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Legutóbbi európai körutamon, amely Magyarországot, Törökországot és Németországot érintette, 
ismét rácsodálkoztam, mekkora hatással van a FOREVER az emberek életére. Amikor Aidannel 
Budapesten, a Siker Napon csatlakoztunk több mint 12.000 barátunkhoz, mélyen megérintett 

az érzés, hogy mekkora lehetőségeket hoz a FOREVER üzlet az emberek életébe. Kétséget kizáróan 
megfogalmazódott bennem, hogy folytatnunk kell az egészség, gazdagság és boldogság üzenetének terjesztését 
a világban.
Emlékeztetett ez az út arra is, hogy életünk során részünk van próbatételekben, csapásokban, akárcsak 
sikerekben és boldogságban. Szinte az egész, Európában töltött hónap alatt folyamatosan esett az eső. 
A beszélgetéseink során mindig felbukkant a borzalmas időjárás témája. Érezni lehetett a szavak mögött, 
hogy ez a probléma komoly hatással van az emberek életére, mindennapjaikra. Elmondtam azoknak a 
kedves embereknek, hogy bár kétségtelen, hogy nem lehetünk hatással az időjárásra, de hatással lehetünk 
arra, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a problémához. Félig viccesen megjegyeztem, hogy „bármerre is járok, 
magammal hozom a napsütést, ne aggódjatok”.
Az európaiak ezekben az esős időkben megfeledkeztek a napsütötte napokról, akárcsak azok, akik nehéz 
időkben hajlamosak elfeledkezni a boldogságról, amiben korábban részük volt. Az élet valóban kegyetlenül 
kemény tud lenni. Ugyanakkor mégis tele van reményekkel, lehetőségekkel, ha nem adjuk fel, ha próbáljuk a 
jót meglátni, vagyis a hangsúlyt a pozitív gondolatokra helyezzük.
Arizonában például a napsütés az úr, és ezért mi pont az esős napokat tartjuk nagyobb becsben. 
A megközelítésünk talán annyiban más, hogy mi nem engedjük, hogy a körülmények fogságába 
essünk.  Sokkal inkább az azokra való reagálást tartjuk fontosnak, arra 
összpontosítunk. Természetesen tudom, hogy az élet tragédiáit elviselni nem 
könnyű. De azt is tudom, hogy a hozzáállás döntő lehet, és egy-egy probléma 
megoldásához nagyban hozzájárulhat. Edgar A. Guest is ezt próbálja 
megértetni velünk Things work out című versében.
 Legyél nyitott. Tudom, vannak helyzetek, amik a kedvedet szegik. Eléd 
gördülő akadályok, amikor idő, türelem, rengeteg kitartás kell ahhoz, hogy 
a dolgok megoldódjanak. Hidd el, hogy a nap végül kisüt, és egy gyönyörű 
reggelre virrad a világ. Te is magaddal viszed a napsütést, bármerre jársz. 
A döntés a tiéd. Minden nap, amikor felkelsz, emlékezz életed csodálatos 
áldásaira, és arra, hogy te is részese vagy a világ legfantasztikusabb 
lehetőségének. Dönts úgy, hogy a mai napot FOREVER nappá alakítod.

Rex Maughan
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         TEdd a Mai napOT 

Forever nappá! 



Hamarosan államalapításunk napját ünnepeljük, amely természetesen meghatározó egy nép életében 
és történelmében. Miközben az ünnepre készülünk, Denverben már elkezdődött a Forever Super 
Rallyje, és a díjátadó gála, ahol ünnepélyes keretek között Rex Maughan elnök-vezérigazgatónk 

megköszöni mind a 145 ország képviselőjének az éves teljesítményét. Ezzel ő is megalapított egy nemzetközi 
államot, a Forever Living Products International Közösségét. Milyen elvek vezérelik ezt a fantasztikus egységet? 
Melyek azok az erőteljes összetartó erők, melyek több tízmillió embert kovácsoltak össze szerte a világon? 
Természetesen a közös eszme, Rex Maughan vezérigazgatónk küldetése, a Forever küldetése, a végtelen 
lehetőségek és a szabadság eszméjének a továbbadása. Mit is jelent ez valójában? Hogyan tükröződik ez a 
Forever állampolgárainak mindennapi életében? 
A cél elsősorban a kiegyensúlyozott, boldog pénzügyi függetlenségben épülő lét megtapasztalása. Fontossági 
sorrendet nem felállítva hasonlóan fontos dolog az egészséges, legfőképpen stresszmentes élet megvalósulása. 
Kiemelten fontos a pozitív emberi értékek tisztelete és a kifinomult emberi kapcsolatok tanítása.
Rex Maughan igen egyszerűen fogalmazta meg hitvallását. A Forever ereje a szeretet ereje. Valóban csak 
szeretettel fordulhatunk embertársunk felé. Azért, hogy segítséget tudjunk nyújtani számára, ha jövőjébe 
vetett hite meginog. Amennyiben csatlakozik hozzánk, akkor fogjuk a kezét, s vezetjük azon az úton, amely 
nemcsak számára, hanem egész családja, sőt felnövekvő generációk számára is meghatározó életstílust, célt és 
megvalósítást kínál.  
Figyeljünk Rex szavaira, és bízzunk abban az óriási energiában, ami bennünk és a hozzánk kapcsolódó 
munkatársainkban rejlik! Ha képesek vagyunk először önmagunkban felszabadítani ezeket a képességeket, 
megtanulni ezt a szép szakmát, akkor egyszerűen, tudásunkat átadva hatalmas lehetőségeket nyithatunk meg 
emberek milliói számára. Új államot teremtünk. A Forever Világ-Államát. Ennek részei vagyunk mi, itt 
Európa közép- és dél-keleti területén élő emberek. Legyünk részesei minden nap annak a csodának, amit ez a 
világ biztosít számunkra, merjünk csatlakozni ehhez a rendszerhez, használjuk ki a lehetőségeit és élvezzük 
az örömeit és gyümölcseit.
Hajrá FLP Magyarország, hajrá Magyarok!

Dr. Milesz Sándor
ország igazgató
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„ Álmodtam 
Egy VilágOt MagaMnak”

              (Pataky Attila)



Kint már alkonyodik, leanderek és pálmák hűsölnek az estében, de 
egy terem ablakai még sokáig világítanak: zajlik az eligazítás a híres-
neves magyar találmány, a Holiday Rally előestéjén. Az asztal körül 

csupa nagyágyú. Berkics, Vágási, Varga, Biró, Halmi és a többiek holnap mind 
megkapják majd a színpadot, de most valaki másra figyelnek feszülten, az ország 
igazgató beszél – most persze inkább csak Sándor – egymás közt vannak. 
– Azért vagyunk itt – mondja –, mert akik eljöttek, minősültek a Holiday Rally 
programra, óriásit várnak tőlünk. Minden remény bennetek van. Mindenki 
magának csinálja az üzletet, de azt a kicsi pluszt, azt ti adjátok hozzá két napon 
keresztül. Kész vagytok rá? 
– Igen – szól a helyeslés, de mindjárt jön is rá a szokásos kritika: – Hát, gyerekek, 
ez nulla volt.
A következő próbálkozást dr. Milesz még mindig gyengécskének minősíti, de mint 
mondja, „majd erősödik”. 
– Járjuk a világot, és azt látjuk, hogy másutt semmivel nem jobbak, mint mi, sőt 
nincsenek ilyen oktatóik, különben nem minket hívnának – nagyon egyszerű. 
Kikkel küzdünk? Elsősorban önmagunkkal. Kezdjünk el küzdeni – hangzik 
el a jelszó, ami elindítja a két napot, top előadások sorát. Az élcsapat máris 
szedelőzködik: korán kell kelni, reggel indulnak a buszok a színházterembe, amely 

Mit nyerhet az ember azzal, ha megtalálja élete hivatását? Egyes cégeknél 
elismerést. Másoknál sok pénzt. A harmadiknál jó közösséget. Néhol kettőt vagy 
ritka esetben akár hármat is ezek közül. De talán csak egy olyan vállalat létezik, 
amely mindhármat megadja, és az egészet megfejeli egy négynapos, ingyenes 
úttal a tengerhez – milliókat hozó előadásokkal. Csak úgy, habnak a tortán. 
Ez Poreč, a Holiday Rally és az FLP Magyarország. két napra a Forever Living Productsé – onnan is a 

legnagyobbaké. Elsőnek kell lenni. Elsőnek kell lenni 
– zsong még mindig a fejünkben, amint végigjárjuk 
az utat a tengerig. Érezzük, ahogy a mészkő visszaveri 
a napközben begyűjtött mediterrán meleget, már 
látszik a négycsillagos hotel portája és az aulán 
túl ott a faborításos terasz a fonott fotelekkel és a 
koktélospulttal, a harsogó örökzöldekkel tarkított 
parkkal, medencékkel, és minden mögött ott a nagy 
kékség, a tenger. Elámulunk, hogy itt vagyunk, hogy 
tényleg itt vagyunk a megelevenedett luxusban. 
Aztán arra gondolunk, aki ide eljött, minősült, 
jogosan kap hát minőséget. Megdolgozott érte. És így 
már jöhet az alvás. Ma nincs lazítás, másnap komoly 
munka, tanulás vár ránk. 

Andrej Kepe, 
az FLP Szlovénia igazgatója:

„Sokat jelent ez a két nap az új 
embereknek. Olyan előadókat 
hallgathatnak, akiket nem mindig 
lehet élőben hallgatni. Ez felér 
egy foreveres középiskolával! Nem 
egyszerű bejutni, itt kezdőkről van 
szó, akiknek fel kell fogni, mi ez, és 
hogy működik, kell egy kis idő amíg 
megtörténik a változás az agyban, 
jön a klikk: ez egy másik életmód, 
és talán egyszerűbb és jobb, mint 
amit eddig éltem.”

HoLIdAy RALLy, PoREČ, 2010. JúnIuS 24‒27.
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JÚNIUS 25. PéNtEK

A himnusz marad, csak másképp énekeljük fel – magyarázza az énekművész Lui a 
színpad mögött izgatottan. Kilesünk a függöny mögül, a közönség lassan teljes 
– öt ország minősültjei sorra mind megtalálják a helyüket a nézőtéren. – Lesz 

még Surda, a szponzorok dala meg a Szerelemvonat – sorolja Lui tovább, semmivel sem 
törődve. negyedik éve van a cégnél, három hónap alatt lett igazgató, most a soaringon 
dolgozik – tudom meg tőle.
Messze innen, a terem másik végében Biró Dia intézkedik a keverőpultnál, lendületesen 
magyaráz egy technikusnak; meglepetéssel készül a Sonya show-ra, de erről nem árul el 
többet. Kérdem, izgul-e? – Az izgalom folyamatosan jelen lévő, jó dolog, ami kihozza 
az emberből a maximumot. Hajcsik Tünde érkezik ellenőrizni a helyzetet. – Porečnek 
varázsa van – mondja –, nincs nagy tömeg, így aki minősült a programra, azt érezheti, 
hogy egy a legjobbak közül.
Bár még csak reggel 9 óra, Tóth Sándor már helyben táncol a bemelegítő zenére. – 
Munka vagy szórakozás a Holiday Rally? – kérdem. – Mindkettő. Ez a Forever lifestyle 
– vágja rá nagy meggyőződéssel. 
Vissza a kulisszák mögé, ahol Király Katalin, a Forever Resorts magyarországi 
intézményeinek igazgatója négy embert mozgat, hogy az előadóknak mindig legyen 
kéznél pár falat és néhány korty, ha arra lenne szükség. Egy nappal korábban érkezett 
csapatával, hogy mindent be tudjanak szerezni a helyi boltokban. Fejből tudja a vezetők 
ízlését. – A tavalyi nagy kedvenc a meggyes süti volt, de különben mindenevő a csapat, 
szeretik, ahogy főzünk.
A VIP-részlegben dr. Samu Teréziát látni, elmélyülten rendezgeti a papírjait. Csak 
vázlatot ír, amúgy fejből szeret beszélni. – Van adrenalinszint, ha nem lenne, nem lenne jó 
az előadás. de csak az egészséges mértékig – mosolyog. 
Van, aki még ennyire sem izgul. Ő már kiosztotta a feladatokat, innen már inkább 

élvezi az előző hónapok szervezésének eredményét. – Hál’ Istennek profikkal dolgozom, 
mindenki teszi a dolgát – mondja dr. Milesz –, a nézőtéren pedig az a generáció ül, 
amelyik a Forever jövőjét meghatározza majd. Az a középvezetői réteg, akikből a vezetők 
lesznek, és akiket most a világ legjobb előadói fognak képezni. 
Ám mielőtt munkára kerül a sor, szükségünk van egy nagy adag energialöketre. 
úgy hívják, Tanja Zagar: az elképesztően dinamikus énekesnő lép (ugrik, fut, robog) 
a színpadra együttesével. 
nagy siker, és már a fellépés után, a folyosón szaladva mondja: ez egy nagyszerű 
közönség! nem ismernek határokat!
– Eljött a várva várt nap, 2010 első Holiday Rallyje – hallatszik az első mondat az 
előadói mikrofonból: ezekkel a szavakkal dr. Milesz Sándor hivatalosan is megnyitja 
a rendezvényt. – Ha el tudjátok hinni itt belül, ti lesztek a legjobbak. de első helyből 
egyetlenegy van, és nagyon elsőnek kell lenni. Ki szeretne világbajnok lenni? Máshogy 
kérdem: világbajnokok vagyunk? 
Igeeen! Zúg a válasz, és ezzel igazán elindul a nap, amelyen Kraljic Pavletic Jadranka 
és Lapicz Tibor műsorvezetők nem fogyó lendülettel vezetnek minket végig.
Mi más lehetne az origo, mint az aloe növény? Azt hittük, ismerjük kívül-belül, de 
Siklósné dr. Révész Edit soaring manager bőven tud újat mondani róla. nemcsak 
arról hallunk, melyek a legfontosabb összetevői, de arról is, hogyan segít megvédeni az 
egészségünket a külvilág kihívásaival szemben. 
Dr. Seres Endre zafír manager tesz vallomást: – Tizenhárom év, aminek minden 
pillanatára büszke vagyok – mondja, és sorolja a sikerélményeket és esetpéldákat. 
Folytassam még? Folytatom! – szúrja közbe időnként, és valahogy érezzük, vég 
nélkül tudná folytatni. Dr. Samu Terézia soaring manager témája nem is lehet 
más, mint az, amiben a legjobb: az egészséges életmód. Tudományos újdonságok, 

Biró tamás, soaring manager: 

„Sokkal nagyobb felelősség újaknak beszélni. Szerintem ez változtatta meg a Forever 
imidzsét: Poreč. Régi mondás, de igaz: menj el messzebbre, kerüljön többe, és az információ 
értékesebb lesz. De ha az alapelveket betartod, a sikernek törvényszerűen be kell 
következnie.”
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Biró tamás, soaring manager: 
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imidzsét: Poreč. Régi mondás, de igaz: menj el messzebbre, kerüljön többe, és az információ 
értékesebb lesz. De ha az alapelveket betartod, a sikernek törvényszerűen be kell 
következnie.”



mindennapi tapasztalatok bukkannak fel a tőle megszokott, könnyed, mégis szakszerű 
csomagolásban. 
Terméktapasztalatok sorjáznak Vargáné dr. Juronics Ilona soaring manager
felvezetésével, majd Fekete Zsolt zafír manager „szervezi meg a munkánkat”, de 
legalábbis megmondja, ő hogyan csinálná. 
Családi nappalik elevenednek meg ezután: Tóth Sándor soaring manager a családi 
bemutatókról beszél igen szemléletesen, mégis humorosan: jó hallani (és persze 
rendszerezni, újragondolni) a mindannyiunk számára ismerős helyzeteket. Utasi István 
zafír managertől megtudjuk, hogy „a megoldás a fejünkben van, már most”. Ha néha 
nem is érezzük biztosan, tőle kapunk energiát a megerősítéshez. 
Halmi István zafír managerben az a jó, hogy mindig öniróniával kezdi, így az ember 
nem érzi azt, hogy tökéletesnek kell lennie a sikerhez. A vadludak 40 százalékkal 
messzebb jutnak ék alakú csapatban, mint egyedül, és nem hagynak kiesni egy tagot 
sem, amíg van remény a visszatérésre – szemlélteti, milyen az igazán jó csapat.  – Öt 
év múlva olyan ember leszel, amilyen könyveket olvasol és amilyen emberekkel 
körülveszed magad – figyelmeztet Halmi István, majd elsorolja a legfontosabb 
sarokköveket: közös célok, együttműködés, elkötelezettség,  kommunikáció és jó 
vezetés. Meg emberek, akik hajlandók követni. 
nos, ahogy őt hallgatjuk, gyerekjátéknak tűnik. 
ne azt kérdezd, mit kapok, hanem hogy te mit adhatsz másnak: a következő tanácsot 
már Zsiga Márta soaring managertől kapjuk. – A legnagyobb varázserő az, amikor 
önmagad vagy. Mindig meggyőződésből kell beszélned, lelkesen. Legyél te a szél, aki 
felemeli az embereket!
Mártát fiatal tehetség, Bánhidy András senior manager váltja az egyre melegebb 
reflektorfényben. – Csapat van otthon is, és ahhoz is kell szervezés. na, meg 
elfogadás… – mondja 11 hónapos gyermekére és alaposan megváltozott 
mindennapjaira utalva. Majd a sportéletből és a történelemből vett példákkal hiteti el 
velünk: ez az üzlet számít ránk. 
Biró Tamás soaring manager mélyzöld szerencsekövet, egy hegyi kristályt szorongat. 
– Kezemben lesz az előadás előtt is, nekem is kell mankó – mosolyog. Képes lekötni a 

figyelmet úgy is, hogy nem szól egy szót 
sem. Most épp ez történik: Tamás lazán 
támaszkodik, szembenéz közönségével, 
miközben szívig hatoló dal szól a 
hangszóróból: „Annyi mindent kéne 
még elmondanom.” Aztán könyvekről 
hallunk, az előadások fontosságáról és 
stabil oszlopokról, amelyek állnak akkor 
is, ha korábban mások kinevették az 
építőjüket. Tamáson ma már senki nem 
nevet, ellenkezőleg: felállva tapsolják. 

