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Ezt a hónapot szomorú hírrel kell kezdenem. Nagyon kedves barátom, Guy de la Poterie, aki 25 éve volt 
tagja a Forever-csapatnak, eltávozott közülünk. Ezúton szeretném kinyilvánítani mélységes fájdalmamat és 
együttérzésemet kedves családjának. Guy de la Poterie ország igazgató és Eagle Summit-tag volt. Olyan sikereket 

ért el, amelyekről sokan csak álmodoznak. Hiányozni fogsz, kedves barátom!

Néhány hete csak, hogy újra itthon vagyok, és máris egy fantasztikus denveri Super Rallyn vehettem részt. Többen úgy 
nyilatkoztak közületek, hogy ez volt a legfantasztikusabb az eddigi rallyk közül. Remélem, minden évben ezt fogom 
hallani, mivel a csapatunk mindent elkövet, hogy emlékezetes napokat varázsoljanak a számotokra. Újabb és újabb 
lehetőségeket keresünk, hogy hírt vigyünk a Foreverről, hogy minél több emberhez eljuthasson az üzenetünk. Ebben az 
évben az internetet is felhasználtuk e célra: mindhárom nap a technika segítségével közvetítettünk az eseményekről.
Néhány igazán csodálatos új termékkel álltunk elő ebben az évben. Őszintén hiszem, hogy az ARGI+ újabb 
mérföldköve lesz az üzletünknek, és rövid időn belül az egyik legjobban fogyó termékünk lesz. Izgatottan várom az FAB 
energiaital bemutatkozását is: egészen új generációhoz nyit utat a Forever számára. Az eddigi fantasztikus termékek 
mellett ezek új színfoltként jelennek meg a Forever egén. Minél többet tudsz meg ezekről az új termékekről, minél több 
emberrel osztod meg ezt a tudást, annál erősebb fejlődést fog mutatni az üzleted.
Gratulálni szeretnék két olyan disztribútor párosnak, akik bebizonyították 2010-ben is, hogy nincs határ! Az első 
páros Vadimir és Elvira Nabokov Kazahsztánból. Ők 2009-ben 1283 cc-t értek el. Nagyon közel voltak ahhoz, hogy 
minősüljenek a rallyösztönzőre. Tudták, hogy a rallyn való részvétel fontos lehet az üzletükben, ezért Vadim áldozott 
arra, hogy ő és fia ott lehessenek Dallasban. Ez az élmény akkora inspirációt jelentett neki, hogy gőzerővel nekilátott az 
üzlet további fejlesztéséhez, és ebben az évben 1614 cc-vel elérték a hőn áhított célt. Erre a küzdeni tudásra valóban 
mondhatjuk, hogy nincs határ!
Vadimirék azonban nincsenek egyedül. Anna és Patrick Carton Írországból 1000 cc-s eredménnyel zárta a 2009-es 
évet. Ők is érezték, hogy a Super Rallyn való részvétel fontos mérföldköve lehet az üzletüknek, ezért, akárcsak Vadimék, 
ők is saját maguk finanszírozták a részvételt. Náluk sem maradt el a várt hatás, ebben az évben 1500 cc-vel kijutottak 
a Super Rallyre.
Szeretem ezeket a történeteket. Megmutatják, hogy a Foreverben a kemény munka és a hit olyan magasságba emelhet 
bennünket, ahová semmi más úton nem juthatnánk el. Beszéltem már a múltról, a jelenről, és hiszek benne, hogy a 
Forever jövője fényesebben fog ragyogni, mint valaha. Az elmondott példák is bizonyítják, hogy minden lehetséges, 
amikor igazán hiszel abban, amit csinálsz. Rengeteg embernek jelent fantasztikus lehetőséget, egészséget és gazdagságot a 
Forever! Nincs határ!

Rex Maughan
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Ide is elérkeztünk: a Szabadság téren megrendeztük Budapest legnagyobb 
egészségmegőrző-tanácsadó konferenciáját, kiállítását és vásárát: az első Forever 
Egészségnapot.

Közel ötezer résztvevő egészségügyi szűrését végeztük el – az eredményekről a közeljövőben 
be fogunk számolni a sajtóban csakúgy, mint a Siker Napon.
Ez volt az első alkalom, hogy a Forever közvetlenül a nagyközönség felé nyitotta ki kapuit, 
megmutatva ezzel azt az óriási potenciált, ami ebben a vállalatban és munkatársaiban 
rejlik. Azt a hatalmas lehetőséget, amelyet a lakosságnak kínálunk  egy boldogabb, szebb 
és egészségesebb jövő kialakítása érdekében.
A két nap folyamán a szakma legkiválóbbjai beszéltek az egészségmegőrzés alternatív 
lehetőségeiről, a hagyományos orvoslás és a természetgyógyászat együttműködésének 
lehetőségeiről és természetesen a multi level marketing kínálta gazdasági jólétről is 
tájékoztatást kaptunk.
Minden vállalatnak, így a Forevernek is szüksége van pozitív kommunikációra és ismertségre, 
erre pedig kiválóan alkalmas az Egészségnap, hiszen a legjobb szakértők, legjobb oktatóink 
mutathatták be napokon keresztül az egészséges életmód fontosságát.
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a társvállalatoknak is, akik részt vettek az eseményen, 
akik kiállított termékeikkel, szolgáltatásaikkal emelték a rendezvény színvonalát.
Igen fontos hangsúlyoznunk a program társadalmi fontosságát, hiszen egy, a lakosság 
jelenlegi egészségi állapotát tükröző, igen széles körű felmérést sikerült megvalósítanunk, 
ezzel is rámutatva arra, hogy mennyire fontos a megfelelő táplálkozás szerepe egészségi 
állapotunk összképében. Munkatársaink és a nagyközönség körében is kiváló visszhangja 
volt ennek a rendezvénynek, ezért 2011-ben megrendezzük a II. Forever Egészségnapot. 
Reméljük, az időjárás is kedvező lesz, és bízunk benne, hogy még többen el tudnak jönni, 
és élvezni tudják a Forever adta lehetőségeket.

Egészséget és gazdagságot, FLP Magyarország!

Dr. Milesz Sándor
ország igazgató
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Dobogósok újra itthon

Budapest, szeptemBer 11.
Bár nem mindenki volt olyan szerencsés azok közül, akik szeptemBer 11-én eljöttek 
a sportarénáBa, hogy a „super rally különítménnyel” megjárhatta amerikát, ám a 
tengerentúli élmények így is valamiképp áthatják a siker napot. dr. milesz sándor 
vásárfiát is hozott: a magyarország 3. helyét Bizonyító emléktáBlát. 



sokan még kint állunk sorban az esőben, 
amikor bentről már Lui hangja szól: mint a 
templom harangja, a Forever-himnusz jelzi: 

érdemes sietnünk, ha nem akarjuk lekésni a siker 
nap elejét. ahogy beérünk, Lui már a színfalak 
mögött fogad, elújságolja, hogy a himnuszhoz 
készül az új klip: „ahogy a zenében, az üzletben is 
meg kell újulni” – mondja. „Van egy új assistant 
managerem, egy supervisorom, megyek porečba” – 
sorolja lelkesen. más pedig nem megy, hanem jön, 
az amerikát megjárt Szabó József még mindig az 
eagle summit hatása alatt áll: „az ember mindenre 
képes, ha el meri hinni magáról! odakint láttam, 
hogy milyen csodás vezetése van az FLp-nek, hogy 
mit visznek végbe fizikailag-lelkileg… denver 
újra meggyőzött arról, hogy jó helyen vagyok. 
hazahozom a stafétabotot, és elég továbbadnom, 
mondom mindenkinek, gyere, csináld. ja, hogy 
kicsit meg is kell izzadni közben? erről szól az üzlet!
hogy miről szól az üzlet, azt a teremben nagyon 
sokan tudják. Legjobban talán az az ember, aki a 
színpadon épp azt kiáltja: „Bronzérmesek vagyunk, 
gyerekek!” Bizony, dr. Milesz Sándornak van 
mire büszkének lenni: magyarország és a délszláv 
régió ezúttal is harmadik helyen végzett az üzleti 
eredményeket tekintve 143 ország között. „jövőre 
gyertek velünk, akik most nem voltatok!” – mondja 
az ország igazgató, és még egy szokásos ria, ria, 
hungária is belefér. 

Ünneplés ide vagy oda, az élet megy tovább. 
Ám nem mindegy, hogy hogyan. a sportaréna 
közönsége erről hallhat többet egy igazán hiteles 
személytől, dr. Márai Gézától, a szent istván 
egyetem docensétől. Környezet, táplálkozás és 
egészség hármas összefüggésrendszere a téma. 

dr. márai húszéves agrárkutatásai nyomán 
mondja el, hogyan ürült ki mára a 
talaj, és vele élelmiszereink tápanyag- és 
vitamintartalma, miért sok a hiánybetegség 
és az allergiás panasz. nem csoda, hogy 
szükségünk van étrend-kiegészítőkre, ám, 
mint a docens mondja, csakis természetes 
alapanyagúakra. „ezért találtunk egymásra, 
én és a Forever. Én csak ezt tudom elfogadni, 
de a szakorvosi felmérések is ezt alapozzák 
meg” – mondja dr. márai. 
megbízható szaktudásban a Forevernél sosem 
volt hiány. orvos orvost követ a színpadon, sőt 
dr. Rokonay Adrienn háziorvos-reumatológus 
Conquistador Club-tag is. ezúttal ő vezeti az 
orvosi terméktapasztalatok blokkot. 
„ez az, amit sosem un meg a közönség, 



hiszen mindig mindenki új élményeket mond el, 
szakterületétől függően” – mondja adrienn, 
aki szerint amúgy sem lehet elégszer elmondani, 
mennyire fontosak az étrendkiegészítők és a 
természetes hatóanyagok. 

