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Адрес: За контакти:
ул. „Бурел“ 41Б Стефан Стаев Управляващ директор, e-mail: staev@flp.bg
1408 София Даниела Станкова Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@flp.bg
тел:  02 / 954 95 80
  02 / 953 18 14 
  02 / 491 20 01
факс:  02 / 954 96 68

Калин Марев Продажби и логистика, e-mail: kmarev@flp.bg
Николай Бързев Продуктов център
Боряна Миланова Информация, рецепция, e-mail: bmilanova@flp.bg
Мая Младенова Информация и подкрепа, e-mail: mmladenova@flp.bg
Мария Василева Събития и международно спонсориране, e-mail:mstancheva@flp.bg

e-mail: flpb@flp.bg Деница Проданова Информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@flp.bg
www.flp.bg Деян Колев Информационни системи и счетоводство, email: dkolev@flp.bg
www.foreverliving.com Димитрина Дончева Поръчки по телефона, информация, e-mail: ddoncheva@flp.bg

Съдържанието на тази публикация е предназначено единствено за образователни цели, а не като търговско средство или материал, свързан с продажби. За да се избегне изваждането на тази 
информация от контекст, не се препоръчва копирането или използването на части от нея без наличието на предварително писмено разрешение от Форевър Ливинг Продъктс България. Консул-
тирайте се с лекар преди употребата с медицински цели на който и да било от споменатите тук продукти.
ФЛП България благодари на собствениците на Форевър бизнес, допринесли за съставянето на този брой: Илиана Веселинова.

Продуктов център: понеделник от 10:00 до 19:00 часа
 вторник до петък от 09:30 до 19:00 часа

               

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис: понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:  БПБ
IBAN: BG86BPBI79401047341101

Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG84RZBB91551061008228

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

10те
     най-успешни  собственици на Форевър бизнес в България

октомври 2017 г.

Ниво Брой
1. Вяра Кифова 3

Христина и Димитър Зареви 3

2. Айше и Сейфи Дряна 2

Деян Бонев 2

Елисавета и Николай Гълъбови 2

Жана и Тодор Токови 2

Илмиш Мехмедова 2

Кристина Дончева 2

Мария Серафимова 2

Надежда и Милко Добреви 2

Радостин и Алина Делибашеви 2
Христина Врангелова 2

 Спонсори на месеца  
спонсорирали най-много нови Асистент Супервайзори

 Общ групов обем Ниво

1. Цветанка и Емил Бурназки (1) Сеньор Мениджър „Орел“

2. Милен и Галина Царевски (3) Сеньор Мениджър

3. Димитър Механджийски (4) Соринг Мениджър

4. Петя Йонкова (2) Сеньор Мениджър „Орел“

5. Златинка и Галин Радеви (5) Мениджър „Орел“

6. Ирена и Петър Спасови (7) Сеньор Мениджър „Орел“

7. Антония и Димитър Димитрови (-) Сеньор Мениджър „Орел“

8. Антоанета и Васил Василеви (9) Мениджър „Орел“

9. Добринка Славова (-) Мениджър

10. Наталия и Милен Врайкови (8) Сеньор Мениджър

 Немениджърски точки Ниво

1. Цветанка и Емил Бурназки (1) Сеньор Мениджър „Орел“

2. Милен и Галина Царевски (2) Сеньор Мениджър

3. Златинка и Галин Радеви (3) Мениджър „Орел“

4. Антоанета и Васил Василеви (6) Мениджър „Орел“

5. Жана и Тодор Токови (5) Мениджър

6. Ирена и Петър Спасови (7) Сеньор Мениджър „Орел“

7. Наталия и Милен Врайкови (8) Сеньор Мениджър

8. Блага и Петър Спасови (10) Мениджър

9. Петя Йонкова (4) Сеньор Мениджър „Орел“

10. Иглика и Милко Величкови (-) Мениджър „Орел“

Класациите включват само АКТИВНИТЕ собственици на Форевър бизнес, спонсорирали поне 
един Асистент Супервайзор в рамките на месеца (в скоби е позицията от предходния месец).

