. Bet visuomet yra išeitis. Galime būti ir gražūs, ir sveiki. Tik reikia laiku ir tinkamai pasirūpinti
savo oda.
Forever šiais metais sukūrė ir pristatė naują apsauginę priemonę nuo saulės
PURŠKIAMĄ LOSJONĄ NUO SAULĖS
SU ALAVIJAIS SPF 30. Tai priemonė,
kuri ne tik saugo odą nuo saulės spindulių poveikio, bet dar ją drėkiną ir raminą, nes produkte esantis alavijas išlaiko
odos drėgmę. Apsaugos faktorius SPF
30 saugo odą nuo UVB ir nuo UVA
spindulių. O tai garantuoja saugų buvimą saulėje. Apsauginės priemonės
su aukštais apsaugos filtrais leidžia
odai gražiai ir tolygiai įdegti, o svarbiausia mūsų oda lieka saugi.
Šią vasarą besimėgaudama saule, naudoju PURŠKIAMĄ LOSJONĄ
NUO SAULĖS SU ALAVIJAIS, kuris
saugojo mano odą nuo žalingo saulės
spindulių poveikio, odos išsausėjimo.
Pati įsitikinau, kaip gerai ši priemonė
saugo ir drėkina odą. Už tai esu dėkinga kompanijai Forever, kuri gamina tokius puikius produktus.
Džiaukimės saule ir vandeniu be
problemų su Forever!

Aplink sodybą sužydo nuostabaus grožio augmenija. Deja, tie nuostabūs augalai – labai nuodingi
Sosnovskio barščiai. Kad ir kaip buvo gražu, išsiruošiau į „karą“ su jais. Žinojau, kad reikia saugotis, bet
matyt neapsisaugojau sėkmingai, nes vakare pajutau
perštėjimą ir rankų deginimą. Rankos paraudo, atsirado pūslės, kaip nuo cheminio nudegimo. Kitą dieną
mane pamatė kaimynė, kuri ir parekomendavo Purškiamą raminamąjį losjoną. Buvo labai malonu, kai
papurškus dingo niežulys ir skausmas. Kitą dieną nudegintas vietas pradėjau tepti Aloe Vera geliu.
Mano „karas“ su šiais augalais tęsiasi jau ne vienerius metus. Prieš penkis metus dėmės ant rankų
buvo gana ilgai, beveik du metus. Šį kartą pasveikau
per savaitę, o po dviejų savaičių neliko jokios žymės.
Kovokite su Sosnovskio barščiais visi iš peties ir
būtinai saugokite savo odą. Bet jei kartais neapsisaugojote, naudokite šiuos nuostabius alavijų produktus.
Jonas, Kauno raj.

Reda Vikarauskienė, Šilutė
www.foreverliving.lt
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Mano pa tirtis
ieška nt grožio
Visi norime gerai atrodyti, ne išimtis ir aš. O kai
gamtos esi apdovanota ne pačia tobuliausia oda, tuomet tenka daug pavargti, kol randi tai, kas tavo odai
geriausia. Paskutinis mano bandymas tapti gražesne
buvo ypač skausmingas. Nutariau pasigražinti vienos
kompanijos gaminama kremine pudra su aukso dulkėmis. Iš pradžių viskas buvo lyg ir gerai. Tik gaila, kad
ne ilgai...
Veidas patino, tapo raudonas, karštas. Atsirado
smulkus bėrimas. Vėliau oda ėmė pleiskanoti, atrodė
lyg būtų pasišiaušusi. Buvo akivaizdu, kad prasidėjo
alergija. Tik niekaip negalėjau suprasti nuo ko ta alergija atsirado. Svarsčiau: gal nuo maisto ar patalynės.
Netekusi kantrybės net vyrą apkaltinau ir juokaudama
iškėliau hipotezę, jog alergiška tapau būtent jam.
Mane išgelbėjo Forever kompanija. Tuomet įtikėjau,
kad posakis, jog produktą pamilstame tada, kai pamatome jo poveikio rezultatą, yra tikrai teisingas. Juk būtent taip nutiko ir man.
Pradėjau veidą tepti Losjonu su alavijais. Pojūtis
buvo nuostabus. Losjonas vėsino, ramino, drėkino odą,
o negyvos ląstelės, kurios pleiskanodavo ilgiausiai, tapo
mažai pastebimos. Atslūgo veido patinimas, mažėjo
raudonumas, oda pamažu nurimo. Po poros dienų viskas susitvarkė. Šiandien galiu drąsiai teigti, jog Forever
losjonas su alavijais, tiesiog nepakeičiamas sudirgusiai
odai gelbėti.
Nors mano odos problema išsisprendė, vis dar nežinojau alergijos priežasties. Blogiausia tai,
kad tik po trečio alergijos priepuolio supratau kas ją sukelia – tai
kreminė pudra su aukso dulkėmis.
Dabar jau žinau, kad ne tas auksas,
kas auksu žiba. Man pats tikriausias
auksas – alavijas.
Jau kelerius metus mane ir mano
šeimą alavijas lydi visur ir visada.
Būtent jis padeda surasti išeitį sprendžiant pačias įvairiausias problemas.
Forever siūlomame asortimente yra
daug produktų, jų tarpe ir kreminės,
ir birios pudros. Tik mums nereikia
to užmiršti. Mielosios, neklaidžiokim klystkeliais.

