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Have a blessed Christmas
and a Happy New Year!and a Happy New Year!and a Happy New Year!
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A legtöbb kultúrában ez ay időszak az ajándékozással, adakozással függ 
össze, ilyenkor mindig felidézem az egyik csodás természeti jelenséget, 
amely a Galilei-tenger és a Holt-tenger közötti különbségről szól.  

A Galilei-tenger egy állandóan váltakozó, gazdag élővilágú víztömeg, rengeteg 
hal, számtalan növény élőhelye. Ezzel szemben a Holt-tenger – amint a neve 
is utal rá – teljesen sivár, évről évre csökkenő méterű állóvíz. Érdekes, hogy 
mindkettő azonos földrajzi és éghajlati viszonyok között található, sőt az őket 
tápláló forrás is megegyezik, mindkettőt a Jordán folyó látja el vízzel, mégis, 
az egyik bőségben virul, a másik halott, és elenyészőben van. Vajon miért? Az 
egyetlen lehetséges magyarázat a kérdésre nem más, mint az a tény, hogy  
a Galilei-tenger képes adni, mégpedig úgy, hogy engedi a vizét továbbfolyni.  
A Holt-tengernek nincsenek elvezető csatornái; befogadja az érkező vizet, de 
nem távozik tőle semennyi sem. Mindez csupán egy általános megfigyelés, 
számomra mégis nagyszerű magyarázat arra, hogy a növekedés képessége 
összefügg az adni tudás képességével.

Adni bárhogy lehet, egyénileg vagy szervezetten, mindenki megtalálja a számára 
járható utat. A Forevernél mindig szem előtt tartjuk a két tenger közötti 
különbséget, számos jótékonysági szervezettel vagyunk kapcsolatban  
világszerte. Önt is arra biztatom, hogy saját lehetőségéhez mérten tegye meg, 
amit lehet; áldozzon idejéből, energiájából, akár pénzéből olyan szervezeteknek, 
amelyek azért dolgoznak, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.  
Itt, a központban valamennyien büszkék vagyunk arra, hogy létrehozásuk óta már 
hosszú évek, évtizedek elteltével is folyamatos kapcsolatban vagyunk  
a gyermekkrízisközponttal (Crisis Nursery), valamint az égési sérülteket ellátó 
alapítvánnyal (Foundation for Burns and Trauma). Nagyszerű érzés látni, hogy  
a gyermekkrízisközpontban a segítségünk által biztonságban, nyugalomban élnek 
a gondozott gyerekek. Az intézmények nap mint nap használják termékeinket, 
a tisztálkodástól a bőrápoláson és takarításon át a mosásig. Az égési sérülteket 
ellátó alapítvány gondoskodik a megfelelő kezelésről és ellátásról, amíg egy másik, 
szintén a Forever által fenntartott és működtetett intézmény gondoskodik arról, 
hogy a sérültek közeli hozzátartozói ingyen megszállhassanak, s a közelükben 
lehessenek. Ezeken a helyeken a Forever termékei és pénze kéz a kézben rászoruló 
emberek életét varázsolják a csodává. Büszkék vagyunk arra is, hogy támogatjuk  
a phoenixi gyermekkórház „A gyermek szemével” című kampányát.

Fontosnak tartjuk a minőségi oktatás elérhetővé tételét; több egyetemen 
támogatunk különféle programokat, amelyekkel ezreknek kínálunk 
továbbtanulási lehetőséget. Büszkék vagyunk arra a dél-afrikai kezdeményezésre 
is, amelynek során helyi vezetésünk felismerte az igényt, és létrehozta a Forever 
Training Academyt – az idei első végzős évfolyam hallgatói magas szintű 
képzés után még az idén elhelyezkedhetnek a vendéglátói szektorban. Aktívan 
támogatunk egy világméretű humanitárius televíziós projektet is, amelynek 
legfőbb célja az oktatás különböző területein a minőségi programok több 
nyelven való sugárzása.

Hála az elkötelezett munkatársaknak és disztribútoroknak, még rengeteg ilyen 
sikertörténetet sorolhatnék fel, ám az idő és a hely hiánya miatt nem tehetem. 
Bízom abban, hogy tudva, mi elkötelezetten adunk, adakozunk, Önben még 
e másik szempontból is megerősítést nyer: érdemes vállalatunkat minél több 
emberrel megismertetnie.

Nagyon sok boldogságot kívánok Önnek és szeretteinek! Nyitott szemmel járva, 
2008-ban is találja meg a lehetőséget, hogy olyan lehessen, mint a Galilei-tenger. 
Bőségtől és erőtől duzzadó, gazdag, energiával teli – és önmagából adni tudó.

Boldog ünnepeket kívánok a teljes központi iroda nevében, és fogadja hálás 
köszönetemet a közös munkánkért!

Boldog ünnepeket 
mindenkinek! Mindjárt itt  
a karácsony, ilyenkor 
minden ember szívét 
átjárja a szeretet,  
a melegség. Sokszor 
fájdalmas a szeretetről és  
a békéről beszélni, 
amikor oly sok 
erőszak, gond nyomja 
emberek millióinak 
a lelkét világszerte. 
Úgy gondolom, 
tőlünk, foreveresektől 
tanulhatna a világ jó 
pár dolgot szeretetről, 
békéről, összetartozásról, 
felelősségről, ezt 
bizonyítja minden 
rendezvényünk, 
amelyeken a világ 
minden tájáról 
rengetegen vesznek részt, 
és mondhatom,  
a legkülönfélébb 
emberek is nagyon jól 
érzik magukat együtt.
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Mindannyiunk életében fontos a felkészülés  
a közelgő karácsonyi ünnepekre, ki-ki a maga 
módján választja meg saját vagy szerettei ajándékát. 

Tágabb környezetemben barátaim, ismerőseim beszélgetnek 
arról, hogy az ünnepre egy-egy új minősülési szinttel 
lepik meg magukat, vagy éppen Sonya-termékeinkből 
készítenek egy csokrot családtagjaik számára, esetleg a 
sziráki wellnessközpont jótékony szolgáltatásait ajándékozzák 
legkedvesebb barátaiknak.

Mindenki figyel, résen áll, lesi a másik gondolatát, próbálja 
kifürkészni, ki mit szeretne, információkat kutat a szűkebb-
tágabb családban, és mindenki megpróbál megfelelni az 
elvárásoknak, kéréseknek, az álmoknak.

Természetesen a középpontban a kicsik, a gyerekek állnak. 
Ha anya vagy apa, vagy éppen nagyszülő, keresztszülő vagy, 
tudod, hogy a gyerekek számára ez az egyik legnagyobb 
ünnep; nemcsak az ajándékok miatt, hanem mert végre van 
időd rá, játszhat veled, kérdezhet, te felelsz, mosolyoghattok, 
nevetgélhettek. Egyszerűen ilyenkor van időnk egymásra. 
Ha igazából jó ember vagy, akkor használd ki ezt a néhány 
napot, beszélgess a gyerekeiddel vagy a szüleiddel, nagyon-
nagyon sokat törődj velük, vigyázz rájuk, figyelj oda rájuk.

Kedves hálózatépítő munkatársaim! Egész évben 
fáradhatatlanul dolgoztatok, óriási eredményeket értünk el 
a régióban, jelenleg a magyar és a délkelet-európai csapat az 
értékesítésben első helyen áll Európában.

Köszönet érte mindenkinek, hálózatépítőnek, a President’s 
Clubnak, a Profit Sharing Club tagjainak, vásárlóinknak, 
fogyasztóinknak. Ezekben a napokban azonban ti is 
pihenjetek, mert megérdemlitek, hogy újult erővel tudjuk 
elkezdeni a 2008-as évet. Szeretném megköszönni Rex 
Maughannak, Gregg Moughannak és Aidan O'Harának 
az egész évi fáradhatatlan munkájukat, amellyel végig 
segítették, támogatták a munkámat.

Külön köszönöm Lenkey Péter európai igazgatónak a 
folyamatos segítséget és együttműködést.

Köszönöm a teljes magyarországi és délkelet-európai csapat 
stábjának az egész évi rendkívüli munkáját, segítőkészségét. 
Végül, de nem utolsósorban köszönöm a családomnak, 
Adriennek és a gyerekeimnek, hogy egész évben mellettem 
álltak, és így közösen egy gyönyörű évet tudtunk zárni.

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Ünnepi 
készülődés

Országigazgatói köszöntő
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Műsorvezetőink parádés közreműködésével, közel 
hétezer munkatársunk részvételével a Budapest 
Sportarénában 2007. november 17-én rendeztük meg 
a Success Day és a délkelet-európai Miss Forever döntőjét. 
Rendezvényünket megtisztelte részvételével több vállalat 
és intézmény vezetője s munkatársa.

HERTELENDY KLÁRA 
senior manager 

BERKICS MIKLÓS 
gyémánt-zafír manager

President's Club  tag 

FOTÓ: KANYÓ BÉLA

A dinamikusan fejlődő régió 
és a foreveres szépségek sikerei



4   5www.flpseeu.com  5www.flpseeu.com
FOREVER SUCCESS DAY

A dinamikusan fejlődő régió 
és a foreveres szépségek sikerei
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Dr. Milesz Sándor országigazgató 
köszöntőjében az elmúlt hónap 
kiemelkedő eredményeire és a régiók 
töretlen, dinamikus fejlődésére hívta 
fel a figyelmet.

Dr. Bakanek György szülész-
nőgyógyász szakorvos, sportszakorvos 
és életmód-szaktanácsadó a Foreverben 
dolgozó orvosokkal, állatorvosokkal 
és az egészségügyben dolgozó 
munkatársakkal beszélgetett, és 
ötleteket adott kiváló termékeink 
felhasználására.

Schlepp Krisztiánt, a Forever Living 
Products legfiatalabb (7 éves) előadóját 
óriási tapsvihar köszöntötte rendkívüli 
előadásmódjáért és elkötelezettségéért 
a termékeink iránt. Gratulálunk 
szüleinek is.