Цветанка и Емил Бурназки 

4б.т.
        лидерски клуб

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ  поредни месеца) Ивелина Йорданова, Красимира Димитрова,  
Снежана ИвановаАВГУСТ – ОКТОМВРИ



Когато бях на около 20, поех на 
пътешествие към страна, която и днес 
заема специално място в сърцето 
ми – Самоа. Плавахме две седмици в 
открито море. Нещо, започнало като 
доброволческа мисия в земя толкова 
различна от моя дом, прерасна в 
стремеж да опознавам другите 
култури, че и още повече –  
в пламенно желание да помагам.

През дългите години, откакто оставих 
частица от сърцето си на островите 
Самоа, съм имал възможност да се 
връщам там многократно. Щастливи 
сме, че можахме да реставрираме 
дома на прочутия писател Робърт 
Луис Стивънсън и да го превърнем 
в музей, който и до днес е една от 
водещите туристически атракции 
на островите. Успяхме също така да 
запазим горите на Самоа от изсичане 
и по този начин повече хора имат 
възможност да посещават красивите 
острови и да се наслаждават на 
природата им. Безброй са останалите 
проекти в Самоа, за които сме горди, 
че сме участвали през годините.

„Възможността да 
даваш от себе си, 
да помагаш и да 
оказваш положително 
въздействие е онова, 
което от години 
разпалва ентусиазма 
ми във Форевър.”

Често ме питат какво в Самоа може 
да покори сърцето на един младеж 
за цял живот. Отговорите са много – 
хората, културата и храната са само 
няколко от тях. Но в крайна сметка 
става дума за същото, което от 
години разпалва ентусиазма ми във 
Форевър – възможността да даваш 
от себе си, да помагаш и да оказваш 
положително въздействие.

Мнозина от вас са имали шанса да 
се включат в различни кампании на 
Форевър и Форевър Гивинг. Все още 
съм смаян от миналогодишната ни 
инициатива „Дар за Финиъс“. Дрехите 
и играчките, които събрахме за хората 
от Совето, надхвърлиха и най-смелите 
ни мечти и положителния отпечатък 
от това остана дълго, след като си 
заминахме. Знам, че през изминалата 
година голяма част от страните 
по света организираха събития за 
опаковане на храна в „Да се изправим 
срещу глада“ и така помогнаха да 
бъдат нахранени много семейства 
по цялата Земя. Знаете ли, че доста 
надхвърлихме едномилионната си 
цел за 2017-а?

Инициативи като тези са важни, 
защото когато помагаме, имаме 
възможност да подкрепим хора в 
нужда, да сме съпричастни с тях и да 
научим повече за света около себе 
си. Открил съм, че да давам, това 
обогатява живота ми. Връзката ми 
със Самоа, възникнала преди толкова 
години и продължила през целия ми 
живот, до голяма степен се дължи на 
факта колко много отвори тази страна 
очите ми.

Надявам се, че докато стоите на 
палубата на кораб по време на 
заслужено пътешествие, карате 
новата си кола или се наслаждавате 
на спокоен следобед със семейството 
си, ще се запитате какво може да 
дадете на другите днес... Защото, 
както казват, дава ли човек, в отплата 
той получава многократно повече.

Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

Наградата да 
помагаш
Запитайте се какво може да дадете на 
другите днес... Защото, както казват,  
дава ли човек, в отплата той получава 
многократно повече.

 Декември 2017  3  www.flp.bg



 4  Декември 2017 www.foreverliving.com

Собственици на ФБ, преминали на по-високо ниво
октомври 2017 г.

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Алексей Стаменов
Анелия Атанасова
Анета Тотева
Ани Иванова
Анна Иванова-Цветкова
Атанаска Филипова
Биляна Стоянова
Божурка Андонова
Борислав Иванов
Борислава Вълчева
Боряна Нанкова
Валентина Чаева
Валя Върбанова
Ванка и Панайот  

Дочеви
Ваня Иванова
Ваня Радева
Велина Петкова
Веселина Иванова
Виктория Нинова
Владимир Лазаров
Габриела Иванова
Габриела Павлова
Галина Бобошевска
Галя Иванова