Pagalba mano gyvūnėliui
Norėčiau pasidalinti patirtimi apie Aloe Veterinary
Formula purškiamąjį losjoną gyvūnams. Įsigijome šuniuką. Neturėdami patirties, nusipirkome gyvūnėlį su
problematiška oda. Po kurio laiko kai kuriose kūno
vietose šunelis pradėjo šertis. Nutarėme išbandyti Aloe
Veterinary Formula purškiamąjį losjoną gyvūnams ir
pradėjome juo purkšti išplikusias vietas. Jau po savaitės
pamačiau, kad nuplikusiose vietose kailiukas po truputį
atauginėja.
Dar pabandėme palakinti šunelį Aloe Vera sultimis.
Matyt jam patiko, nes lakė noriai. Per dvi savaites kailiukas ataugo.
Dabar kartas nuo karto
augintiniui duodame palakti sulčių. Dar šunelis mielai
vartoja ir papildus. Neišrankus,
jam viskas skanu. O viso to
rezultatas – sveikas, gražus ir
energingas šuniukas.
Mylėkime savo augintinius.
Gabrielė, Kaunas

Stasia Tuomienė, Pasvalys
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Mūsų šeimoje alavijas
visada buvo labai gerbiamas. Kiek tik prisimenu,
pas močiutę ir pas mano
mamą saulėtame kambario
kampe kerodavo alavijas.
Gyvenimas mums suteikia labai įvairių staigmenų.
Tai aš vadinu galimybėmis.
Ir šiandien tvirtai žinau,
kad viskas gyvenime vyksta
tikrai ne atsitiktinai...
Kai mano sūnui prieš
pusantrų metų buvo atlikta
sudėtinga žarnyno operacija, pradėjau ieškoti produktų, kurie
padėtų sustiprinti jo organizmą. Kadangi mes šeimoje netoleruojame cheminių preparatų, uždavinys pasirodė sudėtingas.
Kai draugė Rūta užsiminė apie alavijo sultis, iškart susidomėjau. Taip susipažinau su Audrone ir Gemu. Jų kantrybės ir begalinio atsidavimo dėka alavijas atkeliavo į mūsų šeimą.
Per metus mūsų šeimos sveikatos problemos išsisprendė.
Aš labai nustebau, kai išgirdau Audronę pasakojant, kad jos
šeima nevartoja vaistų peršalimo ligoms gydyti. Šią žiemą
mes su sūnumis pabandėme išmėginti Audronės patirtį. Ir
dabar galiu patvirtinti, jog ir mes šaltuoju metų laiku sveikome be antibiotikų ir kitų vaistų. Labai džiaugiuosi, kad aš ir
mano artimieji galime vartoti Forever produktus.

Mano sponsoriai kantriai ir noriai aiškino ne tik apie
produktus. Jie supažindino mane ir su kompanijos politika. Išstudijavusi kompanijos politiką supratau, kad Forever
kompanijoje labai rimtai žiūrima į klientus ir į darbuotojus,
mokoma gerbti kompanijos vardą ir prestižą. Pradėjau apie
tai domėtis, papasakojau ir savo draugams. Pamažu susibūrė ratas žmonių, kuriems labai patiko produktai ir galimybė
užsidirbti.
Dažnai prisimenu Gemo žodžius, jog viena iš sunkiausių
šių dienų ligų – tuščia piniginė. Džiugu, kad Forever padeda
įveikti net ir šią „ligą‘‘.
Stovėdama ant supervisor kvalifikacijos laiptelio, prisiminiau seną japonų posakį: „Pinigai auga ant kantrybės medžio“. Manau, kad ant kantrybės medžio auga ne tik pinigai,
bet ir mūsų svajonės bei viltys. O jei šį medį laisto draugystė,
gera nuotaika, bendraminčių parama ir palaikymas, manau,
kad labai daug galime pasiekti.
Džiaugiuosi, kad šiandien galiu padėkoti savo grupės narėms Jūratei, Ilonai, Rimai, sponsoriams Audronei ir Gemui
ir visiems bendraminčiams. Labai vertinu jų indėlį į mano
pasiekimą. Tai tėra mažas laiptelis, kelio pradžia. Bet tas kelias įdomus ir juo eina gražus būrys foreveriečių ir man didelė
garbė eiti kartu su jais.
Visiems linkiu sveikatos, gerų darbų ir svajonių išsipildymo.

