


Stigla je nogometna sezona. No ovaj 
put ne mislim na europski, nego na 
američki nogomet. Dobro je ovdje 

u Americi na ekranu vidjeti uzbuđenje, 
borbu i natjecanje. Pred nekoliko 
godina trenerska ikona Vince Lombardi 
reče na jednom od najboljih ekipnih 
dogovora sportske povijesti: „Ovo je 
igra centimetara.“ A da ostanemo pri 
američkom nogometu, Lombardijeva 
izreka je i: „Život je igra centimetara.“ 
To zvuči malo zastrašujuće, ali ako bolje 
razmislimo, uspjeh se doista postiže korak 
po korak, centimetar po centimetar.

Znam, ponekad ste razočarani što 
postižete samo manje uspjehe, a 
ne velike pobjede. No po vlastitom 
iskustvu mogu reći da se po putu prema 
veličanstvenosti i uspjehu napreduje 
samo korak po korak. Ne kilometar 
po kilometar, nego mali centimetar 
po mali centimetar. Ne govorim vam 

o prosječnosti, nego o ujednačenom i 
usredotočenom napredku. Kvalifikanti 
Foreverovih poticajnih programa kažu, 
kako im je u postizanju uspjeha bio 
značajan svak trenutak i svaki dan. Stalno 
su naporno radili i znali kako postizanje 
cilja ne će biti laki zadatak, međutim 
mali rezultati doprinijeli su prebrođenju 
prepreka i prolasku kroz vrata o kojima 
su prije mislili da ih je nemoguće preći.

Konfucije reče jednom: „Ukoliko želimo 
pomaknuti planine, valja započeti malim 
kamenčićima.“ Svi najveći distributeri 
počeli su odozdola. Siguran sam, kada su 
ih odbili te su već bili umorni da ponovo 
protumače mogućnosti, tada su i oni 
bili malodušni kako ne će brzo dostići 
zacrtane ciljeve. Vidite je li, kako svi 
imaju zajedničku osobinu? Da, ustrajnost. 
Ne zaboravite: svaki put kada doživite 
neuspjeh učite i način kako ustati i 
približiti se pobjedi.

Koliko su ti ciljevi blizu? Neka oni budu 
veliki, uzdaj se u mene, ne ćeš se pokajati! 
Postavljaj si redovito ciljeve: s koliko ljudi 
tjedno trebaš podijeliti mogućnost kako 
bi se uspio kvalificirati? Kada veće ciljeve 
razdijeliš na manje, začudit ćeš se koje se 
mogućnosti otvaraju pred tobom.

Onima koji su se već kvalificirali, 
čestitam. Znate li već, što vam je sljedeći 
cilj? Svejedno je na kojoj si razini 
marketinškoga plana, svaki cilj postiže se 
korak po korak, svaka planina pomiče se 
kamen po kamen. Uzdaj se u sebe, vjeruj 
u ciljeve koje si postavljaš!

Planine se pomiču 
kamen po kamen

Rex Maughan
predsjednik uprave, 
generalni direktor



Kada sam pročitao naslov svoga pozdravnog članka u duši su mi se probudila veoma 
ugodna sjećanja, naime najbolje priredbe moga života vežu se uz Poreč, a Dijamanni 
tečaj s Mikijem Berkicsem mi zauzima drugi kutak srca. Toliko su fantastični da više ne 

trebamo birati od dvaju tečajeva, istovremeno možemo uživati u oba!
Kada se pojavila ideja organiziranja 10. jubilarnog Holiday rallya osjećao sam da se zaključuje 
jedno poglavlje: Forever glasi već o globalnom načinu razmišljanja, a i mi se trebamo obnoviti. 
Neka najveći edukacijski događaj regije bude otvoren za svih osam država, neka budu nazočni 
i najnoviji suradnici, neka bude nazočan i novi naraštaj, kako bi osjećali  atmosferu! Naravno za one koji se teško odvajaju od 
svojih monitora osigurat ćemo izravni prijenos 1. Dijamantnog holiday rallya. Živimo u novom svijetu, a paleta komunikacijskih 
mogućnosti je u značajnoj mjeri proširena. Tendenciju trebamo svi slijediti, ukoliko želimo ozbiljne rezultate u svomu biznisu.
Holiday rally jest naše najpopularnije edukacijsko sredstvo u regiji, učinimo ga još značajnijim nekolicini novih, mladih suradnika 
time što raspisujemo natjecanje Miss Fit Beauty te Mister Fit Beauty! Prve pobjednike proglasit ćemo u Poreču 2015., oni će godinu 
dana zastupati Forever – detalje natječaja objavit ćemo u Opatiji.
Mislim kako sam vam u dovoljnoj mjeri pobudio znatiželju u svezi regionalnih rallya 2015. kuda očekujemo najmanje tri tisuće 
suradnika i to ne samo iz država regija, nego i susjednih.
Nameće se pitanje: na koji način se kvalificirati na Poreč? Jedno je sigurno: trebamo raditi svoj posao, svakoga dana i po više 
puta dijeliti Foreverovu mogućnost s drugima, pomagati novim suradnicima, a rezultati će redom stizati naime i to ide po MLM 
principima, a uspjeh svakoga očekuje. Radi za to kako bi se među prvima kvalificirao na novi izazov, Dijamantni holiday rally, 
očekujem te na pozornici!

Naprijed, Forever!

  

  Phd. dr. Sándor Milesz
  državni direktor



Obnovili smo sastav Touch of Forevera te dva Mini Touch of Forevera, kako bi još više bili 

u službi tebe i članova obitelji. Izgledaj bolje, osjećaj se bolje s Foreverovim fantastičnim 

proizvodima!

Touch of Forever 001 2 cc

 15 Aloe Vera Gel 1 kom.
 22 Forever Aloe Lips 1 kom.
 26 Forever Bee Pollen 1 kom.
 27 Forever Bee Propolis 1 kom.
 28 Forever Bright Toothgel 1 kom.
 36 Forever Royal Jelly 1 kom.
 38 Aloe Hand&Face Soap  1 kom.
 48 Absorbent-C 1 kom.
 51 Aloe Propolis Creme 1 kom.
 61 Aloe Vera Gelly 1 kom.
 64 Aloe Heat Lotion 1 kom.
 65 Forever Garlic-Thyme 1 kom.
 67 Aloe Ever-Shield Deodorant Stick 1 kom.
 68 Fields of Greens 1 kom.
 196 Forever Freedom 1 kom.
 200 Aloe Blossom Herbal Tea 1 kom.
 222 Forever Active Probiotic 1 kom.
 260 Aloe-Jojoba Shampoo 1 kom.
 261 Aloe-Jojoba Conditioning Rinse 1 kom.
 262 Forever Pomesteen Power 1 kom.
 284 Avocado Face&Body Soap 1 kom.
 318 Forever Hand Sanitizer 1 kom.
 320 ARGI+ 1 kom.
 321 FAB Energy Drink 1 kom.
 322 Forever Aloe2Go - pouch 3 kom.
 323 Forever Freedom2Go - pouch 3 kom.
 324 Forever Lite Ultra with Aminotein-Vanilla 1 kom.
 354 Forever Kids 1 kom.
 376 Forever Arctic Sea 1 kom.

Sastav može biti različit



 15 Aloe Vera Gel 1 kom.
 26 Forever Bee Pollen 1 kom.
 222 Forever Active Probiotic 1 kom.
 262 Forever Pomesteen Power 1 kom.
 320 ARGI+ 1 kom.
 321 FAB Energy Drink 1 kom.  
 322 Forever Aloe2Go - pouch 3 kom.
 323 Forever Freedom2Go - pouch 3 kom.
 324 Forever Lite Ultra with Aminotein-Vanilla 1 kom.
 354 Forever Kids 1 kom.
 376 Forever Arctic Sea 1 kom.
 440 FAB X Energy Drink 1 kom.

Sastav može biti različit
  

 14 Aloe Bath Gelée 1 kom.
 22 Forever Aloe Lips 2 kom.
 28 Forever Bright Toothgel 2 kom.
 38 Aloe Hand&Face Soap  1 kom.
 40 Aloe First 1 kom.
 51 Aloe Propolis Creme 1 kom.
 61 Aloe Vera Gelly 1 kom.
 62 Aloe Vera Lotion 1 kom.
 63 Aloe Moisturizing Lotion 1 kom.
 64 Aloe Heat Lotion 1 kom.
 67 Aloe Ever-Shield Deodorant Stick 1 kom.
 319 Aloe Sunscreen Spray 1 kom.
 205 Aloe MSM Gel 1 kom.
 238 Forever Aloe Scrub 1 kom.
 260 Aloe-Jojoba Shampoo 1 kom.
 261 Aloe-Jojoba Conditioning Rinse 1 kom.
 284 Avocado Face&Body Soap 2 kom.
 318 Forever Hand Sanitizer 1 kom.

Sastav može biti različit
  

Mini Touch of Forever 076

Ishrana 1 cc

Osobna higijena 1 cc

Mini Touch of Forever 075



na kojoj možeš sakupiti svoje 
kandidate, prikazati proizvode 
odnosno poslovne mogućnosti.

i svrstavaj ih u grupe po znanju, krugu 
zanimanja ili pak aktivitetu članova.

s pomoću softvera 
Salesforce izradi grafički 
prikaz kupnji i ostalih 
informacija.

sa slobodnim pristupom popularnim 
Google aplikacijama – poput Google Drive 
ili Hangouts – s pomoću kojih možeš 
dijeliti razne materijale ili razgovarati sa 
svojom nižom linijom u drugoj državi.

prikaži svoju 
knjigu snova 
s pomoću 
Pinteresta!

Web-stranica

Organiziraj svoje veze

Vizualiziraj 
svoj biznis 

30 GB flp.com e-mail pretinca Podijeli svoje 
snove i s drugima

Došlo je vrijeme razvoja 
biznisa s pomoću 

Izradi vlastitu flp.com stranicu!

s pomoću koje češ znati gdje trebaš posvetiti više pažnje i 
uložiti više energije.

Preglednija niža linija

U našoj regiji cijena 
pretplate iznosi:
4 565 Ft/mjesec
50 215 Ft/godina

Ovisno o tečaju HUF/EUR



 

Megérkezett a teljesen megújult ForeverTelefon csomag
Az új csomag tükrözi a telefonpiaci változásokat, melyeket a telekommunikációs adó és a piac változása idézett elő. Az új csomagok előnye, 
hogy szabadon választhatjuk ki mennyi ingyen percünk és mekkora adatforgalmunk legyen. Az új tarifák mellett elérhetőek a lakossági Red, 
Go és Go+ tarifák is, számunkra azzal a kedvezménnyel, hogy az összes ForeverTelefon tag továbbra is ingyen beszélhet velünk bármelyik 
csomagból is hív.  

Mindenki megtalálja a számára legkedvezőbb megoldást a ForeverTelefonon belül.
Keress bennünket és segítünk a optimális választásban!

Néhány minta a legújabb csomagokból  

És még sok egyéb variáció!

Kiemelt készülék ajánlatok csak nekünk. Érdeklődj a ForeverTelefon csapatnál!
A korábban elérhető ForeverTelefon csomagok értékesítése megszűnik, de a már megkötött tarifákat továbbra is használhatjuk a korábbi 
feltételek szerint. Az FLP tagok pontosabb kiszolgálása érdekében a ForeverTelefon és a Vodafone átszervezte a kiszolgálás menetét.  
Ezentúl úgynevezett egykapus rendszer lesz, vagyis mindent a ForeverTelefon csapatán keresztül tudunk intézni.  
 

Keresd a ForeverTelefon csapatát!
  ha kérdésed van a tarifákkal kapcsolatban
  ha igazolásra van szükséged
  ha új szerződést szeretnél kötni 
  ha csökkenteni szeretnéd havi telefonszámládat 

Aki sokat telefonál, de keveset 
netezik: Új Arany csomagunk 8 446 Ft havidíjjal, amiben 2000 perc vagy sms van 100MB internettel.

Aki sokat netezik, de keveset 
telefonál: Új Mini csomagunk 5 567 Ft havidíjjal, amiben 100 perc vagy sms van 2 GB internettel.

A legolcsóbb havidíjas csomag 
gyermekeknek, időseknek: Új Mini csomagunk 2 542 Ft havidíjjal, amiben 100 perc vagy sms van 100 MB internettel.

A felturbózott csomag  
profiknak: Új Arany csomagunk 11 408 Ft havidíjjal, amiben 2000 perc vagy sms van 2 GB internettel.

info@forevertelefon.hu

ForeverTelefon       
 Igazítsd telefontarifádat saját igényeidhez!!!

MÁTYUS ÁDÁM
+36-70-4097-758

1126  Budapest, Márvány u. 27.
adam.matyus@forevertelefon.hu

BENCSIK NIKOLETT 
+36-70-4097-763

1183  Budapest, Nefelejcs u. 9-11.
nikolett.bencsik@forevertelefon.hu





A műsorvezetők ezúttal Fekete Zsolt és Ruskó Noémi 
Zafír managerek: mindketten tapasztaltak már, ha 
színpadról van szó. Elsőként dr. Milesz Sándort, a Magyar 

Természetgyógyász Szövetség alelnökét, a Máltai Lovagrend 
tagját, hat gyermek édesapját, életműdíjak és számos nemzetközi 
elismerés tulajdonosát, a Forever Magyarország igazgatóját 
konferálják fel. 
„Jó ez a mai reggel!” – kezdi derűsen – „Az utcán más időjárás van, 
mint itt bent: mi behozzuk ide a napsütést! Elkezdődött az iskola, a 
fejünket tömjük tele ismeretekkel és segítsünk másoknak is, hogy 
a tudást tovább tudják adni! Célunk az agyi kapacitás növelése, 
amiben Magyarország legprofibb MLM oktatási rendszere van 
segítségünkre. Jó elsőnek, legnagyobbnak lenni, de hogy tartani 
lehessen ezt a szintet, ahhoz precíz alapokon kell álljon a tudásunk. 
Ezért mostantól rendszeres orvos-szakmai előadások indulnak 
országos elérhetőséggel. Vannak más változások is: a Holiday 
Rally programból Gyémánt Holiday Rally lesz már 2015-ben és 
kommunikációs csatornáink is fejlődnek: az FLP TV nézettsége 
közelít a félmillióhoz!”
Az ország igazgató köszöntője után dr. Taraczközi István, a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetségének elnöke következik, aki a dr. 
Milesz Sándorral közösen jegyzett, több száz hatóanyag részletes 
bemutatását is tartalmazó Elixír című könyvéből oszt meg velünk 
szemelvényeket. A kiadvány olvasmányosan, közérthetően ír 
kórképekről és a hozzájuk kapcsolódó gyógynövény-javaslatokról 
dietetikai módszerekkel kiegészítve. Megtudjuk, hogy a föld 
kizsákmányolása miatt az ásványi anyagok, vitaminok szinte 
kifogytak az élelmiszereinkből, a nagybani élelmiszeripar pedig 
csak további műanyagokkal súlyosbítja a helyzetet. Ezen a ponton 
felértékelődik a étrend-kiegészítők szerepe. A bevitt plusz vitamin 