Георги Георгиев
Георги Йорданов
Георги Манолов
Дафина Илиева
Денислав Стефанов
Деница Зафирова
Десислава Джанкова
Десислава Калинова- 

Зуева
Димитър Гайтанов
Димитър Кузманов
Екатерина Вълканова
Ели Гъргуринова
Елка Константинова
Елка Тодорова
Елка Янева
Зорница Каварджикова
Зоя Димитрова
Иванка Илиева
Ивелин Бозов
Ивелина Мусева
Ивета Караиванова
Илияна Андреева-Попова
Илка Льонг
Йордан Иванов

Йорданка Димитрова
Клементина Прокопова
Кольо Колев
Красимира Златанова-Бобова
Кристина Димитрова
Лиляна Личкова
Линка Илиева
Луиза Димова
Маргарита Любова
Мариана Кятовска
Марианна Йорданова
Мариета Колчева
Марио Георгиев
Марияна Боткова
Милен Митев
Милена Великова
Миляна Янковя- 

Карабакова
Мирена Калоферова
Митра Дончева
Михаела Михайлова
Надка Мирчева
Ненка Джунова
Николай Виденов
Николай Николов

Орлин Пашомов
Офелия Йовева
Павлета Кючукова
Павлина Нешева
Поля Алипиева
Правда Асенова
Радостина Торлозова
Ренета Димитрова
Рия Пехливанова
Росица Делибашева
Румяна Величкова
Руска Пашова
Силвия Мечкарска
Славяна Балабанска
Спаска Радева
Станислава Шаркова
Станка Живкова
Сузан Мехмедова
Таня Терзийска-Апостолова
Татяна Долапчиева
Хортензия Заркова
Цветелина Димитрова
Цвети Шиварова
Юлиана Димитрова-

Масларска

спонсор град

Александра Накова Емилия и Георги Георгиеви София
Бисер Георгиев Мак Златковски София
Калин Костов Водица Димитрова София
Касим Сахлимов Лиляна Икономова Русе
Лиляна Икономова Васил Парушев Русе
Мак Златковски Христана Царевска София
Христина Врангелова Красимир и Емилия Бончеви Варна

СУПЕРВАЙЗОР

КАКВО ВИ ДВИЖИ?

Нови квалификанти
Първо ниво  – до €400  
на месец за период от 36 месеца

Милен и Галина Царевски
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С обич и винаги с Вас,

Стефан и Таня Стаеви

Уважаеми собственици 
на Форевър бизнес,  
скъпи приятели,

Скоро ще отмине и декември и 
отново ще изпратим поредна 
успешна година за Форевър 
Ливинг Продъктс България. 
Година, през която едни от вас 
продължиха да променят живота 
си, а други направиха първите 
стъпки и положиха основите на 
свой собствен бизнес с Форевър. 
Радваме се, че ставаме свидетели 
на толкова много истории на 
промяна и успех и най-вече сме 
щастливи, че правите всичко това с 
усмивка на лицето. 

Декември е и месецът, в който ще 
празнуваме заедно със семействата 
и най-близките си Коледа и ще 
посрещнем весело новата 2018-а. 
Насладете се на празниците, 
почувствайте се свободни и 
отпразнувайте успехите си през 
изминалите 12 месеца. Направили 
сте в живота си избор, който 
ще ви даде възможност и през 
цялата следваща година, както и 
през много други занапред, да се 
радвате на предимствата да сте 
независими предприемачи, които 
сами определят съдбата си, сами 
управляват времето си и сами 
планират своя успех. 

И надали в този момент има 
значение какво бихме ви пожелали 
за следващата година ние, защото 
най-важното е какво ВИЕ ще си 
пожелаете за нея и какво сте готови 
да направите, за да сбъднете своите 
желания. Така че, пожелайте си 
нещата, които искате да промените 
в живота си през новата година, 
и работете здраво за тяхното 
осъществяване.

А ние ще бъдем с вас, ще ви 
подкрепяме и ще се радваме на 
успеха на всекиго!

И не забравяйте да зарадвате най-
близките си с подаръци от Форевър!

Весели коледни и 
новогодишни празници!

