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ELNÖKI ÜDVÖZLET

A közelmúltban tértünk haza a brazil Profit Share 
rendezvényről, Rio de Janeiróból. Szenzációsra sikerült, 
igazi megtiszteltetés, hogy együtt ünnepelhettünk. 

Mint mindig, ezúttal is hátborzongató és szívet melengető érzés 
volt, hogy sok-sok minősültet köszönthettünk a színpadon, 
és több százezer dollárnyi jutalmat oszthattunk ki ezen a jeles 
napon, elismerve e kiváló vezetők munkáját és elkötelezett 
erőfeszítéseiket. Ezek a rendezvények mindig rengeteg erőt 
adnak; csodás érzés együtt lenni barátainkkal, akik a világ 
számos tájáról érkeztek.

Nagyon fontos, hogy vállalatunk kiválósága elsősorban a sok 
nagyszerű embernek köszönhető, akikkel közösen dolgozunk. 
Minél több időt töltünk együtt, annál erősebben érzem: 
vállalkozásunk igazán egy „emberi üzlet”. Sikerünk sokkal 
nagyobb mértékben függ attól, mennyire vagyunk képesek 
hozzásegíteni másokat ahhoz, amire igazán vágynak, hogy 
fontosnak érezhessék magukat, mint attól, mit diktál a szigorú 
üzleti szemlélet. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
a jól működő és a gyakorlatban alkalmazható üzletfelépítési 
szisztémánkat háttérbe kellene szorítani. Inkább arról van szó, 
hogy tekintsünk Forever vállalkozásunkra úgy, mint valódi 
lehetőségre, lássuk meg, hogy több, mint egy hobbi vagy 
mellékes tevékenység. Nem szükséges szakirányú végzettség 
ahhoz, hogy vállalkozásunkban sikeres lehessen; ám legyen 
hajlandó keményen dolgozni, és foglalkozzon úgy 
a környezetében dolgozókkal, ahogyan azt szeretné, hogy 

önnel foglalkozzanak. Időnként adódnak félreértések 
a munkánkkal kapcsolatban – például hogy keménnyé, 
erőszakossá kell válnia annak, aki sikereket akar elérni. 
Alkalmanként valóban előfordul, hogy a céljaink eléréséért vívott 
munka során olyan mértékű stressz halmozódik fel bennünk, 
hogy türelmetlenné válunk, de az, ahogy ilyen helyzetekben 
viselkedünk, lesz majd a tükre annak, milyen vezetővé váltunk 
valójában. Talán ismerős a régi bölcsesség: „teher alatt nő a 
pálma”. A legjelentősebb vezetők mindig pozitív fellépéssel, 
magabiztosan dolgoznak, sosem látszik rajtuk, hogy nekik is 
vannak mindennapi gondjaik.

Igazi vezetővé válásunk több módon nyilvánulhat meg. Az 
egyik legszembetűnőbb tulajdonság talán a kedvesség, például 
a kifogások udvarias kezelése. Mint ahogy korábban már volt 
szó róla, az elutasítás nem feltétlenül jelent végleges nemet, 
sokszor csupán annyit tesz: „most nem”. Egy másik fontos 
tulajdonság a türelem fogyasztóinkkal, új üzlettársainkkal, alsó 
vonalainkkal és testvérvonalainkkal szemben. Soha ne sajnáljuk 
az időt kérdéseik megvitatására, így adjunk követhető mintát 
csapatmunkából és egymás tiszteletéből, így marad emlékezetes 
a munkánk, így válunk érdemessé a vezetésre.

Ne felejtsük el: senki sem tökéletes. Ám legyünk ezért hálásak, 
hiszen kihívásaink, a hibáinkból levont következtetések és a 
sikereinkből fakadó örömünk lesz a fonál, amellyel átszőjük 
életünk nagyszerű élményekkel díszített hímzett szőnyegét!

Emlékezni fognak ránk
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ORSZÁG IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

„Ha aranyat akarsz találni, akkor ott keresd ahol van” (William Juneau)

Mire önök ezeket a sorokat olvassák, már javában tart a Forever Living Products 
legnagyobb 2007-es rendezvénye, a World Profit Sharing Európai Rally Stockholmban, 
sőt már a kezünkben tartjuk azt a táblát, amely elismerése a magyar és a délszláv 

csapat egész éves munkájának. Bármerre járok a régióban, mindenütt pörgés vár, felgyorsultak az 
események, hetente több ezer munkatársunk vesz részt különböző képzéseken, oktatásokon.

Elindult a szekér; ahogy mondani szokták, megy a szekér, hihetetlen módon beindult 
a csapat. Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra egy pontosan megtervezett forgatókönyv 
szerint zajlik az életünk – ez a mi marketingrendszerünk. Hetente több ezer ember tanul több 
száz szakembertől egy szakmát; nem akármilyen szakemberektől, világszínvonalú oktatóktól, 
a XXI. század egyik meghatározó szakmáját, a multi level marketinget. Ha először hallod 
ezt a kifejezést, tudnod kell, ez egy többlépcsős értékesítési rendszert jelent.

Oktatnak azért, hogy önből, belőled Közép-Európa legjobb szakembere váljék. Mért 
fontos ez? Önnek, neked fontos, hogy biztonságban élj, hogy céljaid lehessenek, hogy ne 
csak a mának élj, legyen jövőképed, és tagja lehess egy olyan lendületes csapatnak, amelyik 
ma Európa leggyorsabban növekvő hálózata. Lendületbe jönni és lendületben maradni nem 
egyszerű feladat, de bízhatsz benne, hogy egy professzionális csapat vesz körül, akik meg 
tudják neked mutatni a helyes kiutat, ha most éppen válságban vagy, megoldásokat keresel, 
vagy netán nem érzed túl jól magad.

Fogadd el a segítséget, légy sokkal nyitottabb, mint eddig voltál, fogd meg a kinyújtott 
kezet, engedd, hogy vezessenek! Ez épp olyan fontos, mint a létezés, a lélegzetvétel – 
mert ha velünk együtt lépsz, egy napon téged is követni fognak.

Óriási az a lendület amellyel vállalkozó munkatársaink nap mint nap épitik a Forever 
hálózatát, itt a közép európai régióban. Ezt a lendületet megtartva munkatársaink és 
vásárlóink százai csatlakoznak ma a hálózathoz, hogy a külső körülményekre nem figyelve 
létrehozhassuk a mi országunkat, melyben kiegyensúlyozott boldog, gazdaságilag gazdag 
hátérrel élő emberek tevékenykednek.

Hajrá FLP Magyrország!

DR. MILESZ SÁNDOR

Lendületben 
maradunk
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Cégünk első magyar regisztrált 
orvosa, Dr. Kassai Gabriella, 
a tőle megszokott pazar 

eleganciával lépett a nézők elé. Bőrünk 
egészségének megőrzése érdekében 
nem elegendő, ha csak alkalmanként 
teszünk érte. Az a leghatásosabb, ha 
olyan életformát választunk, amely 

ezt hosszú távon biztosítja. Bőrünk 
a legérzékenyebb jelzőrendszerünk, 
amely nemcsak a külső hatásokra 
reagál, hanem a szervezetünk 
működési zavaraira is egyértelműen 
utaló jeleket mutat.

Táplálék kiegészítőink használata 
mellett elsődleges, hogy gondunk legyen 
a megfelelő mennyiségű és minőségű 
folyadék bevitelére. Erre megoldás új 
termékünk, a Forever-víz, a Sirona. 
Az anyagcsere megváltozásával, 
a faggyúmirigyek működésének 
lanyhulásával párhuzamosan a bőr 
elvékonyodik és szárazabbá válik. 
Ezzel nemcsak védtelenebb lesz a külső 
fertőzésekkel szemben, hanem érzékeny 
és sérülékenyebb is.

Egy sárga Aloe-flakont szimbolizáló 
kerekes bőrönddel megjelent Berkics 
Miklós. Neve minden FLP-tag 
előtt ismeretes. Ezt a megérdemelt 
népszerűséget szorgalmas, kitartó, 
tíz éve folyamatos, rendszeres napi 
nyolcórai munkájával érte el. Remek 

humorával fűszerezett előadásában 
beszélt a Fleur de Jouvance készlet 
használatáról. Gyakorlatból ismeri, 
hogyan kell alkalmazni, és hogyan 
kell bemutatót tartani belőle. Kiváló 
előadását a lányok viharos tapsa 
köszönte meg.

Haladtunk tovább termékeink 
ismertetésében. Következett a scrub 
(bőrradír), arcszövet-, szemránckrém 
egy fiatal, célorientált, kőkemény 
hálózatépítő, Hertelendy Klára 
előadásában. Divat az egészségtudatos 
életmód. A kor előrehaladtával 
fokozatosan leépülnek a bőr 
feszességéért felelős kollagén rostok. 
Ennek következtében kevesebb vizet 
képes tárolni, ezért veszít feszességéből, 
rugalmasságából. Ezen az Aloe Scrub 
alkalmazásával úgy tudunk segíteni, 
hogy az elhalt hámsejteket kíméletes 

Sonya kozmeti

Március 22-én vendégek, 
előadók, szervezők egyaránt 

lázas izgalommal várták 
a programot. Álomszép 

virágcsokrok, káprázatosan 
elrendezett termékek voltak 
a szépségszalonnak is beillő 

színpadon. Megszólalt a 
zene, és kezdetét vette a már 
nagyon várt szépségápolási 

műhelymunka.

UNGÁR KATA
manager

SONYA KOZMETIKAI SZÉPSÉGNAP

FOTÓ: KANYÓ BÉLA
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módon eltávolítjuk a hatóanyagok 
könnyebb felszívódása érdekében. 
A szemránckrém csökkenti 
a könnyzacskók duzzanatát, módfelett 
alkalmas az érzékeny szemkörnyék 
bőrén az optimális ápolásra.

Az Alpha-E faktor, R–3, Epiblanc, 
szemfestéklemosó napi szintű 
alkalmazásával a bőr rugalmas lesz, 
tartása, körvonalai feszesebbé válnak, 
az apróbb ráncok eltűnnek, vagyis 
összességében egészségesebb, frissebb, 
fiatalosabb bőr képződik. Ezeket 
ecsetelte Péterbencze Anikó, aki 

valóban termékeink reklámja. Alakján 
nem hagyott nyomot három gyermeke, 
bőre hibátlan, haja csodálatos. Bizony-
bizony, így is kinézhetnénk, azonban 
tenni kell érte. Aloe vera alapú 
termékeink jelentősen gazdagítják 

a szépségipart, lehetőséget teremtenek 
arra, hogy a növény erejével, 
kíméletesen, ugyanakkor hatékonyan 
lépjünk fel a korral jelentkező 
nemkívánatos tünetek ellen.

Időközben, mintegy háttér gyanánt, 
Mészáros Ildikó, Sonya szalonunk 
kozmetikusa a gyakorlatban mutatta be 
Becker Éva munkatársunkon a Fleur 
de Jouvance bőrfiatalító hatását. Óriás 
kivetítőkön minden kedves érdeklődő 
figyelemmel kísérhette a munkát. Éva 
két kisgyerek nagyikája, túl van az 
50. évén. Vállalja a korát, és teheti, 
hiszen a képzésen lévő emberek között 
végigsétálva mutatta be arcbőrét és 
sminkjét a kezelés után. Az emberek 
fényképezték, simogatták az arcát. 
Gratulálunk! A gyakorlatban láthattuk: 
győz a bőrápolás.

Eddig is tudtuk, hogy barátok 
közt vagyunk, de most aztán 
igazán meggyőződhettünk erről. 
Rékasi Károly színművész, FLP-
manager kápráztató vidámsággal 
átszőtt előadásában beszélt az ápolt 
férfiakról, a natúrkozmetikumok 

térhódításáról. Megosztotta velünk 
terméktapasztalatait, bepillantást 
engedett abba, hogy ő mint apa 
hogyan terelgeti fiát, Zsigmondot, 
vagyis Zsebit türelmes szeretettel 

a termékeink felé. Hihetetlen, de 
izgult az előadása előtt! Csodaszépen, 
választékosan, szófordulatokkal 
tarkítottan használta felkészült 
bemutatója során a magyar nyelvet.

(folytatás következik)

ikai szépségnapok

SONYA KOZMETIKAI SZÉPSÉGNAP
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Sok hónapos kitartó és szorgalmas 
munkájuk betetőzéseként érte 
a megtiszteltetés Antonijević 

Biljanát és Slobodant, hogy ők 
lehetnek a belgrádi Success Day 
házigazdái. Sikerük egy példás 
csapatmunka, amellyel a csodálatos 
munkatársak szüntelenül és odaadóan 
támogatják szponzoraikat. Biljanának 
és Slobodannak még nagyon sok sikert 

kívánunk a Forever soraiban végzett 
munkájukhoz.

Branislav Rajić területi igazgató 
szívélyesen köszöntötte a Success 
Day résztvevőit, és beszámolt azokról 
az újdonságokról, amelyek 
a jövőben gazdagítják az FLP Szerbia 
tevékenységét. Az FLP lankadatlan 
erővel halad előre, megváltoztatja 

Az FLP lankada

ANTONIJEVIĆ 
BILJANA

manager 

A Belgrádban rendezett 
februári Success Day 

összejövetelünket egy rövid 
reklámfilmmel kezdtük, 

amely bemutatta, hogy 
a Forever Living 

Productsszal álmaink 
határán is túl 

szárnyalhatunk.

FOTÓ: OSTOJIĆ DIMITRIJE

ANTONIJEVIĆ 
SLOBODAN

manager

FOREVER SUCCESS DAY
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az emberek sorsát, mert a döntés, 
a tevékenység és a munkasikerek 
élvezetének szabadságát nyújtja. 
Reméljük, hogy a jövőben Szerbiában 
és a határokon túl is még több 
munkatársunk győzi le az eléjük gördülő 
akadályokat az FLP segítségével.

Branislav Petrušević Petrući, a 
belgrádi Indeks egyetemi színház 

kiváló színésze évek óta nagy sikerrel 
szórakoztat bennünket fergeteges 
utánzásaival és mindig időszerű 
szellemes történeteivel. Nagyon jó 
hangulatban vártuk a Success Day 
kitűnő műsorát. Köszönjük kiváló 
színészünk előadását!

Megfelelő táplálkozással jobb 
életminőséget érhetünk el, és ez 

különös jelentőséget nyer akkor, 
amikor családot szeretnénk alapítani. 
Az FLP-termékek jótékony hatása nagy 
segítséget nyújt mindkét házastársnak a 
fogamzás nehézségeinek leküzdésében. 
Dr. Tomanović Snežana egész életét 
annak szentelte, hogy kimagasló 
eredményeket érjen el a házastársak 
segítésében az orvostudomány és az 
Aloe termékek együttes hatásának 

tlan erővel halad előre

FOREVER SUCCESS DAY
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köszönhetően. Köszönjük Tomanović 
doktornő kiváló előadását!

Az új tapasztalatok örök mozgatóerőt 
és ösztönzést jelentenek a nehézségek 
leküzdésében, s irányt mutatnak az 
egészséges életmód felé vezető úton. 
Dr. Miškić Olivera munkatársunk 
vezetésével gazdagítottuk tudásunkat 
a csodálatos FLP-termékek fogyasztói 
és orvos munkatársaink alkalmazott 
tapasztalatával. Köszönet azon 
munkatársainknak, akik bátran 
kiálltak a színpadra, és megosztották 
velünk tapasztalataikat!

Az új supervisorokat, assistant 
managereket és managereket 
jókívánságokkal és gyönyörű 
csokrokkal köszöntöttük. Reméljük, 
hogy újonnan minősült munkatársaink 
nem állnak meg az elért szinten, 
hanem már a közeljövőben magasabb 
lépcsőfokra hágnak az FLP 
marketingtervében.

Svetlana Klenkovska manager 
munkatársunk békés családi 
életében mindig anyagi biztonság 
uralkodott, mert ügyesen ötvözte 
saját munkasikereit férje eredményes 
labdarúgó-pályafutásával. Svetlana 
fényes FLP-jövőképét már a férje, 
gyermekei, unokája és az egész, 
csodálatos munkatársakból álló 
nagy csapata is ismeri. Barátkozások, 
utazások, feledhetetlen napok és 
minden határt áthidaló munkája azt 
sugallja, hogy ez FOREVER (örökké) 
végezhető.

Miért pont az FLP az elmúlt években? 
Már kilenc éve nap mint nap az FLP-
termékekkel, marketingtervével és 
olyan munkatársakkal foglalkozik, 
akik önzetlenül segítenek, hogy közös 
sikereket érjenek el a mindennapi 
életben és munkájukban. Damnjanović 
Andrija manager munkatársunk 
óriási tapasztalatra tett szert munkája 
során, amikor számos kapcsolatot és 
szerteágazó marketinghálózatot épített 
ki. Andrija életében óriási változásokat 
hozott az FLP. Tisztábban látja 
a jövőképét, igényeit, és kihasznált 
minden lehetőséget, amelyet az FLP 

nyújtott. Gratulálunk Andrijának, és 
reméljük, hogy a következő kilenc év 
minden tekintetben még sikeresebb és 
jobb lesz számára.