Országszerte megnyitOttak az 
iskOlák – így a FOrever living 
Products tantermei is. elsőként 
egy siker napra került sOr,  amiben 
az a legjObb, hOgy a kOmOly 
tanulás mellett mindig jut idő 
szórakozásra, ünnePlésre is. 



sikerrel harcol az oxidánsok ellen, ugyanígy segít a nyomelem, a szelén, 
a kálcium – hogy csak néhány példát említsünk. A természetes anyagok 
– virágpor, propolisz, fekete nadálytő, gyapjas tintagomba, pecsétviasz 
gomba… – erejével csodálatos eredmények érhetők el. 
Az elnök szavait annyi foreveres orvos hitelesíti, hogy el sem férnek 
a színpadon. A csapatot Siklósné dr. Révész Edit, az Orvosszakmai 
Bizottság elnöke vezeti. 
A sikernek számtalan útja van – a Forevernél is. Bárkányi Erzsébeté 
nem indult könnyen, hiszen a gyermekgondozási szabadságáról nem 
tudott visszatérni munkahelyére. A megoldás a legjobbkor jött: egy 
Forever előadáson meglátta a hálózatépítésben rejlő lehetőséget. 
„Érdekes, azelőtt többször is beszéltek nekem a vállalatról, de én nem 
akartam terméket eladni” – meséli. „A sokadik alkalommal értettem 
csak meg, hogy ez egészen másról szól.” Erzsébetet öt hét múlva 
supervisorrá avatták. Itt azonban megtorpanás következett. „Elfáradtam, 
megpihentem. Biztonságra vágytam, így közalkalmazott lettem rossz 
attitűddel, kevés pénzért.  Egy újabb Forever-előadás nyitotta fel a 
szemem: egyre több hiteles embertől hallottam, hogy többre vagyok 
képes ennél. Úgy éreztem, minden mondat nekem szól. Lesz, ami 
lesz, felmondtam a munkahelyemen. Készítettem egy névlistát, de 
ránéztem, és azt mondtam: ezt nem lehet megcsinálni…” A sok kétkedés 
ellenére is bebizonyította az élet, hogy igenis, lehet. „A régi üzlettársak 
is felébredtek, mindenki dolgozott. Hamar assistant manager, majd 
manager lettem. Voltak mélypontok, voltak „körülmények” nálam is. A 
három lányom például lehetett volna körülmény, de ők inkább ok lettek. 
Ha akarjuk, a körülmények az álmainkhoz igazodnak.”
A tanulás után kis lazítás: Jr. Éliás Gyula és Bányoczki Nóra énekel 
nekünk, majd a supervisorok és assistant managerek minősítése 
következik. 



Újabb orvos előadó következik: dr. Rédeiné dr. Szűcs Mária gyermek-
gyógyász manager a magzati és kisgyermekkori táplálkozásról értekezik. 
Mária tíz éve termékforgalmazó, többször volt a top 10 csapat tagja.
Szervezetünkben folyamatosan ásványi reakciók sokasága zajlik, akárcsak 
egy vegyi üzemben. Ha pedig a rend megbomlik, betegségek keletkeznek. 
A gyógymódnak a táplálkozás lenne a kulcsa, de mivel ma már világszerte 
jellemző mind a minőségi, mind a mennyiségi éhezés, csupán erre 
nem támaszkodhatunk. A környezeti tényezők nagyon megváltoztak, 
vegyszerek tömegeivel kell szembenéznünk, amelyek hatásaival nem 
is vagyunk teljesen tisztában. Egyre nagyobb a felelősségünk, hiszen 
az egészségi állapotunk függ a genetikától, a környezeti hatásoktól, az 
egészségügyi ellátó rendszertől, de leginkább az életmódunktól, melyet 
a gyerekkorunk alapoz meg. Sőt, már a magzati időszak is számít, az anya 
terhesség előtti és alatti étkezése. Szó esik még a kisgyerekek napi zöldség- 
és gyümölcsigényéről, az étrend-kiegészítők szerepéről, serdülőkori 
problémákról és megelőzési lehetőségekről. 
Újabb minősülteknek tapsolhatunk: a 60cc+, a Hódítók Klubja tagjai, 
a managerek és vezető managerek valamint a Holiday Rally-re utazók 
örülhetnek. 
Következő előadóként Gyurik Erzsébet Senior manager arról 
beszél, hogyan lehet megtanulni alkalmazottként a vállalkozói 
gondolkodásmódot. „A network marketing a 21. század üzlete” – 
meséli a forgalmazó, akinek bőven van tapasztalata hagyományos 
vállalkozásokkal is. „Sokáig sikeresek voltunk, de minket is utolértek 
olyan váratlan tényezők, amelyek miatt nem tudtunk haladni. 
Fontos motivátorunk volt a két gyerekünk: nemcsak magunk miatt 
dolgoztunk, nekik is megfelelő példát akartunk mutatni. Ám ehhez 
kiegyensúlyozottság kell lelki és anyagi értelemben is. Én három éve 
hoztam meg fontos döntéseket: ekkor fogadtam el teljes mértékben, 



hogy változtatnom kell. Megértettem, hogy ha más eredményeket 
akarok elérni, másként kell gondolkodnom, és hogy olyanná 
fogok válni, amilyen emberek között vagyok. Te itt a legjobbak 
között vagy: ma a network marketing fizet a legjobban. Azon 
belül is a Forever Living Products: a világ legnagyobb aloe vera-
termesztő vállalata, amely 1978 óta folyamatos növekedésben van, 
monopolhelyzetű, százhatvan országban van jelen, és több mint 
harminc világszabadalommal rendelkezik. Igen, itt is dolgoznod kell, 
de itt minden szempontból elismerik a munkádat!”
Nagy Andrea Újpesten élő édesanya, Soaring manager. 
A felépítésből megtudhatjuk róla azt is, hogy kitartó, makacs 
csapatjátékos. Mint mondja, mindehhez először is fel kellett mérnie, 
honnan indult, hova jutott el és hova szeretne még eljutni. „Kiskorom 
óta az álmaimnak éltem. Többször nemet mondtam az egészre, de 
tudtam, hogy valaminek történni kell. Nem is tudom, hogyan, de 
2012-ben meghoztam az igazi döntést: a Forever lesz a legjobb 
eszköz az álmaim megvalósítására. Egy ideig sodródtam, figyeltem, 
tanultam a rendezvényeken, vártam a kihívásokat. Kerestem, mi 
az, amiben több tudok lenni, többet tudok adni a családomnak és 
a csapatomnak, és minél több embert meg tudok érinteni. Közben 
neveltem a gyerekeket, vezettem két családi céget, túlestem egy 
magánéleti válságon. Mégis: egy év múlva elértem a Soaring szintre, 
mert nagyon akartam. Azt tanácsolhatom: mindenki minősüljön, 
mert a Forever az egyetlen élhető hely, és mi mind megérdemeljük, 
hogy anyagilag is sikeresek legyünk. Én bármikor újra aláírnék, 
a pénzen meg nem vehető dolgokat viszont magamban kellett 
megtalálnom. Lépjetek szintet, de ne adjátok fel önmagatokat!



Krizsó Ágnes, székesfehérvári Zafír manager, két nagylány 
édesanyja és egy szépségközpont tulajdonosa következik. Számára 
a kölcsönös bizalom meghatározó érték, előadásának címe is ehhez 
kapcsolódik: Hitelesség. „A Forevert népszerűsíteni óriási felelősség, 
ezért a szavahihetőség az egyik legfontosabb tulajdonság, ami egy 
hálózatépítőt kell, hogy jellemezzen. A hiteles személy nem elfogult, 
tárgyilagos, nem kivételez. Ez a képesség adódik a személyiségből, 
a neveltetésből, a jó példából. És fordítva: ha van, aki nem hisz 
bennünk, megnehezíti a dolgot. Ti azonban maradjatok mindig az 
őszinteség útján: ne manipuláljatok már az elejétől! A köpönyegforgató 
ember önmaga elől nem menekülhet hosszú távon. Kitartást és 
elkötelezettséget kell mutatnod, különben gyenge leszel, és hibás 
döntéseket hozhatsz. Mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, hiszen 
csapatvezetőként mindig a középpontban állunk. A hiteles személyiség 
minden vállalatnál érték. Fontos, hogy amit tesz, ahhoz értsen, legyen 
szaktudása, szakmáját jól végezze. Ez fontos cél nekem személyesen is, 
hiszen én állok példaként a lányaim előtt. Ehhez 
méltó célok és álmok kellenek. Érdemes az 
üzletpolitikát és az íratlan szabályokat is 
ismerni. Ettől függ a bónuszunk, ettől 
függ a jövőnk! Felvirágoztathatunk 
családokat egy nehéz gazdasági 
helyzetben. És a végén tudni kell 
tiszta szívvel gratulálni a másik 
sikereihez, hiszen ez nem a te 
üzleted, nem az ő üzlete, 
hanem a miénk.”

Megvan már 
a jegyed az év utolsó, nagy Forever-rendezvényére? Ne feledd: november 15-én Siker Nap Budapesten!



2014.  qualifiers

level i.

Darvasi Róbertné & Darvas Róbert
Dr. Révész Gyula   
Miladinovic Branko 
& Miladinovic Milanka   
Nagy Olga   
Sziklainé Bán Hajnalka   
Pribicevic Jovica & Pribicevic Jelka  
Zsoldos András   
Ertner Zsuzsanna   
Nikolic Aleksandra 
Paizsné Turi Annamária & Paizs Roland 
Szabó Lajos & Csontos Angéla 
Szöllősi Krisztina   
Vojvodic Biljana & Vojvodic Goran  
Alexa Szabolcs   
Bukovinyi Sándor & Bukovinyi Anikó 
Falamic Anita & Antonijevi Sinisa  
Gajdacsi Jánosné & Gajdacsi János  
György Kata & Kovács Zoltán  
Hoang Ngoc Son & Phuong To Lan  
Kapusi Tímea   
Barna Krisztina   

Adamovic Gorana & Adamovic Radoslav 
Bozic Juro & Kapetanovic-Bozic Ismeta 
Curlic Gordana & Curlic Zoran  
Czirjákné Vas Anita & Czirják Balázs 
Doka Kristjana   
Dr. Andrási László & Gulyásné Bolla 
Zsuzsanna   
Dr. Fenyvesi Erika & Dr. Lipóth László 
Elezi Enver   
Farkas Zoltánné   
Hetényi Miklós   
Kemenesi Sándor & Kemenesi Sándorné 
Kiss Anita   
Kokot-Miletic Ksenija & Miletic Marino 
Lőcsei Patrik   
Mező Jánosné & Mező János  
Milenkovic Nenad & Skrbic Jovana  
Milenkovic Aleksandar & Almaj Marina 
Milenkovic Nikola & Kalic Nada  
Milenkovic Anja & Babic Bozidar 
Mitevska Magdalena  
Ottné Bene Teréz & Ott György

Pesti Ferenc   
Porogi Éva Cintia 
& Lajkó Szabolcs
Preisendorfer Györgyné 
& Preisendorfer György
Reisner Lívia Krisztina & Pápai Zsolt 
Sebestyén Nikoletta  
Stanko Marina & Horvat Zeljko  
Szász Bence   
Tatár Gabriella 
& Danyi Oszkár
Tóth Bálint   
Vágott Ádám Richárd  
Vágott Sándor Zoltán  
Vabrik Emília   
Vucic Zoran & Vucic Sladjana 
Czövek Zsuzsanna 
Delitsa Anastasia   
Rácz Nikolett   
Lengyel Anita
Dr. Molnár Lívia   
Varga Józsefné   

Cosic Sanja & Mitrovic Dejan
Hadzijasarevic Senada
Dragas Sandra   
Ferenczi József Aladár & Ferencziné 
Szokolay Éva Katalin
Horváth Ferencné & Horváth Ferenc 
Kuglerné Vámosi Zsuzsanna
Markovic Dusanka
Markovics Anna   
Marosné Dr. Takács Ágnes & Maros Ervin
Milovanovic Nevena & Milovanovic Ivan
Ramovic Nafija & Ramovic Fazlija
Rózsa Róbert   
Spasojevic Natasa   

Kovácsné Varga Katalin
Lisica Sasa & Lisica Sanja  
Ádám Edit & Farkas István 
Fijuljanin Irfan & Vasvija Fijuljanin 
Scepanovic Milena  
Wingert Sugar Ewa Iwona & Sugar Boris
Belosa Stjepan & Belosa Snjezana
Doka Mimoza & Doka Sotir
Dr. Tordai Nándor Endre 
& Dr. Tordainé Dr. Mokánszky Lilla  
Hegedűs Réka   
Kerekes László Csaba & Kerekes Ágota
Mihalikné Dr. Fodor Rebeka Mária 
Mráz Gáborné & Mráz Gábor

Skodáné Kohán Csilla Skoda István
Trogmayer Anikó   
Tóth Ágnes & Hartvig László
Veres Attila & Csizmazia Hella
Fodorné Baranyó Edit
Ferencz László 
& Dr. Kézsmárki Virág
Fodor Edit   
Szeredi Ottó   
Kovács Angéla Zsuzsanna
Oláh László & Balogh Zsófia
Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter
Scepanovic Milena 
& Pribicevic Vanja

level ii.