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ

Пожелайте си 
промяна
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НОВОГОДИШЕН БАЛДЕН НА УСПЕХА

13 януари 2018 г.
ХОТЕЛ МАРИНЕЛА

Зала Exhibition Forum Events (EFE), начало: 11.00 ч.
Вход: 3,00 лв. предварителна продажба и 5,00 лв. в деня на събитието

13 януари 2018 г.
ХОТЕЛ МАРИНЕЛА

Зала „София Гранд“, начало: 18.30 ч.
Куверт: 60,00 лв.    Кувертите ще бъдат в продажба от 15 декември 2017 г.

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА 2 декември 2017 г.
Зала „Нептун”, х-л „Аква“
12:00-13:00 ч. / Бизнес представяне
13:30-14:30 ч. / Обучение „Бърз старт“
15:00-16:00 ч. / Продуктова презентация

СОФИЯ 16 декември 2017 г.
Зала „Киев“, парк-хотел „Москва“
10:00-11:00 ч. / Бизнес представяне
11:15-12:15 ч. / Продуктова презентация
12:30-13:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

Помислете върху това...
„Холистичното мислене е много по-ценно в живота от коефициента на 
интелигентност. То е необходимо, защото подчертава взаимосвързаността 
между нашата планета, съществуването ни като хора, взаимодействието между 
всички форми на живот и различните екосистеми и дава възможност да се види и 
разбере цялостната картина, дори преди тя да бъде създадена.“

Майк Адамс

Холистичният подход е заложен и в предложената от д-р Робърт Клайнуокс 
„триада за постигане на максимално ментално и физическо здраве“:  
първо, здравословно хранене с естествени храни и природни хранителни 
добавки; второ, позитивно мислене; трето, физическа активност.

По д-р Робърт Клайнуокс

Ваша Илиана Веселинова



подарък с мисъл и внимание
ПРОДУКТ ОТ  
               ФОРЕВЪР Е

Изберете оригинален подарък  
с мисъл за получателя!  
Нека има на какво да се усмихне! 
Подарете нещо от Форевър!

Позната ли ви е тази реакция? 
Поредният банален подарък! 

Очаквали са нещо по-интересно...

Forever MoveTM  
Форевър мув

Движете се свободно и подкрепяйте 
подвижността на ставите си с най-новата 
и най-съвременна в клинично отношение 
хранителна добавка на Форевър. Натуралното 
решение за поддържане на здрави мускули 
и стави съдържа патентована комбинация 
от две ефикасни съставки, които няма да 
откриете заедно никъде по света - ципа от 
яйчни черупки, наречена *NEM® и куркумин в 
специалната форма **BioCurc®.

Форевър мув е клинично близо пет пъти 
по-ефикасен от глюкозамина и хондроитина 
и след едва 7-10-дневен прием допринася 
за по-голяма амплитуда на движение, 
подобрява общото състояние на ставите 
и тяхната подвижност, подкрепя хрущяла, 
намалява сковаността и подпомага бързото 
възстановяване след спортуване.

*NEM® е запазена търговска марка на ESM Technologies, LLC.
**BioCurc® е запазена търговска марка на Boston BioPharm, Inc.

126.00 лв. 

Код: 551  |  90 гелкапсули
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7.06 лв. 

Код: 022  |  4,25 г
64.00 лв. 

Код: 376  |  120 гелкапсули
15.63 лв. 

Код: 028  |  130 г

Forever Aloe Lips® with Jojoba  
Форевър алое липс

Балсам за изкусителни устни през всеки 
сезон със стабилизиран гел от алое вера, 
жожоба и три вида восък. Алое липс 
успокоява и възстановява сухи и напукани 
устни и ги защитава от агресията на 
околната среда. Предпазва устните ви през 
цялата година.

Forever Arctic Sea® 
Арктическо море

Изключителна комбинация от рибено 
масло, масло от калмари и зехтин с високо 
олеиново съдържание, това е една от  
най-добрите омега-3, EPA и DHA хранителни 
добавки. Освен че съдържа и витамин E, 
Арктическо море се извлича не от едно, а 
от три чисти рибени масла: аншоа, сьомга и 
трескá. Тази цялостна хранителна добавка 
подкрепя ключови системи в тялото като 
сърдечносъдовата, храносмилателната и 
имунната, а също и здравето на мозъка и 
очите.