nyolc év alatt gyémánt-zafír, tizenkét éve President’s Klub-tag, csekkje hét éve a 
legnagyobbak közt. Édesanyja is, fia is managerek, és Lapicz Tibor műsorvezető szerint 
nem nyugszik, amíg unokája is nem lesz az. A színpadon Vágási Aranka. – nyugdíjba 
akarsz menni vagy jogdíjba? – teszi fel a provokatív kérdést, de ami ennél sokkal 
fontosabb: – nekem egyedül nem megy, szuper csapatom van, együtt vagyunk jók – teszi 
még hozzá, majd a színpad köré szólítja embereit.  
olyasvalaki következik, aki számára a lehetetlen egyszerűen nem létezik. Gidófalvi 
Attila gyémánt-zafír manager mesél a számszerűsíthető eredményekről, de gyorsan 
hozzáteszi: – Van egy rossz hírem: ezért dolgozni kell. Hát ő bizony dolgozik, a munka az 
ő számára annyit jelent: álmot adni. – Próbáljuk ezt, de sokszor nem sikerül – meséli –, 
nehéz eltalálni a legjobb kulcsot. de egyszer csak minden zárat kinyitja valamelyik. Gidó 
fogadalmat tesz: el fogja nyomni az utolsó cigarettáját abban a percben, amikor gyémánt 
lesz. A közönség egy emberként kívánja neki a pillanatot. 
Most pedig magának a vacsorát. de ez talán visszafogott kifejezés arra a lakomára, ami 
vár minket az étteremben. Hosszú pultokon sorakozik mindenféle-fajta finomság, amit 
csak el tudunk képzelni az egzotikus salátáktól és levesektől a friss halféléken és sült 
húsokon át a különleges zöldségköretekig és gyönyörű édességekig. Arra vágyunk, hogy 
legyen fele ennyi, hiszen képtelenség választani! Frusztrációnkat a kifogyhatatlan sör- 
bor- és üdítőcsapok segítenek oldani – csak holnapig persze, hiszen egy röpke alvás, és 
jöhet a svédasztalos reggeli…

JÚNIUS 26. SzoMBAt

Ébredés után egyesek még álmosan botorkálnak a reggelihez, mások viszont már 
a tengeri úszásból térnek vissza törülközővel a nyakukban. nem látni foreverest 
egyedül, itt is, ott is kis csoportokba verődve zajlik az eszmecsere. Esténként a 

meccsnézés és a sörözés, ebéd után közös ejtőzés-kávézás a teraszon. Hát persze, hiszen 
Poreč erről is szól: együtt lenni, jobban, másképp mint eddig – csak egymásra figyelve. 
A buszoknál – mint minden reggel – első dr. Milesz Sándor az embereivel: elöl indul, 
mutatja az utat, adja a példát. 
– Tegye fel a kezét az, akinek nagyon kell a lóvé! – ezt a felszólítást már az 
előadóteremben kapjuk. új nap, új lendület, amit elsőként Budai Tamás soaring 
managertől kapunk. Ám mint mondja, a Forever messze nem csak a pénzről szól: – nem 

Jasna Kvaternik Jankovic:

„Rengeteg rendezvényt látogattam 
Horvátországban és Magyarországon is, 
de… Poreč mindig újat, mindig valami 
érdekeset hoz. A tavalyi óriási lökést 
adott, rengeteg tapasztalatot nyertem, 
remek előadókat hallottam és pozitív 
energiával töltődtem.”
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csak pénzt akarunk a zsebükbe tenni az embereknek, az életüket akarjuk 
összerakni – fogalmaz Budai Tamás. 
olyan ember érkezik, akinél meggyőzőbben kevesen tudják közvetíteni 
ezeket a bizonyos értékeket, noha Váradi Éva manager még igen fiatal, de 
eddigi eredményei a lehető legtöbbre predesztinálják. Ő magát úgy nevezi: 
„Poreč végterméke.” Hiszen nemrég itt kapott olyan érzelmi-szellemi 
lökést, amitől kortársaihoz képest meglepő csúcsokra jutott. – úgy mentem 
innen haza, hogy fejben manager  vagyok – emlékszik a kezdetekre, 
majd elmondja óriási tetszést arató egyéni definícióját az ndP-ösztönzőre: 
„nagggyon durva Pénz.” Éva olyan benyomást kelt, mint aki „tágra 
nyílt szemekkel lett profi”. Racionális aggyal, szemérem nélkül. diákként 
luxusautót vett saját keresetből – kevesen mondhatják ezt el magukról. 
És ha már racionalitás, lássuk a tényeket: dr. Ratkovic Marija zafír manager 
beszél termék- és vezetői tapasztalatairól. – Kevés ember vállalja a felelősséget 
saját életéért, de az igazi vezető nem hárítja másra a felelősséget és nem 
engedi, hogy függjön a körülményektől. Fontos, hogy saját, és csapatvíziója 
is legyen, vagyis messzebb lásson a többieknél – fogalmaz.
A gondolatmenetet folytatja Klaj Ágnes senior manager, aki szokásos szelíd 
stílusában beszél a szponzori segítségnyújtásról, a döntés erejéről. – Hozz 
döntést, és haladj a cél felé!
A nő célja pedig nem más, mint tetszeni – másoknak, magának. Ehhez 
ad eszközt a kezünkbe Hajcsik Tünde, Biró Diána és Rusák Patrícia egy 
látványos Sonya-show-ban. A högyek biztatást kapnak arra, hogy „merjenek 
nők lenni, bármilyen korosztályt képviseljenek is”. Majd nemcsak hallhatjuk, 
de láthatjuk is, hiszen – mint mindig – gyakorlati bemutatót is kapunk. – Én 
két éve használom, de ennél jobbat nem találtam – súgja a nézőtéren Pere 
Hilda manager, és még hozzáteszi: ha valaki drágállja, itt megkeresheti az árát!
Gyémánt-zafír magasságokig jutunk: Varga Róbert a színpadon. Előtte 
Berkics Miklóssal épp puzzle-ozik: az apró darabokra tépett előadásvázlatával. 
Mint mondja, nem volt elégedett az első verzióval. – Mi ezeket nem 
olvastuk, hanem megcsináltuk – magyarázza, mitől olyan nyugodt. – néha 
csak az utolsó pillanatban, a felkonferáláskor áll össze, mit fogok mondani 
pontosan. 

Mire belekezd, már tudja: meggyőzni minket arról, 
ne gyötörjük magunkat pénzügyi problémákkal. 
Pedig neki egykor kijutott belőle bőven, ám 
azt mondja, ebben komoly része volt a negatív 
programozásnak. Ma már azonban tudja, a hibák 
is beleférnek, ha az ember termel, termel és 
termel. de hogyan tudjuk pozitívra programozni 
a gondolkodásunkat? Brumec Tomislav soaring 
manager máris elmondja. – Minden az agyban zajlik, 
nem testi lények vagyunk – állítja. – Ha becsületes 
vagy, olyan embereket fogsz vonzani – ígéri. 
Összetéveszthetetlen orgánum zúgja be a teret, egy 
másik kedvenc, dr. Kósa L. Adolf zafír manager 
folytatja a képzést. – olvass, értsd meg, alkalmazd! – 
adja a nyerő tippet, majd előadását az egyensúlyt és 
magasra vivő létrát is formázó H betű köré építi. Az ő 
értelmezésében a H hálást jelent. Mi mindenért hálás 

Adolf? Filmszerűen látjuk peregni a megszolgált luxus képeit: rafting, 
lovaglás, búvárkodás, terepjáró, ház a Rózsadombon, ahol a kádból 
látszik a panoráma… – Tudod, milyen érzés a halálfélelem? – Iszonyú 
izgalmas – vágja rá megdöbbentő módon Adolf. Ám ha a halálfélelem 
extrém sportok szenvedélyét jelenti, akkor már értjük, miről beszél. – 
Egy kis kellemetlenséget kell bevállalni, és megéri – mondja a manager 
–, akárcsak ebben az üzletben. 
Igen, ebben az üzletben, ahol „te lehetsz a legjobb” – legalábbis ez Sonja 
Jurovic senior manager előadásának címe. Ő 11 éve dolgozik négy 

unoka mellett. Azt javasolja, kezdjünk bízni magunkban, és 
tanuljuk meg a „nagyravágyás művészetét”: mindig eggyel 
többet akarni. – Csak magaddal versenyezz. Aki gyémánt 
akar lenni, az is lesz! – adja az összefoglalást.
– A világon minden huszadik milliomos MLM-ből 
gazdagodott meg – mondja Dragana Janovic soaring 
manager –, hogy milyen elvek mentén, azt most 
megérthetjük: – A marketingrendszerben benne van minden 
– mondja az előadó. – Ha megértitek az alapelveket, csak 
ezer százalékban másoljátok, és működni fog.

Kovács tamás és felesége,
 supervisorok: 

„Először vagyunk Porečben, de jövünk legközelebb 
is. 4 hónapos a babánk, elhoztuk őt is, nyugodt baba, 
itt is jól viselkedik. Fel sem merült, hogy kihagyjuk 
Porecet, hiszen tanulnunk kell még sokat, sokat.”

Dr. Goran Franjic
assistant manager, 
Bosznia-Hercegovina: 

„Porečet mindig úgy képzeltem, mint egy 
erős képzést, ami segít a munkámban. 
Rengeteg választ kaptam olyan kérdésekre, 
amelyeken már régóta töröm a fejem, 
például hogy hogyan tovább, ha lanyhul az 
élet a hálózatban, hogyan kell továbblökni 
egyszerűen és hatékonyan.”

Jasmina Dragoljovic:

„Idén márciusban léptem be, supervisor lettem 3 hónap 
alatt. Két hete Budapesten voltam a szponzorommal, Rex 
Maughantól kaptam meg a kitűzőmet. Nagyon vártam az 
előadásokat, és annyira elragadtak tegnap, hogy a vacsora 
alatt a pincért bekapcsoltam a rendszerbe. A szolgálata 
után belépett, és ma már vásárolt!”

Halmi István, zafír manager: 

„Más itt előadni, mint bárhol, mert itt van a krém, itt minden előadó jobb akar lenni a 
többinél: inspirálnak a többiek. Persze cél a csapatösszetartás is: négy nap már össze tud 
kovácsolni minket, hiszen ehhez nem kell más, mint közös célok és kommunikáció.”



csak pénzt akarunk a zsebükbe tenni az embereknek, az életüket akarjuk 
összerakni – fogalmaz Budai Tamás. 
olyan ember érkezik, akinél meggyőzőbben kevesen tudják közvetíteni 
ezeket a bizonyos értékeket, noha Váradi Éva manager még igen fiatal, de 
eddigi eredményei a lehető legtöbbre predesztinálják. Ő magát úgy nevezi: 
„Poreč végterméke.” Hiszen nemrég itt kapott olyan érzelmi-szellemi 
lökést, amitől kortársaihoz képest meglepő csúcsokra jutott. – úgy mentem 
innen haza, hogy fejben manager  vagyok – emlékszik a kezdetekre, 
majd elmondja óriási tetszést arató egyéni definícióját az ndP-ösztönzőre: 
„nagggyon durva Pénz.” Éva olyan benyomást kelt, mint aki „tágra 
nyílt szemekkel lett profi”. Racionális aggyal, szemérem nélkül. diákként 
luxusautót vett saját keresetből – kevesen mondhatják ezt el magukról. 
És ha már racionalitás, lássuk a tényeket: dr. Ratkovic Marija zafír manager 
beszél termék- és vezetői tapasztalatairól. – Kevés ember vállalja a felelősséget 
saját életéért, de az igazi vezető nem hárítja másra a felelősséget és nem 
engedi, hogy függjön a körülményektől. Fontos, hogy saját, és csapatvíziója 
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A gondolatmenetet folytatja Klaj Ágnes senior manager, aki szokásos szelíd 
stílusában beszél a szponzori segítségnyújtásról, a döntés erejéről. – Hozz 
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de láthatjuk is, hiszen – mint mindig – gyakorlati bemutatót is kapunk. – Én 
két éve használom, de ennél jobbat nem találtam – súgja a nézőtéren Pere 
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Berkics Miklóssal épp puzzle-ozik: az apró darabokra tépett előadásvázlatával. 
Mint mondja, nem volt elégedett az első verzióval. – Mi ezeket nem 
olvastuk, hanem megcsináltuk – magyarázza, mitől olyan nyugodt. – néha 
csak az utolsó pillanatban, a felkonferáláskor áll össze, mit fogok mondani 
pontosan. 

Mire belekezd, már tudja: meggyőzni minket arról, 
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Supervisorból senior manager lett Mustafic Safet, most kapunk egy 
kis összesítést ebből az útból. – Ismerjétek meg az értékeiteket, mert 
magatokkal dolgoztok – tanácsolja Mustafic, aki saját bevallása szerint 
boldog és sikeres életet él. Tesz is ezért persze: 24 órában rendelkezésre 
áll minden munkatársának. 
Senk Hajnalka soaring manager egy szakszerűen felépített üzletről 
mesél egy szakszerűen felépített előadásban. utána már a takarásban 
magyarázza: – Itt a többi előadó emeli az energiaszintet, nekem nincs 
más dolgom, mint kapcsolódni hozzájuk. 
Majd egy erős egyéniség ragyogja be a színpadot: Veronika 
Lomjanski. – Ki akarsz lenni, és hogyan akarod elérni: ez a két nap 
kérdése – mondja, és hozzáteszi: az a baj, hogy mindenki vezető akar 
lenni, de senki nem szeretne követő lenni. Pedig mindkettőnek lenni 
kell, ha az ember győzni akar!
És íme az ember, aki már győzött: Berkics Miklós gyémánt–zafír 
manager. – Tudom, mi a dolgom. nem várok másra, nem számítok 
másra. Inkább kapok ezer nemet, mint hogy visszamenjek a vasútra. 
Te is azért vagy itt, hogy gyémánt legyél, nem azért, hogy menedzser. 
Először gondolataidban, aztán önmagadban. Én hiszek a saját 
gyémántomban, de hiszek Aranka, Adolf, Gidó gyémántjában is. És 
hogy ez a hit hegyeket mozgat meg, azt Miklós szellemesen bizonyítja: 
sózsákemelést játszik Kósa L. Adolffal. Először Adolf emeli őt a hátára: 
nevetve megy neki. Aztán Miklós következik, a nézőtér elnémul. 
Mindenki aggódik, hogy összeomlik a tekintélyes termetű sportember 
súlya alatt. Egy pillanat az egész, és Adolf lába máris a magasban kalimpál. 
Miklós tartja őt a hátán, stabilan. Tapsvihar. 
Igen, merthogy erről szól ez az üzlet. A munkatársak kölcsönösen viszik 
egymás terheit, így azok megfeleződnek. És itt nem számítanak az 
adottságok. Elég, ha hiszünk benne, és sikerülni fog!
Madonna Celebrate című száma szól már sokadszor, eszünkbe jut újra a 
13 év, és minden, amit csak ünnepelni lehet, amit érdemes. Ünnepelni, 
igen, akár magunkat: nem szégyen. Ez az első, amit megtanultunk a két 
nap alatt. Össztánc a színpad előtt, és később este, a poreči luxushotel 
összes termeiben – amíg csak bírjuk.

Molnár László, az FLP Horvátország igazgatója: 

„Négy éve rendezzük meg a Holiday Rallyt, és végtelenül büszkék vagyunk, 
hogy az FLP országok közül épp a miénkre esett a választás. Ilyenkor mindig 
sok munka vár rám és a munkatársaimra, de amikor megérkezik az akár ezer-
háromszáz vendég, az mindig nagyon jó érzés. Idéntől már évente kétszer lesz 
Holiday Rally, de ez nem kétszeres, hanem feleannyi munkát jelent nekünk, 
hiszen már rutinból megy a dolog, és nem kell egyszerre túl sok embert 
mozgatni: bensőségesebb is így. A mostani helyszín nagyon otthonos, 
sokan mondták, hogy el vannak ragadtatva az ellátástól. Mi persze mindig 
fáradtan érünk haza, de amikor még napokig érkeznek a köszönő e-mailek 
minden országból, az más dimenziót ad a fáradtságnak.”
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Szeretettel és tisztelettel köszöntelek Téged, ki ezen a nyáron egy igazi 
világcéghez csatlakoztál. Szívből gratulálok a döntésedhez! Tudom, hogy 
választhattál volna más gyártók termékeiből, indíthatnál vállalkozást más 

területen vagy más MLM cégekkel is – de te igazi Forever-tag vagy. Mondd el 
bátran mindenkinek! Hallatszódjék Budapesttől Bécsig!
 