A Hódítók Klubjába azok 
a munkatársaink tartoznak, akik 
jelentősen megnövelték forgalmukat 
az előző időszakhoz viszonyítva. 
Szeretnénk, ha minden hónapban 
újabb és újabb munkatársaink érnék 
el a klubtagságot. Egyben gratulálunk 
Kalajdžić Milicának, aki első 
helyezést ért el a Hódítók Klubjában.

Elgondolkoztatok-e valamikor 
a SOARING szó jelentésén? 
Törekedést, minden határon 
túl szárnyalást, újabb célok és 
magasságok felé haladást jelent… 
Ezért lett ez a szint útjelző 
világítótorony új soaring manegerünk, 
Ostojić Boro részére. Életében nem 
minden valósult meg úgy, ahogy azt 
még az iskolapadban elképzelte. Az 
elmúlt időszakban számos nehézséget 
győzött le, és váratlan eseményekkel 
kellett szembesülnie. Sikereiből 
új erőt és eltökéltséget merített, 
ezzel győzte le az elébe tornyosuló 
összes akadályt, amely hátráltatta 
fejlődését. Reméljük, hogy Ostojić 
Boro FOREVER… alkalmazza a 
siker titkát, és eléri álmait. Biztosak 
vagyunk abban, hogy nem áll meg a 
soaring manager szinten. Gratulálunk 
sikereihez!

Goca Tržen előadóművész óriási 
sikert aratott. Bebizonyította, 
hogy terhesen is kimeríthetetlen 
erőt sugároz. Goca mindig kedves 
vendégünk. Könnyű szülést és 
örömteli anyaságot kívánunk neki!

A színpadon először láttuk a sas 
kitűzőket, amelyek viselőiket 
olyan tulajdonságokkal ruházzák 
fel, amelyekkel újabb célok felé 
szárnyalhatnak.

RAJIĆ BRANISLAV
Az FLP Szerbia területi igazgatója

FOREVER SUCCESS DAY
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MAGYAR BÁL

DÉVAI KOVÁCS GYULA
assistant manager

tudósítása

A bál vendéglátói, 
dr. Milesz Sándor és Milesz 
Hoch Adrienn üdvözölték a 

vigasságra érkező vendégeket. 
Mint a korábbi években, 

úgy az idén március 10-én 
is pazar programok várták a 
bálozókat, s az egyébként is 

pompázatos helyszín, a Sziráki 
Kastély összes terme ünnepi 

díszbe öltöztetve fogadta 
a résztvevőket. 

5.

FOTÓ: KANYÓ BÉLA
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A kastély lépcsőfeljárójánál 
fekete prémszegélyes, kék 
mentés hajdúk igazították a 

bálterem felé az érkezőket. Bent az 
előbb már említett országigazgató és 
neje köszöntötték a vendégeket egy 
pohár gyöngyöző pezsgő kíséretében. 
A hoszteszek a hölgyeknek egy szál 
számozott rózsával, az uraknak 
számozott kokárdával kedveskedtek. 
(Ezek segítségével lehetett a bálkirály és 
a bálkirálynő kilétére szavazni.)

A Magyar Bált fél évtizede rendezték 
meg először, elsősorban azzal a céllal, 
hogy mutassuk meg s mutassuk fel saját 
értékeinket, a zenétől kezdve a divaton 
át a gasztronómiáig, a magyaros 
mulatságig. Ennek megfelelő volt 

az idén is a bálozók toalettje. Sokan 
magyaros ruhában, díszmagyarban, 
Bocskay-sapkában, atillában érkeztek, 
kedves volt a szemnek a sok zsinóros, 
magyaros mente – egyébként Sir 
Alexander is aranyszövetű, gazdagon 
hímzett díszmagyarba öltözött, 

nyakában – merthogy lovag – a máltai 
kereszttel. 

Többen – tudniillik a bál a Forever 
régiós rendezvénye is volt – szűkebb 
pátriájuk népviseletében érkeztek, 
s bőven akadtak olyanok, akik a 
mindenkori standard társasági 
öltözetet, a szmokingot részesítették 
előnyben. 

A Forever magyarországi alapítója, 
Szabó Józsi fekete Bocskayban, a 
pesti területi igazgató, Lenkey Péter 
hasonlóan elegánsan, míg a szlovén 

és a horvát területi igazgatók, Kepe 
Endre, dr. Molnár László és párjuk 
népviseletben érkezett. 

A  Magyar Rend Nagymestere, 
a szintén máltai lovag dr. Király 
Csaba ezúttal szmokingban tette 
tiszteletét, nemkülönben Stevo is, 
aki feleségét, Veronikát kísérte, 
egyébként Lomjanskiék a régió első  
termékforgalmazói. 

A boszniai területi igazgató, dr. 
Szlavko Palekszics ugyancsak 
kifogástalan szmokingot öltött, 

MAGYAR BÁL
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nyakában a máltai kereszttel, lévén ő 
is Sir. S akkor még nem említettük 
Papp Imrét, aki fekete mentéjével csak 
kiemelte neje, Péterbencze Anikó 
magyaros ruháját. 

A minden idők legfiatalabb 
elsőbálozója büszke címet minden 
bizonnyal Milesz Jázmin Virág 
kaphatná (hat és fél hónapos), aki – az 
illem no meg zsenge kora okán – szülei 
kíséretében, először tette tiszteletét 
az ötödik alkalommal megrendezett 
társasági eseményen.

Míg gyülekeztek a vendégek, az 
előtérben Dévai Nagy Kamilla 
és Krónikás Zeneiskolájának 

növendékei adtak fogadózenét, 
természetesen magyar dalokat 
interpretálva. 

Hét órakor a díszteremben dr. Milesz 
Sándor köszöntötte a vendégeket, majd 
megnyitotta a bált. 

A nyitó keringő után a házigazdák, 
Dukai Regina és Horváth Károly 
ismertették a programokat, utána 
Kinizsi Ottó mondott verset, majd 
a 125 éve született Kodály Zoltánra 
emlékeztünk. 

Csák Péter zongoraművész erre az 
alkalomra átdolgozta a Felszállott a 
pávát, a művet kíséretében Berkes Gabi 

adta elő. A balettművészek polkája pedig 
már az össztánc nyitányát jelentette.

Fél órával később a táncolók a pince 
boltozatos étterme felé vették az 
irányt, ahol ízes falatok várták őket. A 
magyaros menü egyben gasztronómiai 
attrakciónak is bizonyult. Először 
fácánmellet kínáltak aszpikban, majd 
citromos nyúlraguleves következett. 
Főfogásként tökmaggal töltött 
őzsültet szervíroztak vajas morzsába 
forgatott krumplinudlival, desszertként 
pedig Calvados-mártással leöntött 
almás tojáslikőrpudingot adtak. 
A vacsorát Dévai Nagy Kamilla 
és zenésznövendékei reneszánsz 
muzsikával körítették. (Itt jegyezzük 
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meg, hogy az éjfél után kínált étkek 
– a csülkös-fokhagymás krumplileves, 
a lángos savanyú káposztával s az 
aszaltszilva-kompótos mákos guba – is 
kiállták volna bármely finnyás ízlésű 
gasztronómus kritikáját.)

A jól sikerült lakoma után esztétikai 
élvezetek vártak a nagyérdeműre: 
reneszánsz s egyben magyaros 
divatbemutató következett Bartunek 
Katalin és Hampel Katalin archaizáló 
ruháiból. S e kreációk láttán önkéntelenül 
is felvetődött a kérdés, vajon miért nem 
látunk bálokon, társasági eseményeken 
partikon többet e ruhákból, hiszen 
magyarságukban gyönyörűek.
Az Alpha Band zenekar hajnalig 

zenélt, keringők, polkák, tangó és 
rock and roll váltották egymást 
végkimerülésig.

A könnyedebb zenére és 
operettdallamokra vágyóknak a 
visszatérő csapat, Puka Károly és 
cigányzenekara muzsikált a borozóban, 
s igen zajos tetszésnyilvánítás kísérte 
Bódi Barbara és Szabó Dávid 
operettslágereit is.

Háromnegyed tizenkettőkor 
megkoronázták a bálkirályt és 
-királynőt; a kitüntető címeket a 
közönség szavazatai alapján a szlovén 
területi igazgató, Kepe Endre és 
kísérője, Misa kapták. 

Éjfélkor a kastély előtti 
parkban látványos tűzijátékban 
gyönyörködhettek a kabátokba 
burkolózó bálozók, s kénytelen-
kelletlen a felriasztott sziráki lakosok is, 
bár ők már hozzászokhattak az évente  
megismétlődő látványossághoz.

A díszteremben a szalonzene, a 
borozóban a cigánymuzsika a hajnali 
órákig tartott, majd lassan aludni 
tértek a vendégek. Búcsúzáskor az idén 
is fogadkoztak, mint korábbi hasonló 
alkalmakkor: „Jövőre veletek ugyanitt!”
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  1.  Tamás János és 
Tamás Jánosné

  2.  Tanács Ferenc és 
Tanács Ferencné

  3.  Dr Molnár Gyula és 
Dr.Tóth-Baranyi Zsuzsanna

  4.  Rudics Róbert és 
Rudicsné Czinberics Ibolya

  5.  Császár Ibolya Tünde
  6.  Bognár Gábor 
  7.  Róth Zsolt és 

Róthné Gregin Tímea
  8.  Nagy Zoltán és 

Nagyné Czunás Ágnes
  9.  Strifler Lászlóné és 

Strifler László
10.  Senk Hajnalka

  1.  Kuzmanović Vesna és 
Kuzmanović Siniša

  2.  Jović Ranđelović dr. Sonja és 
Ranđelović Dragan

  3.  Stojanović Emilija és 
Stojanović Nenad

  4.  Lomjanski Stevan és 
Lomjanski Veronika

  5.  Mitov Tamara és 
Mitov Saša

  6.  Dragojević Goran és 
Dragojević Irena

  7.  Mitrović-Pavlović Milan és 
Pavlovic Biljana

  8. Nakić Marija
  9.  Fabian Rozsa
10.  Skorić Zoran és 

Skorić Dragica

MAGYARORSZÁG SZERBIA, MONTENEGRÓ, KOSZOVO  

CONQUISTA
2007. február hónap leg

MINŐSÜLÉSEK

Hódítók 
Klubja 

Az első tíz 
forgalmazó 

a személyes 
és non-manageri 

pontok alapján
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  1.   Stilin Tihomir és 
Stilin Maja

  2.  Calušić Dubravka és 
Calušić Ante

  3.  Ciler Dominik és 
Ciler Stefanije

  4.  Drastić Dušan és 
Drastić Marija

  5.  Culjak Marica és 
Culjak Blago

  6.  Žutinić Momo és 
Žutinic Mare

  7.  Stazić Juliana
  8.  Jezl Vladimir és 

Jezl Irena
  9.  Durković Lidija Antonija és 

Durković Rajko
10.  Lesinger Ivan és 

Lesinger Danica

  1.  Dragić Meriha és 
Dragić Dragan

  2.  Mustafić Subhija és 
Mustafić Safet

  3.  Njegovanović Vaselije 
  4.  Duran Mensura és 

Duran Mustafa
  5.  Djordjevic Radmila
  6.  Glavinka Željko
  7.  Hodžić Dr.  Sead
  8.  Višić Cvijeta
  9.  Kadribašić Ribana és 

Kadribašić Mensud
10.  Rover Lidija és 

Rover Dragica

  1. Božnik Slavica
  2.  Majčen Manja és 

Majčen Sandi
  3.  Iskra Rinalda és 

Iskra Lučano
  4.  Arbeiter Jožica és 

Dr.  Arbeiter Miran
  5.  Brumec Tomislav
  6.  Sarlah Marjana és 

Sarlah Marjan
  7. Praprotnik Toncka
  8.  Žitko Ema és 

Žitko Miran
  9. Brumec Lovro
10. Smid Slavica
  

HORVÁTORSZÁG BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA SZLOVÉNIA

TADOR CLUB
gsikeresebb termékforgalmazói

MINŐSÜLÉSEK
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FLP Magyarország, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Szlovénia

Együtt a siker útján
Molnárné Kalcsu Klára

Senior manager szintet ért el

Beer Tamás és 
Beerné Nagy Andrea
Bogdán Ervin és 
Bogdánné Szabó Katalin
Dr. Bencsik Barbara
Dr. Jánosdeák Gáborné és 
Jánosdeák Gábor
Dr. Tamás Erzsébet és 
Dr. H. Kovács Zoltán

Fehérvári Antal és 
Fehérváriné Kovács Zsuzsanna
Herczeg Mariann
Horváth Zoltánné és 
Horváth Zoltán
Hócza Tibor és 
Hóczáné Berczi Mária
Ládi Klára és Szikszai Béla
Lieber Brigitta

Majcen Manja és Majcen Sandi
Major István és 
Majorné Kovács Beatrix
Major Tamás és Major Tamásné
Mitrović-Pavlović Milan és 
Pavlović Biljana
Nádudvari Zsolt
Prohászka Józsefné és 
Prohászka József

Racskó Katalin
Schulhof Ernőné
Tóthné Barna Csilla
Vámosi Attila 
Vígh Sándorné és Vígh Sándor
Varga Tamás
Vas József
Vuityné Sárándi Klára és 
Vuity Antal

Manager szintet ért el

Bakos Antal és Bakos Éva Natália
Balog Gáborné
Dobos József Rajmund és 
Dobos Edit
Erdős Tamás és 
Erdősné Solymosi Edit
Fábián Rózsa és Fábián József
Ferencz László
Grzinčić Alen
Gyurjánné Béres Zsuzsanna és 

Gyurján László
Hamar Tímea
Hegedűs Lászlóné és 
Hegedűs László
Hegedűsné Nagy Klára és 
Hegedűs László
Hordós Ágnes
Iskra Rinalda és Iskra Lučano
Krizsai Györgyné és Krizsai György
Laginja Flavia

Matuska Istvánné
Mazug Miklósné és 
Mazug Miklós
Molnár Ibolya és Domokos András
Patkós Györgyi és Patkós Péter
Petrović dr. Aleksandar és Đuknić 
Petrović Mirjana
Radošević Igor
Sipőcs Józsefné
Škorić Zoran és Škorić Dragica

Sukály Tamás és 
Sukályné Takács Tímea
Szendi Gézáné
Szimuly Csilla
Tián Ernőné és Tián Ernő
Tóth Anett
Tóth Lászó és Péczer Erika
Varga Jánosné
Varga Ferencné és Varga Ferenc
Vincze László és Vincze Lászlóné

Assistant manager szintet ért el

Agócs Judit
Aleksandar Dakić
Ašceric Nataša és Ašceric Cvetin
Bárány Gergely István és Bárányné 
Maczali Csilla
Bárányné dr. Szabó Éva és 
Bárány István
Bársony Balázs és 
Bársonyné Gulyka Krisztina
Béki Istvánné
Béres László
Balog Veronika és Balog József
Barták András
Benedek Anna és Tarnavölgyi Gábor
Berjanović Slavoljub és 
Berjanović Radica
Berta Lilian
Biróné Nagy Anikó és Biró  István
Blahunka László és 
Blahunkáné Nádas Krisztina
Blahóné Gali Erzsébet és 
Blahó János
Bocskai Jánosné
Bökönyi Istvánné
Bús Sándor Mártonné és 
Bús Sándor Márton

Čenčić Darinka és Čenčić Stojan
Csatári László
Csendes Georgina
Csongrádi Anikó
Csontos Sándor és 
Csontosné Vajna Ildikó
Czók Krisztián
Dánku Ilona Marianna és 
Dánku Mihály
Danka Rozália
Demhardt Margit
Đordjević Donka és Đordjević Saša
Đukić Stojan és Đukić Verica
Donko Katalin
Dr. Petrović Zorica és 
Petrović Aleksandar
Dr. Csatári József
Dr. Dorka Dénes Áron
Dr. Muha Miklós és 
Dr. Muha Miklósné
Dr. Tasnádi Ágnes
Fabian Zoltán
Fabian Gabor és Fabian Eleonora
Farkas Albertné
Farkasné Szeles Gyöngyi és 
Farkas Norbert

Forndron Éva
Forróné Papp Mária és Forró Csaba
Fű Attila és Fű Attiláné
Füziné Németh Klára
Gál Lászlóné
Havasi Zsolt és Nagy Helga
Hegedűsné Melczer Andrea és 
Hegedűs József
Heiner Ágnes
Heiter Éva
Herendi Szabolcs
Hollóné Czvack Marianna
Horváth Mihály és Unghy Ibolya
Ifj. Kristóf László
Ignjatović Jelena és 
Ignjatović Goran
Illés Tibor
Jakab Annamária
Jakobi Lászlóné és Jakobi László
Juhas Lajos és Juhas Erzsebet
Jurišić Jelena
Kadribašić Ribana és 
Kadribašić Mensud
Kiss Adrienn
Kiss Miklós és Kiss Erika
Kiss Istvánné

Knisz Tamás
Kopa Péter
Kovács Gyuláné
Kovács László és Kovács Lászlóné
Kovács Elekné és Kovács Elek
Kovács József és 
Kovácsné Mercs Mónika
Kovács Hajnalka és Ungvári László
Kovács Sándor és 
Kovácsné Szabó Ildikó
Kovács János
Kovács Zsolt
Kurucz-Morvai Tiborné és 
Kurucz-Morvai Tibor
Körmendi Viktória
Lados Csaba
Lajter Anna és Szakál Antal
Laslinger Ferenc és Kozma Rita
Lazić Maja és Lazić Dragić
Lugosi Dénes
Máté Istvánné
Majorné Tihanyi Hajnalka és 
Major László
Majoros Éva
Malatinszki Péter és Malatinszkiné 
Földi Piroska

