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Ezt a levelet egy egy hónapos, hosszú utazásról megérkezve 
írtam. Túl az év felén meglátogattam szinte mindegyik 
kontinenst. Ez az időszak a fantasztikus regionális Rallyk 

időszaka volt. Forgalmazók hatalmas tömegeivel találkoztam, 
olyan emberekkel, akik tele vannak annak izgalmával, mit 
is hozhat nekik a FOREVER. Ezrekkel beszéltem közületek. 
Ámulatba ejtettek a történeteitek az állhatatosságról és a sikerről. 
Tudom, hogy nem egyszerű felépíteni egy üzletet, de azokért a 
dolgokért, amik túl könnyen elérhetők, nem is érdemes küzdenünk.
Azokban a pillanatokban, amikor kétségeid támadnak és 
elbizonytalanodsz, jusson eszedbe a híres amerikai festő, 
Norman Rockwell története. Rockwell élete során több száz 
magazincímlapot festett. Ám ő más volt, mint a többi festő. Nem 
csak lefestette az életet, hanem élte is. Akárcsak mi, Rockwell is 
megismerte a győzelmet, a diadalt, az örömet. De találkozott 
gyásszal és vereséggel is.
Fiatal éveiben kezdő festőként Rockwell megtanulta, hogyan kell 
továbblépni még akkor is, ha ez épp reménytelennek tűnik. Bár 
több mint 300 címlapképet készített a Saturday Evening Postnak 
‒ amelyhez szoros szálak fűzték ‒, ez a kiadó volt az, amely az 
egyik korai illusztrációját elutasította. Azt gondoljátok, hogy 
Rockwell feladta? Természetesen nem. Emlékezett arra a mondatra, 
amit valahol, egy könyvben olvasott: „Ha elesel, ne feküdj ott, és 
sóhajtozz, hanem állj fel.”
Ahelyett, hogy elfogadta volna a vereséget, átsétált egy másik 
újsághoz, és eladta a rajzot. Másnap már címlaptervet készített 
a Saturday Evening Post számára. Ez az a tanulság, amit 
alkalmaznunk kell a FOREVER-üzletünkben is. Amikor valaki 
nemet mond neked, ne kedvetlenedj el. Egyszerűen menj oda 
másokhoz is, egészen addig, amíg valaki igent mond. Ne felejtsd el 
azokat az embereket, akikkel már beszéltél. Lehet, hogy ma még 

nem állnak készen, ám az életben mindig minden változik. Lehet, 
hogy holnapra már nyitottak lesznek erre a fantasztikus lehetőségre. 
Mint ahogy már említettem, Rockwell több mint 300 címlapképet 
készített a Saturday Evening Postnak. Minden egyes képe a 
hétköznapi életet ábrázolta, mégis tartós értékeket közvetített. 
Rockwell nem egyszerűen csak festett; mesélő volt, aki hatott egy 
egész generációra. A napi élet inspirálta. Képes volt könnyeket, 
nevetést varázsolni az arcokra. Vigasztalt és megnyugtatott 
bennünket, megmutatta, hogy mindnyájunknak vannak egészen 
egyszerű, hétköznapi vágyai, álmai, tapasztalatai.
A művész önéletrajzi regénye ezekkel a szavakkal fejeződik be: 
„Mindennap kora reggel kelek fel, már nyolctól dolgozom… 
Arra már régen rájöttem, hogy soha nem leszek olyan jó, mint 
Rembrandt. De a munkáim során sokat fejlődtem. Minden 
képemnek ugyanazzal a magas elvárással, reménnyel állok 
neki, aminek talán soha nem fogok tudni eleget tenni, de én 
folyamatosan a legjobbat próbálom kihozni magamból.” Ez jó 
gondolat lehet az életünkhöz. Remélem, soha nem jutok el arra a 
pontra, amikor már nem tudok fejlődni. 
Mialatt én mindig azt mondom, ünnepeljük a sikereinket, soha 
nem arra gondolok, hogy érezzük úgy, már eleget tettünk. Még 
mindig rengeteg ember van, akinek szüksége van arra, amit a 
FOREVER adni képes. Hogy felismerje, mit is jelent az igazi 
egészség és gazdagság. Remélem, igyekvők tudtok maradni az 
életben és az üzletben is. Mindig tehetünk még többet és többet. 
Próbálkozzatok újra és újra!
Norman Rockwell 84 éves korában halt meg, egy befejezetlen kép 
volt a festőállványán. Céljait elkötelezetten követte, állhatatossága 
kiemelte a tömegből. Remélem, hogy a céljaitok és állhatatosságotok 
által ti is kimagasodtok majd a többiek közül.
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Zajlik az egyik legnépszerűbb sportág megmérettetése Dél-Afrikában, miközben a mi foreveres válogatottunk is 
erőteljes edzésbe kezdett a poreči edzőtáborban. 
Óriási a hangulat, sípok, dobok, csengők Porečben, trombiták Johannesburgban. Tombol a közönség, kiválóak a 

mérkőzések, szenzációsak az előadók. Míg tőlünk délebbre sorra esnek ki a válogatottak, addig Porečben a nyolc ország 
foreveres válogatottja egyre magasabb sebességfokozatra kapcsol. 
Meg kell hódítanunk a világot. Csak ebben az egyben gondolkodhatunk, más cél soha nem lebeghet előttetek. Ennek 
egyetlenegy módja van: mindenki olyan célokat állít maga elé, amelyeket eddig még nem mert. 
LÉGY GYÉMÁNT!
Merd megtenni, merd elképzelni, merj cselekedni érte, és garantálom, hogy ha eldöntötted, akkor mi veled vagyunk, 
támogatunk, segítünk. Amikor eléred, a példaképünk leszel, és közben szeretünk, barátok leszünk, és vigyázunk rád. 
A világ legjobb hálózatépítői gyűltek össze Porečben. Egy olyan kis csapattal, a Forever utánpótlás-válogatottjával, 
akikből a jövő gyémántjai lesznek. Ők már tudják ezt, ezzel a céllal és gondolatokkal jönnek haza, fogadjátok őket úgy, 
mint a világbajnokokat!
Minden csapatjátékban az egyik legfontosabb az utánpótlás kérdése. Újra és újra megfelelő induló munkatársak állnak 
be sorainkba, profi hálózatépítők fogják a kezüket, a marketingrendszer első lépcsőjére segítik, és végig kéz a kézben, 
legjobb tudásukat átadva vezetik tovább őket a marketingrendszer emelkedő bónuszai felé. 
Mit kell tenned, hogy csatlakozhass egy egészséget és anyagi biztonságot adó sikercsapathoz?
Hallgasd meg a lehetőséget, ne menj el mellette, mert tudod, ez nélküled is épülni fog, és kár lenne kimaradni. Légy 
figyelmes, halld meg a lényeget, járj nyitott füllel, és lásd meg a jövődet! Minden tőled függ, és a te fejedben dől el. Merj 
lépni egyet, mindegy, hogy mit mond a szomszéd, légy tagja ennek az óriási léptekkel haladó válogatottnak, majd sok-
sok tanulás után válj igazi vezetővé, a csapat megbecsült tagjává! 
Az elismerésért dolgozni kell. Szeresd ezt a lehetőséget, amit kínálnak számodra, mert az anyagi jóléten kívül elismerést, 
sikert és tiszteletet ad. Válassz egy biztos pontot az életedben, és vedd fel a nemzeti válogatottunk mezét!
Hajrá FLP Magyarország!

Dr. Milesz Sándor
ország igazgató
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A managertalálkozó elsősorban persze szakmai esemény. Európa vezető hálózatépítői 
jönnek itt össze, hogy példát állítsanak mások elé, és ezzel kijelöljenek egy sikeres utat. 
Ez alkalommal társaságunk megalapítója és elnöke, Rex Maughan, valamint európai 

alelnökünk, Aidan O’Hare személyes jelenlétére hivatkozva bátran kijelenthetjük, hogy nemcsak 
Európa, hanem a világ legjelentősebb hálózatépítő vezetőivel találkozhatunk Szirákon. 
A Forever a tőle megszokott színvonalon szervezett szolgáltatásokkal várja vendégeit: közel teljes 
árukészlet fogadja azokat, akik vásárolnának, és egy teljes ügyintéző csapat szolgálja ki a Forever-
flottatelefon iránt érdeklődőket. A kastélyhotel személyzete pompás lakoma tálaival sürög-forog a 
vendégek között.

Az ünnepség egy kiállítás megnyitásával kezdődött. A kastélyhotel galériaterme ad helyet  
a „Teleki Pál a Horthy-korszakban” című állandó kiállításnak. A tárlat rendhagyó történelmi 
és társadalmi jelentőségét a történelemtudományok doktora, dr. Seifer Tibor PhD, az ELTE 
főigazgatója méltatta. Ünnepélyes szalagátvágással dr. Milesz Sándor és Rex Maughan nyitotta 
meg a kiállítást a nagyközönség előtt. Rex Maughan példaértékű jelképként hivatkozott Szirákra, 
ami hitelesen megmutatja, hogy hagyományainkra építve, kemény munkával mi mindent 
valósíthatunk meg.

Ezúttal nem a vajda lánya üli menyegzőjét, mint 
abban a bizonyos nótában. A Forever managereinek 
találkozója pezsdíti fel a környéket. Nem könnyű 
szavakkal leírni a hangulatot. Én még ennyi embert 
Szirákon összegyűlni nem láttam! Örömteli meglepetés, 
hogy régiónk határain túlról is egyre többen és többen 
csatlakoznak hozzánk. Érkeznek vendégek Ausztriából, 
Romániából, Szlovákiából és Csehországból, még 
Lengyelországból, sőt Svédországból is. Nyilvánvaló 
bizonyítéka ez egy életrevaló, a Forever eszmeisége 
alatt egészségesen gyarapodó és fejlődő közösség 
létjogosultságának.

Szirákon 
nagy a zsivaj, lárma
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A szakmai programot dr. Milesz Sándor ország 
igazgató köszöntője indítja. A lelkes ünneplés 
hangulatában sem feledkezik el megemlékezni a 
közelmúlt természeti csapásaitól sújtott területek 
megsegítéséről. Majd egy új perspektívát taglal, 
amikor a generációváltás lehetőségeiről beszél. 
Bemutatja a Forever törekvéseit a kommunikáció 
és az információközlés fejlesztésében. 
Szabó József, aki elsőként öltötte fel a Forever 
mezét Kelet-Európában, a színpadon a szó szoros 
és átvitt értelmében is kitűzte a VÁLTOZÁS 
jelvényét. Hatalmas tapsot kapott érte.

Gidófalvi Attila és Katalin gyémánt-zafír 
managerek moderálásában a legutóbbi World Rally 
résztvevői, Berkics Miklós gyémánt-zafír 
manager, Veronika és Stevan Lomjanski 
gyémánt managerek, Kósa L. Adolf zafír manager 

és Lenkey Péter európai operatív igazgató 
osztanak meg buzdító élményeket a hallgatókkal. 
Álláspontjuk egybehangzó: a World Rallyn az lehet 
ott, aki igazán akarja!

Aidan O’Hare európai alelnök nem mulasztja el 
külön-külön köszönteni a részt vevő nemzeteket. 
A Forever hagyományaira, történelmére alapozva 
nagyszabású víziók képét festi fel. Hosszan sorol 
példákat: olyan dolgokat mond, amelyek pár évvel 
ezelőtt még elképzelhetetlennek tűntek. „Ez a 
sikerünk kulcsa – foglalja össze –, olyan dolgokban 
tudunk hinni, amelyek még nem is léteznek.” 
Majd az Amerikai Haditengerészet tartalékos 
ezredeséhez méltó módon, katonásan vezényel le 
egy egyszerű, de nagyon szemléletes, a hálózatépítés 
alapmódszereit modellező szerepjátékot. Valódi 
szemléletformáló élmény!
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Vágási Aranka gyémánt-zafír managerként arra 
vállalkozik, hogy pár percben elárulja a Profit 
Sharing megszerzésének titkát. Sokéves tapasztalattal 
teszi. Túllépve egy előadás korlátain, most, itt, a 
színpadon is cselekszik: igazi vezetőként menedzseli 
a csapatát.
Európa, de talán a világ egyik leginkább elismert 
hálózatépítőjét, a legnagyobb profit ösztönző 
csekk tulajdonosát, Berkics Miklós gyémánt-
zafír managert köszönti ekkor taps a színpadon. 
Saját vezetői attitűdjének titkait osztja meg a 
hallgatósággal önzetlenül, a tőle megszokott, 
lobogó lendülettel.
Lomjanski Veronikát hallgatva, az ő gyémánt 
managerségig vezető útjának élményeiből mindenki 
hitet meríthet. Szavai önvizsgálatra sarkallnak, arra, 
hogy őszintén szembenézzünk  saját hibáinkkal, 
hogy a kifogásokat lerázva, újult erővel haladhassunk 
egyéni céljaink felé.
Érthető izgalom, nagy várakozás előzte meg annak 
az embernek a beszédét, aki a Forevert megálmodta, 

létrehozta, és mind a mai napig világszínvonalon 
üzemelteti. Rex Maughan óriási taps közepette 
köszönti az egybegyűlteket. Méltatja a fejlődést, 
amin Szirák átment az utóbbi években, és büszkén 
említi a Forever élenjáró szerepét. Ismerteti a Forever 
helyzetét, és biztató terveket vázol fel. A sikerhez 
vezető útról a következőket mondja: a siker csak egy 
helyen előzi meg a munkát, az angol szótárakban. 
Minden más esetben a munka előzi meg a sikert! 
Csak akkor lehettek sikeresek, ha megdolgoztok 
érte, és tudjátok, merre tartotok.”

A szakmai előadások között Berkes Gabriella, 
Berkes Olivér, Füredi Nikoletta és Kocsis Dénes 
művészek fellépése jelent szórakoztató felüdülést. 

Különleges napot zártunk június 5-én Szirákon. 
Igényesen összeállított szakmai programot kaptunk, 
egyúttal lehetőséget arra, hogy sok távoli munkatárs 
viszontlássa egymást.
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FLP csoPortos kéPzések 

Kedvezményes ajánlat

A csomag tartalma:

2 nap, 1 éjszaka szállás
kétszeri főétkezés (ebéd, vacsora), svédasztalos reggeli

SONYA-wellnessrészleg alapszolgáltatásai (szauna, sókabin, ellenáramoltatású medencék, jakuzzi)
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Repülőjegy-ÉRtÉkesítő IRoda

egyszeRű Repülőjegy-foglalás a vIlág báRmely pontjáRa

online repülőjegy-foglalás: www.phonixrepjegy.info

Gerő ZsuZsanna
csoportos foglalások,
rallyk

elérhetőségek:
1183 Budapest, Nefelejcs u 9–11.
Tel: +36 1 269 5370/158
Mobil: +36 70 436 4272
e-mail: rally@flpseeu.hu

Pittmann Gabriella
egyéni foglalások

elérhetőségek:
1067 Budapest, Szondi u. 34.
Tel: +36 1 373 0025
Mobil: +36 70 436 4297
e-mail: repjegy@flpseeu.hu



A névsor láttán nem csoda, hogy az eseménynek híre ment. Nemcsak 
„régiónk családja” jött el ünnepelni, hanem távolabbi szomszédaink 
is.  Ritkán látott, impozáns tömeg az Arénában! A színpad szinte 

„életre kel”, amikor az esemény háziasszonyai ‒ Hajcsik Tünde, Rusák 
Patrícia senior managerek és Biró Diána soaring manager ‒ feltűnnek, és 
megnyitják a rendezvényt, több nyelven üdvözölve az egybegyűlteket. Ez 
alkalommal nem elég a magyar, szerb, horvát, szlovén és albán nyelv; szlovák, 
román, cseh, orosz és lengyel vendégeink is akadnak, sőt még Svédországból 
is érkeztek néhányan. Dr. Milesz Sándor ország igazgatónak több mint 
tizenkétezer tenyér tapsol, mikor színpadra lép. Első szavai az együttérzésről 
szólnak. Azok sorsára emlékeztet, akiket a közelmúlt természeti katasztrófái 
sújtottak a térségben, majd bejelenti, hogy a Forever segélyszállítmányt 
indított az árvíz miatt szűkölködők számára.  Mint mondja, vannak, akik 
nemcsak beszélnek, de tesznek is az elveikért. Ezt követően ő is több nyelven 
üdvözli a vendégeket, majd Szabó József zafír managerrel közös dalban 
kívánnak boldog születésnapot a Forevernek. Mire másodjára kezdenek bele, 
a közönség is bekapcsolódik.