Šiame skubančiame pasaulyje vis mažiau laiko lieka
sau ir vis daugiau atsiranda
sveikatos problemų, pajuntame, kad sukamės lyg voverės
užburtame rate. Tačiau yra
geras posakis “Kas ieško, tas
randa”. Taip galima pasakyti
ir apie mūsų šeimos pažintį su Forever kompanija ir
jos siūlomais produktais bei
verslo galimybėmis.
Draugei pasiūlius susipažinti su Forever produktais, nusprendėme nuvykti į pristatymą. Tuo metu mes laukėme šeimos pagausėjimo ir buvo įdomu sužinoti, ką galima naudoti
nėštumo metu, kas padėtų peršalus ar kaip apsisaugoti nuo
gripo. Atsimenu, kad pasiruošiau krūvą klausimų, apie visai šeimai ir draugams aktualias sveikatos problemas. Senior
Manager Sigito Vaikšnoro pristatymas įtikino, kad tai unikalūs produktai, apie kuriuos mūsų šeima nori sužinoti daugiau
ir tomis žiniomis pasidalinti su kitais.
Taip nuo 2010 metų balandžio, kuomet pirmą kartą išgirdome apie Forever kompaniją, kiekvieną dieną gyvename
kartu su ja. Apie Forever produktų naudą ir poveikį organizmui galima kalbėti ištisas valandas, paminėsiu tik keletą faktų:
nėštumo metu nekilo problemų dėl vidurių užkietėjimo, kojų
tinimo, nepriaugau viršsvorio, visą nėštumo periodą buvau
energinga. Mamai Forever produktų pagalba pavyko suregu-

liuoti kraujo spaudimą. Svarbiausia tai, kad šie produktai tiko
mūsų šeimai ir artimiesiems, o įsitikinę Forever produktų nauda dabar drąsiai rekomenduojame juos ir kitiems.
Dar viena priežastis, kodėl džiaugiamės susipažinę su Forever kompanija, tai yra verslo galimybė ir papildomos, o ateityje
ir pastovios pajamos. Išėjusi motinystės atostogų nuolat naršiau internete ieškodama papildomo uždarbio galimybių, pabandžiau platinti kosmetikos kompanijų siūlomą produkciją,
tačiau realaus uždarbio nepajutau. Plačiau susipažinusi su Forever verslo ir uždarbio galimybėmis, pamačiau tikrą galimybę
užsidirbti ir ateityje turėti taip norimą finansinę nepriklausomybę. Juk kiekvienas turim planų ir svajonių, kurias siekiam
įgyvendinti. Kartais tai užtrunka visą gyvenimą, tačiau su Forever kompanija aš tikiu, kad mūsų šeimos svajonės išsipildys jau
dabar. Tam, kad sėkmė būtų tikra reikia nepamiršti, jog vienas
lauke ne karys, o su puikia komanda galima ir kalnus nuversti!
Pasiekti Supervisor kvalifikaciją nebuvo sudėtinga, tačiau
be puikių mokytojų ir įkvėpėjų Senior Manager Daivos ir Sigito Vaikšnorų bei visada energija ir nuoširdumu trykštančios,
puikios sponsorės Alytės Bozienės, o taip pat mūsų komandos
narių, būtų sunku vieniems eiti savo tikslų ir svajonių link.
Dėkojam visiems savo komandos nariams už tikėjimą
mumis ir ėjimą bendrų tikslų link. Linkime, kad jūsų svajonės rodytų jums kelią į priekį ir niekada nesustotumėte pusiaukelėje. Tik drąsiai žengdami savo svajonių link pasieksite
užsibrėžtus tikslus.