Supervisor szintet ért el

FEBRUÁR HAVI MINŐSÜLÉSEK
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I. szint

Ádámné Szőllősi Cecília és 
Ádám István
Atanasov Divanis
Babály Mihály és Babály Mihályné
Bakó Józsefné és Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella és Gesch Gábor
Barnak Danijela és Barnak Vladimir
Bánhegyi Zsuzsa és 
Dr. Berezvai Sándor
Brumec Tomislav
Becz Zoltán és Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta és 
Papp-Váry Zsombor
Bognárné Maretics Magdolna és 
Bognár Kálmán
Bojtor István és 
Bojtorné Baffi Mária
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó és 
Kovács Gábor
Csuka György és 
Dr. Bagoly Ibolya
Csürke B. Géza és 
Csürke Bálintné
Darabos István és Darabos Istvánné
Davidović Mila és Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila és 
Csisztuné Pájer Erika
Dr. Dóczy Éva és Dr. Zsolczai Sándor
Dr. Farády Zoltán és 
Dr. Farády Zoltánné
Dr. Farkas Margit és Szabó János
Dragojević Goran és 
Dragojević Irena
Fejszés Ferenc és Fejszésné 
Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde és Láng András
Halomhegyi Vilmos és 

Halomhegyiné Molnár Anna
Haim Józsefné és Haim József
Hanyecz Edina
Hári László és Hegyi Katalin
Heinbach József és 
Dr. Nika Erzsébet
Hertelendy Klára
Jakupak Vladimir és 
Jakupak Nevenka
Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
Kása István és Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária és 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám és Ótós Emőke
Knisz Péter és Knisz Edit
Dr. Kovács László és 
Dr. Kovács Lászlóné
Kovács Zoltán és 
Kovácsné Reményi Ildikó
Kuzmanović Vesna és 
Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor és 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Mayer Péter
Markó Mária és Markó Antal
Márton József és 
Mártonné Dudás Ildikó
Mičić Mirjana és Harmos Vilmos
Milanović Ljiljana
Milovanović Milanka és 
Milovanović Milislav
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László és 
Dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija és Nakić Dusan
Miškić Dr. Olivera és Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd és Csordás Emőke
Dr. Németh Endre és Lukácsi Ágnes
Németh Sándor és 
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona és Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Tibor és Papp Tiborné

Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena és Petrović Milenko
Radóczki Tibor és Dr. Gurka Ilona 
Ramhab Zoltán és Ramhab Judit
Révész Tünde és Kovács László
Rudics Róbert és 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Šaf Ljiljana és Šaf Vladimir
Senk Hajnalka
Stegena Éva
Stilin Tihomir és Stilin Maja
Pintér Csaba és Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné és Szabó Ferenc
Szabó Péter és Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit és 
Schlepp Péter
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János és Juhász Dóra
Széplaki Ferencné és 
Széplaki Ferenc
Szidiropulosz Angelika és Miklós 
Tamás János és Tamás Jánosné
Tanács Ferenc és Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika és 
Dr. Tombácz Attila
Tóth Csaba
Ugrenović Miodrag és Ugrenović Olga
Virágné Tóth Erika és Virág Tibor
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. szint

Bánhegyi Zsuzsa és 
Dr. Berezvai Sándor
Bíró Tamás
Botis Gizella és Botis Marius
Czele György és Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin és 
Dr. Seres Endre
Erdős Attila és Bene Írisz
Fekete Zsolt és Ruskó Noémi
Gecse Andrea     

Illyés Ilona     
Janović Dragana és Janović Miloš      
Kis-Jakab Árpád és Kis-Jakabné 
Tóth Ibolya
Nagy Gabriella
Nagy Katalin 
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre és Péterbencze Anikó
Rózsahegyi Zsoltné és 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna és 
Dr. Komoróczy Béla
Siklósné Dr. Révész Edit és 
Siklós Zoltán
Tóth István és Zsiga Márta
Tóth Sándor és Vanya Edina
Varga Géza és Vargáné 
Dr. Juronics Ilona

III. szint

Berkics Miklós
Bruckner András és 
Dr. Samu Terézia
Buruš Marija és Buruš Boško
Éliás Tibor és 
Szász Marianne
Fekete Zsolt és Ruskó Noémi
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István és 
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád és 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan és 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Dr. Ratković Marija és Ratković Cvetko
Szabó József és Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva és Szép Mihály
Utasi István
Varga Róbert
Vágási Aranka és Kovács András 

Miklós Attila
Miklósné Sipos Magdolna és 
Miklós György
Miočinović Jelena
Miočinović Ljubica és 
Miočinović Dragan
Molnárné Bene Mónika
Murvai Péter
Muszka András
Némethné Gehring Nóra és 
Németh Attila
Némethné Potocska Zsuzsanna és 
Németh György
Nagy Dénes Tibor és 
Nagyné Tóth Zsuzsanna
Nagy Lászlóné
Nagy Józsefné

Nagy Lászlóné
Nemes Károly és Nemes Károlyné
Nikolić Olgica és Nikolić Milorad
Pálinkás Sándorné
Pap Lajosné Farkas Zsuzsanna
Parai Vincéné
Pavlović Radmila és Pavlović Sreto
Perović Gordana
Pilisi Nándor
Plavšić Ivanka
Püspökiová Ildikó
Rasović Snežana és Rasović Mirko
Romhányi Zsuzsanna
Rover Lidija és Rover Dragiša
Salamon Mónika
Sarlah Marjana és 
Sarlah Marjan

Sass Sándor
Sebestyén Sándor és Szórád Anna
Shah Henriette és Shah Iman
Šmid Slavica
Sonkolyos Ágnes
Stempléné Marosvölgyi Katalin és 
Stempel Zoltán
Stojadinović Mirjana és 
Stojadinović Slavoljub
Suki Zoltán és 
Sukiné Mogyorósi Aranka
Szabó Ottó és Szabó Ottóné
Szabó László
Szabó Péter és Szabó Péterné
Szabó Árpádné és Szabó Árpád
Szabó Edit
Szamosi László

Szőnyi Róbert és Szombati Marianna
Török István és 
Török Istvánné
Túrú Vilmosné
Véghné dr. Bihal Gabriella és 
Végh Károly
Vígh Péter és Víghné Hubai Csilla
Varga Tibor és 
Vargáné Mészáros Edina
Varga Lászlóné és Varga László
Varga Beáta
Vasić Snežana és Vasić Petar
Vass Gáborné és Vass Gábor
Zilai Orsolya 
Žitko Ema és Žitko Miran
Ócsainé Érsek Ágnes és 
Ócsai István

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei

FEBRUÁR HAVI MINŐSÜLÉSEK
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Tisztelt Forgalmazóink!
2007. évi Success Days a Budapest Sportarénában
május 26., június 23., július 21., szeptember  15., október 20., 
november 17., december 15.

Rendeljen termékeket a www.flpseeu.com honlapon! 
A legkényelmesebb és legbiztonságosabb megoldás – nem 
csak a közvetlen termékvásárlás, de a rendelések nyilvántartása 
szempontjából is. Kiváló eszköz a termékajánlás során is, hiszen 
valamennyi érdeklődő számára csábító a kínálat. Minden 
rendelés pontértéke 24 órán belül a naprakész értékhez 
adódik, az interneten keresztül bármikor lekérdezhető. (www.
foreverliving.com)

A műanyag alapú nagykereskedelmi kártyákat vállalatunk 
irodáiban, személyesen vehetik át a hét minden munkanapján! 

Társaságunk több lehetőséget is biztosít Forgalmazóinknak 
forgalmi adataik, pontjaik lekérdezéséhez:

–  Havonta kézhez kapott bónuszelszámolásuk (vállalkozói 
díjelszámolás) utolsó sorában megtalálják felhasználónevüket 
(LOGIN ID) és jelszavukat (PASSWORD) az amerikai céges honlap 
(www.foreverliving.com) eléréséhez. A honlapra csatlakozás után 
Magyarországra kattintva megtekinthetik aktuális pontszámukat. 

–  Pontinformációt kérhetnek a több év óta sikeresen működő 
SMS-rendszeren keresztül is.

–  Budapesti központi irodánk telefonos ügyfélszolgálatának 
munkatársai is készséggel tájékoztatják Önöket aktuális forgalmi 
adataikról. 

–  Személyes pontértéküket magyarországi termékforgalmazóink 
a +36-1-269-53-70-es és +36-1-269-53-71-es telefonszámokon, 
horvátországi, bosznia-hercegovinai, szlovéniai, szerbia és 
montenegrói termékforgalmazóink pedig a +36-1-332-55-41-es 
telefonszámon kérdezhetik meg. Kérjük a munkatársakat, hogy 
csak saját pontértékeikről, saját vállalkozásuk iránt érdeklődjenek!

Internetinfo 
Tájékoztatjuk Tisztelt Termékforgalmazóinkat, hogy cégünk 
két honlapjáról kaphatnak információt. Az egyik honlap 
a „www.flpseeu.com” régiónk honlapja és magyarországi 
webáruházunk elérhetősége. Ennek eléréséhez és 
a vásárláshoz belépőkódjaikat lekérhetik irodáinkban. 
A vállalat központi honlapja, vagy közkeletű nevén az „amerikai 
honlap” – a „www.foreverliving.com” – a világ FLP-híreiről, 
a nemzetközi elérhetőségekről, más hasznos információkról és 
az adott munkatárs napi ponteredményeiről is tájékoztatást 
ad. Erre a címre minden érdeklődő beléphet. A disztribútori 
oldalra a „distributor login”-ra kattintva léphet be. Felhasználói 
neve a forgalmazói száma  (elválasztójelek nélkül). Jelszava a havi 
elszámolás alján található. 

Kérjük Tisztelt Termékforgalmazóinkat, hogy a jövőben 
is fordítsanak figyelmet a termékrendelők és más 
formanyomtatványok helyes kitöltésére! Javított (megrendelő 
és szponzor adatai) és alá nem írt termékrendelőket 
a tévedések kizárása érdekében nem tudunk elfogadni! Kérjük, 
szintén ügyeljenek a jelentkezési lapok helyes és olvasható 
kitöltésére: nyomtatott betűvel, fekete vagy kék tintával! Név- 
vagy címváltozás esetén kérjük, használják az adatmódosító 
formanyomtatványt!

A pénzügyek biztonsága érdekében kérjük, hogy 
megbízott útján történő vállalkozóidíj-lekérdezés esetén a 
megbízott személy hozza magával személyi igazolványát! 
A nemzetközi üzletpolitika alapján minden jelentkezési 
lapot (szerződést) aláírt forgalmazó jogot nyer a termékek 
megvásárlására nagykereskedelmi áron, közvetlenül 
az irodákból. Regisztrált forgalmazóvá azonban csak 
első vásárláskor válik, korábban leadott és lepecsételt 
jelentkezési lapja 2. példányának és kitöltött termékrendelő 
lapjának bemutatásával.

SZABÁLYTALAN! 
Soha ne vásároljon vagy értékesítsen termékeket 
egyéb elektronikus csatornákon vagy 
kiskereskedelmi egységekben. Az elektronikus 
média különféle értékesítési csatornákra vonatkozó 
lehetőségeit figyelembe véve a Forever Living 
Products szerint: ezek az egységek kiskereskedelmi 
létesítményeknek minősülnek. Az érvényben 
lévő üzletpolitika szerint mindenfajta FLP-termék 
vagy nyomtatvány kiskereskedelmi egységekben 
történő forgalmazása vagy kiállítása szigorúan tilos. 
Az elektronikus média igénybevételével történő 
termékforgalom kizárólag a www.flpseeu.com 
honlapon keresztül történhet.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szerződések leadása 
meghatalmazás nélküli szabálytalan! Csak 
a sajátkezüleg aláírt szerzôdéseket fogadjuk el! 
Minden egyéb aláírás közokirat-hamisításnak minősül!

Reszponzorálás! 
Szeretnénk felhívni a figyelmet az „újraszponzorálás” szabályaira, 
amelyek az Üzletpolitika 12. fejezetében találhatóak meg. 
Fontos tudnivaló, hogy az újraszponzorálás nem automatikus 
folyamat, hanem csak a meghatározott formanyomtatványok 
(reszponzorálási nyilatkozat, új jelentkezési lap) benyújtása 
után, a feltételeknek való megfelelés ellenőrzését követően lép 
életbe. Az Üzletpolitikában leírtak ellen vét, aki a már egyszer 
regisztrált termékforgalmazó munkatársat másodszorra is 
belépteti a reszponzorálási eljárás mellőzésével. 

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

KÖZLEMÉNYEK
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•  Budapesti központi iroda: 1067 Budapest, Szondi utca 34., 
tel.: +36-1-269-5370. 
Nemzetközi kapcsolatok igazgatója: Lenkey Péter

•  Budapesti raktáráruház: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11., 
tel.: +36-1-291-8995. Területi igazgató: Lenkey Péter

•  Debreceni iroda: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48., 
tel.: +36-52-349-657. Területi igazgató: Pósa Kálmán

•  Szegedi iroda: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25., 
tel.: +36-62-425-505. Területi igazgató: Radóczki Tibor

•  Székesfehérvári iroda: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3., 
tel.: +36-22-333-167. Területi igazgató: Fődi Attila

Tájékoztatjuk Tisztelt Forgalmazóinkat, hogy a március 24-én 10 órakor 
kezdődő Forever Success Day helyszíne: Papp László Sportaréna, 1143 
Budapest, Stefánia út 2. Sok szeretettel várunk mindenkit! Továbbá arról 
is szeretnénk tájékoztatni, hogy ezen a napon Nefelejcs u.-i raktárunk 
17-20 óráig tart nyitva.  A Forever Living Products termékeit a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával forgalmazzuk.

Kérjük Tisztelt Termékforgalmazóinkat, hogy jelentkezési lapjuk 
mellé a jövőben is adják le vállalkozói igazolványuk másolatát 
visszamenőleg is, valamint a cégek az APEH-bejelentkezési adatlap 
másolatát is! A jövőben csak ennek megléte esetén tudjuk 
a jutalékokat utalni! Magyarországi partnereink közül azok, akik 
vásárlásaikról saját tulajdonukban levő cégük nevére kérik kiállítani 
a számlát, ezt csak abban az esetben tehetik meg, ha irodáinkba 
eljuttatják az ehhez szükséges kitöltött nyomtatványokat, illetve 
a cégtulajdonosi mivoltukat igazoló céges iratok másolatát.  Az erre 
vonatkozó részletes tájékoztatót irodáinkban kifüggesztettük, illetve 
munkatársaink kérésre szóban is tájékoztatják Önöket.  Internetes 
honlapunkon a folyóirat aktuális és korábbi számai a „forever” jelszó 
megadása után érhetők el!

Tájékoztató engedményes vásárlás igénybevételéhez
Az engedményes vásárlás egyszerű igénybevételéhez kérjük, tartsák 
be a következő szabályokat:
1.  Nyilatkozat. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a nyilatkozat minden részét 

pontosan töltsék ki! Személyes átvételkor kollégáink ellenőrzik az 
adatokat, de postai úton történt küldés esetén erre nincs mód, 
ezért kérjük, fokozott figyelemmel ellenőrizzék adataikat, mert hibás 
kitöltés esetén az engedményes rendszer nem lép életbe!

2.  Vásárlás. Vásárlásnál a rendszer automatikusan felajánlja az 
engedmény maximum összegét azoknak, akik nyilatkoztak.  
A vásárlás engedmény-igénybevételt jelent, vagyis bónuszkifizetést, 
így a személyes vásárlás is fényképes igazolvány bemutatását 
teszi szükségessé. Csoportos vásárlás esetén szabályos, két tanú 
aláírásával ellátott meghatalmazást kell hoznia minden egyes 
személytől rendelésenként. Kollégáink csak azután fogadják el 
rendeléseiket, miután ezeket ellenőrizték. Nyilatkozattal rendelkező 
személyek esetében a személyi azonosítás, illetve a meghatalmazás 
hiánya  a megrendelés elutasítását vonja maga után!

3.  Információadás. Kollégáink a raktárakban személyesen, fényképes 
igazolvány bemutatásával, vagy meghatalmazás átadása után adnak 
információt az engedmény aktuális összegéről.

Nyilatkozattal rendelkezők és a bónuszukat számla formájában is 
felvevő munkatársaink a pontos összegekről Budapesten, a Szondi u. 
34. sz. alatt informálódhatnak.

Szeretnénk felhívni magyarországi forgalmazóink szíves figyelmét cégünk 
csomagkiszállítási szolgáltatására.  Ezzel Tisztelt Forgalmazóink 
a leadott megrendeléseiket maximum 2 nap alatt – időpontegyeztetéssel 
- megkapják az ország bármely pontján, amelyet át is kell venni 48 órán 
belül, különben a számlát sztornózzuk és pontjaikat visszavonjuk.  
A megrendelt termékek árát és a szállítási díjat átvételkor kell megfizetni. 
A kiszállítási költséget 1 pont feletti vásárlás esetén cégünk átvállalja.