Lenkey Péter európai operatív igazgató szokott dinamizmusával, 
futva érkezik a mikrofonhoz. Ő nemcsak az egybegyűlteket 
és a magas rangú vendégeket köszönti, nem feledkezik 
meg a színfalak mögött dolgozó stábról sem. A piaci 
helyzetről beszél, ám nem a mostanában szokásos 
letargiával – erre nincs is oka, hiszen a Forever nemcsak 
hogy növekszik, de tavaly kiemelkedő bevételt 
produkált. Mint Lenkey rámutat, mindezt részben 
egy olyan, nemzeteken, nemzetiségeken átívelő 
összefogásnak köszönhetjük, ami akaratlanul 
is többet tesz a régió békéjéért és a kölcsönös 
elfogadásért, mint bármilyen ezt célzó 
program. További biztató tényeket sorol 
a fejlesztési tervből, részletesen bemutatja 
például a küllemében és tartalmában 
megújult honlapot. „Ne hagyd, hogy 
elszaladjon melletted az idő!” ‒ mondja.

NAgycSALádoS SzüLETéSNAp

A Forever nAgy 
csAládjA már hetek 
ótA jóleső izgAlommAl 
készül tizenhArmAdik 
születésnApjánAk méltó 
megünneplésére.  A méltó 
ünnepléshez méltóságok 
is dukálnAk: köztünk lesz 
társAságunk AlApítójA, Az 
igAzgAtóság elnöke, rex 
mAughAn vezérigAzgAtó, 
európAi Alelnökünk, AidAn 
o’hAre, vAlAmint Az európAi 
operAtív igAzgAtó, 
lenkey péter. 
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Dr. Milesz Sándor veszi át a szót, és nem is adja alább egy mérföldkőnek 
számító hírnél: bejelenti a Forever Telefon program indulását. Az első 
készülékeket Rex Maughan, az FLp International Inc. vezérigazgatója és 
Aidan O’Hare Európai Alelnök kapja. Valóságos hívási roham indul meg: 
tömegek ostromolják jókívánságaikkal a magas rangú vendégeket, mindehhez 
a dübörgő dobszóra bevonuló Dányi Mazsorett csoport biztosítja a 
megfelelő hangulatot. csak ezután derül ki, hogy a négy leggyorsabb 
telefonáló ajándékba kap egy-egy mobil készüléket. 

A színpadon Vargáné Dr. Juronics Ilona soaring manager, a president’s 
club tagja, a termékismeret kimeríthetetlen forrása. Kreatívan illusztrált, 
szakmailag tömör, mégis közérthető előadást hallhatunk arról, hogyan 
óvjuk szervezetünket a nyári lazítás időszakában. A tudományos ismeretek 
tömörségét egy kis felhőtlen szórakozás oldja: a „Forever csillagai” elnevezésű 
tehetségkutató vetélkedő újabb fordulója következik. Másoknak azonban ez 
is felelősségteljes feladat: Horváth Károly, a Karinthy szalon igazgatója, a 
Nemzeti Színház képzőművészeti projekt menedzsere, mint a zsűri elnöke 
van jelen.  Berkes Gabriella színész-énekesnő és Tihanyi Ákos koreográfus 

állandó zsűritagokhoz ezúttal Felföldi Anikó érdemes-művész, a Budapesti 
operettszínház tagja, és Pataky Attila rock-legenda csatlakozik. 

A produkciók után Dr. Németh Endre 
moderálásában a Forever orvostanácsadói és 

orvos munkatársai számolnak be gyakorlati 
terméktapasztalataikról. Dr. Kassai 
Gabriella, Siklósné Dr. Révész Edit, Dr. 
Kozma Brigitta és Dr. Bakanek György 
mesél. Biztonságot nyújt, hogy tudásukra 
mindnyájan számíthatunk!

Őket követi az az ember, akinek aurája mindig képes betölteni a színpadot: Aidan O’Hare 
meleg szavakkal köszönt minket. Külön szólítja meg azokat, akik először vesznek részt 
Forever-rendezvényen. Egyszerű szavakkal - Dr. Milesz Sándor tolmácsolásában – bátorít 
mindenkit saját víziójának megteremtésére és céljainak megvalósítására. „Bízom benne, hogy 
érzitek szeretetünket és elismerésünket! Ez egy jó cég! Sosem voltunk ennél jobbak! Semmi egyéb 
nem számít, csak az, ti mit tudtok tenni” – harsogja. Rendkívüli alkalom, hogy a minősültek 
Rex Maughantól, a Forever eszméjének életre hívójától illetve Aidan O’Hare-től és 
Lenkey Pétertől vehetik át kitűzőiket, miközben személyesen Dr. Milesz Sándor szólítja 
őket. Supervisorok, assistant managerek sokasága izgalommal sorakozik fel. 
Szabó József zafír manager, Kelet-Európa legrégebbi forgalmazója az álomról mesél, 
amely tizenöt évvel ezelőtt elindította őt az úton, amit ma élethivatásának tekint. Ezt 
követően maga a meggyőző erő testesül meg a színpadon Dr. Kósa L. Adolf zafír manager, 
president’s club tag, a hálózatépítés egyik meghatározó alakjának személyében. Adolf az 
egyik legnagyobb csapatot építette fel a nagyszámú vezetővel, közel egy évtizedes FLp-s 
pályafutása alatt. Ha csapatépítésről van szó, ő bizony nagy dolgok tudója. Ezt a tudást 
osztja meg itt, most velünk, lenyűgöző hitelességgel.
A színpad különleges átalakuláson megy át. Egy referencia kozmetika szalon elevenedik 
meg: a Sonya Show következik, „üzlet az üzletben”. A Forever kozmetikai termékei 
többszörös lehetőséget rejtenek a szépségtől, egészségtől kezdve az önbizalomig, a 
„szabadság illatáig”, a szponzorálható attitűdig, ahogy a show bájos háziasszonyai 
megfogalmazzák. A bemutatót az Android Zene- és Táncszínház látványos produkciója 
egészíti ki. A következő taps egy nemzetközileg is elismert hálózatépítő szaktekintélynek, 
Halmi István zafír managernek szól. A president’s club tagja, „örökös” Rally-utazó, aki 
nélkül ösztönző program elképzelhetetlen. „Gondolkodjunk közösen Porecsről!”- szólít fel. 
Őt hallgatva szinte szánkban érezzük a porecsi pezsgős reggelik ízét, a tengerpart látványát 
– elképzelhetetlen, hogy lenne olyan, aki még ne kapott volna kedvet ahhoz, hogy 
minősüljön a Holiday Rally-re. István rámutat: minden megváltozik attól, ha az ember 
végre saját céljait látja a szeme előtt.
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Utána ismét a „Forever csillagai” lépnek színpadra. átadjuk 
magunkat az élményeknek, míg a zsűri fontolgat, latolgat, 
figyel, értékel. Minősítésekkel folytatódik a rendezvény. 
Legelsőként a President’s Club tagok vehetik át elismerő 
oklevelüket. Őket a Hódítók Klubjának minősültjei követik 
a régió minden országából, majd managerek, senior- és zafír 
managerek következnek, régió határain innen és túlról. Nem 
maradnak el a Gépkocsi Ösztönző Program minősültjei 
sem, és ez alkalommal a Business Builder’s Club tagjai 
is minősülnek. Rex Maughan, Aidan O’Hare kezéből 
átvenni az elismeréseket rendkívüli megtiszteltetés. A vakuk 
egybemosódó villogása mintha csak dicsfénybe vonná a 
színpadot!

A következő előadót beismert elfogultsággal szólítják. 
Hosszú évek óta töretlen president’s club tagságát, óriási, 
nemzetközi csapatát közismerten határozott, de másolható 
stílusával teremtette meg Vágási Aranka, gyémánt-zafír 
manager. Amikor a profit Sharing értékéről beszél, emberi 
értékeket enged láttatni a csekkek mögött. Lojalitásból, 
emberségből, tiszteletből mutat példát, utat, méghozzá úgy, 
hogy mindvégig legelöl halad. Egy tapasztalt, nagy tudású 

vezetőt tapsol meg a hallgatóság. Horvát zászlók egyre 
növekvő erdeje jelzi: a Holiday Rally minősültjeit 

szólítja dr. Milesz Sándor. és hogy mennyire 
fontos a személyes fejlődés, azt Varga Róbert 

gyémánt-zafír manager, president’s club tag 
bizonyítja. Magával ragadó lelkesedéssel 

kalauzol az üzletépítés mindennapi gyakorlatában. Azokra 
az eszközökre irányítja a figyelmet, amelyekkel a fejlődés 
mindenki számára elérhető. Ezután Frenkó Zsolt művészeti 
vezető tolmácsolja a zsűri döntését a Forever csillagainak 
vetélkedésében. A közönség nagy tapssal fejezi ki egyetértését.

Újabb elismerések következnek: a Super Rally-re minősült 
forgalmazók mutatkoznak be. Berkics Miklós gyémánt-
zafír manager, a president’s club tagja tökéletes példája és 
egyben követője annak a mércének, amit a Forever állított 
fel, és tart magasan a mai napig. Egy világ csodálja azt a 
teljesítményt, amit hatalmas csapatának és számtalan saját 
nevelésű vezetőjének élén évről évre megvalósít. Tizenhárom 
év sikerei bizonyítják, hogy a Forever a lehetőség, ám a 
lehetőséggel élni az egyén elhatározásán múlik. „Ne nyávogó 
kiscica légy, merj bátor oroszlán 
lenni!”- üzeni mindenkinek. A 
szakmai előadók sorát régiónk 
egyetlen gyémánt managere, a 
president’s club tagja, Veronika 
Lomjanski zárja. Hatalmas taps 
és ünneplés fogadja. „Akarod vagy 
nem akarod?” szegezi nekünk a 
mindent eldöntő kérdést. „Ha 
jobban akarsz élni, ilyen 
csapatokhoz csatlakozz!” 
– tanácsolja és bemutatja 
saját támaszait. Nehéz 

időkről mesél, de mint mondja, szilárdan hiszi, hogy csak az számít, amit az 
ember igazán akar. élete és karrierje példázza, hogyan győzött le távolságot, 
határokat, háborút – és mindent, ami útjában állt.

Az egész elsöprően zsibongó, örömtől tomboló napnak talán egyetlen 
megilletődöttségtől néma pillanata az, amikor Rex Maughan színpadra lép. 
Feszült figyelemmel várjuk az üzenetét annak az embernek, aki ma a világon 
bárhol, bármelyik luxus üdülőben pihenhetne, ő mégis azt választotta, hogy 
itt legyen velünk, és áll rendelkezésünkre, legyen szó szakmai kérdésről, 
kézfogásról, vagy egy közös fényképről. Mindeközben arcáról nem tűnik el a 
mosoly, meg a jóindulatú türelem. „El szeretnék mondani nektek pár dolgot a 
világból, hogy lássátok, hogyan fogunk fejlődni. Hogyan lesztek gyémántok.” 
– vezeti be mondandóját, majd bíztató gazdasági fejleményekről számol be. 
A vállalatcsoport 4,5 %-os forgalomnövekedést ért el a tavalyi évben. Akkor, 
amikor mindenki, mindenhol recesszióról beszélt. Az elnök kifejezi abba vetett 
hitét, hogy az európai forgalom robbanásszerű fejlődés küszöbén áll. Röviden 

bemutatta a Forever Nutraceuticals nevű új gyártóegységet, 
ahol a tablettás készítmények készülnek mostantól.

„Sokféleképpen segíthetünk embereknek – 
mondta – és szeretném, ha észrevennétek, hogy 
különbözőképpen kell ezt tennünk. Ne higgyetek 
senkinek, aki kétkedik bennetek. Tudnotok kell, 
hogy az égvilágon bármivé lehettek még, ha 
akarjátok!”
zárásképpen dr. Milesz Sándor megköszöni 

a háziasszonyoknak és az előadóknak, hogy 
emelték a rendezvény színvonalát: színpadra 

hívja és bemutatja a stábot, így ismeri el 
munkájukat.
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magunkat az élményeknek, míg a zsűri fontolgat, latolgat, 
figyel, értékel. Minősítésekkel folytatódik a rendezvény. 
Legelsőként a President’s Club tagok vehetik át elismerő 
oklevelüket. Őket a Hódítók Klubjának minősültjei követik 
a régió minden országából, majd managerek, senior- és zafír 
managerek következnek, régió határain innen és túlról. Nem 
maradnak el a Gépkocsi Ösztönző Program minősültjei 
sem, és ez alkalommal a Business Builder’s Club tagjai 
is minősülnek. Rex Maughan, Aidan O’Hare kezéből 
átvenni az elismeréseket rendkívüli megtiszteltetés. A vakuk 
egybemosódó villogása mintha csak dicsfénybe vonná a 
színpadot!

A következő előadót beismert elfogultsággal szólítják. 
Hosszú évek óta töretlen president’s club tagságát, óriási, 
nemzetközi csapatát közismerten határozott, de másolható 
stílusával teremtette meg Vágási Aranka, gyémánt-zafír 
manager. Amikor a profit Sharing értékéről beszél, emberi 
értékeket enged láttatni a csekkek mögött. Lojalitásból, 
emberségből, tiszteletből mutat példát, utat, méghozzá úgy, 
hogy mindvégig legelöl halad. Egy tapasztalt, nagy tudású 

vezetőt tapsol meg a hallgatóság. Horvát zászlók egyre 
növekvő erdeje jelzi: a Holiday Rally minősültjeit 

szólítja dr. Milesz Sándor. és hogy mennyire 
fontos a személyes fejlődés, azt Varga Róbert 

gyémánt-zafír manager, president’s club tag 
bizonyítja. Magával ragadó lelkesedéssel 

kalauzol az üzletépítés mindennapi gyakorlatában. Azokra 
az eszközökre irányítja a figyelmet, amelyekkel a fejlődés 
mindenki számára elérhető. Ezután Frenkó Zsolt művészeti 
vezető tolmácsolja a zsűri döntését a Forever csillagainak 
vetélkedésében. A közönség nagy tapssal fejezi ki egyetértését.

Újabb elismerések következnek: a Super Rally-re minősült 
forgalmazók mutatkoznak be. Berkics Miklós gyémánt-
zafír manager, a president’s club tagja tökéletes példája és 
egyben követője annak a mércének, amit a Forever állított 
fel, és tart magasan a mai napig. Egy világ csodálja azt a 
teljesítményt, amit hatalmas csapatának és számtalan saját 
nevelésű vezetőjének élén évről évre megvalósít. Tizenhárom 
év sikerei bizonyítják, hogy a Forever a lehetőség, ám a 
lehetőséggel élni az egyén elhatározásán múlik. „Ne nyávogó 
kiscica légy, merj bátor oroszlán 
lenni!”- üzeni mindenkinek. A 
szakmai előadók sorát régiónk 
egyetlen gyémánt managere, a 
president’s club tagja, Veronika 
Lomjanski zárja. Hatalmas taps 
és ünneplés fogadja. „Akarod vagy 
nem akarod?” szegezi nekünk a 
mindent eldöntő kérdést. „Ha 
jobban akarsz élni, ilyen 
csapatokhoz csatlakozz!” 
– tanácsolja és bemutatja 
saját támaszait. Nehéz 

időkről mesél, de mint mondja, szilárdan hiszi, hogy csak az számít, amit az 
ember igazán akar. élete és karrierje példázza, hogyan győzött le távolságot, 
határokat, háborút – és mindent, ami útjában állt.

Az egész elsöprően zsibongó, örömtől tomboló napnak talán egyetlen 
megilletődöttségtől néma pillanata az, amikor Rex Maughan színpadra lép. 
Feszült figyelemmel várjuk az üzenetét annak az embernek, aki ma a világon 
bárhol, bármelyik luxus üdülőben pihenhetne, ő mégis azt választotta, hogy 
itt legyen velünk, és áll rendelkezésünkre, legyen szó szakmai kérdésről, 
kézfogásról, vagy egy közös fényképről. Mindeközben arcáról nem tűnik el a 
mosoly, meg a jóindulatú türelem. „El szeretnék mondani nektek pár dolgot a 
világból, hogy lássátok, hogyan fogunk fejlődni. Hogyan lesztek gyémántok.” 
– vezeti be mondandóját, majd bíztató gazdasági fejleményekről számol be. 
A vállalatcsoport 4,5 %-os forgalomnövekedést ért el a tavalyi évben. Akkor, 
amikor mindenki, mindenhol recesszióról beszélt. Az elnök kifejezi abba vetett 
hitét, hogy az európai forgalom robbanásszerű fejlődés küszöbén áll. Röviden 

bemutatta a Forever Nutraceuticals nevű új gyártóegységet, 
ahol a tablettás készítmények készülnek mostantól.