Biztosan te is észrevetted, hogy mostanság a Foreverben mindenki valami rallyről 
beszél. Aki még nem annyira jártas a Forever világában, sokszor meg is kérdi 
tőlem, miféle autóverseny zajlik itt nálunk. Ilyenkor elmondom, hogy mi kicsit 
másképp szoktunk rallyzni. A mi rallynk poreci nyaralást, európai és amerikai 
ösztönző programokat takar – de tényleg van hasonlóság a hagyományos és a 
Forever Rally között. Mindkettőben csak azok vehetnek részt, akik kemény egyéni 
és csapatmunkával, sok-sok gyakorlással TELJESÍTMÉNYT értek el.
 A rallyk a dinamizmusról, a haladásról, a győzni akarásról szólnak, a világ 
legszebb helyein zajlanak, sokan szurkolnak a résztvevőknek, tiszta szívből uj-
jonganak és örülnek a befutók sikereinek – mindkét rendezvényen a becsületesen 
elvégzett munkát ünneplik, felnéznek a legjobbakra és elismerik őket, bárhonnan 
jöjjenek is, fiatalok vagy az érettebb korosztály képviselői, magyarok, délszlávok, 
albánok, angolok, németek, svédek vagy éppen észtek.
Nálunk most mindenki a második Holiday Rallyre, a szeptember végi, poreci 
nyaralásra készül (augusztus 31-ig még mindig teljesíteni tudod a szükséges 
minősülést!). A most szerzett  pontjaid ráadásul már az Európa Rally-be is 
beszámítanak. Tudom, hogy te is látni akarod jövőre a foreveres nagy Európát 
és a Forever Magyarországot a délszláv régiókkal együtt Bécsben. Gyűjtsd a pon-
tokat, még közel három hónapod van rá! A minősülés ez év október 31-ig tart.
Ha teljesen kezdő vagy még, az első szintet (minimum!) szórakozásból, már csak 
a buli kedvéért is  megcsinálod. 20 pontnyi teljesítmény négy hónap alatt. Havi 
5 pont? Te ennél többre vagy képes! Ez most tényleg életed hatalmas esélye, hogy 
kezdőként is, ha csak az első szintet teljesíted, részese lehess Európa legnagyobb 
Forever-eseményének – ÉLŐBEN, BÉCSBEN!
Bécs közel van. Gyertek vonattal vagy egy kocsival négyen. Dobjátok össze az 
üzemanyag árát, csak pár ezer forint fejenként. Segíts legalább 3 barátodnak, 
hogy minősüljenek, és jöhessenek velünk, Veled. Az előző évekhez képest az idén 
külön Rally belépőjegyet nem árusítunk. Aki nem minősül, nem jöhet – sajnos 
életre szóló élményről marad le.
A bécsi aréna 12000 foreverest tud befogadni. Kérdezd szponzoraidat, 
felsővezetőidet, keresd a Rally kiírásokat, vegyél magadnak minden hónapban 
egy új 1 pontos Rally Box-ot (kis Touch doboz) és válassz hozzá egy DIVATOS, 
EXLUZÍV RALLY PÓLÓT. Viseld büszkén, mutogasd, beszélj róla sokat, add át 
üzenetét barátaidnak. A pólót sem ingyen, sem pénzért nem tudod megkapni - 
része a Rally Box csomagnak, része és jelképe a Te európai sikerednek.

Radóczki Tibor
 soaring manager
területi igazgató

KedvesÚj Sas!



Opatijában, a Milenij szálloda nagytermében szervezett Siker 
Napunk házigazdája Mirjana Katić Mesaroš és Tihomir Stilin 
volt. Katić asszony a kezdetektől tagja a Forevernek. Férjével, 

Ivánnal profi módon és sok-sok szeretettel végzi ezt a munkát. Tihomir 
és neje Maja pedig elérte a senior manageri szintet, és mára Horvátország 
legsikeresebb foreveresei.
Röviden bemutatták azt az utat, amit cégünk az elmúlt 32 évben 
megtett - a kezdetektől egészen napjainkig, amikor már világszerte jelen 
vagyunk. Ezután együtt énekeltünk régi ismerőseinkkel, az opatijai 
Maestral együttessel.
Mr. sc. László Molnár köszöntötte az ország minden részéből érkezett 
munkatársakat, és a szomszédos országból jött kedves vendégeket. 
Megdicsérte a horvát termékforgalmazókat, hiszen az ő odaadó 

munkájuk eredménye a forgalom növekedése, a sok új minősülés, ezzel pedig 
sok-sok elégedett ember.
Dipl. ing. Ivan Ciler, senior manager rendkívül sokoldalú és igazi önfejlesztő 
ember. Számítástechnikai mérnök, az egészséges életmód és étkezés szószólója, 
aki jól ismeri a gyógynövényeket. Elmagyarázta, miért éppen az FLP 
aloéja a legjobb, miért az FLP a világ legkorrektebb MLM vállalata, egyben 
Horvátország legjobban szervezett vállalkozása. 
A környezetbarát termesztés és feldolgozás, a minőségbiztosítás, a csomagolás és 
tárolás – mind-mind hozzájárul a piacvezető pozíció kialakulásához csakúgy, mint az 
ISO és a HACCP tanúsítvány, valamint a kóser és az iszlám tisztasági szabvány.
Dominik Zvinek mindössze tizenegy éves és imádja termékeinket, kedvence a First. 
Megnyerő előadást tartott a flakon alakjáról, a termék összetételéről és hatásairól. 
Előadása meggyőzőtt arról mindenkit, hogy Dominik a jövőben sikeres FLP-s lesz.
Dr. Keresztényi Albert Horvátország első managere, a rijekai Fiume team 
alapítója a nyári feladatainkról szólt. Megfelelő étkezés, minél kevesebb 
só, sok testmozgás és természetesen az FLP termékek használata a kulcs, 
amellyel szervezetünket felkészíthetjük a meleg napokra. Dr. Keresztényi 
szólt az étkezéssel és a bőrápolással kapcsolatosan elkövetett hibáinkról is. 
Tudjuk, hogy testünkkel olykor mostohán bánunk, ami 
elhízáshoz és bőrproblémákhoz vezethet. Mindez azonban 
megváltoztatható, csak változtatni kell szokásainkon és 
többet kell törődnünk magunkkal. Az FLP kínálatában lévő 
termékek sok mindenben segítségünkre lehetnek.

Lehetne szebb helyet találni Siker Napunknak, mint a 
csodálatos Opatiját? Ugye hogy nem! És ez csak a kezdet!
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Előadása meggyőzőtt arról mindenkit, hogy Dominik a jövőben sikeres FLP-s lesz.
Dr. Keresztényi Albert Horvátország első managere, a rijekai Fiume team 
alapítója a nyári feladatainkról szólt. Megfelelő étkezés, minél kevesebb 
só, sok testmozgás és természetesen az FLP termékek használata a kulcs, 
amellyel szervezetünket felkészíthetjük a meleg napokra. Dr. Keresztényi 
szólt az étkezéssel és a bőrápolással kapcsolatosan elkövetett hibáinkról is. 
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termékek sok mindenben segítségünkre lehetnek.

Lehetne szebb helyet találni Siker Napunknak, mint a 
csodálatos Opatiját? Ugye hogy nem! És ez csak a kezdet!
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A felhasználói terméktapasztalatokat Manda Korenić senior manager munkatársunk, pulai 
főnővér vezette. Hallottunk azoknak a forgalmazóknak a tapasztalatairól, akik már évek óta 
fogyasztják termékeinket. Manda szintén sokéves fogyasztó, termékeinket saját kozmetikai 
szalonjában is előszeretettel alkalmazza. Tapasztalatait saját tanácsaival egészítette ki, hogy 
valóban megfelelő módon éljünk a termékek által kínált lehetőségekkel.
Ana Židan Laginja FLP-s útjának elején tart. Elmesélte történetét, bizonyítva azt, hogy az 
igazi döntés pillanata az, amikor az ember elindul. Ő pedig döntött. Reméljük, hamarosan 
sikertörténetének is tanúi lehetünk.
Siker Napjaink legszebb pillanatai közé tartozik legeredményesebb munkatársaink 
minősülése. Az új assistant managerek, sok-sok új supervisor és az izgatottan várt Top 
10 vezető forgalmazó minősülése. Mindenki átvette a megérdemelt kitűzőt, majd 
szponzoraikkal együtt örültek a sikernek, ígérve, hogy ez még csak a kezdet.
Zlatko és Sonja Jurović újonnan minősült senior managerek. A házaspár kezdetektől fogva 
tagja az FLP-nek. Életüket és közös munkájukat saját, és munkatársaik sikerének szentelték. 
Sokéves munkája során Sonja és Zlatko saját hibáiból tanult, és most megosztották velünk 
tapasztalataikat, hogy mi elkerülhessük a csapdákat.
Jadranka Kraljić Pavletić, rijekai manager munkatársunk lelkes és ösztönző előadásában 
arról szólt, miért jó managernek lenni. - Sokszínűségünk egyedivé tesz bennünket. 
Ragadjátok meg azt, ami tetszik, és hagyjátok ott azt, ami nem – mondta. - Használjátok 
ki az időt, mert az nekünk dolgozik. Mihelyt kellően kezeljük, mihelyt a tükörbe nézünk 
és elfogadjuk a döntést: igenis, én ezt akarom, az üzlet magától beindul. Találjatok 
önmagatokra, döntsetek, dolgozzatok, legyetek együtt az FLP csodálatos embereivel – 
üzente mindenkinek Jadranka.
Krizsó Ágnes volt az, aki elindította az első horvátországi munkatársakat. Rendkívüli 
nő, aki feladatát komolyan veszi, és teljes odaadással teljesíti. Zafír managerként 
ismertette az FLP által felkínált programokat és díjakat. - A legfontosabb, hogy segítsük 
és becsüljük egymást, hiszen egyedül senki sem lehet sikeres – mondta. - Elsősorban 
önmagunknak tartozunk felelősséggel. Ügyeljünk saját egészségünkre, óvjuk gyerekeinket 
és gondoskodjunk szüleinkről, hiszen a jövő a múltból építkezik. - Tervezés, pozitív 
gondolatok, a vezetők követése a siker útja – zárta gondolatait Ágnes.
Miután köszönetet mondott az előadóknak és a házigazdáknak, mr. Molnár átadta a sas 
kitűzőket azoknak a munkatársaknak, akik assistant supervisor szintre minősültek, majd azt 
kívánta nekik, hogy velünk közösen szárnyaljanak még magasabbra.
 

mr. sc. László Molnár
az FLP Horvátország területi igazgatója 
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A fárasztó munka után lehetőséget kaptunk arra is, 
hogy megismerjük ezt a csodálatos környezetet, és 
meglátogassuk a potpeći barlangot, amit Szerbia 

legszebbjei közt tartanak számon. Felejthetetlen élmény volt 
mindannyiunk számára az Užice mellett fekvő zlakusi etno-
falu és cserépedény készítő központ látogatása is.
 
Az előadások célja az volt, hogy irányt adjanak, rámutassanak 
eddigi munkánk hibáira, és megoldást nyújtsanak az összes 
– velünk, munkatársainkkal és a hálózattal kapcsolatban 
jelentkező – nehézségre.
 
A manager találkozó résztvevőit Rajić Branislav, az FLP 
Szerbia területi igazgatója köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy 

tudatában kell lennünk saját értékeinknek, és soha ne adjuk 
fel, hiszen vezetők vagyunk és ezzel munkatársainkért és saját 
magunkért is felelősséget vállaltunk.
 
Magyarország és a délszláv régió ország igazgatója Dr. Milesz 
Sándor emlékeztette a managereket, hogy Szerbia óriási – 
még kihasználatlan – potenciális erőforrással rendelkezik. Az 
óriási lehetőségek mellett a hagyomány és a bizalom is az FLP 
mellett szól, és nagyon szomorú lenne, ha egy ilyen kiváló 
munkalehetőség rejtve maradna olyanok szeme előtt, akiknek 
valóban segítségre van szükségük.
 
Hogy teljesen tisztában legyünk azzal, mit kell tennünk, 
és hogy ezt megfelelő módon adjuk át munkatársainknak, 

Az FLP vállalat már hagyományosan a Zlatibor 
hegységben, az ország egyik legszebb 
turisztikai gyöngyszemében hívta össze Szerbia 
legsikeresebb forgalmazóit. A Mona Hotel gyönyörű 
környezetében teljes összhangban és egyetértésben 
töltöttük együtt az időt, tanultunk és dolgoztunk. 
Szilárdan eltökéltük, hogy egy új, óriási lépést 
teszünk a szerbiai hálózat továbbfejlesztésében.

négy fázison kell átesnünk: lelkesedés, információgyűjtés, 
elbizonytalanodás és a közismert A-HA-effektus – magyarázta 
előadásában Dr. Aleksandar Petrović.
 
„Maradj vezető, mert a lelkedben is az vagy, és ezt az 
eredményeid is bizonyítják. A vezetés művészete abban 
rejlik, hogy másokat úgy ösztönözz cselekvésre, hogy 
azt gondolják, ez az ő ötletük” – mondta el Dr. Marija 
Ratković zafír manager, majd hozzátette: a jó vezető 
képes egyensúlyt tartani szeretet és szabályok között.
 

Az MLM lényegében energiacsere, ami nagymértékben 
függ a prezentációt végző személytől. Tisztában vagyunk 
hiányosságainkkal, és minden esés után azzal az eltökélt 
szándékkal kelünk fel, hogy azt az akadályt a következő 
alkalommal még jobban teljesítjük – ecsetelte az ideális 
hozzáállást Mirjana Mićić senior manager. Előadása arra 
ösztönzött bennünket, hogy mélyen elgondolkozzunk 
hibáinkon.
 
Elég kevés ember tűz maga elé nagy célokat, amelyeket meg is 
valósít – állította Dragana Janović. - A vezető olyan személy, 
aki mindig felismeri a helyes utat és a megoldást, és aki vállalja 
azt a kötelezettséget, hogy a tudását másnak is átadja. A 
managerek nem fáradhatnak el, mert akkor „berozsdásodik” 
a hálózatuk. Saját példával kell mutatniuk a munkatársaknak, 
hogyan kell végezni ezt a munkát – hangsúlyozta a soaring 
manager.

A jövő azoké lesz, akik a megfelelő pillanatban hajlandók 
változni, tanulni és a nehézségekből lehetőséget kovácsolni. 
Mindannyian bajnoknak születünk, és olyan eszközökkel 
rendelkezünk, amelyekkel képesek vagyunk megváltoztatni 
a sorsunkat – mondta Dr. Nick. - Az emberek csupán 
2-5 százaléka rendelkezik vízióval, és hajlandó dolgozni az 
eléréséért. Az MLM-ben ennek ellenére mindenki részesévé 
válhat a piac legbecsületesebb rendszerének. „Tudást adok el! 
Átadom, majd learatom munkám gyümölcsét. 
A legnagyobb ajándék a munkánk közben történő átalakulás. 
GONDTALAN VAGYOK, MERT A SIKER ÚTJÁN 

JÁROK!” – hangzott a jelmondat.
 
A lehető legtöbbet nyújtottad, vagy még létezik olyan 
terület, ahol tökéletesedned kell? Magaddal tudod vinni 
a munkatársaidat céljaitok megvalósítása felé? – tett 
fel fontos kérdéseket Marija Buruš zafír manager - A 
saját magad feletti GYŐZELEM egyben a minden 
nehézség feletti győzelmet jelenti, ez a siker felé vezető 
biztos út. Valódi győztes lehetsz, aki rendelkezik a 
siker receptjével, amit minden érdeklődővel hajlandó 
megosztani.
 
Manager vagy vezető vagy? Rajtad múlik, vagyis 
sikered a saját döntésed következménye. Munka és 
csak munka! Vissza kell térnünk ahhoz, amiben a 
legjobbak vagyunk, és tudjuk, hogy képesek vagyunk 
rá, mert valamikor már így dolgoztunk. Soha nem volt 
alkalmasabb időszak erre a munkára, mint most, mert 
vezetőkké értünk és jó úton haladunk. – hangsúlyozta 
előadásában Veronika Lomjanski gyémánt manager.
 
A kezdetek kezdetén piac nélkül vágtunk bele, nagyon 

kevés információval a termékekről és a marketingről, egy 
olyan vállalatban, ami akkor Szerbiában nem szerepelt még 
a nyilvántartásban. Már a legelején arra összpontosítottuk az 
összes erőnket és akaratunkat, hogy megvalósítsuk terveinket. 
Ezt az összpontosítást kell felújítani, hinnünk kell magunkban 
és abban, hogy sikeresek leszünk – tette hozzá Stevan 
Lomjanski gyémánt manager, aki rámutatott a régebbi és a 
mostani helyzet összefüggéseire, és a számtalan lehetőségre, 
amit a jövőben még megvalósíthatunk.
 
A manager találkozó hagyománnyá vált, ezért reméljük, hogy 
jövő júniusban is találkozunk Zlatiboron!

 
Rajić Branislav,

A Forever Living Products Szerbia 
területi igazgatója  

MANAGER TALÁLKOZó, ZLATIbOR, 2010. JÚNIUS

A vezetés művészete
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Ezt az összpontosítást kell felújítani, hinnünk kell magunkban 
és abban, hogy sikeresek leszünk – tette hozzá Stevan 
Lomjanski gyémánt manager, aki rámutatott a régebbi és a 
mostani helyzet összefüggéseire, és a számtalan lehetőségre, 
amit a jövőben még megvalósíthatunk.
 