Megrendeléseiket a következő módon adhatják le:
–  telefonon, ahol munkatársunk pontos információt ad a megrendelés 

összegéről, pontértékéről és a szállítási díjról.  Telefon: +36-1-297-
5538, +36-1-297-5539, mobil: +36-20-456-8141, +36-20-456-8149

– interneten keresztül az „www.flpshop.hu” címen,
– sms-ben a 0620-478-4732 telefonszámon.

Kiszállítási díjak: Budapest Vidék   
 0-5 kg 640 Ft 1260 Ft
 5-10 kg 1240 Ft 1720 Ft
 10-30 kg 1520 Ft 1940 Ft
 30 kg felett 30 Ft/kg 30 Ft/kg 

–  A fenti díjak 3 db rendelésszám/címig érvényesek, 3 db felett 
+200Ft/rendelésszám többletköltséget számolunk fel

MAGYARORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478
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– Utánvét beszedési díj 360Ft/cím.
–  Biztosítási díj: 200 000Ft-ig a fuvardíj tartalmazza, felette minden 

megkezdett 10 000Ft után 50Ft.
– Fent jelzett tételek a 20%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.
–  A szolgáltató a küldeményeket előzetes telefonos egyeztetés után 

szállítja ki. A telefonos egyeztetés költségét a fenti árak tartalmazzák.

Magyarországi orvos szakértőink telefonszáma:
Dr. Kassai Gabriella: +36-30-307-7426, 
Dr. Bakanek György: +36-30-9428-519, 
Telefonos egyeztetés alapján személyes konzultációra vár minden 
kedves munkatársat. Konzultáció helye a Szondi utcai központ. 
Dr. Kerekes László: +36-20-9-441-442, 
Dr. Mezősi László állatorvos: +36-20-552-6792

Tisztelt munkatársaink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy idén is meghirdetjük 
„Clean 9 és Lifestyle 30” fogyókúra programot. A program 
ideje alatt két alkalommal lehet súly mérésre jelentkezni 
irodáinkban, és a két mért súly közötti százalékos 
csökkenés arányában születhetnek meg a kiírás győztesei 
kategóriánként.

A „Clean 9 és Lifestyle 30” program április 1-től június 
30-ig tart. Keressétek a mérőhelyeket irodáinkban. 
Szabaduljunk meg fölösleges kilóinktól a Clean 9 és Lifestyle 
30 termékcsomagokkal! Cél az egészségesebb testsúly és az 
értékes nyeremények!

SZERBIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Belgrádi iroda: 11000 Beograd, Kumodraška 162., tel.: +381-11-397-0127
•  Niši iroda: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1., tel.: +381-18-514-130, 

+381-18-514-131. Nyitva tartás hétfőn és csütörtökön 11.00–19.00, 
a többi munkanapon 9.00–17.00 óra között.

•  Horgosi iroda: 24410 Horgos, Rade Končara 80., 
tel.: +381-24-792-195. Területi igazgató: Branislav Rajić
Nyitva tartás minden munkanapon 9.00–17.00 óra között.

–  A Forever Living Products Belgrád a következő szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésükre: telefonon keresztül történő árurendelés – Telecenter. 
Telefon: +381-11-309-6382. Nyitva tartás hétfőn, kedden és csütörtökön 
12.00–19.30, a többi munkanapon 9.00–16.30 között. A telefonos 
rendelésnél az áru a kódszámon szereplő címzetthez érkezik, melyet 
átvételekor kell kifizetni.

–  A postaköltségeket a NBS Szerbia aznapi árfolyama szerint kell kifizetni, 
amely napon a kézbesítés megtörtént, de azt csak abban az esetben 
téríti meg az FLP Belgrád, ha egy kódszám alatt szereplő megrendelés 
meghaladja az 1 pontértéket. 

– Telefonon keresztül nem lehet beléptetést végezni. 
–  Telefonos rendelésnél csak az adott hó 25-ig beérkezett rendelést vesszük 

figyelembe, azt követően csak személyesen tudnak rendelni irodánkban. 
–  A horgosi és a niši irodákban is vásárolhatók reklámanyagok,  

formanyomtatványok, jelentkezési lapok és adatmódosító nyomtatványok. 

Szerbiai orvos szakértőink telefonszáma:
Dr. Biserka Lazarević és Dr. Predrag Lazarević: +381-23-543-318.
Dr. Kaurinović Božidar szerdán és csütörtökön 12 és 14 óra között 
konzultációra várja hívásaikat a +381-21-636-9575-ös telefonszámon.

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

BOSZNIA-HERCEGOVINAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

Bijeljinai iroda

•  Bijeljinai iroda: 76300 Bijeljina, Trg Ðenerala Draže Mihajlovića 3., 
tel.: +387-55-211-784 +387-55-212-605, fax: +387-55-221-780. Nyitva tartás 
munkanapokon  9.00–17.00 óráig, a hónap utolsó munkanapján 9.00–17.00 óráig.

•  Banja Luka-i iroda: 78 000 Banja Luka, Duško Koščica u. 22. tel.: +387-51-228-280,  
fax: +387-51-228-288. Területi igazgató: Dr. Slavko Paleksić. 
Nyitva tartás munkanapokon 9.00–16.30 óráig.

•  Szarajevói iroda: 71000 Szarajevó, Akita Šeremeta do br. 10., 
tel.: +387-33-760-650. +387-33-470-682, fax: +387-33-760-651. 
Nyitva tartás hétfô, csütörtök, péntek 09.00–16.30 , kedd, szerda 12.00–20.00. 
Minden hónap utolsó szombatján munkanap és minden utolsó szombaton 
mini Siker napot tartunk az FLP irodájában. Területi igazgató: Enra Hadžović

A boszniai irodákban telefonos rendelés esetén a következő számokat lehet 
tárcsázni (új forgalmazók bejelentése telefonon keresztül nem lehetséges): 
+387-55-211-784.

MONTENEGRÓI IRODA KÖZLEMÉNYEI

•  81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića br. 20. 
tel.: +381-081-245-402, tel./fax: +381-081-245-412. 
Területi igazgató: Aleksandar Dakić.

Montenegrói orvos szakértőnk telefonszáma:
Dr. Laban Nevenka: +381-69-327-127

KÖZLEMÉNYEK
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A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

Szarajevói FLP iroda közleménye
–  Szeptembertől rendelkezésükre áll a bosznia-hercegovinai 

orvosszakértő-tanácsadó, aki a következő telefonszámon érhető el:  
Dr. Nišić Esma +387-62-367-545, munkaideje  munkanapokon 18:00 
– 21:00-ig. 

–  Orvosszakértő-tanácsadónk szerdánként tanácsadást tart  
a szarajevói irodában 17:00 – 19:30 óra között.

–  Telefonos rendelés esetén az áru átvételekor kell fizetni. Amennyiben a 
rendelés értéke nem magasabb, mint 1 pontérték, akkor a forgalmazó fizeti a 
házhoz szállítást. 

Műsorbeosztás 2007. március 30-től május 25-ig

HORVÁTORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Zágrábi iroda: 10000 Zágráb, Grada Mainza 21., 
tel.: +385-1-3909-770, fax.: +385-1-3909-771.
Nyitvatartás hétfőn és csütörtökön 12.00-tól 20.00-ig; kedden, 
szerdán és pénteken 09.00-tól 17.00-ig. 

•  Spliti iroda: 21000 Split, Križine 19., tel.: +385-21-459-262
Nyitva tartás hétfőn és csütörtökön 12.00–20.00 óráig, kedden, 
szerdán és pénteken 9.00–17.00 óráig. 
Területi igazgató: Dr. Molnár László

–  Telefonon történő megrendelés a +385-1-3909-773-as számon. 
Amennyiben a megrendelés értéke meghaladja az 1 pont összeget, 
a szállítási költséget az FLP fizeti.  

–  A marketingről és a termékekről szóló előadások minden hétfőn és 
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■ Dr. Samu Terézia és 
Bruckner András
Gyuri! Hallod?!! Te voltál nálunk 
A GYURI! Egy fogalom, egy különleges 
ember, akire odafigyeltünk, akire 
hallgattunk, akinek a véleménye érték- és 
gondolatformáló volt. Így szerettünk, 
tiszteltünk, emberi gyengeségeiddel 
együtt. Amíg itt voltál, az olyan 
természetes volt, most hiányod könnyeket 
csal szemünkbe. Ott, a kórházi szobában 
látogatásomkor így fogadtál: „Nem 
hiszem el, Brukikám! De örülök 
Neked!” És megöleltük egymást, ezután 
viccelődtünk az udvaron, miközben 
utolsó pipafüstjeid egyikének illatát 
élveztük Zsófival. Egy géniusz voltál, 
akinek szeretetét mi is élvezhettük. Döntő 
szereped volt abban, hogy 2001-ben 
elhittük, hogy a profit sharinget mi is meg 
tudjuk csinálni. Ha azt az őszinte, baráti 
jó akaratot, amelyet tőled kaptunk, csak 
részben tovább tudjuk adni, a könnyek az 
idő múlásával mosollyá válnak. Kérlek, 
figyelj ránk a távolból, szeretnénk méltók 
lenni a szellemiségedhez.

Szeretettel: Bandi és Teca

■ Becz Zoltán

„Czele Gyuri” egy fogalom az FLP 
életében! A mi emlékeinkben örökké 
úgy fog élni, ahogy megismertük: egy 
bohókás üzletember a maga kis elegáns 
szalmakalapjában, aki, ha jókedve van, 
úgy osztogatja a bölcsességeket, mint 
kínai éttermes a meglepetéssütiket. Ez 
a szeretetre méltó kép örökre a Becz 
család szívében él!

■ Kovács András

„Hol a tagadás lábát megveti,
Világodat meg fogja dönteni.”
Madách Imre

Nemti lankái között beszélgettünk 
egykoron, az égre tekintettünk, hol a 
csillagok mint szentjánosbogarak fényei 
pislogtak, tervezgettük sorsunkat.

Te meg én üldögéltünk csendesen, 
hallgatva a természet lágy 
zümmögését. Tudod, mondtad, itt 
fenn oly jó, harapok a jó mátrai 
levegőből, s valahogy megnyugszom, 
kifújom magam.

Máskor, jó házigazda lévén, terülj-terülj 
asztalkát varázsoltál a szalonnasütő 
köré, miközben jóízűen ettünk az 
általad készített hagymás-szalonnás 
kenyérből, gyerekzsivaj közepette. 
Borozgattunk is, na nem sokat, csak 
annyit, hogy jókedvünk legyen. Te 
pipára gyújtottál, és mesélni kezdtél, 
és mondtad és mondtad, mindig a 
lényeget, akár hajnalig is. Emlékszel. 
Gyurikám…, és az utazások repülőn, 
buszon, hajón. Hm… New York, 
Phoenix, Las Vegas, milyen jó volt 
együtt! Eltelt közel tíz év. Elrohant az 
idő. Még meg sem ismerkedtünk.

Tervezgettük a sakkcsatákat, 
a pingpongozást, grillezést, de Te 
azt mondtad, majd legközelebb, 
majd egyszer. E rohanó világban 
munka munka hátán, alig maradt 
idő egy kis lazításra. Ti elköltöztetek, 
a találkozások, az együttlétek 
elmaradtak, jöttek a hosszú 
telefonbeszélgetések, technikáról, 
zenéről, programokról, autókról, 
hálózatról, és mi mindenről még!

Aztán egyszer csak csend! Fény és 
árnyék, kétség és remény, élet és halál? 
Jő a hír! Valami furcsa dologba fogtál! 
Nem értettem az egészet, hisz fenn 
a hegyen nem erről beszélgettünk. 
A hosszú, az örök élet titkait 
fürkészgettük. Sebaj, hessentettem 
el a gondolatot, a Gyuri, bármibe is 
kezdett, mindig felülkerekedett. Az 

A megfelelő 

Szerkesztette:

SZÉPNÉ KESZI ÉVA
soaring manager
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utolsó beszélgetésünkkor is biztattál, 
hogy semmi baj. Én hittem Neked, 
mint mindig. Az SMS Guadeloupe-
on, Tőled távol, a Francia Antillákon, 
egy kis szigeten ért. A hosszú úton 
elfáradtál, csatád reménytelen volt, 
sorsod ellenében, bár győztél, de ez lett 
a végzeted! Megállok egy pillanatra, 
eltűnődöm, nem hiszem az egészet, 
érzelmeim lantján vágtat a képzelet. 
Ordítanék! De már késő! Gyuri, hová 
sietsz? Halkan suttogsz még valamit, de 
én azt már nem értem, hangod elveszett 
háborgó lelked magányos tengerében.

Csak állunk, szótlanul, némán, 
értetlenül, még fel sem ocsúdtunk, 
lelkünk gúzsba kötve, az égbe kiált! 
Gyuri, hol vagy, messze jársz? 
Csak reméljük, hogy hazatalálsz! 
Nem feledünk! Gyurikám, az Isten 
áldjon meg!

Vágási Aranka és Kovács András

■ Czeléné Gergely Zsófia

Sokat töprengtem, a mi 24 évnyi 
együttélésünknek mi volt az értéke. 
Nehéz, de különleges élet volt. Nem 
egy átlagos házasság, hiszen szövetség 
és barátság volt a lényege. A kohéziós 
erőt pedig az örökös beszélgetések 
jelentették, amelyek endorfinként 
hatottak rá. Három ritka értékes dolgot 
kaptam Tőle. Rávezetett a dolgokat 
másként látni, mindig komplex 
összefüggésekben gondolkodni, 
és messze előre (is) tekinteni. 
Önbecsülésemet, önbizalmamat minden 
áldott nap többször építette – sohasem 
rombolta. El tudod ezt képzelni? 
Mindig csak dicsért, dicsért, büszke volt 
rám. Te is így élsz, ezt kapod, ezt adod? 
És a két csodálatos gyerekünk, Amica és 
Dani, akik kiteljesítik és továbbviszik a 
belőlünk nyert legjobb tulajdonságokat, 
és ami most vált a legfontosabbá: a 

Forever üzlet felépítésével megalapozta, 
megoldotta – már tizedik éve és életünk 
végéig – egész családunk erkölcsi és 
anyagi biztonságát. Nap mint nap 
élvezhetjük és tovább építhetjük 
barátaink, munkatársaink százainak 
szerető segítőkészségét, a nagycsalád 
biztonságát. Mi is lenne most 
velünk enélkül?

Még egyetlen gondolat. A töprengő, 
író emberek örök kínját sokszor 
megszenvedte: érdemes-e írni, 
van-e befogadója gondolatainak, 
meglátásainak. Egyáltalán, változik-e 
valami, valaki írásai által? Vagy csak 
pusztába kiáltott szó marad? Segíthetsz, 
hogy értékes nyomot hagyjon élete 
– benned is, érted is. Ha bármit kaptál 
valaha Tőle, kérlek, használd is.

Ne csak értsd, tudd – tedd is! Még 
egy utolsó gondolat: Mindenkinek, 
aki szerette őt, minket, hálásan 
köszönünk mindent. A munkátokat, a 
reakciótokat. Köszönjük, hogy vagytok!

■ Berkics Miklós

Az egyszerű szavak embere vagyok. A 
nagy szavak embere Te vagy, Gyuri! 
Nem múlt időben, hanem most, hiszen 
szellemiséged itt van közöttünk. Szinte 
érzem a pipád illatát. Valahol itt állsz, 
nézel minket, mosolyogsz, nagyot 
szippantasz a pipádba, csak mi nem 
láthatunk Téged. Ahogy lepergetem 
az elmúlt tíz évet, csupa szép emlék 
elevenedik meg. Nincs hangos szó, 
nincs veszekedés, nincs harag és nincs 
gyűlölet. Mindig tudtad, túl nagy 
luxus az ember életében érékes perceket 
ilyenre vesztegetni. Hm… 1997 alig 
eleje, a Bajza utcai iroda recepciós 
pultján nyaggattunk Vágási Arival: 
„De Gyuri, írd már alá, ne szórakozzál, 
kezdjük el!” Szüksége van a Forevernek 
a nagy gondolkodók tanításaira. Aztán 

ez első bemutatók; hányszor mulattunk 
azon, amikor bejelentettem: „Hölgyeim 
és uraim, a mai este előadója: Czele 
György. Elegánsan kisétáltál, a fülembe 
súgtad: „Miklóskám, ezt most tartsd 
meg Te! És szépen lecsücsültél az 
első sorban. Az első üzleti kazetta 
a Te nevedhez fűződik. Czele György: 
Tanácsok a dinamikus, hatékony 
kezdéshez. Ki is kaptunk kicsit, hiszen 
elfelejtettük egyeztetni az anyacéggel. 
Persze a mai napig élő és kapható 
anyag a raktárban. Köszönet minden 
tanításodért. És az utazások… 
A nagy utazás: Erdély, Székelyföld… 
vonattal. Hosszú az út… Milyen sokat 
beszélgettünk, álmokat szőttünk. És 
perszer a többi nagy utazás Európába 
és tengerentúlra. És a nagy találkozók, 
ahol az FLP nagy filozófusával bárki 
beszélgethetett. Nem kérdezted: 
„Kinek a csoportjába tartozol, 
hányadik generációba?” Hanem 
mosolyogtál és biztattál mindenkit. 
Bánatos vagyok, hogy csak az utolsó 
tíz évben ismerhettelek és tanulhattam 
bölcs gondolataidból. Ugyanakkor 
hálás vagyok, amiért ismerhettelek, 
és barátod lehettem az elmúlt tíz 
évben. Nézem az urnát, amelyben 
a test hamvai vannak, és arra gondolok, 
hogy a lélek, a szellem szabad. Nem 
kell megdörzsölnünk az urnát, 
hogy segítségül hívjuk, amikor 
szükségünk van Rád.