„Sokféleképpen segíthetünk embereknek – 
mondta – és szeretném, ha észrevennétek, hogy 
különbözőképpen kell ezt tennünk. Ne higgyetek 
senkinek, aki kétkedik bennetek. Tudnotok kell, 
hogy az égvilágon bármivé lehettek még, ha 
akarjátok!”
zárásképpen dr. Milesz Sándor megköszöni 

a háziasszonyoknak és az előadóknak, hogy 
emelték a rendezvény színvonalát: színpadra 

hívja és bemutatja a stábot, így ismeri el 
munkájukat.





FOREVER  2010/07 19

Szeretettel és tisztelettel köszöntelek Téged, aki most csatlakoztál egy igazi vi-
lágcéghez. Szívből gratulálok a döntésedhez!  Mondd el bátran mindenkinek. 
Tudom, hogy választhattál volna más gyártók termékeiből, indíthatnál vál-

lalkozást egyéb területen vagy más MLM-cégekkel is. 
Vajon hány vállalat, vállalkozás vagy MLM-cég utaztatja munkatársait százas és 
ezres nagyságrendben évente többször kiemelkedő luxusban csak azért, mert ők olyas-
mit tettek, amivel maguknak, családjuknak (és nem a munkáltatónak!) biztosítottak 
rendszeres jövedelmet, kiszámítható jövőt?
Te is ott voltál most júniusban Porečben? Ha igen, megérted, miért nem tudok objek-
tív élménybeszámolót adni. Nehéz szavakat találni, szinte lehetetlen tárgyilagosan, 
„józanul” és elfogulatlanul leírni azt az egyedülálló érzést, élményt, ami ott történik 
velünk évek óta. A  Holiday Rally ‒ melyet dr. Milesz Sándor négy éve álmodott meg 
‒ ma már fogalom, méltón világhírű és egyedülálló: együvé tartozás-motiváció-képzés-
barátkozás-nyaralás-buli-egyveleg.
Ha te még nem voltál Porečben, akkor kérdezlek: volt már olyan az életedben, hogy 
valami nagyon jó, fergeteges, lélegzetelállító történt veled? Nagyon akartad, hogy ezt 
mindenki megtudja, határtalanul lelkes voltál, próbáltad elmondani, áradoztál róla 
barátaidnak, de rá kellett jönnöd, hogy szavakkal képtelenség a szív dolgairól teljes-
séget adni ‒ egyszerűen nem tudod érzékeltetni az átélteket?
Eljössz velünk másodszor is ‒ vagy neked ez lesz az első? Annál jobb! Az elsőre min-
denki emlékszik… Figyeld magad: TE ÉPP MOST DÖNTÖTTÉL, és  augusztus 
31-ig akár TELJESEN ÚJKÉNT IS, SIMÁN MEGCSINÁLOD! Szeptemberben, 
a második Holiday Rallyn visszavár a töretlen adriai varázs, mellyel évek óta nem 
tudunk betelni.
Dr. Milesz Sándor zseniális ösztönzője, mely egyedülálló projekt supervisori szinten, 
a 4 csillagos, 24 órás, „mindent bele”, all inclusive,  világszínvonalú étel-ital-wellness 
kínálat, dr. Molnár László, a Forever Horvátország területi igazgatójának mindenre 
kiterjedő, profi 5 csillagos szervezése és vendégszeretete, a nemzetközi menedzserelit, a 
legmagasabb szinten dolgozó, 6 csillagos előadói csapat és a 7 csillagos Forever Feeling!
Lehet, hogy te a pároddal 700-800 eurót magad is lazán ki tudnál fizetni egy hasonló 
3-4 napos tengerparti pihenésért. Lehet, hogy titeket nem is annyira érdekel annak 
a bizonyos 25 pontos, supervisori szintnek az elérése, mert most nem hiányzik az 
életetekből az a havi rendszeres 400-800 eurós bevétel.
Akkor meg miért fogod mégis megcsinálni? Azokért a dolgokért, amelyeket sohasem 
tudsz pénzért megvenni. Lehet bármennyi euród is nyaralásra, utazhatsz bárhova, 
sehol sem vár majd rád ezer barát, tízezer szeretetteljes ölelés, százezer huncut puszi és 
egymillió csillag az Adria egén.
Most más lesz a forró homok, a holdvilág. Öleld át a párod a bódítóan mediterrán, 
foreveres éjszakában.  Nyújtsátok kezetek a csillagok felé… MOST ELÉRITEK, A 
TIETEK LESZ… Porečben mindig megtörténik a csoda.

Radóczki Tibor
területi igazgató,
 soaring manager

KedvesÚj Sas!



Születésnapi rendezvényünk műsorvezetői az FLP egyik legjobb 
táncos párja, Ugrenović Olga és Miodrag senior manager 
munkatársaink voltak. Ők már nagyon régen megértették a 

magánvállalkozás szellemiségét, és a Foreverben óriási lehetőségekre,  
a munka élvezetére, számos új barátra és feledhetetlen utazásokra leltek. 

Amikor egy vállalat harminckét éve van jelen a 
világpiacon, akkor az azt jelenti, hogy minőséget, 
professzionalizmust, bizalmat és elégedettséget 
nyújt. Ezt teszi a mi Forever Living Products 
vállalatunk is, melynek hagyományosan májusban 
ünnepeljük a születésnapját.

Rajić Branislav, Szerbia FLP területi igazgatója 
mindenkinek gratulált vállalatunk születésnapja 
alkalmából, és beszámolt az újdonságokról. Számos 
olyan hírt hallottunk, ami még jobban megkönnyíti 
hálózatépítésünket. Az új készítmények,  
a Marketing Terv módosítása és a számos ösztönző 
program bizonyára még nagyobb lendületet ad 
a tevékenységünkhöz. „Napjainkban az FLP a 
lehető legjobb munkalehetőség Szerbiában a 
magánvállalkozók számára!” – hangoztatta Rajić 
területi igazgató.

Kiváló termékeink követik a világpiaci trendeket, 
minőségükkel pedig messze kimagaslanak a 
konkurens vállalatok hasonló termékei közül. 
Ennek köszönhetően az FLP vezető szerepet játszik 
az étrend-kiegészítők piacán. Új termékeink  – 
melyeket Blašković Siniša manager munkatársunk 
mutatott be – nyomán világszerte egyre több az 
elégedett fogyasztónk. 

A World Rallyn a világ legjobb FLP-forgalmazói 
találkoznak. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
ez a rendezvény sem maradt szerbiai képviselők 
nélkül. A brazíliai World Rallyn legsikeresebb 
forgalmazóink, Veronika és Stevan Lomjanski 
gyémánt managerek sokadszor képviselték méltó 
módon országunkat. Bebizonyították, hogy a Forever 
vezető forgalmazói közé tartoznak! Köszönjük 
Stevannak a szemléletes élménybeszámolót, amivel a 
Szakszervezetek Otthonában megjelent forgalmazók 
elé varázsolta a brazíliai rally csodálatos hangulatát.

Az emberi test alapvető része az energiarendszernek, 
amelyben élünk. A modern életmód egyre jobban 
megtöri testünk harmóniáját, megbontja a fiziológiai 
folyamatok egyensúlyát, és idővel egyre rosszabb 
tünetek jelentkeznek. Ezt úgy előzhetjük meg, ha 
folyamatosan fenntartjuk testünk és a természet 
közötti egyensúlyt. Az FLP termékei nagymértékben 
hozzájárulnak a minőségi, egészséges életmód 
megőrzéséhez, ezért használjuk őket rendszeresen, 
és ezt másoknak is tanácsoljuk! Dr. Lazarević Biserka 
soaring manager, az FLP hivatalos orvos szakértője 
előadásában nagyon jól magyarázta el a termékeink és a 
minőségi táplálkozás közötti szoros kapcsolatot.

BELgRád, SzERBiA
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Termékeink életminôségünkre gyakorolt jótékony hatását orvos munkatársaink 
mindennapi munkájuk során érzékelik, de tapasztalják azt a fogyasztók is. 
Dr. Miškić Olivera senior manager munkatársunk nagy hozzáértéssel beszélt 
erről, ezután az új supervisor és assistant maneger minősültek megajándékozása 
következett. Mindenkinek sikeres munkát és FLP-s karriert kívánunk!

Starović Igor énekes szereplése már évek óta fergeteges hangulatot biztosít 
rendezvényeinken. Fellépése most sem hagyott senkit hidegen, mindenki 
táncra perdült. 

„Te tényleg olyan vagy, aki által… valaki különössé válik” – üzente előadásában 
Mitrović Pavlović Milan manager munkatársunk. Mi valóban különös 
emberek vagyunk, főleg akkor, ha magunknak sikeres életet és munkát 
akarunk biztosítani, és mindent meg is teszünk ezért. Nem létezik olyan tudás, 
amelyet ne lehetne hasznosítani, különösen akkor, ha azt olyan eszközzel 
tesszük, mint a TOUCH. Az FLP elve, hogy sikeres, vízióval rendelkező, 
cselekedni vágyó emberekkel igyekszik együttműködni, olyanokkal, akik 
mindent megtesznek saját és a környezetükben élő emberek életének 
javításáért. 

gratuláltunk a Hódítók Klubja tagjainak, akik az előző időszakhoz képest 
jelentősen megnövelték forgalmukat. Megjutalmaztuk minden assistant 
supervisor munkatársunkat is, akik az előző hónap folyamán a hálózatában 
elértek legalább 1 személyes és 5 disztribútori pontot.

Nagyon büszkék vagyunk Ocokoljić Danijela zafír manager munkatár-
sunk sikerére, ő 2009-ben nyújtott teljesítménye alapján kiérdemelte, hogy 
képviselje Szerbiát a Bussiness Builders klub tagjai között.
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Az FLP-munkatárs szerződése számos ajtót nyit meg a vállalkozói világ 
felé. Következetes Marketing Tervével és szponzoraink segítségével 
határtalan lehetőséget kapunk. Milanović Milanka senior manager 
munkatársunk az FLP-szakma kiváló szakértője, ennek köszönhetően a 
legjobb módon írta le az egyetlen győztes utat: a győztes csapatszellem 
építését.

idén augusztusban is lesz képviselőnk a denveri nemzetközi Super Rally 
rendezvényen. Minden minősült munkatársunk  néhány felejthetetlen 
napot tölt majd az Egyesült államokban.

„Csupán átlagos ember lennék, ha nem változtam volna meg, és nem 
változtattam volna meg a gondolkodásmódomat. A kezdeti nehézségek 
ellenére követett egy hűséges és őszinte munkatársakból álló csapat, 
akikkel csodálatosan nyílt és becsületes együttműködést építettünk. 
A termékek minősége, a forgalmazás módja és a bónuszok elszámolása 
terén a Forever messze maga mögött hagyja az összes konkurens 
vállalatot. Ezek az előnyök óriási lehetőséget nyújtanak!” – üzente 
előadásában gyémánt manager munkatársunk, Veronika Lomjanski.

Új assistant supervisor munkatársaink elérték az első lépcsőfokot az FLP 
Marketing Tervében. Szorgalmas munkájukért saskitűzővel, az erő,  
a legyőzhetetlenség és a kitartás szimbólumával ajándékoztuk meg őket. 
Ezeket a tulajdonságokat kívánjuk nekik is.

Rajić Branislav,
az FLP Szerbia területi igazgatója 
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Már 200 millió éve, a dinoszauruszok 
korában is létezett ez az ősi növény, 
amely máig alig változott, és a nagy 
világutazók révén került vissza 
Európába. A ginkgo biloba egy túlélési 
lehetőség! Gondoljunk bele: túlélte 
az összes földi katasztrófát. Immunis 
minden környezeti ártalomra, a 
kipufogógáz-felhőket is elnyeli, akár 
ezer évig is elél. Egyik legöregebb 
ismert példánya Utrechtben található, 
22 méter magas, törzse 4 méter 
átmérőjű. A hirosimai atombomba-
támadás helyszínén az első növény, ami 
kikelt, a ginkgo volt…

A kínai orvoslás már csaknem 
3000 éve alkalmazza a ginkgo 
levelét asztma, a hörgők és 

a tüdő betegségeinek gyógyítására. 
Gyógyító hatásáról az első leírás a 
Ming-dinasztia idejéből való. Lan 
Mao 1436-ban megjelent művében 
külsőleges használatra ajánlja, főleg 
sebek és szeplők kezelésére, Liu Ventai 
és mások szerkesztésében 1505-ben 
megjelent, Ben Cao Pin Hui Jing Yao 
című leírásában hasmenés kezelésére 
ajánlja a ginkgót, és „az agy jótevőjének” 
nevezi. Li Shizen 1596-ban megjelent 
„Gyógyszereskönyve” pedig összegzi 
az addigi eredményeket, és a növényt 
az étvágygerjesztők, emésztési zavart 
javítók, központi idegrendszert serkentő 
anyagok közé sorolja, külsőleg pedig a 
hályog kezelésére javasolja.

Az utóbbi évek kutatásai tisztázták a 
prostaglandin szerepét a thrombocyta 
aggregatio (vérlemezkék tömörülése), 
ezáltal a vérrög kialakulásának 
folyamatában. A vérlemezke-
sejthártyában enzim hatására labilis 
endoperoxid képződik. Ebből a 
vérlemezkékben thromboxan A2 
keletkezik. A thromboxan A2 az 
ereket összehúzó (vasoconstrictor) és 
thrombocyta aggregatiót kiváltó anyag, 
tehát elősegíti a vérrögképződést. Az 
érfalban a prostaglandinképződés során 
a labilis endoperoxidból prostacyclin 
keletkezik, amely értágító hatású és a 
vörösvérsejtek rugalmasságát fokozó 
anyag. A prostacyclin ugyanakkor a 
vérlemezkék tömörülését gátolja.

A vérlemezkékből kiszabaduló 
thrombocytanövekedési faktor (PAF) 
az érfalban lévő endothel sejtek 
szaporodását, és ezáltal a vérrög 
kialakulását fokozza. A faktor hatására az 
érfal simaizomsejtjei szaporodnak, ezáltal 
érszűkület (arteriosclerosis) alakul ki. A 
folyamat károsítja az immunrendszert, 
így allergiás folyamatokat indíthat el, és 
toxikus sokkot válthat ki. A thromboxan 

és a prostacyclin ellentétes hatása tartja 
fenn a vér alkotóelemeinek egyensúlyát.
A ginkgolevél-kivonat fokozza a 
prostacyclinképződést, gátolja a PAF 
hatását és a lipidperoxidációt (a zsírok 
alapsejtjeinek oxigénfelvételét), ezáltal 
csökken a vérsejtek közötti súrlódási 
ellenállás (viscositas), a vörösvérsejtek 
rugalmassága növekszik, jobban 
ellenállnak a lebomlásnak, oldódásnak, 
a véráramlás még a hajszálerekben is 
javul. Ezen a módon és a thromboxan–
prostacyclin-egyensúly szabályozása révén 
csökken az ödéma- (vizenyő-) készség, 
a hajszálerek kitágulnak, átjárhatóságuk 
fokozódik. Végeredményben javul a 
szöveti vérellátás. 

A ginkgokivonat az antioxidáns hatás 
(lipidperoxidáció gátlása) révén növeli a 
szövetekben, különösen az agyszövetben 
az oxigén-, valamint a glükózfelvételt 
és -hasznosítást, ily módon az agysejtek 
újjáépülése gyorsul. Tehát bizonyos 
mértékig ez az anyag az agyi hypoxia 
(oxigénhiány) ellen is véd. A túlzott 
lipidperoxidáció során szabadgyökök 
is keletkeznek, melyek a sejtek falának 
károsodását okozzák, ezeket a szer képes 
közvetlenül lekötni. A szervezetben a 
kedvező hatást ezen mechanizmusok 
együttesen hozzák létre, ami ezután főleg 
az agyi és a végtagi mikrocirkuláció  
(a legkisebb erek keringése) javulásában 
mutatkozik meg.

1969-ben mutatták ki, hogy 
a szabadgyökök élő sejtekben 
előfordulnak: az oxigén elégetésekor 
keletkező energiát és hőt a szervezet 
a sejtek feladatainak teljesítéséhez 
használja fel. Az égési folyamatok 
közben az oxigénatomok elveszítik 
elektronjaik egy részét, és ezekből, 
valamint hidrogénekből szabadgyökök 
képződnek. Ha a szervezet nem 
rendelkezik kellő védekezőképességgel 
ellenük, úgy ez sejtpusztulást 
eredményezhet – főleg az idegsejtek 
károsodnak.