Supervisorok és assistant managerek 
minősülése következett a színpadon. 
Gratulálunk minden újonnan minősült 
munkatársunknak. Dr. Gothárd 
Csaba, Budapest kereskedelmi 
igazgatója színpadra szólította az 
Európai Rally első szintre minősültjeit, 
akik teljesen betöltötték azt.

A nap egyik meglepetéseként Farkas 
Bertalan, Magyarország első űrhajósa 
átvette országigazgatónktól az assistant 
supervisori kitűzőjét.

Hajcsik Tünde senior manager, 
President's Club tag ragyogó ötletekkel, 
kiváló hasonlatokkal élve mutatta be 
azokat a jellemvonásokat, amelyek 
a managerektől elvárhatók itt, 
a Foreverben.

Sasvári Sándor és csapata, Csengeri 
Ottilia és Molnár Szilvia művésznők 
produkciójával kezdetét vette a Miss 
Forever Délkelet-Európa döntőseinek 
felvonulása a színpadon; elsőként 
teniszruhában láthattuk a csinos és 
gyönyörű hölgyeket.

A lányok remek produkciói után 
a Conquistador’s Club minősülése 
következett a színpadon. Az első helyen 
Dominkó Gabriella manager végzett, 
ezt követően manager munkatársaink, 
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majd a gépkocsiösztönző programban 
résztvevők minősítése következett: 
a III. szintet Senk Hajnalka soaring 
manager érte el. Külön köszöntjük 
Gecző Éva Krisztina senior manager 
munkatársunkat, aki megköszönte 
csapatának a rendkívüli eredményt.

Az Európai Rally II. és III. szintjének 
minősültjei következtek, akik 
szenzációs hangulatban táncoltak és 
énekeltek.

Rékasi Károly művész úr, manager 
munkatársunk beszélt arról, hogy 
milyen is egy ápolt férfi a Forevernél, 
és ezt egy látványos produkcióban 
mutatta be.

Újra Sasvári és csapata vette át 
az irányítást a Miss Forever 
Délkelet-Európa döntőjének végső 
felvonulásánál. Ekkor a hölgyeket 
gyönyörű estélyi ruhákban láthattuk és 
tapsolhattuk meg.

Lomjanski Veronika diamond 
manager, President!s Club tag a tőle 
megszokott sziporkázó hangulatban 
magyarázta el leendő munkatársainak: 
a döntés a te kezedben van, rajtad 
múlik, hogy akarsz-e élni a Forever 
adta lehetőséggel.

A Success Day vendégelőadója, Rolf 
Kipp dupla diamond managert 
üdvözölhettük Németországból, 
aki régi ismerősünk, s mindig nagy 
szeretettel fogadjuk és tanulunk 
tőle. Köszönjük, hogy elfogadta 
meghívásunkat, és megtisztelte 
rendezvényünket.

A Miss Forever magyar és délkelet-
európai döntőjének eredményhirdetése 
következett: az első helyezettek: 
Albánia: Aurora Kordha, Bosznia-
Hercegovina: Miljana Vulović, 
Horvátország: Adriana Strabić, 
Magyarország: Tóth Roxána, 
Szerbia: Marija Petrović, Szlovénia: 
Anja Grubišić.

A következő különdíjak kerültek 
átadásra: Sahor Kft., Pannon GSM 
Távközlési Zrt.: Samsung X510 
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mobiltelefon, Tipofill 2002 Kft.: a 
régió döntőseiről nagyméretű kép 
elkészítése és 50 000 forintos utazási 
utalvány egy résztvevő részére, Gál-
Travel Centrum: DVD-lejátszó, Főtaxi: 
50 000 Ft értékű taxicsekk, Márton-
Végső: estélyi ruha elkészítése 150 000 
Ft értékben, Pesti ez a Divat: Pesti ez a 
Divat havilapra éves előfizetés, Georent 
Kft.: laptop, Deloitte Magyarország: 
öt óra adótanácsadás, éves adóbevallás 
elkészítése minden Miss Forever-
nyertesnek, Air Partner Kft.: repülőjegy 
Európa bármely városába, IBSSA/
Power Shield: biztonsági szolgálat, 
sofőr, Mercedes-Benz Eurovan Miskolc 
Kft.: E osztályú Mercedes 2000 km-ig, 
Inter-Európa Bank Zrt. és CIB Bank: 
1. díj: 250 000 Ft, 2. díj: 150 000 Ft, 
3. díj: 100 000 Ft, Hotel Kastély 
Szirák: Egy hosszú hétvége a Hotel 
Kastély Szirákban két fő részére. 
Bosznia-hercegovinai támogatók: 
BOBAR cég Bijeljinából: 7 nap az 
opatiai Savoj Hotelben, Nova Banka, 
Banja Luka: 500 euró, Semberija 
Transport, Bijeljina: ingyenes út 
a montenegrói tengerpartra (Budva 
és Herceg Novi). Horvátországi 
támogatók: Grafika Boris, Zágráb: 
névjegykártya-nyomtatás, PC Project, 
Zágráb: 4 db MP4, PBZ Bank, 
Zágráb: fürdőlepedők, PBZ Card, 
Zágráb: irodai felszerelés, Photo Barny, 
Zágráb: igazolványkép-sorozat, Glory 
Hajstúdió, Zágráb: egy szolgáltatás 
a nyertes igénye szerint, „K pivovari” 
restaurant, Zágráb: két személyre 
szóló vacsorameghívás, Family Jurcan, 
Jehnici: egy hétvége két fő részére 
Jehniciben, International Travel, 
Poreč: egyhetes üdülés apartmanban 
Jehniciben, és egy kirándulás 
Velencébe. Szerbiai támogatók: 
Banca Intesa belgrádi kirendeltsége: 
bankszámla minden szerbiai 
résztvevőnek bizonyos összeggel, Banca 
Intesa Srbije: a bankszámlákra befizet 
egy bizonyos összeget minden résztvevő 
részére megnyitott bankszámlára, 
Dvorana Doma Sindikata: minden 
szerbiai résztvevő részére két főre 
szóló mozibérlet 2008. június 30-
ig, Taš Estrada: minden szerbiai 
résztvevő részére két belépőt ajándékoz 
minden egyes előadásra, amelyet a 
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belgrádi Arénában rendeznek meg 
2007 decemberében, Turistička 
Agencija Junior: egy hétvégi félpanziós 
vendéglátás két fő részére a Hotel 
Juniorban, Kopaonikon. Szlovéniai 
támogatók: Clark d.o.o.: 300 euró 
értékű ruházati vásárlási utalvány, 2. 
Tax Group d.o.o.: 300 euró készpénz, 
PC. HAND d.o.o.: Philips LCD 
monitor. Végül a fődíjakat adták át, 
a Miss Forever szépségkirálynőket 
pedig a Budapest Arénából 
a gépkocsikaraván szállította tovább 
életük első hivatalos báli megjelenésére.

Külön köszönet a fodrászoknak: 
Mokos Róbert – Robogó, 
Sarkadi Ágota, Hoffmann Tímea  
kozmetikusoknak, sminkeseknek: 
Horacsek Ági, Kunfalvi Mónika, 
Csomor Adrienn, Mészáros Ildikó, 
Rácz Ivett és Ilić Daniellának,  
stylistoknak, Puchele Éva, Kardos 
Ági, Borbély Bea, Szert Lili és 
Ivánkovics Flóra, Márton Rózsa 
és Véghső Gizella tervezőpárosnak, 
Frenkó Zsoltnak és Szabó Ferenc 
koreográfusnak, a sziráki kastély 
személyzetének Király Katalin vezető 
irányításával és az FLP délkelet-európai 
stábjának közreműködését, Kismárton 
Valéria vezetésével.

Az európai operációs igazgató, 
Lenkey Péter és dr. Milesz Sándor 
országigazgató az új assistant 
supervisorokat minősítette a színpadon, 
akik megtették az első nagy lépést a 
Forever marketing lépcsőjén.

Gratulálunk a Miss Forever Délkelet-
Európa döntője nyerteseinek, és sok 
sikert kívánunk a Miss Forever Európa 
döntőjéhez 2008. február 22–23-án, 
Budapesten!
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FOTÓ: DIMITRIJE OSTOJIć 

SONJA KNEŽEVIĆ
senior manager

NEBOJŠA KNEŽEVIĆ
senior manager

Az üzenet mindenki számára érthető: szorgalmas 
csapatmunkával és a Forever Living Products 
vállalat marketingtervének pontos követésével 
megvalósíthatjuk céljainkat, és elérhetővé válik 
számunkra a minőségi élet.

Miért pont a Forever Living Products?
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Miért pont a Forever Living Products?
Senior manager munkatársaink, Sonja 

és Nebojša Knežević kiváló házigazdák 
voltak a Szakszervezeti Otthonban. 

A Knežević házaspár vállalkozása első napjától 
hűségesen követi az FLP-marketinget, és 
az elmúlt néhány évben jobbá, boldogabbá 
tették saját, barátaik és munkatársaik életét.

Az FLP olyan vállalat, amely a piacon 
képviseli a minőséget, a példás munkát és 
a napról napra növekvő számú elégedett 
fogyasztói kört. Az eredmények alátámasztják 
azt a megállapítást, hogy a Forever 
munkatársainak új életet és minőséget 
biztosít. Branislav Rajić, Szerbia területi 
igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, és 
rámutatott az elmúlt időszakban elért 
eredményekre, valamint új feladatainkra, 
amelyek megvalósításával bebizonyíthatjuk, 
hogy mi vagyunk a legjobbak.