www.foreverliving.lt
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Supervisor Rūta ir Stasys Stankevičiai
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Turbūt kiekvieno gyvenime būna įvykių ir su jais
susijusių žmonių, kurie
vienokiu ar kitokiu būdu
pakeičia būtį, likimus ir
priverčia į daugelį dalykų
pažiūrėti kitaip.
Besibaigianti 2009-ųjų
vasara, kolegės gimtadienis... Susirinkome sode,
o ten tarp svečių sukiojasi jaunas, energingas
vyrukas, tikras vulkanas
(vėliau ne kartą įvairių renginių metu girdėjau jį taip apibūdinant!). Sodo šeimininkė paskelbė ultimatumą: šašlykus kepsime tik po to, kai išklausysime energingąjį svečią
– Deimantą Banį. Tada pirmą kartą išgirdau apie Forever
kompaniją ir jos produktus. Buvau dalyvavusi ne viename įvairių gaminių pristatyme, tačiau būtent šis išsiskyrė
įtaigumu, konkrečiais pavyzdžiais, todėl gana greitai suvokiau, jog alavijo produktai skirti gyvenimo kokybei pagerinti, t. y. sveikatai ir grožiui. Gyvename įtemptą, nuolatinės skubos kupiną gyvenimą, tad negalime negalvoti
apie savo ir savo artimųjų sveikatą bei savijautą.
Visą gyvenimą dirbu pedagoginį darbą ir menką
supratimą teturėjau apie rinkodarą, jos planą bei kokias nors finansines galimybes užsidirbti savarankiškai. Tačiau labai greitai po šio lemtingo susitikimo su
Deimantu bei pokalbio su kolegėmis, kurios jau buvo
žengusios pirmuosius žingsnelius į „savo verslą“, alavijo produktų pakuotę užsisakiau ir aš. Taip iš karto
pasiekiau Assistant Supervisor laiptelį. Galimybė pirkti
produktus su nemaža nuolaida viliojo ir tai buvo pirmasis motyvas veikti.

Forever produktus pradėjau vartoti pati, pasiūliau
savo šeimai, draugams, artimiesiems. Labai greitai pajutau teigiamą poveikį. Kadangi turiu regėjimo problemų,
daugiausia vartoju sultis su persikais. Susireguliavo buvęs
aukštokas kraujospūdis, beveik nebekamuoja kiekvieną
rudenį bei pavasarį vargindavęs bronchitas, pagerėjo miego kokybė. O alavijo aktyvikis tapo tikru stebuklu, kadangi
tik jo dėka pagaliau pavyko sureguliuoti beveik aštuonis
mėnesius mane kamavusį aukštą akispūdį ir pristabdyti smarkiai progresuojančią glaukomą. Be reikalo bijojau
anksčiau pradėti lašinti šį stebuklingą alavijo tirpalą – taip
būčiau išvengusi daugelio nemalonių problemų. Jau esu išbandžiusi beveik 30 Forever produktų, tad galiu žmonėms
konkrečiai kalbėti apie jų praktinę naudą.
Bendrauju su buvusiais kolegomis pedagogais ir džiaugiuosi, kai pavyksta juos sudominti, įtikinti išbandyti
vieną ar kitą Forever produktą. Džiaugiuosi išgirdusi jų
teigiamus atsiliepimus. Galėdama padėti kitiems, jaučiu
dvasinį pasitenkinimą.
Dabar aš jau stoviu Supervisor pakopos. Suprantu, kad
šioje veikloje vienas – ne karys. Tad reiškiu begalinį dėkingumą mane nuolat palaikančioms kolegėms: Anelei,
Daivai B. ir Daivai A., Sevai, o labiausiai – Aušrai. Ši mano
atrasta distributorė – tikras lobis. Matydama, su kokiu žemaitišku užsispyrimu ir begaliniu entuziazmu stačia galva
Aušra neria į Forever kompanijos verslą, turiu judėti ir aš.
O didžiausia padėka ir begalinė pagarba – mūsų ereliui
Deimantui, kuris visada patars, padrąsins, padės... Ačiū,
kad pakeitei požiūrį ir įprasminai nesavanaudišką veiklą!
Motina Teresė knygoje „Visai paprastas kelias“ rašė:
„Jeigu darote gera, žmonės jums priskiria egoistinius arba
savanaudiškus motyvus. Vis dėlto darykite gera!” Tegul
tai būna visų foreveriečių veiklos moto!
Supervisor Judita Aleksandravičienė

Praėjo vos pusmetis nuo
mano pažinties su Forever,
o aš jau dalinuosi nemenka sukaupta patirtimi su
daugybe žmonių. Per pusę
metų pakilau iki trečiojo
Forever karjeros laiptelio ir
tapau Supervisor.
Skeptiškai žiūrėjau į
viskas reklamas, ne išimtis
buvo ir pirmoji pažintis su
Forever produktais. Tačiau, pamėginę Aloe Vera
sulčių, kartu su žmona pajutome jėgų antplūdį, pagerėjo
savijauta, o sąnarių skausmus padėjo įveikti Forever Freedom sultys. Išmėginę Forever produktus, supratome, kad
tai ne eilinė reklamuojama prekė, nes siūlomi produktai
išties padeda lengviau gyventi.