Fokozott szabadgyökképződés 
lehetséges helyileg csökkent vérkeringés 
(ischaemia) esetében, a zsírok 
alapsejtjeinek oxigénfelvételekor, külső 
károsító hatások (légszennyeződés, 
sugárártalom) következtében. A 
ginkgolid képes a szabadgyökök 
megkötésére. Ez az antioxidáns 
gyökfogó mechanizmus, melyben a 
bioflavonoidnak is nevezett ginkgolid B 
mellett C- és E-vitaminoknak és egyes 
enzimeknek is szerepük van.
A gyógyszerhatást kutató munkához 
szükséges állandó, pontosan 
meghatározott mennyiségű hatóanyag. 
A ginkgo esetében ezt 1989-ben 
határozták meg Németországban, és 
EGb 761 jelzéssel szabadalmaztatták. 
Tartalmaz: 24% flavonoidglikozidát és 
6% terpenoidot. 

Az EGb 761 legnagyobb hatásfokkal az 
emberi idegrendszer működését segíti. 
A test súlyának 2%-át kitevő agynak 
a keringő vér 20%-ára van szüksége 
zavartalan működéséhez. Ez a mennyiség 
biztosítja a szükséges oxigént és az 
idegsejtek anyagcseréjéhez szükséges 
tápanyagot. Ehhez a vér továbbítása 
céljából akadálytalanul működő 
érrendszer kell.

Az életkor előrehaladásával csökken 
az agy teljesítőképessége, mivel az 
agyi vérátáramlás (mikrocirkuláció) 
elégtelenné válik, és ezért az idegsejtek 
oxigénellátása és anyagcseréje romlik.
A rossz vérellátás következtében 
fellépnek az agyi elégtelenség elsődleges 
tünetei, a kognitív funkciók: a tanulás, 
az éberség, a figyelem, a megértőképesség 
lassulni kezd. Kialakulnak a dementia 
kezdeti, majd mind súlyosabb, végül az 
Alzheimer-kórhoz vezető tünetei. Ám a 
kialakuló panaszokat és tüneteket lehet 
tompítani az agyi oxigenizációt és az agyi 
glukózfelhasználást segítő anyagokkal. 
Ilyen az EGb 761 is. A kutatóorvosok 
kiterjedt kontrollcsoportos, kettős vak 
kísérletes vizsgálatokat végeztek az EGb 

Az örök túlélő
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„E keletről gondjaimra
bízott fának levele
a tanult főt okosítja,
titkát fejtvén vele.

Egyetlen élő levélkét
látunk kettéválva mi?
Vagy kettőt, mik eltökélték:
egynek fognak látszani?

E kérdésre, mit megoldott
elmém, választ így adok:
nem sejteti-e dalom, hogy
egy s mégis kettős vagyok.” 

J. W. Goethe – Kálnoky László fordítása 
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nem sejteti-e dalom, hogy
egy s mégis kettős vagyok.” 

J. W. Goethe – Kálnoky László fordítása 



761 terápiás értékének bizonyítására.
Az eredmények a következők:
Időskorúak agyi elégtelensége: 
a kontrollcsoporttal összehasonlítva 
kezdeti stádiumban lévő betegeknél 
a memória, figyelem és érzelmi állapot 
kimutathatóan javult. Az ingerlékenység, 
a felismerési zavarok csökkentek, az 
általános közérzet jobb lett. Mivel az 
agysejtek regenerálódásra nem képesek, 
a dementia súlyosabb fokozatánál és 
Alzheimer-kórnál a tünetek javulása 
kisebb mértékű volt, de a gyors 
hanyatlás megelőzhető lett.
A heveny agyi elváltozást okozó, 
érsérüléses (stroke) esetekben a korai 
stádiumban elkezdett, nagy adagban 
adott EGb 761-kezelés csökkentette 
a halálos kimenetelű esetek számát. 
Az esetek nagyobb részében az 
agyi elégtelenségi tünetek javultak, 
maradványtünet kevesebb maradt vissza.
A rohamokban jelentkező, 
szimmetrikusan, mindkét kéz, esetleg 
láb ujjain hideg vagy izgalom hatására 
keletkező érösszehúzódások (spazmusok) 
– Raynaud-kór – ritkábban jelentkeztek.
A perifériás keringés akadályoztatása 
következtében kialakuló oxigénhiány 
(hypnoxia) az izomzatban fájdalmat, 
zsibbadást okozhat. Ha az oxigénhiány 
tartósan fennáll, kialakul főleg 
érszűkületes betegeknél az időnként 

jelentkező fájdalmas sántítás, a 
claudicatio intermittens. EGb 761- 
kezelés után a rohamok száma és a 
fájdalom csökkent, a vizenyő (ödéma) 
kiürült.

Bebizonyosodott, hogy az anyag 
a szívkoszorúerekre (coronaria) is 
jótékony befolyással van, a szívműködést 
javítja, hatására a vérrögképződés, 
és így a szívinfarktus előfordulása is 
csökken. PAF-akadályozó képességének 
következtében antiallergiás hatása van, 
így az asztmás betegeknél a rohamok 
gyakoriságát és a tüneteket csökkenteni 
tudja az EGb 761.
Az agyi centrum keringési zavara által 
okozott szédülés, hányás, fülzúgás esetén 
ugyanúgy hasznosnak bizonyult az 
EGb 761-kezelés, mint az egyensúlyozó 
szerv bántalmánál, vagy sérülés utáni 
esetekben.

A halláskárosodásra is kedvezően hat 
(az ezzel kezelt betegeknél 2/3-dal jobb 
volt az eredmény, mint azoknál, akik 
placebót kaptak).
Szemészeti kezelés eredményei: az 
anyag a szemfenéki erek keringésének 
javításával az ideghártya degeneratív 
pigmentelfajulására kedvezően hatott. 
Napi 160 mg mellett javult a látás, vagy 
a további romlás intenzitása csökkent. 

Égési sérüléseknél a ginkgokivonat 
gátolja a vér szövetek közé szivárgását, és 
ezzel elősegíti a gyógyulást. 
Az EGb 761 = ginkgolevél kivonata 
24% flavonoid glikozidát és 6% 
terpenoidot tartalmazó készítmény 
– mérgezést nem okoz, rákkeltő 
hatása nincs. Mellékhatást a kezelések 
3%-ában észleltek: csekély gyomor-
bél panaszokat, fejfájást, allergiás 
bőrtüneteket. Mindezeket laboratóriumi 
és állatkísérletekkel, valamint klinikai 
vizsgálatokkal bizonyították.

Dr. Samu Terézia orvos, 
soaring manager

A felfeDezéS
A ginkgolidot a japán Furakava izolálta ginkgolevélből 
1932-ben. 1988-ban a Nobel-díjas Corey és munkatársai 
(Harward) különítették el a ginkgolid alkotóelemeit, ezeket A, 
B, C, G, J és M jelzéssel írták le. 

HATóAnyAgok
1. Flavonoidok (40): Kaempferol (mono.), Quercetin (di-), 
Isorhamnetin (triglicosida), Cumarsav (flavonolglucosida) a 
legjelentősebbek.                                                                                     

2. Terpenek (6): a ginkgolid (diterpen) és a bilobalid 
(sesquiterpen) a kiemelkedők. Ez a két hatóanyag kizárólag 
a ginkgo bilobában fordul elő. 
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főbb HATáSok

I.  IDegRenDSzeR

1. Ideg-, sejthártya folyadékvesztését gátolja
2. Elősegíti a sejtek oxigénhasznosítását
3. Javítja a szövetek cukor- és oxigénfelvételét 
 (külön előny az agyban!)
4. Javítja az oxigénhiányos állapot elviselését, csökkenti 
 a károsodás mértékét
5. Javítja az anyagcsere-folyamatok hatásfokát 
6. Serkenti az energiatermelő folyamatokat
7. Javítja az agyi funkciókat – nő az idegsejtekben 
 az információ sebessége
8. Javítja az enyhe és közepes emlékezetkimaradásokat

Klinikai megfigyelések igazolták, hatékony kiegészítője 
az alábbi betegségek kezelésének:

a) elbutulás
b) Alzheimer-kór
c) depresszió, szorongás, pánikbetegség
d) stressz

II. SzÍV- éS keRIngéSI RenDSzeR

1. A szívizomban javítja a keringést 
 (szívizomtúltengésben is!)
2. Akadályozza az oxigénhiányos károsodást 
 (infarktusmegelőzés és utógondozás)
3. Ritmuszavarban javít
4. Csökkenti a kiserek görcsös összehúzódását
5. Stabilizálja a hajszálerek áteresztő képességét,
 így késlelteti az oxigénhiány okozta vizenyő kialakulását
6. Növeli az érszűkület okozta időszakos sántítás 
 járástávolságát, javítja a keringési zavaron 
 alapuló halláscsökkenést, fülzúgást, látászavart, 
 szédülést, potenciazavart, a veseműködés zavarait
7. Javítja az öregedés tüneteit, és fokozza a munkabírást
8. Normalizálja a vérnyomást
9. Hasznos trombózis utáni állapotban
10. Gyorsítja a sebek gyógyulását
11. Javítja az aranyeres panaszokat
12. Javítja a keringési eredetű idegsejt-károsodást

III. AnyAgCSeRe

1. Csökkenti a koleszterinszintet
2.  Javítja a szénhidrátfelvételt
3. Kivédi a cukorbetegség késői érszövődményeit 
 (szem-, végtag-, vese-, idegi károsodás)

IV. egyéb

1. Asztmában és allergiában megelőzi a hörgőgörcsöt 
2. Gyulladásos betegségekben javít az állapoton
3. Segíti az emésztést



761 terápiás értékének bizonyítására.
Az eredmények a következők:
Időskorúak agyi elégtelensége: 
a kontrollcsoporttal összehasonlítva 
kezdeti stádiumban lévő betegeknél 
a memória, figyelem és érzelmi állapot 
kimutathatóan javult. Az ingerlékenység, 
a felismerési zavarok csökkentek, az 
általános közérzet jobb lett. Mivel az 
agysejtek regenerálódásra nem képesek, 
a dementia súlyosabb fokozatánál és 
Alzheimer-kórnál a tünetek javulása 
kisebb mértékű volt, de a gyors 
hanyatlás megelőzhető lett.
A heveny agyi elváltozást okozó, 
érsérüléses (stroke) esetekben a korai 
stádiumban elkezdett, nagy adagban 
adott EGb 761-kezelés csökkentette 
a halálos kimenetelű esetek számát. 
Az esetek nagyobb részében az 
agyi elégtelenségi tünetek javultak, 
maradványtünet kevesebb maradt vissza.
A rohamokban jelentkező, 
szimmetrikusan, mindkét kéz, esetleg 
láb ujjain hideg vagy izgalom hatására 
keletkező érösszehúzódások (spazmusok) 
– Raynaud-kór – ritkábban jelentkeztek.
A perifériás keringés akadályoztatása 
következtében kialakuló oxigénhiány 
(hypnoxia) az izomzatban fájdalmat, 
zsibbadást okozhat. Ha az oxigénhiány 
tartósan fennáll, kialakul főleg 
érszűkületes betegeknél az időnként 

jelentkező fájdalmas sántítás, a 
claudicatio intermittens. EGb 761- 
kezelés után a rohamok száma és a 
fájdalom csökkent, a vizenyő (ödéma) 
kiürült.

Bebizonyosodott, hogy az anyag 
a szívkoszorúerekre (coronaria) is 
jótékony befolyással van, a szívműködést 
javítja, hatására a vérrögképződés, 
és így a szívinfarktus előfordulása is 
csökken. PAF-akadályozó képességének 
következtében antiallergiás hatása van, 
így az asztmás betegeknél a rohamok 
gyakoriságát és a tüneteket csökkenteni 
tudja az EGb 761.
Az agyi centrum keringési zavara által 
okozott szédülés, hányás, fülzúgás esetén 
ugyanúgy hasznosnak bizonyult az 
EGb 761-kezelés, mint az egyensúlyozó 
szerv bántalmánál, vagy sérülés utáni 
esetekben.

A halláskárosodásra is kedvezően hat 
(az ezzel kezelt betegeknél 2/3-dal jobb 
volt az eredmény, mint azoknál, akik 
placebót kaptak).
Szemészeti kezelés eredményei: az 
anyag a szemfenéki erek keringésének 
javításával az ideghártya degeneratív 
pigmentelfajulására kedvezően hatott. 
Napi 160 mg mellett javult a látás, vagy 
a további romlás intenzitása csökkent. 

Égési sérüléseknél a ginkgokivonat 
gátolja a vér szövetek közé szivárgását, és 
ezzel elősegíti a gyógyulást. 
Az EGb 761 = ginkgolevél kivonata 
24% flavonoid glikozidát és 6% 
terpenoidot tartalmazó készítmény 
– mérgezést nem okoz, rákkeltő 
hatása nincs. Mellékhatást a kezelések 
3%-ában észleltek: csekély gyomor-
bél panaszokat, fejfájást, allergiás 
bőrtüneteket. Mindezeket laboratóriumi 
és állatkísérletekkel, valamint klinikai 
vizsgálatokkal bizonyították.

Dr. Samu Terézia orvos, 
soaring manager

A felfeDezéS
A ginkgolidot a japán Furakava izolálta ginkgolevélből 
1932-ben. 1988-ban a Nobel-díjas Corey és munkatársai 
(Harward) különítették el a ginkgolid alkotóelemeit, ezeket A, 
B, C, G, J és M jelzéssel írták le. 

HATóAnyAgok
1. Flavonoidok (40): Kaempferol (mono.), Quercetin (di-), 
Isorhamnetin (triglicosida), Cumarsav (flavonolglucosida) a 
legjelentősebbek.                                                                                     

2. Terpenek (6): a ginkgolid (diterpen) és a bilobalid 
(sesquiterpen) a kiemelkedők. Ez a két hatóanyag kizárólag 
a ginkgo bilobában fordul elő. 
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II. SzÍV- éS keRIngéSI RenDSzeR
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1.   HeinbacH József        
      Dr. nika erzsébet

2.   Dr. németH enDre       
      Lukácsi ágnes

3.   feHérvári antaL
      feHérváriné kovács zsuzsanna 

4.   Magyar győzőné 

5.   Takács TaMás
      Takács TaMásné

6.   Tanács Ferenc
      Tanács Ferencné

7.   nagy ádáM
      nagyné Belényi BrigiTTa

8.   FuTaki ildikó      

9.   dr. rokonay adrienn
      dr. Bánhegyi PéTer

10. TeMesváriné Ferenczi ágnes
      TeMesvári andor

      

MAGYARORSZÁG BOSZNIA-HERCEGOVINASZERBIA HORVÁTORSZÁG SZLOVÉNIA

2010. MáJus hónaP 
TÍz legsikereseBB TerMékForgalMazóJa

a szeMélyes és non-Manageri PonTok alaPJán

1.   naDa micašević  

2.   Dragana Žurka  
      Dragiša Žurka 

3.   vLaDimir Jakupak
      nevenka Jakupak 

4.   TaTJana nikolaJević  
      Bogdan nikolaJević          

5.   Milanka Milovanović 
      Milisav Milovanović

6.   Boro osToJić  
      Mara osToJić  

7.   aleksandar radović 
      dana radović

8.   zoran Škorić  
      dragica Škorić  

9.   evica nužda  
      Milan nužda  

10. TiBor Boros gyevi 

1.    JaDranka kraLJić pavLetić
       nenaD pavLetić 

2.   eLvisa rogić 
      Jakov rogić 

3    kvaternik Jasna Janković 
      ivica Janković  

4.   MariJa Magdalena orinčić

5.   JasMinka PeTrović 
      Mirko PeTrović

6.   andrea zanTev

7.    duBravka caluŠić 
      anTe caluŠić

8.   nedelJko Banić 
      anica Banić

9.   vasiliJa goluB  

10. dariJa grzinčić 
      Marino grzinčić 

1.   tomisLav brumec 
      anDreJa brumec

2.   JoŽefa zore 

3.   Danica bigec 

4.   ana cviJanović 
      Božidar cviJanović 

5.   dr. srećko herlić 

6.   daŠa hoFsTäTTer JazBar
      Marko JazBar

7.   BrigiTa Mohorić  

8.   sTanislava vinŠek 

9.   lovro BruMec

10. Tončka PraProTnik 
    

1.   zDravka iLiJić 

2.   zečir crnčević
      samira crnčević 

3.   DŽevaD DŽaferović 
       aLbina DŽaferović

4.   PriM. dr. goran FranJić 

5.   zoran nJegovanović  

6.   dr. nediM BahTić
      BelMa BahTić 

7.   zoran varaJić  
      snežana varaJić

8.   goran koPrena 
      žaklina koPrena 

9.   daniJel Marković  

10. esreFa kevrić 
      hasan kevrić 
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  AssistAnt mAnAger 
   szintet értek el