A Forever Holiday Rally Magyarország és 
a délszláv régió kiváltsága, ezért ezt élvezhetik 
a Szerbia FLP munkatársai is. Az egész 
világon csak nekünk van lehetőségünk 
arra, hogy az új supervisorokat többnapos 
poreči szemináriummal jutalmazzuk meg, 
ahol mindannyian élvezhetik a minőségi 
előadásokba ötvözött gazdag tapasztalatokat 
és munkasikereket. 

Nehéz szavakkal leírni azt az örömöt, 
amelyet Zorica és Zoran Perić érzett, 
amikor ott lehetett a poreči szemináriumon. 
Zorica és Zoran egyike azon minősült 
munkatársainknak, akik Szerbiában követték 
az FLP marketingtervének útjelzőit, és 
összhangba tudták hozni munkájukat és az 
életüket. Sok sikert kívánunk munkájukhoz 
a jövőben is! Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a horvátországi FLP 
munkatársainak vendégszeretetükért és 
a csodálatos, baráti hangulatért.

Az egészség defi nícióját ki kell egészítenünk 
azzal a képességünkkel, amellyel azt minél 
hosszabb ideig megőrizhetjük. Az egészségi 
állapotot három alapvető elem alkotja: 
a szervezet egysége, a működő- és az 



16 www.flpseeu.com   17
FOREVER SUCCESS DAY

alkalmazkodóképessége. Ezek a képességek 
megnyilvánulhatnak fi zikai, lelki és 
szociális formában. Bármelyik láncszem 
gyengesége a rendszer összeomlásához 
vezet. A Forever Living Products termelési 
tervének legnagyobb részét annak szentelte, 
hogy megőrizze a rendszer egységét, és ezt 
a lehető legjobb és legközérthetőbb módon 
bizonyította előadásában dr. Sonja Jović. 
Tehát az egészség nemcsak a betegség hiánya, 
hanem egyben a jólét és a mindennapos 
elégedettség érzése.

A megelőzés képezi az egészséges és minőségi 
élet alapját. „A legjobb gyógymód 
a megelőzés!” – mondást úgy ültethetjük át 
a gyakorlatba, ha megfelelően értelmezzük 
az egészséget és az életmódot. Ehhez kiváló 
tanácsot kaptunk dr. Ognjan Plavšićtól, 
az FLP munkatársától, aki személyes 
tapasztalatra tett szert a kiváló minőségű 
FLP-termékek fogyasztásával, és ezzel 
jelentősen javított egészségi állapotán.

A színpadon gratuláltunk újonnan minősült 
supervisor, assistant manager és manager 
munkatársainknak. Azt kívánjuk, hogy 
ezek a minősülési szintek csak egy állomást 
jelentsenek sikeres útjukon, és minél több 
munkatársukkal együtt még magasabb 
minősülési szinteket érjenek el a következő 
hónapokban.

Nem hiába nevezik „Extra Nená”-nak! 
Ő képviseli a szépség, a báj, a pozitív energia 
és a csodaszép hang együttesét. Mindenkit 
elvarázsolt hangjával és csodálatos színpadi 
megjelenésével. Reméljük, hogy a jövőben 
sem szakad meg együttműködésünk 
Extra Nenával, és továbbra is vállalatunk 
igaz barátja marad.

Emberi lényként mi is egy energiarendszer 
részei vagyunk, és a rajtunk áthaladó, illetve 
a másokkal cserélt energia kihat a munkánkra 
és mindennapi életünkre. Žurka Dragana 
manager munkatársunk előadásának 
közérthető az üzenete: a természetes alapú 
FLP-készítmények, a gyakorlatban szerzett 
kedvező tapasztalatokkal karöltve, összhangba 
hozzák ezt az energiaromlást, és ezzel az FLP 
hálózatépítő munkáját jobbá, hatékonyabbá 
és egyszerűbbé teszik.

Azok a munkatársaink, akik az előző 
időszakhoz viszonyítva, az FLP 
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marketingtervének segítségével jelentősen 
megnövelték a forgalmukat, megérdemelten 
kerültek a Conquistador Club tagjai közé. 
Tiszta szívből gratulálunk, és még sok 
munkasikert kívánunk!

Marija Nakić senior manager munkatársunk 
sikeres FLP-életútja az egészséges szellemről, 
a mosolygós arcokról és az elégedett 
munkatársakból álló csapatról szólt. 
Nyugdíjba vonulásával egy új időszak 
vette kezdetét Marija életében, amikor 
saját példájával bizonyította be: érdemes 
élni. Vétkeznénk, ha a barátainknak és 
környezetünkben élőknek nem mutatnánk be 
a Forever programot és azokat 
a kimeríthetetlen lehetőségeket, amiket 
ez a munka nyújt. Az elégedett felhasználó 
meghatottságtól remegő hangú köszönete 
olyan lelki táplálék, amely mindenkinek 
jólesik, és könnyen elérhető ennél 
a vállalatnál – mondta Marija előadása végén.

A mindennapos kérdésekre adott 
megnyugtató válaszaink segítségével 
áthidaljuk az előítéleteket, elhárítjuk 
a kétségeket és a hitetlenkedést, legyőzhetjük 
az akadályokat, és rájövünk a Miért pont 
az FLP? titok nyitjára. A Forever Living 
Products olyan vállalatóriássá erősödött, 
amely majdnem három évtizede működik 
TISZTÁN ÉS EGYSZERŰEN a világ több 
mint 120 országában! Stevan Lomjanski 
diamond manager munkatársunktól, 
régiónk legtapasztaltabb és Európa egyik 
legjobb forgalmazójától nagyon hasznos 
üzenetet és tanácsokat kaptunk. 
Mindenkire várnak a csodálatos 
lehetőségek, aki hajlandó szorgalmasan 
dolgozni, és hisz magában!

Az első és legnehezebben leküzdhető 
akadály új munkatársaink számára az 
assistant supervisor minősülési színt elérése. 
Az újonnan minősült, „kettes”-ként becézett 
munkatársaknak sok sikert kívántunk az 
FLP-rendezvényeken és -összejöveteleken.

RAJIĆ BRANISLAV
Az FLP Szerbia területi igazgatója
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Már a kezdetek kezdetén 
gondoskodtunk arról, hogy 
rendhagyó legyen ez 

a születésnap, hiszen amikor felcsendült 
az FLP himnusza, virágeső helyett 
egy fényszórókkal megvilágított jégsas 
csillant meg. Lélegzetelállító látvány 
volt, és tudtuk, ez lesz a legszebb 
születésnapi rendezvényünk!

Success Day-ünk vezetői, Jožica és 
Miran Arbeiter senior managerek 
köszöntötték a közönséget, majd az 
FLP Szlovénia legfontosabb személyeit 
szólították a színpadra. Dr. Milesz 
Sándor országigazgató és Andrej 
Kepe, a szlovén iroda vezetője 
csatlakoztak hozzánk!

Büszkén szóltak a hihetetlen 
eredményekről és az ilyen eredmények 
eléréséhez szükséges elszántságról. 
Meggyőződésük szerint Szlovéniában 
adott ez az elszántság. Büszkén 
tekintettek szét a teremben, és 
a résztvevők számának növelésére 
biztattak bennünket. A jókívánságokat 
és a még magasabban szárnyalásra való 
felhívásokat követően készen állunk a 
munkára! 

Szívből köszönjük dr. Milesz Sándor 
látogatását; ígérjük, hogy napról 
napra magasabban fogunk szárnyalni. 
Látogatásukkal a szomszédos 
országokból érkezett vendégek is 
megtiszteltek bennünket, így számukra 
kellemes meglepetést tartogattunk. 
A színpadra Tanja Žagar és Vinko 
Šimek léptek, akik a „Jaj, cica” 
operettdallammal köszöntötték 

a külföldi vendégeket. A teremben 
ülők táncra keltek.

Viszont hogy ne csak szórakozzunk, 
arról Danica Bigec manager 
gondoskodott: előadásában arról 
szólt, mennyire fontosak termékeink 
a fizikoterápiában. Először hallottunk 
ilyen témájú előadást, és azt kell 
mondjam, nagyon sok újat és hasznosat 
tanultunk. Danica, köszönjük 
az előadást! Tudással felvértezve 
köszöntöttük a színpadon Tanja Žagar 
énekesnőt. Tanja a közelmúltban 
kezdte meg önálló előadói karrierjét, 
és kitűnően végzi a munkáját. Együtt 
énekeltünk és táncoltunk, együtt 
szárnyaltunk. Nem először!

Dr. Miran Arbeiter régi ismerősünk. 
Most a Freedom és az Active HA 
készítményekről tartott kitűnő 
előadást. Miran mindig megfelel 
elvárásainknak, előadásait élvezettel 
hallgatjuk. Köszönjük munkáját és 
fáradozását!

Miután gondoskodtunk jó 
közérzetünkről, a megjelenésünkről 
és a bőrápolásról sem feledkezhetünk 
meg. Minderről Tanja Jazbinšek 
senior manager és kozmetikus 
szólt előadásában. Bemutatta az 
általunk már ismert termékeket, és 
ezek előttünk eddig kevésbé ismert 
alkalmazási módját. Előadásának 
csúcspontja a Sonya Skin Care új 
bőrápolási kollekciójának bemutatása 
volt. Várhatóan már decemberben 
elérhetővé válnak számunkra is 
ezek a termékek. Meggyőződésem, 

Ljubljana csodálatos őszi napra ébredt. Ragyogott 
a nap, és szívünk körül melegséget éreztünk. 
Örültünk, hogy együtt ünnepelhetjük az FLP 
Szlovénia újabb születésnapját!

JOŽICA ARBEITER
senior manager

MIRAN ARBEITER
senior manager

Napról napra magasabban szárnyalunk

FOTÓ: KANYÓ BÉLA
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hogy minőségük és a Tanja által 
elmondottak alapján mindnyájan 
örömmel fogjuk alkalmazni 
a termékeket.