Kai pažįstami pasiskųsdavo negalavimais, pasiūlydavau jiems išmėginti Forever produktų. Taip palaipsniui
įsitraukiau į aktyvią Forever kompanijos veiklą. Ėmiau
siūlyti žmonėms veiksmingų, gyvenimo kokybę gerinančių produktų. Ir ką jūs manote? Išmėginę Forever produktus žmonės ne tik būdavo dėkingi, bet nutardavo ir patys
tapti aktyviais Forever kompanijos nariais.
Man daug žinių suteikia Forever mokymai. Jie motyvuoja ir skatina aktyviai, sveikai gyventi, suteikia daug
informacijos, kuria galiu dalintis su savo artimaisiais ir
pažįstamais. Mokymų metu susitinkame su sėkmingais
žmonėmis, girdime jų sėkmės istorijas, o tai suteikia daug
motyvacijos ir skatina judėti pirmyn.
Gyvenimas nesibaigia sulig pirmu pajaustu negalavimu, tai tik signalas: keisk gyvenimo būdą, tobulėk! Būtent
su šiuo moto ir einu per gyvenimą, lydimas geros savijautos ir optimizmo.
Supervisor Vytautas Jucys

www.foreverliving.lt

13

www.foreverliving.com

N

VASAROS SĄSKRYDIS 2011

esu iš tų žmonių, kurie stačia galva puola
į nežinomybę, tačiau po Forever Europos
sueigos Vienoje pasižadėjau sau nepraleisti gyvenimo siūlomų galimybių. Šios nuostatos vedina, atsidūriau Forever vasaros sąskrydyje Dubingiuose.
Gražus rytas. Išlipus iš mašinos, užlieja gaivaus,
tyro oro banga. Aplink tyla ir ramybė, drumsčiama
tik paukščių klegesio. Dailūs, tvarkingi pastatai, šviežiai nupjauta žolė, vešlios rūpestingai prižiūrimos
gėlės... Akivaizdu, kad DUBINGIŲ poilsio namuose mūsų laukia. Nuojauta kužda, jog čia turėtų būti
puikus poilsis.

Forever vasaros sąskrydžio 2011
atgarsiai

Įsikūrę viešbutyje, skubame į konferencijų salę, kur
laukia susitikimas su vienu iš geriausių Lietuvos alpinistų Vladu Vitkausku. Stebime kvapą gniaužiančius
sunkių kelionių į kalnų viršūnes vaizdus, klausomės
nuoširdaus, paprasto pasakojimo. Ne vienas ir ašarą
nubraukiame. Kiek daug žmogus gali, jei turi kilnų
tikslą ir tvirtai jo siekia, nebodamas nei sunkumų,
net mirtinų pavojų ir tuo pačiu išlikdamas ištikimas
žmogiškumo principams. Atsistoję pagerbiame Lietuvos vėliavą, pabuvojusią kartu su Vladu Vitkausku
visų žemynų aukščiausių kalnų viršūnėse. Žavimės
žmogumi, kuriam Lietuva ne vien geras, sotus gyvenimas, o daug daugiau. Manau, kad ne vienas šio su-

VASAROS SĄSKRYDIS 2011

sitikimo dalyvis pagalvojo apie savo paskirtį Žemėje,
apie žmogiškumo, gerumo vertę.
Laikas apmąstymams trumpas, nes tuoj po susitikimo turėjo prasidėti aktyvioji sąskrydžio dalis, kurios tema šiais metais buvo – VIRŠŪNĖS UŽKARIAVIMAS.
Turėjome įveikti dešimt įdomių, bet pakankamai
sudėtingų, ištvermės, išradingumo, o svarbiausia,
komandinio susiklausymo reikalaujančių kliūčių.
Komandinis azartas taip visus pagavo, kad nesukliudė nei retkarčiais prapliupdavęs lietutis. Energijos
užtaisu buvo pastoviai skambantis Forever devizas – FOREVERIEČIAMS NĖRA RIBŲ.
Klegesys, šurmulys, pergalės šūksniai netilo iki pat
varžybų pabaigos.
Atrodė tiek daug atidavėme jėgų, kad po vakarienės nesinorės nieko. Kur tau! Pasistiprinę ir vėl visi
buvo smagūs, linksmi nuo vyriausio iki jauniausio,
nuo menedžerio iki neseniai pradėjusio savo kelią
kompanijoje. Visur spėjantys renginio „dirigentai“ Kęstutis su Jolanta, biuro darbuotojai: Vykinta,
Ignas, Sigitas. Visi čia buvo reikalingi, draugiški, geranoriški, pilni entuziazmo. Dvi dienos prabėgo kaip
akimirka, tačiau „pakrovė “ tiek energijos, jog norėjosi dainuoti ne tik tuo metu, bet ir grįžus namo.
Prisiminiau nesenai skaitytus žodžius: „Pasisekė
žmogui, jei nugyveno gražų gyvenimą: daug juokėsi
ir mylėjo, jei juo žavėjosi ir mylėjo kiti žmonės, jei pasaulį paliko gražesnį nei rado.“ Tebus tai ir apie mus!
Supervisor Stefanija Vancevičienė