level 3. 
Tóth János • Brumec Tomislav • Brumec Andreja • Dr Tumbas Dusanka • Bajkánné Vitéz Krisztina • Bajkán Zoltán • Simon Janó • Tanács 
Ferenc • Tanács Ferencné • Kobza Rita Zita • Kormos Gábor • Dr. Kolonics Judit • Balogh László György • Tóth Zoltán • Dr. Seresné 
Dr. Pirkhoffer Katalin • Dr. Seres Endre • Illyés Ilona • Visnovszky Ramóna • Bognár Gábor • Seresné Bathó Mária • Seres János • Halmi 
István • Halminé Mikola Rita • Dr. Botos Mária • Varga Zsuzsa • Menkó Éva • Markovic Danijel • Lexné Gidófalvi Zsanett • Lex Ákos • 
Davis Erika • Davis Henry • Heinbach József • Dr. Nika Erzsébet • Dr. Mokánszki Istvánné • Dr. Mokánszki István • Zsolnay Zsuzsanna • 
Berecz Zoltán • Bánhegyi Zsuzsa • Dr. Berezvai Sándor • Balogh Andor • Balogh Andorné • Petrinjac Zeljka • Petrinjac Predrag • Hubacsek 
Ágota •  Antalné Dr. Schunk Erzsébet • Antal Gyula • Kuzmanovic Vesna • Kuzmanovic Sinisa • Schleppné Dr. Kasz Edit • Schlepp Péter 
• Kondi Gabriella • Kondi Péter • Papp Róbert • Papp-Dudás Renáta • Knisz Edit • Matos Katalin • Fersch Mártonné • Fersch Márton • 
Juric Robert • Dr. Milesz Sándor • Dr. Gróf Ilona • Horváth Tibor • Huszti Erzsébet • Pálkövi Tamás • T. Nagy Sándorné • T. Nagy Sándor 
• Jakupak Vladimir • Jakupak Nevenka • Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária • Dr. Rédei Károly • Kása István • Kása Istvánné • Brumec Lovro 
• Dr. Hocsi Mária • Térmegi Lászlóné • Térmegi László • Dr. Szénainé Kovács Gabriella • Dr. Szénai László • Varga Géza • Vargáné Dr. 
Juronics Ilona • Schneider László • Schneider Lászlóné • Molnár Rudolf • Molnár Ildikó • Dr. Molnár Erzsébet • Gavalovics-Kormos Rita • 
Gavalovics Gábor • Szabados Zoltán • Szabadosné Mikus Emese • Almási Gergely • Bakos Barbara • Arbeiter Jozica • Dr.  Arbeiter Miran 
• Hartvig László • Hartvigné Kárpáti Csilla • Haim Józsefné • Haim Jozsef • Tímár János • Tímár Jánosné • Csiki Józsefné • Csiki József 
• Mezőfiné Jakab Ildikó • Mezőfi Emil • Seres Linda • Seres Máté • Dr. Matúz Dezső • Ugrenovic Miodrag • Ugrenovic Olga • Janovic 
Dragana • Janovic Milos • Kis-Jakab Edina • Vajda Lászlóné • Vajda László • Dobsa Attila • Dobsáné Csáki Mónika • Gulyás Melinda • 
Léránt Károly • Lérántné Tóth Edina • Dr. Dósa Nikolett • Kiss Zoltán • Kissné Szalay Erzsébet • Tornyi Gyuláné • Tornyi Gyula • Székely 
Borbála • Bársony Balázs • Jónás Zsoltné • Dr. Debrődi Mária • Sebők Noémi • Bunyeváczné Méh Zsuzsa • Bunyevácz Viktor • Nagy 
Attiláné • Nagy Attila • Kurucz Endre
level 2.
Ocisnik Roman • Ocisnik Sonja • Nakic Marija • Siklósné Dr. Révész Edit • Siklós Zoltán • Gelegonya Klára Judit • Dr. Ujhelyi János  • 
Hollósy Endre András • Utasi Anita • Utasi István • Bogdánné Szabó Katalin • Bogdán Ervin • Franjic Prim. Dr. Goran • Franjic-Beganovic 
Samra • Berkics Miklós • Czibolya Zoltánné • Czibolya Zoltán • Mandel Helga • Éliás Tibor • Varajic Savka • Krkljus Ksenija • Ignjatovic 
Milorad • Baranji Eleonora • Baranji Jozef • Kovács Zsuzsanna • Vágási Aranka • Kovács András • Dr. Tomljanovic Drasko • Buretic-
Tomljanovic Prof. Dr. Alena • Szabó Péter • Mrakovics Szilárd • Csordás Emőke • Szentgyörgyi János • Széplaki Ferencné • Széplaki Ferenc 
Glavinka Nedeljka • Glavinka Zeljko • Dr. Kertész Ottó • Dr. Kertészné Szabó Erzsébet • Petrovic Milena • Petrovic Milenko • Korenic 
Manda • Korenic Ecio • Drascic Marija • Drascic Dusan • Dobos Krisztina • Popovic Viktorio • Pesáné Nagy Katalin • Prágai-Szalay Katalin 
• Prágai Sándor  Kovács Zoltán • Kovácsné Reményi Ildikó • Buzgáné Erdélyi Katalin • Buzga András • Háhn Adrienn • Miklós Istvánné • 
Tasi Sándor • Hollóné Kocsik Judit • Holló István • Fekete Szilárd • Fekete Szilárdné
level 1.
Nyári Gabriella • Majoros János • Erdős Attila • Bene Írisz • Szép Margit • Till György • Krizsó Ágnes • Tóth János • Tóth Jánosné •  
Németh-Lakatos Krisztina • Németh Zsolt • Hajdu Ildikó Rózsa • Hajdu Kálmán • Bodnár Józsefné • Bodnár József • Dr. Tóth-Baranyi 
Zsuzsanna • Lomjanski Stevan • Lomjanski Veronika • Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia • Dr. Medgyesi János András • Szeghy Mária • 
Bigec Danica • Szencziné Farmasi Judit • Szenczi József  • Becz Zoltán • Kenesei Zsuzsanna Viktória • Rózsáné Takács Tímea • Rózsa Imre 
• Barna Beáta • Barna Róbert • Petkovic Aleksandra • Petkovic Bogdan • Dr. Petkovic Nedeljko • Petkovic Milojka • Bognárné Maretics 
Magdolna • Bognár Kálmán • Strboja Jovanka • Strboja Radivoj • Skáfár István • Skáfárné Vásár Amália • Fürst Karmen • Fürst Bogdan • 
Senk Hajnalka • Torcom Julia • Dr. Vörös Mariann • Sámoly Ferenc • Baloghné Kiss Ilona • Balogh Attila • Molnárné Kalcsu Klára • Tóth 
András • Tóthné Theisz Éva •  Varajic Zoran • Varajic Snezana • Stambolija Bozidar • Stambolija Ljuba • Gadzo Anka • Horváth Andrásné 
• Hajdu Veronika • Vígh Sándorné • Njegovanovic Vaselije • Révész Tünde • Kovács László • Pintér Levente • Mold Erika • Lehoczky Enikő 
• Lovasné Parczen Gabriella • Lovas László • Mustafic Safet • Mustafic Subhija • Gombás Csilla Anita • Gombás Attila • Knaus Paukovic 
Kristina • Paukovic Damir • Stilin Tihomir • Stilin Maja • Rusák Patrícia • Cseke Máté András • Kovácsné Németh Bernadett • Kovács 
György • Székely János • Juhász Dóra • Stegena Éva • Lup Erzsébet • Duran Mensura • Duran Mustafa • Jagodin Matija • Jagodin Sandra • 
Rácz Zoltán • Rácz Gabriella • Kompp Rezsőné • Czerván Ibolya • Soltész József • Hontiné Izsold Gyöngyi • Honti Gábor • Abonyi Tóth 
István • Tóth Csaba • Péter Gabriella • Péter Zsolt • Jelic Gordana • Jelic Sinisa • Dr. Erdei Péterné • Dr. Erdei Péter • Calusic Dubravka 
• Dr. Nagy Attila • Keszlerné Ollós Mária • Keszler Árpád • Crncevic Zecir • Crncevic Samira • Lapiczné Lenkó Orsolya • Lapicz Tibor  
• Englert Zsoltné • Englert Zsolt • Letnik Stanko • Letnik Iva • Budai-Schwarcz Éva • Szabóné Dr. Szántó Renáta • Szabó József • Maczó 
Rozália • Kocsis Pál • Baranyai Ágota • Dr.  Végh Judit • Kosik Katalin • Szántó József • Deákné Kormos Erzsébet • Deák István • Juhász 
Gusztávné • Juhász Gusztáv • Molnár Zoltán • Schunk Mónika • Dr.  Anwar Aimen • Vincze Csaba • Vincze Márta • Hajnal Attiláné • Hajnal 
Attila • Kegl Alojz • Kegl Marija • Molnár Mária • Dominkó Gabriella • Géczi László • Muladi Annamária • Babic Gorazd • Brumec Karina 
• Szabó Nikoletta • Szabó György • Dr. Fábián Mária • Vizsnyai Róza • Dr. Kardos Lajos • Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet • Tóth Kovács 
Józsefné • Tóth Kovács József • Bakó Józsefné • Bakó József • Gecse Andrea • Böröcz Péter • Göröczné Ölbei Gabriella • Kiss Józsefné 
• Kiss József • Futó László • Futó Lászlóné • Töreki Győzőné • Dr. Dávid Tamás • Kőrösi Sándor • Kovácsné Langa Erzsébet • Kovács 
György • Mészárosné Hrabovszki Márta • Nagy Tibor • Csikós Andrea • Szatmári Ágnes • Király Krisztina • Velkovska Vecka • Balogh Béla 
• Balogh Béláné • Pavic Anto • Pavic Bojana • Bruckner András • Dr. Samu Terézia • Ferencz Lászlóné • Ferencz László • Zutinic Momo • Dr. 
Németh Endre • Lukácsi Ágnes • Botka Zoltán • Botka Zoltánné • Mentesné Tauber Anna • Mentes Gábor • Kurta Péterné • Kurta Péter • 
Patkós Edina Anna • Dr. Király Tünde • Nagy Károly • Vujasin Dr Jelena • Vujasin Dragoljub • Fekete Zsolt • Ruskó Noémi • Zurma Julijana 
• Zurma Todor • Kürtös Annamária • Kürtös László • Dr. Visontai Zsuzsanna Zsófia • Dr Németh Pál • Donkó Zoltánné • Donkó Zoltán 
• Szöllősi Cecília • Soós János • Vajagic Slobodan • Majoros Éva • Rimócziné Németh Erika • Rimóczi Attila • Nagy György • Nagyné Varga 
Zsuzsanna • Csepreghy Jánosné •  Lichner Beáta • Mikola Zsolt • Czap Anita • Faragó Dénesné • Mester Miklós • Stankovic Milica • Lancz 
Judit • Varga Zoltán • Petrovai Tamásné • Petrovai Tamás • Németh Andrea • Vargáné Házi Ildikó • Varga Mihály • Hartyányi Julianna • Dr. 
Szomják Edit • Sauer Claus • Tóthné Bakos Katalin • Dinya Györgyné • Dinya György • Hegedűs Árpád • Hegedűsné Lukátsi Piroska 
Marietta • Rusák Rozália Erzsébet • Rusák József • Futaki Ildikó • Zsidai Renáta • Meló Anita • Vasas Tamás • Papp Imre • Péterbencze 
Anikó • Nagy Tímea • Varga László • Stazic Julijana • Szépné Keszi Éva • Szép Mihály • Pintér Lászlóné • Pintér László

OPATIJA HÍV: MINŐSÜLTEK



Za uspeh v Foreverju ni dovolj samo osebna odločenost, 
temveč tudi pravi pristopi k temu specifičnemu načinu 
dela. In kako se naučiti pravih pristopov? S pomočjo 

pravih strokovnjakov. Zato smo v začetku meseca septembra 
organizirali trening za Managerje, ki je bil odprte narave, na 
Bledu. Na dvodnevnem dogodku v prekrasnem okolju sta 
svoje znanje z nami delila dva odlična strokovnjaka – Franjo 
Radikovič in priznani specialist s področja marketinga Aleš 
Lisac. Tokratno izobraževanje je bilo ciljno usmerjeno, saj 
smo se osredotočili na prvi korak in to je kako pristopiti 
oziroma iskati nove potenciale in priložnosti, ter jih pridobiti. 
Vsi znanja in napredka željni udeleženci so spoznali kar nekaj 
pomembnih ključnih točk, ki so pomembni za uspeh.

Prvi dan nam je predavatelj Franjo Radikovič podrobno 
predstavil Sistem prodaje. Sistem prodaje je nekaj kar 
deluje v vseh okoljih. Tako smo spoznali vse elemente, 
ki so v sistemu prodaje in vključujejo tako iskanje 
in pridobivanje novih kupcev ali uporabnikov, ter 
pridobivanje naročil in vse do izvedbe in povečanja 
prodaje. Znotraj posameznega elementa pa smo spoznali 
vse ključne točke in tudi načine, ki so pomembne za naš 
uspeh v Foreverju. Navdušeni smo bili nad predstavitvijo 
kako se pripraviti na predstavitev izdelkov in morebitna 
vprašanja. Po predavanju je bila večina udeležencev 
enotnega mnenja, da so tovrstna znanja način, ki 
pripomorejo k hitrejšem uspehu na Forever poti.

Manager 
Trening
Bled, SepTeMBer 2014



Naslednji dan smo preživeli z enem najbolj priznanih 
marketinških strokovnjakov v Sloveniji – to je Aleš Lisac. 
Tokrat nas je popeljal v nove dimenzije – spoznali smo 
kako na pravi način izvesti predstavitev, ki bo imela pravi 
rezultat za naš vložen trud. A nismo ostali zgolj pri teoriji, v 
zaključnem delu smo izvedli praktično delavnico, kjer smo s 
pomočjo skupinskega dela pripravili lastno predstavitev in jo 
skupaj ocenili. Po končanem predavanju je bil v nadaljevanju 
dneva čas za individualna vprašanja, saj smo preostali 
čas preživeli skupaj s predavateljem v izjemno prijetnem 
ambientu. Hkrati smo skupaj pripravili tudi novost oziroma 
presenečenje, ki pa naj zaenkrat še ostane skrivnost. 

Vsekakor smo dvodnevni trening zaključili polni novih znanj, 
idej in izredno motivirani. Mnogi med nami pa niso izgubljali 
časa in so že takoj pripravljali nove načrte za svojo uspešno 
Forever pot. Tako smo ponovno lahko spoznali, kako tovrstni 
dogodki izjemno pomagajo pri zagonu vašega posla. Čas je, 
da razpredete svojo mrežo!

Ne pozabite, prihaja nepozabno srečanje! Kmalu se ponovno 
vidimo na našem slavju – 22. Novembra bo v Hotelu Mons v 
Ljubljani, rojstnodnevni Success Day. Rezervirajte si čas!

Gremo gor FLP Slovenija!



T. Harv EkEr: a milliomos ElmE TiTkai
Sokan szívük mélyén gazdagságról álmodoznak. Bizonyára 
felmerült bennük: Vajon hogy csinálják mások? E könyv 
segítséget nyújt ahhoz, hogy gondolataidat és tetteidet hogyan 
irányítsd. Lépésről-lépésre elvezet ahhoz a tudáshoz, melyet 
a mindennapokban eredményesen használhatsz. Megtanít 
hatékonyan dolgozni.

Dr. kEn BlancHarD - mark millEr: a TiTok
Bizonyára te is arra vágysz, hogy nagy vezetővé válj. 
Sokszor megálmodtad a pillanatot, majd elvetetted, mert 
nem találtad meg a titkát. Ez a könyv abban nagyszerű, 
hogy megtanítja neked a “szolgáló vezetés” modelljét. 
“Ha magasabb szinten akarunk vezetni, ahhoz eredmé-
nyek és kapcsolatok is kellenek.”