Születésnapunkra rendszerint sok 
jókívánságot kapunk. Jelen esetben 
maga a postás, Vinko Šimek 
kézbesítette ezeket. Régóta nevettünk 
ennyit a születésnapi táviratok olvasása 
közben. A mi postásunk azonban még 
egy meglepetéssel szolgált, éspedig 
Aljaž Šimek csodálatos hangjával és 
a New York című dallal.

A dal a magasba röpített bennünket, 
majd kiosztottuk az elért 
eredményekért járó elismeréseket.

A színpadon számos fiatal 
reménységünk, jelentős supervisorunk 
követte egymást. Ők a mi üzletünk 
alapkövei. Sok sikert kívánok nekik 
az FLP útján; hiszem, hogy hamarosan 
átadhatom nekik a manageri kitűzőt 
is. Büszke vagyok két új managerünkre 
és senior managerünkre, Jožica 
és Miran Arbeiterre is. Őszintén 
gratulálok az elért eredményekhez! 
Önöket, kedves olvasók, pedig arra 
buzdítom, kövessék őket! Csodálatos 
dolog managerré válni.

Úgyszintén csodálatos 
a Conquistador Club szalagját 
átvenni. A színpadon azok 
a forgalmazók követték egymást, 
akik az elmúlt hónapokban jelentősen 
megnövelték forgalmukat. Nekik is 
gratulálok, és kérem őket, repüljenek 
még magasabbra!

Tapsvihar és sötétség következett 
a teremben. Kíváncsian vártuk 
a fejleményeket. Tanja hangján 
megszólalt a számomra legkedvesebb 
dal, a „Boldog születésnapot”, 
majd megérkezett a torta! Kedves 
termékforgalmazók, hihetetlenül 

jó érzés a hatodik születésnapot 
ünnepelni! Ez az önök érdeme, ezért 
mindenkinek a legjobbakat kívánom! 
És köszönet annak, akit ugyan 
ritkán látunk, mégis éberen figyeli 
minden lépésünket, köszönet annak, 
akinek volt jövőképe: KÖSZÖNET 
REX MAUGHANNAK a felkínált 
lehetőségért!

Miután jóízűen elfogyasztottuk 
a tortát, egy kicsit lazítottunk, majd 
folytatódott a műsor. Tanja néhány 
slágerével szórakoztatott minket, majd 
a Miss Forever döntőseit szólította 
a színpadra. Ezek a csodaszép 
lányok kitűnő táncosok is egyben, és 
Tanjával együtt ropták. Ugyanakkor 
köszöntötték a jelen lévő területi 
igazgatókat is. A legszebbek kezéből 
dr. Milesz Sándor, Branislav Rajić, 
Radóczki Tibor és jómagam vehettük 
át a virágokat. Köszönet a lányoknak 
a fellépésért és a kellemes 
meglepetésért, Tanjának pedig még 
nagyon sok sikert kívánunk a zene 
világában!

Hogyan lettem manager? Mindig 
érdekes téma. Most Rinalda Iskra 
ismertette tapasztalatait. Őszintén 
szólt arról, hogyan indult el az úton, 
milyen nehézségekkel és félelmekkel 
kellett megküzdenie, és mégis sikerrel 
járt! Rinalda rendkívül szorgalmas, 
ezért biztos vagyok abban, hogy ez 
csak a kezdet. Köszönjük az előadást! 
Remélem, következő előadásának címe 
ez lesz: Hogyan lettem senior manager?

Már többször hallottuk, hogy 
vállalatunkban ugyanazokért 
a pontszámokért több díj is jár. Ezekről 
a díjakról szólt Jožica Zore manager. 
Egész sor felvételt hozott magával, és 
elmondta, hogy ugyanazokért 
a pontokért 13. fizetésben részesült, 
bejárta a fél világot, Arizonában 
elültette a saját aloe veráját, és a világ 

legnevesebb termékforgalmazóival 
volt együtt. Ebben az üzletben nem 
ismerünk határokat, mindenki előtt 
nyitva áll a sok szépség. Köszönjük 
Jožicának az előadást, s ígérjük, követni 
fogjuk a járt úton!

Számos születésnapi ajándékot 
kaptunk, engem leginkább 
dr. Milesz Sándor országigazgatóé 
hatott meg. Magyarországról elhozta 
a Sumartonski Lepi dečki együttest, 
amelynek csodálatos dalai mellett 
táncra perdültünk. Köszönjük 
a csodálatos ajándékot!

A nap lassan végéhez közeledett, de 
még hátravolt a hab a tortán. 
A következő előadónk már többször 
is megosztotta velünk tapasztalatait. 
Mindig segítőkész, tanácsokkal lát 
el bennünket, biztatást kapunk tőle 
– mindezt ő, aki teli van energiával, 
tudással és tapasztalattal, nagyon 
jól csinálja! Ki más, mint a kedves 
szerbiai vendégünk, a President’s 
Club tagja, diamond managerünk: 
Veronika Lomjanski?! Ahogy ő tud 
ösztönözni és biztatni! Előadásával 
újabb erőt és lendületet kaptunk. 
Sikerreceptje egyszerű: ragadd meg, 
vagy kerüld el! Mármint a lehetőséget! 
Szívből köszönöm Veronika és 
Stevo Lomjanskinak a látogatást és 
az átadott energiát. A nap végéhez 
értünk, nem maradt más hátra, mint 
hogy a legújabb forgalmazóinkat 
szólítsuk a színpadra, hogy átvegyék 
a kezdeti fontos lépésekért járó első 
elismerést. Ők azok az új sasok ebben 
az üzletben, akik másokat is magukkal 
ragadhatnak a fellegekbe. Így van ez 
rendjén, szárnyaljunk együtt! Ragadjuk 
meg az alkalmat, és akkor nem kell 
bánkódnunk, hogy elszalasztottuk azt!

ANDREJ KEPE
területi igazgató

Napról napra magasabban szárnyalunk
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Ajándékcsomag HÖLGYEK részére: „J”
Aloe Vera Gel
Aloe Blossom Herbal Tea
Recovering Night Creme
A-Beta Care
+ 1 db ajándék Aloe Sunless Tanning Lotion

Ajándékcsomag URAK részére: „K”
Arctic-Sea Omega 3
Aloe Heat Lotion
Gentlemen’s Pride
Aloe Bits n’Peaches
+ 1 db ajándék Aloe Sunless Tanning Lotion

Ajándékcsomag a CSALÁD részére: „L”
Forever Kids
Aloe Blossom Herbal Tea
Aloe Berry Nectar
Aloe Liquid Soap
Aloe First
Absorbent C
Propolis Creme-Tube
+ 1 db ajándék Aloe Sunless Tanning Lotion

Ajándékcsomagok

Kedves Munkatársaink!
Az idei karácsonyra is készítettünk Önöknek 
ajándékcsomagokat, amelyeknek tartalmát 
a következő termékekből állítottunk össze.
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  1.  Dominkó Gabriella
  2.  Tóth István és 

Zsiga Márta
  3.  Miklós Istvánné és 

Tasi Sándor
  4.  Dobsa Attila és 

Dobsáné Csáki Mónika
  5.  Gecző Éva Krisztina
  6.  Szekér Marianna
  7.  Nagy Ádám és 

Nagyné Belényi Brigitta
  8.  Kovács Gyuláné és 

Kovács Gyula
  9.  Tímár János és 

Tímár Jánosné
10.  Tamás János és 

Tamás Jánosné

  1.  Janović Dragana és 
Janović Miloš

  2.  Žurka Dragana és 
Žurka Radiša

  3.  Kuzmanović Vesna és 
Kuzmanović Siniša

  4.  Mićić Mirjana és 
Harmoš Vilmoš

  5.  Petrović dr. Aleksandar és 
Djukinić Petrović Mirjana

  6.  Davidović Svetlana és 
Davidović Milan

  7.  Tomić Sofija és 
Tomić Ljubiša

  8.  Nakić Marija
  9.  Marečić Dragica
10.  Kljajić Slobodanka és 

Kljajić Milan

MAGYARORSZÁG SZERBIA, MONTENEGRÓ

CONQUISTADOR CLUB
2007. október hónap legsikeresebb termékforgalmazói

MINŐSÜLÉSEK

Hódítók 
Klubja 

  
  Az első tíz 
forgalmazó 

a személyes 
és non-manageri 

pontok alapján
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  1.  Draščić Dušan és 
Draščić Marija

  2.  Jurović Zlatko és 
Jurović Sonja

  3.  Vidiček Velimir és 
Vidiček Ivka

  4.  Lesinger Ivan és 
Lesinger Danica

  5.  Boljat Stela és 
Boljat Zdenko

  6.  Matek Zdenko és 
Matek Mira

  7.  Bajčić Ivan
  8.  Plazibat Danica
  9.  Martinović Saša
10.  Vukas Božica

  1.  Dr. Petković Nedeljko és 
Petković Milojka

  2.  Duran Mensura és 
Duran Mustafa

  3.  Hodžić dr. Sead
  4.  Šaf Ljiljana és 

Šaf Vladimir
  5.  Njegovanović Svetlana
  6.  Ramić Samira és 

Ramić Sead
  7.  Djordjević Radmila
  8.  Garić Goran
  9.  Njegovanović Zoran
10.  Babić Mirko és 

Babić Nada

  1.  Iskra Rinalda és 
Iskra Lučano

  2.  Bigec Danica
  3.  Jazbišek Tanja
  4.  Kepe Andrej és 

Hofstatter Miša
  5.  Hofstatter Daša és

Jazbar Marko
  6.  Praprotnik Toncka
  7.  Selan Brina
  8.  Obid Lidija
  9.  Batista Ksenija
10.  Krejci Hrastar Marjeta és 

Hrastar Milan

HORVÁTORSZÁG BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA  SZLOVÉNIA  

CONQUISTADOR CLUB
2007. október hónap legsikeresebb termékforgalmazói

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

Együtt a siker útján

Bodnár Daniela (Túri Lajos)
Csillag Adrienn és 
Lányi Roland (Kovács György)
Davidović Svetlana és 
Davidović Ilan (Mičić Mirjana)

Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária és 
Dr. Rédei Károly (Miklós Istvánné)
Makai István és 
Makai Istvánné (Gecző Éva Krisztina)
Marečić Dragica (Žurka Dragana)

Móricz Edit (Csepi Ildikó)
Pruzsinszky Ivett (Senk Hajnalka)
Staudinger József (Krizsó Ágnes)
Tomić Sofija és 
Tomić Ljubiša (Buruš Marija)

Tóth János és 
Tóth Jánosné (Tímár János)
Wéber Győző és 
Wéberné Rajos Anna (Szekér 
Marianna)

Manager szintet ért el (szponzorok)

Árvainé Kolozsvári Marianna és 
Árvai László
Chira Diána
Csaba Erika és 
Csaba Péter
Dohnal Tamás
Domby Veronika és 
Domby Jozsef

Gombolai Alfréd
Hevesi Gabriella
Janković Nebojša és 
Tomić Katarina
Karasz György és 
Karasz Györgyné
Kerékgyártó Miklós Róbert
Kljajić Slobodanka és 

Kljajić Milan
Lancz Judit és 
Varga Zoltán
Márton Krisztina
Muladi Annamária
Nagy Attila
Purda Antal
Šarac Mira és 

Šarac Nedeljko
Stošović Gordana és 
Stošović Zoran
Szalay Balázs és 
Szalayné Fajkusz Erzsébet
Szűcs Eszter
Torma József
Vareha Mikulas

Assistant manager szintet ért el

Acsádiné Ferenczi Gyöngyi
Agg Mónika
Békési András
Balla Tibor és 
Balla Tiborné
Baučić Jasmina és Baučiž Hrvoje
Bernula Istvánné és 
Bernula István
Bihari Tünde
Birać Ljilja és Birać Ranko
Blaskó Jánosné
Borbás Zsuzsa és Hopp Győző
Buczkó Andrea és Szlávecz József
Campián Péter és 
Campián-Tátrai Nóra
Csikósné Nagy Lilla és Csikós Gábor
Damjanović Tijana
Devecseri Józsefné és 
Devecseri József
Djukić Katarina és 
Djukić Saša
Djurkić Nataša
Doderović Jelena
Dr. Babos Ildikó
Dr. Czár György Imre és 
Dr. Czár György Imréné
Dr. Magyaryné
Dr. Balogh Beáta Katalin
Dujmov Zoltán
Egyed Gábor és 

Egyed Viktória
Eitz Nándorné
Erb Virgil
Farkasné Lehoczki Ágnes
Fodor Zsuzsanna
Forró Andrea
Frisch Mihály és 
Firsch Mihályné
Gábryel Katalin és Tóth Sándor
Godó Zoltán
Hargitai András
Hofstátter Daša és 
Jazbar Marko
Hosszú Tünde
Inoka István és Inoka Istvánné
Kalmár Attila
Kaposvári Anna
Katona Tibor
Kelemen Klára
Kepéné Bocskor Edina
Kepics Réka
Khek Judit
Kindláné Bátori Marianna és 
Kindla Zoltán
Kiss Zoltán és 
Kissné Szalay Erzsébet
Kosár Attila
Kovács Csaba és 
Kormos Istvánné
Kovács Dávid

Kubánka Róbertné és 
Kubánka Róbert
Kuruczné Imre Zsuzsa
Kóczán Péter
Lakatos Győző
Ludman Imre és Ludman Imréné
Majorné Bózsa Ildikó és 
Major László
Maksa Bettina
Menyhárt Árpád Lajos
Menyhártné Varga Terézia
Merkert Szilvia és 
Martos György
Meszes Márta és 
Lakihegyi Viktor Ferenc
Mitiner Nikoletta
Mrkšić Zorica és Mrkšić  Branko
Mrkšić Dragana
Németh Zsófia
Németh Mária és Márton Béla
Nagy Anett Jolán
Nagyné Kalina Beáta és 
Nagy Ferenc
Nikolić Zorana
Páskuj Réka
Péter Csilla
Paksi Istvánné és Paksi  István
Pallai Zoltán és 
Pallai Zoltánné
Pataki Mónika

Petrović Marina
Ramić Samira és 
Ramić Sead
Rezván Alexandra
Rikk Krisztina
Sajtos Lászlóné
Selan Brina
Serbán Tamás
Sinkó Andrea
Szabó Brigitta
Szarvas Viktor László
Szatina János és 
Szatina Jánosné
Sziklai Béláné
Szolnokiné Kenyeres Ilona és 
Tóth László
Szűcsné Nagy Ilona
Táborosi Lászlóné és 
Ádám Róbert
Traum Lénárd és 
Traumné Németh Eszter
Törökné Fodor Ildikó
Tóbi Judit és 
Búzás István
Tóth István és Kmetykó Krisztina
Tóth Sándorné
Tóth Adrienn
Tóth Tamás
Wéberné Papp Gyöngyi 
Zsemlye Ildikó

Supervisor szintet ért el

OKTÓBER HAVI MINŐSÜLÉSEK

Gecző Éva Krisztina (Gecző László Zsoltné és Gecző László Zsolt)

Senior manager szintet ért el
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I. szint

Ádámné Szőllősi Cecília és 
Ádám István
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
Botka Zoltán és 
Botka Zoltánné
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó és 
Kovács Gábor
Csuka György és 
Dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza és 
Csürke Bálintné
Dobsa Attila és
Dobsáné Csáki Mónika
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
dr Kálmánchey Albertné és
dr Kálmánchey Albert
Dragojević Goran és 
Dragojević Irena
Dr. Dušanka Tumbas
Fejszés Ferenc és 
Fejszésné Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gecző László Zsoltné és 
Gecző László Zsolt
Gecző Éva Krisztina
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde és 
Láng András
Halomhegyi Vilmos és 
Halomhegyiné Molnár Anna
Haim Józsefné és 

Haim József
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József és 
dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir és 
Jakupak Nevenka
Janovic Dragana és 
Janovic Milos
Juhász Csaba és 
Bezzeg Enikő
Kása István és 
Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária és 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám és 
Ótós Emőke
Klaj Ágnes
Knisz Péter és 
Knisz Edit
Knežević Sonja és 
Knežević Nebojša
Kovács Gyuláné és 
Kovács Gyula
Kovács Zoltán és 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kuzmanović Vesna és 
Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona és 
Kulcsár Imre
Lapicz Tibor és 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarevic Predrag és 
Lazarevic Biserka
Mussó József és 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József és 
Mártonné Dudás Ildikó
Miklós Istvánné és 
Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Nakić Marija
Milovanovic Milanka és
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
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
Nagy Ádám és 
Nagyné Belényi Brigitta
Ostojić Boro
Papp Tibor és 
Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária

Perina Péter
Petrović Milena és 
Petrović Milenko
Radóczki Tibor és 
Dr. Gurka Ilona 
Rezván Pál és 
Rezvánné Kerek Judit
Révész Tünde és 
Kovács László
Pintér Csaba és 
Szegfű Zsuzsa
Ramhab Zoltán és
Ramhab Judit 
Róth Zsolt és 
Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert és 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir és 
Stilin Maja
Sulyok László és 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabó Ferencné és 
Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó Péter és 
Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit és 
Schlepp Péter
Szabados Zoltán és 
Szabadosné Mikus Emese
Dr. Szabó Tamásné és 
dr. Szabó Tamás
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János és 
Juhász Dóra
Széplaki Ferencné és 
Széplaki Ferenc
Tamás János és 
Tamás Jánosné
Tanács Ferenc és 
Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika és 
Dr. Tombácz Attila
Tordai Endre és 
Tordainé Szép Irma
Ugrenović Miodrag és 
Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. szint

Botis Gizella és 
Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Czeléné Gergely Zsófia
Dominkó Gabriella
Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre és 

Péterbencze Anikó
Ratkovic Marija és 
Ratkovic Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné és 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna és 
Dr. Komoróczy Béla
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin és 
Dr. Seres Endre
Siklósné Dr. Révész Edit és 
Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Tóth István és 
Zsiga Márta
Varga Géza és 
Vargáné Dr. Juronics Ilona

III. szint

Berkics Miklós
Bíró Tamás és 
Orosházi Diána
Fekete Zsolt és 
Ruskó Noémi
Bruckner András és 
Dr. Samu Terézia
Buruš Marija és 
Buruš Boško
Éliás Tibor
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
Senk Hajnalka
Szabó József és 
Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva és 
Szép Mihály
Tóth Sándor és 
Vanya Edina
Utasi István és 
Utasi Anita
Varga Róbert és
Vargáné Mészáros Mária
Vágási Aranka és 
Kovács András

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei
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Tisztelt Forgalmazóink!
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 honlapon a Forever 
folyóirat aktuális és korábbi számai a „forever” jelszó megadásával, 
fotógalériánk pedig a „success” jelszó megadásával érhető el.  
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. 

•  Budapesti raktáráruház: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11., 
tel.: +36-1-291-8995. Kereskedelmi igazgató: Dr. Gothárd Csaba

•  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

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.

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.

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

MAGYARORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

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

KözleményeK
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SZERBIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Belgrádi iroda: 11000 Beograd, Kumodraška 162., 
tel.: +381-11-397-0127

Nyitvatartás hétfőn, kedden és csütörtökön 12,00-19,30, szerdán és 
pénteken 9,00-16,30 óra között.
•  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, Bartók Béla 80., tel.: +381-24-792-195. 
Nyitva tartás munkanapokon 8.00–16.00 óra között.

Területi igazgató: Branislav Rajić

–  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. Irodavezető: Enra Hadžović

A boszniai irodákban telefonos rendelés esetén a következő számokat 
lehet tárcsázni (új forgalmazók bejelentése telefonon keresztül nem 
lehetséges): +387-55-211-784 Bijeljina és +387-33-760-650 Szarajevó.