Te mindig itt leszel velünk, és 
használjuk, amit adtál nekünk. Mint 
sokunknak, Neked is az FLP volt a „kis 
sziget”, ahová érdemes volt megérkezni. 
Mindig a családról való gondoskodás 
volt a célod. Igazi jogdíjakkal 
gondoskodni róluk, hogy amikor Te 
már nem tudsz dolgozni értük, akkor 
se szenvedjenek hiányt. Sikerül célodat 
elérni. Sikerült maradandót alkotnod. 
Neved nem fog feledésbe merülni. Amit 
alkottál, nem fogja elfújni a szél. Kedves 
Gyuri! Megígérjük, hogy jók leszünk, 

örökség
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és szeretjük egymást. Vigyázunk 
Zsófira és a gyerekekre. Tudod, ahogy 
mindig mondtak: „Hegyen, völgyön, 
fütyörészve.” S, most tolladból idézek 
néhány sort: „Kiáltani szerettem volna. 
Emberek, kövessetek, mert érdemes! 
Járjátok végig az utat, mert hatalmas az 
ajándék! Viseljétek türelemmel 
a szenvedést, a gyötrelmeket, álljátok 
a pofonokat, az értetlenséget, ha kell, 
a megaláztatást is! Az út végén ott 
a fényesség, ott az elismerés, ott 
a szabadság, ott az igazi pillanat! 
Kiáltani szerettem volna, de nem jött 
ki hang a számon!”

■ Bíró Tamás

Még az előző évezredben kezdődött. 
Nemtiben voltunk, egy csendes 
nógrádi kistelepülésen, egy 
domboldali telken, kis, fehérre festett 
házban, és befejeződött a gödöllői 
temetőben. Nekem csak ennyi jutott 
volna Czele Gyuriból? Vágtuk a fát 
a fehér kis ház mellett, és próbáltunk 
szót érteni. Nem volt könnyű. Ő 
már akkor értette, amit én most sem 
tudok, és talán sohasem fogok. Talán 
örül annak, amit alkotott, és most 
mosolyog ránk. Hátha tudunk kezdeni 
vele valamit. Pedig leírta, kazettára 
mondta, meg is hallgattuk. Ott ült 
a kedvenc pipájával a szájában, és ki 
akarta találni nekünk a rövidebb utat. 
Vagy azt, ahol többet fejlődhetünk. 
Kaptam Tőle száz jelentkezési lapot. 
Minek? Úgysem ismerek ennyi 
embert, akinek mernék szólni AZ 
ismeretlenről. Ő csak mosolygott. 
Beült a terepjárójába, és ment felfelé. 
Ott ültem és gondolkodtam. Aztán 
néhányszor Amerikában. Azután 
egyszer a gödöllői házban bontottunk 
fel egy üveg pezsgőt. Büszke volt 
a családjára, és arra, hogy végre 
biztonságban tudja Őket. Hiányzik 
a Gyuri. Nekem nagyon, de tudom, 
hogy a dolgát elvégezte, mert ha nem 
így lenne, még ITT lenne.

Neki elég volt, csak nekünk nem 
– belőle. Nekem Ő volt a tanítóm, 
mástól úgysem fogadtam volna el. Tőle 
kaptam ezt a felelősséget, és remélem, 

jól bánok vele. Vagy ha nem, azt is 
köszönöm.

■ Hári László
Egy évben kezdtünk, 1997 júliusában, 
két nap különbséggel. Egy hónapban 
lettünk supervisorok, ugyanabban a 
hónapban managerek. Voltak napok, 
amikor többször is beszéltünk, és 
minden alkalommal tudott a jó 
tanácsaival segíteni. Annyira egy 
ütemben haladtunk, hogy még az 
autónk is egyforma volt, és egy időben 
veszítettük el a teljesen egyforma, bár 
külön-külön vásárolt karkötőnket 
is. A Lomjanszki Veronika és Sztevó 
üzleti indulását nagy szeretettel 
és izgalommal figyelte, nagyon 
drukkolt a csapatnak. Állandó 
optimizmusa, segítőkészsége örök 
példa emlékeimben. Jó volt Vele 
együtt kezdeni…

■ Szabó József

Nagy tisztelettel és köszönettel 
gondolok Gyurira! Sokat jelent 
számomra, hogy Gyuri írásait és CD-it 
használhatom. Különösen nagy érték, 
hogy az egész magyar FLP-hálózat 
gazdagodott ezekkel a gondolatokkal. 
Szegényebbek lennénk mindannyian, 
ha ez a tudás nem lenne itt a 
Foreverben. Köszönjük Neked, Gyuri!

■ Dr, Milesz Sándor

Gyurikám! Itt hagytál nekünk 
egy életművet, bár nem éltél egy 
élet hosszat, megpróbáltad átadni 
nekünk önmagadat, s mikor 
kezdtünk megismerni, akkor minden 
megszakadt…

Az ember néha azt sem akarja elhinni, 
amit a szemével lát, mert a tudata 
ellenkezik elfogadni az elmúlást. 
Valahogy így gondolkodom most, 
mikor várom a hívásod és elmondod, 
hogy „Te, Sándor van egy 
jó gondolatom, segítenék vele 
a többieknek, jelentessük már meg”, 
aztán „Üljünk már le, beszélgessünk, 

gyertek már át”, „Azt a képet az újságba 
javasolom, hogy tegyük át…”.

Nem csörög a telefonod Gyuri, 
nem szólal meg a recsegő hang, 
nem mondhatom, hogy Gyurikám, 
fogadjunk, dohányzol, pedig szeretném. 
Te már egy más szerkesztőségben 
dolgozol, mi érezzük, hogy itt vagy 
közöttünk., csak mostanában nem hívsz 
és nem nézel be. Mi várunk…

■ Hermann Terézia

Emlékszem életem első salgótarjáni 
nyílt FLP-bemutatójára, amelyet volt 
szerencsém Czele Gyurival együtt 
megtartani.

Ültünk egymás mellett, izgatottan 
vártam, hogy elkezdhessük 
a bemutatót.

Gyuri biztatott, megveregette a 
vállam, megszorította a karom, és 
elmondta, mennyire bízik bennem. 
Erőt sugárzott, tudta, hogy erre van 
szükségem ott, abban a helyzetben. 
Én vállaltam a termékbemutató részt, 
Gyuri tartotta a marketinget. Kedvesen, 
olyan igazi bölcs nagypapásan leült az 
asztal mögé, és elmosolyodva feltette 
a kérdést: „Mit szeretnének hallani, az 
FLP marketingtervét, vagy inkább az 
ÉLET MARKETINGJÉRE lennének 
kíváncsiak?”

A hatásszünet alatt először 
meglepődtem, aztán elgondolkodtam. 
Láttam, a körülöttem lévő vendégeket, 
munkatársakat is erre késztette ez az 
egyszerű, de mégis értékes kérdés. 
Majd Gyuri felállt, és a tábla előtt 
folytatódott a program, mintha mindez 
meg sem történt volna, de Ő tudta, 
hogy elültetett egy magot az emberek 
fejében, és ezzel el is érte a célját. 
Elgondolkodtatta a jelenlévőket. Azóta 
is nagyon sokszor eszembe jutnak 
Gyuri bölcs szavai, amelyeket írott 
formában is megkaphattam egy-egy 
konzultáció alkalmával.

Ezeket azután kitettem a szobánk 
falára, egy Aloe-plakát kíséretében. 
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Ezek az idézetek mind a mai napig ott 
vannak a falon. Átnyújtok néhányat 
közülük:

„Ha elfogadja a nehézséget, nem érett 
arra, hogy gazdag legyen.”
„Két pont között a legrövidebb út Te 
magad vagy.”
„Ha egyetlen mag jó helyre hullik, 
újrakezdődik a történet.”
„Ne a pénzt szeresd, hanem a 
szabadságot, amit megvehetsz általa!”
„Ha nincs álmod, nincs életed,
 Ha nincs életed, nincs halálod,
 Ha nincs halálod, minek éltél?...”
„Csak egészséges az, ha megszabadulsz az 
anyagi gondjaidtól.”

■ Illyés Ilona

Kedves Gyuri! Habár fájdalmas a 
végső búcsú, mégis felemelő érzés az 
emlékezés, amely felidézi bennem az 
első találkozások izgalmát. Benned 
olyan embert ismertem meg, aki örök 
optimizmusával példa lehet az utókor 
számára. Megláttad bennem egy új 
életforma lehetőségét, amelyre még 
legszebb álmomban sem gondolhattam. 
Fantasztikus akaraterővel segítettél 
botladozásaimban, önbizalomhiányom 
leküzdésében. Sokat megjegyeztem 
bölcs tanításaidból, de egyet különösen: 
„Mindent szabad az életben, csak 
abbahagyni nem!” És ez örök tanulság 
mindazoknak, akik kishitűségükben 
elszalasztják a boldogulás lehetőségeit. 
Tisztelem és becsülöm írásaid erejét, 
amely gazdag tapasztalataid tárháza a 
jövő nemzedékének. Köszönöm 
neked boldogulásomat és családom 
boldog jövőjét!

■ Dr. Pavkovics Mária

Mindenkinek van az életében egy-két 
ember, akinek a hatására sok minden 
megváltozhat. Nekem ő volt az egyik.

Czele György – akkor még így hívtam 
– nevét egy kedvenc könyvem révén 
ismertem meg 1995-ben. Stuart Wilde 
A pénzcsinálás trükkje c. könyve 
mellbevágó önfejlesztő olvasmány 

volt számomra. Megváltoztatta a 
döntéseimet és ezzel az egész életemet. 
A szerkesztőket nagyon tiszteltem ezért, 
és szívesen megismerkedtem volna 
velük. Hónapokkal később – biztos, 
hogy nem véletlen – személyesen 
is megismertem egy vitaminos 
hálózatban.

Hittel, lelkesedéssel „nyomult”, 
ami akkor nekem még „sok” volt. 
Hihetetlennek tűnt, hogy olyan 
álmokat is meg lehet valósítani, 
amelyeket Gyuri elképzelt, és annyi 
energiát is be lehet fektetni, mint 
amennyit ő beletett. A cég tönkrement, 
viszont az álmok megmaradtak. 

Pár hónap múlva ismét 
összetalálkoztunk. Mindketten, 
egymástól függetlenül felbukkantunk 
egy másik, az akkor legnagyobb 
hálózatban.

Már megint a Czele! Hogy dolgozik! 
Mekkora a hite, a humora, a 
szeretete! Milyen nagy energiát 
fektet be! Mennyire precíz, mennyire 
perfekcionista! Ez a cég nem ment 
tönkre, de sokan nagyon nehezen 
viselték a szellemiséget és a szerény 
jutalékokat. Köztük voltam én is. S 
a Czele Gyuri egyszer csak eltűnt! 
Ez már jelentett valamit! Pár hónap 
múlva hívott fel, amikor – a lehető 
legelegánsabban – meghívott egy 
üzleti találkozóra, egy ún. bemutatóra. 
A többi már az FLP-történelem egy 
része. Büszke lehetek magamra, 
hogy mertem és tudtam dönteni 
a változtatásról, de ez nem ment 
volna nélküle, a hitele, az embersége 
és a tudása nélkül. Czele Gyuri az 
egyetlen ember, aki nekem profi 
módon megmutatta az FLP-üzletet, 
a marketingrendszert, összehasonlító 
vizsgálatokat mutatott be, és egy 
komoly, ígéretes hat hónapos 
üzleti tervet vázolt fel számomra. 
Mindezt két órában! Felkészült, 
izgult, érezhetően nagyon drukkolt 
nekem, hogy jól tudjak dönteni, és 
maximálisan önzetlen volt. Ugyanis 
nem közvetlenül szponzorált, hanem 
egy közös, mindkettőnk által szeretett 
kedves ismerősünk javára. Gyuriban 

az igazi gyermeki lelkesedés, hit 
és szeretet párosult a mesterek, a 
bölcs öregek „mindentudásával”, 
éleslátásával és távolságtartásával. 
A jellegzetes „búcsúzó” Czele Gyuri-
mosolyt már csak az emlékeimben 
láthatom, de kitörölhetetlenül. Túl 
korán mentél el- Gyuri, de sok nemes 
nyomot hagytál! Nem volt hiába! 

Örök szeretettel: A Pavko!

■ Szépné Keszi Éva

Ha Gyurira gondolok, mindig 
megtelik a lelkem barátsággal és 
szeretettel… Szorongatom kezemben 
a supervisor szintre kapott kis 
ajándékotokat, ma már kissé kopott 
kulcstartót: FOREVER TOGETHER 
felirattal. Hogy is kezdődött… 1997 
szeptemberében beléptem egypár 
termékkel, de csak óvatosan, hogy 
meg ne ártson. Gyuri gondoskodott 
róla, hogy az előrehaladásukról mindig 
érkezzenek hírek. Üzent vagy hívott.
Managerek lettünk, működik!– üzente 
Gyuri, és akkor a lelkem beleremegett. 
Ha nekik működik, akkor lehet, 
hogy nekem is?! 1997 decemberében 
egy ír pubban találkoztunk először 
igazán komolyan. Felvázolta az 
üzletet, a lehetőséget és a REMÉNYT, 
a kitörést. Olyan tüzes volt, olyan 
magabiztos, olyan erős, hogy lángra 
lobbantotta bennem az akaratot, a 
tetterőt. Az üzleti kapcsolatunkból 
egy erős, kölcsönösen inspiráló, mély 
barátság szövődött. Mindig bízott és 
hitt bennem, segített, ahogy tudott, 
szeretett feltétel nélkül, és bátorítást 
adott a nehezebb időkben is. Nem 
hittem, hogy itt és most ilyen hamar 
vége szakad… Próbálom gyűjtögetni, 
visszaidézni az éjszakákba nyúló 
szakmai és baráti beszélgetéseinket. 
Újra elolvasom az írásait, hallgatom 
a hangját, és reménykedem, hogy 
a bölcsességeit nem felejtem el és 
a megfelelő időben, a megfelelő 
helyen, s a megfelelő gondolatot, 
szavakat meglelem. Mindent hálás 
szívvel köszönök Neked!

Ölellek szeretettel: Éva
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A megfelelő ember (…akit keresünk és olyan nagyon 
nehezen találunk meg…). Türelem, önbecsülés. Legyen 
mindkettő mindig nálad, és nem tudnak elpusztítani. 
Aztán a legfontosabb, ami igazán megkönnyíti a keresést: 
tanulj, képezd magad minden erőddel, válj magad is 
MEGFELELŐ EMBERRÉ.

A megfelelő vállalkozás (… amit, ha bátran keresel, meg 
is találsz…). Lassanként beleverődött a fejembe, hogy mit is 
akarok igazán:

1.  Olyan üzletet, amelyben nem kell rengeteg pénzt 
befektetnem, megnövelve ezzel a személyes kockázatot.

2.  Olyan üzletet, amelybe nem kell rengeteg időt és 
energiát bevinnem.

3.  Olyan üzletet, amelyben egy idő után nem a személyes 
részvétel a fő mozgatóerő.

4.  Olyan üzletet, amelyet életem során csak egyetlenegyszer 
kell felépítenem, és aztán nyugtom lehet.

5.  Olyan üzletet, amelyik család- és emberbarát 
légkörben zajlik.

A megfelelő döntés (… amit meghozni nehéz, de nem 
meghozni végzetes…). Döntsd el, hogy hol akarsz élni: 
lent vagy fent, a világ árnyékos vagy napfényes oldalán! 
Döntsd el, hogy a kiszolgáltatottságot vagy a függetlenséget 
választod! Döntsd el, hogy szegénységet vagy gazdagságot, 
szenvedést vagy gondtalan életet választasz!

A megfelelő szellemiség (… a harmadik évezred 
kihívásai…). A minőségi ember mindig hosszú távon 
gondolkodik. Távol áll tőle a percemberek „napi pénzes” 
életvitele, és minden, ami csak és kizárólag a jelent 
szolgálja. A minőségi ember szilárdan hiszi, hogy a 

befektetett munka minden körülmények között megtérül, 
ha nem most, hát később.

A minőségi ember mindig sikerkereső típus. Akárhányszor 
elbukik életében és vállalkozásában, minduntalan képes az 
újrakezdésre és a megújulásra. Mert egyedül az vezérli, hogy 
elérje a célját: sikeres legyen. Tudja, hogy a sikerhez vezető 
úton átmeneti kudarcok sorozatát kell elviselnie, viszont 
azt is tudja, hogy kudarcaiból rengeteget fog tanulni. Nem 
érdekli más emberek véleménye, még az sem, ha őrültnek 
nézik vagy kinevetik. Belső biztonsága megtörhetetlen.