Jim roHn: az élET  kirakóJáTékának 
öT lEgfonTosaBB DaraBJa
Ez a könyv gondolatébresztő, maga az írója is különleges személy. 
Ő az egyike azoknak, akik százezrek sikeréhez járultak hozzá 
gondolataikkal. Olvasása közben rájössz, hogy van választási 
lehetőséged, hogy döntéseid azok, melyek meghatározzák a 
holnapodat.
Az élet olyan, mint egy mozaik. Lehet egy mestermű, és lehet egy 
felismerhetetlen káosz.
Melyiket választod?

varga géza  soaring managEr

olyan ember vagyok, aki a mindennapok forgatagában mindig 
szakít időt az olvasásra, s ezzel a fejlődésre is. Korábban nem 
tartoztam a jó olvasók közé. Ám amikor belekezdtem az FLP-
munkába, rájöttem, hogy sok tanulnivalóm van. Kerestem a 
megoldást, hogy többet tudjak. Így jutottam arra a felismerésre, 
hogy mindennapossá kell tennem az olvasást.
A vállalkozások világában az egyik fontos tényező a minőségi 
szolgáltatás, valamint annak a tudásnak a megszerzése, amely 
működteti a rendszert. A hálózatépítésben az önképzésnek kiemelt 
jelentősége van: a jó szakmai könyvek kincset érnek.
“A jó pap holtig tanul” – mondják, véleményem szerint 
a jó hálózatépítő is.
A mindennapi olvasás feltölt, bátorít, ötletekkel szolgál, 
alapokat ad a továbblépéshez. Mindaz a tudás, melyet 
rendelkezésünkre bocsátanak a könyvek írói, segíti 
boldogulásunkat.

A következő könyvekkel kívánok segíteni fejlődésedben:

Olvasósarok



2014.  augusztus
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona

Dr. Szénainé Kovács Gabriella & Dr. Szénai László
Kovács Angéla Zsuzsanna

Varga Józsefné
Kúthi Szilárd

Dr. Dósa Nikolett
Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág

Lengyel Anita
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter

Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédei Károly
Hartvig László & Hartvigné Kárpáti Csilla

Oláh László & Balogh Zsófia
Hajdu Ildikó Rózsa & Hajdu Kálmán

Tomic Ljiljana & Tomic Borisa
Szolnoki Mónika

Fijuljanin Irfan & Fijuljanin Vasvija
Jakupak Vladimir & Jakupak Nevenka
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet

Lomjanski Stevan & Lomjanski Veronika
Ádám Edit & Farkas István

Korenic Manda & Korenic Ecio
Dr. Debrődi Mária

Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin & Dr. Seres Endre
Bajkánné Vitéz Krisztina & Bajkán Zoltán

Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya



          AssistAnt MAnAgers  

    supervisors

Czövek Zsuzsanna
Delitsa Anastasia
Fodor Edit
Jović Verka & Mitevski Mijalko
Rácz Nikolett
Szeredi Ottó

Adamović Gorana & Adamovič Radoslav
Balla Zsoltné & Balla Zsolt
Balla Balázs Zsolt
Bekk Tímea
Božić Juro & Kapetanović-Božić Ismeta
Ćurlić Gordana & Ćurlić Zoran
Czirjákné Vas Anita & Czirják Balázs
Deák Ferenc & Deák Katalin Mónika
Doka Irena
Doka Kristjana
Dr. Andrási László & Gulyásné Bolla Zsuzsanna
Dr. Fenyvesi Erika & Dr. Lipóth László
Dr. Tóth Edit
Elezi Enver
Farkas Zoltánné
Hencziné Schulcz Ágnes
Hetényi Miklós
Horvatović Jelena & Horvatović Saša
Kardos Györgyné
Kemenesi Sándor
Kiss Anita
Kokot-Miletić Ksenija & Miletić Marino
Lőcsei Patrik
Mező Jánosné & Mező János
Milenković Milosav & Milenković Mileva
Milenković Nenad & Skrbić Jovana
Milenković Aleksandar & Almaj Marina
Milenković Nikola & Kalić Nada
Milenković Anja & Babić Božidar
Mitevska Magdalena
Ottné Bene Teréz & Ott György
Pesti Ferenc
Polecsák Mark Johann
Porogi Éva Cintia & Lajkó Szabolcs
Preisendorfer Tímea
Preisendorfer Györgyné & Preisendorfer György
Rádulyné Toldi Katalin
Reisner Lívia Krisztina & Pápai Zsolt
Savić Slavica & Savić Saša
Sebestyén Nikoletta
Stanko Marina & Horvat Željko
Szász Bence
Szegedi Gabriella
Tatár Gabriella & Danyi Oszkár
Tóth Bálint
Vágott Ádám Richárd
Vágott Sándor Zoltán
Vabrik Emília
Varga János
Vučić Zoran & Vučić Sladjana
Vučić Svetlana

    senior MAnAger

Varga Józsefné   
(szponzor: Dr. Steiner Renáta)

„Minden lehetetlennek tűnik, 
amíg meg nem csinálod”

Kovács Angéla Zsuzsanna
(szponzor: Ferencz László 
& Dr. Kézsmárki Virág)   

„Először van a harc”
 Ferencz László után szabadon

Oláh László & Balogh Zsófia
(szponzor: Kovács Angéla Zsuzsanna)  

„Stay strong!”

Lengyel Anita
(szponzor: Varga Józsefné)  

„A logika nem szabhat határt 
az álmoknak”

Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter 
(szponzor: Varga Géza & Vargáné 
Dr. Juronics Ilona) 

„Aki attól fél, hogy veszít, soha nem 
fog nyerni.”

    MAnAger



1. sZinT
Becz Zoltán & Kenesei Zsuzsanna Viktória
Stjepan Beloša & Snježana Beloša
Bruckner András & Dr. Samu Terézia
Brumec Tomislav & Brumec Andreja
Marija Buruš & Boško Buruš
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Davis Erika & Davis Henry
Dobai Lászlóné & Dobai László
Dr. Dósa nikolett
Éliás Tibor
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Olivia Gajdo
Gecse Andrea
Gombás Csilla Anita & Gombás Attila
Gyurik Erzsébet & Sándor József
Hajcsik Tünde & Láng András
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Vladimir Jakupak & Nevenka Jakupak
Dragana Janović & Miloš Janović
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Dr. Keresztényi Albert
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Klaj Ágnes & Rostás László

Manda Korenić & Ecio Korenić
Jadranka Kraljić-Pavletić & Nenad Pavletić
Kúthi Szilárd
Lapiczné Lenkó Orsolya & Lapicz Tibor
Mázás József
Menkó Éva
Mentesné Tauber Anna & Mentes Gábor
Muladi Annamária
Nagy Andrea
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Vaselije Njegovanović
Dr. Marija Ratković
Dr. Szénai László 
& Dr. Szénainé Kovács Gabriella
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tóth János
Zachár-Szűcs Izabella 
& Zachár Zsolt

2. sZinT
Budai-Schwarcz Éva
Haim Józsefné & Haim József
Halmi István & Halminé Mikola Rita

Sonja Jurović & Zlatko Jurović
Kása István & Kása Istvánné
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Orosházi Diána
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin
& Dr. Seres Endre
Siklósné Dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Tóth Sándor & Vanya Edina
Utasi István & Utasi Anita

3. sZinT
Berkics Miklós
Herman Terézia
Krizsó Ágnes
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Szabó József
Vágási Aranka & Kovács András
Varga Géza 
& Vargáné Dr. Juronics ilona
Varga Róbert 
& Varga-Hortobágyi Tímea

sZeMÉLYgÉpKoCsi-vÁsÁrLÁs ÖsZtÖnZŐprogrAMJÁnAK rÉsZtvevŐi - Auto progrAM

          AssistAnt MAnAgers  

    supervisors

Czövek Zsuzsanna
Delitsa Anastasia
Fodor Edit
Jović Verka & Mitevski Mijalko
Rácz Nikolett
Szeredi Ottó

2014. AugusZtus personAL & non-MAnAger CC

1. varga géza & vargáné Dr. Juronics ilona
2. Dr. szénainé Kovács gabriella & Dr. szénai László
3. Kovács Angéla Zsuzsanna
4. Varga Józsefné
5. Kúthi Szilárd
6. Dr. Dósa Nikolett
7. Lengyel Anita
8. Tóth Zsolt &  Tóthné Borza Eszter
9. Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédei Károly
10. Czövek Zsuzsanna

MAGyArOrsZáG

1. Ljiljana tomić & Boriša tomić
2. irfan Fijuljanin & vasvija Fijuljanin
3. vladimir Jakupak & nevenka Jakupak
4. Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski
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Anita 29 éves, Győrben él, egy öt és fél éves kisfiú 
édesanyja. Korábban egy készpénzlogisztikai cégnél 
dolgozott, de mára már főállású foreveres. 

Szponzor:  Varga Józsefné
Felsővonal: dr. Steiner Renáta, Hertelendy Klára,
Senk Hajnalka, Orosházi Diána, dr. Milesz Sándor, 
Rex Maughan

Hogy kezdődött a foreveres történeted?
2008-ban az akkori páromat kereste meg Ica (Varga 
Józsefné, a későbbi szponzor – a szerk.), ekkor én még 
egyáltalán nem akartam az üzlettel foglakozni, vagy 
bármit is kezdeni ezzel a dologgal. Hosszas unszolásra 
mégis elmentem egy rendezvényre. A dolog érdekessége, 
hogy a volt párom már rég nincs az üzletben, én pedig itt 
maradtam.

Mi fogott meg?
Az elején akartam is meg nem is, ami igazán megfogott, 
hogy több lehetek, mint egy alkalmazott. Nagyon hamar 
rájöttem, hogy vagy megcsinálom ezt az üzletet, vagy 
élem az átlagemberek hétköznapi életét.

Korábban ismerted a Forever termékeit?
Soha nem hallottam róluk azelőtt. Nyilván azóta már 
elkötelezett termékhasználó lettem, mint ahogy sokan 
a környezetemben, de engem nem a termék hozott 
az üzletbe, hanem az életem megváltoztatásának 
lehetősége.

Azóta elég sok idő eltelt már.
Igen, akkor hat hét alatt lettem supervisor, eljutottunk 
Porecsbe is. Akkor vártam a kisfiamat, az ő születése 
után kimaradt jópár év az üzletépítésből. Mikor már 
cseperedett, és vissza kellett volna mennem dolgozni, 
már tudtam, hogy nem akarom a régi munkámat folytatni, 
mert úgy éreztem, abból nem lesz kiút.

További három év telt el a manageri szint eléréséig. 
Hogy értékeled ezt az utat?
Úgy gondolom, hogy fel kellett nőnöm ehhez az 
üzlethez. Sokat kellett változnom és tanulnom ahhoz, 
hogy megérdemeljem ezt. Úgy érzem, hogy a manageri 
szintnek most jött el az ideje.

A korábbi önmagadhoz képest miben változtál?
Leginkább személyiségfejlődésben. Sokkal határozottabb 
lettem. Korábban rengeteg félelmem volt, amit mára 
sikerült leküzdenem. Számomra a legfontosabb a 
függetlenség – mindentől és mindenkitől, én erre 
törekszem, és azt gondolom, hogy jó úton járok.

Mi minden történt veled a managerré válás útján?
Nagyon sokat csalódtam emberekben.  Különösen 
nehezen viseltem, hisz korábban európa-bajnok táncos 
voltam, és nem szoktam ahhoz hozzá, hogy a dolgok ne 
úgy menjenek, ahogy én azt elterveztem. Ica mindig azt 

Több leheTek, 
minT egy 

alkalmazoTT 
LENGYEL ANITA  manageR



mondja, hogy „bekóstol az üzlet”, de ilyenkor muszáj 
továbbmenni. Lehet, hogy eleinte nem is akartam 
annyira.

És most mennyire akarod?
Nagyon! Már jön is egy managerem októberben. Az a 
célom, hogy minél szélesebb és stabilabb üzletet építsek. 
Nem állunk meg, nem „örömködünk” azon hónapokig, 
hogy elértük a szinteket, hanem alázattal folytatjuk a 
munkánkat. Attól, hogy manager lettem, semmi nem 
változott: a munkát ezen túl is bele kell majd rakni, ahogy 
eddig is beleraktam.

Milyen a csapatod?
Tizennyolc évestől hatvannégy évesig minden korosztály 
képviselteti magát, úgy gondolom, hogy igazán jó 
csapattá alakultunk, és az ember sokkal szívesebben 
segít olyanoknak, akiket kedvel is.

Milyen tanácsot adnál azoknak, akik csak most 
ismerkednek a Foreverrel?
Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy akar-e 
változtatni az életén. Ahhoz persze az kell, hogy legalább 
megnézze a lehetőséget. Ha valamiért nem működik, 
akkor tovább kell menni. Sajnos nagyon sok jó ember 
azért nincs ebben a vállalkozásban, mert azt mondta 
otthon a férj, vagy feleség, hogy ez az üzlet nem jó. Ha 
bármi riadalom van, azt meg kell beszélni a szponzorral, 
aki mindenben segíteni fog.

Milyen a jó szponzor?
Nekem Ica a példa. Szeretni kell az embereket, én ezt 
tanultam tőle. Azt, hogy fontosak az emberek, fontos, 
hogy mit szeretnének, fontos a  lojalitás, alázat, de 
egyben a határozottság is. Nagyon hálás vagyok az 
üzletnek, hogy kaptam egy olyan embert az életembe 
mint ő. Nagyon sokat köszönhetek neki, ma nem lennék 
manager, ha ő nincs. Elhitette velem, hogy ez az üzlet 
nekem is jár.

Mit adott neked a Forever?  
Mindenek előtt óriási kihívást, a minősülésem a 
színpadon pedig hatalmas élményt. Bár én nem vagyok 
nagyon érzelgős típus, de ez megérintett. A Forevertől 
emberismeretet kaptam, sok évi Ica mellett dolgozás 
alatt figyeltem, hogy ő hogy bánik az emberekkel, hogy 
dolgozik velük, és igyekeztem ezt eltanulni tőle. Ica 
mindig elmondta, hogy az életet nem túlélni kell, hanem 
megélni. Az első lépcsőfok már megvan ehhez.
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Társaságunk www.foreverliving.com címen elérhető honlapján forgalmazóink 
a „FORGALMAZÓI BEJELENTKEZÉS”- re kattintva (a belépéshez szükséges 
jelszót és felhasználónevet az it@flpseeu.hu címre küldött e-mail-ben kérhetik) 
többek között az alábbi hasznos információkat érhetik el: napi ponteredményeik, 
internetes áruház, havi bónuszelszámolás. Egyéb marketinganyagok, információk 
is találhatók a honlapon: folyóiratunk, eseménynaptár, ösztönző programjaink 
leírása, letölthető formanyomtatványok, oktatási anyagok, katalógusok, 
nemzetközi üzletpolitikánk. Nemzetközi YouTube csatornánkat a 
www.youtube.com/user/AloePod címen érhetitek el.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS, REKLÁMOZÁS
Termékeink és marketinganyagaink továbbértékesítése tilos internetes 
felületeken. Üzleten vagy irodán belül bemutathatók és értékesíthetők a ter-
mékek a Nemzetközi Üzletpolitikánk 16.02 (h), (i), (j) és (k) pontja alapján. 
Forgalmazói tevékenységgel kapcsolatos reklámozási és saját honlap készí-
tésére vonatkozó szabályok a 16.02. (h), illetve a 17.10 pontban találhatók.