Dr. Keresztes Emília
Dr. Prókay Edit & dr. Lipták József
Kvaternik Jasna Janković & Ivica Janković
Tóth Tamás & Bostyai Emília

                supervisor szintet 
                 értek el

Bársonyosi Virág
Bartáné Varga Éva
Barta László
Boriné Kőrösi Beatrix & Bori Frigyes
Bürgés János & Bürgés Jánosné
Cséve Eszter
Detre Tiborné
Dr. Kolonics Judit
Dr. Tanayné Szalai Márta 
& dr. Tanay Dénes
Jasmina Dragojlović & Miroslav Dragoljović
Dravecz Katalin & Tiszai Zoltán
Franyó Anna
Furák Mezei Mónika & Furák István
Gál Gertrúd
Gál Judit
Gyarmatiné Farkas Piroska & Gyarmati Béla
Győrvári Judit & Győrvári Róbert

Héger Péter & Bodrogi Barbara
Hegedűsné Varga Éva & Hegedűs György
Holhosné Czingráber Orsolya 
& Holhos János
Horváth Péter
Ivana Palivukov Horvacki 
Huszka Zsanett
Ilovainé Seidner Viktória
Jepure Istvánné
Jagoda Kapović
Katkó Anna
Keszthelyi Gáborné & Keszthelyi Gábor
Goran Koprena & Zaklina Koprena
Kovács Ildikó
Kozári Krisztián & Kozáriné Babári Mária
Izabela Kupco & Miodrag Graonja
Kuzma Györgyné & Kuzma György
Közantal Szilvia
Lakatos Lászlóné
Litauszki Jánosné & Litauszki János
Ludáné Kállai Ildikó & Luda László József
Lukács István
Rada Milivojević
Mukics József & Mukics Józsefné
Ocsovszki Eszter Anna & Fáskerti Zsolt
Olajos Lászlóné & Olajos László
Pasinszky Márk János
Pataki István
Pesa Sándor
Jadranka Ovuka Podobnik 
Sajtár Lajos József & Baranyai Erzsébet

Svetlana Selović & Zvonko Selović
Tímár Márta Erzsébet
Takács Nóra
Takaró Lászlóné
Varga Sándorné
Svetlana Vasiljević & Dragutin Vasiljević
Vida Andrea
Tanja Winter & Dražen Sizgorić
Zombori Gábor
Zombori Lászlóné & László György
Zombori László & Havasi Annamária

          
       

A személygépkocsi-
vásárlás ösztönző        

progrAmjánAk nyertesei

1. szint

Bakó Józsefné & Bakó József
Balázs Nikolett
Balogh Anita & Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán 
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MáJUS HAVI MINŐSÜLÉSEK MáJUS HAVI MINŐSÜLÉSEK

Magyar Győzőné 
(Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes)

„Tanárként, háromgyermekes, elvált családanyaként mindig kerestem egy lehetőséget. Bizonyítani 
akartam. Itt megtaláltam azt, ami a hivatásom: itt tanítanak és taníthatok, segítenek és segíthetek. 
Mire az ember 55 éves lesz, megtanul lemondani az álmairól. Itt újra álmodhatok. 
Változtass az életeden még ma, vagy holnap, de tudnod kell, hogy holnapután késő lesz.”

Takács Tamás & Takács Tamásné 
(Fehérvári Antal & Fehérváriné Kovács Zsuzsanna)

„Mindig is vágytunk rá, hogy egyszer menedzserek legyünk, sokat tanultunk, és eljött 
az idő, hogy találtunk hozzá ugyanolyan embereket, mint mi akarunk lenni. Követnek 
minket, mi követjük a szponzorokat, és ez magával hozta a sikert. Rájöttünk, hogy ha 
egy ilyen közösséghez tartozunk, az értékesebbé tesz minket is.”

             mAnAger szintet értek el

 

Biró tamás & Biró Diána
Bodnár Daniela
Botka Zoltán & Botka Zoltánné
Gergely Zsófia & dr. Reindl László
Csepi Ildikó & Kovács Gábor
Csuka György & dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza & Csürke Bálintné
Dobsa Attila & Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević & Irena Dragojević
Éliás Tibor
Dr. Farády Zoltán & dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána
Anton Gajdo & Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné & Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Görbics Orsolya Judit & Demcsák L. Miklós
Haim Józsefné & Haim József
Hajcsik Tünde & Láng András
Halomhegyi Vilmos
Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor
Illyés Ilona
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt & Molnár Judit
Dr. Kálmánchey Albertné 
& dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos 
& dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István & Kása Istvánné
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária 
& Keszler árpád
Kibédi ádám & ótos Emőke
Kis-Jakab árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Klaj ágnes
Sonja Knežević & Nebojša Knežević
Knisz Péter & Knisz Edit
Kovács Gyuláné & Kovács Gyula
Köves Márta
Jadranka Kraljić Pavletić 
& Nenad Pavletić
Kulcsárné Tasnádi Ilona 
& Kulcsár Imre
Lapicz Tibor 
& Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Predrag Lazarević 
& dr. Biserka Lazarević
Léránt Károly 
& Lérántné Tóth Edina
Lipp Szilvia & Molnár Mihály
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán 
& dr. Lukácsné Kiss Erzsébet

Major István 
& Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović 
& Marija Mihailović
Miklós Istvánné & Tasi Sándor
Mirjana Mičić & Vilmoš Harmoš
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd & Csordás Emőke
Mussó József & Mussóné Lupsa Erika
nagy ádám & nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella & Márkus József
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás ágnes
Marija Nakić & Dušan Nakić
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona & dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán & Ramhab Judit
Ráth Gábor
Rezván Pál & Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt & Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert 
& Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Dr. Steiner Renáta
Dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok László 
& Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán 
& Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Szeghy Mária
Székely János & Juhász Dóra
Széplaki Ferencné 
& Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc 
& Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné 
& Térmegi László
Tordai Endre 
& Tordainé Szép Irma
Tóth Tímea

Dr. Dušanka Tumbas
Túri Lajos 
& Dobó Zsuzsanna
Miodrag Ugrenović 
& Olga Ugrenović
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor
Vitkó László
Jožefa Zore

2. szint

Botis Gizella & Botis Marius
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Hertelendy Klára
Dragana Janović 
& Miloš Janović
Milanka Milovanović 
& Milisav Milovanović
Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković
Révész Tünde & Kovács László 
Siklósné dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva & Szép Mihály
Tóth Csaba
Varga Géza & Vargáné dr. Juronics Ilona

3. szint

Berkics Miklós
Bruckner András & dr. Samu Terézia
Budai Tamás & Budai-Schvarcz Éva
Marija Buruš & Boško Buruš
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
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Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó ágnes
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
stevan lomjanski & veronika lomjanski
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Zoran Ocokoljić
Senk Hajnalka
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& dr. Seres Endre
Szabó József & Szabó Józsefné
Tóth István & Zsiga Márta
Tóth Sándor & Vanya Edina
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Vágási Aranka & Kovács András
Varga Róbert 
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A Forever ismét többet Ad! A 2010-es év jelmondAtAként 
szereplő FogAlom, A változás (mudAnçA) immár A méltán 
nAgy sikerű HolidAy rAllyt is elérte. A president’s Club és 
dr. milesz sándor jóvoltából Az eddigi évi egy AlkAlom 
Helyett immár két AlkAlommAl visz bennünket A Forever 
Az AdriárA, porečbe nyArAlni, tAnulni , szórAkozni. nézzük 
meg, milyen munkA FogjA megelőzni A Fergeteges, CsAk 
nekünk szóló, ötCsillAgos bulikAt.

Két minősülési periódus van. Mindkettőnek van 1-es és 2-es 
szintje. Az első szint azt jelenti, hogy a meglévő pozíciódhoz 
képest egy szinttel feljebb (de minimum supervisor szintre) 
kerülsz a marketingtervben, és a minősülési időszak végéig 
minden hónapban megvan a 4 pontos aktivitásod. Mindkét 
minősülési időszakra igaz: a második szint azt jelenti, hogy 
nemcsak szintet ugrottál, de az aktivitásod (4 pont) megtartása 
mellett a hátralévő időszak legalább két hónapjában összesen 
annyi pontod van, amilyen szintre a minősülési periódus 
alatt feljebb kerültél. Ha márciusban lettél például supervi-
sor, akkor áprilisi és májusi összpontszámod legalább 25 kell 
hogy legyen – vagy ha júniusban lettél 75-ös, akkor július és 
augusztus összpontszáma is 75 kell hogy legyen.

Fontos: a Forever azoktól a régi tagoktól, akik szintet akarnak 
lépni május 31-ig, de február 1. előtt csatlakoztak az FLP-hez, 
csak március 1-jétől kéri az aktivitást a januárban megkezdett 
minősülési időszakban! A második minősülési időszakban 
(június 1-jétől) az aktivitás szabályai: június 1. előtti belépők 
esetén 4 pont a kívánalom június 1-jétől, a június 1. után csat-
lakozóknak pedig a következő teljes hónaptól kötelező a  
4 pontos aktivitás, függetlenül a meglévő üzleti szintjüktől. 
(Az ass. supervisornak is kell a 4 pont az első teljes hónaptól, 
még ha nem is abban a hónapban minősül supervisorrá.)

Íme a részletek:
i. HolidAy rAlly – lépj egy szintet!
minősülési periódus: január 01-től május 31-ig.
kik minősülhetnek? Minden új belépő, ill. régi forgalmazó, 
aki a meglevő szintjéhez képest legalább egy szinttel feljebb 
kerül a marketingtervben. (Disztribútor szintről csak supervi-
sor szintre minősüléssel lehet kvalifikálni.)
reszponzoráltak is részt vehetnek!
melyek az ösztönző pontos minősülési feltételei?
Lépj szintet! A minősülési periódus során légy aktív (4 cc 
személyesnek elismert vásárlás, feltéve, ha abból legalább 1 
cc saját kódszámon történik) az első teljes hónaptól, azaz ha 
például 2010. február 15-én léptél be, akkor március 1-jétől. 
A meglevő forgalmazói szintedhez képest lépj egy szintet a 
marketingtervben (a disztribútor szinten levők érjék el a 
supervisor szintet). Ez a Holiday Rally 1. szintje.

A magasabb szintedre minősülésedet követően a Rally-
minősülési periódus végéig bármely két, egymást követő 
hónapban a 2. szintet is elérheted, azaz ha például disztribú-
tor vagy assistant supervisor szintről márciusban supervisor 
szintet értél el, akkor az aktivitásod megőrzése mellett márciusi 
és áprilisi forgalmadnak együtt, valamint az áprilisi és májusi 
forgalmadnak együtt ismét 25 cc-nek kell lennie! Ha supervi-
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sor szintről indultál, és márciusban elérted az assistant manageri 
szintet, akkor az aktivitásod megőrzése mellett március és április 
hónapban együtt, valamint április és május hónapban együtt 
ismét 75 cc-nek kell lennie, és így tovább. Ha ez sikerül, akkor a 
Holiday Rally 2. szintjére minősültél. Ha a minősülési periódus 
utolsó hónapjában léptél be, és a Holiday Rally-minősülési perió-
dus feltételeit teljesíted, akkor a Holiday Rallyn VIP-ellátásban 
már nem részesülhetsz, de természetesen az I. szintre minősültél.

Aki az első vagy a második minősülési periódusban két vagy 
több szintet lép a marketingrendszerünkben, az a Holiday 
Rallyn VIP-ellátásban részesül, tehát II. szintet ér el. (Kivéve 
azokat, akik disztribútori szintről indulva érték el a supervi-
sori szintet.)

elhelyezés: 4 csillagos szállodákban, all inclusive ellátás. 

A 2. szintre minősült munkatársainkat VIP-buszokkal 
szállítjuk a Rally helyszínére, a rendezvény alatt VIP-büfé- 
ellátásban is részesülnek, számukra VIP-értékesítőpontokat 
létesítünk, sorban állás számukra nincs.
Az 1. szintre minősült munkatársaink utazását saját maguknak 
kell finanszírozniuk, természetesen igénybe vehetik térítés el-
lenében a vállalatunk szolgáltatását. 

ii. HolidAy rAlly – lépj egy szintet!

minősülési periódus: 
2010. június 1-jétől 2010. augusztus 31-ig.

kik minősülhetnek? Minden új belépő és régi forgalmazó, 
aki a meglévő szintjéhez képest legalább egy szinttel feljebb 
kerül a marketingtervben. (Disztribútor szintről csak 
supervisor szintre minősüléssel lehet kvalifikálni.)
Reszponzoráltak is részt vehetnek!

melyek az ösztönző pontos minősülési feltételei?
A II. Holiday Rally minősülési feltételei azonosak 
az I. Holiday Rally feltételeivel.

mikor és hol lesz a ii. Holiday rally?
2010. szeptember 30., október 1., 2., 3.  
Poreč, Horvátország.

Várunk és visszavárunk benneteket Porečban!

radóczki tibor 
soaring manager

Nyaraljunk kétszer 
-                 ingyen!
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ÖSZTÖNZŐ PROGRAMOK
2009. áprilisban indult az ALOE 
TRAVEL SERVICE (ATS), egy 
különleges, zártkörű utazási klub. 
Ennek tagjaként a forgalmazók akár 
20-50%-kal olcsóbban is igénybe 
vehetnek utazásokat.
– A 2cc vagy afölötti szintet elért 
forgalmazók az FLP irodáiban 
vásárolhatják meg a tagsági kártyát. 
Belépési díj 49 €/fő/év.
– 2009. október 22-től a korábbi 
Travel Pack helyett a 2,000 cc-os Travel 
Touch csomagot értékesítjük. 
Ez az új egységcsomag az ATS vásárlási 
jog mellett exkluzív ajándékokat is tar-
talmaz, melyekhez eddig csak a Forever 
Resorts üdülőkben juthattunk hozzá!
– A bejelentkezéshez egy egyszerű 
űrlapot kell kitölteni, amelyen a forgal-
mazó adatai és e-mail címe szerepel.
– A forgalmazó a tagsági kártyával 
regisztrálhat az ATS honlapján, és ezzel 
egy online utazási klub tagja lesz.
– Az ATS a legnagyobb nyugat-európai 
utazási irodák válogatott, 4, 5, 6 
csillagos ajánlatait közvetíti.
Úgy gondoljuk, tagságunk aktív 
tagjai megérdemlik, hogy az FLP-n 
keresztül igénybe vehető, különleges 
kedvezményű, szenzációs utazásokban 
részesüljenek.
Elérhetőség: 
(+36-70) 434-3843
E-mail: register@aloetravel.com

ÚJRASZPONZORÁLÁS
Az újraszponzorálás szabályai a Nem-
zetközi Üzletpolitika 12. fejezetében 
találhatók meg. Fontos tudnivaló, hogy 
az újraszponzorálás nem automatikus 
folyamat, hanem csak a meghatározott 
formanyomtatványok (reszponzorá-
lási nyilatkozat, új jelentkezési lap) 
benyújtása után, a feltételeknek való 
megfelelés ellenőrzését követően léphet 
életbe. Az Üzletpolitikában leírtak 
ellen vét, aki a már egyszer regisztrált 
termékforgalmazó munkatársat másod-
szorra is belépteti az újraszponzorálási 
eljárás mellőzésével.