A manager találkozó hagyománnyá vált, ezért reméljük, hogy 
jövő júniusban is találkozunk Zlatiboron!

 
Rajić Branislav,

A Forever Living Products Szerbia 
területi igazgatója  
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A rendezvény műsorvezetői Daniela 
Ocokoljić zafír manager és férje, Zoran 
Ocokoljić soaring manager voltak. A 

házaspár méltó módon bizonyítja, hogy a fiatalok 
is sikeres vállalkozókká válhatnak, ha megfelelő 
jövőképpel rendelkeznek, és ha nagyszámú 
munkatársuk szorgalmasan és odaadóan végzi 

munkáját.
 
A jelenlévőket Rajić Branislav, az FLP 
belgrádi iroda területi igazgatója köszöntötte. 
Kiemelte, hogy mögöttünk óriási sikerek, 
előttünk pedig komoly kihívások állnak. 
Számunkra az FLP nyújtja a lehető legjobb 
munkalehetőséget. Vállalatunk követi 
a világpiaci változásokat, és önzetlenül 
fektet be a termékek minőségének 

tökéletesítésébe, valamint a marketingbe, 
hiszen csak így maradhatunk talpon a 

konkurens vállalatok között. Számos 
újdonság könnyíti, és teszi még 

hatékonyabbá munkánkat. 
Közöttük az egyik legjelentősebb 
az NDP rendszer, ami új 
forgalmazói profitot biztosít a 
kezdő munkatársak részére, így ők 
már munkájuk kezdetén jelentős 
jövedelemre tehetnek szert.
 

Beköszöntött a nyár, és vele új ösztönző 
programok és új kihívások. A belgrádi 
Siker Napon új iránytűt kaptunk 
a Foreverben végzett munkánkhoz.

A poreci Holiday Rally teljes mértékben megfelelt a résztvevők 
elvárásainak. Az aktivitások eredményeként olyan munkatárs-
csoportok alakultak, akik eldöntötték, hogy egy teljesen letisztult 
munka- és jövőképpel, új célokkal és óriási energiával haladnak a 
siker útján. Számtalan pozitív élménnyel gazdagodtunk, tele volt 
a szívünk szép érzelmekkel, és mindenkiben egy közös elhatározás 
született: arra összpontosítunk, hogy szeptemberben is találkozzunk 
Porecben! Gratulálunk a minősülteknek, és köszönjük Jasmina 
Dragojlović és Miroslav élménybeszámolóját.
 
A tudósok rájöttek, hogyan működik az élet alapvető funkcioná-
lis egysége – a sejt.  Az FLP ezeket az eredményeket a gyakorlat-
ban hasznosítja. Jól tudjuk, hogy egészségünk és életminőségünk 
összefügg minden egyes sejtünk megfelelő táplálásával. Saját 
erőnkből és a természettel való kapcsolatból merítjük az életünkhöz 
szükséges energiát, és csak tőlünk függ, hogy milyen mértékben 
használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. Aki megőrzi a szervezetét 
építő sejtek egészségét, egészséges marad! Márpedig aki egészséges, 
az önmagának, családjának és a környezetének is hasznos – hang-
súlyozta előadásában dr. Dušanka Tumbas.
 
Munkánk során olyan tapasztalatokra teszünk szert, 
amelyekkel kijavíthatjuk esetleges hiányosságainkat, és ezzel 
magunkon és másokon is segíthetünk. Vállalatunk ren-
dezvényein a fogyasztóktól és orvos munkatársainktól 
minden alkalommal fontos beszámolókat hallunk az FLP 
kiváló minőségű termékeinek jótékony hatásáról. Ezt a 

műsorrészt ez alkalommal dr. Sonja Jović 
manager munkatársunk vezette.
 

A Szakszervezetek Otthona színpadán 
köszöntöttük a supervisor szintre 
minősülteket és azokat a munkatársakat, akik 
az 1. és 2. szint minősültjeiként vettek részt a 
poreci Holiday Rallyn. Gratulálunk minden 
minősült munkatársunknak!
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 Topalović Milan Topalko napjainkban Szerbia legkedveltebb énekese. 
Őszinte közvetlensége, tiszta, átható hangja, természetes vonzereje és 
óriási energiája azon a júliusi napon csodálatos harmóniába került a 
Szakszervezetek Otthona közönségével. Köszönjük az élményt!
 
A világpiaci változásokhoz való alkalmazkodás nélkül egyre nehezebb az 
előrehaladás. Számos mesterség eltűnik, megváltoznak a munkafeltételek. 
Ezért azoknak, akik többet szeretnének elérni, maguknak kell 
gondoskodniuk a személyes és a szakmai fejlődésükről. Olyan 
segédeszközök nélkül, mint a könyvek, CD-k, kazetták, katalógusok ma 
már szinte elképzelhetetlen a sikeres munka. Elizabeta Korodi Kovač 
senior manager megköszönte a Forevernek, hogy ezt is szem előtt tartja, és 
a lehető legtöbbet nyújtja ezen a téren is.
 
Az Európai Rally minősülés az FLP egyik legfontosabb ösztönző 
programja, egyben lehetőség arra, hogy egy új időszakban, új lendülettel 
új jutalmakat érjünk el. A munkánk fellendítésének helyszínét és új 
munkatársainkat szabadon választhatjuk, a minősülés során pedig 
elérhetjük a többi járulékos lehetőséget is, a Holiday Rally minősülést, az 
új utazásokat, új hálózatot és nemzetközi forgalmat. „Minden évben óriási 
energiát fektettem az Európai Rally ösztönző programba. Szívből ajánlom 
nektek is, hogy használjátok ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a Forever 
nyújt” – mondta előadásában Boro Ostojić soaring manager.
 
A Siker Nap színpadán megjutalmaztuk azokat a munkatársakat, akik 
jelentősen növelték forgalmukat az előző év azonos időszakához képest, és 
ezzel beléptek a Hódítók Klubja tagjai közé.
 

A legkedveltebb termékekkel, személyes példamutatással, a szponzorok 
segítségével és az „Aloe táplál és véd” szlogennel, valamint óriási 
akaraterővel kiléphetünk az átlagemberek közül, és a SiKER útján 
folytathatjuk – mondta el előadásában Mirjana Mićić. – A legsikeresebb 
munkatársak kapták a legtöbb nemleges választ és visszautasítást.  
Az embereknek csupán a nyolc százaléka hajlandó kitartó munkát 
végezni és megmaradni a siker útján – tette hozzá a senior manager, 
akinek szavai sokat segítenek a nehézségek leküzdésében.
 
Akkora sikereket érünk el, amekkora a bennünk izzó vágy – folytatta a 
sort mr. sci Dušan Pavlović nemzetközi hírű marketingszakember. – 
A Forever olyan munkalehetőséget nyújt, ami értéket és gazdasági 
jólétet teremt. Csak az egónk gátolhat meg bennünket abban, hogy még 
többet adjunk, szeressünk és dolgozzunk. A munka- és életsiker titka a 
pozitív érzelmekben rejlik, hiszen ezek olyan könnyen terjednek, mint 
a vírusok – amennyiben a munkatársak elérték a motiváció optimális 
szintjét. Előadónk emlékeztetett bennünket, hogy csak akkor érhetünk el 
kimagasló sikereket, ha szeretjük a munkánkat.
 
Végezetül gratuláltunk az új assistant supervisor munkatársainknak, 
és sok sikert kívántunk munkájukhoz az FLP soraiban.

              Rajić Branislav,
      a Forever Living Products Szerbia területi igazgatója
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Feleségemet, Krisztinát 2006 októberében 
frissen megismert szomszédunk egy üzleti 
találkozóra hívta, mondván összehozza egy 

üzlettársával, egy új projektben ő is részt tudna 
venni.
Mindketten alkalmazottként dolgoztunk akko-
riban, nap mint nap tettük a dolgunkat, Kriszti 
egy állami cégnél manager-asszisztensként, én egy 
nemzetközi részvénytársaság gazdasági igazgató-
jaként. Úgy éreztük, az életünk a megfelelő 
irányba tart, bár az idő, amit együtt és a családdal 
töltöttünk, kevésnek bizonyult.
Sportolói múltunk – Kriszti magyar bajnok 
atléta, én szintén magyar bajnok kosárlabdázó 
voltam – jó néhány olyan tulajdonsággal ruházott 
fel minket, mint küzdőszellem, alázat, kitartás. 
Szinte éreztük, hogy vár ránk valami újabb 
kihívás, nem lehet, hogy a hétköznapok rutinja 
– munka, edzés, család, munka, edzés, család… – 
töltse ki hosszú távon az életünket.
Feleségem hazajött az üzleti találkozóról (egy nyílt 
bemutatóról) és azt mondta: „na, ez az, amivel 
nem szeretnék foglalkozni. Voltak termékek, 
emberek, de igazából nem értettem, miről volt 
szó. Egy biztos, a szomszéd valami nagy király 
lehet, mert ő is beszélt.” A „király” nem volt más, 
mint Nagy Ádám, későbbi szponzorunk, aki 
volt annyira profi, hogy nem hagyta, hogy csak 
a feleségem szemüvegén keresztül ítéljük meg az 
üzleti ajánlatot, elhívott minket együtt egy újabb 
tájékoztatóra, a lakásukba. Kialakult a szimpátia 
eziránt a nagyszerű házaspár iránt. Egy olyan 
jövőképet festettek elénk akkori jelenükkel, amire 
azt mondtuk, nekünk ez kell!
Kíváncsisággal, hatalmas tudásszomjjal és nagy 
munkakedvvel vágtunk neki az új kihívásnak. 
Megtaláltuk, amire vágytunk. Itt van valami, 
amiben mi is jók lehetünk, amiben alkothatunk, 
amiben sikereket érhetünk el!
Hat hét alatt elértük a supervisori szintet, és az 
elismerés felemelő volt. Egy újszerű érzés kerített 
hatalmába, valami olyasmi, hogy ha elvégezzük 
a napi munkát, a rendszer busásan megjutalmaz 
érte. Első ajándékaink egyike volt egy „Supervi-
sortól a Managerig” című kis füzet, amibe szpon-
zoraink a következőket írták: „A boldogsághoz nem 
vezet út. A boldogság maga az út.”
Olyan dolgokat tanultunk már az első hónapok-
ban is, amiről korábban sehol nem beszéltek 
nekünk, hiába a két diploma, a vezető beosztás. 
Itt azt mondták: Tűzz ki célokat! Írd le! Vedd 
körbe magad a céljaiddal! Képzeld el, hogy már a 
tiéd! Fejleszd a személyiségedet! Kérdezz és dicsérj 

meg másokat! Előbb adj, hogy aztán kaphass! Ol-
vass! Hallgass CD-t! Járj rendezvényekre! Keresd 
sikeres emberek társaságát!
Az életünket meghatározó emberi kapcsolatokra 
leltünk: mint első igazgatóink, Kleinné Sipos 
Ágika és Klein Miklós megtiszteltek bizalmuk-
kal és nyugdíjasként példát mutatva sok fiatalnak 
bizonyították, hogy az emberi tisztaság, ön-
zetlenség, tudásvágy sikerhez vezet a Foreverben. 
Büszkék vagyunk csapatunk minden vezetőjére 
és a jövő vezetőire, emberekre, akik egy önkéntes 
szervezetben saját céljaiktól vezérelve haladnak 
egy kiszámíthatóbb, egészségesebb, biztonságos-
abb jövő felé.
Ádám és felesége, Brigi a vezetés leghatékonyabb 
eszközét, a példamutatást használva folyamatos 
jövőképet mutatnak nekünk azóta is. Üzleti 
potenciáljuk, tudásuk, lojalitásuk, céltudatos 
munkájuk az új generáció legnagyobb vezetői 
közé sorolja őket. Hálásak vagyunk, hogy velük 
dolgozhatunk, hogy nap mint nap tanulhatunk 
tőlük.
Rex Alex, Ádám és Brigi szponzora a szabadság-
életstílus megtestesítője, az emberi bánásmód és 
a hálózatépítő szakma igazi ismerője, páratlan 
stílusával és folyamatos bíztatásával minden 
találkozáskor erősítette hitünket.
Rendkívül sokat kaptunk és kapunk Biró 
Tamástól, akit a Forever legnagyobb tanárának 
tartunk. Bölcsen figyeli utunkat, egy-egy 
mondattal, mosollyal vagy csak fejbólintással 
képes emberi sorsokat megváltoztatni. Tamás azt 
mondta: „Ha nagyon nyerni akarsz, veszítesz. Ha 
játszani akarsz, nyerhetsz.” Feleségével, Diával 
méltán tagjai a Forever vezetői elitjének.
A világ legjobb cégénél dolgozhatunk! Dr. Milesz 
Sándor fáradhatatlan munkája a lehetőségek 
tárházát biztosítja munkánkhoz. Rengeteg ígéret-
tel találkozunk a mai világban, ami örökre csak 
ígéret marad. Ország igazgatónk nem ígérget, ő 
dolgozik, tesz, majd bejelenti a változást.
A siker megannyi meghatározásával találkozhat-
tunk az elmúlt 3 és fél év során:
•   A siker maga az út
•   A siker= változás
•   A siker már a döntés is, amit saját életed 
felemeléséről hozol
•   A siker az, amikor másokat sikeressé teszel
Az én tanácsom, hogy fogalmazd meg, számodra 
mit jelent ez a szó, és törekedj arra, hogy minden 
nap úgy élj, hogy sikeresnek érezd magad. Ha 
jól érzed magad, miközben azt csinálod, amit 
csinálsz, akkor sikeres ember vagy. A Forever ezt 

a munkát teszi színesebbé, élvezetesebbé. Az élet 
felgyorsul a Foreverben, a korábbinál kevesebb 
idő alatt sokkal több gyakorlati tudáshoz, 
élményhez, elismeréshez, emberi kapcsolathoz 
jutottunk. Megtanultunk máshogy gondolkodni, 
tudjuk, minden azért történik, hogy nekünk jó 
legyen!
Ha ma alkalmazottként vagy hagyományos vál-
lalkozóként dolgozol, tudd, korlátozva vagy pén-
zben, időben, lehetőségekben. Számodra is az idő 
a legértékesebb erőforrás, hiszen napról napra ke-
vesebb van belőle, hogy megvalósítsd az álmaidat. 
Nagyon nem mindegy hát, mibe fekteted. Ebbe a 
vállalkozásba érdemes időt fektetni. A lehetőségek 
korlátlanok, az álmaid megvalósításához szüksé-
ges legfontosabb három eszközt – az egészséget, a 
pénzt és a szabadidőt – itt megszerezheted. Kell, 
hogy tanulj, fejlődj, alkalmazd a tudást, hibázz, 
tanulj belőle és csináld újra és újra mindaddig, 
amíg el nem éred azt a célt, amit kitűztél magad-
nak. A legfontosabb, hogy lépj rá az útra, ami a 
számodra ideális élet felé vezet.
Mi a siker útját járjuk, egy kitaposott, biz-
tonságos, tisztelettel, becsületes munkával 
kikövezett utat. Feleségem és én is felhagytunk 
főállásunkkal, egy éve mindketten kizárólag 
Forever vállalkozásunk építésével foglalkozunk. 
A nap 24 óráját van lehetőségünk együtt 
tölteni és rendelkezni saját időnkkel. A Forever 
jóvoltából megvalósultak olyan álmaink, mint az 
életünket stresszmentesen élni, passzív jövedelme-
kkel rendelkezni, eljutni az Egyesült Államokba, 
időt tölteni a családunkkal és a számunkra leg-
fontosabb emberekkel, saját céljainkért dolgozni, 
élni az életünket úgy, ahogy mi szeretnénk.
Hálásak vagyunk a legnagyobb vezetőknek 
– Varga Róbertnek, Dr. Kósa L. Adolfnak, 
Halmi Istvánnak, Gidófalvi Attilának, Klaj 
Áginak, Lapicz Tibornak, felsővonalunknak, 
Herman Tecának, Vágási Arankának, pé-
ldaképünknek, Berkics Miklósnak, Szabó 
Józsefnek és az összes vezetőnek, hogy kitartó 
munkájuk következtében a Forever Magyarország 
ma az lehet, ami – Magyarország és Európa első 
számú multi-level marketing vállalkozása.
Hogy az élet egy izgalmas kaland, vagy csak egy 
elfecsérelt lehetőség – a döntés a mi kezünkben 
van. A probléma félreáll az utadból, amint meg-
hoztad a döntést. Sok sikert!