FORGALMI ADATOK lekérdezésére az alábbi módokon van lehetőség:
– interneten: a www.foreverliving.com honlap forgalmazói részben, 
– a Forever Telefon szoftveren, 
– az FLP360 internetes szolgáltatással, 
– és központjainkban: magyarországi partnereink a +36-1-269-5370-es számon, 
régiónk többi országából pedig a +36-1-332-5541-es számon.

Budapesti Központi Főigazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu 
Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289, +36 1 297 1995
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.:745.
Ország igazgató: dr. Milesz Sándor: +36 1 297 1995, mobil: +36 70 316 0002
Főigazgató: Ladák Erzsébet: tel.: +36-1-269-5370/160-as mellék, 
mobil: +36-70-436-4230;
Főigazgató-helyettes: Kismárton Valéria 130-as mellék, 
mobil: + 36 70 436 4273
Szecsei Aranka: 136 mellék, mobil: +36 70 436 4229; 
Csábrádi Ottilia: 135 mellék, mobil: +36 70 436 4227
Kommunikációs osztályvezető: Petróczy Zsuzsanna Oxána: 131-es mellék, 
mobil: +36-70-436-4276
Oktatás és Fejlesztési Osztály (FLP TV): Berkes Sándor, 133. mellék, 
mobil: + 36 70 436 4213, Dr. Karizs Tamás, mobil: + 36 70 436 4271
Teremfoglalás/Információ: Nagy Adrienn, mobil: + 36 70 436 4272

SONYA Oktatási Központ: 
Aranyi Katalin: 20-4490077 kozmetikus
Dósa Melinda: 70-4332769 gyógymasszőr
Szöllősi Krisztina 20-2230080 kéz- és lábápoló
Csapkovits Andrea 70-7742985 fodrász 
Purczeld Mihály 70-7742985 gyógymasszőr
INGYENES KÉPZÉS a Sonya Képzési Központban, a Nefelejcs utcában, a Sonya 
házikóban kedden és csütörtökön 10h-kor. Jelentkezés Forever flottatelefonon: 
Ungár Kata 30-331-1883.

TERMÉKRENDELÉS
Telefonon, telecenterünknél: 
Hétfőn: 8:00-19:45-ig; keddtől - csütörtökig: 10:00-19:45-ig; 
pénteken: 10-17:45-ig hívható számaink:
Tel./Mobil: +36-1-297-5538; +36-70-436-4290; +36-70-436-4291
Díjmenetesen hívható vezetékes (“zöld”) szám: +36-80-204-983
 
Hétfőn: 12:00-19:45-ig; keddtől - péntekig: 10:00-17:45-ig 
hívható számaink: Tel.: +36-70-436-4294; +36-70-436-4295

A telecenter e-mail címe: telecenter@flpseeu.hu

Internetes áruházunkban
www.foreverliving.com  vagy www.flpshop.hu
Az internetes áruház ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
tel: +36-22-333-167, +36-22-500-020, +36-70-436-4286,
e-mail: webshop@flpseeu.hu
A telecentert és az internetes áruházat működtető vevőszolgálat vezetője:
Malik Melinda, mobil: +36-70-436-4240
A telefonon vagy interneten megrendelt termékeket futárszolgálattal két 
napon belül – időpont-egyeztetéssel – házhoz szállítjuk. Az 1 cc vagy afeletti 
értékű vásárlás szállítási költségét társaságunk átvállalja.

Operatív Igazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: +36-1-269-5370,
+36-70-436-4288, -4289
General manager: Lenkey Péter: mobil: +36 70 436 4279
Asszisztens:  Varga-Berecz Klára, tel.: 192. mellék, mobil: +36 70 436 4281
Asszisztens:  Vékás Kovács Mónika, tel.: 191-es mellék, +36-70-436-4239
Pénzügyi igazgató: Rókásné Véber Gabriella: tel.: +36-1-269-5370/171-es
mellék, mobil: +36-70-436-4220
Pénzügyi recepció: mobil: + 36 70 436 4256
Controlling igazgató: Suplicz Zsolt: tel.: +36-1-269-5370/181-es mellék,
mobil: +36-70-436 4194,

Nefelejcs utcai vevőszolgálatunk és raktárunk nyitvatartási rendje: 
H-CS: 10-19:45, P: 10-17:45, minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján 
minden esetben 8-20 óráig,
Vevőszolgálati vezető: Malik Melinda, mobil: +36-70-436-4240

Debreceni Területi Igazgatóság: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
Tel.: +36-52-349-657, fax: +36-52-349-187 Nyitva tartás: H: 12-20 óráig,
K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30 perccel befejeződik).
Területi igazgató: Pósa Kálmán, mobil: +36-70-436-4265
Szegedi Területi Igazgatóság: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.,
Tel.: +36-62-425-505, fax: +36-62-425-342 Nyitva tartás:
H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30 perccel
befejeződik). Területi igazgató: Radóczki Tibor
Székesfehérvári Területi Igazgatóság: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17.
Tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286, +36-22-500-020, fax: +36-22-503-913
Nyitva tartás: H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30
perccel befejeződik). Területi igazgató: Kiss Tibor

Rendkívüli nyitva tartás: Termékárusítás illetve termékrendelés
magyarországi képviseleteinken és telecenterünknél minden olyan hónap
utolsó szombatján, amely után abban a hónapban már nincs munkanap: 12-20
óráig. Ezen alkalmak pontos időpontját honlapunkon és képviseleteinken
minden alkalommal meghirdetjük.
MUNKANAP ÁTHELYEZÉS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy magyarországi képviseleteink 2014. október 
23-tól 26-ig (csütörtöktől vasárnapig) zárva tartanak. Október 24 (péntek) 
helyett hazai képviseleteink október 18-án, szombaton tartanak nyitva.
Forever Resorts
Teleki-Degenfeld Kastélyszálló, 3044 Szirák, Petőfi u. 26., 
tel.: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285 www.kastelyszirak.hu
Sasfészek Étterem, tel.: +36-1-291-5474, www.sasfeszeketterem.hu.
A Forever Resorts magyarországi intézményeinek ügyvezető igazgatója 
Lenkey Péter, operatív igazgató Király Katalin, marketing és értékesítési 
igazgató Mocsnik Tamás.
Forever Utazási Iroda www.foreverutazas.hu tel.: +36-70-777-9997

Orvos szakértőink: Siklósné dr. Révész Edit, a Forever Magyarország Orvos 
Szakmai Bizottságának elnöke, dr. Kassai Gabriella: 70/414-2335; dr. Mezősi 
László: 70/779-1943; dr. Németh Endre: 70/389-1746; dr. Samu Terézia: 70/627-
5678, Független orvos szakértő: dr. Bakanek György: 70/414-2913

MAGYARORSZÁG

KÖZPONTI KÖZLEMÉNYEK

2014-eS ÉVI KÉPZÉSI PROGRAMTeRV: 

Siker nap:  november 15.,   Go Diamond képzés: október 13-20. 
Turbo Start Nap: december 6.
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HRVATSKA

BOSNA I HERCEGOVINA

KOSOVA

SHQIPËRIA
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Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162.
tel.: +381-11-397-0127, fax: +381-11-397-0126,
imejl: office@flp.co.rs
Predaja narudžbi: narucivanje@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak, utorak i četvrtak 12:00-20:00,
sreda i petak 09:00-17:00, svake poslednje subote u mesecu
i tokom Dana uspeha 9:00-13:00
telecentar: +381-11-309-6382
Sonya salon lepote 065 394 1711

Niška kancelarija: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1,
tel: +381-18-514-131; fax: +381-18-514-130, 
imejl: officenis@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak i četvrtak 11:00-19:00,
Utorak, sreda i petak 9:00-17:00
Svake poslednje subote u mesecu 9:00-13:00

Horgoška kancelarija: 24410 Horgos, Bartok Bela 80.
tel./fax: +381-24-792-195,
imejl: tinde.szolnoki@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak - petak 8:00-16:00.
Svake poslednje subote u mesecu 9:00-13:00.

Regionalni direktor: Branislav Rajić
Medicinski stručnjaci: dr Biserka Lazarević
i dr Predrag Lazarević: +381-23-543-318
Utorkom i petkom 14:00-16:00 

Dani uspeha: 30. novembra

   Podgorička kancelarija: 81000 Podgorica, 
Ulica Serdar Jola Piletića 20. Poštanski fah 254, 
tel: +382-20-245-402, fax: +382-20-245-412
Radno vreme ponedeljkom: 12:00–20:00
ostalim radnim danima: 9:00–17:00 
Svakog meseca poslednja subota je radni dan, 
radno vreme subotom: 9:00–14:00 

Medicinski stručnjak, dr Nevenka Laban: +382-69-327-127
imejl: flppodgorica@t-com.me

Ljubljanska pisarna: 1236 Ljubljana Trzin, Borovec 3,
tel.: +386 1 562 3640, faks: +386 1 562 3645 
Naročanje izdelkov:  mobilni telefon: +386 40 559 631, 
tel: +386 1 563 7501
Naročanje po elektronski pošti: narocila@forever.si 
Informacije po e-pošti: info@forever.si 
Delovni čas: ponedeljek od 12. do 20. ure, torek, sreda, 
četrtek, petek od 9. do 17. ure.

Lendavska pisarna: 9220 Lendava, Kolodvorska 14, 
tel.: +386 2 575 12 70, faks: +386 2 575 12 71 
Delovni čas: ponedeljek–petek od 9. do 17. ure
E-naslov: lendva@forever.si 

Direktor: Andrej Kepe
Zdravnik svetovalec: dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Usposabljanja: javna usposabljanja vsako sredo od 19. ure, 
Draš Center, Maribor, Pohorska 57

Dnevi uspeha: 22. november Ljubljana

Zagrebački ured: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16
Telefon: + 385 1 3909770; 3909773 ili 3909775; 
Faks: + 385 1 3909 771
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak od 09:00 do 20:00
utorak, srijeda i petak od 09:00 do 17:00

Riječki ured: 551000 Rijeka; Strossmayerova 3a. , 
Tel: + 385 51372 361; Mob: + 385 91 4551 905, 
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak 12:00 - 20:00,
utorak, srijeda i petak 09:00 - 17:00

Područni direktor. Mr.sc. László Molnár
Naručivanje e-mailom: foreverzagreb@gmail.com
Medicinski stručnjaci: Dr. Ljuba Rauški Naglić, 
mob: + 385 91 5176 510 - neparni datumi 17:00 -20:00., 
Edukacije u uredima Zagreb i Rijeka: ponedjeljak i četvrtak od 18:00h
Web adresa: www.foreverliving.com - birajte hrvatski jezik 
Na stranici www.foreverliving.com možete napraviti web 
narudžbu proizvoda

Dani uspješnosti: 18. listopada Opatija

Zyra e Tiranës: Tiranë, Fuat Toptani 1/5.
Tel./Fax: +355 44 500 866
Hapur: ditët e punës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00

Drejtor Rajonal:  Attila Borbáth
cel: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293
Shef Zyre: Xhelo Kiçaj: Cel: +355 69 40 66 811,
 e-mail:flpalbania@abcom.al

Zyra e Prishtinës: Pristinë  Rr. Azem Hajdari br. 32.
tel.:+377 44 50 3911
hapur gjatë ditëve të punës: 10.00-16.00.
Derjtor rajonal: Attila Borbáth
Cel: + + 355 69 40 66 810
 
flpkosova@kujtesa.com

Bijeljinska kancelarija: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3.
tel.: +387-55-211-784, +387-55-212-605, fax: +387-55 -221-780 
Radno vreme, radnim danima: 9:00–17:00 

Regionalni direktor: dr Slavko Paleksić 

Sarajevska kancelarija: 71000  Sarajevo, 
Džemala Bijedića 166 A. 
tel.: +387-33-760-650, +387-33-470-682, 
 fax: +387-33-760-651 
Radno vreme: ponedeljak, četvrtak, petak 09:00–16:30, 
utorak, sreda 12:00–20:00 

Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović
imejl: forever.flpbos@gmail.com,

Dani uspeha: 8. novembra Bijeljina
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A fiAtAl nő mindig is 
mások üzleti érdekeit 
szolgáltA ki. Akkor 
épp egy vAsudvArbAn, 
irodAvezetőként. ám 
egyszer csAk kApott egy 
kArácsonyi üdvözletet, 
és pár hónAprA rá egy 
meghívót. igen, személyesen 
ő, és nem A főnöke – ez 
merőben szokAtlAn 
volt. egy pArtnerüktől 
érkezett, és egy forever-
rendezvényre szólt…



Egy Sonya partiról volt szó: örömmel megszerveztem – még 
néhány barátnőmet is elhívtam, persze csak azért, mert cserébe 
kaptam egy ajándékot: egy igen drága krémet. Bár passzívan 
kezdtük, a végén nagyon jól éreztük magunkat a bemutatón, 
utána pedig jó terméktapasztalatokat szereztünk: így indult. 
Akkor még csak a termékek érdekeltek, sőt egyetlen termékre 
koncentráltam, nem is nagyon tudtam volna többet megfizetni 
az akkori lehetőségeim közepette. Ám már ezért is megérte 
csatlakozni, így 2006 máj 9-én regisztráltam. 

Annak ellenére, hogy az üzletépítés nem igazán érdekelt.
Nem, de csak azért, mert édesanyámék egy másik hálózatot 
már kipróbáltak, amelynek atmoszférája kimondottan 
ellenszenves volt. Aztán persze elmagyarázták nekem, hogy 
MLM-cég és MLM-cég között nagy különbségek vannak. 
Engem meg motivált, hogy meglegyen a két pontom, így 
sikerült is elérnem az első szintet. Az biztos, hogy ha a 
szponzorom nem Molnár Judit Senior manager, már rég nem 
lennék itt, az ő személyisége igencsak hatott rám.  

Hihetetlen, de úgy tudom, úgy lettél manager, hogy még 
autód sem volt…
Így van, autóm, pénzem és kapcsolatrendszerem sem igazán. 
Feltörte a vállam az üzletépítői táska, mire elértem ezt az 
eredményt. Ami persze még messze nem volt a végállomás. 

Változtatnom kellett, ugyanis gyorsabban nőtt az egóm, mint 
ahogy fejlődött a személyiségem. Tulajdonképpen ez az oka 
annak is, hogy az üzletépítés elején elvesztettem a főállásom: 
vagyis két szék között a pad alá estem. 