„Fontos, hogy az emberek mindezt orvosoktól, 
egészségügyi dolgozóktól hallják, és persze kihívás 
nekünk, hogy mindezt érthetően adjuk át.”
míg a színpad az orvosoké, az öltöző már az FLp 
csillagaié. egyre nagyobb az izgalom, ahogy szűkül a 
mezőny. a Starlight Dance Company a közönség 
nagy kedvence, eddig sikerrel vette az akadályokat. 
Tóth Tamás épp megigazítja magán a balettszoknyát, 
ami leesni készül róla, ahogy fut a színpad felé. „Babás 
produkcióval készültünk, hiphop stílusirányzatban. 
igyekszünk nem csupán táncolni, de igazi show-t 
is adni. már öt elődöntőn túl vagyunk, igaz, nem 
mindig maximális pontszámmal, de igyekszünk!”

„Töltődni jövünk, itt 
iszonyatosan sok pozitív 
energia van. Akiket idehozunk, 
azokat szeretjük, 
együtt vagyunk, és sokat 
tanulunk. Ezúttal kilencen 
jöttünk. Az orvosok előadása 
mindig érdekes, tudjuk 
használni a munkában, 
de az életben is.”

                                                                    Maczó Rozália, Szentendre



színpadra engedjük a kis csapatot, és már a készülődő Apokrif csinos tagjaival 
beszélgetünk. a lányok néptáncosokhoz képest rendhagyó szerelésben: 
szűk fekete nadrágban és mélyen dekoltált, szűk felsőben várnak a sorukra. 
„szeretnénk a fiatalokhoz is közelebb vinni a zenei hagyományokat, ami nem 
könnyű. ha modernizálva adjuk elő ugyanazt a számot, talán ők is megérzik 
az erejét” – mondja el a csapatvezető, aki húsz éve táncol együtt a társaival. 
szavait igazolja a színpadi siker: ezúttal is zajos. 

a nap fénypontjaként konferálják fel a következő programot: 
dr. Milesz Sándor ország igazgató és Kiss Tibor területi igazgató köszönti 
a minősülteket. az ország igazgató hangsúlyozza: régiónkban az assistant 
menedzserek 60 százaléka továbblép a menedzseri szintre, ami egyedülállónak 
számít európában. Felvonulnak mindazok, akik keményen dolgoztak az elmúlt 
hónapokban: nos, erről szól a siker nap.

„amerikából jöttem” – kezdi előadását Siklósné dr. Révész Edit, aki nem 
jött üres kézzel: ha egyelőre virtuálisan is, de elhozta nekünk a legfrissebb 
termékeket. naptejtől kézfertőtlenítő zselén át energiaitalig terjed a paletta. 
„még tíz év után is izgulok a színpadon. de ez kell ahhoz, hogy jó legyen!” – 



mondja nekünk később edit. „sok új, izgalmas 
dolog van, a cég mindig hihetetlen energiákat 
fordít rá, hogy kidolgozza a fejlesztéseit. 
a denveri rally is hibátlanra sikerült. 

szemtől szemben ülni, akár együtt reggelizni a nagy vezetőkkel: ez 
pótolhatatlan. ilyenkor érzik a forgalmazók, hogy itt valóban ők a 
legfontosabbak.” 
edit után Dr. Nika Erzsébet és Heinbach József senior menedzser 
házaspár az olimpiai ötkarikához hasonlítja a követendő értékeket. 
Cél, csapat, termékek, munka, képzés: ezek a kulcsszavak. de hol itt 
a pénz? – teszi fel az alapkérdést erzsébet, és persze rögtön el is 
mondják. Bár marketingtervüket nehéz lenne egy előadásban 
összefoglalni, az alapokat így is megkapjuk. 
a sonya-show következik – írná most a tudósító, csakhogy most 
valami mást kapunk, jóval többet egy kozmetikai előadásnál, de még 
egy show-nál is. Komplett színpadi produkció, amire régóta készülnek 
a résztvevői, előadóktól táncoson át menedzserekig. 

„Családosan jöttünk, mert ezt a 
programot a gyerekek is élvezik. 
Az üzlet folyamatosan növekvőben, 
egy éve kezdtem komolyabban, de már 
assistant managerek vagyunk. Van egy 
folyamatos fogyasztói kör, amelyet meg 
lehet szólítani. Ez nem olyan bizonytalan, 
mint sok más dolog a mai világban. Mint 
mindenben, itt is vannak gyengébb-
erősebb hónapok, de most, a téli 
időszakban felfutásra számítunk.”

Kiss László, Békéscsaba



„Gyertek közelebb, ezt nem lehet ülve végignézni” – 
buzdít dr. milesz sándor, és valóban, pillanatok alatt a 
moulin rouge-ban érezzük magunkat: látványos tánc, 
jelmezek, csinos lányok, sőt egy cabrio vonul fel! 
Dr. Révész Edit, Hajcsik Tünde, Hertelendy Klára, 
Biró Dia, Bánhidy Fittler Diána fellépése azt 
hangsúlyozza: te is lehetsz sztár. „nem kell tökéletesnek 
lenni, csak megmutatni, amire büszkék vagytok” – hangzik 
a tanítás, és persze az örök jelszó: 
„ne csak álmodd az életet, éld meg az álmaid!”
Berkics Miklós tesz pontot az i-re: „nyugodtan kapjál 
nemet a nappalidban, hogy egyszer ilyen életstílusod 
legyen. repülő vigyen amerikába, kerülj a színpadra. 
dönts, csinálj valamit az életeddel, és légy az FLp új 
sztárja!” – kiáltja a mikrofonba. 
És már jönnek is az új sztárok: július és augusztus hónap 
hódítói a színpadon. Ünneplés, virágok, örömkönnyek. 
a munka azonban megy tovább: Budai Tamás soaring 
menedzser számára az alapkérdés: milyen ember legyek, 
hogy ebből az üzletből megéljek, és boldogan éljek? 
„Váljunk olyan személyiséggé, amiért az emberek leülnek, 
és szóba állnak velünk – mondja. nem halad a vállalkozás? 
sosem a vállalkozással van a baj, mindig veled… Legyél 
jobb ember, mint tegnap voltál, és holnap jobb ember 
leszel, mint ma vagy!”

„Egész évben jók a Siker Napok, de most lesz a legjobb, hiszen mindketten minősültünk, assistant managerré és supervisorrá. Csak másfél 
hónapja kezdtem, igazából még fel sem fogtam… ” „Itt a fíling szenzációs, az ember feltöltődik. Nem lehet egy előadót sem kiemelni, mindig 
van olyan, akiért már megérte eljönni. Aki új, annak meg olyan élmény, hogy ha ez nem győzi meg, akkor semmi!”

                                                                                                 Joó Jutka és Doroginé Balla Györgyi, Békésszentandrás, Makó



„sokszor látok embereket, akik sokat keresnek, de amit magukra 
költenek, az már fillérekben mérhető. nem tudunk élni azzal, amink 
van, ahogy az egészségkultúrát és a pénzkezelést sem tanították meg 
nekünk. példaértékű életet kell élni. Én versenyző típus vagyok, tökélyre 
törekszem, de meggyőződésem, hogy nem nehéz. egy jó élet sosem lehet 
nehéz. ezt a gondolatot talán nem lehet átadni ekkora közönségnek, de 
ha csak néhányan megértik, már volt értelme” – magyarázza tamás 
az előadás után, miért is foglalkoztatja ez a kérdés. 

a filozofálást az FLp Csillagainak újabb taktusai szakítják félbe, de csak azért, 
hogy könnyedebb hangulatban várjuk Tóth Sándor soaring menedzser szavait. 
sándor akár FLp-csillag is lehetne, hiszen fellépése éppoly szórakoztató, mint 
a megelőző műsorszámok. témája: mitől lesz kiemelkedő egy vállalat? ezúttal 
nem lőjük le a poént, de sándor megnyugtat mindenkit: „Cégek jöttek, 
mentek, de te a legjobb helyen vagy.” 

hogy Túri Lajos, vagyis Lui nemcsak énekelni tud, de kiváló üzletépítő 
is, azt régóta tudjuk. a senior menedzser ezúttal megkísérel rangsort 
felállítani idő, pénz és egészség között. „melyik a legfontosabb? ma már 
az időt tartom annak” – mondja, és szavait nem lehetne gyönyörűbben 
alátámasztani, mint egy klippel és máté péter „most élsz” című számával. 

a hatás lenyűgöző, és akik elővették a zsebkendőjüket, most már el se 
tegyék, ugyanis Krizsó Ágnes következik. nem is akármilyen alkalomból: 



napra pontosan 
13 éve kezdte az 
üzletet. a kiváló 
előadó megkísérli 
a lehetetlent: 13 év 
élményeit összefoglalni. 
„maradjon meg a középút, 
az az igazi. ez nagyon nehéz, 
de helyt kell állni, ne hozzunk 
szégyent arra a cégre, amelyiktől azt 
várjuk, hogy az életünk jobbá váljon. 
Én ma elkötelezettebb vagyok, mint amikor 
elkezdtem, és ennek egy oka van: a felelősség, 
amit érzünk a vállunkon. nekem nem volt 
vörös szőnyeg, sok álmatlan éjszakám 
igen, és sok barát, aki elfordult. jöttek 
helyettük jobbak és még jobbak. 
Forgalmazó nagyon sok van. Én nem 
egy forgalmazó akartam lenni, egy 
kellemes, szép életet akartam. És ma, 
amerre megyek, megváltozik a világ 
körülöttem.” Ágié a búcsú pillanata, 
mi is búcsúzunk, de csak 
a következő siker napig!