EUROPOS SUEIGA 2012

EUROPOS SUEIGOS
KVALIFIKACIJA –
GALINGAS POSTŪMIS VERSLUI
Europos sueiga neabejotinai yra įspūdingiausias
ir spalvingiausias Forever renginys. Kasmet į Sueigą
suvažiuoja tūkstančiai distributorių iš visos Europos.
Sueigos scenoje galima pamatyti ir išgirsti ryškiausius Forever verslo lyderius, kompanijos vadovus ir jos
įkūrėją Rex Maughan. O tiems, kas nusipelnė būti pagerbtas ir pasveikintas Sueigos scenoje ošiant ir banguojant daugiatūkstantinei distributorių armijai, tai
palieka neišdildomus įspūdžius ir prisiminimus.
2012 – jųjų Europos sueiga vyks Budapešte. Kvalifikacija prasidėjo liepos 1 ir baigsis spalio 31 d. Daugelio Forever distributorių darbo kalendoriuose jau
turbūt ryškėja būsimos trys naujos verslo šakos, kurios turėtų išaugti iki spalio pabaigos. Laiko dar daug,
bet anksčiau pradėję turės daugiau galimybių sėkmingai finišuoti. Kitas nemažiau svarbus Europos sueigos
kvalifikacijos reikalavimas – keturi kreditai. Tik tie,
kas bus aktyvūs turėdami 4 CC kiekvieną mėnesį nuo
liepos iki spalio, turės galimybę įvykdyti kvalifikaciją. Liepos mėnesį aktyvūs buvo 103 distributoriai. Tai
gera pradžia.
Kvalifikacijos reikalavimus įvykdę distributoriai
bus pakviesti nemokamai dalyvauti Europos sueigoje.
Aukštesnio lygio kvalifikantai nemokamai apsigyvens
viename geriausių Vengrijos viešbučių ir keliaus į Budapeštą lėktuvu.
Tačiau kvalifikacijos tikslas yra ne tik kelionė. Kitas nemažiau svarbus tikslas, siekiant Europos sueigos

kvalifikacijos – PADIDINTI SAVO VERSLO APIMTIS
SUKURIANT NAUJĄ STRUKTŪRĄ. Įsivaizduokite,
kiek paaugs jūsų verslas, jei per tuos keturis mėnesius
kreditų skaičius vien tik iš naujos verslo struktūros pasipildys 50 CC ar net 95 CC. Ne vienas distributorius,
liepos mėnesį įvykdęs Assistant Supervisor kvalifika-

ciją, iki spalio pabaigos pasiekė Assistant Manager ar
Manager lygį. Tai buvo galingi šuoliai, kuriuos įkvėpė
ir siekimas dalyvauti Europos sueigoje.
Ir dar vienas labai svarbus momentas – NAUJA
VERSLO STRUKTŪRA SUKURIA NAUJAS PAJAMAS. Vykdydami Europos sueigos kvalifikaciją, galite
papildomai uždirbti nuo vieno iki penkių tūkstančių
litų per kvalifikacinį laikotarpį. Taip pat nereikėtų užmiršti, kad Forever verslas sukuria išliekančias pajamas. Per kvalifikacinį laikotarpį sukurta nauja struktūra ir toliau džiugins didesnėmis sumomis bonusų
ataskaitose. Tad vykdami į Budapeštą vasario mėnesį
turėsite gerą pluoštą kišenpinigių ir galėsite platesniais
mostais mėgautis kelionės malonumais, kaip ir dera tikriems europiečiams.
SĖKMĖS BESIRUOŠIANTIEMS Į BUDAPEŠTĄ
KARTU SU FOREVER!
IR JAU DABAR SAVO MINTYSE PRADĖKITE
VAIKŠČIOTI BUDAPEŠTO GATVELĖMIS!
TEISINGOS MINTYS – PATS TIKRIAUSIAS TILTAS Į SĖKMĘ!
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B u da p e š ta s / va s a ri o 24–25 d.