Érdekes, a legtöbb kezdő hálózatépítőnek ellenkező a 
problémája: túlságosan kishitűek. 
Mindenkinek a saját feladata a nehéz. Nekem azt kellett és 
kell folyamatosan tanulnom, hogy bizonyos helyzetekben jobb 
csöndben maradni: a kevesebb olykor több lehet. Ez egy nehéz 
időszak volt, sok problémám volt magammal, de érdekes: a 
Foreverben tanultam meg sok mindent a gyermeknevelésről is. 

Szép eredménnyel…
Igen, van egy húszéves nagyfiam, akit elsőre felvettek a 
Színművészeti Egyetemre. Nagyon büszke vagyok rá, életem 
egyik legjobb döntése volt, hogy ő megszülethetett. Csodálatos 
személyiség, gyermekemnek és barátnak is kiváló. Amikor még 
csak ketten voltunk, nagyon sokat segített nekem.

Említetted, hogy rossz tapasztalataid voltak a más 
hálózatokban tapasztalt hangulatokról. Hogy tetszett az első 
Forever Siker Nap? 
Arra emlékszem, hogy Berkics Miki tehénmintás zakóban a 
Pretty womant énekli, Vágási Aranka pedig a „Riszálok úgyis 

szponzor: Molnár Judit Senior manager felsővonal: Orosz Ilona és dr. Gönczi Zsolt, Halmi István és Halminé Mikola Rita, Herman 
Terézia, Becz Zoltán és Kenesei Zsuzsanna Viktória, Gergely Zsófia és dr. Reindl László, Vágási Aranka és Kovács András, Berkics Miklós, 
Szabó József 

Tudtam, hogy meg fog történni 
velem a csodaSZOLNOKI MÓNIKA eagle Manager



úgyist”, az emberek pedig felállva riszálnak, hát, őszintén 
megmondom, ez elsőre kicsit erős volt. Nem tudom az 
okát, de mégis megfogott valami. Szerintem ez „meg volt 
nekem írva” bármit tettem volna, elkerülhetetlen volt, 
hogy ez legyen az utam. Az az igazság, hogy gyerekkorom 
óta éreztem, hogy valami nagy feladatom lesz az életben, 
és gazdag leszek. Tudtam, hogy meg fog történni velem 
a csoda, csak azt nem tudtam, hogy mikor. És szerintem 
nekem a Forever ez a csoda az életemben. 

Mit köszönhetsz ennek? 
Én itt lettem valaki, és itt tanultam meg, hogy csak úgy 
lehetsz igazán valaki, ha a másik embert jobban tiszteled, 
mint magadat. A csapat érdekét a sajátod elé kell helyezni, 
mikor ezt elkezded gyakorolni a magánéletben is, hirtelen 
mindenki kedves lesz és segítőkész. Pedig valójában te 
voltál az, aki változtatott a hozzáállásán, és ez visszahat. Ezt 
kéne tanítani az iskolákban inkább, mint a logaritmust, és 
a világ egy élhetőbb hely lenne. 

Követtél-e el hibát az elején? 
Hogyne. Először is kipróbáltam mindent, ami nem 
működött, és találtam ki újakat, mindent legalább ötször 
elhibáztam. Régen a mennyiségre mentem a minőség 
helyett, és minden túlságosan rólam szólt az elején. Még 
nem mondom, hogy megtanultam, de tanulom, hogyan 
kell a másik emberre odafigyelni, meghallgatni. A páromtól 
tanultam egy varázsszót: „megoldjuk”. Még ha nincs is a 
fejedben a megoldás, ezzel időt nyersz a gondolkodásra, 
ami pedig a legjobban fizetett „szakma” manapság. 

Mi lett az eredménye a sok útkeresésnek? 
Nyolcvanfős manageri bulim volt, mégsem tudtam 
megtartani az embereket. El kellett engednem sokakat, 
háromszor kezdtem újra, de ma már nem bánom. A 
szavatartó, hiteles emberekre ugyanis országot lehet 
építeni, a többit viszont elfújja a szél. Voltak nagy 
csalódásaim ezzel kapcsolatban. 

Jobb emberismerő lettél? 
Jobb emberismerő, de továbbra is naiv álmodozó. Az a 
furcsa, hogy egyáltalán nem. Én továbbra is mindenkiben 
hiszek, mindenkit manageri szalaggal látok a színpadon, 
erről álmodom, ezzel kelek és fekszem, elfogadtam így 
magam. A szívemet-lelkemet, mindent adok, és viszik is. 
De azért van ennek jó oldala, mert kincsekre lehet találni, 
és az igaz emberek mellettem maradnak. 

Mit jelent ez számokban? 
2008-ban értem el a manageri szintet. Hat kulcsemberem 
van, kiváló emberek és nagyon jó barátaim is. Ezzel a kis 
csapattal az egykori fizetésemnek öt-tízszeresét keresem 
havonta. Vannak további ambícióim is, de azok nem 
a pénzzel kapcsolatosak. Nem lakom palotában, nincs 
luxusautóm, de úgy érzem, mindenem megvan. Azt 
szeretném, ha körülöttem mindenki ott tartana, amire 
vágyik. 

És mit jelent ez a marketing terv által kijelölt 
lépcsőfokokban? 
Az eagle szint jó kihívás nekem, mert rajtam múlik, 



ahogy a gépjármű-program is. Nem szabad abba a hibába 
esni, hogy egy akadályt célnak állítunk, mert akkor arra 
fókuszálunk, és homályban marad a lényeg. Más célját 
segíthetem, de nem lesz azonos az én célommal. Ettől 
még persze vágyom a Senior szintre, de csakis ebben a 
sorrendben. 

Mesélj kicsit a családodról!
Nálunk erős a szeretet. Pethő József a párom két éve, 
életem meghatározó szereplője, de közös megállapodás, 
hogy a munkában megtartjuk az önállóságunkat. Ettől 
függetlenül sokat segít nekem, támogatja az MLM-
munkámat, ott van a rendezvényeken, amikor csak 
tud, és szinte saját vevőköre van. Az életemben nagyon 
fontos a példamutatás, mint a tanítás egyetlen módja. 
Ennek köszönhetem, hogy a kapcsolatom egyre jobb 
lett a fiammal, rendkívül büszke vagyok rá. Meg tudtuk 
teremteni számára a lehetőséget, hogy azzá váljon, ami 
lenni szeretne. Sosem késő azzá válni, aki lenni szeretnél, 
csak ne mások diktálják a vágyakat. 

Hogyan kapcsolódsz ki? 
Olvasok. Méghozzá másképp, mint egykor. Jellemzően 
mindenki önigazolásokat keres, csak azt hallja meg, ami 
pozitív rá nézve. Én pár éve elkezdtem úgy olvasni a 
könyveket, hogy már azt figyeltem a sorok közt: mi az, 
amit nem úgy csinálok, ahogy írják. Újra kell olvasni az 
egész könyvtáramat… Ez kemény szembesülés, de sosem 
azoktól tanulsz a legtöbbet, akik egyetértenek veled.  Aztán 
nekem nagyon fontos a rendszeres testmozgás, hogy  napi 

egy órát szánjak magamra, hiszen ez az egészséges életmód 
elengedhetetlen része, ahogyan a megfelelő táplálkozás is. 
Egykor az elsődleges célom az volt, hogy ne kelljen 5.40-
kor kelnem és 7-re járnom dolgozni, a második az, hogy a 
termékeket úgy tudjam használni, hogy ne kelljen spórolni 
velük, emellett el tudjak járni edzőterembe: legyen időm 
és pénzem rá. Most már saját edzővel dolgozom… És 
még egy: az utazás. Én nem utaztam soha, most ülök 
majd életemben először repülőn, és ezt is a Forevernek 
köszönhetem. 

Mi motivál ma? 
A sportban és az üzletben is hihetetlen belső nyugalmat 
ad az, amikor leküzdöm a belső korlátaimat. A 
munkatársaknak szeretném megtanítani, hogy álljanak 
ki magukért, vállalják fel az üzletet emelt fővel. Boldog 
embereket szeretnék látni magam körül, hiteles 
hálózatépítőket, akikről leperegnek a kifogások, mert 
belülről jövő hitük van, ami sikerélményt ad nekik. 
Nagyon fontos, hogy legyen hitük, hogy arra gondoljanak, 
amit el akarnak érni, amivé válni szeretnének és ne arra, 
amitől félnek. Tegyenek meg mindent a céljaikért, és 
közben érezzék jól magukat. A színpadon szeretném 
látni őket. Én pedig… gyerekkoromban mindig királynő 
szerettem volna lenni, és itt az lettem. A Sonya arca, Eagle 
manager, előadó, cikkszerző… a debreceni Foreverben is 
úgy bánnak velem, mint egy igazi királynővel, de amúgy 
mindenkivel, nem kell managernek lenni hozzá. Soha nem 
találkoztam hasonlóval. Egy perc kétségem nincs afelől, 
hogy jó helyen vagyok.



Megjött az ősz, s ezzel együtt egyre gyakrabban tapasz-
talhatjuk környezetünkben a megfázások, légúti 
megbetegedések előfordulását. Szervezetünknek 

alkalmazkodnia kell a hőmérséklet-változásokhoz, a hideghez, 
nyirkossághoz, ködhöz, esőhöz, a csúnya időjáráshoz. A jellegzete-
sen légúti betegségeket okozó baktériumok, vírusok imádják az 
őszt, s ezeket a kórokozókat a levegővétellel együtt bejuttatjuk 
szervezetünkbe. Ezért a légzőszerveink fokozottan érzékenyek a 
fertőzésekre. A főleg ősszel, télen jellemző felső légúti panaszok 
jelentős részét, és az influenzát is vírusfertőzés okozza.
A szervezet a vírusok ellen saját immunrendszere által termelt 
ellenanyagokkal veszi fel a küzdelmet. Az antibiotikum-kezelést 
vírusfertőzés esetén csak az esetleges szövődmények kezelésére 
alkalmazzák, a vírust magát az antibiotikum nem pusztítja el. 
A gyógyulásért a szervezet természetes védekezőrendszere a 
felelős, a védekezőképesség az immunrendszer épségén múlik. 
Ha az immunrendszer legyengült, a szervezet fogékonyabbá 
válik a fertőzésekre. Az immunrendszert gyengíti a nem 
megfelelő táplálkozás, a hideg időjárás, a kevés alvás és a 
stressz is.

Az immunrendszer épségére ezért figyelnünk kell, meg kell 
őriznünk, az őszi időszak beköszöntével pedig tudatosan 
támogassuk működését!
Figyeljünk oda a táplálkozásunkra, fogyasszunk sok zöldséget, 
gyümölcsöt az őszi, téli hónapokban is! A friss levegő és a 
testmozgás hideg időben is segít szervezetünk ellenálló 
képességének fokozásában.
Mindezeket érdemes kiegészíteni egészségünk 
védelme érdekében természetes forrásból származó 
vitaminkészítményekkel, gyógynövényekkel, és más 
immunerősítő terápiákkal, természetes gyógymódokkal.   
A természetes gyógymódok alkalmazása világszerte terjed. 
A világon – országonként változó mértékben – 25-70%-
ban fordul ma a lakosság a komplementer (kiegészítő, 
alternatív) gyógyászathoz. Az alkalmazott módszerek között 
a gyógynövények, és az azokat alkalmazó gyógymódok a 
legnépszerűbbek. 
A természetes gyógymódok célja elsősorban a betegségek 
megelőzése, illetve a már kialakult kóros állapotok gyógyítása a 
szervezet öngyógyító erőinek mozgósításával. 

Immunvédelem ősszel, télen



A komplementer medicina a WHO véleménye szerint a 
magáért felelősséget érző, egészségét kézbe vevő ember új 
útkeresése, ami sokszor nem mentes a szenzációhajhászó, 
tudományos alapokat nélkülöző gyógyítási formáktól. A 
WHO nemzetközi programja ezért ösztönzi a természetes 
gyógymódok (Complementary and Alternative Medicine 
(CAM))  hatásmechanizmusainak kutatását, azok beépítését 
a gyógyítási gyakorlatba. Magyarországon a komplementer 
orvosi és természetgyógyászati tevékenységeket rendeletek 
szabályozzák. Ezekben lényeges elem, hogy a diagnózist 
kizárólag orvos állíthatja fel. A háziorvos, kezelőorvos nem 
tilthatja meg betegének a természetes gyógymódokhoz való 
fordulást – kivéve, ha akut, életveszélyt jelentő helyzetről van 
szó, és sürgősségi ellátásra van szükség. 
Magyarországon a természetgyógyászati tevékenységek csak 
engedéllyel végezhetők. Két csoportjuk van:
1. Orvosi diplomához kötött tevékenységek: ide tartozik 
többek között a homeopátia, manuálterápia, hagyományos 
kínai orvoslás, ayurvedikus és tibeti hagyományos orvoslás, 
biológiai fogorvoslás, neurálterápia, biorezonancián alapuló 
eljárások, csak diagnosztikai célú természetgyógyászati 
vizsgáló módszerek.
2. Orvosi diplomához nem kötött, de kötelező vizsgával 
megszerzett engedéllyel végezhető tevékenységek: 
akupresszúra, alternatív mozgásterápia, életmód-tanácsadás 
és életmód-terápia, reflexológia, alternatív fizioterápia, 
bioenergiát alkalmazó módszerek, fitoterápia, kineziológia, 
addiktológiai kezelés fülakupunktúrával, szemtréning.
Sok gyümölcsöt, fűszernövényt élvezeti cikként ismerünk, 
nem is gondolva esetleges gyógyhatásukra, melyeket a 
fitoterápia tablettázott, kapszulázott formában használ. 
Csak néhány példát kiragadva ezek közül, elsősorban 
most azok kerülnek említésre, 
melyekkel az immunrendszerünk 
támogatása érdekében ősszel, 
télen különösen érdemes élnünk: 
vörös szőlő, szilva, áfonya, 
szeder, gránátalma, mangosztán, 
feketeribiszke, melyek antocianin 
színanyagban gazdagok, és igen 
erős antioxidáns tulajdonságúak. 
A sárgabarack, sárgadinnye, 
mangó, sütőtök, sárgarépa 
béta-karotin hatóanyaga segíti 
a látást és az immunrendszert. 
A fűszerek erős ízanyagai 
hőtermelést, izzadást váltanak ki. 
Védik a legyengült szervezetet, 
segítik az immunrendszert. A 