Amilyen a sivatagos Arizona délen, olyan áthatolhatatlan 
sűrű erdőség borítja északon. Az egybefüggő érintetlen 
természet hatalmas, több Magyarországnyi területével, 

változatos vad-  és növényvilágával lenyűgözi az embert. A 
Maughan-farmok egyike itt található a híres és közkedvelt, 
vadnyugati hangulatú Mormon Lake közelében. A két évvel 
ezelőtti Grand Canyon és a tavalyi dominikai aloeültetvények után 
idén ez a táj adott otthont a soron következő Eagle Summitnak. Az 
Eagle Summit a legjobbak és legnagyobbak találkozóhelye immár 
negyedik éve. Négy éve innen, Mormon Lake-ből indult a 7500 
és magasabb pontértékűek azóta is rendhagyó csúcstalálkozója, és 
idén újra visszatért a Forever-világ legjobbjainak csoportja, hogy 
új kihívásokkal nézzen farkasszemet (apropó, éjjelente a sátorban 
hallani lehetett a prérifarkasok üvöltését). A világ minden részéről 
érkeztek Forever-csúcsvezetők, hogy ezúttal Arizona erdeiben 
tegyék próbára tűrőképességüket, ügyességüket, találékonyságukat, 
és nem utolsósorban felfedezhessék rejtett képességeiket, feszegetve 
saját határaikat. Magyarországot és a régiót Szabó József zafír és 
Berkics Miklós gyémánt-zafír managerek képviselték. 
Az erdei „sas-sátortábor” minden lakóterülettől távol, egy tisztás 
mellett volt. Noha augusztust írtunk, esténként jólesett a hatalmas 
rönkökből rakott tábortűz. Hajnalban, ébredésekkor még csípett a 
levegő és a harmat lassan tűnt csak el a fák, bokrok leveleiről. 
A summit célja idén is az volt, hogy fizikai és szellemi erőpróbákon 
(lovaglás-, lövészet-, sziklamászás-, quadvezetés-, paintball- és 
terep-orientációs gyakorlatokon, feladatokon keresztül változtassa 
meg látószögünket, nyissa fel szemünket addig nem tapasztalt 
dolgokra, és állítson szembe addig elkerült megmérettetésekkel. Az 
eddigi tapasztalatok alapján, a bennünk feszülő félsz legyőzésével 
megváltozunk. Ez a változás jól szolgálja személyiségünk fejlődését, 
növeli önbizalmunkat, emeli az ingerküszöböt, megelégedettséggel 
tölt el, és feljebb helyezi a lécet, hogy újabb célokat tűzhessünk 
ki, ezúttal még nagyobb magasságban. Az Eagle Summit egy 
hét alatt idén is bebizonyította, hogy nem létezik olyan kihívás, 
amivel ne lehetne szembenézni, és ne lehetne sikeresen teljesíteni. 
Számtalan „mumus” vált semmivé, és kiderült, hogy az addig 
került erőpróba az egyik legjobb szabadidős elfoglaltság lehet. 
Volt, aki a ló elejét sem tudta megkülönböztetni a farától az első 
nap, aztán ki sem lehetett szedni a nyeregből. Egyesek a céllövészet 
szerelmeseivé váltak, míg mások ott döntötték el az első remegő 
lábas, biztosítóköteles sziklamászás és ereszkedés után, hogy 
hazatérve felkeresik a legközelebbi hegymászóiskolát. Volt, aki 
pedig csak egyszerűen örült, hogy legyőzte önmagát azzal, hogy 
nekifeszült az addig távolról elkerült tevékenységnek. Nem telt el 

úgy nap, hogy ne szolgált volna valami tanulsággal. Nem telt el úgy 
nap, hogy a cég vezetőitől ne kaptunk volna valami iránymutatást, 
megerősítést. Különleges este volt, amikor Rex és Ruth Maughan, 
cégünk alapítói és tulajdonosai, valamint R’Jay Lloyd, az FLP vezető 
jogtanácsosa és felesége, Anne meséltek gyerekkori barátságukról, 
emlékeikről, álmaikról, terveikről és azok megvalósulásáról. 
Az egyik közeli Maughan-farmon tett látogatás után pedig mindenki 
megtanulhatta, milyen az igazi cowboyélet, és hogy nemcsak a 
szamár, de a borjú is kifejezetten makacs tud lenni, főleg ha valami 
neki nem tetsző dolgot lát készülődni. A lasszó és a bőrkesztyű ugyan 
nem mindennapi eszköze a hálózatépítőnek, itt mégis jól jött. A 
csapatokra osztott résztvevők feladata a tervezést és feladatkijelölést 
követően az volt, hogy a ca. 100-120 kg-os borjakat oltásra, 
billogozásra és alkalmanként herélésre előkészítse. Ennél a feladatnál 
nagy jelentősége volt a csapatban gondolkodásnak. Figyelnünk 
kellett egymásra, alkalmazkodnunk kellett a pillanatonként változó 
helyzethez, támogatnunk, sőt alkalmasint védenünk is kellett 
egymást. A kihívások között az eszmecserére is nyílt alkalom, hiszen 
az Eagle Summitot életre hívó másik gondolat – a győzzük le 
határainkat mellett – a folyamatos felsőszintű eszmecsere a Forever 
vezetősége és a forgalmazó munkatársak legjobbjai között. Számtalan 
gondolat, változtatás, kiegészítés, termékötlet fogalmazódott már 
itt meg, és vált a rendszer részévé, valósággá. Idén is volt lehetőség, 
hogy mindenki megossza az országát, csoportját és önmagát feszítő 
kérdéseket az FLP legfelső vezetésével, és beszámolhasson elért 
sikereiről, alkalmazott új technikákról, értékesítési eszközökről, 
tréninganyagokról. 
Mindezen túl az Eagle Summit-minősültek az egy éve életre hívott 
Forever Giving alapítvány hivatalos nagyköveteiként, az alapítvány 
kuratóriumának tagjaiként jelentős mértékben hozzájárulnak 
az alapítványprojekt munkáihoz, és új projektek kitűzését is 
elhatározhatják. Így indult el az idén, a találkozót követően az afrikai 
moszkitóháló-program is, melynek keretében az adományozott több 
tízezer dollárból sok afrikai településre jutnak el a sok ezer gyermek 
életét megmentő, maláriától védő szúnyoghálók.
Az Eagle Summit a csúcsvezetők randevúja. A legnagyobb 
csoportforgalom szerinti legjobbak állnak új helyzetek elé, hogy 
aztán az ott tanultakat saját csoportjukban adják tovább, üzletileg 
és emberileg is kamatoztatva a tapasztaltakat. A Forevernél sok hely 
van a csúcson, és mindenkiből lehet első. Jövőre, a sok kaland után 
New York városa ad helyszínt a sasok csúcstalálkozójának. 
Te ott leszel?!

Lenkey Péter
Európai Operatív Igazgató
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KIHÍVáS A MARKETINGTERV 
CSúCSáN



Lassan magunkhoz tértünk a denveri forgatagból. 
Harmadikok vagyunk a világon! Búcsúztunk a tovább-
utazóktól, a hazaindulóktól, s reggel már egy új kaland 

felé repültünk: Silver Post Rally Friscóban! Mi kell ahhoz, hogy 
minősülj egy ilyen útra? 2500, vagy ennél több pont egy üzleti 
évben. Megéri vagy sem? Próbáld ki…
Ahogy landoltunk Oaklandben és buszoztunk a város felé, 
kirajzolódtak a régi és újra ismerős sziluettek. 

Mit tudunk a városról?
1776-ban spanyol telepesek alapították azt az Assisi Szent 
Ferencnek ajánlott erődöt és missziót közvetlenül a Golden 
Gate-szoros partján, melyből a mai város kifejlődött. San 
Francisco az 1848-as aranyláz idején hirtelen gyors fejlődésnek 
indult, ekkor vált az USA egyik nagyvárosává. Az 1906-os nagy 

földrengés szinte teljesen elpusztította, ám hamar újjáépült, és 
ma a világ egyik legismertebb városa.
Híres meredek dombjairól, a viktoriánus kori és a modern 
építészet keveredéséről, a ködről, mely akár egy hónapig is 
folyamatosan tarthat.  Ez utóbbit hamarosan tapasztaltuk, 
szerencsére csak két napig. 