A meg felelő türelem (… gyakorlása amilyen nehéz, 
olyan ritka és értékes…). Jól jegyezd meg: a tehetség, 
nem a briliáns szónoki képesség és nem az erőszakosság, 
hanem sokkal inkább a kitartás és a türelem a te igazi 
fegyvereid. Ma légy kicsit türelmesebb, mint tegnap 
voltál, és holnap csak egy kicsit legyél türelmesebb, mint 
ma voltál. Lépésről lépésre haladj. Az eredmény el fog 
kápráztatni: lényegesen javulni fog munkád hatékonysága, 
stabilabb eredményeket fogsz elérni, kiegyensúlyozottabb 
és elégedettebb leszel. Egyre több ember fog tisztelni, és ha 
megszolgálod, némelyek szeretni is fognak. És ahogy egyre 
türelmesebb és türelmesebb leszel, úgy gazdagodsz fizikai, 
szellemi síkon egyaránt.

A megfelelő harc (… amit megvívni muszáj, de csak akkor 
szeretheted, ha már megvívtad…). A te célod csak egy lehet: 
fokozatosan, egyre biztonságosabban lépegetve elérni ezen 
a világon a számodra elérhető legmagasabb fokú érzelmi, 
lelki és anyagi (pénzügyi) szintet, miközben végtelenül sokat 
tanulsz, és végtelenül sokat tanítasz másokat. Eléred az 
anyagi, lelki és érzelmi biztonság állapotát, miközben segítesz 
másoknak, hogy ugyanezen az úton ők is révbe érkezzenek.

Egy csokornyi gondolat Gyuritól, 
A megfelelő sorozatból
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FARKAS GÁBORNÉ 
ÁNKICA PIRI 

FARKAS GÁBOR
managerek

Engedjétek meg, hogy pár 
gondolat erejéig felhívjuk 
magunkra a figyelmeteket 
és ezzel egyetemben legyetek 
elnézőek az iromány stilisztikai 
hiányosságaival szemben is, mert e 
sorokat nem Kazinczy-díjas 
írók formálták.

Az újság korábbi számait 
lapozgatva szép számmal 
találkozhattunk úgynevezett 

„sikersztorikkal”:
−  egyedül volt, nem foglalkoztak vele, 

megcsinálta…,
− lenézték, küzdött, bejött neki…,
−  kirúgták az állásából, mindenki hátat 

fordított, sikerült…
Kicsit hittem is, meg nem is ezeket a 
történeteket.

Őszintén szólva nem tudok csak 
sikerekről írni. Már csak azért sem, 
mert a feleségem szemléletváltása 
– amely első ránézésre nálam nem 
aratott túl nagy sikert – nem érintett 
meg, sőt a legkeményebb ellenszélben 
kellett vitorláznia (amiért ezúton is 
elnézését kérem). Mitől vagy kitől lesz 
egy élettörténet sikeres vagy sikertelen?

Mindannyiunk élete egy sztori, 
amelynek a sors, a karma vagy 
a gondviselés – mindegy, minek 
nevezzük – írja a forgatókönyvét, de az, 
hogy a saját történetünkben statiszták 
leszünk-e vagy főszereplők, elsősorban 
rajtunk múlik. Persze ez alatt nem azt 
értem, hogy statisztának nem jó lenni, 
de a főszereplő nevére általában jobban 
emlékeznek a film végén.

Ha képes vagy a változásokra, 
a környezeted is megváltozik! Ugye 
milyen okos volt, aki ezt kitalálta? Pedig 
akárhogy is forgatjuk ezt a mondatot 
a szánkban, mégis le kell nyelni, mint 
a tiltakozó kisgyereknek a kanalas 
orvosságot (bocsánat, Natúr-gélt).

Változni, hinni, tudni, küzdeni: ezek 
mind-mind olyan szavak, amelyek 
értelmét pontosan ismerjük, de a saját 
életünk forgatókönyvébe nem nagyon 
akaródzik beiktatni őket, ha mégis, 
inkább csak a margóra, kisbetűvel. 
Amennyiben sikerül adaptálni a szavak 
mögötti értelmet, és nekivágni annak 
a bizonyos útnak, amelynek a végén, 
azt hisszük, letehetjük a képzeletbeli 
hátizsákot, akkor derül ki, hogy ez csak 
egy állomás, ahol megálltunk fújni 
egyet, és nyugtázzuk, hogy ez is sikerült. 
Azonban ne felejtsük el, hogy még mindig 
nem vagyunk a célnál. Nos, ezeket 
felismerve következzék egy visszatekintés 
a feleségemtől a teljesség igénye nélkül, 
hiszen az emlékezet a leküzdött 
akadályokat jótékonyan megszépíti.

„Egy hitetlen férj, aki azóta még 
a zászlót is viszi”

Kétdiplomásként teli lelkesedéssel 
és ambícióval dolgoztam egy 
külföldi tulajdonú pénzintézetben. 
Különösebben nem volt semmi 
problémám, meg voltam elégedve 
azzal, amim volt, hiszen álmaim 
munkahelyén dolgoztam.

Alapjában véve a materialista 
gondolkodás és a gyakorlatias 

A kudarc 
a siker 
előszobája
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kivitelezés híve voltam, fűszerezve 
ezt a számok és a kamatlábak 
alakulásával.

Soha-soha eszembe sem jutott, hogy 
hálózatot építsek, hisz ez számomra 
nem jelentett mást, mint mások 
zaklatását. Meg is volt a véleményem 
azokról az emberekről, akik ezt 
csinálták.

Ilyen hozzáállással mégis hogyan 
csöppentem bele? Nem másnak 
köszönhető ez, mint szponzoromnak, 
Császár Ibolyának. Ő olyan más 
volt, nem tűnt erőszakosnak és 
nyomulósnak. Meg aztán amit 
a bankszámláján művelt, az sem 
volt megszokott. Tudjátok, engem 
a számlamozgása tett kíváncsivá. 
Olyannyira, hogy leültünk beszélgetni, 
majd ezt követte sok-sok kapucsínós 
beszélgetés. Nem is 
a marketingterv, hanem inkább 
a kisugárzása volt az, ami megfogott, 
és szimpatikusabbá tette a dolgot.

Szerettem a tényeket alátámasztani 
szakértelemmel, így hát 
gyógyszerész barátnőmet elvittem 
a sokadik találkozóra, aki szakmai 
kompetenciával állig felfegyverkezve 
kritikusan hallgatta az akkor 
még számomra is kínainak tűnő 
marketingtervet és termékskálát.

Utólag már furcsa érzés, hogy 
a kritikusként magammal citált 
segítségnek tetszett a dolog, nekem 
nem! Úgy gondoltam, neki ez 
szakmailag pont beleillik az életébe, 
én inkább maradok a pénzügyeknél. 
Egyébként sem értettem az 
egészségügyi dolgokhoz. Ezzel, 
azt hittem, az én feladatom véget 
ért. Rosszul hittem, hisz Ibolya azt 
mondta, milyen szerencsés vagyok, 
hogy első alkalommal megtaláltam egy 
munkatársat.

Tapasztalataitokból ti is bizonyára 
tudjátok, hogy a veszteségtől való 
félelem mit indít el egy emberben. 
Pedig semmitől sem kell félnünk, 
csak a félelemtől – mondta Roosevelt 
–, ennek ellenére a folyamat elindult 

bennem is, és aláírtam a jelentkezési 
lapot. A gyógyszerész barátnőm 
munkája nagyon jól indult, én 
pedig hoztam a jobbnál jobb 
kifogásokat, mindennek utánajártam, 
mindent megkérdeztem… nem 
volt könnyű velem. (Farkas Gábor)

Az első rendezvény, amelyen részt 
vettem, Lakitelek volt. Őszinte 
vagyok, egy kicsit furcsának néztem 
az embereket, mert teljesen más 
viselkedésformákat láttam, mint 
általában az addig normálisnak 
hitt banki gyakorlatok során (pl. 
mindenki mosolygott, ölelgették, 
megtapsolták egymást). Ez enyhén 
szólva szokatlan volt számomra. 
Aztán a nap végére eltűnődtem: lehet, 
hogy nem ezek az emberek mennek a 
forgalommal szemben, hanem én és 
a hozzám hasonlók? Hazajöttem, és 
azt mondtam a családomnak, hogy 
ezt az üzletet én is fel fogom építeni. 
A férjem nem értette a hirtelen 
megvilágosodást; azt mondta, hogy 
nyugodjak le, és vigyem vissza a touch 
dobozt, hátha még visszacserélik. 
Mivel látta, hogy részemről az 
eltökéltség már átcsapott elszántságba, 
szó szerint TILTOTT a dologtól, ami 
persze nálam az ellenkezőjét váltotta 
ki: CSAKAZÉRTIS. Ekkor indult el 
Gábornál egy meglehetősen hosszúra 
nyúló folyamat, amelyeit Szegeden 
csak 3T effektusnak hívunk. Ez a 
tilt, tűr, támogat szavakból áll össze. 
Ugye, milyen szép? Egy család, aki 
vállvetve küzd a „sikerért”, de ennek 
is megvolt a szépsége! Tudjuk, hogy 
hátszélben mindenki tud vitorlázni, no 
de ellenszélben, ez az igazi küzdelem!

Elkezdett komolyan érdekelni az üzlet, 
és úgy gondoltam, ez nekem napi 
egy órában is menni fog. Tévedtem. 
Visszagondolva, nem volt olyan célom, 
amely által fókuszba kerültem volna. 
Neked van célod? Én is azok közé az 
alkalmazottak közé tartoztam, akik 
a megszokások által léteztek.

A rendezvényekre folyamatosan 
jártam, és egyre tisztábbá vált az 
igazság, amely mindig is a szemem 
előtt volt. Megvakított engem is 

az a rengeteg tévhit, amelyet az 
agyamba programoztak. Határtalanul 
ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz, 
bízunk bennük, pedig ezek okozzák 
minden szenvedésünket. 2005 
januárjától már nem tudtam azzal 
a kifogásommal élni, hogy nincs időm, 
hisz hét hónapos terhesként táppénzre 
mentem. Folyamatosan szélesítettem. 
Március 19-én megszületett a 
fiunk, és még hiányzott négy pont a 
supervisori szinthez. Visszagondolva, 
nem szokványos dolgokat műveltem 
akkor, mert közvetlenül egy nappal a 
szülés után a klinika büféjében már a 
maradék pontokon dolgoztunk 
a szponzorommal.

A férjem ekkor már látta, hogy 
nincs ráhatással az üzletemre. Csak 
tűrt és tűrt.

Majd következett hat hónap „technikai 
okok miatti” szünet. Akinek van 
gyermeke, tudja, mire gondolok. Ez 
idő alatt is gondoztam vevőimet, 
és Ibolya segített a munkatársakat 
fókuszban tartani. Amikor Ádám hat 
hónapos lett, újra el tudtam kezdeni 
a munkát. Ő aludt a babakocsiban, 
én pedig csak mondtam, mondtam és 
mondtam…

Majd egész délutánra beköltöztünk 
a szegedi irodába. Ádám az első 
lépéseit a kék sirályos szőnyegen tette 
meg. Sok lemondás, néha megvető, 
néha bátorító szempillantások 
elviselése mellett sem jött az eredmény. 
Utólag már tudom, hogy nem tettem 
meg mindent 
a sikerért, nem volt meg a kellő alázat 
és odafigyelés.

2006 februárjában történt egy 
gyökeres változás az életünkben, 
amelyről még mindig nehezen tudok 
beszélni.Teljes összeomlás, de ma már 
tudom, ez a kudarc kellett ahhoz, 
hogy meglássam azt, ami mindvégig 
a szemem előtt volt. Ti valójában 
tudjátok, mit tud adni az FLP?

A megoldást nem kaptuk készen 
– pedig ott volt az orrunk előtt –, 
hisz még gondolkodni sem tudtunk. 

FORGALMAZÓINK TOLLÁBÓL



  31www.flpseeu.com

Aztán jó néhány álmatlan éjszaka 
után megszületett a mindent elsöprő 
elhatározás: nincs más hátra, mint 
újra előre! Nem akartam olyan ember 
lenni, aki könnyen feladja. Döntsd el 
végre! Ne várd meg, hogy történjen 
veled valami, ami megmozdít!

A szponzorom Malajziában volt; 
soha nem vártam még haza annyira 
embert, mint akkor őt. Eldöntöttem, 
hogy nem vagyok hajlandó 
beletörődni abba, ami történt, 
nem akarok a lejtőn elindulni, 
majd közös erővel elkezdtünk 
tervezni. Erőt merítettem, tudtam, 
hogy fegyelmezetten meg kell 
tennem azokat a lépéseket, amelyek 
előreviszik az életemet. Rádöbbentem 
arra, hogy mit is jelent igazán 
számomra az FLP. Volt egy 
hatalmas erő, amely felállított, 
és megragadtam a lehetőséget.

Márciusban nekilendültünk, és 
következett a hajrá. Az egyéves 
Ádámra édesanyám vigyázott, 
amiért azóta is nagyon-nagyon hálás 
vagyok. Volt olyan este, amikor a 
fiam nem akart velem hazajönni, 
a mama nyakába csimpaszkodva 
sírt: ő még maradna, hisz jól érzi 
magát nélkülem… Ezt az érzést nem 
kívánom senkinek, de tudtam, minden 
rossz időszaknak vége lesz egyszer, s ez 
csak átmeneti állapot.

Az április meghozta az assistant 
manageri szintet. A családommal 
már csak hűtőmágnesen keresztül 
tartottam a kapcsolatot.

Következett a nyár, amikor Ádám 
szórakoztatásába már a férjem 
édesanyja is bekapcsolódott; nagyon 
jólesett, nagy segítség volt.

Újra tervezés, újra munka! 2006 
júniusában a 3T effektus utolsó fázisa 
is elérkezett a férjem életében, amikor 
már gőzerővel támogatott. Ez nagyon 
sokat számított mind a lelkemnek, 
mind a pontjaimnak. Legyetek 
türelmesek, kitartóak, céltudatosak, és 
a környezetetek is meglátja azt, amit ti 
már láttok!

A júniust 44 ponttal zártam. Sokan 
gondolhatjátok, hogy ennyire nem 
lehet megcsinálni! Egy pillanatra sem 
jutott eszembe, hogy nem lesz meg a 
manageri szint. Visszagondolva, ez volt 
a kulcs, ami előrevitt. Folyamatosan 
csak a célra koncentráltam, és nem 
hallottam meg semmi olyat, amit ti 
még lehet, hogy meghallotok. Júliusban 
meglett a 76 pont! Fura az élet, 76 
júliusában születtem! Jó kis szülinapi 
ajándékkal leptem meg magam.

Végezetül nem szabad elfeledkezni 
arról, hogy a mi történetünk 
forgatókönyvében a mellékszereplők 
is sokszor főszerepet játszottak. Azt a 
csapatmunkát, amit a munkatársaktól 
kaptam, soha nem fogom elfelejteni. 
Köszönöm a szponzoromnak, Császár 
Ibolyának, a Csapatnak és a 
Családomnak.

Sok sikert!
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Kíváncsi természetű vagyok, ezért 
nem kellett sokat kérlelnie. A 
teremben egy hölgy rakott ki 

valamilyen termékeket az asztalara, és 
el is kezdte az előadást. Bemutatkozott: 
Lomjanski Veronikának hívták, és 
az ALOE VERA termékek újvidéki 
forgalmazója volt. Elmagyarázta 
a termékek hatását, azt, hogy 
fogyasztásuk elengedhetetlen minden 
ember számára. 

Nemcsak kíváncsi, de egyben nagyon 
gyanakvó is vagyok. Ismerős nektek 
az ilyen ember? Találkoztatok 
munkátok során ilyenekkel? Az én erős 
személyiségem nehezen fogadta be a 
hallottakat, de még időben kapcsoltam, 
hogy ilyen hozzáállással elzárkózom a 
jó hatások elől, és csak nézeteltéréseket 
okozhatok. Pontosan úgy, mint 
amikor egy kereskedő azt válaszolta 
egy vevő kérdésére, hogy „… nem 
volt, és nem is tudom, mikor lesz”. 
Amikor ezt meghallotta az üzlet 
tulajdonosa, nagy hangon dorgálni 
kezdte az alkalmazottját, miért 
nem azt válaszolta, hogy „Jelenleg 
nincs a keresett árúból, de már 
megrendeltük”. Egyébként mit akart 
a vevő? – tette fel a kérdést ingerülten. 
Azt kérdezte tőlem – válaszolta az 
alkalmazott –, hogy volt-e ma nagy 
eső. Azt válaszoltam, hogy nem, és 
nem is tudom, mikor lesz.

Gyakran hozunk meggondolatlan 
döntéseket anélkül, hogy tudnánk, 
miről is alkottunk véleményt. 
Tetteink a gondolatainkkal állnak 
kapcsolatban, nem a valósággal.