Forever Brigh® 
Toothgel 
Гел за зъби 
Форевър брайт

Чудесен за деца, 
за вегетарианци 
и… май за всички. 
Нежна формула 
без флуор, 
комбинираща 
алое вера, пчелен 
прополис и два 
вида мента за 
свежест и нежно 
избелване на зъбите. 
Пчелният прополис, 
използван за защита 
на кошерите, дава обещаващи резултати, 
че има потенциала да допринася за 
цялостното здраве на устната кухина в 
няколко стоматологични изследвания. 
Свежият аромат и усещането за чистота 
остават с вас дълго след измиване на 
зъбите.

Класическите Форевър подаръци, 
подбрани с мисъл и внимание,  
винаги радват.

50.90 лв. 

Код: 015  |  1 л

Forever Aloe Vera Gel® 
Гел от алое вера

Първият продукт, получил сертификат 
от Международния научен съвет за алое 
заради чистотата си, гелът ни от алое вера 
подкрепя храносмилателната система 
и подпомага усвояването на нутриенти. 
С любов извличаме полезната пулпа 
и течност от вътрешността на листата 
по патентована и усъвършенствана 
технология, за да почувствате силата на 
природата.
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32.25 лв. 

Код: 515  |  142 г
30.74 лв. 

Код: 523  | 473 мл
30.25 лв. 

Код: 061  |  118 мл

Aloe Shave 
Алое шейв

Фантастичен пенлив гел, който превръща 
ежедневното бръснене в удоволствие. 
Многобройните овлажняващи съставки 
омекотяват, изглаждат и освежават 
кожата. Съставка, извлечена от мастните 
киселини на кокосовото масло, допринася 
за пенливостта на продукта и хидратира 
кожата, а освежаващото ни алое вера я 
охлажда, успокоява и възобновява.

Aloe Hand Soap  
Алое сапун за ръце

Нов и усъвършенстван, алое сапунът 
за ръце успокоява при всяко измиване. 
Създадена с чист 100% стабилизиран гел 
от алое вера и натурални овлажняващи 
съставки, формулата без парабени и с 
нежни плодови екстракти омекотява и 
хидратира кожата.

Aloe Vera Gelly 
Алое вера гел

Алое вера въздейства благотворно на 
кожата по безброй начини, а нашият алое 
вера гел е толкова чист и силен, сякаш 
току-що сте го изстискали от листата на 
вълшебното растение. Плътният, прозрачен 
гел попива бързо в кожата и я овлажнява, 
успокоява и защитава. Не цапа дрехите и 
е чудесен за облекчаване на леки кожни 
раздразнения.

Избегнете разочарованието, като изберете 
оригинален подарък от Форевър.

30.25 лв. 

Код: 064  |  118 мл

Aloe Heat Lotion  
Загряващ алое лосион

Идеален ин и ян – успокояващ мускулите 
крем със загряващи съставки и охлаждащ 
алое вера гел. С искрящо свеж аромат 
на ментол и евкалипт, pH-балансираният 
лосион с три масла в състава си е чудесен 
за дълбок масаж и отпускане на изморени 
мускули. Макар да попива бързо, ще 
усещате приятната топлина дълго след 
края на разтриването.

Вижте още на www.flp.bg



41.16 лв. 

Код: 524  |  4 х 50 мл и 1 х 30 г

Forever Travel Kit 
Комплект за пътуване

Взимайте частица от Форевър, 
накъдето и да се отправите. 
Комплектът за пътуване включва: 
Aloe Bath Gelée / Алое гел за вана 
и душ, Aloe Moisturizing Lotion 
/ Овлажняващ алое лосион, 
Aloe-Jojoba Shampoo / Шампоан 
от алое и жожоба, Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse / Балсам от 
алое и жожоба и Forever Bright® 
Toothgel / Гел за зъби. Всички те са 
в удобни компактни опаковки за 
лесно пренасяне, а количеството 
отговаря на изискванията на 
авиокомпаниите.