A belvárosba érve a legnívósabb szállodában „vertünk 
tanyát”, a The Westin St. Francisben. Ez a hotel volt a 
zászlóshajója annak a törekvésnek, ami a múlt század 
fordulóján Friscót a Nyugat Párizsává emelte. Az épület 
túlélte az 1906-os nagy földrengést, és azóta is kényezteti 
kényelmével, luxusával a megfáradt utazókat és az energikus 
Silver Rally-seket! Nyakunkba vettük az utcákat, felfedeztük 
a nagyjából 7,5 millió lakosú „városkát”.
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aMikor Megtudtuk, 
hogy az FlP az usa egyik 
legnéPszerűbb városába 
szervezi a vezetőknek 
szóló újratöltődést, 
Felvillantak a régi kéPek 
a 2002-es suPer rallyről.  
Frisco, az ezerarcú 
város… ha láttad Már, 
neM Felejted. ha Még neM 
láttad, látnod kell!

2010. AUGUSzTUS 15–19., SAN FRANciScO



A vacsora vidám hangulatban telt a több mint 
500 vezető között.  Ezek az emberek képviselték azt a közel 
11 millió családot, akik a Forever-világban élnek. Egy olyan, 
egy irányba tartó, egymásra figyelő és egymástól folyamatosan 
tanuló, úttörő csapat, akik méltán viszik az FLP zászlaját.
És reggeltől beindultak a programok! Városnézés: ismert 
pontok, jelképek: a Golden Gate híd, az Alcatraz, a Twin 
Peaks, a San Franciscó-i Modern Művészetek Múzeuma, a 
Transamerica Pyramid, a chinatown és a San Franciscó-i 
kábelvasút.
Már itthonról szervezték nekünk a fakultatív programokat: 
Monterrey Bay, vitorlázás az öbölben, helikopteres városnézés…  
Alig győztük szusszal! A kedd délelőtti képzésen pedig füstölő 
tollakkal jegyzeteltük, csillogó szemmel memorizáltuk az FLP-
világ óriásait. Képzeld, amikor először bejutsz a Silver Post 

Rallyre, s rájössz, hogy a 2500 pont átlépése ebben a klubban 
az első lépés. Ezután jön az 5000 cc, a 7500 cc, a 10 000 cc,  
a 12 500 cc… Nagy örömmel köszöntöttük a legújabb 
12 500 cc-s vezetőket, Ligno és Noemia Barbosát Brazíliából!
S folytatódott a buli, FLP-s vezetőktől élt Frisco… 
A búcsúvacsorát egy múlt század eleji stílusú hajón tartottuk 
remek zene mellett, körbehajóztuk az öblöt, megnéztük a 
Golden Gate hidat, s miközben ránk esteledett, a város fényei 
világították meg a magyar régió vezetőinek arcát.
Hamar elrepültek a napok, feltöltődve, telve energiával 
indultunk haza a csapathoz. 
Találkozzunk jövőre a Bahamákon, a 2011-es Silver Post Rallyn!

Fekete Zsolt és Ruskó Noémi 
zafír managerek
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       Egy szelet

Amerika

Miután Denverben véget ért a rally, vasárnap 
repülőre szálltunk. Minden állomáshoz char-
terjáratok vittek, amin csak FLP-sek utaztak. 

Kézipoggyászunkban ott lapultak az új termékek: a FAB (az 
új energiaital) és az új kézfertőtlenítő is. Első célállomásunk 
Las Vegas, a non-stop város volt, ahol forró nyári hangulat 
fogadott minket. Csupa fény, pompa, csillogás és megannyi 
érdeklődő ember, akik minderre kíváncsiak. Fantasztikus és 
egyben pikáns, fényes és hivalkodó, a szó jobbik értelmében. 
Ez mind Las Vegas, az őrült város.  Volt részünk limuzinos 
városnézésben – ezúton is köszönet Berkics Miklósnak 
(gyémánt-zafír manager), aki meghívott minket –, majd egy 
egész napos vízi kiránduláson vehettünk részt a Colorado 
folyón.
Óriási beszélgetések folytak arról, hogy minek örülnének a 
fogyasztók, mire lenne szükségünk (bocs srácok, de itt a női 
vonalat képviseltük inkább). Nagyon tetszett, hogy a vezetőség 
kíváncsi a véleményünkre, és komolyan veszi az ötleteinket. 
Olyannyira, hogy Aidan O’Hare (európai alelnök) fel is 
jegyezte, és átadta Navaz Ghaswalának (az igazgatói testület 
elnöke) a javaslatainkat. Az is kiderült, hogy a női parfümünk 
Aidan O’Hare kreációja. És a legszebb, hogy mindezt a 
Caesars Palace (Las Vegas egyik leghíresebb szállodája, itt volt 
a szállásunk) medenceparkjában ücsörögve beszéltük meg.
Az út során jártunk még Phoenixben, megnéztük a Home 
Office-t. Ültünk Rex székében, végigjártuk a vezetőség irodáit, 
és láttuk a féltve őrzött ereklyéket, a hálózatépítőktől származó 
ajándékokat. Nagy becsben tartott fotók, plakettek, kabalák, 
köszönőlevelek sokasága díszíti az irodákat. Ezután megtekin-
tettük az új gyárat is, a Forever Nutraceuticalt, ahol az új 
termékek is készülnek. Senk Hajnikával (soaring manager) 
azóta is gyakran beszélgetünk az itt eltöltött napokról és arról a 
páratlan lehetőségről, hogy jobbnál jobb vezetőkkel lehettünk 
együtt ez alatt az öt nap alatt: többek között Berkics Miklós-
sal illetve Gidófalvi Attilával és Katikával (gyémánt-zafir 
managerek). Felejthetetlen pillanatokat jelentettek a vacsorák, 
illetve az utazás közbeni motiváló és inspiratív beszélgetések. 
Élettörténeteikből tanulni páratlan lehetőség, mély nyomokat 
hagyott bennünk. Jó volt személyesen látni a céges bemu-
tatókon annyit emlegetett ültetvényeket, és az ott dolgozó 
embereket, akik a forróságban, a tűző napon kézzel 

szüretelik az aloeleveleket. Persze mi – szokásunkhoz híven 
– „megtámadtuk” a traktort egy fotó erejéig, hogy legyen 
bizonyítékunk arra, hogy tudunk „aloézni” is, ha kell… 
Hasznos volt végignézni a feldolgozást, és látni, hogy meny-
nyire figyel a cég az előírásokra, a tisztaságra és nem utolsó-
sorban ránk. Mindig elláttak étellel, itallal (FLP-s víz), hogy 
jól érezzük magunkat az út minden percében. Mindenütt 
osztályon felüli ellátást kaptunk, és gyönyörű szállodákban 
laktunk. Egy amerikai útnál kihagyhatatlan program (a nők 
számára legalábbis) a shopping túra, amire szinte minden 
nagyobb városban volt időnk. Hazafelé kénytelenek voltunk 
pluszbőröndöt venni Biró Diával (soaring manager), hogy 
minden új „zsákmányunk” elférjen. Damásdi Ildikó (manager) 
először vett részt ezen az úton. Számára a leglényegesebb az 
volt, hogy végig a vezetőség, Rex Maughan és Aidan O’Hare 
társaságát élvezhettük. Rengeteg alkalom volt arra, hogy beszé-
lgessünk velük, együtt ebédeljünk, vacsorázzunk, és így jobban 
megismerjük őket. Számos szakmai tanáccsal is gazdagabbak 
lettünk.
Az egyik charterjáraton Aidan közbenjárásával csak mi, a 
magyar csoport utazhattunk a business classon, persze vele 
együtt. Úgy pörögtek az események, és annyira gazdag volt a 
program, hogy azt éreztük, már hetek óta ott vagyunk.
Utolsó állomásunk a sokat megélt nagyváros, Dallas volt. 
Részt vettünk egy városnéző túrán Aidan O’Hare idegen-
vezetésével, végigmentünk a híres Kennedy-útvonalon, majd 
következett a búcsúeste a Southfork Ranchen, rodeórendezvény, 
countryzene és ízletes ételek között: felülmúlhatatlan élmény. 
A Maughan család vendégszeretetének köszönhetően felpezs-
dült hangulat és önfeledt tánc jellemezte az utolsó esténket.
Mindig megragadom az alkalmat, hogy említést tegyek 
szponzoromról, Hertelendy Klára senior managerről, akinek a 
támogatása és türelme nélkül nem lennék itt, és nem élhetném 
meg ezeket a fantasztikus élményeket. 
Azt gondolom, hogy sem a képek, sem az én szavaim nem 
tudják visszaadni azt a hangulatot és töltést, amit egy 1500-as 
amerikai út képes adni. Ott kell lenni, és meg kell élni! Csak 
egy kis munka és egy adag elhatározás, és Neked is sikerülhet 
kedves Olvasó!

Dominkó Gabriella
senior manager

Minden év augusztusában van egy különleges utazás, 
aMit a cég biztosít száMunkra. egy pluszút, aMi a super 
rallyt követően felejthetetlen öt-hat napot biztosít 
az utazóknak. idén fantasztikus csapat képviselte 
Magyarországot a traditional post rallyn, és ettől 
Még különlegesebbé vált az ott eltöltött idő.
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Ne válasszunk 
         magunknak 

csillagot?

K érdezte Petőfi Erzsikétől, amint 
„az országúton végig a szekérrel a 
négy ökör lassacskán ballagott”. 