Amikor Veronika az anyagi 
függetlenségről beszélt, az még nem 
érdekelt különösebben, mert saját 

vállalkozásom volt, jó gépkocsit 
vezettem, éves szabadságra is akkor 
mehettem, amikor akartam. Így 
volt ez egészen addig a pillanatig, 
még fel nem tette a következő 
kérdést: „Van annyi pénzetek, 
amire azt mondhatjátok, több 
már nem is kell?!” Akkor komolyan 
elgondolkoztam az életemről. Az 
élet egy olyan játék, amelyben mi 
döntjük el, milyen szabályok szerint 
játsszuk. Amennyiben elfogadjátok 
az adott életet olyannak, amilyen, 
kiválóan elsajátítottátok az élet-játék 
tudományát. Ismeritek azt a mesét, 
amikor a bölcs a Holdra mutat, de 
a tudatlan nem látja, mert csak az 
ujját nézi. Sokan csak azt látják, amit 
látni akarnak, nem azt, amit mutatnak 
nekik. Mindenkinek van füle, de sokan 
nem hallják meg a jó tanácsokat, mert 
saját gondolataikba merülnek. Legyetek 
velük is türelmesek. Tudom, hogy azok 
lesztek, pont úgy, amilyen türelmes 
velem volt Veronika azon az előadáson. 
Tudjuk mindannyian, hogy a jókedvű 
emberek mindig jók, de a jó emberek 
nem mindig jókedvűek. Segítsetek az 
embereknek, hogy mosolyogjanak, 
és szívüket újból a jókedv töltse 
ki, mert minden emberre vár egy 
mentőöv, amelyet ti nyújthattok.

Nem létezik megoldhatatlan gond, ha 
a szponzorotok tanácsát betartjátok. 
Amennyiben azt gondoljátok, olyanok 
vagytok, amilyennek az ellenségeitek 
mutatnak benneteket, akkor nem 
ismeritek eléggé magatokat. Ne 
legyetek „valakik”, „valamik”, „ilyenek” 
vagy „olyanok”! Legyetek mindig 
tiszta, nyitott szívvel önmagatok, 
akiknek megvalósítható céljaik vannak. 
Úgy válhattok sikeressé. Erre tanított 
engem is Veronika és Stevan.

Az FLP-ben eltö
kilenc évemről

Hogyan kezdődött? 1998 
nyarán dr. Benka József 

meghívott egy előadásra. 
Azt mondta, nem tudja, 
miről szól, de megígérte 
a barátnőjének, hogy ott 
lesz, és arra kért, menjek 

én is, legalább nem érzi 
magát egyedül. Hozzátette 
még, hogy az előadást egy 

étteremben tartják, és az 
italt ingyen mérik.

DAMNJANOVIĆ 
ANDRIJA

manager
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Nem volt könnyű dolguk velem, 
de tudjuk, mekkora szívük és mennyi 
türelmük van mindannyiunk számára. 
Kiválóan adják át tudásukat. Aki 
nem ezt teszi, olyan, mintha a kopasz 
ember fésűket gyűjtene. Ti is adjátok 
át tudásotokat munkatársaitoknak, 
és segítsetek nekik, hogy olyan 
jól végezzék munkájukat, mint ti. 
Minden, továbbképzésen szerzett 
tudásotokat a hálózat mélységében 
is adjátok át munkatársaitoknak. 
Az időben átadott tudás nagyobb 
eredményeket biztosít. A tudás 
áramlása minden munka ütőere.

Számos akadály éppen a beszélgetés és 
a kellő időben átadott tudás hiánya miatt 
alakul ki. Nagyon gyakran nem olyannak 
látjuk az embereket, amilyenek valójában, 
hanem ahogy látni akarjuk őket. Amikor 
előítéleteink görbe tükrében nézzük 
őket, nem nyújthatunk kellő tudást. 
Adjátok át a tudásotokat, mert ez 
olyan segítség, mint a mosolyotok, 
amely mindig visszasugárzik arról, 
aki felé mutatjátok.

Kifogásokat kerestek, amikor azt 
mondjátok, hogy nincs elég időtök 
végighallgatni a szponzorotokat. 
Ez olyan, mintha tompa kaszával 

dolgoznátok, de nem élesítenétek, 
habár a kovakő kéznél van.
Nagyon sok időt veszíthettek, 
ha nem megfelelően dolgoztok. 
Alkalmazzátok a szponzorok tudását 
és tapasztalatát, mert az kiváló eszköz 
előrehaladásotokhoz.

Veronika és Stevan segítségével én is 
itt vagyok, az összes hibámmal és jó 
tulajdonságommal, sikereimmel és 
sikertelenségeimmel. Azért vagyok 
itt, hogy én is segítsek nektek, és 
veletek együtt örüljek sikereiteknek. 
Építsétek a barátság, a szeretet 
hídjait, legyetek türelmesek, és 
meglátjátok, a siker nem maradhat 
el! Minden tanár örömét leli azokban 
a tanulóiban, akik túlszárnyalják 
eredményeit. Számomra óriási örömöt 
jelent a 120 manager, akik hálózatom 

mélységében fejlődtek az elmúlt kilenc 
év alatt.

Még nagyobb örömöt lelek a hetvenöt 
újszülött ALOE-babában. Leírhatatlan 
érték az ALOE-termékek segítségével 
visszanyert egészség is mindannyiunk 
számára. Rengetegen vannak, akik 
megoldották anyagi nehézségeiket, 
és most elmondhatatlanul boldogok, 
hogy az FLP nagy családjába 
tartozhatnak.

Az összes sikeremért óriási hálával 
tartozom Lomljanski Veronika 
és Stevan gyémánt manager 
szponzoraimnak.

A jövőben is folytatom azt az utat, 
amelyen eddig vezettek, mert így 
megvalósíthatom kitűzött céljaimat.

öltött 
Egyesek 
feladták, 
de én nem 
tartozom 
közéjük!
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Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek 
Benneteket Kedves Barátaim! 
Ma a lelkem szól a lelketekhez.

Eskü. Nem tudom, milyen érzések, 
gondolatok kelnek Bennetek az eskü 
szó hallatán.

Életünk során nem egy alkalommal 
kell esküt tennünk. Sokszor kötelezik 
az embert eskü tételére; egy-egy 
iskola elvégzésekor, szervezetbe, 
munkahelyre történő felvételkor vagy 
sportesemény, ünnepség kapcsán.

A Forever nem kér eskütételt, 
nem kötelez arra, hogy ridegen, 
a munkáltató, az iskola, a szervezet 
által elvárt szavakkal tégy esküt 
– hiszen az ilyen eskü nem ér sokat. 
Az igazi eskü önként, erőltetés 
nélkül, a szívedben, a lelkedben 
születik meg.

Tettem én is sok esküt; esküt kellett 
tennem doktorrá avatásomkor, 
ügyvédi kamarai felvételemkor, 
lovaggá ütésemkor, és még ki tudja 
hányszor… Egyszer sem éreztem igazi 
ünnepélyességet a szívemben, nem 
szorult össze a torkom az eskü miatt, 
teljesítettem mint kötelezettséget, 
amely nélkül nem kaphatom meg 
az adott licencet, nem lehetek a 
szervezet tagja. Persze voltak ezek 
között szép és fontos pillanatok is, 
olyanok, amelyek életem jó részét 
döntően befolyásolták, de a szám és 
nem a lelkem szólt eskütétel közben.

Igazi ünnepélyességet akkor éreztem 
a szívemben, amikor házassági 
eskünket tettük. Ez más volt; én 
akartam ezt az esküt megtenni, 
és önként, szeretettel eltelve 

esküdtem meg, hogy hű társa leszek 
feleségemnek – jóban, rosszban.

Igazi láng, igazi eskü született 
a szívemben, amikor megszületett 
a lányom, és tiszta lélekkel esküdtem 
meg, hogy az életem árán is megóvom 
mindentől ezt az általunk létrehozott 
csöpp kis életet.

Az igazi eskü tehát azt jelentette 
számomra, hogy boldogságot, 
biztonságot adok családomnak.
Kerestem is a lehetőséget ennek 
érdekében, sokat dolgoztam, 
igyekeztem jó munkát végezni, és 
ennek során azokat nem láthattam 
szinte soha, akikért az egészet 
csináltam: a családomat. A megoldás 
mindvégig az orrom előtt volt, 
hiszen már lányom születése után 
néhány hónappal tudtam a Forever 
létezéséről, és Szabó József szájából 
hallhattam az ebből származó anyagi 
lehetőségekről.

Sajnos hallgattam egy barátomnak 
hitt gonosz ember szavára, és nem 
azt tettem, amit tennem kellett 
volna.Talán örökre elvesztettem 
volna életem lehetőségét, ha 
nincs a feleségem, aki többéves 
kitartó küzdelemben legyőzte 
korlátoltságomat, hiúságomat, 
szűklátókörűségemet, és meghozta 
életünkbe a szabadságot, 
a biztonságot, a szeretettel és erkölcsi 
elismeréssel együtt járó anyagi 
elismerést – tehát a nagybetűs 
ÉLETET. Ez az ÉLET sok-sok 
lángot gyújtott a lelkemben, szebbnél 
szebbeket, önzés és agresszió nélküli 
lángokat, ilyen lángok szeretett 
igazgatóink, Jeddi Mária, dr. 
Szilágyi György és dr. Szilágyiné 

Rendkívül nagy öröm 
számomra, hogy 

megoszthatom a Success Day 
alkalmával gondolataimat 

Veletek, Barátaim, és 
szeretném rögtön meg is 

ragadni az alkalmat, hogy 
kifejezzem köszönetemet 

annak az embernek, 
akinek oroszlánrésze 

van Magyarország és a 
régió szárnyalásában, 

akinek irigylésre méltó 
munkafeltételeinket 

köszönhetjük, és akinek 
én köszönhetem azt a 

rendkívüli megtiszteltetést, 
hogy már második ilyen 

alkalommal állhatok 
előttetek – köszönöm, Sir 

Alexander dr. Milesz, és 
ígérem, hogy munkámmal 

mindent meg fogok tenni 
annak érdekében, hogy ne 

utoljára szerepeljek ma a 
Success Day műsorán.

DR. SZABÓ TAMÁS
senior manager

Az igazi eskü a
a lelkedben szü
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dr. Molnár Éva, Kovács Imre, 
Szakály Szabolcs és Szakályné 
Szilágyi Magdolna, Nagy Sándor és 
felesége, Kati, Győri Zsolt és Garai 
Anita, és azok az emberek, akik 
rövidesen igazgatók lesznek: Szávó 
Zoltán és Szávóné Lupó Andrea, 
d. Kozma Dénes, Tóth János. 
Ilyen lángok azok az emberek, 
akiknek nagyon sokat köszönhetek, 
Szabó József, dr. Schmitz Anna, 
Ramhab Zoltán, dr. Kósa L. Adolf, 
Berkics Miklós.

Nagyon sokan kérdezik, hogy nem 
sajnálom-e mindazt, amit magam 
mögött hagytam. Nem. A sok 
szeretettel és szépséggel szemben az, 
amit magam mögött hagytam, az 
irigység, sárba döngölés, rivalizálás. 
A biztonsággal és szabadsággal 
szemben az, amit magam mögött 
hagytam, az az ügyvédi rabszolgaság, 
a „fogadtam egy ügyvédet” effektus.

Nem sajnáltatni akarom magam. 
Azt is én akartam, ezt is én akartam. 
Ott is tudtam pénzt keresni, itt is 
tudok pénzt keresni. Ott nem voltam 
boldog, itt az vagyok. Ennyi.

Soha, de soha nem tudom meghálálni 
feleségemnek, hogy erre az útra 
vezetett, és társam a munkában.  
Akármilyen jól mennek a dolgok, 
előfordul, hogy az embernek 
nehezebb napja van. Egy ilyen nap 
után arra ébredtem fel, hogy 
a feleségem egy levélkét írt nekem, 
amiben egy vers is állt:

A fickó a tükörben
Ha megkapod, amire vágytál, 
küzdve magadért,
És a világ egy napra királlyá avat,

Menj a tükörhöz és tekints magadra,
És lásd, mit mond Neked az a fickó.
Mert nem anyád, de nem apád, 
nem is hitvesed az,
Kinek véleménye Rólad mindennél 
fontosabb.
Akinek ítélete leg fontosabb 
életedben nem más,
Mint a fickó, aki a tükörből 
tekint vissza Rád.
Ő az, akinek kedvében kell járnod, 
mások hangjával ne törődj,
Hisz Ő az egyetlen, 
aki mindig társad lesz.
A legkegyetlenebb, legnehezebb 
próbát is kiálltad,
Ha a tükörből visszatekintő 
fickó a barátod.
Lehetsz bárki, akár sikerember is,
És gondolhatod, csodálatos valaki vagy,
De a fickó a tükörben azt mondja 
majd, hitvány vagy,
Ha nem tudsz egyenesen 
a szemébe nézni.
Becsaphatod a világot éveken át
És kiérdemelhetsz dicsérő 
hátbaveregetéseket,
De a végső fizetség könny lesz és 
meghasad a szív,
Ha becsaptad azt a fickót, aki 
visszatekint Rád a tükörből.

Szeretettel férjemnek, Tamásnak.
Mindig olvasd el, ha kételyek 
ébrednek Benned, ha 
elkedvetlenedsz, ha meginogsz!

A Te képességeiddel, kitartásoddal 
bármit el tudsz érni, a legnagyobb 
célt is! Ha akarod, ha nagyon 
akarod. Én mindig melletted álltam 
a nehéz időkben s akkor is, most is 
együtt mindenre képesek vagyunk!!! 
Meg tudjuk csinálni!!!! Szerető 
feleséged: Ibolya

Ugyanígy hálával tartozom 
lányomnak, Mercédesznek, aki 
nagyon sokat biztat, támogat, és 
tudom, hogy 18 éves és két hónapos 
korára Forever-igazgató lesz!

Egy napon a lányom a következő 
mondattal lepett meg: „Apa, soha ne 
állj meg félúton, mert nem éred el a 
célodat!” A közelmúltban lehajtottam 
autómban a napellenzőt, és egy 
papírcsík hullott az ölembe, amelyre 
leánykám ugyanezt a szöveget 
írta, és elrejtette az autóban, hogy 
megtaláljam.

Tudjátok, sok mindenre büszke 
lehettem életemben, de soha nem 
voltam igazán büszke magamra. 
Most, hogy itt állhatok előttetek, 
Barátaim és csodálatos Csapatom 
előtt, büszke lehetek magamra, és 
úgy gondolom, hogy Anyám, aki 
ezt sajnos nem érhette meg, igazán 
büszke ma a fiára.

Szabadság, szeretet, biztonság 
– én megértettem, és kérlek, Te 
is értsd meg, hogy mindez jár 
valamennyiünknek, de csak akkor, 
ha a lelkünket nem az önhittség és 
az akarnokság, hanem az alázat és 
a hála érzése tölti el mindazért, 
amiben életünkben részesülhetünk. 
Sok kis láng gyúlt tehát a szívemben, 
és a sok kis láng egy nagy, éltető tűzzé 
egyesült, a hála és szeretet tüzévé, és 
minden kötelezettség nélkül született 
meg lelkemben az eskü, amelynek 
szavait nem diktálta számomra senki: 
örökké hű leszek Hozzátok, Barátaim, 
Testvéreim, Munkatársaim, örökké 
hű leszek hozzád, Rex, akinek ezt a 
csodát köszönhetjük, örökké hű leszek 
hozzád, éltetőm, Forever!

a szívedben, 
ületik meg
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Rajongásom hajszálnyit sem 
csökkent az elmúlt hat év alatt. 
Előrehaladásom jól kitaposott 

úton folytatódik tovább a manageri szint 
után a még magasabb célok elérése felé. 
Minden tudásomat latba vetem, hogy 
ugyanúgy kellő tűzzel tudjam átadni 
pályafutásom mérföldköveiről szóló 
mesémet és gondolataimat azoknak, akik 
először jelentek meg rendezvényünkön, 
mint a már sokadszor ide látogatóknak.

Élsportoló férjemmel, az óriási 
szívű, igazi csapatjátékos Klenkovski 
Barankóval boldog családot 
alapítottunk. Négy gyermekünk 
és öt kis unokánk van.

Egy bank alkalmazottjaként 
dolgoztam. Sokat utaztam, és 
hivatalos útjaim során bejártam 
az egész világot. Nyughatatlan 
természetem és sikeréhségem felőrölte 
az energiámat. Munkám nemcsak 
testileg, de lelkileg is nagyon igénybe 
vett, mégsem kerestem többet, mint 
ami a puszta túlélésünkhöz elég. 
Elégedetlen és boldogtalan lettem. 
Teljesen belebetegedtem a munkámba. 
Felmondtam a bankban, és 
megalapítottam saját vállalkozásomat. 
Sajnos, ez sem hozott nagy változást az 
életembe. Úgy éreztem magam, mintha 
a viharos tengeren hánykolódnék, 
és nem fogódzkodhatnék semmibe 

sem, ami biztonságot nyújt. Tudtam 
úszni, de tehetetlenül néztem, hogy 
óriási hullámok közelednek felém, 
és azzal fenyegetnek, hogy örökre a 
mélybe taszítanak. Egyszer csak a 
nagy sötétséget megtörte a remény 
csillogó sugara. Megjelent valaki, 
aki mentőövet dobott felém. Akkor 
csak rajtam múlott, hogy elfogadom-
e a segítségét, és megmenekülök a 
dühöngő tengerből, vagy elutasítom, 
és végérvényesen elsüllyedek. 
A megmentőm, ti már biztos 
gyanítjátok, a SZPONZOROM 
lett! Óriási köszönettel tartozom 
Novaković Janovi Draganának az 
óriási segítségért!