INTERNET
Tájékoztatjuk Tisztelt Forgalmazóinkat, 
hogy Társaságunk  www.foreverliving.
com címen elérhető honlapján kaphat-
nak információkat. A lap a világ FLP 
híreiről, a nemzetközi elérhetőségekről,
más hasznos információkról ad tájékoz-
tatást. Erre a címre minden érdeklődő 
beléphet, miután a kezdőlap bal felső 
sarkában megjelenő listából kiválasztot-
ta a megfelelő országnevet és nyelvet.
A disztribútori oldalra Ön a „FOR-
GALMAZÓI BEJELENTKEZÉS”-re 
kattintva léphet be. Itt megtekintheti 
napi ponteredményeit is. A belépéshez 
szükséges felhasználónevét (LOGIN 
ID) és jelszavát (PASSWORD) 
havonta kézhez kapott bónuszelszámo-
lása (vállalkozói díjelszámolás) utolsó 

részében megtalálja.
A honlapon keresztül érhető el inter-
netes áruházunk is. Az áruház használa-
tához szükséges belépőkódjukat 
lekérhetik irodáinkban.
A honlapon a Forever folyóirat is 
megtekinthető.
Bónuszelszámolás honlapunkon 
Minden, jelszóval rendelkező 
munkatárs számára elérhetők havi 
bónuszelszámolásai az interneten. 
A szolgáltatás használatáról a 
foreverliving.com honlap disztribútori 
kezdőoldalán olvashatnak.
Forever You Tube 
A Home Office elkészítette saját For-
ever You Tube csatornánkat, melynek 
elérhetősége: 
http://www.youtube.com/user/Aloe-
Pod. FLP-s termékeket bevezető vi-
deókat, vezető managerek előadásait és 
egyéb marketingbemutatókat ajánlunk 
rajta különböző nyelveken. Hamaro-
san lehetőség nyílik szöveges üzenetek 
kezelésére, illetve mindez 
Blackberryn is elérhető lesz.
A forgalmazói internetes 
megjelenéssel kapcsolatban az 
anyacég képviselői a következőkre 
hívják fel az Önök figyelmét:
− a weboldalon nem szerepelhetnek 
orvosi/gyógyító jellegű tanácsok;
− az oldalon nem szerepelhet bármi-
lyen, bevételre, ill. keresetre vonatkozó 
ígéret;

− a weboldalnak feltétlenül 
tartalmaznia kell, hogy az 
üzemeltető az FLP-nek független for-
galmazója, és az oldal nem 
az FLP hivatalos lapja; 
− internetes értékesítések nem történ-
hetnek a forgalmazói weblapokon. 
Továbbá ismételten felhívjuk a figyel-
met, hogy Nemzetközi Üzletpolitikánk 
14.3.3.5 pontja értelmében ter-
mékeink nem értékesíthetők elektroni-
kus piacokon/árveréseken (pl. Vatera, 
Tesz-vesz, E-bay stb.) sem. Kérjük, 
hogy minden internetes megjelentetést 
a fentiek figyelembevételével tervez-
zenek, és publikálás előtt semmikép-
pen se mulasszák el azt engedélyeztetni 
Társaságunkkal. A honlap linkjét az 
flpbudapest@flpseeu.hu központi 
e-mail címre várjuk.

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.foreverliving.com, illetve az 
ahhoz kapcsolódó www.flpshop.hu 
honlapon keresztül történhet!

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Társaságunk több lehetőséget is 
biztosít Forgalmazóinknak napi for-
galmi adataik, pontjaik lekérdezéséhez:
– Interneten: az erről szóló tájékoz-
tatót a Közlemények INTERNET 
című részében találják.
– A több év óta sikeresen működő 
SMS-rendszeren keresztül is kérhet-
nek pontinformációt.
– Budapesti központi irodánk telefo-
nos ügyfélszolgálatának munkatár-
sai is készséggel tájékoztatják Önöket 
aktuális forgalmi adataikról. Pontér-
tékeiket magyarországi termékfor-
galmazóink a +36-1-269-53-70-es és 
+36-1-269-53-71-es telefonszámokon, 
horvátországi, bosznia-hercegovinai, 
szlovéniai, szerbiai és montenegrói 
termékforgalmazóink pedig a 
+36-1-332-55-41-es telefonszámon 
kérdezhetik meg.

Kérjük Önöket, hogy csak saját 
pontértékeik, saját vállalkozásuk 
iránt érdeklődjenek!

Kérjük Tisztelt Termékforgamazóinkat, 
hogy a jövőben is fordítsanak figyelmet 
a formanyomtatványok helyes kitölté-
sére, különös tekintettel a forgalmazói 
jelentkezési lapra, amely a forgalmazó 
és az FLP között létrejött szerződés! 
Javított és alá nem írt jelentkezési lapot 
és termékrendelő nyomtatványt a téve-
dések kizárása érdekében nem 
tudunk elfogadni! 
Csak a saját kezűleg aláírt szerződé-
seket fogadjuk el!  Minden egyéb aláírás 
közokirat-hamisításnak minősül!

Név- vagy címváltozás bejelentéséhez 
nem elegendő azt a termékrendelő 
lapra beírni. Erre a célra 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 közvetlenül az FLP-
től. Regisztrált forgalmazóvá azonban 
csak első vásárláskor válik korábban 
leadott és lepecsételt jelentkezési lapja 
2. példányának bemutatásával.

A rendezvényeinken készült fotók 
megtekinthetők itt: 
www.foreverphoto.eu, jelszó: success
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ÖSZTÖNZŐ PROGRAMOK
2009. áprilisban indult az ALOE 
TRAVEL SERVICE (ATS), egy 
különleges, zártkörű utazási klub. 
Ennek tagjaként a forgalmazók akár 
20-50%-kal olcsóbban is igénybe 
vehetnek utazásokat.
– A 2cc vagy afölötti szintet elért 
forgalmazók az FLP irodáiban 
vásárolhatják meg a tagsági kártyát. 
Belépési díj 49 €/fő/év.
– 2009. október 22-től a korábbi 
Travel Pack helyett a 2,000 cc-os Travel 
Touch csomagot értékesítjük. 
Ez az új egységcsomag az ATS vásárlási 
jog mellett exkluzív ajándékokat is tar-
talmaz, melyekhez eddig csak a Forever 
Resorts üdülőkben juthattunk hozzá!
– A bejelentkezéshez egy egyszerű 
űrlapot kell kitölteni, amelyen a forgal-
mazó adatai és e-mail címe szerepel.
– A forgalmazó a tagsági kártyával 
regisztrálhat az ATS honlapján, és ezzel 
egy online utazási klub tagja lesz.
– Az ATS a legnagyobb nyugat-európai 
utazási irodák válogatott, 4, 5, 6 
csillagos ajánlatait közvetíti.
Úgy gondoljuk, tagságunk aktív 
tagjai megérdemlik, hogy az FLP-n 
keresztül igénybe vehető, különleges 
kedvezményű, szenzációs utazásokban 
részesüljenek.
Elérhetőség: 
(+36-70) 434-3843
E-mail: register@aloetravel.com

ÚJRASZPONZORÁLÁS
Az újraszponzorálás szabályai a Nem-
zetközi Üzletpolitika 12. fejezetében 
találhatók meg. Fontos tudnivaló, hogy 
az újraszponzorálás nem automatikus 
folyamat, hanem csak a meghatározott 
formanyomtatványok (reszponzorá-
lási nyilatkozat, új jelentkezési lap) 
benyújtása után, a feltételeknek való 
megfelelés ellenőrzését követően léphet 
életbe. Az Üzletpolitikában leírtak 
ellen vét, aki a már egyszer regisztrált 
termékforgalmazó munkatársat másod-
szorra is belépteti az újraszponzorálási 
eljárás mellőzésével.

INTERNET
Tájékoztatjuk Tisztelt Forgalmazóinkat, 
hogy Társaságunk  www.foreverliving.
com címen elérhető honlapján kaphat-
nak információkat. A lap a világ FLP 
híreiről, a nemzetközi elérhetőségekről,
más hasznos információkról ad tájékoz-
tatást. Erre a címre minden érdeklődő 
beléphet, miután a kezdőlap bal felső 
sarkában megjelenő listából kiválasztot-
ta a megfelelő országnevet és nyelvet.
A disztribútori oldalra Ön a „FOR-
GALMAZÓI BEJELENTKEZÉS”-re 
kattintva léphet be. Itt megtekintheti 
napi ponteredményeit is. A belépéshez 
szükséges felhasználónevét (LOGIN 
ID) és jelszavát (PASSWORD) 
havonta kézhez kapott bónuszelszámo-
lása (vállalkozói díjelszámolás) utolsó 

részében megtalálja.
A honlapon keresztül érhető el inter-
netes áruházunk is. Az áruház használa-
tához szükséges belépőkódjukat 
lekérhetik irodáinkban.
A honlapon a Forever folyóirat is 
megtekinthető.
Bónuszelszámolás honlapunkon 
Minden, jelszóval rendelkező 
munkatárs számára elérhetők havi 
bónuszelszámolásai az interneten. 
A szolgáltatás használatáról a 
foreverliving.com honlap disztribútori 
kezdőoldalán olvashatnak.
Forever You Tube 
A Home Office elkészítette saját For-
ever You Tube csatornánkat, melynek 
elérhetősége: 
http://www.youtube.com/user/Aloe-
Pod. FLP-s termékeket bevezető vi-
deókat, vezető managerek előadásait és 
egyéb marketingbemutatókat ajánlunk 
rajta különböző nyelveken. Hamaro-
san lehetőség nyílik szöveges üzenetek 
kezelésére, illetve mindez 
Blackberryn is elérhető lesz.
A forgalmazói internetes 
megjelenéssel kapcsolatban az 
anyacég képviselői a következőkre 
hívják fel az Önök figyelmét:
− a weboldalon nem szerepelhetnek 
orvosi/gyógyító jellegű tanácsok;
− az oldalon nem szerepelhet bármi-
lyen, bevételre, ill. keresetre vonatkozó 
ígéret;

− a weboldalnak feltétlenül 
tartalmaznia kell, hogy az 
üzemeltető az FLP-nek független for-
galmazója, és az oldal nem 
az FLP hivatalos lapja; 
− internetes értékesítések nem történ-
hetnek a forgalmazói weblapokon. 
Továbbá ismételten felhívjuk a figyel-
met, hogy Nemzetközi Üzletpolitikánk 
14.3.3.5 pontja értelmében ter-
mékeink nem értékesíthetők elektroni-
kus piacokon/árveréseken (pl. Vatera, 
Tesz-vesz, E-bay stb.) sem. Kérjük, 
hogy minden internetes megjelentetést 
a fentiek figyelembevételével tervez-
zenek, és publikálás előtt semmikép-
pen se mulasszák el azt engedélyeztetni 
Társaságunkkal. A honlap linkjét az 
flpbudapest@flpseeu.hu központi 
e-mail címre várjuk.

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.foreverliving.com, illetve az 
ahhoz kapcsolódó www.flpshop.hu 
honlapon keresztül történhet!

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Társaságunk több lehetőséget is 
biztosít Forgalmazóinknak napi for-
galmi adataik, pontjaik lekérdezéséhez:
– Interneten: az erről szóló tájékoz-
tatót a Közlemények INTERNET 
című részében találják.
– A több év óta sikeresen működő 
SMS-rendszeren keresztül is kérhet-
nek pontinformációt.
– Budapesti központi irodánk telefo-
nos ügyfélszolgálatának munkatár-
sai is készséggel tájékoztatják Önöket 
aktuális forgalmi adataikról. Pontér-
tékeiket magyarországi termékfor-
galmazóink a +36-1-269-53-70-es és 
+36-1-269-53-71-es telefonszámokon, 
horvátországi, bosznia-hercegovinai, 
szlovéniai, szerbiai és montenegrói 
termékforgalmazóink pedig a 
+36-1-332-55-41-es telefonszámon 
kérdezhetik meg.

Kérjük Önöket, hogy csak saját 
pontértékeik, saját vállalkozásuk 
iránt érdeklődjenek!

Kérjük Tisztelt Termékforgamazóinkat, 
hogy a jövőben is fordítsanak figyelmet 
a formanyomtatványok helyes kitölté-
sére, különös tekintettel a forgalmazói 
jelentkezési lapra, amely a forgalmazó 
és az FLP között létrejött szerződés! 
Javított és alá nem írt jelentkezési lapot 
és termékrendelő nyomtatványt a téve-
dések kizárása érdekében nem 
tudunk elfogadni! 
Csak a saját kezűleg aláírt szerződé-
seket fogadjuk el!  Minden egyéb aláírás 
közokirat-hamisításnak minősül!

Név- vagy címváltozás bejelentéséhez 
nem elegendő azt a termékrendelő 
lapra beírni. Erre a célra 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 közvetlenül az FLP-
től. Regisztrált forgalmazóvá azonban 
csak első vásárláskor válik korábban 
leadott és lepecsételt jelentkezési lapja 
2. példányának bemutatásával.

A rendezvényeinken készült fotók 
megtekinthetők itt: 
www.foreverphoto.eu, jelszó: success
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ÚJDONSÁGOK
A Telecenter ZÖLD számmal is rendelkezik: 
06-80-204-983. A szolgáltatás munkanapokon, 
12h és 16h között üzemel, és díjmentesen hívható. 
Természetesen a bevezetett régi számokon továbbra 
is elérhető a Telecenter:  +36-1-297-5538, +36-70-
436-4290, +36-70-436-4291

ESEMÉNYNAPTÁR
BUDAPEST –  Success Day: 2010. 07. 24.; 
Success Day: 2010. 09. 11.; Success Day: 2010. 
10. 16.; Success Day: 2010. 11. 20.; Success Day: 
2010. 12. 18. 

TERMÉKRENDELÉS
Azok a vásárlóink, akik a termékeket nem sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján szerzik be 
képviseleteinken, megrendeléseiket a következő 
módon adhatják le: – Telefonon, ahol munka-
társunk pontos információt ad a megrendelés 
összegéről, pontértékéről és a kiszállítási díjról: 
+36-1-297-5538, +36-1-297-5539.
– Mobil: +36-70-436-4290, +36-70-436-4291.
Zöld szám: +36-80-204-983 (díjmentesen hívható 
munkanapokon, 12 és 16 óra között).
– Interneten a www.flpshop.hu honlapon!
A legkényelmesebb és legbiztonságosabb meg-
oldás – nemcsak 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. 
A pontértékek alakulása figyelemmel kísérhető 
a www. foreverliving.com honlapon.

ENGEDMÉNYES VÁSÁRLÁS
Magyar állampolgársággal rendelkező partnere-
ink jutalékuknak a személyes vásárlásaik után 
járó részét engedmény formájában is igénybe 
vehetik. Az engedményt kérésükre levonjuk 
vásárlási számláik összegéből, így Önöknek az 
engedmény összegével kevesebbet kell fizetniük. 
Az engedményes vásárlás folyamata a következő:
1. Nyilatkozat. Ha Ön élni akar ezzel a 
lehetőséggel, arról egy erre szolgáló formanyom-
tatvány kitöltésével kell nyilatkoznia.
2. Vásárlás. A rendszer automatikusan levonja 
az engedményt a számla végösszegéből. Ez az 
összeg azonban vásárlásonként nem haladhatja 
meg a számla nettó végösszegének 35%-át. Ha 
az Ön nevére összegyűjtött engedmény nagyobb 
ennél az összegnél, a fennmaradó összeget a 

következő vásárláskor számítjuk be, ismét az 
újabb számla végösszegének 35%-ig, majd ez 
a folyamat tovább ismétlődik. Engedményes 
vásárlás esetén szükséges az Ön vagy meghatalma-
zottja személyi azonosságának igazolása fényképes 
igazolvánnyal.
3. Információadás. Az igénybe vehető összeghez 
minden hónap 15-én adjuk hozzá az előző havi 
vásárlások után keletkezett újabb engedményeket. 
Engedményük aktuális összegéről munkatársaink 
Önöknek vagy meghatalmazottjuknak csak sze-
mélyesen, fényképes igazolvány bemutatása után 
adnak információt. További részletekről szponzo-
ruknál vagy munkatársainknál érdeklődhetnek.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Szeretnénk felhívni magyarországi forgalmazóink 
szíves figyelmét cégünk csomagkiszállítási szol-
gáltatására. Ezzel Önök maximum 2 nap alatt 
– időpont-egyeztetéssel – megkapják az ország 
bármely pontján a leadott megrendeléseiket, 
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 Társaságunk átvállalja.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Kérjük Tisztelt Termékforgalmazóinkat, hogy 
jelentkezési lapjuk mellé a jövőben is adják le 
vállalkozói igazolványuk másolatát, visszamenőleg 
is! A jövőben csak ennek megléte esetén tudjuk 
a jutalékokat utalni! Magyarországi partnereink 
közül azok, akik vásárlásaikról saját tulajdonuk-
ban levő cégük nevére kérik kiállítani a szám-
lát, 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.

Orvos szakértők telefonszámai:
Dr. Kassai Gabriella  20/234-2925
Dr. Kozma Brigitta  20/261-3626
Dr. Mezősi László  20/251-9989
Dr. Németh Endre  30/218-9004
Siklósné dr. Révész Edit  20/255-2122

Független orvos szakértőnk 
telefonszáma: 
Dr. Bakanek György  20/365-5959

A Forever Living Products termékeit a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával 
forgalmazzuk.