A Forever szeptemberi Siker Napján ez a 
kérdés nem merült fel, hiszen lázban égett 
a Budapest Sportaréna. Ehhez minden 
bizonnyal hozzájárult, hogy az Apokrif 
nevű csapat tüzes és virtuóz koreográfiával 
lepte meg a csarnokban helyet foglaló 
forgalmazókat, akik kíváncsian várták 
kedvenceik színpadra lépését. Elbűvölő 
produkciókban most sem volt hiány. A zsűri 
pontozása alapján nem versenyeznek tovább, 
de szépen búcsúztak a kiesők: a közönség által 
júniusban visszajuttatott Nógrádi Pro Band 
és a párcserét is „elszenvedett” – ám kétséget 
kizáróan professzionális táncos – Pandúr 
Petra, pontosabban a Dance Style duó. Újra 
maximum pontszámmal büszkélkedhet Sári 
Évi, de a nap legnagyobb meglepetése Bereczky 
Lajos volt, aki személyiségének jókedvet 
fakasztó kisugárzásával még az ExperiDance 
vezetőjét, Román Sándor koreográfust is 
„túlpontozásra késztette”. A zsűriben Berkes 
Gabriella és Horváth Károly mellett helyet 
foglalt még Sebestyén Csaba táncművész és 
Bayer Ilona újságíró. Az öltözőben beszélgetve 
kiderült, az ítészek úgy látják, egyre nehezebb 
lesz a pontozás, a versenyzők megítélése ilyen 
profi produkciók láttán. Ezt csöppet sem 
bánjuk most, a negyeddöntő előtt, hiszen 
mi viszont szívből szeretjük az ilyen kellemes 
nehézségeket…

Frenkó Zsolt
művészeti vezető



Bécs, AusztriA, 2011. április 15–16.

Minősülési időszak: július 1-jétől október 31-ig

ÖtcsillAgos luxus 

3. sziNt

2. sziNt

1. sziNt

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

 Rallybelépőjegyek

 3 éjszaka szállodában

 Repülőút

 Rallybelépőjegyek

 3 éjszaka szállodában

 Rallybelépőjegyek

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 ösztönzőprogramban csak 
a régión belül történt vásárlások számítanak. Minden alsóvonalas disztribútornak régión belüli címmel kell rendelkeznie. Valamennyi forgalmazó saját felelőssége, 
hogy az ösztönzőprogram szabályait helyesen értelmezze. Kivételes eljárás semmilyen esetben nem lehetséges. Az ösztönzőprogram 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

Mindazoknak, akik minősülnek az Európai rally 2. vagy 3. 
szintjére, ötcsillagos luxushotelben biztosítunk szállást Bécs 
szívében. A kérdés már csak az, Bécs melyik luxushotelében 
szállsz meg? le Meridien, intercontinental Vienna vagy Hilton 
Vienna? Az országonkénti hotelbeosztást a minősülési időszak 
után hirdetjük meg. 

progrAM:
április 14.  érkezés
április 15. Délelőtt – szabad program
                Délután – rally
április 16. Délelőtt – Különleges rally tréning   
 vendégelőadókkal
                  Délután – rally
                  Este – szabadprogram



Nehéz szavakba foglalni az érzéseket, amelyekkel 
tele volt a szívünk. Gyönyörű idő mellett, kiváló 
előadók társaságában minden adott volt egy ideális 

rendezvényhez. A Splendid Hotel szép és zsúfolásig telt termében 
Túri Lajos munkatársunk fellépése köszöntötte a vendégeket. 
Ezután a műsorvezető, Biró Diána soaring manager bejelentette 
Magyarország és a délszláv régió ország igazgatóját, dr. Milesz 
Sándort. Vezetőnk arról beszélt, hogy egy ilyen szépségekben és 
lehetőségekben gazdag ország, mint Montenegró (Crna Gora) 
mindenki számára munka- és kereseti lehetőséget nyújt – és 
mind között az FLP lehetőségei a legjobbak.

MoNtENEGró 2010. 09. 04.
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A beszéd után montenegrói rendezvényeink rendszeres vendége, 
dr. Marija Ratković zafír manager hivatásának megfelelő 
pontossággal beszélt az aloe vera szerepéről a megelőzésben és az 
egészséges életmód területén.

Ezután dr. Nevenka Laban előadó, az FLP montenegrói 
tanácsadója érkezett a színpadra. Ő Montenegróban az elsők 
között érte el a manager szintet. tőle és munkatársaitól értékes 
információkat kaptunk a termékek mindennapi használatáról.

Dr. Labant Aleksandar Dakić, az FLP montenegrói területi 
igazgatója követte. Felhívta a színpadra az új supervisorokat, 
hogy átvegyék megérdemelt kitűzőjüket. Köszöntöttük az 
új minősülteket, és biztosítottuk őket arról, hogy szorgalmas 
munkájukat a jövőben is méltó módon jutalmazzuk.

„Faültetésre húsz évvel ezelőtt volt 
legalkalmasabb az idő.
Ez az idő újból elérkezett!” 
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Rajko Radulović assistant manager forgalmazói csapatunk 
tagja már a montenegrói FLP alapítása óta. Beszélt a 
hálózatépítés nehézségeiről az országban uralkodó gazdasági 
válság közepette. „Krízis van, na és?!” – mondta, és így 
folytatta: „A gyémánt is nagy nyomás alatt képződik…”

A kiváló előadások után az a megtisztelés ért bennünket, 
hogy Montenegróban elsőként élveztük az Android zene és 
táncegyüttes fellépését, majd ügyes kezű fodrász és kozmetikus 
munkatársaink bemutatták, milyen egyszerű és könnyű a haj 
és a test festése a Forever termékeivel. Egy igazi Sonya-show-
varázslatot rendeztek.

Dr. Dušanka Tumbas szakszerű módon vezetett be 
bennünket vállalatunk új termékeinek világába. A kiváló 
FLP-termékek kedvező hatásai új dimenziót nyitnak az 
egészséges életmód terén. 
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A végén jött a „hab a tortára”: Lomjanski 
Veronika gyémánt manager! Szerbia 
legsikeresebb munkatársa óriási MLM-es 
tapasztalattal rendelkezik, és mindenkinek 
átadja, aki hajlandó követni őt. „Ha mindenkire 
hallgattam volna, nem lettem volna sikeres 
az FLP-ben! – mondta. – rajtad múlik, hogy 
sikeres akarsz lenni, vagy nem! A döntésed 
következményeivel is számolnod kell. Számomra 
nem létezik olyan gazdasági krízis és nehézség, 
ami megállíthatna. Az idő múlik! Akarod, vagy 
nem akarod?!” – kérdezte Veronika, majd így 
folytatta: „Soha ne törd a fejed olyan dolgokon, 
amiket nem tudsz megváltoztatni!” És valóban, 
abban a percben számunkra ott, abban a 
teremben semmi nem tűnt lehetetlennek.

Aleksandar Dakić
az FLP Montenegro területi igazgatója



1.   Tanács Ferenc        
      Tanács Ferencné

2.   Váradi éVa                                     

3.   OlTVölgyiné Zsidai renáTa                             

4.   Dobai LászLó                       
      Dobai LászLóné

5.   Kovács MiháLyné
      Kovács MiháLy      

6.   Túri Lajos                      
      Dobó zsuzsanna

7.   Dr. roKonay aDrienne 
      Dr. bánhegyi PéTer

8.   Kiss józsef  
      Kiss józsefné       

9.   TeMesvári anDor  
      TeMesváriné ferenczi ágnes         

10. nagy áDáM                                   
      nagyné beLényi brigiTTa
    

      

MAGYARORSZÁG SZERBIA

1.   smiljka radišić                           

2.   BrankO mihailOVić                           
      marija mihailOVić 

3.   Vuk milisaVljeVić                                   
      Tamara milisaVljeVić

4.   saša raDivojević   
      Trnavac Marija raDivojević      

5.   MiLan Prazić                         
      sMiLja Prazić

6.   zoran DjuKić  
      gorDana DjuKić

7.   aLeKsanDar raDović                                   
      Dana raDović

8.   DjorDje saveLjić                                   
      vera saveLjić

9.   Lazar vasiLjević                               
      MiLica gLuMičić  

10. raDan PoPović                                   
      sonja PoPović
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BOSZNIA-HERCEGOVINAHORVÁTORSZÁG SZLOVÉNIA

a Tíz LegsiKeresebb TerMéKforgaLMazó 
a szeMéLyes és non-Manageri PonToK aLaPján

2010. 08.