Заключителни детайли

В уеб магазина търсете предложенията ни за подаръци и 
опаковъчните аксесоари в категория „Форевър Коледа“!

Подаръчна торбичка
Стилен плик в бяло и златно, 
който придава луксозна 
нотка на подаръка ви. 
Предлага се в два размера.
Голяма (41 х 35 см),  

код: 1128, цена: 1,70 лв.
Малка (22 х 22 см),  

код: 1129, цена: 1,00 лв.

Фина хартия

Добавете цветен акцент 
към подаръците си с 
тази празнична тънка 
хартия в червено и 
златно.
5 листа,  

код: 1125, цена: 6,10 лв.

Опаковъчна хартия

Очарователна класическа 
опаковъчна хартия в бяло и 
златно за подаръци с мисъл 
и внимание.
Пакет от 5 листа (50 х 70 см),  

код: 1127, цена: 10,00 лв.

Панделка

Направете 
перфектната джувка 
на всеки подарък с 
красивата панделка в 
червено и бяло.
Ролка 18 м,  

код: 1124, цена: 6,10 лв.

Не забравяйте да довършите Форевър подаръка си  
с тези красиви опаковъчни материали.



Няма съмнение, че дори единствено 
огромният брой хора, които корабът 
побира, е изумителен, но най-много ме 
очароват мощността на тази машина и 
как тя бива управлявана. Последния 
ден имах възможност да видя 
корабния мостик, където капитанът 
върши работата си. Поразителното е, 
че той направлява гигантския кораб 
само с няколко простички уреда. Като 
видях как мъничък лост и няколко 
дросела насочват грамадната машина 
с такава прецизност, си припомних  
простичките неща, които правим  
и които оказват огромен ефект върху 
бизнеса ни.

Тазгодишните обучения по време на 
срещата на Мениджърите ОРЕЛ бяха в 
три насоки – открий, концентрирай се 

и финиширай. Открий – дефинирай 
целите си. Какво очакваш от Форевър 
пътешествието си? Начертай маршрута 
си. Концентрирай се – как ще го 
осъществиш? Поеми контрола в 
собствените си ръце. Финиширай – 
поеми ангажимент да постигнеш 
набелязаното и не позволявай на нищо 
да те разколебае. Бизнесът може да ти 
изглежда като нещо огромно, с 
множество подвижни части, но също 
като този гигантски кораб, ако 
овладееш няколко малки неща, можеш 
да постигнеш невероятна мощност и 
импулс! И ако възприемаш 
квалификационния период по същия 
начин като качването на борда – 
трябва да стъпиш на кораба, преди да 
е отплавал, гарантирано ще успяваш 
всеки път.

Сега устремете поглед към пресичане 
на финалите за Глобалното рали и за 
Срещата на ОРЛИТЕ през 2018-а. 
Сигурен съм, че ако приложите 
формулата „Открий, концентрирай се и 
финиширай!“ в своя бизнес през това 
последно тримесечие на годината, 
нищо няма да може да ви попречи да 
се присъедините към нас за 
отпразнуването на 40-ата ни 
годишнина в Съединените Щати.

Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Един от най-големите кораби във флотата на „Роял Карибиън“ се превърна в дом 
на нашите Мениджъри ОРЕЛ тази година. Можете ли да си представите колко 
огромен трябва да е бил, за да приюти хиляди собственици на Форевър бизнес,  
а заедно с тях ледена пързалка, театър, десетки магазини, няколко ресторанта, 
множество басейни и стотици каюти? Круизният кораб, на който бяхме,  
носи уместното име Freedom of the Seas („Свобода на моретата“), дълъг е близо  
340 метра и има общо 18 палуби!

Открий, 
концентрирай се, 

финиширай
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Изтегли го още днес от App Store и Google Play Store.

Сега е моментът да влезеш във форма или да 
изкачиш следващото стъпало във фитнеса 
с Клийн 9, F15 начинаещи 1 и 2, F15 средно 
напреднали 1 и 2, F15 напреднали 1 и 2 и 
Витал5 ! С мобилното приложение Forever F.I.T. 
страхотните програми на Форевър могат да 
бъдат с теб навсякъде.