fűszereknek sajátos gyógyhatásuk is van. A fokhagyma és a 
gyömbér antibiotikus hatású, szabályozzák a vérnyomást, 
a vérkeringést. Tényleges gyógyhatásukat csak nagyobb 
mennyiségük rendszeres fogyasztása esetén tapasztalhatjuk, 
ezért célzott gyógyhatás elérésére eredményesebb 
tablettázott vagy kapszulázott koncentrátumok fogyasztása. 
A gyümölcs- és fűszerkivonatok elsődleges funkciója a 
szervezet öngyógyító képességének fokozása, hogy minél 
ritkábban kelljen gyógyszer után nyúlnunk. A legfontosabb 
természetes források ezeken kívül még az immunerősítésben 
a méz, csipkebogyó, kasvirág, homoktövis, aloe vera, 
propolisz, virágpor, búzafű, torma, szegfűszeg, omega-3-
források.
Súlyos betegségek esetén természetesen nem helyettesítik a 
gyógyszereket.
A homeopátia szintén használja a gyógynövényeket és más 
természetes anyagokat a gyógyításban és prevencióban. 
A homeopátia alapelve már legalább 2500 éve ismeretes, 
ugyanis nagyjából ennyi ideje annak, hogy Hippokratész 
görög orvos (i.e. 460-377), "az orvostudomány atyja" 
először említette: "Ugyanazok a dolgok, amelyek a 
betegséget okozzák, meg is gyógyítják azt." Erre egy magyar 
közmondásunk is utal: „Kutyaharapást szőrivel” 
Amíg a nyugati orvoslás (akadémikus orvoslás, allopátia, 
WHO szinonímák: western medicine, european medicine, 
biomedicine, scientific medicine, modern medicine) 
mindig a betegséget akarja legyőzni, ellenszereket használ 
(gyulladáscsökkentő, fájdalom-csillapító, allergia-ellenes stb.), 
addig a homeopátia a hasonlóság elvén gyógyít. 
A hasonlóság jelenségét, mint törvényszerűséget Samuel 
Hahnemann (1755-1843) német orvos önkísérletek alapján 
igazolta: 1791-ben olvasott egy cikket a kínafakéreg 

alkalmazásáról. Ennek hatóanyagát, a kinint 
egy fertőző trópusi betegség, a malária 
(váltóláz) gyógyítására használták és 
használják még ma is. A cikk azt állította, 
hogy a kinin erősíti a gyomrot, ezáltal gyógyít. 
Hahnemann ezt meg akarta cáfolni, mert az 
ő feltételezése szerint a kininnek lázcsillapító 
hatása kell, hogy legyen. Feltételezését 
akarta bizonyítani úgy, hogy a kínafakéreg 
parányi darabkáit fogyasztotta el, s azt 
várta, hogy a testhőmérséklete lecsökken. 
Ehelyett azonban az ellenkezőjét tapasztalta, 
a malária tünetei jelentek meg: szívdobogás, 
álmosság, váltakozó láz, hidegrázás, valamint 
bőséges verejtékezés. A tünetek 2-3 óráig 
tartó, rendszeres időközökben ismétlődő 
rohamokban jelentkeztek. Hahnemannak 

„Több ezer 
betegség van, 
de csak egy 
egészség”



tehát a malária gyógyítására alkalmazott anyag túlzott 
fogyasztásával sikerült előidéznie magán a malária valamennyi 
tünetét. Amint felhagyott a kéreg fogyasztásával, a tünetek 
megszűntek. Így figyelt fel a hasonlóság törvényére, mely 
szerint "hasonló a hasonlótól gyógyul". Egyben előállította azt a 
homeopátiás gyógyszert, amelyet ma is China néven ismerünk.
Hahnemann nevéhez fűződik a homeopátia megalapítása, 
módszertanának kidolgozása, rendszerbe foglalása. Munkája 
során a kiindulási, természetes eredetű anyagok hígításával 
kereste a legkisebb, már garantáltan ártalmatlan, de még 
hatékony dózist. Így jutott el olyan hígítási fokokhoz, melyek 
az eredeti anyag több százszoros, vagy száznak a hatványait 
jelentő hígításai, s azt tapasztalta, hogy a szer hatása nem eltűnt, 
hanem „megszelídült” – már nem árt, nem mérgező, s nem csak 
akut testi betegségek, hanem már krónikus és pszichés-mentális 
problémák kezelésére is alkalmas. A homeopátiás szerrel a magas 
hígítási fok következtében nem anyagot, hanem információt 
juttatunk a szervezetbe. 
Ma már a homeopátiás szerek készítését szigorú gyógyszerkönyvi 
előírások szabályozzák, mind a kiindulási anyagok minőségét, 
mind a technológiát illetően.  A homeopátiás szerek kiindulási 
alapanyaga növényi, ásványi, állati eredetű. Homeopátiás 
gyógymódot napjainkban már több tíz millióan használnak, 
elterjedt az egész világon. Az alapellátásban dolgozó orvosok 30-
60%-a alkalmazza az Európai Unióban. A homeopátia nemzetközi 
elismertségét bizonyítja, hogy Georgias Vithoulkas görög orvos 
munkásságát 1996-ban alternatív Nobel-díjjal ismerték el - a 
komplementer gyógymódok között egyedülálló módon - a 
klasszikus homeopátia tanainak felelevenítéséért és oktatásáért.
Magyarországon a XIX. században már egyetemi oktatás, 
homeopátiás kórház, szaklapok, tankönyvek, tudományos 
egyesületek léteztek. 1935-ben Budapesten tartották a ho-
meopátia világkongresszusát. 2002 óta az orvosegyetemek 
akkreditálják a tanfolyamokat, 2008 óta pedig a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemen működik az Alternatív és Komplementer 
Medicinális Tanszék, ahol homeopátiás orvosi vizsga tehető. A 

homeopátiában és a fitoterápiában közös, hogy természetes 
eredetű anyagokat használnak, mellékhatás-mentesen, melyek 
alkalmazhatók a betegség-megelőzésben is, és kombinálhatók 
gyógyszerekkel, más gyógyító eljárással. Mivel a homeopátia 
információs terápia, a hiányállapotok megoldására önmagában 
nem alkalmas. Vashiány esetén például a homeopátiás Ferrum 
metallicum, Ferrum phosphoricum segíti a vas felszívódását, 
hasznosulását, de anyagi formában is be kell juttatni a szervezet-
be a vasat (lehetőleg C-vitaminnal együtt). Ehhez a szintetikus 
szerek mellett számos készítmény közül válogathatunk, melyek 
gyümölcsök, zöldségek természetes koncentrátumai. Ugyanígy 
támogathatjuk a szervezetet a homeopátiás Calcium szerekkel pl. 
csonttörés vagy csontritkulás esetén is, de ez nem helyettesíti a 
kálcium illetve D-vitamin pótlását. Az őszi, téli immunvédelemben 
egyik leggyakrabban alkalmazott immunserkentő homeopátiás 
szer az Echinacea. Alacsony homeopátiás hígításban (C5, D4) 
használjuk, így megőrzi fitoterápiás hatékonyságát is. Kiindu-
lási anyaga a kasvirág (Echinacea) nevű gyógynövény, mely 
Észak-Amerikában őshonos. A növényt eredetileg az indiánok 
alkalmazták elsődleges orvosságként sebesülésekre, 
sérülésekre, megfázásra, fertőzésekre, ízületi gyulladások ellen. 
Ma már ismerjük a növény hatóanyagait, ismereteink, tapasztala-
taink birtokában ma is méltán az egyik legnépszerűbb gyógy-
növény az immunrendszer támogatásában.
A sort még számos homeopátiás szerrel lehetne folytatni, 
melyeket mind a prevencióban, mind a gyógyításban 
alkalmazhatjuk, de sosem szabad elfelejteni, hogy ezzel a 
módszerrel valójában szervezetünk öngyógyító törekvéseit 
támogatjuk. Testünk olyan csodálatosan működő rendszer, mely 
képes az egészség fenntartására, ha megadunk számára minden 
fontos anyagot, ami a kiegyensúlyozott működéséhez kell.   
Bátran éljünk a természet adta lehetőségekkel, mert ami ter-
mészetes úton megoldható, ahhoz kár allopátiát (szintetikus 
gyógyszereket) használni.

Irodalom
Hegyi, G. Dr.: A természetgyógyászat és az orvoslás kapcsolata. In: Hegyi, G. (Ed.): Természetes 
gyógymódok. Komplementer medicina, K.u.K. Kiadó, Budapest, 2008, pp. 501-503.
Borbély, K. Dr., Deák, V. Dr., Hídvégi Zs. Dr., Katona, E. Dr., Molnár, M. Dr., Papp, H. Dr., Sal, P. Dr., Sebő, Zs. 
Dr., Tóth, J. Dr.: A homeopátia kézikönyve, Pueblo Kiadó, Debrecen,
Büki, M. Dr., Dérer, C. Dr., Havasi, L., Németh, Zs. Dr., Zarándi, I. Dr.: Homeopátia napjainkban, Spring Med 
Kiadó, 2006
J. Jouanny, J. B.. Crapanne, H. Dancer, J. L. Masson: Homeopátiás gyógymód I. kötet: Lehetőségei az akut 
patológiában, Boiron S.A.- France, 1992
Katona, E. Dr.: Homeopátiás orvosképzés Európában, Magyar Orvos, 2012/03
National policy on Traditional Medicine and Regulation of Herbal Medicines. Report of a WHO global 
survey. WHO 2005 Dr Xiaorui Zhang
Beijing Declaration Adopted by the WHO Congress on Traditional Medicine, Beijing, China, 
8 November 2008.
Nancy Malik Dr.: Scientific Research in Homeopathy, Homeopathy, December 4, 2011
Kovács, Sz.: A klasszikus és komplementer gyógymódok helye a mai Magyarországon. In: Hegyi, G. (Ed.): 
Természetes gyógymódok. Komplementer medicina, K.u.K. Kiadó, Budapest, 2008, pp. 23-32.
Rácz, G. Dr.: Homeopátia. In: Hegyi, G. (Ed.): Természetes gyógymódok. Komplementer medicina, K.u.K. 
Kiadó, Budapest, 2008, pp. 69-86.
http://www.homeopata.hu/?q=oldal/homeopatia/a-homeopatia-tortenete

Szabóné Dr. Szántó Renáta
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Kedves Munkatársaink!
 
 
Örömmel értesítünk benneteket, hogy a 
Forever Living Products Magyarország 
Kft. egy új típusú előadássorozatot 
indít „KulcsszavaK a 
terméKbemutatóhoz” 
címmel 2014. október 6-tól, amely 
az Assistant Supervisor szintű, 
és az afeletti termékforgalmazók 
hálózatépítésének egyik legfontosabb 
részéhez, a termékbemutatáshoz nyújt 
továbbképzést közvetlenül az FLP 
nagyszerű orvosaitól. 
 
 Az előadás jellege: oktatás arról, 
hogyan kommunikáljunk helyesen 
a termékekről, hiszen a termékek 
terápiás vagy gyógyító hatására 
vonatkozó állítások elkerülése, 
valamint a helyes kommunikáció a 
nagyszerű aloe vera-termékeinkről 
mindannyiunk közös érdeke. Az 
előadássorozat létrehozásában 
Siklósné dr. Révész Editnek, az FLP 
Orvos Szakmai Bizottság Elnökének 
hatalmas köszönettel tartozunk.
 
helyszín: A Forever Living Products 
Magyarország Kft. 1184 Budapest, 
Nefelejcs u. 9-11.alatti Központi 
Raktáráruházának nagy előadóterme.

Időpont: minden hétfőn 18-20 óra 
között (19 órakor rövid szünet).

Belépés: kitűzővel

A előadások a debreceni, szegedi 
és székesfehérvári irodáinkban is 
megtekinthetők élő közvetítéssel!

Az FLP orvosAi és természetgyógyászAi részére szAkmAi továbbkéPzést 
tartunk november 21-én 10 órától 17 óráig a Központi Raktáráruházunk előadótermében (1184 Budapest, 
Nefelejcs u. 9-11.). Minden olyan FLP-s orvos és természetgyógyász jelentkezését várjuk a központi e-mail 
címünkre (flpbudapest@flpseeu.hu), akik érdeklődnek a termékek iránt. A regisztrációhoz szükséges a for-
galmazói kódszám, és az ETI szám. A részletes programot a jelentkezők részére kiküldjük.



Početak školske godine je označio novi ciklus 
Forever-a u Crnoj Gori. Najuspešniji saradnici  su se, 
poput đaka u skolskim klupama, ponovo našli u radnoj 

atmosferi na Danu uspeha u crnogorskoj predstavnici. 
Domaćin seminara je bila mlada i uspešna Alma Muratović, 
novi supervizor iz Rožaja. Voditeljka nam je dokazala kako 
mlada i uspešna poslovna žena može da se dokaže u poslu, 
bilo da radi u malom gradu sa par hiljada stanovnika ili u 
velegradu. Timski rad i poverenje koje je stekla u sponzore su 
joj bili vodilja do ove prve stepenice, a nadamo se da će tako 
biti i ubuduće.
Prisutne saradnike je pozdravio dr Branislav Rajić, regionalni 
direktor FLP-a u Srbiji. Velika je stvar biti u grupi saradnika koja 
je shvatila da duh privatnog preduzetništva i biznisa mora da 
se širi Crnom Gorom, a dvocifren porast prometa u prvih osam 
meseci ove godine u odnosu na prethodnu godinu su najbolji 
parametar dobrog temelja za uspešno poslovanje. Novi alati, 
poput FLP360 su nam dostupni, moderne tehnologije su u 
funkciji posla, te nam ostaje samo da ih iskoristimo. 
Savremeni način ishrane je našao veliko uporište u 
proizvodima Forever-a i praktično je nemoguće zamisliti 
savremeni život bez dodataka ishrani. Stres, kao neizbežan 
deo svakodnevnice, itekako pogađa naš organizam, a Forever 
je pronašao recept kako da neutrališe efekte ovog tihog ubice. 
Veliku zahvalnost dugujemo dr Lazarević Predragu, soaring 
menadžeru i jednom od zvaničnih lekara FLP-a na perdavanju 
kog smo ovog puta preko video linka preneli svim saradnicima 
u Podgorici. 
Upravo je potvrđeno u primeni Forever-ovih proizvoda u 
praksi da njihov kvalitet, jednostavnost primene i širok spektar 
delovanja čine korisnike zadovoljnim, probleme koje imaju 
rešava brzo i efikasno, a samim tim se proizvodi nameću sami 
od sebe i čine najbolju reklamu: zadovoljna usta korisnika ne 
ćute! Veliki čovek i vrsni poznavalac delovanja FLP proizvoda, 
safir menadžer dr Marija Ratković je vodila ovaj segment 
programa. 
Postao sam uspešan u ovom poslu tako što sam na samom 
početku doneo čvrstu odluku da ću da uspem, a potom sam 
kupio Tač paket. Karijeru privatnika sa stotinu poslova i istom 
količinom stresa sam zamenio karijerom menadžera, započinje 
svoje izlaganje novi menadžer Irfan Fijuljanin. Porizvode 
kupite i ostavite ih da „sami za sebe govore svojim kvalitetom“ 