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. 

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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FLP TV

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

Az FlP TV programja 2007. december 15-től 2008. január 19-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 csütörtökön 18.00 órától kezdődnek a központi irodában. 

Horvátországi orvos szakértőink telefonszáma:
Dr. Ljuba Rauski Naglić: +385-9151-76510
Dr. Eugenija Sojat Marendić: +385-9151-07070

SZLOVÉNIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3., tel.: +386-1-562-3640.
Nyitvtvatartás: hétfőn és csütörtökön 12.00–20.00 óráig, kedden, 
szerdán és pénteken 09.00–17.00 óráig. 

•  Lendvai raktáráruház címe: Vasút u. 14., 9220 Lendva, 
tel.: +386-2-575-12-70, fax: +386-2-575-12-71, 
e-mail: forever.living@siol.net  
Nyitva tartás hétfőn 12.00–20.00, keddtől péntekig 9.00–17.00 óráig. 
Területi igazgató: Andrej Kepe

Telecenter száma telefonos rendelés esetén:  +386-1-563-7501. 

Szlovéniai orvos szakértőink telefonszáma: 
Dr. Miran Arbeiter: +386-4142-0788 és 
Dr. Olga Čanzek: +386-4182-4163

www.fl pseeu.com  az interneten

KözleményeK

10.00   Gecző László Zsolt és Gecző László Zsoltné
– A marketing rendszer szabadsága

10.20  Termékismertető – Pro6
10.25  Termékismertető – Nature’s 18
10.28  Termékismertető – Aloe2Go
10.30  Minősülés – Super Rally
11.12  A Shadows Hungary Band koncertje
11.30  Dr. Samu Terézia – A csodálatos aloe meséje
11.55  Léránt Károly – A lehetetlen nem létezik
12.20  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
13.20  Lui koncertje
13.40  Sonya Show 2005, Debrecen
14.25  Interjú Szekér Mariannal
14.50  Rajkó zenekar
15.05  Aidan O’Hare európai alelnök előadása
15.25  FLP-himnusz
15.30  Gregg Maughannak, az FLP alelnökének előadása
15.45  Pataky Attila és az Edda koncertje
16.05  Rex Maughannak, az FLP elnök-vezérigazgatójának beszéde
16.35  Dr. Schmitz Anna – Forever ásványvíz

16.55  Az FLP marketingterve
17.15  Katrin Bajri – Rendszerrel a csúcson
18.10   Bencze Ilona és Maros Gábor – Dalok a Cabarett Bonbonier-ből
18.30  Dominkó Gabriella – Kitartás, lendület,összetartás és hit
18.55  Hegedűsné Lukátsi Piroska –  Álomból valóság
19.30  Interjú Perina Péterrel
20.20  Holiday Rally – Porec
21.20  A Borágó lemezbemutató koncertje
21.40  Fekete Zsolt – Vedd fel a ritmust
22.00  Gecző László Zsolt és Gecző László Zsoltné

– A marketing rendszer szabadsága
22.20  Termékismertető – Pro6
22.25  Termékismertető – Nature’s 18
22.28  Termékismertető – Aloe2Go
22.30  Minősülés – Super Rally
23.12  A Shadows Hungary Band koncertje
23.30  Dr. Samu Terézia – A csodálatos aloe meséje
23.55  Léránt Károly – A lehetetlen nem létezik
00.20  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
01.20  Lui koncertje

01.40  Sonya Show 2005, Debrecen
02.25  Interjú Szekér Mariannal
02.50  Rajkó zenekar
03.05  Aidan O’Hare európai alelnök előadása
03.25  FLP-himnusz
03.30  Gregg Maughannak, az FLP alelnökének előadása
03.45  Pataky Attila és az Edda koncertje
04.05  Rex Maughannak, 

az FLP elnök-vezérigazgatójának beszéde
04.35  Dr. Schmitz Anna – Forever ásványvíz
04.55  Az FLP marketingterve
05.15  Katrin Bajri – Rendszerrel a csúcson
06.10  Bencze Ilona és Maros Gábor 

– Dalok a Cabarett Bonbonier-ből
06.30  Dominkó Gabriella – Kitartás, lendület,összetartás és hit
06.55  Hegedűsné Lukátsi Piroska –  Álomból valóság
07.30  Interjú Perina Péterrel
08.20  Holiday Rally – Porec
09.20  A Borágó lemezbemutató koncertje
09.40  Fekete Zsolt – Vedd fel a ritmust

ALBÁN IRODA KÖZLEMÉNYEI

•  Albánia, Tirana Reshit Collaku 96. Villa Forever 36.
Fax: +355 4230 535

Területi igazgató: Kálovits Gergő Géza, tel.: +36-20-5755-553

Lendvai iroda
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A fiatalság 
forrásai

DR. NAGY IDA
senior manager

tüdőgyógyász szakorvos,
háziorvos

„Amit naponta teszünk, 
az határozza meg, 
hogyan és mennyi ideig 
fogunk élni!”

Mindannyiunk teste arra 
hivatott, hogy kb. 120-130 
évet éljen meg.

Amit öregedésnek nevezünk, 
az legnagyobbrészt egyszerűen 
betegségek jelenléte – gyakran 
előforduló krónikus betegségeké, 
amelyek oly következetesen ássák alá 
egészségünket, hogy egyetemesen 
elfogadjuk a leromlást mint az idősödés 
következményét. Pedig mi sem áll 
távolabb az igazságtól. Tudunk tenni 
és nap mint nap kell is tennünk az 
öregedéssel „együtt járó” folyamatok 
ellen, hogy idős korban is életet 
adhassunk az éveinknek!

Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani 
a következő természetes módszerek 
összefoglalásával.

A fi atalság forrásai:
I. Hatékony savtalanítás
II.  Méregtelenítés, böjt, testsúlykontroll 

– mindenkinek
III. MLM – mozgás, légzés, masszázs
IV.  A bőr rugalmasságának titka 

– Sonya-kozmetikumok

A fi atalság forrásai:

I. HATÉKONY SAVTALANÍTÁS

„Az emberek az istenekhez fohászkodnak 
egészségért – és nem ismerik fel, hogy 

birtokukban áll az ehhez szükséges 
hatalom.” Démokritosz, (i. e. 460–370)

Szokásainktól, ezen belül elsősorban 
táplálkozásunktól függ, hogy 
egészségesen öregszünk-e meg. Az 
egészség közvetlenül függ testünk sav-
bázis egyensúlyától. A legtöbb betegség 
alapja a túlsavasodás. Természetellenes 
étkezési szokásaink következtében 
testünkben mindig túl kicsi 
a rendelkezésre álló bázisok mennyisége.

A modern táplálkozási és étkezési 
szokások, a stressz és az egészségtelen 
életmód tönkreteszik a sav-bázis 
egyensúlyt, és elsavasítják 
a szervezetet. És pontosan ez jelenti a 
legtöbb betegség alapját.

„Aki egyfolytában nem hallja meg, amit 
nem lehet nem meghallani, és nem látja 
meg, amit nem lehet nem meglátni, az ne 
csodálkozzon, ha egy napon majd semmit 
sem hall és semmit sem lát.”

Honnan tudjuk meg, hogy el 
vagyunk-e savasodva?

Mérjük meg! A vérünk kémhatása 
a legvégsőkig semleges tartományban 
marad, így a szövet közötti és a sejten 
belüli pH-értékről a vér pH-mérése 
nem ad használható információt.

A vizelet, ill. a nyál pH-értékét 
erre szolgáló tesztcsíkkal vagy 
lakmuszpapírral könnyedén mérhetjük 
több napon keresztül. Amennyiben 
ezen értékek tartósan a 7-es pH-
érték alatt maradnak, ez jelzi az 
elsavasodottságunkat. Még rosszabb 
a helyzet, ha a vizelet és a nyál egyaránt 
savas pH-jú.

DR. KISS FERENC
senior manager

háziorvos,
hagyományos kínai orvoslás

FORGALMAZÓINK TOLLÁBÓL
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A test túlsavasodásának okai:
•  Túl sok fehérje (hús, tojás), 

fi nomított cukor, telített zsírok
•  Élelmiszerek (tartósítószerek, 

színezékek, íz- és illatanyagok, 
stabilizátorok, emulgeálószerek, 
savanyúságot szabályozó anyagok)

•  Környezeti mérgek (műtrágya, 
rovarirtó, gombaölő szer)

•  Élvezeti szerek (alkohol, nikotin, 
koff ein), gyógyszerek, amalgám

•  Légszennyezés (kén-dioxid, szén-
monoxid, nitrogén-dioxid, ólom) és 
savas eső (H2SO3, HNO3, H2CO3) 
és elektroszmog

•  Stressz, bosszúság és agresszió, lelki 
megterhelés

A túlsavasodás következményei:
1.  Ásványianyag-hiány okozta 

problémák: A savakat a szervezet 
semlegesíti ásványi anyagok 
hozzáadásával, ezáltal a szervezet 
ásványtartalma folyamatosan 
csökken, majd ezen anyagokból 
krónikus hiány alakul ki.

2.  Kiválasztással összefüggő 
problémák: A keletkezett 
salakanyagoktól a szervezet 
megpróbál megszabadulni a máj, 
a vesék és a tüdő segítségével. 
A méregtelenítő enzimatikus 
folyamatok és a kiválasztó 
szervek fokozott működéséhez 
fokozott szükséglet alakul ki 
enzimkofaktorokból (vitaminok, 
ásványi anyagok, nyomelemek,) 
ráadásul enzimeink enyhén lúgos 
közegben dolgoznának optimálisan.

3.  A salakanyagok lerakódásának 
következményei: Az el nem 
távolított salakanyagok a test kötő- 
és zsírszövetében, érbelhártyában, 
ízületekben stb. rakódnak le.