Szeretem az FLP-t…

KLENKOVSKI 
SVETLANA

manager

Mindenkinek szép 
napot kívánok! Ma nagy 

megtisztelésben van részem, 
mert magamról és a Forever 

Living Products vállalat 
soraiban betöltött szerepemről 

beszélhetek. Biztos vagyok 
abban, hogy ezt munkámmal 

és a csodálatos aloe növény 
iránt érzett szeretetemmel 

érdemeltem ki.
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2000-ben a szomszédaimnál részt 
vettem egy bemutatón, amely az FLP 
vállalat kiváló Aloe-termékeiről szólt. 
Akkor még nem tudtam, mit akarok, 
mert különféle érzések kavarogtak 
bennem. Nem tudtam megbékélni 
a helyzetemmel, de nem tudtam, 
hogy tudnék segíteni magamon. 
Minden napra kész kifogásaim 
voltak, mert nem fogadtam el, hogy 
olyan termék is segíthet betegeken 
a gyógyulás felé vezető úton, amely 
nem gyógyszer. A férjem minden 
erejével igyekezett rábeszélni az 
Aloe-termékek fogyasztására, mert 
élsportolóként csak úgy tudta nap 
mint nap leküzdeni a sporttal járó 
erőfeszítéseket, hogy természetes 
alapanyagú táplálékkiegészítőket 
szedett. Megtörtént a csoda! 
Meghallgattam a tanácsát, és 
három hónap alatt legyőztem a 
szervezetemben kialakult miómát! 
Lemondhattuk a már megbeszélt 
műtétet! Ma már tudom, hogy az 
FLP termékeit teljes nyugalommal 
fogyaszthatom, és nagyon szeretem 
őket, mert ők mentettek ki életem 
legnagyobb viharából. Teljes 
odaadással hittem a termékekben 
és harcoltam az egészségemért. A 
bemutatókon már valószínűleg sokszor 
hallottatok legjobb barátaitoktól 
(szponzoraitoktól) a hit erejéről. 
Erre az én szememet az én kedves 
Novaković Draganám nyitotta fel.

Szponzoraitok már számos viharból 
kerültek ki győztesen az ő szponzoraik 
segítségével, ezért már nagyon jól 
tudják, miként kell a tudásukat átadni 
a jövendőbeli munkatársaiknak, akik 
egyben barátaikká válnak.

NE GONDOLKOZZ SOKÁIG! TE 
IS FOGADD EL A SEGÍTSÉGET! 
Tanuld meg, miként segíthetsz 
másoknak, hogy ők is egészségesek, 
boldogok és egyben sikeres 
milliomosok legyenek. Ahogy azt 
nagy barátunk, Rex Maughan 
mondaná: „SZENTELD ENNEK 
AZ ÉLETED!” Közben uralnod 
kell a becsvágyadat. Hinned kell 
a szerencsében, de tudnod kell, 
hogy A SZERENCSE NEM 

MAGÁTÓL JÖN, MEG KELL 
ÉRTE KÜZDENED! Döntened kell! 
Eleinte kisebb, majd mind nagyobb 
és nagyobb célokat tűzz ki magad 
elé! Tanuld meg, hogy a másokba 
vetett hited mellett magadban higgy 
legjobban! Akkor is igazat kell 
mondanod, amikor az fájdalmas 
lehet! Szeress mindenkit, és taníts 
másokat arra, hogy ők is szeressék az 
embereket! Tiszteld az embereket, és 
ne használd ki őket! Ne helyezd saját 
érdekeidet mások döntései elé! Leendő 
munkatársaidat egyenlő partnerként 
kezeld! Legyél következetes, még akkor 
is, amikor úgy tűnik, hogy azzal nem 
leszel sikeres!

Az igazi emberi értékek nem akkor 
jutnak kifejezésre, amikor minden 
szép és tökéletes, hanem amikor a 
nehézségek ellenére következetesen 
ragaszkodunk érzelmeinkhez, 
szavainkhoz és tetteinkhez. AMIKOR 
EZT ELÉRED, ELINDULHATSZ A 
SIKER FELÉ VEZETŐ ÚTON!

Mindenkire vár a boldogság felé 
vezető út, amely csöppet sem sima, de 
elég erős akarattal és hittel mindenki 
számára járható. ÚGY LESZ TISZTA 
ÉS EGYSZERŰ.

A csapatmunka ereje mindenkit 
ráébreszt az önmagában rejlő 
értékekre. Ez a harc nem könnyű. 
Néha olyan érzés uralkodhat el rajtad, 
hogy mindenki cserbenhagyott, 
csalódást okozott, nem tisztel, 
számtalan sebből vérzel, de az idő és 
a munkába vetett hited begyógyítja a 
sebeidet. Hinned kell saját erődben, 
becsületedben, szeretetedben, vállald a 
kötelezettségeidet, legyél következetes, 
és törekvéseidet siker koronázza. 
Elárulom, hogyan érheted el mindezt:

•   Készítményeink a szervezet ellenálló  
képességét növelik.

•  Ne igyekezz mindenáron mindenkit 
meggyőzni arról, hogy forgalmazza a 
termékeinket.

•  Mindenkinek el kell mondanod, 
hogy ne csodát várjanak.

•  Tudásod ne árusítsd, hanem add át 
másoknak.

•  Ne ígérj földi paradicsomot, mert 
a siker felé vezető út sok munkát és 
lemondást követel.

•  Csak a becsületes munkával és az 
őszinteséggel győzheted meg az 
érdeklődőket, hogy termékeink 
fogyasztói és az FLP vállalat tevékeny 
munkatársai legyenek.

A munkába fektetett óriási energia 
és szeretet hamarosan olyan valódi 
értékeket, nagy változásokat hoz 
mindennapjaitokba, amelyre egész 
környezetetek felfigyel.

AZ FLP A JÖVŐ KÉPE. HIDD 
EL, BÖLCS DÖNTÉS BELÉPNI 
SORAINKBA!

Közös munkánk során legyünk 
kitartóak és bátrak, értékeljük 
a sikeres emberek jó tulajdonságait, 
kerüljük a sikerteleneket, és 
érezzünk kellő felelősséget új és régi 
munkatársaink iránt.

Drága csillagaim, munkatársaim! 
Elég erőm és szeretetet érzek 
magamban mindannyiótok és 
jövendőbeli barátaitok számára 
is. Hívjátok őket a sorainkba, és 
legyetek jó irányjelzők a siker felé 
vezető útjukon. Ti lesztek az én 
Hajnalcsillagaim, tündököljetek 
az égbolton! Legyen jellemző 
életvitelünkre a jótett, családunk, 
barátaink és ismerőseink segítése, 
mert ez együttvéve hozzájárul, 
hogy az FLP családja napról napra 
nagyobb és sikeresebb legyen.

Köszönettel tartozom FLP-
csapatom minden egyes tagjának, 
testvérvonalaimnak, mert még a 
szabadidőmet is örömmel töltöm 
velük. Hálás vagyok az FLP 
vállalat minden munkatársának és 
vezetőjének a segítségért. Minden 
jelen lévő kedves vendégnek azt 
kívánom, hogy kitartó munkátokat 
siker koronázza a gyémánt manageri 
szint felé vezető úton.

Köszönöm figyelmeteket!

A ti Cecíliátok szeret benneteket!
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Kilencnapos tisztítóprogramunkkal 
elindulhat az egészséges életmód 
útján, bármily rögösnek és nehezen 
megvalósíthatónak is tűnt eddig.

Természetes dolog, hogy rendszeresen 
megtisztítjuk testünket, de miért 
csak kívülről? Táplálkozástudományi 
szakértők és egészségügyi szakemberek 
hosszú ideje egyetértenek abban, 
hogy szervezetünk belsőleg is 
tisztításra szorul, rendszeresen 
el kell távolítani a bekerült 
méreganyagokat, -maradványokat, 
hiszen ezek erőteljesen károsítják 
egészségünket. Clean 9 összeállításunk 
egy kilencnapos program során 
megtisztítja szervezetünket az ártalmas 
tartósítószerektől és más vegyi 
anyagoktól, miközben a lerakódott 
zsírpárnák elégetését is megindítja. 
A Forever Clean 9 étrend-kiegészítő 
és tisztítóprogram legnépszerűbb 
termékeink közül négyet tartalmaz: 
Aloe vera Gél, Forever Lite Ultra 
csokoládés vagy vaníliás ízben, Forever 

Bee Pollen, Forever Garcinia Plus. 
A felsorolt készítmények a megadott 
program alapján egymást kiegészítve 
támogatják szervezetét hatóanyagaikkal 
a kilencnapos kúra folyamán.

Fontos tudni, hogy szervezetünknek 
rendkívül nehéz felvennie a 
létfontosságú tápanyagokat az 
elfogyasztott élelmiszerekből és 
étrend-kiegészítő készítményekből, ha 
a tápcsatorna és az emésztőrendszer 
tele van az évek során felhalmozódott 

Vásárlási szokásaink 
vizsgálata szerint évente 

átlagosan közel hetven 
kiló cukrot és 566 flakon 
üdítőitalt fogyasztunk. A 

termékek összetételének 
ellenőrzése lenne a 

legfontosabb tényező 
minden vásárlás alkalmával, 

hiszen a legtöbb előre 
csomagolt élelmiszer számos 

hozzáadott terméket, 
sokszor veszélyes adalékot, 

kemikáliákat tartalmaz, 
sőt még a mindennapi 

légszennyezettségnek is ki 
vagyunk téve. Ön szerint 
hová kerül ez a rengeteg 

méreganyag? Nos, jól 
gondolja: a szervezetünknek 

kell megbirkóznia velük. 
Nem kétséges tehát, 

mennyire fontos, hogy 
mindennap tegyünk 

egészségünkért és általános 
„jólétünkért”.

Fodította: Lenkey Zsuzsa
Forrás: Forever Int. November 2006/Issue 68
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kemikáliákkal és vegyszerekkel, 
amelyek az adalékokkal és egyéb 
szennyeződésekkel kerültek be. 
Kilencnapos tisztítóprogramunkkal 
elindulhat az egészséges életmód 
útján, bármily rögösnek és nehezen 
megvalósíthatónak is tűnt volna eddig.

Az emberi szervezet számára 22 
aminosav szükséges az egészség 
fenntartásához; közülük nyolc 
esszenciális, ezeket a szervezet nem 
tudja előállítani. Az Aloe vera Gél 
tartalmazza mind a nyolc esszenciális 
aminosavat, valamint megvan az 
a jó tulajdonsága is, hogy képes 
a bélrendszerben felhalmozódott 
szennyeződéseket fellazítani, feloldani, 
és közreműködik természetes 
kiürítésükben is. Az Aloe vera Gél 
kíméletes méregtelenítő hatása mellett 
az emésztés normalizálásában és az 
eredményes fehérjehasznosításban is 
szerepet kap, miközben az ártalmas 
baktériumoktól is segít megszabadítani 
szervezetünket. Az Aloe vera Gél 
tökéletes eszköz szervezetünk belső 
megtisztítása során.

A Forever Ultra Lite táplálékkiegészítő 
italok vanília- és csokoládéízben a 
sikeres tisztító- és testsúlycsökkentő 
program nélkülözhetetlen kellékei. 
Vezető táplálkozástudományi 
szakemberek megállapították, 
hogy a magas protein- és alacsony 
szénhidráttartalmú étrend segítségével 
ön is egészséges és karcsú lehet. A 
hagyományos Forever Lite-hoz képest 
55%-kal több proteint és kevesebb 
mint feleannyi szénhidrátot tartalmaz 
a Forever Lite Ultra, sőt korszerű 
összeállításának köszönhetően a 
kellemes ízről sem kell lemondanunk. 
A Forever Ultra Lite segítségével biztos 
lehet abban, hogy szervezete minden 
fontos és szükséges tápanyagot megkap, 
míg a káros adalékokat és vegyszereket 
elkerülheti!

A Forever Bee Pollen az egyik 
legösszetettebb étrend-kiegészítő. A 
Bee Pollen tartalmazza a teljes B-
vitamin-skálát, azonkívül C-vitamint 
is. A Nők Egészségéért Központ 
(Center for Women’s Health Care) 

emlékeztet arra, hogy ha mégoly 
egészségesnek véljük is étrendünket, 
könnyen előfordulhat, hogy bizonyos 
létfontosságú vitaminokból és ásványi 
anyagokból kevesebbet fogyasztunk, 
mint amire szervezetünknek szüksége 

lenne. A Forever Bee Pollen tartalmaz 
még béta-karotint, számos ásványi 
anyagot, enzimeket, koenzimeket, 
szénhidrátokat, proteineket és 22 
aminosavat, ezért a Clean 9 program 
nélkülözhetetlen elemének tartjuk. 
Ám a Forever Bee Pollen nem 
csupán tápanyagként kiváló: a zsírok 
anyagcseréjében, az egészséges keringés, 
az emésztőrendszer, immunrendszer és 
idegrendszer karbantartójaként tartjuk 
még számon. A kilencnapos program 
végeztével is célszerű lesz alkalmazni.

A Garcinia Cambogia gyümölcsét 
a konyhában és gyógynövényként is 
immár évszázadok óta alkalmazzák. 
A Forever Garcinia Plus a Clean 9 
program tökéletes tagja, hiszen számos 
olyan összetevőt tartalmaz, amelyek 
a súlyvesztésben támogatják 
szervezetét, fő összetevője pedig 
a hidroxi-citromsav (HCA). E 
gyümölcs héja tartalmazza a 
HCA forrását. Laboratóriumi 
vizsgálatok igazolják, hogy a HCA 
megakadályozza a szénhidrátok zsír 
formájában történő raktározását, 
mivel e folyamatok enzimreakcióját 
gátolja. Ezáltal a szervezet a már me 
glévő zsírt égeti el, így nyújt további 
támogatást alacsony zsírtartalmú 
étrendünk eredményességéhez. 
Mindezek mellett a Forever 
Garcinia Plus étvágycsökkentőként 
is kiváló; e tulajdonsága is 
igen hasznosnak bizonyul a 
testsúlykontrollprogram során.

A Clean 9 étrend-kiegészítő és 
tisztítóprogram segítségével olyan aktív 
és élénk marad, hogy érezni fogja, a 
legjobb úton halad. A következő lépés 
a Lifestyle 30 program lesz, amely az 
intenzív testsúlykontroll folytatásaként, 
valamint általános egészségvédő 
eszközként bizonyít nap mint nap. A 
Lifestyle 30 segítségével megtanulhatja, 
hogyan őrizze meg megszerzett 
karcsúságát, miközben szervezete azt is 
meg fogja hálálni, hogy az egészséget 
és tisztaságot használja vezérelvként. Ki 
más gondoskodna így önről, ha nem 
saját maga? Gratulálunk a döntéséhez, 
és szeretettel köszöntjük önt megtalált 
egészségének és karcsúságának útján!
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esetleg  dvd-t, vagy hangfelvételt tartalmazó kazettát, az alábbi címre küldjék: 

1067 Budapest, Szondi u 34. A borítékra írják rá: FLP Sajtópályázat.

A pályázatot két témakörben hirdetjük meg: 
1. Az Aloe Vera növény története, szerepe, az egészség megőrzésében, 

az egészségesebb életmód kialakításában             
2. A multi level marketing, mint a XXI. század leghatékonyabb kereskedelmi formája, 

története, elterjedése, a hálózatépítéssel kapcsolatos téves hiedelmek

A pályázat időtartama: 2007. március 20. és 2007. május 20. 
A pályamunkákat neves szakemberek értékelik. 

Az eredményhirdetés 2007. május 26, FLP Sikernap Budapest, Papp László Sportarénában lesz. 

Az első három helyezet pénzdíjban részesül. 
1. 200 000 Ft
2. 150 000 Ft
3. 100 000 Ft

Értékes nyereményeket adunk további  kiemelkedő pályamunkák alkotóinak, 
így többek között welness hétvége utalványt a Sziráki kastélyba, make-up, 

kozmetikai és masszás bérleteket az FLP kozmetikai centerébe.

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy díjakat összevonjon, vagy visszatartson, 
a pályázat színvonalától függően. Várunk minél több pályázatot, 

a pályázóknak sikeres munkát kívánunk.
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Szeretettel várunk 
minden tanulni 
és pihenni vágyó 
munkatársunkat a 

 
Szolgáltatási 
Oktatási 
Központba.

Nyitvatartás Raktáráruházunkban 
(1183 Budapest, Nefelejcs utca 9–11.) hétfő, kedd, csütörtök:  14:00–20:00-ig,

Központunkban 
(1067 Budapest, Szondi utca 34. II. emelet) szerda, péntek: 13:00– 17:00-ig. 

Az új központ munkatársai, Hrncsjár Ildikó és Fülöp Csilla masszőrök 
és Mészáros Ildikó kozmetikus (06-20/457-1155).

Ungár Kata (06-30/9225122) továbbra is várja 
az oktatási központba, a szépülni és tanulni vágyókat!



Hotel Kastély Szirák 
3044, Szirák, Petőfi út 26.

 Tel.: (0036)32-485-300  
e-mail: kastelyszirak@globonet.hu

Májustól kibővített szolgáltatásokkal 

várjuk pihenni vágyó, kedves vendégeinket 

a Wellness központ átadása után! Nyugodt, 

barátságos környezetet biztosítunk a forgalmazói 

csoportok képzésének megtartásra!
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