Bársony Balázs 
manager
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Feleségemet, Krisztinát 2006 októberében 
frissen megismert szomszédunk egy üzleti 
találkozóra hívta, mondván összehozza egy 

üzlettársával, egy új projektben ő is részt tudna 
venni.
Mindketten alkalmazottként dolgoztunk akko-
riban, nap mint nap tettük a dolgunkat, Kriszti 
egy állami cégnél manager-asszisztensként, én egy 
nemzetközi részvénytársaság gazdasági igazgató-
jaként. Úgy éreztük, az életünk a megfelelő 
irányba tart, bár az idő, amit együtt és a családdal 
töltöttünk, kevésnek bizonyult.
Sportolói múltunk – Kriszti magyar bajnok 
atléta, én szintén magyar bajnok kosárlabdázó 
voltam – jó néhány olyan tulajdonsággal ruházott 
fel minket, mint küzdőszellem, alázat, kitartás. 
Szinte éreztük, hogy vár ránk valami újabb 
kihívás, nem lehet, hogy a hétköznapok rutinja 
– munka, edzés, család, munka, edzés, család… – 
töltse ki hosszú távon az életünket.
Feleségem hazajött az üzleti találkozóról (egy nyílt 
bemutatóról) és azt mondta: „na, ez az, amivel 
nem szeretnék foglalkozni. Voltak termékek, 
emberek, de igazából nem értettem, miről volt 
szó. Egy biztos, a szomszéd valami nagy király 
lehet, mert ő is beszélt.” A „király” nem volt más, 
mint Nagy Ádám, későbbi szponzorunk, aki 
volt annyira profi, hogy nem hagyta, hogy csak 
a feleségem szemüvegén keresztül ítéljük meg az 
üzleti ajánlatot, elhívott minket együtt egy újabb 
tájékoztatóra, a lakásukba. Kialakult a szimpátia 
eziránt a nagyszerű házaspár iránt. Egy olyan 
jövőképet festettek elénk akkori jelenükkel, amire 
azt mondtuk, nekünk ez kell!
Kíváncsisággal, hatalmas tudásszomjjal és nagy 
munkakedvvel vágtunk neki az új kihívásnak. 
Megtaláltuk, amire vágytunk. Itt van valami, 
amiben mi is jók lehetünk, amiben alkothatunk, 
amiben sikereket érhetünk el!
Hat hét alatt elértük a supervisori szintet, és az 
elismerés felemelő volt. Egy újszerű érzés kerített 
hatalmába, valami olyasmi, hogy ha elvégezzük 
a napi munkát, a rendszer busásan megjutalmaz 
érte. Első ajándékaink egyike volt egy „Supervi-
sortól a Managerig” című kis füzet, amibe szpon-
zoraink a következőket írták: „A boldogsághoz nem 
vezet út. A boldogság maga az út.”
Olyan dolgokat tanultunk már az első hónapok-
ban is, amiről korábban sehol nem beszéltek 
nekünk, hiába a két diploma, a vezető beosztás. 
Itt azt mondták: Tűzz ki célokat! Írd le! Vedd 
körbe magad a céljaiddal! Képzeld el, hogy már a 
tiéd! Fejleszd a személyiségedet! Kérdezz és dicsérj 

meg másokat! Előbb adj, hogy aztán kaphass! Ol-
vass! Hallgass CD-t! Járj rendezvényekre! Keresd 
sikeres emberek társaságát!
Az életünket meghatározó emberi kapcsolatokra 
leltünk: mint első igazgatóink, Kleinné Sipos 
Ágika és Klein Miklós megtiszteltek bizalmuk-
kal és nyugdíjasként példát mutatva sok fiatalnak 
bizonyították, hogy az emberi tisztaság, ön-
zetlenség, tudásvágy sikerhez vezet a Foreverben. 
Büszkék vagyunk csapatunk minden vezetőjére 
és a jövő vezetőire, emberekre, akik egy önkéntes 
szervezetben saját céljaiktól vezérelve haladnak 
egy kiszámíthatóbb, egészségesebb, biztonságos-
abb jövő felé.
Ádám és felesége, Brigi a vezetés leghatékonyabb 
eszközét, a példamutatást használva folyamatos 
jövőképet mutatnak nekünk azóta is. Üzleti 
potenciáljuk, tudásuk, lojalitásuk, céltudatos 
munkájuk az új generáció legnagyobb vezetői 
közé sorolja őket. Hálásak vagyunk, hogy velük 
dolgozhatunk, hogy nap mint nap tanulhatunk 
tőlük.
Rex Alex, Ádám és Brigi szponzora a szabadság-
életstílus megtestesítője, az emberi bánásmód és 
a hálózatépítő szakma igazi ismerője, páratlan 
stílusával és folyamatos bíztatásával minden 
találkozáskor erősítette hitünket.
Rendkívül sokat kaptunk és kapunk Biró 
Tamástól, akit a Forever legnagyobb tanárának 
tartunk. Bölcsen figyeli utunkat, egy-egy 
mondattal, mosollyal vagy csak fejbólintással 
képes emberi sorsokat megváltoztatni. Tamás azt 
mondta: „Ha nagyon nyerni akarsz, veszítesz. Ha 
játszani akarsz, nyerhetsz.” Feleségével, Diával 
méltán tagjai a Forever vezetői elitjének.
A világ legjobb cégénél dolgozhatunk! Dr. Milesz 
Sándor fáradhatatlan munkája a lehetőségek 
tárházát biztosítja munkánkhoz. Rengeteg ígéret-
tel találkozunk a mai világban, ami örökre csak 
ígéret marad. Ország igazgatónk nem ígérget, ő 
dolgozik, tesz, majd bejelenti a változást.
A siker megannyi meghatározásával találkozhat-
tunk az elmúlt 3 és fél év során:
•   A siker maga az út
•   A siker= változás
•   A siker már a döntés is, amit saját életed 
felemeléséről hozol
•   A siker az, amikor másokat sikeressé teszel
Az én tanácsom, hogy fogalmazd meg, számodra 
mit jelent ez a szó, és törekedj arra, hogy minden 
nap úgy élj, hogy sikeresnek érezd magad. Ha 
jól érzed magad, miközben azt csinálod, amit 
csinálsz, akkor sikeres ember vagy. A Forever ezt 
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legyen!
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amíg el nem éred azt a célt, amit kitűztél magad-
nak. A legfontosabb, hogy lépj rá az útra, ami a 
számodra ideális élet felé vezet.
Mi a siker útját járjuk, egy kitaposott, biz-
tonságos, tisztelettel, becsületes munkával 
kikövezett utat. Feleségem és én is felhagytunk 
főállásunkkal, egy éve mindketten kizárólag 
Forever vállalkozásunk építésével foglalkozunk. 
A nap 24 óráját van lehetőségünk együtt 
tölteni és rendelkezni saját időnkkel. A Forever 
jóvoltából megvalósultak olyan álmaink, mint az 
életünket stresszmentesen élni, passzív jövedelme-
kkel rendelkezni, eljutni az Egyesült Államokba, 
időt tölteni a családunkkal és a számunkra leg-
fontosabb emberekkel, saját céljainkért dolgozni, 
élni az életünket úgy, ahogy mi szeretnénk.
Hálásak vagyunk a legnagyobb vezetőknek 
– Varga Róbertnek, Dr. Kósa L. Adolfnak, 
Halmi Istvánnak, Gidófalvi Attilának, Klaj 
Áginak, Lapicz Tibornak, felsővonalunknak, 
Herman Tecának, Vágási Arankának, pé-
ldaképünknek, Berkics Miklósnak, Szabó 
Józsefnek és az összes vezetőnek, hogy kitartó 
munkájuk következtében a Forever Magyarország 
ma az lehet, ami – Magyarország és Európa első 
számú multi-level marketing vállalkozása.
Hogy az élet egy izgalmas kaland, vagy csak egy 
elfecsérelt lehetőség – a döntés a mi kezünkben 
van. A probléma félreáll az utadból, amint meg-
hoztad a döntést. Sok sikert!

Bársony Balázs 
manager
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1.   Tanács Ferenc        
      Tanács Ferencné

2.   nagy ádám      
      nagyné Belényi BrigiTTa

3.   FuTaki ildikó

4.   Takács Tamás
      Takács Tamásné

5.   andriska József

6.   Varga Józsefné

7.   Tuboly imre      

8.   TemesVáriné ferenczi ágnes
      TemesVári andor

9.   kuThi szilárd

10. TóTh Tamás

      

MAGYARORSZÁG BOSZNIA-HERCEGOVINASZERBIA HORVÁTORSZÁG SZLOVÉNIA

a Tíz legsikeresebb Termékforgalmazó 
a személyes és non-manageri ponTok alapJán

2010. 06.

1.   Zoran Škorić
      dragica Škorić  

2.   Jovanka sTrBoJa  
      radivoJ sTrBoJa 

3.   TaTJana nikolaJević
      Bogdan nikolaJević 

4.   milanka miloVanoVić  
      milisaV miloVanoVić          

5.   Vladimir Jakupak 
      neVenka Jakupak

6.   laTinka sTefanoVić  
      dragan sTefanoVič  

7.   dragana JanoVić 
      miloš JanoVić

8.   dr. mariJa raTkoVić  

9.   zorka Jurišić  

10. Tibor boros gyeVi  

1.    Jadranka kralJić PavleTić
       nenad PavleTić 

2.   nedelJko Banić 
      anica Banić 

3    andrea ZanTev 

4.   elVisa rogić
      JakoV rogić

5.   VasiliJa golub 

6.   edVard badurina
      Tea mičić

7.   iVan lesinger 
      danica lesinger

8.   Jasna kVaTernik JankoVić 
      iVica JankoVić 

9.   Velimir Vidicek
      iVka Vidicek  

10. rosana racane      
      roberT racane 

1.   Tomislav Brumec 
      andreJa Brumec

2.   JoZeFa Zore 

3.   danica Bigec 

4.   inna kragolnik 

5.   daša hofšTäTTer Jazbar
      marko Jazbar

6.   loVro brumec

7.   dr. srećko herlić  

8.   andreJ kepe 
      miša hofšTäTTer

9.   sTanislaVa Vinsek

10. karina brumec 
      gorazd babić
    

1.   Zečir crnčević
      samira crnčević 

2.   dževad džaFerović 
       alBina džaFerović

3.   Prim. dr. goran FranJić 

4.   zoran VaraJić  
      snežana VaraJić 

5.   dr. nedim bahTić
      belma bahTić 

6.   daniJel markoVić  

7.   sVeTlana nJegoVanoVić  

8.   gaibiJa caTić   
      munira caTić

9.   lJilJana markoVić 
      sToJan markoVić 

10. radmila ĐorĐeVić 
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  AssistAnt mAnAger 
   szintet értek el

Tripsigálczné Tanoss Katalin 
& Tripsigálcz Dimitrov

                supervisor szintet 
                 értek el

Sanja Balen & Davor Balen
Bódi László & Csörgics Veronika
Dr. Bakai Zoltánné
Gyimesi Orsolya & Gyimesi László
Hajnal Eszter
Juhász Attila & Gál Beáta
Zorka Jurišić
Katona György
Király Attila & Királyné Tímár Lilla
Király Barbara & Király Adrián
Kovácsné dr. Nagy Réka & Kovács Zoltán
Kragolnik Inna
Markovics György & Stéfely Éva
Pálfi Zsuzsanna
Rácz Viktória

Rosana Račane & Robert Račane
Schleer Tamás
Schleerné Kéri Zsuzsanna & Schleer Ferenc
Sigmond Zsolt
Simon Zsuzsanna 
& Béni Roland
Somogyvári Ildikó & Culák Tibor
Latinka Stefanović 
& Dragan Stefanović
Tuboly Imre
Tóth Attiláné & Tóth Attila

          
       

A személygépkocsi-
vásárlás ösztönző        

progrAmjánAk nyertesei

1. szint

Bakó Józsefné & Bakó József
Balázs Nikolett

Balogh Anita & Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán 
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
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MINőSÜLÉSEK 2010. 06.

Kovács Mihályné & Kovács Mihály 
(szponzor: Futaki Ildikó)

„Küldetésünk, hogy elvigyük az embereknek az FLP hírét, két év alatt eredményeink önmagukért 
beszélnek. Nálunk az FLP családi vállalkozássá nőtte ki magát, gyermekeink közül az egyik 
frontvezetőnk, a másik Sonya-referenciakozmetikát vezet. Sikeres életút áll mögöttünk, és – az FLP-nek 
köszönhetően – előttünk is. Büszkék vagyunk a döntésünkre.”

Az FLP Magyarország az egészséges életmód és a betegségmegelőzés elkötelezettjeként 
 

 
Folyamatosan bővülő információk a www.egeszsegnap.eu weboldalon. 

Mindenkit szeretettel várunk!

2010. szeptember 17-18-án budapesten, a Kossuth téren tartja 

I. egészségnap rendezvényét.

Tóth Tamás & Bostyai Emília 
(szponzor: Takács Tamás & Takács Tamásné)
„Hálásak vagyunk magunknak, hogy kétségeink ellenére belevágtunk ebbe az üzletbe, és hálásak 
vagyunk a Forevernek  a  lehetőségért. Hálásak vagyunk felsővonalunknak, akiket követhetünk, 
és azoknak a fantasztikus embereknek, akik követnek minket. Hálásak vagyunk azoknak a profi 
hálózatépítőknek,  akiknek a szavaiból nap mint nap tudást és motivációt meríthetünk, és hálásak 
vagyunk, mert tudjuk, hogy mit adhatunk át gyermekeinknek. Azt kívánjuk minden barátunknak, 
hogy ismerjék fel és érezzék meg, mekkora lehetőség áll előttük. Mi minden energiánkkal azon 
vagyunk,  hogy példát mutatva segítsük  hozzá őket ehhez a felismeréshez.”
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Társaságunk www.foreverliving.com címen 
elérhető honlapján forgalmazóink a 
„FORGALMAZÓI BEJELENTKEZÉS”-re 
kattintva (a belépéshez szükséges jelszót és 
felhasználónevet havi bónusz elszámolásuk utolsó 
lapján találják) többek között az alábbi hasznos 
információkat érhetik el:
– napi ponteredményeik
– internetes áruházunk
– havi bónusz elszámolásuk
A honlapon egyéb marketinganyagokat, in-
formációkat is találnak, többek között:
– havonta megjelenő folyóiratunkat
– heti hírmondónkat
– eseménynaptárt
– ösztönző programjaink leírását
– letölthető formanyomtatványokat
– oktatási anyagokat, katalógusokat
– Nemzetközi Üzletpolitikánkat
Internetes YouTube csatornánkat a 
http://www.youtube.com/user/AloePod 
címen érhetik el.
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS, REKLÁMOZÁS 
Termékeink és marketinganyagaink továbbértéke-
sítése mind elektronikus, mind pedig a hagyo-
mányos kereskedelmi csatornákon szabálytalan! 
Kérjük, tanulmányozza Nemzetközi Üzletpoli-
tikánk erre vonatkozó 14.2.5 és 14.9.1 pontját. 
Ugyanitt tájékozódhat a tevékenységével kapcsola-
tos reklámozási (14.14) és saját honlap készítésére 
vonatkozó (14.9.2) szabályokról is.
FORGALMI ADATOK lekérdezésére a következő 
lehetőségeket biztosítjuk Önöknek:
– interneten – a www.foreverliving.com honlap 
forgalmazói részében
– a Forever Telefon szoftver segítségével
– ügyfélszolgálatunktól, akiket magyarországi 
partnereink a +36-1-269-5370 és +36-1-269-
5371-es számon, régiónk többi országából pedig a 
+36-1-332-5541-es számon hívhatnak.
FORGALMAZÓI SZERZŐDÉSEK (forgalmazói 
jelentkezés, átruházott forgalmazói jelentkezés és 
azok módosítása, kiegészítése, visszavonása) javítása 
nem megengedett. Kérjük, ha a kitöltéskor hibát 
vétenek, ne javítsák semmilyen módon, hanem 
töltsenek ki egy új nyomtatványt. A szerződést a 
szerződő félnek (a forgalmazónak) saját kezűleg 
kell aláírnia. Javított vagy más által aláírt szerződést 
nem fogadhatunk el.

ESEMÉNYNAPTÁR
Budapest – Success Day 200.09.11., Success Day 
2010.10.16., Success Day 2010.11.20., Success 
Day 2010.12.18.

TERMÉKRENDELÉS
Termékeinket képviseleteinken személyesen 
megvásárolhatják, de meg is rendelhetik azokat:
– Telefonon a +36-70-436-4290-es és +36-70-
436-4291-es mobil vagy a +36-1-287-5538-as és 
+36-1-287-5539-es vezetékes telefonszámon hét-
köznap 8‒20 óráig, valamint a hétköznap 12‒16 
óráig díjmentesen hívható +36-80-204-983-as zöld 
számon.
– Internetes áruházunkban, amely elérhető a www.
foreverliving.com honlapról, vagy közvetlenül a 
www.flpshop.hu címen is.
A telefonon vagy interneten megrendelt ter-
mékeket futárszolgálattal 2 napon belül – időpont-
egyeztetéssel – házhoz szállítjuk. Az 1 cc vagy a 
feletti értékű vásárlás szállítási költségét társaságunk 
átvállalja Öntől.