Наблюдавай напредъка си, предизвиквай 
приятелите си, следи режима на хранителните 
добавки, намирай вкусни рецепти, гледай 
тренировката си за деня, където и да си – плюс 
още много възможности!

ИЗГЛЕЖДАЙ  
ПО-ДОБРЕ.
ЧУВСТВАЙ СЕ  
ПО-ДОБРЕ.
НАВСЯКЪДЕ!
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Каним ви заедно да направим вълшебен празника на едни малко позабравени наши приятели – пеперудените 
деца на България. Вероятно помните малчуганите с тънка и ранима кожа, с които се запознахме дистанционно 
преди няколко години. Чували сте за тяхното състояние, наречено булозна епидермолиза, което причинява 
сериозен дискомфорт в ежедневието им, съпътстван от болка и страдание. Голяма част от вас сигурно помнят 
и малката Раличка – представихме ви я в един от нашите месечни бюлетини, дете със страхотна усмивка и 
грейнали очи, жадна за весели игри и детски приключения.

Животът с това генетично заболяване не е никак лесен нито за децата, нито за техните родители. Нужна 
е може би цялата сила на света, за да понесеш ежедневната мъка, пък и да стискаш зъби за дву- или 
тричасовия ритуал на 
превързване на раните. 
Непрекъсната болка на 
пеперудените дечица 
обаче не ги прави 
слаби и безпомощни, 
а смели и силни. И те 
мечтаят безгранично, 
смеят се на глас и 
вярват в чудото на 
Коледа. Хайде заедно 
да я направим  
по-малко болезнена 
за всички тях с нашите 
продукти! 

В навечерието на един от най-светлите християнски празници имаме традиция –  
да отворим сърцата си, да поспрем, да се огледаме и да помогнем с желан подарък, 
мил жест или усмивка, кой с каквото може. И така сме усмихнати, внимателни и 
състрадателни, просто по-добри. Нека тази Коледа отново да покажем, че всички  
във Форевър имаме големи сърца и широки усмивки.

Пеперудени усмивки  
на Коледа

Ето и списък на тези, от които имат най-голяма полза: Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Forever Freedom, Aloe First, 
Aloe Activator, Aloe Vera Gelly, Aloe Lotion, Aloe Moisturizing Lotion, Forever Daily, Forever Active HA и Forever Lite Ultra.

Оставете ги при нас в офиса на Форевър, ние ще ги опаковаме и изпратим до ДЕБРА България – пациентската 
организация, която се грижи за интересите и правата на хората с булозна епидермолиза в страната. 
Организацията, в лицето на нейният председател – Невена Димитрова, е наш верен партньор в тази кауза, 
точно тя е човекът, който отговаря за разпределението на даренията според нуждите на децата.

Благодарим ви и ви желаем светли празници!

#ForeverProud
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Ник Пиджън 
Ник е магистър по позитивна психология, 
който подготвя хората да успяват. Поела е 
на мисия да помогне на един милион души 
да променят живота си чрез положително 
мислене до 2020 г. 

Ник е от Великобритания, където 
наскоро спечели наградата „Млад 
предприемач на годината“ и в момента 
живее в Лос Анжелис и пътува по целия 
свят, за да обучава и помага на хората 
да преодоляват неувереността си и 
синдрома на професионалното прегаряне, 
да откриват личната си сила и да живеят в 
радост и неудържим успех.

Ник вече е била личен инструктор и е 
извела до успех стотици собственици 
на Форевър бизнес, а книгата ѝ „Сега е 
вашият шанс: 30-дневен наръчник за 
щастие“ на издателство Hay House може 
да се поръча от Amazon навсякъде по 
света. 

www.niycpidgeon.com, https://www.facebook.com/
niycpidgeon; http://amzn.to/2cpLW13

Сигурно милиони пъти са ви съветвали „да подобрявате мисленето и нагласата си“ и „да работите с 
контактите си”… Но защо са толкова важни тези неща за успеха ви? Те представляват основата, върху 
която можете да градите процъфтяващия си живот и бизнес. Разгледайте „Диаманта на успеха“ на 
илюстрацията и вижте, че е съставен от три елемента – умения, нагласа и познания.