Összességében: 
A kialakuló savas kémhatás, valamint 
a lerakódott salakanyagok együttes 
hatására csökken a kis hajszálerekben 
a vérkeringés. A testnedvekben 
(vér és nyirok) pangás jön létre. 
A szövetek, sejtek tápanyag- és 
oxigénellátottsága csökken; ez először 
a szövetek funkcionális, később 
organikus zavarához, majd sejt- és 
szövetpusztuláshoz vezet.

Mindezek immunitáscsökkenéshez, idő 
előtti betegséghez, korai öregedéshez 
vezetnek.” … a krónikus acidózis 
megszüntetése az alkálikészletek 
növelése útján és a szabad gyökök 
megkötése zöldségekkel, hüvelyes 
növényekkel, C-vitaminnal, 
antioxidánsokkal jelenti az esélyt…” 
(Heine professzor, Witten–Herdecke 
Egyetem, Anatómiai Intézet)

Mit tehetünk egészségünk védelme 
érdekében?

Tegyünk meg mindent, hogy elkerüljük 
az okozó tényezőket! A tőlünk 
független dolgokat viszont nem tudjuk 
kiküszöbölni… ezért van szükségünk 
a növények hatalmas erejére.

I.  Hatékony salaktalanítás
Salakok feloldása salaktalanító komplex 
gyógyteával, amelynek hatására 
feloldódnak az ásványi anyagokhoz 
kötődött savak, és alkalmassá válnak 
a kiválasztásra. 

II. Semlegesítés
Bőséges bázisbevitel útján, amit 
gazdag növényi, ásványianyag- és 
nyomelemkínálattal biztosíthatunk. 
(lásd lentebb) 

III. A semlegesített savak következetes 
kiválasztása – azaz „öntsünk tiszta 
vizet a pohárba”! Napi 3-4 l folyadék 
bevitele ideális összetételű, tiszta 
víz és salaktalanító, bázikus hatású 
gyógytea formájában. Bázikus hatású 
láb- és ülőfürdők: javasolt kb. 1dl szűrt, 
rostmentes aloe vera-oldatot, lúgos 
kémhatású, szerves eredetű, üledékes 
ásványi anyagot, valamint aloebimbót, 
narancshéjat, gyömbért, kamillát is 
tartalmazó gyógynövényteát feloldani 
egy kád vízben, és kúraszerűen egy-egy 
héten át, napi 30 percig fürdőzni benne. 

IV. A test ásványi anyagainak 
újraépítése zöldség, gyümölcs, 
gyógynövény és bázikus hatású 
étrend-kiegészítők segítségével

Gyümölcs, a nap ideális kezdete:
Reggelre alma, áfonya, körte, banán, 
kivi, grépfrút, narancs, papaja, 

ribizli, sárgabarack, szőlő, szőlőmag, 
mangosztán, gránátalma, málna 
vagy az ezekből készített vitamin- és 
antioxidáns-tartalmú kiegészítők 
a javasoltak, melyek biofl avonoid és 
fi tonutriens hatóanyagaikkal testőrként 
védik napról napra gyermekeink és saját 
magunk egészségét. 

A zöldség a fi atalság alfája, 
a gyógynövény meg az omegája:
Lúgosít és segít a napi rendszerességgel 
bejuttatott aloe vera, sárgarépa, 
karalábé, cékla, spenót, petrezselyem, 
spárga, olívabogyó, fahéj, fokhagyma, 
lucerna, tarackbúza, zöld árpa, 
brokkoli, virágpollen, káposzta, 
kelkáposzta, kelbimbó, karfi ol, ginkgo 
biloba, pecsétviaszgomba, ginseng, 
aranypecsétfű. 

Ásványianyag-komplexek bejuttatása: 
Kalcium, magnézium, ill. ezek 
felszívódásának elősegítése 
D-vitaminnal. 

A legfontosabb bázikus hatású 
nyomelemek: Cink, jód, kén, króm, 
mangán, molibdén, réz, szelén, vas. 

Gyakorlati tanácsok: 

A kívánt eredmény érdekében az 
aloe vera és tea mellé juttassunk be 
naponta kétszer növényi eredetű 
hatóanyagokat! Igyunk sokat! 
Lehetőleg alacsony ásványianyag-
tartalmú, szénsavmentes ásványvizet, 
amely a lehető legjobb felszívódást 
biztosítja a zöldségek, gyümölcsök 
eszenciáinak, és ideális kombináció 
a lúgosító aloe verával vagy 
koff einmentes gyógyteával együtt!

Határozzuk meg savpotenciálunkat, és 
készítsük el egyéni savgrafi konunkat! 
Amennyiben értékeink elsavasodásra 
utalnak, térjünk át természetes, 
növényvédő- és tartósítószer-mentes, 
növényi alapú táplálkozásra, az 
ezekből készített táplálék-kiegészítők 
rendszeres használatára, amelyek tiszta 
növényi hatóanyagaikkal kitűnően 
méregtelenítenek, lúgosítanak, és 
beindítják szervezetünk önregeneráló 
folyamatait.
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„Ha nem vagy kész 
változtatni az életeden, 
nem lehet segíteni rajtad.”
Hippokratész, (i. e. 460–377)
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A saját sztorink is egy alkotóelem 
a hazai Forever történetében. 
Ahogy a Tied is, kedves olvasó. 

Teljesen mindegy, hogy érdeklődő, 
kezdő üzlettárs, vagy már tapasztalt 
hálózatépítő vagy. Része vagy egy olyan 
sikersztorinak, mely egyedülálló 
a világon. A TE történeted is lehet 
ilyen! Talán már az is.

2002-től vagyunk benne 
a vérkeringésben. Sokadik állásomat 
kerestem a meglévők mellé, csökkentve 

vagy csillapítva anyagi zavaromat. 
Akkor még nem ismertük egymást 
a párommal, bár már mindkettőnket 
megérintett a hálózatépítés lehetősége. 
Azt hiszem, sejted, mi lett a vége… 
Úgy gondoltam, az újsághirdetés 
a legjobb eszköz arra, hogy megtaláljam 
„A” lehetőséget. Talán akad 
Nyíregyházán olyasmi, ami csak rám 
vár! Hirdetésemben azt fogalmaztam 
meg, milyen is szeretnék lenni. 
Körülbelül így hangzott: „Intelligens, 
csapatban is dolgozni tudó, tanulni 

Apróhirdetéstől 
a manageri szintig

A Forever kínálta 
lehetőségek között 
rengetegféle dolog van, 
amelyeknek külön-külön 
is fontos a szerepük. 
Egészség, öröm, szociális 
jólét, segítségnyújtás, 
élettörténetek stb. Együtt 
alkotják az egészet. Mi is 
azok közül valók vagyunk, 
akik az FLP-t alkotják itt, 
Magyarországon, s ez 
büszkeséggel, illetve nem 
kis hálával tölt el bennünket.

FORGALMAZÓINK TOLLÁBÓL

 HORVÁTH TIBOR ÉS
CSANAKY TÜNDE   
managerek
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is hajlandó fiatalember kiegészítő 
vagy teljes munkát keres.” Nos, akkor 
meglepődtem az eredményen. Többféle 
cég, többféle lehetőség, érdekesnél 
érdekesebb ajánlatok. Egy közülük 
kifejezetten furcsa volt, még inkább 
ismerős. A szponzorom, Iski Béláné, 
Icus hívott a hirdetéssel kapcsolatban. 
Elmondta, hogy volna egy ajánlata 
a számomra, és hogy pont ilyen 
embereket keres. (Utólag kiderült: 
éppen egy Nógrádi Bence-féle tréning 
után, felvértezve emelte fel a telefont.) 
A találkozónk érdekesen indult. 
Bemutatva a szponzorának, Révész 
Tündének és párjának, Kovács 
Lacinak; együttesen nekiálltak 
„gyúrni” engem. Tetszett is, meg nem 
is. Értettem is, meg nem is. Érdekelt 
is, meg nem is. A következő találkozón 
termékajánlást kaptam, s én másodszor 
is megmutattam, milyen „okos” 
vagyok. Ettől függetlenül kezdtem 
el használni a termékeket, amelyek 
egyértelműen és érezhetően segítették 
egészségem megőrzését, a napi jólétet! 
Szponzoromra és felső vonalamra 
hallgatva – bár még mindig „okos” 
voltam – rendezvényekre jártam, 
hanganyagokat hallgattam, könyveket 
olvastam, na és persze nyújtottam 
az információt az embereknek. 
Feleségem az üzletben is a párom lett, 
s a sikerben neki is számottevő része 
van. Reális életszemléletével, kiváló 
emberismeretével, végtelen türelmével 
és irigylésre méltó dinamizmusával 
folyamatosan mellettem áll, vesz részt 
a munkában!