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

ORVOS SZAKÉRTŐINK:
Dr. Kassai Gabriella 20/234-2925; Dr. Kozma 
Brigitta 70/424-6699; Dr. Mezősi László 20/251-
9989; Dr. Németh Endre 70/389-1746; Siklósné 
dr. Révész Edit 70/703-0888
FÜGGETLEN ORVOS SZAKÉRTŐ: 
Dr. Bakanek György 70/414-2913

KÉPVISELETEINK – Forever Living Products
• Oktatási Központ:
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1-332-5956, +36-70-436-4285
Projektgazda: dr. Gothárd Csaba
Nyitva tartás: 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
Raktár nyitva tartása:
H: 9–20, K–Cs: 8–20, P: 8–19 óráig
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
Nyitva tartás: H–P: 10–18 óráig, számlázás 
10–17.30-ig
Területi igazgató: Pósa Kálmán
• Szegedi Területi Igazgatóság:
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62-425-505, +36-70-436-4294
Nyitva tartás: H–P: 10–18 óráig, számlázás 
10–17.30-ig
Területi igazgató: Radóczki Tibor
• Székesfehérvári Területi Igazgatóság:
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286
Nyitva tartás: H–P: 10–18 óráig, számlázás 
10–17.30-ig
Területi igazgató: Kiss Tibor

Forever Resorts
• Hotel Kastély Szirák 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285
• Sasfészek Étterem
tel: +36-1-291-5474
Honlap: www.sasfeszeketterem.info
A Forever Resorts magyarországi 
intézményeinek igazgatója:
Király Katalin
Honlap: www.kastelyszirak.info
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  SZERBIA

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
Orvos szakértők: Dr. Biserka Lazarević és dr. Predrag Lazarević:
+381 23 543 318

  MONTENEGRÓ

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

  SZLOVÉNIA

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

  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 
Orvos szakértő: Dr. Ljuba Rauški Naglić
mobil: +385 91 51 76 510 

  ALBÁNIA

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

Területi igazgató: Borbáth Attila 
Irodavezető: Xhelo Kiçaj, tel./fax: +355 694066 811

  BOSZNIA-HERCEGOVINA

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 

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 

Irodavezető: Enra Hadžović

  KOSZOVÓ

Pristinai iroda: Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911
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hónap elején konzultálás, tervezés. 
Megint Ibolya motiválása indított be, és 
a negyedik hónap végére teljesítettem a 
2. szintet, és azóta minden EU Rallyre 
minősülök.
Te szoktál konzultálni? Kéred a szpon-
zorod segítségét? Terveztek együtt? Amit 
megterveztek, ahhoz hű maradsz? Ebben 
az üzletben ezek nélkül nem mész sem-
mire! A szüleiden kívül a szponzorod az, 
akinek anyagi és erkölcsi érdeke, hogy Te 
sikeres legyél!
Ezen a rendezvényen elhatároztam: 
MANAGER AKAROK LENNI! Ez 
egy nagy döntés volt. A következő EU 
Rallyn, Stockholmban Rex Maughan-
tól MEG AKAROM KAPNI az áhított 
piros szalagot! Volt rá 9 hónapom.
Tudod, ha valamit eldöntesz, jönnek a 
próbák: akarod, vagy csak szeretnéd? Én 
nagyon akartam!
Meg is tettem érte mindent. Assistant 
manageri szinten újabb döntést hoztam: 
eladtam a fodrászüzletemet. Nagyon 
nehéz döntés volt, mert imádom a mai 
napig a szakmámat, de tudtam, ha az 
FLP-ben többet akarok, valamit fel kell 
adnom. Így a felszabadult időmben 
is hálózatot tudtam építeni. Vajon Te 
megfizeted az árát? Eldöntöd? Kitartó 
vagy? Végigviszed azt, amit akarsz? Hidd 
el, megéri!
Nagyon sokat köszönhetek 
felsővezetőmnek, Szepesi Istvánnak, aki 
tanácsaival, lelki támaszával segített az 
előrejutásomban. Tőle tanultam meg 
az alázat és a megbocsátás fontosságát, 
illetve azt, hogy mindenkit úgy fogadjak 
el, ahogy van. Ne akarjak senkit megvál-
toztatni, ha akarnak, ők úgyis változnak. 
Köszönöm, Szepi!
2007 márciusában Manager lettem! Ez 
nem volt könnyű, sokat küzdöttem, de 
mikor ott álltam Rex oldalán, fenn a 
színpadon, ez mind eltörpült, és csak a 
siker ízét éreztem. MEGCSINÁLTAM!
Volt egy csodás csapatom, akikre min-
denben számíthattam, jól kerestem, az 
üzletem virágzott, de ez a magánéleti 
problémáimat mégsem oldotta meg, és 
a régóta rosszul működő házasságomnak 
vége szakadt. Ez teljesen visszavetett a 

munkában. Fél év múlva újabb nehézsé-
gek jelentkeztek az életemben. Padlóra 
kerültem!
Amikor úgy éreztem, hogy a gyere-
keimen és az Apámon kívül már senkim 
sincs, rájöttem arra, hogy itt az én 
csapatom, akik a barátaim is. Rájuk nem 
csak az üzletben, hanem a magánéletben 
is folyamatosan számíthatok. Ha ők 
nincsenek, én lehet, hogy ezt a cikket 
nem írhatom meg.
Külön köszönöm a legjobb barátnak, 
munkatársnak, aki jóban-rosszban 
3 éve mellettem van, aki elfogadott 
pótanyjának, aki tudja, mi az, hogy 
alázat, és fiatal kora ellenére bölcsessé-
gével mindig kirángatott a letargiámból. 
Ő Kiri Brigitta, akiről még sokat fogtok 
hallani. Köszönöm, Brigi!
A másik üdvöském, akiben folyama-
tosan magamat látom, aki kolerikus 
lényével tör előre, mint egy buldózer, 
aki engem motivál, és aki felkavarta az 
állóvizet a csapatunkban, ő Hanzsa Eu-
génia. Köszönöm Gina, hogy elfogadtál 
vezetődnek és barátodnak!
Van egy házaspár, akiknek szintén 
nagyon nagy hálával tartozom. Az ő pél-
damutatásukkal, folyamatos segítségük-
kel, etikus hálózatépítésükkel mutatják 

nekem a példát. Tőlük tanulom, hogy 
az FLP adta újabb kihívásokat hogyan 
teljesítsem. Ők a Haim házaspár. Józsi 
az, aki abban segít, hogy higgadtan, tár-
gyilagosan hogy építsem ezt az üzletet, 
Mariann viszont a folyamatos jókedvével 
és motiválásával mutatja meg azt, hogy 
milyen egy igazi üzletasszony.
És a nagy ETALON! Berkics Miki! Én 
az ő negyedik mélysége vagyok, de ezt 
soha nem érzem. A tavalyi évben a Haim 
házaspár elhívta őt, hogy a manager-
eket tanítsa a csoportjukban. Mindenki 
kapott 40 percet, egyenként külön-
külön konzultált velünk. Én, mivel 
lelkileg teljesen magam alatt voltam, 
csak panaszkodtam az akkori helyzetem 
miatt. Ő türelmesen végighallgatott, 
egy-egy együttérző mondattal bátorított, 
és vajon mit mondott? Erika! Írj egy új 
célfüzetet! Megváltozott élethelyzetben 
új célokra van szükség.
Neked van célfüzeted? A célodhoz 
rendeltél időpontot? Olyan ez a cél, 
amit tűzön-vízen végigvinnél? Hidd el, e 
nélkül sem megy!
 
Röviden: Hozd meg a döntést! Légy 
kitartó! Legyen célfüzeted! Fizesd meg 
az árát!... és dolgozz rendszeresen!
 
Sok sikert kívánok mindenkinek!

Borbélyné Erika
manager
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Döntés és kitartás 
Az ÉLETEM MOzGATóRUGóI!

10 évvel ezelőtt éltem a vál-
lalkozók megszokott életét. 
Fodrászként, saját üzletemben 

dolgoztam és úgy éreztem, hogy töké-
letes az életem.
A „nagy sorsrendező” viszont beleszólt 
ebbe: egy fiatal vendégem felajánlotta 
az FLP lehetőséget. 3 hónapig meg sem 
akartam hallgatni, de mivel ő kitartó 
volt, ezért úgy döntöttem, elmegyek 
egy előadásra, és utána végre békén 
hagy. Ez a csütörtök megváltoztatta a 
családom életét. Rájöttem arra, hogy 
én vagyok a felelős a saját és a családom 
életminőségéért. Aláírtam a papírokat, 

és így lett a szponzorom Császár Ibolya. 
Neki köszönhetem, hogy megváltozott 
az életem! Soha nem felejtem ezt el, és 
hálás vagyok ezért életem végéig.
Pozitív terméktapasztalataim ellenére az 
üzleti lehetőségről hallani sem akartam. 
Ibolyával a baráti kapcsolatunk elmé-
lyült, láttam, hogy egy kislányból üzlet-
asszony válik. Örökké jókedvű, min-
denre van ideje, és mikor megmutatta a 
fizetését, kezdtem elgondolkodni: lehet, 
hogy nem is olyan rossz ez az MLM?
Meghoztam a döntést: meghallgatom 
az üzleti lehetőséget is! 2004. augusztus 
1-jén a szegedi Virág Cukrászda teraszán 

lerajzolta nekem, hogy hogyan lehet itt 
pénzt keresni. Tetszett az, hogy az akkori 
munkámat nem kellett feladni, nincs 
főnök, akkor, azzal és annyit dolgozom, 
amennyit én akarok, csak a CÉLJAIM 
szabnak határt! Egy éjszaka alatt el-
döntöttem: Nekem ez kell!
Folyamatosan azt csináltam, amit Ibolya 
mondott, és így 7 hét alatt Supervisor 
lettem. Másodállásban kerestem 80-100 
ezer Ft-ot, és büszke voltam magam-
ra. Jött a nizzai EU Rally minősülési 
időszaka. Első hónapban jól alakult 
minden, a második hónapban viszont 
„elment a fókuszom”. A harmadik 
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Látom, nagyon készülsz…
Mindig felelősség előadni. Most raktuk össze 
a szöveget, a fordító segített a magyar kife-
jezésekben, mert bár magyar vagyok, szerbül 
gondolkodom. 

A tartalom viszont ott van a kisujjadban…
Az embernek mindig van mit tanulni, a 
meglévő tudását rendszerezni, magasabb 
szintre emelni… sosem fejeződik be a 
folyamat. 

Mit gondolsz, miben tudnál még 
előbbre lépni? 
Én csak a siker útjának negyedénél tartok, 
még nagyon keveset tudok, hiszen még 
csak gyémánt vagyok. A negyedénél vagyok 
mindannak, amit a Forevernél el lehet érni. 
Ha nyolcvanéves koromra Centurion akarok 
lenni, akkor nagyon sok munkám van még 
hátra. De akkor lenne az én küldetésem 
beteljesítve.

Sokan azért itt már bőven megállnának.
Én mindent végigcsináltam az életemben, 
sosem álltam meg félúton. Ha bekap-
csolsz valakit a hálózatba, felelős vagy az 
előrehaladásáért, mert ha valaki neked adja 
az aláírását, az manapság nagy érték. És 
ne feledd: ha valaki esetleg most nem akar 
komolyan dolgozni, az nem jelenti azt, hogy 
pár év múlva nem ez lesz az életformája. 

Nem is engeded el az „elveszett bárányok” 
kezét? Nincs olyan, hogy lemondasz 
valakiről? 
Nem. Ha látom, hogy megáll, hagyom, le-

het, hogy más célja van épp az életben. Úgyis 
visszajön, én tudom. 

Neked nincsenek „más” céljaid? 
De, hogyne. Legnagyobb misszióm a 
család, az mindent megelőz, mert ha nem 
lenne a család, nem csináltam volna ezt a 
munkát. De ahogy a család az én életem, 
úgy az FLP család is, egyforma súlyuk van 
számomra.

Súlya lehet annak is, ha valaki egyedüli 
gyémánt egy régióban.  
Ha súlynak érezném, leblokkolnék. Ez 
csak egy állomás. Sok gyémánt azt mondja: 
„gyémánt vagyok”. Én nem olyan gyémánt 
vagyok. Én még nem tettem sokat, csak 
felébresztettem huszonöt ember vágyát arra, 
hogy igazgató legyen, és hozzásegítettem 
őket, hogy el is érjék a célt. De a munkát 
ők végezték el. 

Akiből igazgató lett, arról elmondható, 
hogy kiemelkedő tehetség? 
Minden munkatársam gyémánt, csak még 
nem csiszolódott ki. 

Sokan akarják tudni a „titkot”? 
Kérdezgetnek, de az egyszerűség a titok. 
Ugyanúgy csinálom a munkám, mint 
akkor, amikor supervisor voltam. Nem 
változtattam a bemutató metódusán sem. 
Úgy beszélek mindenkihez, hogy egy 
15 éves gyerek is megértse. Ilyenkor azt 
gondolják, ó, én ezt jobban elmondanám, 
mint Veronika! És megjön a kedvük hozzá. 
Nem törekszem tökélyre, mert akkor meg-

ijednek. Így meg szeretnek kijavítani, ha 
például nem jól mondok egy szót. Én meg 
mosolygok ilyenkor, mert ez azt jelenti, 
hogy érdeklődnek, és már azt fontolgatják, 
ők hogyan csinálnák.

Biztos vagyok benne, hogy ezt nem sokan 
csinálják így. Az emberek többsége jobb 
akar lenni másoknál.
Én ezzel a módszerrel lettem igazgató, ha ez 
hozta a 60 pontot havonta, minek változ-
tatnám meg?

Legendaszámba megy, hogy zafír lettél 
úgy, hogy háború volt, és a cég nem volt 
jelen Szerbiában.
Minden nehézség csak addig az, amíg nem 
segítesz rajta. Akkoriban 58 márka volt a 
nyugdíjam, és 58 márka volt egy aloe gél…  
a benzin ára másfél márkáról felment ötre, 
és csak „feketén” az utcán lehetett kapni kan-
nában. Más azt mondaná, marhaság üzletet 
építeni ilyen helyzetben, de mi azt mondtuk, 
ez a cég olyan tisztességes, hogy érdemes 
együttműködni vele. De a fantasztikus 
munkatársaim nélkül nem sikerült volna. 
Egymást buzdítottuk, mondogattuk, hogy 
minden elmúlik, mert muszáj, hogy elmúl-
jon, és minden jó lesz. Ezzel együtt akkor 
jobbak voltak a lehetőségeink, mint ma.

Hogyhogy?
Akkoriban sokkal lelkesebbek voltunk. 
Köszönöm Jasna Hrncjar, dr. Marija 
Ratkovic, Marija Burus, Dragana 
Janovic, Dusica Popovac, Marija 
Nakic, Kibédi Ádám, Székely János, 

„Még csak gyémánt vagyok”

Tetőfokán a hangulat a poreči előadóteremben. 
Feszült figyelem váltakozik rajongó tapsviharral. 
Ám van valaki, akinek nincs ideje ilyesmire, 
neki „küldetése” van. Ő több mint egy órája egy 
magas pultra könyökölve koncentrál a folyosón – 
munkatársával teleírt füzetlapok fölé hajolnak. Ki az, 
akiben ennyi akarás van, aki a sokadik után is ilyen 
drukkal, ilyen szívós kitartással készül az előadására? 
LoMjANSKi VeroNiKA, a gyémántok gyémántja. 

34 35FOREVER  2010/08 FOREVER  2010/08



Látom, nagyon készülsz…
Mindig felelősség előadni. Most raktuk össze 
a szöveget, a fordító segített a magyar kife-
jezésekben, mert bár magyar vagyok, szerbül 
gondolkodom. 

A tartalom viszont ott van a kisujjadban…
Az embernek mindig van mit tanulni, a 
meglévő tudását rendszerezni, magasabb 
szintre emelni… sosem fejeződik be a 
folyamat. 

Mit gondolsz, miben tudnál még 
előbbre lépni? 
Én csak a siker útjának negyedénél tartok, 
még nagyon keveset tudok, hiszen még 
csak gyémánt vagyok. A negyedénél vagyok 
mindannak, amit a Forevernél el lehet érni. 
Ha nyolcvanéves koromra Centurion akarok 
lenni, akkor nagyon sok munkám van még 
hátra. De akkor lenne az én küldetésem 
beteljesítve.

Sokan azért itt már bőven megállnának.
Én mindent végigcsináltam az életemben, 
sosem álltam meg félúton. Ha bekap-
csolsz valakit a hálózatba, felelős vagy az 
előrehaladásáért, mert ha valaki neked adja 
az aláírását, az manapság nagy érték. És 
ne feledd: ha valaki esetleg most nem akar 
komolyan dolgozni, az nem jelenti azt, hogy 
pár év múlva nem ez lesz az életformája. 

Nem is engeded el az „elveszett bárányok” 
kezét? Nincs olyan, hogy lemondasz 
valakiről? 
Nem. Ha látom, hogy megáll, hagyom, le-

het, hogy más célja van épp az életben. Úgyis 
visszajön, én tudom. 

Neked nincsenek „más” céljaid? 
De, hogyne. Legnagyobb misszióm a 
család, az mindent megelőz, mert ha nem 
lenne a család, nem csináltam volna ezt a 
munkát. De ahogy a család az én életem, 
úgy az FLP család is, egyforma súlyuk van 
számomra.

Súlya lehet annak is, ha valaki egyedüli 
gyémánt egy régióban.  
Ha súlynak érezném, leblokkolnék. Ez 
csak egy állomás. Sok gyémánt azt mondja: 
„gyémánt vagyok”. Én nem olyan gyémánt 
vagyok. Én még nem tettem sokat, csak 
felébresztettem huszonöt ember vágyát arra, 
hogy igazgató legyen, és hozzásegítettem 
őket, hogy el is érjék a célt. De a munkát 
ők végezték el. 

Akiből igazgató lett, arról elmondható, 
hogy kiemelkedő tehetség? 
Minden munkatársam gyémánt, csak még 
nem csiszolódott ki. 

Sokan akarják tudni a „titkot”? 
Kérdezgetnek, de az egyszerűség a titok. 
Ugyanúgy csinálom a munkám, mint 
akkor, amikor supervisor voltam. Nem 
változtattam a bemutató metódusán sem. 
Úgy beszélek mindenkihez, hogy egy 
15 éves gyerek is megértse. Ilyenkor azt 
gondolják, ó, én ezt jobban elmondanám, 
mint Veronika! És megjön a kedvük hozzá. 
Nem törekszem tökélyre, mert akkor meg-

ijednek. Így meg szeretnek kijavítani, ha 
például nem jól mondok egy szót. Én meg 
mosolygok ilyenkor, mert ez azt jelenti, 
hogy érdeklődnek, és már azt fontolgatják, 
ők hogyan csinálnák.