1.   nedeljkO Banić                              
       anica Banić 

2.   edVard Badurina
      Tea mićić                                                        

3.   nenad PaVleTić 
       jadranka kraljić-PaVleTić

4.   ivan vrLić                                  
      ana vinKović  

5.   Dušan Draščić                
      Marija Draščić

6.   jaKov rogić  
      eLvisa rogić

7.   ivan Lesinger 
      Danica Lesinger

8.   jasna KvaTerniK janKović                       
      ivica janKović 

9.   čoP neLa                               

10. Lorena DroPuLić                                   
      Mario DroPuLić

           

                                

1.   TOmislaV Brumec 
      andreja Brumec

2.   lučanO iskra                               
      rinalda iskra  

3.   danica Bigec                               

4.   inna KragoLniK                                    

5.   Lovro bruMec                               

6.   Tanja Lorenčić                          

7.   sTanisLava vinšeK                                  

8.   gorazD bruMec 
      Karina babić

9.   MarjeTa Krejči hrasTar                                  
      MiLan hrasTar

10. sLavica božniK                              
    

1.   Prim. dr. gOran Franjic                                   

2.   Predrag milOsaVljeVić                                  
       milanka milOsaVljeVić

3.   dr. nedim BahTić                                
      Belma BahTić

4.   ajLa MusTafić         

5.   Marija grabo                            

6.   MuhareM PašaLić                          
      jasMina PašaLić

7.   MirKo babić                           
      naDa babić

8.   nevenKa TrifKović

9.   raDoje KuzManović                            
      naDa KuzManović 
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  AssistAnt mAnAger 
   szintet értek el

Burák Attila & Burák-Kovács Krisztina
Erika Davis & Henry Davis
Gulyás István & Gulyásné Czakó Tünde 
Hegyes Katalin 
Koleszár Tamás 
Kurucz István & Dékány Mónika 
Kupás Deák László & Kurucz Zsuzsanna 
Kocsis Pál & Maczó Rozália 
Morvainé Szabó Edit 
Schlaferné Morzsányi Edit 
Szabadi Attila & Szabadi Attiláné 
Tamás Sándor & Tamásné Kucsma Julianna

                supervisor szintet 
                 értek el

Mile Zsuzsanna & Odermatt Hans-Rudolf 
Bara Imréné és Bara Imre 
Barna Zsuzsanna 
Bartus Pál István 
Bartus Nikolett 
Bartus Brigitta 
Berényi Ferencné 
Csobán Mihály 
& Csobánné Stelkovics Edina

Decker Vivien 
Gordana Djukić & Zoran Djukić
Doroginé Balla Györgyi & Dorogi Zoltán 
Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia 
és Dr. Medgyesi János András 
Dr. Varga Ágnes 
Lorena Dropulić & Mario Dropulić
Esztári Imre & Esztári Imréné 
Esztergályos Márta
Fejszés Ferenc & Perényi Mónika
Ferkóczáné Csécs Ilona & Ferkócza Tibor
Ferkócza Balázs
Gajić Dušanka 
Goldschmidt Norbert 
& Goldschmidt-Nagy Gabriella 
Gömöri Márta 
Halasi Norbert & Ács Renáta 
Hegedűs Mónika 
Hegedűs György 
Huncsik Róbert & Huncsik Róbertné 
Ivanics János & Ivanics Jánosné 
Káplár János & Káplárné Deczki Julianna 
Kiss Attila
Kovács Andrea
Lászka Péter & Lászkáné Czakó Anita 
Mészárosné Markus Mária 
Vesna Maksimović

Markotán Ildikó 
Anica Marković & Aleksandar Marković 
Miladinka Mihailović
Tamara Milisavljević & Vuk Milisavljević
Predrag Milosavljević 
& Milanka Milosavljević 
Moldován Éva 
Moldvay Ildikó
Molnár Judit 
Netyéné Szilágyi Ildikó & Netye Zsolt 
Radan Popović & Sonja Popović
Smilja Prazić & Milan Prazić
Jovica Pribičević & Jelka Pribičević
Rády Antalné & Rády Antal 
Marija Radivojević Trnavac & Saša Radivojević
Djordje Saveljić & Vera Saveljić
Siposné Dr. Tóth Márta
Szabóné Bruder Erika
Szente Gáborné 
Tornyi Gyula & Tornyi Gyuláné 
Antonio Trajkovski & Majda Trajkovski
Vígh Ferenc & Török Mónika 
Vámos Katalin 
Lazar Vasiljević & Milica Glumičić
Gorica Vukadinović
Milena Vukčević
Igor Žokić & Galja Žokić
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MINőSüLÉSEK 2010. 08.

Edvard Badurina & Tea Mičić 
(szponzor: Nedeljko Banić & Anica Banić)

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy managerek lettünk. Idén áprilisban kerültünk az FLP-be. 
Supervisorként júniusban hoztunk egy döntést, hogy a következő porecsi rallyn már managerek 
leszünk, és ez sikerült is. Teljes erőbedobással dolgozunk, és biztosak vagyunk benne, ha így 
folytatjuk, még számtalan gyönyörű pillanatot fogunk átélni. Ezúton mondunk köszönetet 
Banić úrnak és a Jurović házaspárnak, akik önzetlen segítsége nélkül nem értünk volna el 
ilyen sikereket.”

             mAnAger szintet értek el

 



EGyüTT A SIKER úTJÁN
M A G y A R O R S Z Á G ,  A L B Á N I A ,  B O S Z N I A - H E R C E G O V I N A ,  H O R V Á T O R S Z Á G                              K O S Z O V ó ,  S Z E R B I A ,  M O N T E N E G R ó ,  S Z L O V É N I A

MINőSüLÉSEK 2010. 08.

A személygépkocsi-
vásárlás ösztönző        

progrAmjánAk nyertesei

1. szint

Ádámné Szőllősi Cecília 
Balázs Nikolett
Balogh Anita & Süle Tamás 
Bánhidy András
Becz Zoltán
Biró Tamás & Biró Diána
Bodnár Daniela
Tomislav Brumec & Andreja Brumec
Csuka György & dr.  Bagoly Ibolya
Dobsa Attila & Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević & Irena Dragojević
Éliás Tibor
dr. Dósa Nikolett & Dr. Farády Zoltán 
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána 
Anton Gajdo & Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné & Gecző László Zsolt  
Gecse Andrea
Gergely Zsófia & Dr. Reindl László  
Demcsák-Görbics Orsolya Judit 
& Demcsák L. Miklós 
Haim Józsefné & Haim József   
Hajcsik Tünde & Láng András   
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor   
Illyés Ilona
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt & Molnár Judit
dr Kardos Lajos & 
dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István & Kása Istvánné
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Kibédi Ádám & ótos Emőke
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Kovács Gábor & Csepi Ildikó

Kovács Gyuláné & Kovács Gyula   
Jadranka Kraljić-Pavletić & Nenad Pavletić  
Léránt Károly & Lérántné Tóth Edina
Lipp Szilvia & Molnár Mihály  
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán & 
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Major István & Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović & Marija Mihailović
Miklós Istvánné & Tasi Sándor    
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella & Márkus József  
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić & Dušan Nakić   
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona & Dr. Gönczi Zsolt   
Orosz Lászlóné
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka Ilona
Ráth Gábor
Rezván Pál & Rezvánné Kerek Judit
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok László & Sulyokné Kökény Tünde
dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor  
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Tanács Erika
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán   
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné & Térmegi László   
Tóth Tímea
Túri Lajos & Dobó Zsuzsanna
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor  
Vitkó László
Jozefa Zore

2. szint

Dominkó Gabriella
Dragana Janović 
& Miloš Janović
Milanka Milovanović
& Milislav Milovanović 
Révész Tünde 
& Kovács László 
Siklósné dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva 
& Szép Mihály
Varga Géza 
& Vargáné dr. Juronics Ilona

3. szint

Berkics Miklós
Bruckner András 
& dr. Samu Terézia
Budai Tamás 
& Budai-Schwarcz Éva
Marija Buruš & Boško Buruš  
Fekete Zsolt 
& Ruskó Noémi
Halmi István 
& Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Dr. Németh Endre 
& Lukácsi Ágnes
Senk Hajnalka
dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre 
Szabó József & Szabó Józsefné
Tóth István & Zsiga Márta
Tóth Sándor & Vanya Edina
Utasi István & Utasi Anita
Vágási Aranka & Kovács András  
Varga Róbert
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Társaságunk www.foreverliving.com címen elérhető 
honlapján forgalmazóink a 
„FORGALMAZÓI BEJELENTKEZÉS”-re kattintva 
(a belépéshez szükséges jelszót és felhasználónevet havi 
bónuszelszámolásuk utolsó lapján találják) többek 
között az alábbi hasznos információkat érhetik el:
– napi ponteredményeik
– internetes áruházunk
– havi bónuszelszámolásuk
A honlapon egyéb marketinganyagokat, in-
formációkat is találnak, többek között:
– havonta megjelenő folyóiratunkat
– heti hírmondónkat
– eseménynaptárt
– ösztönzőprogramjaink 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 továbbértékesí-
tése mind elektronikus, mind pedig hagyományos 
kereskedelmi csatornákon szabálytalan! Kérjük, 
tanulmányozza Nemzetközi Üzletpolitikánk erre 
vonatkozó 14.2.5 és 14.9.1 pontját. Ugyanitt 
tájékozódhat a tevékenységével kapcsolatos reklá-
mozási (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, 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 hétköznap 
8‒20 óráig, valamint a hétköznap 12‒16 óráig díj-
mentesen 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 termékeket 
futárszolgálattal 2 napon belül – időpont-egyeztetéssel 
– házhoz szállítjuk. Az 1 cc vagy afeletti értékű vásár-
lás szállítási költségét társaságunk átvállalja Öntől.
A Forever Living Products termékeit a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával 
forgalmazzuk.
Tisztelt Forgalmazóink! Értesítünk benneteket, hogy 
2010. november 1-jétől megszűnik az SMS-en keresz-
tül történő pontlekérdezés. Megértéseteket köszönjük!
ORVOS SZAKÉRTŐINK:
Dr. Kassai Gabriella 70/414-2335; Dr. Kozma Bri-
gitta 70/424-6699; Dr. Mezősi László 70/779-1943; 
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
Az ország igazgató általános helyettese: 
Vida Mónika
Tel:+36-1-291-8995/159-es mellék

mobil:+36-70-436-4278
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
Kereskedelmi igazgató: 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
• 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
Honlap: www.kastelyszirak.info
• Sasfészek Étterem
tel: +36-1-291-5474
Honlap: www.sasfeszeketterem.info
A Forever Resorts magyarországi 
intézményeinek igazgatója:
Király Katalin

Tisztelt Munkatársak!
A 2010-es „Áfaváltozások” című új EU-direktíva 2010. január 1-jétől lépett érvénybe. Ebben szerepel az EU-n belüli, határokon átnyúló szolgáltatások

áfatartalma kiszámításának és bevallásának új szabálya. Egy másik EU-tagországból származó bónusz például áfa tekintetében ilyen szolgáltatásnak minősül. 
Ám ezen direktívának nincs pénzügyi hatása az Ön bónuszára. Ha Önnek nincs más EU-országból bónuszjövedelme, akkor teendője sincs ezzel kapcsolatban. 