a potom naučite druge ljude da je ovo biznis, a oni će naučiti 
svoje ljude biznisu,...Radite svakodnevno i postepeno se 
penjite ka svom cilju, živite u svom svetu i ostavite druge da 
žive u svom, ali im pre toga ponudite FOREVER! Šansa za 
uspehom ne bira vreme već traži spremne ljude. Statistika 
pokazuje da svega 5% ljude dobro poznaju suštinu mrežnog 
marketinga, naš deo posla je njihova konstantna edukacija i 
oduševljenje kojim predstavljamo ono što nudi FLP. Mrežni 
marketing je idealan alat za rad zasnovan na dva stuba: sa 
jedne strane su korisnici, a sa druge su distributeri, odnosno 
oni koji su nekada bili korisnici, objašnjava menadžer Tomić 
Boriša. Preporuka svima: radite ovaj posao jednostavno, 
jer samo tako mogu da se rade velike stvari, a samim tim 
mogu lako i da se kopiraju! Nema laži i prevare: kada nešto 
žarko želiš, to ćeš i ostvariti. Upravo je želja ono što nas gura 
napred i što će nam dati energije da istrajemo u onome ka 
čemu idemo. Čim pre naviknemo da dobijemo NE na poslovnu 
ponudu u obliku Forevera, tim pre ćemo biti uspešni u ovom u 
poslu. Soaring menadžer Milena Petrović je prosto „elektrana 
pozitivne energije“ i osoba koja nikoga nikada neće ostaviti 
ravnodušnim prilikom razgovora o prilikama koje se nude u 
mrežnom marketingu Forever Living Products-a. U poslovnom 
uspehu ne najvažnije otkriti dobitnu kombinaciju što pre. A ona 
je vrlo jednostavna: samodisciplina, odgovornost, istrajnost 
i vera u sebe i u druge ljude, a pogotovo sponzora. Veliki 
entuzijasta i radnik, safir menadžer dr Marija Ratković itekako 
ima kredibilitet da izjavi ovako nešto. Godine profesionalnog 
rada u struci, godine rada u FLP-u, osvojene sve nagrade 
i poverenje stotina hiljada ljudi. Vreme je da prestanete da 
izvan sebe tražite odgovore na pitanje zašto niste stvorili život 
i rezultate kakve želite, jer Vi stvarate kvalitet života koji vodite 
i rezultate koje dobijate. Vi i niko drugi! Nedostatak poslovnog 
cilja je preduslov neuspeha, a činjenica da svi imamo svoj stav 
i da je kod nekog pozitivan prema životu, a kod nekoga pak 
negativan, čini u startu veliku razliku. 
Čestitamo svim novim supervizorima i asisten supervizorima 
i nadamo se da ćemo ih na narednim seminarima gledati sa 
novim distributerskim značkama Forever-a.

Dr Branislav Rajić
Direktor

Forever Living Products doo Beograd
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24. siječnja,
Dan uspješnosti, 

SYMA arena

14-15. veljače Otvoreni  
Miklós Berkics Forever 

dijamantni tečaj, SYMA

4. travnja Turbo start 
(Dr. Sándor Milesz, 

Miklós Berkics )

21. ožujka 
Dan uspješnosti, 

SYMA arena

18. srpnja Dan uspješnosti, 
Arena SYMA

14. studenog Dan 
uspješnosti, Arena SYMA

12. rujna Dan uspješnosti, 
SYMA arena

1. kolovoza, Turbo start 
(Dr. Sándor Milesz , 

Miklós Berkics )

5. prosinca, Turbo start 
(Dr. Sándor Milesz, 

Miklós Berkics )

2-3. listopada 
DIJAMANTNI 

Holiday tečaj - Poreč
11. listopada, Turbo start

16. svibnja Dan 
uspješnosti, Arena SYMA, 

17. svibnja FLP Dan 
zdravlja, Arena SYMA

13-14. lipnja  Otvoreni  
Miklós Berkics Forever 

dijamantni tečaj, SYMA

23-24. svibnja Susret 
managera - Jehnjici 

30. svibnja Dan uspješnosti 
Rijeka, 

19. rujna Sonya Rijeka

17. listopada Dan uspješnosti 
Zagreb

14. studenog Turbo start 
Zagreb

 21. studenog Rođendanski 
Dan uspješnosti

7. studenog Dan uspješnosti 
Bijeljina

29. studenog Dan uspješnosti november 21. Success Day

4-5. rujna 
Managerski trening

21. lipnja Dan uspješnosti

20. rujna Dan uspješnosti 26. rujna Dan uspješnosti
21-27. rujna Eagle 

Managers Retreat, Cancun 
bit će podijeljen na 2 grupe, podjela će se 
obaviti nakon kvalifikacijskoga razdoblja, 

koja država će dospjeti u prvi ili drugi 
dio termina

27. lipnja Dan uspješnost

23. svibnja Dan uspješnosti 
Sarajevo

24. svibnja Dan uspješnosti 30. svibnja Dan uspješnosti29-30.svibnja 
Managerski trening

17. siječnja Danuspješnosti 
Zagreb, 31. siječnja Sonya 

Zagreb

28. veljače Turbo start Zagreb

14. ožujka Dan uspješnosti 
Rijeka

11. travnja Turbo start Rijeka Globalni Rally Singapur 
19-27. travnja

14. ožujka Dan uspješnosti 22. ožujka Dan uspješnosti 28. ožujka Dan uspješnosti

24. siječnja Turbo Start 25. siječnja Dan uspješnosti 31. siječnja Dan uspješnosti

FLP CroaTIa FLP sLoVENIa FLP sErbIa FLP MoNTENEgro gLobaL EVENTsFLP bosNIa & 
HErzEgoVINa

KALENDAR PRIREDABA  2015
DaTuMI TEčajEVa



Kako bi uspio dati točan odgovor na pitanje, prvo valja pogledati što želiš postići? Želiš li samo koristiti 
proizvode ili promijeniti svoj život? Često viđam kako ljudi žele uspjeh odmah, i to na najlakši mogući 
način. MLM ti to ne može ponuditi! MLM ti daje mogućnost sigurna, predvidiva života na duge staze, 
ako si voljan platiti cijenu!

Ako si stupio u kontakt s tvrtkom, tada je na početku 
jedan od najvažnijih zadataka uvidjeti da osoba koja si 
danas (u ličnosti, komunikaciji, načinu razmišljanja) još 

nije u stanju biti uspješna, ta osoba još nije sposobna izgraditi i 
držati u pogonu sustav. Trebaš se razvijati i mijenjati!

Početak puta stoga i jest proces, jer on ne završava učenjem 
tehničkih koraka. Prvi je korak da se između sponzora i 
sponzoriranoga razvije odnos povjerenja, jer kandidat stiže u 
svijet gdje je način razmišljanja drukčiji, gdje vladaju drukčija 
pravila. Početne bojazni netko treba razriješiti, a povezanosti, 
osnovne stvari, nove navike, način razmišljanja treba od 
nekoga naučiti. Ali treba shvatiti i način gradnje sustava, pa 
i rukovođenje! Ovdje vuk samotnjak ne može opstati, trebaš 
pustiti da te vode!

Važno je već u početku odlučiti da želimo postati profesionalci 
u ovoj struci. U najkraćem mogućem roku vrijedi shvatiti: ovaj 
se biznis temelji na nama i na kopiranju. Ubuduće nije važno ono 
što djeluje kod mene, nego što se kopira u mojem biznisu! Stoga 
je važno već od prvih koraka ispravno shvaćanje i vježbanje 
ekipne igre. Ako želiš veliku i stabilnu ekipu, na to uvijek valja 
pripaziti! Bez konzultacije ne možeš naučiti korake. Ne radi 
se o referiranju ili traženju referata, nego da trebaš što prije 

postati čovjek koji je sposoban graditi i držati u pogonu ovu 
mrežu. Stalno trebaš postavljati pitanja, razvijati svoju ličnost 
i pokušati naučiti sve što znaju oni koji su uspješniji od tebe. 
Svaki zanat ima svoje vještine, i ako ih naučiš i primjenjuješ na 
majstorskoj razini, tada uspjeh ne može izostati. U nas je takva 
tehnika izgradnja kandidata. Što prije shvatiš njezinu bit, što 
je prije naučiš valjano koristiti, to će i uspjeh stići prije, a što je 
najvažnije: trajan uspjeh!

Tehnički koraci kod svih su isti, ali je važno na koji ih način radiš, 
što prikazuješ budućim suradnicima, jer to će se kopirati u 
tvojem biznisu. Što prije započni samostalno, ali prvo pusti da ti 
sponzor pokaže sve korake. Počni zacrtavanjem ciljeva, usudi se 
maštati velike stvari! Popis imena bit će ti pravi kapital. Ako ga 
dobro napišeš, ispravno koristiš i kontinuirano širiš, ako naučiš 
upoznavanje s ljudima i traženje preporuke, nikada se nećeš 
morati brinuti da nećeš imati gdje raditi. Trebaš naučiti tehniku 
pozivanja i vježbati je dok ne postane prirodnom. Pravi rad 
koji donosi rezultate jest prezentacija. Najviše upravo tu učiš o 
biznisu, gradnji mreže od svojega sponzora. Pozorno prati svaki 
njegov korak, što zbog čega čini, na koji način čini, koja pitanja 
postavlja, na koji način komunicira! Ako ste dobro obavili 
skretanje pozornosti na bitne stvari, ako si dao i informacijski 
paket, tada će ponovni posjet biti odlučujući korak. Hoćeš li 

imati novoga stalnog kupca, hoćeš li imati novoga suradnika? 
Potvrdan odgovor znači početak puta! Ponovni posjet ona je 
točka na kojoj možeš mnogo toga naučiti, najviše se razvijati 
– ako paziš. Pripazi na tehniku pitanja, na obradu izlika, na 
verbalnu i neverbalnu komunikaciju!

Ako ste stigli dovde, slijede novi koraci: generiranje prometa, 
briga o kupcima, važnost 4cc bodova, učenje gradnje u 
dubinu! Od prvoga trenutka važno je samoobrazovanje. 
Ako to činiš dobro i shvatiš važnost priredaba, čitanja knjiga 
i slušanja CD-a, tada ti u biznisu može započeti duplikacija! 
Zahvaljujući samoobrazovanju postaješ vjerodostojan pred 
drugima, tako ćeš izraditi svoju sliku da na odgovarajući način 
predstavljaš ovaj biznis. Zahvaljujući tomu počinje tvoj razvoj 
u rukovoditelja, a i edukacija rukovoditelja u vlastitom biznisu.

Dok ne stigneš dotle, već ćeš shvatiti kako je KLJUČNI 
ČOVJEK, TAJNA tvojega biznisa si Ti sam! Pojam ključnoga 
čovjeka nije samo niz tehničkih koraka, nego pristup biznisu, 
cijelom životu. Ako to već osjećaš u sebi, ako se promjena 
već dogodila, stižeš do točke kada postaješ sposoban primiti 
odgovornost za sebe i za rad članova svoje ekipe. Možeš 
razmišljati je li stiglo vrijeme spaljivanja svih mostova iza sebe 
kako bi uzeo u svoje ruke vlastiti život, kako bi konačno živio 
slobodno. Ali za to trebaš ustrajno ići po putu.

Želimo ti sretno putovanje po putu uspjeha!

dr. Ibolya Bagoly i György Csuka
soaring manageri

Pristup ili
  POČETAK PUTA?
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POREČ ZOVE - POTICAJNI PROGRAM FLP MAĐARSKE I JUŽNOSLAVENSKE REGIJE
1. SIJEČNJA – 31. KOLOVOZA 2015.

DATUM HOLIDAY RALLYJA U POREČI: 2-3. LISTOPADA 2015.

1. RAZINA
1. siječnja i 31. kolovoza svaki mjesec broj osobnih, distributerskih bodova treba biti viši od 6cc 
+ Imaj najmanje jednog Holiday rally kvalifikanta, koji je u III. razdoblju HR-a (svibanj-kolovoz 
2015.) skroz aktivan.

Nagrada: 2 ulaznice za Holiday Rally 

2. RAZINA

3. RAZINA

1. siječnja i 31. kolovoza svaki mjesec broj osobnih, distributerskih bodova treba biti viši od 
8cc + imaj namanje jednog Holiday rally kvalifikanta, koji je u III. razdoblju Holiday rallya 
(svibanj-kolovoz 2015.) skroz aktivan.

Nagrada: 2 ulaznice za Holiday Rally, 2 autobusne karte

1. siječnja i 31. kolovoza svaki mjesec broj osobnih, distributerskih bodova treba biti viši od 10cc + imaj namanje 
jednog Holiday rally kvalifikanta, koji je u III. razdoblju Holiday rallya (svibanj-kolovoz 2015.) skroz aktivan.

Nagrada: 2 ulaznice za Holiday Rally, 2 autobusne karte, smještaj za 2 osobe

Ovaj program je predviđen prvenstveno za sponzore kvalificiranih suradnika kako bi na taj način osigurali svoju prisutnost na Holiday Rallyju. Za 
nove distributere program Holiday Rallyja se ne mijenja.
Osnovni uvjeti kvalifikacije za sve razine: Budi “aktivan” sve mjesece kvalifikacijskog razdoblja.Natječaj započinje 1. siječnja 2015., a završava 31. kolovoza 
2015. U kvalifikacijskom razdoblju trebaju se ispuniti svi kvalifikacijski uvjeti. Program vrijedi samo za distributere mađarske i južnoslavenske regije. Osobna 
je odgovornost svakoga distributera da gore navedeno protumači ispravno. Nagrade se ne mogu spojiti. Izvanredni postupak nije moguć ni u kojem slučaju. 
Nagrade se ne mogu prenijeti na druge osobe. Kvalifikanti Holiday rally programa ne mogu se kvalificirati i na program Poreč zove; naravno, mogu ispuniti 
uvjete, ali se ne mogu kvalificirati.

Kvalificiraj se, kako bi si osigurao mjesto na Dijamantni holiday rally!

4. RAZINA VIP
Između 1. siječnja i 31. kolovoza broj osobnih, distributerskih bodova neka je viši od 10 cc + imaj namanje jednog Holiday 
rally kvalifikanta, koji je u II. i III. razdoblju Holiday rallya (siječanj-kolovoz 2015.) skroz aktivan.

Nagrada: 2 ulaznice na Dijamantni holiday rally, 2 autobusne karte, smještaj za 2 osobe, pozivnica na VIP susret i 
slikanje u petak/subotu navečer, VIP posluga



Voditelji programa:  
Géza VarGa i dr. ilona VarGa Juronics

soaring manageri

Foreverova djeca
 dr. Terézia samu i andrás Bruckner

soaring manageri

Pozdravne riječi 
dr. sándor milesz 

državni direktor

15. studenog BudAPest

Kvalifikacija supervizora, assistant managera, članova Kluba osvajača, managera, predaja  registracijskih tablica, kvalifikacija vodećih managera, kvalifikacija assistant supervizora.

Vjeruj u sebe!
anGéla zsuzsanna koVács

managerica

F.i.T. programi
erika daVis 

senior managerica

novi naraštaj 
ádám naGy 

senior eagle manager

Pred nama je noVi žiVot
TiBor lapicz i orsolya lapicz lenkó 

soaring manageri