Знаем, че диамантите са много здрави, символ са на постиженията във Форевър и всеки от трите 
компонента подкрепя останалите два, за да ви помогне да успеете. Ако един от тях липсва, основата за 
вашите успехи ще стане нестабилна. Нека разгледаме всеки от компонентите по отделно.

Познания
Включват бизнес модела на Форевър, 
който познавате и който се е доказал 
във времето. Трябва да разбирате 
бизнеса и продуктите, за да можете 
да ги споделяте ефективно с 
приятелите и познатите си. Познания 
можете да придобиете и с помощта 
на печатните и онлайн материали, 
които компанията предоставя на 
собствениците на Форевър бизнес, 
като се учите от спонсорите си и от 
останалите лидери, а също и като 
слушате какво разказват колегите 
и клиентите ви за личния си опит и 
чудесните резултати от употребата на 
един или друг продукт.

Умения
Става дума за мрежовите умения, 
които ще ви помогнат да сте по-
продуктивни и ефективни като 
собственици на бизнес. Поставяне 
на цели, управление на времето 
и изграждане на положителни 
взаимоотношения са умения, които 
ще можете да развивате чрез 
влагане на малко повече намерение, 
готовност и практика, както и ако не 
забравяте, че това са задължителни, а 
не пожелателни неща.

Нагласа
Тя определя дали реагирате 
положително или негативно на  
дадена ситуация или изживяване.  
Може да е обусловена от вярата ви  
в самите вас, от собственото ви ниво  
на оптимизъм и от ангажимента ви –  
лично към  вас, към бизнеса и към 
визията ви за бъдещето. С други 
 думи – тя е вашият начин на мислене!  
Да възприемете позитивна нагласа 
ще е ключова крачка, защото ще 
позволи и на вас, и на бизнеса ви 
да растете – оптимистите са по-
щастливи, по-здрави и по-успешни, 
пък и са с 31% по-продуктивни.

Три основни стъпки за успех във Форевър бизнеса
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Добрата новина е, че и трите елемента могат да се овладеят! Отново разгледайте „Диаманта на успеха“ 
и помислете къде ви липсва баланс. Може би работите върху начина си на мислене, но не овладявате 
изкуството и уменията на мрежовия маркетинг? Или пък вярата ви в самите вас има нужда от лек (или 
даже силен) тласък в правилната посока?

Едно е сигурно – сега, когато разбирате колко важно е да се съчетаят и трите елемента, няма да забравяте 
да обогатявате познанията си за Форевър бизнеса, да упражнявате уменията, свързани с превръщането 
ви в страхотен професионалист в мрежовия маркетинг, и да подобрявате мисленето и нагласата си всеки 
ден, за да се движите към успеха.

Казват, че „знанието е сила“,  
но когато съчетаете познания, умения и нагласа – 
ето това вече е истинска мощ!

С благодарност,

ДИАМАНТ НА УСПЕХА
Основи, теория, информация, факти, цифри, описания, учене, 

научни данни и др.

Поставяне на цели, 
управление на времето, 

разсъждения, 
общуване, 

междуличностни  
отношения

Лична мотивация, 
самоувереност, 

почтеност, 
честност, 

оптимизъм, 
ентусиазъм, 

сговорчивост, 
ангажимент
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РАЗПАЛЕТЕ 
БИЗНЕСА СИ 
ПРЕЗ 2018
2018-а бележи 40 силни години в бизнеса  
и затова се завръщаме у дома, за да ги 
отпразнуваме!
Между 22 и 30 април всички квалификанти за Глобалното рали 
ще имат възможност да посетят впечатляващия Далас в щата 
Тексас и да се насладят на многобройните атракции, които го 
превръщат в специално място за семейството на Форевър.

Дом на фабриката ни „Алое Вера – Америка“ и на една от трите 
ни плантации с любимото растение, Тексас е не само идеалното 
място да отбележим 40-ия си юбилей, но е и великолепно 
пространство да се върнем към корените на Форевър.

Нямаме търпение  
да ви приветстваме  
у дома догодина!