Csak egy másik EU-országból származó bónusznál kell figyelembe venni az új szabályozást!
Ha önnek van ilyen jövedelme, akkor a változások a következő területeket érintik:

1. Bónuszszámla formája és tartalma
2. A helyi áfabevallási kötelezettség

Mint minden más EU-direktíva esetében, így itt is az egyes országokon múlik az alkalmazás. 
Ez azt is jelentheti, hogy az EU-tagállamok eltérően vezetik be ezeket a szabályokat. 

Így ajánlott mindazon EU-s ország FLP-irodájával felvenni a kapcsolatot, ahonnan 2010. január 1. után önnek bónuszjövedelme származott.
Ha ön rendelkezik uniós áfabevalláshoz szükséges adószámmal, akkor ezt a számot kérni fogják más FLP-irodák is, és változtatni kell majd 

a helyi áfabevallásán is. Javasoljuk, hogy feltétlenül kérjen könyvelői vagy adótanácsadói véleményt ebben a témában. Ha ön nem rendelkezik uniós adószámmal, 
akkor is feltétlenül vegye fel a kapcsolatot azon EU-s ország FLP-irodájával, amelytől bónuszjövedelme származik!
 Az Ön személyes adózási helyzete nagyban befolyásolja, hogyan tud megfelelni az új áfakövetelményeknek. 

Nyomatékosan javasoljuk, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot könyvelőjével.
Üdvözlettel: az FLP vezetősége

KÖZPONTI KÖZLEMÉNYEK MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK KÖZLEMÉNYEI



  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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A négyes nem elég jó

Egy dinamikus, szuggEsztív, 
jElEnségszámba mEnő, 
csinos hölgy, és Egy 
nyugodt, magabiztos, 
dErűs férfi. ilyEn lEnnE az 
idEális mlm-páros? ilyEn is. 
siklóséknak mindEnEsEtrE 
bEvált a rEcEpt. és családot 
lEgalább olyan sikErEsEn 
építEnEk, mint hálózatot. 

SiklóS Zoltán éS SiklóSné Dr. révéSZ EDit



Edit, az előadásaid videói a forever hon-
lapján azok között vannak, amelyeket a 
legtöbben töltenek le.
Edit:  Igen? Nem is tudtam.  

hozzád nem jutnak el a visszajelzések? 
Edit:  De, hogyne, csak leginkább 
a saját csapatunk köréből. Hogy 
mások hányan nézik, hallgatják az 
előadásokat és mennyire szeretik, az 
nehezen mérhető. A rendezvényeken 
sokan megszólítanak, de azt nehéz 
megmondani, hogy ilyenkor mi adja 
az impulzust, a személyiségem, a 11 év 
szakmai tapasztalat vagy csak egyszerűen 
ismerik a nevem. 

nem volt ez mindig így, sokáig 
nemhogy színpadra nem álltál, de az 
üzletépítést is ösztönből végezted.  
Edit:  Az egész nem kimondottan 
üzletnek indult. 1999-ben egy do-
minikai nyaraláson ismerkedtünk meg 
Berkics Mikivel, későbbi szponzorunk-
kal. Jó barátok lettünk, de akkor még 
fogalmunk sem volt arról, hogy mivel 
foglalkozik. Nem kezdett el rögtön agi-
tálni, sem a termékekről, sem az üzleti 
lehetőségről nem volt szó. Végül mégis a 
termékek vonzottak be minket. Hol-
ott kezdetben nem nagyon hittünk az 
MLM-ben, sőt korábban meg is fogad-
tuk, hogy soha többet nem foglalkozunk 
ilyesmivel. 

hogyhogy?  
Edit:  Korábban már dolgoztunk más 
hálózatban, Zolival ott ismerkedtünk 
meg. Ő már akkor magas szinten volt, 
én még jó mélyen, és a vezetőnk kitalál-
ta, hogy Zoli foglalkozzon velem, mert 
ígéretesnek látszottam. Ez jól bejött, 
mert három hónap múlva összeházasod-
tunk. Ennek épp ma 16 éve. 

szép emlékek, ma már mégsem 
vagytok ott.   
Edit:  Azt láttuk, hogy amíg dolgoz-
tunk, addig nagyon jó volt minden, 
ám amikor az esküvőnkre nem jött el 
a vezetőnk, rájöttünk, hogy ha nem 
termelünk ugyanolyan intenzitással, 

onnantól nem vagyunk már fontosak. 
Érzelmileg-emberileg csalódtunk. 

zoltán:  Azt hittem, ismerem az em-
bereket, aztán kiderült, hogy szó nincs 
róla. Itt viszont pont az emberi oldal, 
Berkics Miklós személye lett a garancia. 
Ő megérdemli, hogy a világon a legjobb 
legyen, mert a személyisége elbírja, és 
mert a mai napig ugyanolyan EMBER, 
mint 1999-ben volt, amikor megismer-
tem. Nekem ez a fontos.

szóval mégsem tartottátok a fogadalmat. 
zoltán:  Nem volt rá okunk. Nagyon 
hamar beláttuk, hogy van egy cég, ahol 
jók a termékek, amelyik fizet, ahol jó a 
vezetés. Úgyhogy azt mondtuk, ki-
próbáljuk, és ha Edit meg tudja keresni 
az akkori fizetése háromszorosát, akkor 
nem megy vissza dolgozni a kórházba. 
Egy év múlva nemhogy a háromszorosát, 
de az ötszörösét kereste, úgyhogy nem 
volt több kérdésünk. 

pedig igazi „hivatás” a tiéd. nem sajnál-
tad elhagyni?  
Edit:  De. Csakhogy közben kiköltöz-
tünk a városból, és rájöttem, reggelente 
úgy mennék el, hogy még nincsenek 
ébren a gyerekeim, este pedig úgy érnék 
haza, hogy már alszanak. Mivel havi 
tizenkét ügyeletet tartottam, talán egy 
olyan hétvége lett volna, amit együtt 
tudtunk volna tölteni. Láttam a kollé-
gáim életét is: egyetlen számomra ideális 
házasság, egy nyugodt családi élet sem.

zoli, te nem ügyeltél, 2003-ban mégis 
feladtad a főállásod. 
zoltán:  Pedig én is szerettem, vad-
gazdálkodással és kereskedelemmel 
foglalkoztam tíz éven át. Csak hát 
belefáradtam, és azt láttam, hogy 
a Forever cég az, ahol a befektetett 
munka és a jövedelem aránya messze a 
legkedvezőbb az összes lehetőség közül. 

Edit azt mondja, már 16 éve is sikeres 
üzletépítő voltál, holott nem nagyon 
hasonlítasz a sztármenedzserekre. 
visszafogott vagy, halk szavú.  



zoltán:  Szerintem nálam az lehetett a 
nyerő, hogy a barátaim, ismerőseim előtt 
mindig is hiteles voltam. Az MLM-ben, 
ahogyan mindenben, a személyiség, a 
megbízhatóság a lényeg. Én soha nem 
vertem át senkit, mindenkivel korrekt 
üzletet kötöttem, és amit ajánlok, azt 
meg is tartom.

na de azt mondják, kell egy egészséges 
rámenősség is. 
zoltán:  Az nem az én stílusom. Nem 
teszem meg, hogy ötödszörre is keresem 
azt, aki elsőre-másodikra nem mondott 
igent. Eddig legalábbis nem voltam 
rákényszerülve. 

és Edit? ahogy egykori vezetőd mondta, 
szerinted is jó képességei voltak? 
zoltán:  Őszintén? Akkor még egyáltalán 
nem láttam így. Edit hihetetlen változá-
son ment át, érdemes lenne összeha-
sonlítani az első előadását a mostanival. 
Ő ezért nagyon sokat tett, rengeteget 
olvasott, tanult, naprakész volt mindig 
a szakmai anyagokból, szóval tudatosan 
készült. Az áttörést egy 2000-es alkalom 
jelentette, az Erkel Színházban beszélt. 
Hihetetlen sokat készült rá, a mai napig 
előttem van, annyit izgultunk.