KÉPVISELETEINK – Forever Living Products
• Oktatási Központ:
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1-332-5956, +36-70-436-4285
Projektgazda: dr. Gothárd Csaba
A Szondi utcai raktár nyitva tartása márc. 1-jétől 
megváltozott: H–P: 10:00–21:00 
• Budapesti Központi Igazgatóság:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: + 36-1-291-8995, + 36-70-436-4288
Ország igazgató: dr. Milesz Sándor 
Gazdasági igazgató: Kádas Rudolf  
Tel.: + 36-1-291-8995/103-as mellék
Pénzügyi igazgató: Rókásné Véber Gabriella 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
Controlling igazgató: Suplicz Zsolt 
Tel.: + 36-1-291-8995/181-es mellék
Nemzetközi, elszámolási és számítástechnikai 
igazgató: Ladák Erzsébet
Tel.: + 36-1-291-8995/160-as mellék
Telepvezető (személyzeti és biztonsági ügyek): 
Huszti Bernadett Tel.: +36-1-291-8995/194 mellék
Központi Igazgatóság (Titkárság): 
Gerő Zsuzsa +36-1-291-8995/158-as mellék, 
mobil: + 36-70-436-4272
Kismárton Valéria 107-es mellék, 
mobil: + 36-70-436-4273
Petróczy Zsuzsanna 106-os mellék, 
mobil: + 36-70-436-4276
Vida Mónika 159-es mellék,  
mobil: + 36-70-436-4278
• Debreceni Területi Igazgatóság:
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52-349-657, +36-70-436-4295
Területi igazgató: Pósa Kálmán
• Szegedi Területi Igazgatóság:
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62-425-505, +36-70-436-4294
Területi igazgató: Radóczki Tibor
• Székesfehérvári Területi Igazgatóság:
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286 
Területi igazgató: Kiss Tibor
Forever Resorts
• Hotel Kastély Szirák 3044 Szirák, Petőfi u. 26. 
tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285 
Szállodaigazgató: Király Katalin 
Honlap: www.kastelyszirak.info

A MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK KÖZLEMÉNYEI
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2010. 07. 16–23.

06:05, 18:05 Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián
  A személyiségtípusok  
  erősségei és lehetőségei 
07:05, 19:05 Siklósné dr. Révész Edit
  Természetes antioxidánsok 
  a megelőzésben és a 
  gyógyításban
07:45, 19:45 Slavka Mohova, Szabó Dezső
  Motiváció Csehországból
08:35, 20:35 Dr. Milesz Sándor  
  Riporter: dr. Kósa L. Adolf
08:50, 20:50 Dominkó Gabriella
  Miért nem akarok 
  supervisor maradni?
09:15, 21:15 Bíró Tamás
  Mindennapok harca
09:45, 21:45 Gidófalvi Katika, Attila 
  Gyémánt életstílus
11:05, 23:05 Berkics Miklós
  Háromszor nyolc
11:55, 23:55 Forever-film
  Hármas erő
12:30, 00:30 Dr. Gothárd Csaba  
  Én is tanulok, te is tanulsz, 
  mi fejlődünk
12:55, 00:55 Michael Strachowitz  
  A siker három kulcsa
13:45, 01:45 Berkics Miklós
  A kulcs
14:15, 02:15 Njegovanovic Vasilje
  Miért vagyunk itt?
14:35, 02:35 Tóth Sándor, Vanya Edina 
  Álmodj, tervezz, élvezd!
15:05, 03:05 Dr. Gothárd Csaba
  A kommunikáció 
  a kapcsolatteremtés eszköze
  Előadás
15:40, 03:40 Sonya-szépségnap 
16:00, 04:00 Dr. Tombáczné Tanács Erika
  Éld át a pillanatot!
16:20, 04:20 Uzoni Zsuzsanna
  Supervisortól 
  a senior managerig
16:40, 04:40 Aidan O'Hare
16:55, 04:55 Gregg Maughan
17:10, 05:10 Rex Maughan
17:40, 05:40 Dr. Bakanek György
  Megelőzés az aloe verával

2010. 07. 24–28.
SucceSS Day NoN Stop

2010. 07. 29.−08. 05.

06:15, 18:15 Forever-film, Hármas erő
06:50, 18:50 Sonya-percek, Mézes masszázs
  Sonya-percek, Higiénia

07:00, 19:00 Njegovanovic Vasilje
  Miért vagyunk itt?
07:20, 19:20   Klaj Ágnes
  Mikor, ha nem most?
07:50, 19:50 Sonya-percek      
  Higiénia, hajápolás
07:55, 19:55 Mustafic Safet 
  Önként… felelősségteljesen
08:25, 20:25 Sonya-percek, Bőrápolás
08:30, 20:30 FLP Csillagai   
  Második forduló 1. rész
09:30, 21:30 FLP Csillagai 
  Második forduló 2. rész
10:15, 22:15 Halminé Mikola Rita, 
  Halmi István: Forever-világ
10:55, 22:55 Rex Maughan
  Riporter: Paczolay Klaudia
11:15, 23:15 Aidan O'Hare  
  Riporter: dr. Kósa L. Adolf
11:35, 23:35 Dr. Milesz Sándor  
  Riporter: dr. Kósa L. Adolf 
11:50, 23:50 Lenkey Péter
  Riporter: dr. Kósa L. Adolf
12:00, 00:00 Nógrádi Bence
12:40, 00:40 Sonya-percek, Bőrápolás
12:45, 00:45 Gidófalvi Katika, Attila
  Gyémánt életstílus
14:05, 02:05 Sonya-percek, Sonya Skin Care
  Sonya-percek, 
  Fleur de Jouvence
14:15, 02:15  Hajcsik Tünde
  Hogyan élsz vele?
14:55, 02:55 Sonya-percek, Scrub
  Sonya-percek, Marine Mask
15:00, 03:00 Gidófalvi Attila
  Zafír minősülés
16:10, 04:10 Gidófalvi Attila 
  Út a gyémánt-zafir felé II.
17:25, 05:25 Máté Kiss Imre: Sikeres 
  üzletépítés  ‒ Business Builders
17:45, 05:45 Sonya-percek, Epiblanc
  Sonya-percek, Alapozás 
  Színpaletták, Sminkpraktikák

www.foreverliving.com

2010. 08. 06−12.

06:05, 18:05 Utasi István
  NDP 
06:35, 18:35 Katrin Bajri
07:35, 19:35 Tóth Csaba
  Profit Sharingen dolgozom
08:25, 20:25 John Curtis
  Te is Gyémántként 
  ragyoghatsz!
09:25, 21:25 Jan Mary Lurel   
10:35, 22:35 Fekete Zsolt 
  Az út 
11:05, 23:05 Rolf Kipp
  Sikersztori
11:30, 23:30 Rolf Kipp
  Munkamódszerek, 
  munkaeszközök
12:10, 00:10 Rolf Kipp 
  Miért az FLP?
12:30, 00:30 Michael Strachowitz
  A siker alapkövei: 
  Attitűd, motiváció, technika
13:30, 01:30 Az FLP Csillagai I.
14:25, 02:25 Az FLP Csillagai II.  
15:10, 03:10 Az FLP Csillagai III. 
16:10, 04:10 Forever-film   
  Hármas erő
16:45, 04:45 Szilágyi Zoltánné Ilike
  A kor nem számít
17:15, 05:15 Dr. Steiner Renáta
  Te életed, te döntésed
17:35, 05:35 Utasi István
  A változás jó

mûSora az iNterNeteN



Belgrádi iroda: 11010 Beograd, Kumodraška 162.  
tel.: +381 11 397 0127 
Nyitva tartás hétfőn, kedden és csütörtökön 12.00–19.30, 
szerdán és pénteken 9.00–6.30 óra között
Minden hónap utolsó szombatján és a Siker Nap alatt 
9.00–13.00 óra között
Nisi 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
Minden hónap utolsó szombatján és a Siker Nap alatt 
9.00–13.00 óra között
Horgosi iroda: 24410 Horgoš, Bartók Béla 80. 
tel.: +381 24 792 195 
Nyitva tartás munkanapokon 8.00–16.00 óra között 
Minden hónap utolsó szombatján és a Siker Nap alatt 
9.00–13.00 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, átvételekor kell fizetni.
– A postaköltséget a belgrádi FLP megtéríti abban az 
esetben, ha az egy kódszám alatt szereplő megrendelés 
meghaladja az 1 pontértéket.
– Telefonon keresztül nem lehet beléptetést végezni. 
– A horgosi és a niši irodákban is vásárolhatók 
reklámanyagok, formanyomtatványok, jelentkezési 
lapok és adatmódosító nyomtatványok. 

Orvos szakértők:
Dr. Biserka Lazarević és dr. Predrag Lazarević:  
+381 23 543 318
Kedden 13.00–16.00 és pénteken 14.00–16.00 óra 

SZERBIA

Bijeljinai iroda: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3.
tel.: +387 55 211 784, +387 55 212 605 
fax: +387 55 221 780 
Nyitva tartás munkanapokon 9.00–17.00 óráig 
(Új forgalmazók bejelentése telefonon keresztül 
nem lehetséges)

Területi igazgató: Dr. Slavko Paleksić 

Szarajevói iroda: 71000 Sarajevo, 
Akita Šeremeta do br. 10. 
tel.: +387 33 760 650, +387 33 470 682 
fax: +387 33 760 651 
Nyitva tartás: hétfő, csütörtök, péntek 09.00–16.30, 
kedd, szerda 12.00–20.00 
(Új forgalmazók bejelentése telefonon keresztül 
nem lehetséges)
Minden hónap utolsó szombatján (munkanap) 
mini Siker Napot tartunk az FLP irodájában. 

Irodavezető: Enra Hadžović

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

Podgoricai iroda: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20. 
tel. +382 20 245 412, tel./fax: +382 20 245 402 
Munkaidő hétfőn: 12.00–20.00 
A többi munkanapon: 9.00–17.00. Minden hónapban 
az utolsó szombat munkanap. Munkaidő: 9.00–14.00  

Területi igazgató:  Aleksandar Dakić
– Termékmegrendelést a következő telefonszámokon 
bonyolíthatnak le: +382 20 245 412; +382 20 245 402. 
Fizetés áruátvételkor. Amennyiben a megrendelt termék 
értéke meghaladja az 1 pontot, az FLP magára vállalja 
a szállítás költségét.

Orvos szakértő:
Dr. Laban Nevenka: +382 69 327 127

MONTENEGRÓ HORVÁTORSZÁG

Zágrábi iroda: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Nyitva tartás: hétfő és csütörtök: 09.00–20.00,  
kedd, szerda és péntek 09.00–17.00

Rijekai iroda: 51000 Rijeka, Strossmayerova 3/A 
tel: +385 51 372 361,  +mobil: +385 91 455 1905 
Nyitva tartás: hétfő és csütörtök: 12.00–20.00, 
kedd, szerda és péntek 09.00–17.00

Területi igazgató: Dr. Molnár László

– Telefonos rendelések: +385 1 39 09 773, 
+385 1 39 09 775 
Amennyiben a rendelés értéke meghaladja az 1 pontot, 
a kiszállítás költségét az FLP Horvátország átvállalja. 
– Termékismereti oktatások: hétfő, kedd és szerda 17.00.
– Lehetőség van a termékek árának két-három részletben 
történő kiegyenlítésére Diners Club kártyával, amennyiben 
a vásárlás értéke meghaladja az 1500 kunát. 

Orvos szakértő:
Dr. Ljuba Rauški Naglić
mobil: +385 91 51 76 510
Páratlan napokon 16.00–20.00

BOSZNIA-HERCEGOVINA

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

Lendvai raktáráruház: 9220 Lendava, Kolodvorska 14.
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 
Lendvai iroda: nyitva tartása munkanapokon: 9.00 – 17.00 óra 
között

Területi igazgató: Andrej Kepe

– Telecenter száma telefonos rendelés esetén: +386 1 563 7501 
Telefonos rendelés esetén az árut a kódszámon szereplő címzett-
nek küldjük meg. Azoknak a termékforgalmazóknak, akik más 
termékforgalmazó nevében kívánnak árut rendelni, előzetesen 
be kell szerezniük annak a termékforgalmazónak a meghatal-
mazását, akinek a nevére az árut rendelik. 
A meghatalmazás nyomtatványokat az irodában lehet beszerezni. 
A telefonon rendelt áru szállítási ideje két munkanap!

Orvos szakértő:
Dr. Miran Arbeiter:  +386 142 0788 

SZLOVÉNIA

Pristinai iroda: Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911

KOSZOVÓ

Tiranai iroda: Tiranë, Reshit Çollaku 36. 
Tel./Fax: +355 42230 535 

Területi igazgató: Borbáth Attila 

Irodavezető: Xhelo Kiçaj, tel./fax: +355 694066 811 
Elérhetőség: munkanapokon 9–13, 16–20-ig 
e-mail: flpalbania@abcom.al

ALBÁNIA
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Belgrádi iroda: 11010 Beograd, Kumodraška 162.  
tel.: +381 11 397 0127 
Nyitva tartás hétfőn, kedden és csütörtökön 12.00–19.30, 
szerdán és pénteken 9.00–6.30 óra között
Minden hónap utolsó szombatján és a Siker Nap alatt 
9.00–13.00 óra között
Nisi 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
Minden hónap utolsó szombatján és a Siker Nap alatt 
9.00–13.00 óra között
Horgosi iroda: 24410 Horgoš, Bartók Béla 80. 
tel.: +381 24 792 195 
Nyitva tartás munkanapokon 8.00–16.00 óra között 
Minden hónap utolsó szombatján és a Siker Nap alatt 
9.00–13.00 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, átvételekor kell fizetni.
– A postaköltséget a belgrádi FLP megtéríti abban az 
esetben, ha az egy kódszám alatt szereplő megrendelés 
meghaladja az 1 pontértéket.
– Telefonon keresztül nem lehet beléptetést végezni. 
– A horgosi és a niši irodákban is vásárolhatók 
reklámanyagok, formanyomtatványok, jelentkezési 
lapok és adatmódosító nyomtatványok. 

Orvos szakértők:
Dr. Biserka Lazarević és dr. Predrag Lazarević:  
+381 23 543 318
Kedden 13.00–16.00 és pénteken 14.00–16.00 óra 

SZERBIA

Bijeljinai iroda: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3.
tel.: +387 55 211 784, +387 55 212 605 
fax: +387 55 221 780 
Nyitva tartás munkanapokon 9.00–17.00 óráig 
(Új forgalmazók bejelentése telefonon keresztül 
nem lehetséges)

Területi igazgató: Dr. Slavko Paleksić 

Szarajevói iroda: 71000 Sarajevo, 
Akita Šeremeta do br. 10. 
tel.: +387 33 760 650, +387 33 470 682 
fax: +387 33 760 651 
Nyitva tartás: hétfő, csütörtök, péntek 09.00–16.30, 
kedd, szerda 12.00–20.00 
(Új forgalmazók bejelentése telefonon keresztül 
nem lehetséges)
Minden hónap utolsó szombatján (munkanap) 
mini Siker Napot tartunk az FLP irodájában. 

Irodavezető: Enra Hadžović

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

Podgoricai iroda: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20. 
tel. +382 20 245 412, tel./fax: +382 20 245 402 
Munkaidő hétfőn: 12.00–20.00 
A többi munkanapon: 9.00–17.00. Minden hónapban 
az utolsó szombat munkanap. Munkaidő: 9.00–14.00  

Területi igazgató:  Aleksandar Dakić
– Termékmegrendelést a következő telefonszámokon 
bonyolíthatnak le: +382 20 245 412; +382 20 245 402. 
Fizetés áruátvételkor. Amennyiben a megrendelt termék 
értéke meghaladja az 1 pontot, az FLP magára vállalja 
a szállítás költségét.

Orvos szakértő:
Dr. Laban Nevenka: +382 69 327 127

MONTENEGRÓ HORVÁTORSZÁG

Zágrábi iroda: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Nyitva tartás: hétfő és csütörtök: 09.00–20.00,  
kedd, szerda és péntek 09.00–17.00

Rijekai iroda: 51000 Rijeka, Strossmayerova 3/A 
tel: +385 51 372 361,  +mobil: +385 91 455 1905 
Nyitva tartás: hétfő és csütörtök: 12.00–20.00, 
kedd, szerda és péntek 09.00–17.00

Területi igazgató: Dr. Molnár László

– Telefonos rendelések: +385 1 39 09 773, 
+385 1 39 09 775 
Amennyiben a rendelés értéke meghaladja az 1 pontot, 
a kiszállítás költségét az FLP Horvátország átvállalja. 
– Termékismereti oktatások: hétfő, kedd és szerda 17.00.
– Lehetőség van a termékek árának két-három részletben 
történő kiegyenlítésére Diners Club kártyával, amennyiben 
a vásárlás értéke meghaladja az 1500 kunát. 