Biztos vagyok benne, hogy ezt nem sokan 
csinálják így. Az emberek többsége jobb 
akar lenni másoknál.
Én ezzel a módszerrel lettem igazgató, ha ez 
hozta a 60 pontot havonta, minek változ-
tatnám meg?

Legendaszámba megy, hogy zafír lettél 
úgy, hogy háború volt, és a cég nem volt 
jelen Szerbiában.
Minden nehézség csak addig az, amíg nem 
segítesz rajta. Akkoriban 58 márka volt a 
nyugdíjam, és 58 márka volt egy aloe gél…  
a benzin ára másfél márkáról felment ötre, 
és csak „feketén” az utcán lehetett kapni kan-
nában. Más azt mondaná, marhaság üzletet 
építeni ilyen helyzetben, de mi azt mondtuk, 
ez a cég olyan tisztességes, hogy érdemes 
együttműködni vele. De a fantasztikus 
munkatársaim nélkül nem sikerült volna. 
Egymást buzdítottuk, mondogattuk, hogy 
minden elmúlik, mert muszáj, hogy elmúl-
jon, és minden jó lesz. Ezzel együtt akkor 
jobbak voltak a lehetőségeink, mint ma.

Hogyhogy?
Akkoriban sokkal lelkesebbek voltunk. 
Köszönöm Jasna Hrncjar, dr. Marija 
Ratkovic, Marija Burus, Dragana 
Janovic, Dusica Popovac, Marija 
Nakic, Kibédi Ádám, Székely János, 

„Még csak gyémánt vagyok”

Tetőfokán a hangulat a poreči előadóteremben. 
Feszült figyelem váltakozik rajongó tapsviharral. 
Ám van valaki, akinek nincs ideje ilyesmire, 
neki „küldetése” van. Ő több mint egy órája egy 
magas pultra könyökölve koncentrál a folyosón – 
munkatársával teleírt füzetlapok fölé hajolnak. Ki az, 
akiben ennyi akarás van, aki a sokadik után is ilyen 
drukkal, ilyen szívós kitartással készül az előadására? 
LoMjANSKi VeroNiKA, a gyémántok gyémántja. 
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Mihajlovski Slavko, Zurma Julijana, 
Seka Paunovic, Koródi Kovács Erzsi... 
Sosem árultuk az árut, nem akartuk 
eladni, ők akarták megvenni. Csak meg 
kellett találni azt, aki vágyik rá, hogy 
használja az aloét. Mára azonban sok 
munkatársam elérte a célját, és nem 
tűzött ki másikat. Akkor lendületben 
volt, most van háza, kocsija, már pihenni 
vágyik. A háborús időkben férjemmel 
együtt elhittük magunknak, hogy mindent 
bírunk, mert bírni kell, és hogy ezt életünk 
végéig csinálni fogjuk. 

Összességében szeretnéd elfelejteni a 
küzdelmes időket, vagy büszke vagy 
rájuk? 
Mindannyian büszkék vagyunk. Ha nem 
akkor kezdtük volna, mára nem lenne 
ilyen csapatunk. A szponzoraim sosem 
hagytak magamra. Hári László és Márti, 
Vágási Aranka, Berkics Miki, Szabó 
Józsi mindig megadták a lendületet, hogy 
elhiggyük  magunknak, hogy lehet szeb-
ben-jobban élni. Én pedig ma is ugyanaz a 
disztribútor vagyok, akit megszerettek. 

Találkozol-e irigységgel, rosszindulattal? 
Nem törődöm vele. Egyszerű emberek 
voltak a szüleim, de nagyszerűek, a leg-
jobbak a világon. Mindig arra tanítottak, 
ne foglalkozzak azzal, aki nem fogad el, ő 
elvileg nem fogadja el önmagát. 

Te hogy vagy ezzel? Úgy tűnik, békében 
vagy önmagaddal.
Ha féltem attól, hogy „jaj, kövér vagyok, 
nem fognak szeretni”, anyukám azt 
mondta, Marylin szép volt, mégsem 
szerették eléggé, mégsem volt boldog.  A 
szépség nem a külsőtől függ. Az a fontos, 
hogy mit gondolok önmagamról, és 
hogy rendben legyen a lelkiismeretem. 
Szeretek változni és változtatni, arra 
figyelek, hogy mit adok magamból. És 
változni kell, de nem a hálózatépítésben, 
hanem egyéniségben, szellemi tudásban. 

Csinálnál-e másképp valamit? 
Igen, de csak a gyerekekkel kapcsolat-
ban. Sokat dolgoztam, nem éreztem, 
hogy már felnőttebbek, mint gondolom. 

Nem akartam megérteni, 
hogy már felnőttek. Büszke 
vagyok rájuk, hogy ilyen 
komoly, kitartó, okos és szor-
galmas emberré fejlődtek.

Szigorú vagy aggódós anya 
vagy? Felelősségteljes. És 
azt vártam el tőlük is, hogy 
vállaljanak felelősséget sa-
ját magukért. Fantasztikus 
gyerekeim vannak, lányom 
28, fiam 31 éves. Befejezték az 
egyetemeket egyedül, külföldön, 
a fiam az egyetem után hamaro-
san doktorálni fog, a lányom Oxfordban 
kapott mesterfokozatot… megtanultak 
élni. Persze jó anya voltam, minden anya 
az. Látták, hogy sokat dolgozom, és ők is 
megtanultak dolgozni. Épp ezt akartam, 
hogy egyszer ne kínlódjanak majd. Mert 
más munkákból csak megéltünk, de ez 
meghozta a fejlődést.

Mi ad kikapcsolódást? 
A férjem, édesanyám, lányom, fiam a 
családjával... sok időt töltünk együtt: 
pont annyit, amennyit elvárnak tőlem, 
és akkor százszázalékosan. Ezenkívül 
horgászom a saját tavunkban, színházba 
járok, sokat olvasok, és mindig beülök 
a jacuzziba éjfélkor, amikor hazajövök a 
bemutatókról. A saját időnket minden-
nap megadjuk magunknak. Meg kell 
becsülnöd önmagad, hogy ne légy sem 
mások, sem a magad szolgája. Nekem az 
a munkám, hogy segítsek másokon, azt 
pedig nem érzem szolgaságnak.

jól főzöl? 
Én? A legjobban főzök. Tíz éve ugyan 
már nem teszem, de régebben 
a gyerekeim nagyon szerették. 
Ma inkább az unokáimnak 
adom az időmet, attól 
lesznek boldogok, 
ha velük olva-
sok, játszom, 
nem a 
palacsin-
tától. Megkapják 
persze azt is…

Stevan, te szintén 13 éve építesz üzletet a 
Forever Living Productsnál feleségeddel, 
Veronikával. Melyik időszak jelentette a 
legnagyobb kihívást?
Egyértelműen 1999, a háború kellős közepe. 
De hát egy kis ügyességgel jól megszerveztük 
a rendszert. Csak hát, amíg nem voltak ter-
méktapasztalatok, nekünk el kellett hitetnünk 
az emberekkel, hogy valahol, valakik sikerrel 
fogyasztják ezeket, és ez jó dolog. 

A termékek újdonságnak számítottak, de 
nektek a hálózatépítés nem volt az. 
Igen, több céget is kipróbáltunk, min-
denhol manageri szinten voltunk, úgyhogy 
magunkról tudtuk, hogy képesek vagyunk 
megcsinálni, de azt is el kellett hinnünk, 
hogy ez a termék és ez a cég az, amellyel 
érdemes is dolgozni. Sokkal könnyebb lett 
a dolgunk, amikor hivatalosan is megnyílt 
az iroda. Köszönet dr. Milesz Sándornak és 
dr. Paleksic Slavkónak, az első igazgatónak 
Szerbiában.

Te milyen lehetőséget láttál az üzletben? Mit 
akartál elérni vele? 
Sok álmom, célom volt, és van is. Az FLP-ben 
felismertem a lehetőséget, és elhittem, hogy 
megvalósíthatom őket úgy is, ha tisztán és 
egyszerűen dolgozom.

elég a hit?
Majdnem. De kell hozzá szeretet és kell akarni, 
tenni érte.  Ha hiszel magadban és abban, hogy 
eléred a célodat, akkor csak utána kell menni. 
Ha csak mész előre, az eredmény pénzzé válik. 
Kitartás és hűség a céghez: ez az elsődleges. 
Mert ha én hiszek a cégben, a cég pedig ben-
nem, akkor együtt bármit megtehetünk.

A gyermekeitek a ti utatokat járják? 
Managerek! Büszkék vagyunk rájuk, mert 
egyedül csinálták, a saját generációjukból 

építették a hálózatot. Csakhogy az embereik 
megnősültek, férjhez mentek, gyerekük lett... a 
mi gyerekeink pedig a továbbképzést tűzték ki 
célul. Az ő idejük az FLP-ben még előttük van.

És a te következő célod?
Nem egy, sok van! Az üzletben az előrehaladás, 
Szerbiában pedig? Hadd csiszolódjanak az új 
gyémántok. Ami a magánéletet illeti, a gyer-
ekekre és unokákra koncentrálok, valamint a 
birtokot szépítem.  

emlékszel még arra a bizonyos első napra? 
Amikor megismerted Veronikát?  
Hogyne, ’73-ban történt. Egy hotel 
kerthelyiségében láttam meg, ott volt 
barátnőjével, akit én is ismertem. Egyből 
megtetszett, és még aznap megbeszéltük, 
mikor találkozunk legközelebb. 

Aztán nemcsak a szeretet közös, de az üzlet is. 
Hogyan oszlanak meg a szerepek köztetek? 
Veronika a frontember, én meg az, aki 
felfedezte az FLP-t. Két hónapomba tel-
lett, míg meggyőztem őt, de onnantól teljes 
erőbedobással teljesített. Mindenben ilyen: 
vagy egyáltalán nem kezd el valamit, vagy 
csinálja, de akkor nagyon. 

A közös történet egy második pár közös 
gyűrűben teljesedett ki, 2005-ben gyémánt 
minősítést kaptatok – régiónkban először. 
Óriási dolog, örökre emlékezetes pillanat. 
Hogy megtörténhetett, megköszönöm dr. 
Milesz Sándornak és Branislav Rajicnak, 
a szerb iroda igazgatójának és természetesen 
Greggnek, hogy időt és fáradságot szántak 
ránk, megbecsülve a munkánkat. Gregg 
Maughan 3600 disztribútor előtt, Belgrád-
ban kitűzte a gyémánt kitűzőket, majd sze-
mélyes vendég volt az újvidéki birtokunkon. 
Azon a birtokon, ami egészen-egészen hasonlít 
ahhoz, amiről gyerekként álmodoztam...

„Hittem benne, hogy jár nekem”
Nincs sikeres nő sikeres férfi nélkül – gondolhatnánk, de legalábbis 
sokat segíthet egy társ, aki igazán társ, nemcsak a magánéletben, de az 
üzletben is. Veronika szemérmesebb volt annál, mint hogy az interjúban 
kapcsolatáról, vagyis első számú munkatársáról és élete párjáról 
beszéljen, de STeVAN helyette is megtette. Kettejük között igazán jó a 
munkamegosztás – az FLP Akadémián ezt is tanítani lehetne! 
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Mihajlovski Slavko, Zurma Julijana, 
Seka Paunovic, Koródi Kovács Erzsi... 
Sosem árultuk az árut, nem akartuk 
eladni, ők akarták megvenni. Csak meg 
kellett találni azt, aki vágyik rá, hogy 
használja az aloét. Mára azonban sok 
munkatársam elérte a célját, és nem 
tűzött ki másikat. Akkor lendületben 
volt, most van háza, kocsija, már pihenni 
vágyik. A háborús időkben férjemmel 
együtt elhittük magunknak, hogy mindent 
bírunk, mert bírni kell, és hogy ezt életünk 
végéig csinálni fogjuk. 

Összességében szeretnéd elfelejteni a 
küzdelmes időket, vagy büszke vagy 
rájuk? 
Mindannyian büszkék vagyunk. Ha nem 
akkor kezdtük volna, mára nem lenne 
ilyen csapatunk. A szponzoraim sosem 
hagytak magamra. Hári László és Márti, 
Vágási Aranka, Berkics Miki, Szabó 
Józsi mindig megadták a lendületet, hogy 
elhiggyük  magunknak, hogy lehet szeb-
ben-jobban élni. Én pedig ma is ugyanaz a 
disztribútor vagyok, akit megszerettek. 

Találkozol-e irigységgel, rosszindulattal? 
Nem törődöm vele. Egyszerű emberek 
voltak a szüleim, de nagyszerűek, a leg-
jobbak a világon. Mindig arra tanítottak, 
ne foglalkozzak azzal, aki nem fogad el, ő 
elvileg nem fogadja el önmagát. 

Te hogy vagy ezzel? Úgy tűnik, békében 
vagy önmagaddal.
Ha féltem attól, hogy „jaj, kövér vagyok, 
nem fognak szeretni”, anyukám azt 
mondta, Marylin szép volt, mégsem 
szerették eléggé, mégsem volt boldog.  A 
szépség nem a külsőtől függ. Az a fontos, 
hogy mit gondolok önmagamról, és 
hogy rendben legyen a lelkiismeretem. 
Szeretek változni és változtatni, arra 
figyelek, hogy mit adok magamból. És 
változni kell, de nem a hálózatépítésben, 
hanem egyéniségben, szellemi tudásban. 

Csinálnál-e másképp valamit? 
Igen, de csak a gyerekekkel kapcsolat-
ban. Sokat dolgoztam, nem éreztem, 
hogy már felnőttebbek, mint gondolom. 

Nem akartam megérteni, 
hogy már felnőttek. Büszke 
vagyok rájuk, hogy ilyen 
komoly, kitartó, okos és szor-
galmas emberré fejlődtek.

Szigorú vagy aggódós anya 
vagy? Felelősségteljes. És 
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Stevan, te szintén 13 éve építesz üzletet a 
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Majdnem. De kell hozzá szeretet és kell akarni, 
tenni érte.  Ha hiszel magadban és abban, hogy 
eléred a célodat, akkor csak utána kell menni. 
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Kitartás és hűség a céghez: ez az elsődleges. 
Mert ha én hiszek a cégben, a cég pedig ben-
nem, akkor együtt bármit megtehetünk.
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felfedezte az FLP-t. Két hónapomba tel-
lett, míg meggyőztem őt, de onnantól teljes 
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A közös történet egy második pár közös 
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Óriási dolog, örökre emlékezetes pillanat. 
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Milesz Sándornak és Branislav Rajicnak, 
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Azon a birtokon, ami egészen-egészen hasonlít 
ahhoz, amiről gyerekként álmodoztam...

„Hittem benne, hogy jár nekem”
Nincs sikeres nő sikeres férfi nélkül – gondolhatnánk, de legalábbis 
sokat segíthet egy társ, aki igazán társ, nemcsak a magánéletben, de az 
üzletben is. Veronika szemérmesebb volt annál, mint hogy az interjúban 
kapcsolatáról, vagyis első számú munkatársáról és élete párjáról 
beszéljen, de STeVAN helyette is megtette. Kettejük között igazán jó a 
munkamegosztás – az FLP Akadémián ezt is tanítani lehetne! 
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Ha azon kapod magad, hogy a Forever Magazint olvasva 
hosszasan elidőzöl a Forever-sikerekről szóló képek felett, 
talán itt az idő, hogy komolyan vedd az Európai Rally 

kiírást, hogy te is a siker részesévé válhass. A minősülési időszak július 
1-jén elkezdődött, a kérdés tehát az, miért ne vennél részt benne?
A legtöbb forgalmazónk, aki már egy ideje hálózatot épít, tudja, hogy 
az Európai Rally - közel 10 000 résztvevővel évente - az év egyik 
legnagyobb Forever-eseménye. A Forever természetesen számos egyéb 
eseményt is szervez világszerte, amelyek szinte kivétel nélkül mind 
teltházasak. A kérdés az, miért olyan népszerűek ezek az események?
Az Európai Rally célja kétségtelenül az, hogy elismerje és díjazza 
a forgalmazók teljesítményét és sikereit. Valamint egy egyedülálló 
lehetőség arra, hogy forgalmazóink Európa minden szegletéből 
összegyűlve tovább képezhessék magukat, együtt ünnepelhessenek, új 
ismeretségeket köthessenek és hálózatot építhessenek. Egy hatalmas 
parti, amely azt a kivételes erőt hivatott ünnepelni, amivel Vállalatunk 
életeket változtat meg.
Lomjanski Veronika, aki már 13 éve termékforgalmazó, Forever 
vállalkozását Jugoszláviában, egymást követő erőszakos konfliktusok 
alatt építette fel, idén Londonban egy 34 585,80 eurós csekket 
vehetett át. Beszédének nyitó sora pedig a következő volt: „Van itt 
olyan, aki először vesz részt az Európai Rallyn? Hatalmas tapsot 
nektek, a győztesek ugyanis ti vagytok! Mi is volt az oka ennek a 

Tűnődtél már valaha 
azon, miért hisz oly sok 
forgalmazónk az Európai 
Rallyben? Talán még soha nem 
is vetted számításba, hogy ez a 
nagyszerű ösztönző 
milyen mértékben 
befolyásolhatja a 
vállalkozásodat.