Kvalifikacinis laikotarpis: liepos 1 d.–spalio 31 d.

3 LYGIS
Pasiekite 95 CC (įskaitant jūsų asmeninius pirkimus) su nauja grupe
 SUEIGOS BILIETAI
 3 NAKTYS VIEŠBUTYJE
 KELIONĖ LĖKTUVU

2 LYGIS
Pasiekite 50 CC (įskaitant jūsų asmeninius pirkimus) su nauja grupe
 SUEIGOS BILIETAI
 3 NAKTYS VIEŠBUTYJE

1 LYGIS
Pasiekite 20 CC (įskaitant jūsų asmeninius pirkimus) su nauja grupe
 SUEIGOS BILIETAI

REIKALAVIMAI VISIEMS LYGIAMS: Sponsoriaukite tris naujus pirmos eilės distributorius, kurie pasieks Assistant Supervisor lygį. Kiekvienas naujas
distributorius turi pasiekti minimalius CC kiekius, kaip nurodyta aukščiau pavaizduotose diagramose. Patys būkite aktyvūs visą kvalifikacinį laikotarpį.
Kvalifikacinis laikotarpis prasideda liepos 1 dieną ir baigiasi spalio 31 dieną (imtinai).
Nauji distributoriai, kurie pradeda dirbti FLP po liepos 1 d. ir nori dalyvauti kvalifikacijoje, turi būti aktyvūs jau nuo pirmojo jų darbo FLP mėnesio ir toliau visus
likusius kvalifikacinius mėnesius. Distributoriaus darbo FLP pradžia yra ta diena, kai Distributoriaus pareiškimas užregistruojamas FLP duomenų bazėje.
Kvalifikacijai pasiekti skaičiuojami tik Baltijos šalyse sponsoriautų distributorių kreditai. Kiekvienas distributorius yra atsakingas už tai, kad tinkamai susipažintų su kvalifikacijos reikalavimais. Prizai nėra kompensuojami ir negali būti perduodami kitiems. Informacija apie kvalifikacijos reikalavimus bus teikiama
17informacija teikiama el. pašto adresu info@foreverliving.lt
www.foreverliving.lt
www.foreverliving.com
regioninių
renginių metu: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Papildoma

INFORMACIJA

PIRMO LYGIO
FOREVER AKADEMIJOS MOKYMAI
įvyks
SPALIO 1 d. 12 val., Verslo Lyderių centre, didžiojoje salėje
K. Donelaičio g. 62, KAUNE
Tema: KAIP TAPTI SUPERVISOR
Lektoriai: Forever menedžeriai

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA:
tel. (8 5) 261 0070, mob. 8 682 17 640
UŽSAKYMAI PRIIMAMI
nuo 9.00 val. iki 17.45 val.
tel.: (8 5) 2611309, tel. (8 5) 2608299,
tel. (8 5) 261 1391
mob. 8 616 10 322
faksas (8 5) 261 0750,
el. p. Vilnius@foreverliving.lt
Pastaba:
AUKŠČIAU NURODYTAIS TELEFONAIS
PRIIMAMI TIK UŽSAKYMAI.
ŠIAIS TELEFONAIS NETEIKIAMA BENDRO
POBŪDŽIO INFORMACIJA.
BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA
• Informacija apie produktus pagal
gamintojo rekomendacijas
• Konsultacijos „Bendrovės politikos“
klausimais
• Informacija apie bonusų išmokėjimo
tvarką
tel. (8 5) 2610070, mob. 8 682 17 640
el.p. info@foreverliving.lt

ANTRO LYGIO
FOREVER AKADEMIJOS MOKYMAI
įvyks
SPALIO 1 d.12 val., Verslo Lyderių centre, mažojoje salėje
K.Donelaičio g. 62, KAUNE
Tema: NUO SUPERVISOR IKI MANAGER
Lektoriai: FOREVER menedžeriai

Pastaba: į mokymus kviečiami tik tie distributoriai, kurie yra pasiekę
Supervisor, Assistant Manager ir Manager kvalifikacijas.