Orvos szakértő:
Dr. Ljuba Rauški Naglić
mobil: +385 91 51 76 510
Páratlan napokon 16.00–20.00

BOSZNIA-HERCEGOVINA

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

Lendvai raktáráruház: 9220 Lendava, Kolodvorska 14.
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 
Lendvai iroda: nyitva tartása munkanapokon: 9.00 – 17.00 óra 
között

Területi igazgató: Andrej Kepe

– Telecenter száma telefonos rendelés esetén: +386 1 563 7501 
Telefonos rendelés esetén az árut a kódszámon szereplő címzett-
nek küldjük meg. Azoknak a termékforgalmazóknak, akik más 
termékforgalmazó nevében kívánnak árut rendelni, előzetesen 
be kell szerezniük annak a termékforgalmazónak a meghatal-
mazását, akinek a nevére az árut rendelik. 
A meghatalmazás nyomtatványokat az irodában lehet beszerezni. 
A telefonon rendelt áru szállítási ideje két munkanap!

Orvos szakértő:
Dr. Miran Arbeiter:  +386 142 0788 

SZLOVÉNIA

Pristinai iroda: Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911

KOSZOVÓ

Tiranai iroda: Tiranë, Reshit Çollaku 36. 
Tel./Fax: +355 42230 535 

Területi igazgató: Borbáth Attila 

Irodavezető: Xhelo Kiçaj, tel./fax: +355 694066 811 
Elérhetőség: munkanapokon 9–13, 16–20-ig 
e-mail: flpalbania@abcom.al
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Az összefogás ereje
Mélyen tisztelt Mindnyájatok! 

Ma délben jutottam először számítógép-, vagyis e-mail közelébe (a szolgálatot 
leszámítva). Próbálok minél lényegre törőbb lenni, és minél több információt 
adni nektek, akik összefogtatok, segítetek.

Immár 34 éves vagyok, Mályiban élek, egy gyönyörű egyéves kislányunk van a párommal, 
Adorján Adriennel, aki itthonról támogat és segít mindenben. A Borsod-Abaúj-zemplén 
Megyei rendőrfőkapitányság miskolci épületében dolgozom hivatásos rendőrként, mint régiós 
informatikus, rendszergazda-technikus. Tagja vagyok az FLP-nek mint assistant supervisor 
Halmi István vonalán. Mint hivatásost, rendkívüli helyzetben mozgósíthatnak, így csatlakoztam 
az árvízi munkálatokhoz, mint az ellátó-kiszolgáló személyzet tagja: élelmet, vizet, eszközöket, 
pihenéshez szükséges kellékeket biztosítottam a védekezésben részt vevő rendőröknek. A 
háttérmunkát az Észak-magyarországi Gazdasági ellátó Igazgatóság (GeI) koordinálta: 
erején felül teljesített kivétel nélkül minden hivatásos és közalkalmazott a parancsnokoktól a 
szendvicskészítőkig. Láttam, hogy minden, akár külső segítségre is szükség van. 
Szombaton Szirákon managertalálkozó volt, így jó alkalom nyílt arra, hogy a magyarországi 
FLP-vezetők értesülhessenek az aktuális borsodi helyzetről. Azonnal Halmi István, valamint 
dr. Milesz Sándor jutott eszembe, akik sokat tehetnek annak érdekében, hogy minél 
hamarabb, minél több támogatást kaphassanak azok, akiknek szükségük van rá.
ez FÉNYSeBeSSÉGGeL MeGTÖrTÉNT!
Tudtam, hogy nem lesz kérdés, bíztam benne, hogy hamar jön a segítség, de egy ilyen 
mérvű, szélsebes összefogás meglepett. Szombaton több mint 500 kontaktot értünk el 
telefonon, e-mailben, közösségi oldalakon, valamint személyesen, ezek közül Gombos Péter 
szponzorom, ifjúkori jó barátom, valamint az FLP-vezetőim reagáltak azonnal, és egyedüliként 
a segítségkérésre. Azóta közületek is sokan. 
Több teherautó elindult, rajtuk több raklap Fizz, Sirona, Shake és Fast Break. Végül célhoz 
értünk: az edelény rendőrkapitányság állományához. Közben dr. Dezsényi emese is értesített, 
hogy ők is összefogtak egy kis csapattal, és megtesznek minden tőlük telhetőt. 
Szeretném, ha minél több ember tudomására jutna, hogy a magyarok össze tudnak fogni, és 
a Forever Living Products magyarországi és nemzetközi („piramiskodó-beszervezős-rásózós-
átverős-behúzós-alojés kütyüs”) tagjai kérdés nélkül, azonnal mindent megszervezve segítenek 
ott, ahol kell.  
ezután is továbbítani fogok minden általatok küldött (publikus) levelet az összes ismerősömnek, 
hogy lássák, ti minden tőletek telhetőt megtesztek, hátha minél több embernek szólal meg a 
lelkiismerete, és szólítja fel őt összefogásra.

Köszönöm!
                  Sóvári László

Elérhetőségek: +36 70 9436043  laszlo.sovari@gmail.com
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Az első héten 4 személyautónyi,  
5 teherautónyi és 4 kamionnyi szállít-
mány jutott el az alábbi helységekbe: 
Edelény, Szendrőlád, Sajóecseg, Sa-
jólád, Ónod, Bőcs, Onga, Gesztely, 
Ócsanálos, Felsőzsolca, Hernádkércs, 
Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Kiski-
nizs, Felsődobsza, Hernádcéce 
Tartalmuk: gumicsizma, melles nadrág, 
hosszú szárú gumikesztyű, fertőtlenítő-
szer, keresőlámpa, elem-akkumulátor, 
szúnyogirtó-riasztó, napvédő krém, 
tartós élelmiszer, ivóvíz, ásványvíz, 
energiaital, esőkabát, takaró, ruhák, 
irodabútorok, iskolapadok; valamint 
több raklap FLP-termék: Forever Si-
rona ásványvíz, Forever Fizz ener-
giaital, Forever Ultra Lite por, Fast 
Break energiaszelet, Aloe First, Aloe 
Vera Gelly, Aloe MPD tisztítószer, 
Aloe Sunscreen napfényvédő krém, 
eszközök és élelmiszerek.

A ForEvEr Living ProductS 
SEgítő cSAPAtA:

Rex Maughan, Aidan O'Hare, Lenkey 
Péter, dr. Milesz Sándor, Pósa Kálmán, 
Halmi István és Halminé Mikola Rita, 
Máté Kiss Imre, Abuczki Attila, Varga 
Attila, dr. Dezsényi Emese, dr. Francia 
Boglárka, Babikné Julcsi, dr. Bagoly 
Ibolya és Csuka György, Bontáné Adorján 
Krisztina, Geczőné Mariann, Gombos 
Péter és Gombos Szilvia, Gulyás Tímea, 
Herman Terézia, Hollóné Kocsik Judit, 
Kamarás Gabriella, Katzer Katalin, Kiss 
Mariann, Kramcsákné Beluzsár Ilona 
és Kramcsák Enikő, Néder Sarolta, 
Pálmainé Lakatos Enikő, Papp Zsuzsa, 
Révész Tünde, Szűcs Tímea, Emődi 
István, Sóváriné  Adorján Adrienn, Sir 
Dr. Dobó György, a Magyar Ritmikus 
Gimnasztika Szövetség elnökségi tagja 
és Máltai Lovagrend tagja, B.A.Z. Megye 
koordinátora, a központi raktárak dolgozói, 
a szállító személyzet, és bizonyára még 
sokan, akik a segítségnyújtásban óriási 
erőfeszítéseket tettek.
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A magyar nyelv olyan végtelenül érzékletesen, 
árnyaltan tudja kifejezni egy-egy szó 
jelentését! Nézzük csak például ezeket: esik az 
eső, szemerkél, záporozik, zivatar van, zuhog, 
ömlik… ám ami a közelmúltban történt, azt 
nem lehet  szépíteni, az árvíz, szinte özönvíz. 
Vitt mindent, ami az útjába került. Életek 
munkája vált a víz martalékává. 

eközben mi szirákon, a managertalálkozón 
cégünk amerikai központból érkezett 
tulajdonosát, rex maughant 

köszönthettük, akit az európai alelnök, Aidan 
O'Hare is elkísért. 
A managerek közül sokan azon morfondíroztak, 
vajon hol lehet majd parkolni, hiszen az 
esőzések hatására a föld mindenütt átázott, 
latyakossá vált. Nekünk, városiaknak ez okozott 
gondot. Ám a vidék embereitől, az ország 
északi, északkeleti részén élő menedzserektől 
tragédiákról lehetett hallani. Fellázadt a 
természet az ember ellen? megelégelte, hogy 
elveszünk mindent, amit nyújt, és cserébe nem 
adunk neki semmit? 
megláttam Halmi Istvánt, és azonnal az jutott 
eszembe, vajon mi lehet a csoportjával.  

‒ István, mi van arra, felétek? Ismerősök közül 
valaki bajban van? 
‒ Képzeld, Kata, pont most kaptam egy hívást 
Sóvári Laci barátunktól, aki a rendőrség 
kötelékében kint van az árvízi terepen, hogy 
nagyon nagy a gond! Mi „csak” láttuk, hogy 
hömpölyög a víz már Miskolc több részén, de 
mások saját bőrükön tapasztalták. Laci segítséget 
kért, azonnali segítséget!
‒ Mit tudtál tenni innen, a manageri 
találkozóról?
‒ Ritával azonnal megkerestük Sándort. Éppen 
megbeszélése volt, Rexszel, Aidannel, Lenkey 
Péterrel elmélyülten tárgyaltak a kastély egyik 
szobájában, amikor „rájuk törtünk”. Elmondtuk, 
hogy mi történik arra, felénk, és segítséget kértünk. 
Képzeld, Rex oda akart utazni! Csak azért tett 

le erről a szándékáról, mert mondtuk, hogy 100 
mérföldre van a terület, és oda-vissza ez legalább 
öt óra most. Akkor pedig a managerinek vége… 
Azonnal útnak indítottak viszont Edelénybe 
egy teherautónyi Sirona vizet, Lite port és Fizzt. 
Sándor a manageri legelején azt is bemondta, hogy 
adományokat várunk, és segítünk ezt koordinálni. 
Lenkey Péter azonnal Hollandiát hívta, hogy 
indítsanak útnak Fast Breaket!
‒ Első szóra ennyi mindent? Nem kérdezték, 
hogy van-e a póruljárt emberek között FLP-s?
‒ Látod, Kata, ez az! Amit az arcunkon láttak, az 
elég volt nekik! Ez a bizalom és a szeretet üzlete…
‒ Rita, most is könnyek csillognak a 
szemedben…
‒ Amikor belegondolok, mi is történik nem messze 
tőlünk, emberi erőfeszítés, összefogás a természeti 
katasztrófa után, azt nem lehet érzelmek nélkül 
megélni. Emberek százai vesztették el mindenüket, 
öregek, fiatalok… rettenetes érzés. 
‒ Gondoltad volna, hogy a vezetőség is 
segítséget nyújt?
‒ Azt, hogy a magyar FLP összefog, azt igen. Hogy 
ennyire rövid idő alatt, azt nem.
‒ István, mi történt ezek után?
‒ Még aznap este kértük Sándort, segítsen egy 
teherautóval, hogy az önkéntes adakozók a Siker 
Napon leadhassák adományaikat, és azt elvigyék 
a gátakra. Ország igazgatónk azonnal igent 
mondott. Szponzorunk, Herman Teca és mi is 
kör e-mailben kértünk segítséget az üzlettársaktól. 
Másnap újra elindult egy megrakott teherautó…
‒ Ez remek, tényleg nagyszerű. Ezzel 
elvégeztétek azt, amit a lelkiismeret diktál!
‒ Talán igen, de ezzel nem volt vége! Lenkey 
Péter a finálékor a színpadon odakacsintott, és 
megsúgta: hétfőn Felsőzsolcára indítanak egy újabb 
teherautót! Ráadásul az egész FLP Magyarország 
megmozdult! Sóvári Laci koordinálásával a 
Gecző házaspár, Laci, Mariann és debreceni 
csapatuk óriási akcióba kezdett! Megszerezve 
Pósa Kálmán önzetlen segítségét és dr. Milesz 
Sándor jóváhagyását, az egész országra kiterjedő 
gyűjtésbe kezdtek, és a lerakatokban szortírozták 

az adományokat. Gecző Laciék szereztek egy 
teherautó-flottát, a tulajdonosa felajánlotta 
országszerte az ingyenes szállítást. Jött pénz, 
fertőtlenítő – csak Mariannék körülbelül 10 ezer 
liter hypót szereztek – ruha, élelmiszer és minden 
egyéb. Sőt a csoportunk orvosokat is küldött! 
Dr. Dezsényi Emese és dr. Francia Boglárka 
váltotta a felsőzsolcai körzeti orvost, aki már az 
ájulás határán teljesített több mint 72 órája!
‒ Hogyan tudtatok még segítséget kérni?
‒ Miskolcon is gyűjtöttük az adományokat, három 
nagy autóval vitte le Máté Kiss Imre, Abuczki 
Attila és Varga Attila a rászorultaknak. A gyűjtés 
azóta is folyik, mert a kár sokkal nagyobb, mint 
sokan hinnék!
‒ Szóval nem csak szlogen az, hogy „A Forever 
ereje a szeretet ereje!”
‒ Nem, cseppet sem! Egy telefon elég volt, és ezrek 
mozdultak meg.

rex jelentős segítséget adott ahhoz, hogy meg-
mentse az emberiségnek az esőerdőket. számára 
az ember is és a természet is fontos. most, 
amikor a sziráki emelkedett pillanatok egyikében 
meghallotta, hogy néhány kilométerrel arrébb 
emberek százai mindenüket elveszítették, és 
emberek ezrei hosszú napok óta önzetlenül a 
munkájukkal segítik őket az árvíz elleni, olykor 
kilátástalan védekezésben, példát mutatott 
emberségből. Nem voltak felesleges kérdései, 
utasításokat adott azonnal. Kell egy teherautó, 
azonnal megrakodni élelmiszerrel és vízzel, 
termékekkel. szombat délután volt, és nem 
alkudozott, hogy ez mennyibe kerül, azonnal 
útnak indította a gyors segélyt. megint példát 
mutatott. Nem kérdezett. 
Adott. emBer ő a szó 
nagyszerű értelmében. 
Nincs kétség bennem. 
Jó helyen vagyok. 
meddig? FOreVer! 

                Ungár Kata
                     manager

Vizsga emberségből



Ebédelj, vacsorázz nálunk, széles választékkal és kedvező árakkal várunk! 
Szervezd hozzánk találkozódat, itt akár egy gőzölgő tea vagy kávé mellett, 

kellemes környezetben, zavartalanul építheted üzletedet!

sasfészek - a foreveresek étterme

*Július 31-ig minden főételhez ajándék 
Sirona ásványvizet vagy presszókávét adunk, választásod szerint!

Légy a 
vendégünk 

egy Sirona áSványvízre

vagy egy preSSzókávéra!*



* Aloe MSM Gel

* Aloe Heat Lotion

*  Aloe Ever-Shield Deodorant Stick

* Forever Active HA

* Fast Break Ultra

* Ajándék: sporttáska

* Aloe Sunless Tanning Lotion

* Forever Aloe Scrub

* Relaxation Massage Lotion

* Lip Gloss

* Ajándék: Sonya félhold alakú pirosítóecset

* Aloe Vera Gel

* Forever Bee Pollen

* Forever Garlic-Thyme

* Aloe Propolis Creme

* Aloe Lips

* Ajándék: loofah + mobiltartó tok (sima)

SZÉPSÉGÁPOLÁS

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

SPORT


	FOREVER - 2010. JÚLIUS
	Állhatatosság
	Világbajnokság
	Szirákon nagy a zsivaj, lárma
	Hotel Kastély Szirák
	Phőnix Budapest - repülőjegy foglalás
	Success Day
	Budapest
	Belgrád

	Kedves új sas!
	Ginkgo Biloba, az örök túlélő
	Minősülések
	Conquistador Club
	Május havi minősítések

	Nyaraljunk kétszer ingyen!
	Közlemények
	Központi közlemények
	A magyarországi képviseletek közleményei
	Délkelet-európai irodák közleményei

	FLP TV
	Az összefogás ereje
	Vizsga emberségből
	Sasfészek - a foreveresek étterme
	Vitality