További részletekért, 
és a minősülésről 
szóló lépésről-lépésre 
útmutatóért látogasson el a 
www.foreverknowledge.info 
oldalra.

lelkesítő nyitásnak? Az, hogy a 2001-es Európai Rally volt az az 
esemény, ahol Veronika elhatározta, hogy semmiképpen nem 
áll meg a Gyémánt szintig. Öt évre rá pedig el is érte. Pár évvel 
azelőtt Veronikának öt részmunkaidős állása volt, hogy meg 
tudjanak élni. Most azonban már soha többé nem kell aggódnia 
a pénz miatt.
A lehetőségek, amelyeket a Forever kínál, hatalmasak, a 
hétköznapi rohanásban azonban könnyű megfeledkezni róluk. 
Talán emiatt hisz oly sok forgalmazónk az Európai Rallyben 
– mert itt van idő arra, hogy olyan dolgokkal kerüljenek 
kapcsolatba, amelyek igazán meghatározzák a forgalmazói 
munkát, és arra, hogy hasonló gondolkodású emberekkel 
legyenek együtt, és mert itt újból tudatosíthatják magukban, 
hogy nincsenek határok.
2010-ben több mint 9000 ember árasztotta el a Wembley 
Stadiont Londonban. Ez volt az az esemény, ahol több mint 
6 millió euró került kiosztásra a Profit Sharing program 
keretein belül. „Ez a Forever rendkívüli nagylelkűségének 
újabb bizonyságtétele”  - ahogyan Nagy-Britannia vezető 
termékforgalmazói Jayne Leach és John Curtis fogalmaztak. 
A csekkek skálája a 2000 euróstól a megdöbbentő 466 000 
eurósig terjedt. Az, amire azonban emlékezni kell, nem a pénz. 
Az a teljesítmény. A haladás, a fejlődés, az elismerés – azok a 

dolgok, amik után a „normális” 9-től 5-ig dolgozó életünkben 
vágyunk. Gondolj bele, milyen érzés lehet a színpadon sétálni 
10 ezernyi éljenző ember előtt, miközben a vállalat alapítója, 
Rex Maughan személyesen gratulál és köszöni meg értékes 
munkádat. Ez arra késztet, hogy rájöjj, a jelmondatnak: 
„magadnak építed az üzleted, de nem egyedül” igazából értékes 
jelentése van.
A legmesésebb az egészben, hogy nem kell fizetned a 
részvételért. Csak minősülni tudsz az eseményre! Valójában a 
minősülés az egyetlen módja, hogy biztosítsd a jegyedet.  Miért 
ne minősülnél hát? Az Európai Rally kiírás teljesíthető. Állíts 
fel magadnak néhány egyszerű célt, és érd el azokat, hogy ott 
lehess. Emlékezz, a kicsi és következetes cselekedetek azok, 
amik megtanítanak, hogyan alapozz meg egy sikeres Forever 
vállalkozást. Ha ezt teszed, biztosítani fogod a jegyedet Bécsbe. 
A londoni rally hatalmas sikerét követvén tűzd ki célul, hogy 
ott legyél a jövő áprilisi rendkívüli Európai és World Rallyn 
Bécsben. Valóban, az egyetlen mód arra, hogy biztosítsd a 
helyedet Bécsben, az, hogy minősülj és hagyd, hogy a Forever 
megjutalmazzon kemény munkádért!
 

Aidan O’Hare 
alelnök, Európa
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2010.08.19.–08.26.

18:00, 06:00       Forever film, Hármas erő 
18:40, 06:40  Sonya percek 1. rész   
 Mézes masszázs 
 Sonya percek 2. rész, Higiénia          
18:50, 06:50       Vargáné dr. Juronics Ilona    
 Nyári egészségvédelem
19:15, 07:15       Flp Csillagai I. rész            
20:30, 08:30       Sonya percek 3. rész            
 Higiénia, hajápolás  
 Sonya percek 4. rész, Bőrápolás
 Sonya percek 5. rész           
 Sonya Skin Care           
20:45, 08:45      Szabó József, Lojalitás a céghez
20:50, 08:50      Aidan O'Hare 
21:15, 09:15       Dr. Kósa L. Adolf     
 Csapatépítés felsőfokon
21:45, 09:45       Sonya percek 6. rész            
 Fleur de Jouvence
 Sonya percek 7. rész, Scrub
 Sonya percek 8. rész, Marine Mask                     
21:55, 09:55       Halmi István, Európai Rallyre, 
 Holiday Rallyre készülünk 
22:25, 10:25       Flp Csillagai, II. rész
23:05, 11:05       Vágási Aranka       
 A Profit Sharing értéke
23:25, 11:25       Sonya percek 9. rész, Epiblanc
 Sonya percek 10. rész         
 Játék a színekkel
 Sonya percek 11. rész         
 Sonya Colour Collection
23:35, 11:35       Varga Róbert            
 Új munkatársakat keresek
00:05, 12:05       Berkics Miklós, 13 év siker
00:40, 12:40       Lomjanski Veronika                                
 A Gyémánt klub tagjaiként 
00:50, 12:50       Rex Maughan
01:25, 13:25       Sonya percek 12. rész, Alapozás          
 Sonya percek 13. rész, Színpaletták
 Sonya percek 14. rész  
 Sminkpraktikák   
 Sonya percek 15. rész, R3 Factor             
01:40, 13:40       Lenkey Péter, 
 Riporter: dr. Kósa L. Adolf           
01:50, 13:50       Gidófalvi Attila, Berkics Miklós,
 Mit akarsz ettől az élettől?
02:45, 14:45       Android zenekar, 
 Miss Sonya verseny
03:45, 15:45       Dr. Samu Terézia, Merj álmodni!
04:30, 16:30      Biró Tamás, A mi hőseink
05:00, 17:00      Nagyné Belényi Brigitta, 
 Nagy Ádám, Hogyan duplázd 
 meg a forgalmadat?
05:30, 17:30 Dr. Gothárd Csaba, Én is tanulok, 
 te is tanulsz, mi fejlődünk
05:50, 17:50      Vágási Aranka, 
 A helyzet kulcsa nálad van
 

2010.08.26.–09.02.

18:00, 06:00       Forever-film, Hármas erő
18:40, 06:40       Berkics Miklós,  Háromszor  nyolc'
19:30, 07:30       Gidófalvi Katika és Attila        
 Gyémánt életstílus
20:50, 08:50        Szabó József,  Stuttgartból indultam 
 ‒ közben élő bejelentkezés   
 Németországból
21:30, 09:30       Hajcsik Tünde, Hogyan élsz vele?
22:10, 10:10       Katrin Bajri előadása a 2009.  
 májusi 12. születésnapi 
 Siker Napon
23:10, 11:10       Tonk Emil, Vedd komolyan!
23:50, 11:50       Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin  
 és dr. Seres Endre „Zafírok lettünk”
00:30, 12:30       Aidan O'Hare, Az FLP Európa 
01:30, 13:30        Dr. Zsolczai Sándor
 Aloe a klinikumban, 
 a Forever sikertermékei
02:00, 14:00       Siklósné dr. Révész Edit
 Természetes antioxidánsok a  
 megelőzésben és a gyógyításban
02:40, 14:40       Gidófalvi Attila, Zafír minősülés
03:50, 15:50        Tóth Csaba Profit Scharingen   
 dolgozom 
04:40, 16:40       Michael Strachowitz, 
 A siker alapkövei. Attitűd, 
 motiváció, technika  
05:35, 17:35        Molnár Mihály, Határtalan 
 lehetőségek az FLP-vel

2010.09.02.–09.09.

18:00, 06:00       Michael Strachowitz
 A siker három kulcsa
18:50, 06:50       Szilágyi Zoltánné Ilike             
 A kor nem számít
19:20, 07:20       Utasi István, A változás jó!             
19:45, 07:45        Szabó József, Hazajöttem
20:10, 08:10       Nagy János és Nagyné Postás Judit      
 NDP
20:20, 08:20       Dr. Samu Terézia, Merj álmodni!
21:10, 09:10        Berkics Miklós, A kulcs
21:40, 09:40       Senk Hajnalka, Egy szakszerűen  
 felépített üzlet
22:10, 10:10       Lomjanski Veronika
 Én is voltam supervisor

 

22:40, 10:40 Utasi István, NDP 
23:10, 11:10 Dr. Arbeiter Miran, Hogyan  
 lettem manager?
23:30, 11:30 Dr. Seres Endre      
 Orvos is volt supervisor
00:00, 12:00       Vágási Aranka       
 A felépítés fontossága
00:20, 12:20       Biró Tamás
 Mindennapok harca
00:50, 12:50       Szabó József 
 Te lehetsz a legjobb!
01:20, 13:20       Zsiga Márta
 Van-e elég ismerősöd?
01:40, 13:40       Juhász Csaba, Szélesíts!
02:00, 14:00       Bánhidy András
 Üzletet, családot építek
02:20, 14:20       Dr. Kósa L. Adolf 
 A legjobb csapatban vagy 
 az FLP-ben
02:50, 14:50       Halmi István, Szélesíts!
03:45, 15:45       Fekete Zsolt, Kapcsolatteremtés 
04:15, 16:15       Pere Hilda, Sikertörténet 
04:40, 16:40        Máté Kiss Imre, Sikeres üzletépítés 
 - Business Builders
05:00, 17:00       Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián   
 A személyiségtípusok erősségei,  
 lehetőségei

2010.09.09.–09.11.

18:00, 06:00 Forever-film, Hármas erő
18:40, 06:40 Az FLP Csillagai I. rész
19:30, 07:30 Az FLP Csillagai II. rész
20:30, 08:30       Az FLP Csillagai III. rész 
21:30, 09:30 Krizsó Ágnes, Az ünnep
22:10, 10:10 Vágási Aranka és Kovács András        
 Cogito Ergo FLP
22:35, 10:35       Összefoglaló
23:40, 11:40 Tonk Emil, Vedd komolyan!
00:20, 12:20       Gidófalvi Attila, Zafír minősülés
01:30, 13:30 Aidan O'Hare, Az FLP Európa
02:30, 14:30 Dr. Gothárd Csaba 
 A kommunikáció
 a kapcsolatteremtés eszköze
03:05, 15:05 Dr. Bakanek György, Hogy áll az  
 egészség foreveres szemmel?
03:55, 15:55 Jan Mary Lurel előadása 
 a 2007. júliusi Siker Napon
05:05, 17:05 Dr. Kiss Ferenc és dr. Nagy Ida             
 Az első igazi nagy lépés 
 – Seniorok lettünk
05:25, 17:25        Nógrádi Bence, 
 Meglepetés előadás

2010.09.12.–09.16.
SucceSS Day NoN Stop

mûSora az iNterNeteN

www.foreverliving.com



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)
teniszpálya-használat

15 000 Ft/fő

A SONYA-részlegen rendelkezésre állnak továbbá 
különféle kozmetikai kezelések, masszázsok, FLP-munkatársak részére 50% kedvezménnyel!

A képzések helyszíne az Ovidius-terem. Berendezés és technikai felszerelés a megrendelő igényei szerint.

www.kastelyszirak.info mail: info@kastelyszirak.infotel.: 06 32 485 300



Bécs, AusztriA 2011. április 15–16.

Minősülési időszak: július 1-jétől október 31-ig

3. sziNt

2. sziNt

1. sziNt

teljesítsen 95 cc-t (személyes pontokkal együtt) új csoportjával

 Rally belépőjegyek

 3 éjszaka szállodában

 Repülőút

 Rally belépőjegyek

 3 éjszaka szállodában

 Rally belépőjegyek

teljesítsen 50 cc-t (személyes pontokkal együtt) új csoportjával

Az illető szponzoráljon minimum három első generációs disztribútort, akik elérik az assistant supervisor szintet. 
Minden új disztribútor számára követelmény, hogy elérje az ábra szerint megadott pontértékeket. 

A minősülő legyen „aktív” a minősülési időszak minden hónapjában. A minősülési időszak 2010. július 1-jétől 2010. október 31-ig tart, ezalatt kell teljesíteni 
minden feltételt. A minősülési időszak alatt kell beléptetni az új disztribútorokat, aki közülük szintén szeretne minősülni, annak már a belépés hónapjában is 
aktívnak kell lennie. A belépés dátuma az a nap, amikor a belépő adatai bekerülnek az anyacég számítógépes rendszerébe. Ebben az ösztönző programban csak 
a régión belül történt vásárlások számítanak. Minden alsóvonalas disztribútornak régión belüli címmel kell rendelkeznie. Valamennyi forgalmazó saját felelőssége, 
hogy az ösztönző program szabályait helyesen értelmezze. Kivételes eljárás semmilyen esetben nem lehetséges. Az ösztönző program csakis az ábrán feltün-
tetett feltételeket és jutalmakat tartalmazza. Felmerülő kérdéseivel forduljon ország igazgatójához. A díjak készpénzre nem válthatók, és nem átruházhatók.

teljesítsen 20 cc-t (személyes pontokkal együtt) új csoportjával

Ön (aktív)

Ön (aktív)

Ön (aktív)

assistant supervisor 
minimum 30 CC

assistant supervisor 
minimum 30 CC

assistant supervisor 
+ 2 CC

assistant supervisor 
minimum 15 CC

assistant supervisor 
minimum 15 CC

assistant supervisor 
+ 2 CC

assistant supervisor 
+ 2 CC

assistant supervisor 
+ 2 CC

assistant supervisor 
+ 2 CC



ToTal ponTok alapján

Berkics Miklós 
Szabó József, Szabó Józsefné
Lomjanski Stevan, Lomjanski Veronika 
Krizsó Ágnes 
Varga Róbert 
Herman Terézia  
Leveleki Zsolt, Leveleki Anita
Halmi István, Halminé Mikola Rita
Tóth Sándor, Vanya Edina
Vágási Aranka, Kovács András
Dr. Kósa L. Adolf 
Dr. Németh Endre, Lukácsi Ágnes
Budai Tamás, Budai Schwarcz Éva
Senk Hajnalka  
Brumec Tomislav, Brumec Andreja
Utasi István, Utasi Anita
Stilin Tihomir, Stilin Maja
Juhász Csaba, Bezzeg Enikő
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, Dr. Seres Endre 
Fekete Zsolt, Ruskó Noémi
Bruckner András, Dr. Samu Terézia
Varga Géza, Vargáné dr. Juronics Ilona
Nagy Ádám, Nagyné Belényi Brigitta 
Biró Tamás, Biró Diána
Hertelendy Klára 
Szépné Keszi Éva, Szép Mihály
Zore Jozefa 
Kis-Jakab Árpád, Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Tanács Ferenc, Tanács Ferencné
Orosz Ilona, Dr. Gönczi Zsolt
Buruš Marija, Buruš Boško 
Éliás Tibor 
Kibédi Ádám, Ótos Emőke
Illyés Ilona 
Gecse Andrea 
Lapicz Tibor, Lapiczné Lenkó Orsolya
Becz Zoltán 
Balogh Anita, Süle Tamás
Gergely Zsófia, Dr. Reindl László
Székely János, Juhász Dóra

 

SzemélyeS éS non-manageri
ponTok alapján

Brumec Tomislav, Brumec Andreja
Tanács Ferenc, Tanács Ferencné
Éliás Tibor 
Juhász Csaba, Bezzeg Enikő
Nagy Ádám, Nagyné Belényi Brigitta 
Tóth Zoltán, Horváth Judit
Berkics Miklós 
Futaki Ildikó 
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, Dr. Seres Endre 
Takács Tamás, Takács Tamásné
Andriska József  
Varga Józsefné 
Tuboly Imre 
Jurović Zlatko, Jurović Sonya
Lapicz Tibor, Lapiczné Lenkó Orsolya
Temesváriné Ferenczi Ágnes, Temesvári Andor
Kraljić-Pavletić Jadranka, Pavletić Nenad
Kúthi Szilárd
Varga Géza, Vargáné Dr. Juronics Ilona
Tóth Tamás, Bostyai Emília
Tóth István, Zsiga Márta
Dr. Rokonay Adrienne, Dr. Bánhegyi Péter
Kovács Mihályné, Kovács Mihály
Utasi István, Utasi Anita
Váradi Éva 
Senk Hajnalka 
Dr. Németh Endre, Lukácsi Ágnes
Visnovszky Ramóna, Bognár Gábor
Tóth Sándor, Vanya Edina
Dr. Kósa L. Adolf 
Petrović Jasminka, Petrović Mirko
Dobai Lászlóné, Dobai László
Budai Tamás, Budai Schwarcz Éva
Léránt Károly, Lérántné Tóth Edina
Schubertné Zsákai Ágnes 
Berta Ágnes, Incze Gyula
Vágási Aranka, Kovács András
Túri Lajos, Dobó Zsuzsanna
Tóth János 
Oltvölgyiné Zsidai Renáta 

2010. júniuS
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Novak Császár Jolanda, Biro 2000 Ljubljana (szlovén) Nyomtatás: palatia Nyomda és Kiadó Kft. Készült 30 500 példányban
A cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget. minden jog fenntartva!

www.foreverliving.com



Bath Gelée
 Aloe Vera Gel

Aloe Lips
Forever Bright Toothgel

Royal Bee Jelly
Aloe First

Aloe Vera Gelly - Tube
Aloe Vera Lotion - Tube

Aloe Heat Lotion
Aloe Ever-Shield Stick Deo

Forever Kids
Aloe Blossom Herbal Tea

Forever Fizz

Ajándék:
Póló a 2011-es bécsi Európai Rallyre
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