Két évvel ezelőtt kisfiunk, Kristóf 
születése volt az első igazi ok, amiért 
elkezdtem komolyan venni magam 
és az FLP-t. Személyiségem menet 

közben formálódott, alakult, de 
még korántsem olyan, amilyennek 
akarom. Megtanultam alázattal, segítő 
szándékkal közeledni emberekhez. 
Milyen furcsa. A szponzoraim mintha 
pont erről beszéltek volna az elején. 
De hát tudod!? Én „okos” voltam. 
Voltam olyan okos, hogy három 
komoly kaliberű ember segítségét 
élvezhettem egyszerre, és én nem 
éltem a lehetőséggel. Volt alkalom, 
amikor Siklósné dr. Révész Edit 
vagy nemegyszer Révész Tünde, 
számtalanszor pedig Iskiné Icuska ült 
a lakásomban, bemutatóra várva, és… 
és… bizony előfordult, hogy nem jött 
el senki. Tudod, mit meg nem adnék 
most egy ilyen alkalomért???? 
A folyamatos változásnak és az 
elvégzett munkának köszönhetően 
nagyszerű és egytől egyig értékes 
emberekkel kerültem kapcsolatba. 
Dézsi József és Erzsike assistant 
managerek. A kezdetektől együtt 
dolgozunk. Kitartó munkátoknak 
meglesz az eredménye! Állandó 
résztvevői az Európa Rally 
ösztönzőprogramnak. Hatalmas 
tudással és tapasztalattal bírnak. 
Továbbra is számíthattok rám! 
Csapatukban Fülöp Valéria, mint 
supervisor, az idei Holiday Rally 
résztvevője volt! Aztán barátaink 
támogatása is mindig jól jött: 
Csanaky Csilla és Szabó Tibor, 
Makóné Kiss Eszter és Makó Pál, 
és még nagyon sokan. A lendületet, 
fordulópontot egy baráti házaspár, 
Tóth Zsolt és Gabika adták meg. 
Igazi barátok és kulcsemberek. 2007. 
augusztus közepétől dolgozunk együtt, 
bár barátságunk már 5-6 évesre 
tehető. Most supervisorok, de kitartó 
munkájuknak, tanulni akarásuknak 

alkalmasint méltó elismerése lesz. 
Csapatuk is igazi sikercsapat, 
folyamatosan növekszik. Vancz Frank 
Katalin, Balázsi Andrea, Toldi Aliz, 
Tóth Miklósné, és még sorolhatnám. 
Bízom benne, még nagyon sokat 
tudok nektek segíteni a célok és álmok 
valóra váltásában! Mindannyian 
gyertek utánunk, mert járható ez az út!

Úgy érzem, ma már helytállóak a 
hirdetésben szereplő tulajdonságok. 
Talán egy könyvben kellene megírnom 
a sztorinkat! Ám ez csak akkor lenne 
lehetséges, ha már a történet végén 
járnánk. De még csak most kezdődik. 
Most tartunk az előszónál.

Nem hagyhatom ki példaképeimet. 
Berkics Miklós: nekem ő a 
legnagyobb, legigazibb. Siklósné 
dr. Révész Edit és Siklós Zoltán: a 
tudás hatalom, biztonság, követendő. 
Révész Tünde és Kovács Laci: 
szorgalom, munka, türelem… 
kalapom MLM. Iski Béláné és 
Béla: nincs elérhetetlen magasság. 
Testvérvonalak, akikre büszkék 
vagyunk: Tordainé Szép Irma és 
Tordai Endre, Zöld Józsefné és Zöld 
József, Czap Anita, Bodnár Józsefné 
és Bodnár József. Nagyon kevés egy 
oldal arra, hogy köszönetet mondjunk 
mindenkinek. Egy élet is kevés rá. 
Köszönöm, FLP, köszönöm, Rex 
Maughan, köszönjük mindenkinek! 
Végül egy idézettel zárnék, és küldöm 
minden barátomnak. „A győztesek 
és a vesztesek között csupán annyi 
a különbség, hogy a vesztesek arra 
gondolnak, amitől félnek – a győztesek 
pedig arra, amit el akarnak érni.”

Sok sikert kívánunk!
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Az a három csodálatos nap, 
amelyet a horvát tengerparton 
töltöttünk, szavakban ki nem 

fejezhető érzéseket váltott ki bennem, 
de azért igyekszem megosztani veletek. 
Elöljáróban azért elmondom, hogyan 
vált lehetővé számomra ez az utazás. 
Júliusban szponzorom, Steigervald 
Tímea és az ő szponzora, Pruzsinszky 
Ivett segítségével regisztráltam a Forever 
csapatához. Komolyan vettem a neki 
tett ígéretemet, és elkezdtem gőzerővel 
építeni a saját üzletemet. Első hónapban 
csatlakozott hozzám a legjobb barátom 
édesanyja és még két jó barátom, majd 
a következő hónapban még ketten. 
És elindult A CSAPAT! Mivel még 
mindannyian kezdők voltunk az 
üzletben, ez a csapatteljesítmény nem 
jöhetett volna létre felső vonalunk, Senk 
Hajnalka segítsége nélkül, akinek ezúton 
is szeretném tiszta szívből megköszönni 
mindazt, amit adott nekünk a siker 
érdekében! Augusztus közepén elértem 
a supervisori szintet, és ezáltal 
minősültem a Holiday Rally II-es 
szintjére, azaz erre a csodálatos útra. 
Ekkor még nem is sejtettem, hogy 
egy ilyen ajándék út mit is takarhat. 
Gondoltam, hosszú és kényelmetlen 
buszút után elfoglalhatjuk egérlyuk 
szállásunkat, és aztán próbáld meg 
jól érezni magad… Ehelyett az 
állam is leesett!

Az első meglepetés – amely leírhatatlanul 
jólesett – akkor ért, amikor láttuk, 
az FLP elitje kint áll a szálloda 
bejáratánál, örömmel köszöntve minket, 
minősülteket! Egyik döbbenetből 
a másikba estem, miközben barátaimmal 
felfedeztük a szálloda nyújtotta hihetetlen 
luxust (szoba, környezet, panoráma). Már 

az első néhány órában is páratlan élmény 
volt azokkal a vezetőkkel találkozni és 
szót váltani, akiket eddig csak CD-n 
hallhattam. Úgy beszélgettek velem, 
mintha régi jó barátok lennénk. Ezután 
jött a következő sokk – az étterem, az első 
ebéd és az ételek mérhetetlen választéka. 
Ezek után azt gondoltuk, vajon milyen 
meglepetés jöhet még??? Pedig most 
kezdődött csak igazán! Átsétáltunk a 
kb. 200 méterre lévő sportcsarnokba, 
ahol nem kisebb FLP-vezetők előadását 
hallgattuk, mint Katrin Bajri, Siklósné 
dr. Révész Edit, dr. Schmitz Anna, dr. 
Samu Terézia, Krizsó Ágnes és Szabó 
József – és még folytathatnám. Az estét 
egy kötetlen beszélgetéssel koronáztuk 
meg a testvérvonalakkal, felső vezetőkkel.

Másnap reggel izgatottan vártuk a napi 
programokat. Az elképesztően gazdag 
reggeli után ismét a csarnokot céloztuk 
meg, hisz szombatra is igen neves 
előadókat hívtak meg a szervezők, hogy 
csak néhányukat említsem, dr. Kósa L. 
Adolf, Varga Róbert, Vágási Aranka, 
Berkics Miklós és nem utolsósorban 
Lomjanski Veronika személyében. 
Több előadó is hangsúlyozta ennek 
a supervisori szintnek a fontosságát! 
Igencsak dagadt a mellünk, amikor az 
előadóktól folyamatosan az elismeréseket 
hallottuk: milyen nagy dolog, hogy 
mi most itt ülhetünk, és mindennek 
ez az alapja; a supervisoroké a jövő, 
bárhova is szeretnénk eljutni. Elhiheted, 
külön büszkeséggel töltött el, mikor 
megtudtam, hogy a régióban a II-es 
szintre minősültek közül ÉN voltam az 
egyetlen, aki már igazgatóhelyettesként 
állt a színpadon. Az előadások után 
mindenki hivatalos volt a szálloda 
különtermében tartott búcsúpartira – hát 

mit mondjak neked? Igen jól sikerült! 
 És elérkeztünk a hétvégének ahhoz 
a részéhez, amelyet szavakban kifejezni 
nem lehet – de tényleg nem! Hogy csak 
egy szófordulattal éljek: együtt buliztak 
a „25-ösök” (a 25 pontosok és a 25 
frontigazgatós!), valamint a többi nagy 
vezető! Ennek az estének és a hétvégének 
a zökkenőmentes lebonyolításában és 
megszervezésében Dr. Molnár László 
horvát területi igazgató úrnak szeretnék 
köszönetet mondani. Nem győzöm 
hangsúlyozni – a hétvége pazarra sikerült!

Tudom, hogy nem kell részleteznem –te 
is tudod –, ott lett volna/ott volt a helyed 
neked is! Sajnálom, hogy a csapatomból 
„csak” egypár főnek sikerült minősülnie 
az útra, mivel a teljesítményüket 
fi gyelembe véve mindannyian 
megérdemelték volna. Jövőre viszont 
az új minősültjeikkel együtt ott leszünk 
– legalábbis mi biztosan! Itt emelném ki, 
hogy dr. Kósa L. Adolf csapatából több 
mint százan voltunk kint. (Ugye tudod, 
Adolf: mi a teljesítményünkkel fogjuk 
megköszönni, hogy segítesz, és mutatod 
az utat!) Jó volt látni, hogy másoknak is 
mennyit jelent és mennyit ad ez az üzlet! 
A hazaút már nem volt ennyire vidám, 
mert senki sem szerette volna, hogy véget 
érjen ez a hétvége! Olyan energiát és 
életérzést hoztunk magunkkal, amilyenre 
soha nem gondoltam volna. Buliztunk, 
jól éreztük magunkat, és mégis, mellette 
rettentő sokat fejlődtünk, tanultunk! 
Végül, de nem utolsósorban szeretném 
megköszönni dr. Milesz Sándor ország 
igazgató úrnak azt a lehetőséget, hogy 
biztosította számomra/számunkra, hogy 
minősülhessünk erre a csodálatos útra. 
Ugyanis – ugye, tudod –, ez 
a lehetőség csak itt, a magyar régióban 
adatik meg sehol máshol a világon 
nincs ilyen Rally! Köszönjük meg azzal, 
hogy jövőre legalább kétszer ennyien 
minősülünk!

Hajrá mindenkinek!

* Aki ott volt, érti! Aki lemaradt – 
kérdezzen! 

BALOGH ZOLTÁN 
assistant manager

3 x 8 = 120?!*
Remélem, mire soraimat olvassátok, már igazgató vagyok, 
ugyanis ezért hajtunk ebben a hónapban a csapattal, 
a szponzoraim segítségével! De nézzük, mi is történt 
velem/velünk október elején: „Holiday Rally – Poreč”!
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