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA:
tel. (8 5) 261 0070, mob. 8 682 17 640

ALOE VERA MOKYMAI

įvyks
RUGSĖJO 10 d. 12 val., Verslo Lyderių centre, didžiojoje salėje
K.Donelaičio g. 62, KAUNE
Tema: FOREVER PRODUKTAI
Lektoriai: FOREVER menedžeriai

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS IR KOKYBĖ
tel.: (8 5) 261 1351,
el. p. ignas@foreverliving.lt
INTERNETO SVETAINĖS
www.foreverliving.lt,
www.foreverliving.com

www.foreverliving.lt

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA:
tel. (8 5) 261 0070, mob. 8 682 17 640
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regioninių renginių tvarkaraštis rugpjūtis – rugsėjis – spalis
MIESTAS

KAUNAS
renginiai vyks Verslo Lyderių Centro konferencijų salėje, Donelaičio g. 62

KLAIPĖDA
Renginiai vyks viešbučio
PARK INN konf. salėje,
Minijos g. 119

PANEVĖŽYS
renginiai vyks viešbučio
SMĖLYNĖ I a. salėje,
Smėlynės g. 3

ŠIAULIAI
Renginiai vyks viešbučio ŠIAULIAI konf. salėje,
Draugystės pr. 25

VILNIUS
renginiai vyks biuro patalpose, Pylimo g.30

DATA

LAIKAS TEMA

08-10

18.00

08-24

18.00

09-07

18.00

09-21

18.00

10-05

18.00

10-19

18.00

08-02

18.00

08-16

18.00

09-06

18.00

09-20

18.00

10-04

18.00

10-18

18.00

08-09

18.00

08-23

18.00

09-13

18.00

09-27

18.00

10-11

18.00

10-25

18.00

08-11

18.00

09-22

18.00

10-13

18.00

08-04

17.30

08-11

17.30

08-18

17.30

08-25

17.30

09-08

17.30

09-15

17.30

09-22

17.30

09-29

17.30

10-06

17.30

10-13

17.30

10-20

17.30

10-27

17.30

Kompanijos pristatymas
Alavijas - odai
Kompanijos pristatymas
FOREVER verslo pagrindai
Kompanijos pristatymas
FOREVER marketingo privalumai
Kompanijos pristatymas
Stiprinkime imunitetą su FOREVER produktais
Kompanijos pristatymas
Sėkmė FOREVER versle
Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai medikų akimis
Kompanijos pristatymas
Verslas su FOREVER
Kompanijos pristatymas
Alavijas odai
Kompanijos pristatymas
Sėkmingo verslo pagrindai
Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai imuninei sistemai
Kompanijos pristatymas
4 CC - Verslo pagrindas
Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai įvairioms žmonių grupėms
Kompanijos pristatymas
Marketingas ir 4cc
Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai
Kompanijos pristatymas
FOREVER verslo pagrindai
Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai rudeniui
Kompanijos pristatymas
Sėkmė FOREVER versle
Kompanijos pristatymas
Pasiruoškime žiemai su FOREVER
Kompanijos pristatymas
FOREVER verslo pagrindai
Kompanijos pristatymas
Veido priežiūra su „Fleur de Jouvence“
Kompanijos pristatymas
FOREVER marketingas
Kompanijos pristatymas
Kaip vesti prezentaciją
Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai – gyvenimo kokybei
Kompanijos pristatymas
Kaip tapti SUPERVISOR
Kompanijos pristatymas
Alavijas sveikatai ir grožiui
Kompanijos pristatymas
Naujų distributorių darbo pradžia
Kompanijos pristatymas
FOREVER maisto papildai imuniteto stiprinimui
Kompanijos pristatymas
Naujų distributorių darbo pradžia
Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai amžiaus grupėms
Kompanijos pristatymas
Tikslo siekimas su FOREVER
Kompanijos pristatymas
FOREVER lieknėjimo programa
Kompanijos pristatymas
Alavijų galia
Kompanijos pristatymas
Kaip tapti SUPERVISOR

PRISTATO
N.Buinevičienė
A.Kazlauskienė
S.Šaulienė
V.Šaulys
J. Vaitkūnienė
J. Dapšauskas
D.Tamulienė
G.Gataveckienė
J.Banienė
D.Banys
V.Šaulys
I.Radišauskienė
S.Šaulienė
V.Šaulys
A.Petrauskienė
A.Graikšienė
D.Šulcienė
A.Graikšienė
A.Petrauskienė
A.Graikšienė
S.Šaulienė
V.Šaulys
G.Šeškaitis
R.Jansonienė
N.Šeškauskienė
A.Vanagienė
O.Raščauskienė
V.Petrauskienė
G.Šeškaitis
R.Jansonienė
N.Šeškauskienė
D.Šulcienė
G.Šeškaitis
A.Vanagienė
N.Gailiūnienė
V.Šaulys
V.Šaulys
S.Šaulienė
J.Grauslienė
V.Augustauskienė
V.Augustauskienė
V.Augustauskienė
V.Augustauskienė
A.Žvinklienė
O.Grimalauskienė
E.Duvytė-Jakaitienė
E.Duvytė-Jakaitienė
E. Milutienė
E. Milutienė
O.Grimalauskienė
A.Žvinklienė
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