Edit:  Gratuláltak sokan, laikusok is, 
orvosok is, és évekig emlegették. Akkor 
az végre kellő ösztönzést adott. 

beindult az üzlet?  
Edit:  Mondhatni. Bár akkor még 
inkább a segítség részét láttuk. Láttuk, 
hogy működnek a termékek, és hirtelen 

mindenkinek adni akartunk belőle. 
Aztán egy kolléganőm és a nővérem 
üzletét kezdtük el építeni kimondottan 
azért, mert tudtam: nekik nincs más 
lehetőségük. A testvérem Záhonyban 
egyedül nevelt két gyereket ötvenezer fo-
rintból…  a kolléganőm ápolónő, akkor 
jött a harmadik gyerek… nehezen éltek. 

mi van velük ma?  
Edit:  Mindkettő jogdíjas menedzser. 
A nővéremre nagyon büszke vagyok, 
Szabolcs-Szatmár megyében először 
ő épített nagy hálózatot, ő minősült 
elsőként a személygépkocsi-ösztönző 
programra, többször voltak profitcsek-
kesek… közben megismerte a párját is a 
cégnél, három éve összeházasodtak Las 
Vegasban. 

azért gondolom, megvolt ennek az ára.  
zoltán:  Előfordult, hogy egymás 
után 16 hosszú hétvégét töltöttünk 
Záhonyban. Sokszor Miki is jött velünk, 
méghozzá Pécsről! Háromfelé tartottunk 
bemutatót, esténként pedig átbeszéltük 
a tapasztalatokat. De ez még mindig 
a segítségről szólt: a jelölteket először 
emberileg megközelíteni, a termékeket 
bemutatni, és ha beválnak, megszületnek 
az üzletépítők is. 

időközben változott valamit 
az üzletpolitikátok?   
Edit:  Ma már nem ajánljuk fel mindenki-
nek a csatlakozás lehetőségét. Elkezdtünk 
minőségi kapcsolatokban gondolkodni, 
nagyobb hangsúlyt fektetünk azokra, 
akiknél úgy látjuk, hogy többet lehet 

kihozni belőlük. És nem utolsósorban 
megtanultuk felismerni őket. 

zoltán:  Korábban sokszor előfordult, 
hogy bekerült olyan ember, aki nagyon 
dinamikusan, meggyőzően beszélt, 
de azt láttuk, hogy az ismerősei előtt 
hiteltelen. Márpedig nem tudunk olyan 
emberrel üzletet építeni, akinek nincs 
kellő háttere.

hogyan változott az életetek 
a kezdetek óta? 
Edit:  Abból a szempontból nem sokat, 
hogy mindig is aktív életet éltünk. Ál-
landó mozgásban voltunk, bár sajnos 
nem mindig jó értelemben. Egész nap a 
munkahelyen, utána fáradtan haza,  
kevés alvás, állandó rohanás. Zoli 
hajnalban indult a vadásztársaságokhoz, 
sokszor az országot járta, rengeteget 
autózott, nagy pihenések nem voltak az 
életünkben. 

a mostani munkátok sem éppen 
könnyű.
zoltán:  Az igaz, hogy kezdetben még 
aktívabb életet éltünk. De saját ma-
gunkért dolgoztunk, és ez erőt adott. 

Edit:  Az elején nem volt könnyű, 
hogy nem én olvastam az esti mesét a 
lányoknak, hogy a nagymama fektette le 
őket. Emlékszem, Petra egyszer odaállt 
elém, azt kérdezte, mikor lesz ennek az 
egésznek vége. Akkor jöttünk rá, hogy 
őket is be kell vonni. Célokat tűztünk 
ki nekik: kitűnő bizonyítvánnyal velünk 
jöhettek Amerikába. Így amikor a 



kicsinek négyest akartak adni matekból, 
odament a tanárhoz, és addig küzdött, 
amíg javíthatott. Ez lett a mézesmadzag. 
Játékparkok, Disneyland, Grand 
Canyon… hatalmas élmények egy ekkora 
gyereknek.

mit lehet még tudni róluk?   
Edit:  Barbara 15, Petra 13 éves, 
mindketten nagyon okosak és egész-
ségesek. Német nemzetiségi iskolába 
jártak, most már gimnazisták. Barbara 
évfolyamelsőként végzett, de Petronella is 
kitűnő rendszerint. 

melyikük lesz jobb hálózatépítő?   
Edit:  Barbi kolerikus alkatával nagyon 
célirányos, mindent elér, amit kigondol. 
A kicsi meg elvarázsol a személyiségével, 
ha reggel levegőt vesz, estig mondja, és 
hihetetlen humora van. 

ha megkérdeznénk őket, 
mivel foglalkoznak a szüleik, mit 
mondanának?  
Edit:  Ma már biztosan nem azt, mint 
a barátnőm fia, hogy az anyukája 
ügyeletes. Az ő mamája is orvos volt, és 
a fia mindig ezt hallotta ugyanis a nagy-
mamától, aki vigyázott rá. Ez bennem 
maradt nagyon, tudtam, hogy nem 
szeretném, hogy így nőjenek fel. Ha 
most megkérdeznéd őket, Barbara azt 
mondaná, anyukám orvos, Petra pedig, 
hogy üzletépítő orvos. 

nem is akármilyen üzletépítő, ahogyan 
a párja sem. Egy év alatt lettetek 
menedzserek, ami ’99-ben igen jó 
eredménynek számított. rá egy évre 

jogdíjas menedzserek évenként egy-
egy új frontmenedzserrel. jelenleg 
soaringok vagytok. nyolcadik 
éve teljesítitek a profit sharinget, 
harmadszor az autóösztönzőt… van 
egyáltalán, ami megállítson? 
zoltán:  Most sokkal többet kell 
dolgozni ugyanazért az eredményért, 
az elmúlt év már erről szólt. Régeb-
ben jó termékajánlással könnyebben 
lehetett üzletet is építeni, mára viszont az 
üzleti rész propagálása lett fontosabb. De 
üzletet építeni, üzleti gondolkodásra bírni 
embereket talán még nehezebb, mint 
terméket ajánlani. 

Edit:  Így van, először az emberek 
„fejével” kell megküzdeni, hogy üzletet 
akarjanak építeni. Ez nagyobb feladat, és 
néha nincs kellő időnk, energiánk, hogy 
először megoldjuk az ő problémáikat. 
Ezért tartjuk azt, hogy nem kell minden-
áron és mindenkivel kooperálni. 

másokat segítetek a sikerhez. 
személyesen számotokra mi jelent 
még kihívást az üzletépítésen kívül?  
zoltán:  Például megmenteni egy 
kismacskát. Komolyan mondom, 
hiszen kis dolognak tűnik, de amikor 
egy kis állatnak szó szerint visszaadod 
az életét, annál nagyobb siker nincsen. 
Nagyon szeretjük az állatokat, ha 
például árva kismacskát látunk az utcán, 
képtelenek vagyunk otthagyni. Többet is 
felneveltünk már!

Edit:  Igen, ezek jó kis örömök 
az életben. De van a külvilág 
számára látványosabb is: 2008-ban 
megvalósíthattam egy régi nagy 
álmomat: megnyithattunk egy saját 
szépség- és egészségcentrumot. Az 
FLP-s munkánknak köszönhetően a 
jelenleg elérhető legmodernebb gépekkel 
szerelhettük fel. A jelszavam az, hogy 
„Te vagy a legjobb”, mert hiszek benne, 
hogy végső soron az önbizalom a kulcsa 
mindennek. 

a pénz boldogít?  
Edit:  Nem, csak az életszínvonal, amit 
kizárólag pénzzel lehet biztosítani. 
Ennek az üzletnek az a legfőbb előnye: 
olykor engedi pihenni az embert. 

néha arra nagy szükség van. 
nálatok is voltak nehéz családi 
időszakok.
zoltán:  Amikor édesapám 2006-ban 
meghalt, akkor Edit sok mindent 
levett a vállamról. Persze én is 
megcsináltam mindent, amit kellett, 
csak fejben máshol jártam. 2004-
ben pedig Edit nem tudott dolgozni 
fél évig egészségügyi gondok miatt. 
Ezekben az időszakokban alábbhagyott 
az üzletépítés, de az MLM itt mutatta 
meg igazán a maga nagyságát. Attól, 
hogy visszafogtuk magunkat, nem 
változott a jövedelmünk. Amit akkor 
felépítettünk, egyszerűen tovább 
működött.



FOREVER  2010/1034

2010.10.21–28.

18:00, 06:00       Rex Maughan  
 Riporter: Paczolay Klaudia 
18:20, 06:20  Forever-film   
 Hármas erő
18:55, 06:55       Dr. Kósa L. Adolf
 Csapatépítés felsőfokon
19:25, 09:25       Dr. Kassai Gabriella            
 Egészségmegőrzés télen
19:55, 09:55       Dr. Bakanek György 
 Megelőzés az aloe verával
20:15, 08:15       Tonk Emil                            
 A vállalkozás érték 
 – Hogyan képviseljünk értékeket?
20:55, 08:55      Utasi István 
 Célkitűzés
21:25, 09:25       John Curtis 
 Te is Gyémántként ragyoghatsz!
22:20, 10:20       Dr. Samu Terézia 
 Egészséges életmód az FLP-ben                     
22:50, 10:50       Szilágyi Zoltánné  
 A kor nem számít
23:20, 11:20       Sonya-percek 1. rész
 Mézes masszázs
 Sonya-percek 2. rész
 Higiénia
23:25, 11:25       Berkics Miklós
23:55, 11:55       Dr. Bagoly Ibolya  
 Mondd, mit kérnél az élettől?
00:35, 12:35       Rex Maughan 
01:25, 13:25       Aidan O'Hare 
02:20, 14:20       Sonya-percek 3. rész  
 Higiénia és hajápolás
02:25, 14:25       Senk Hajnalka 
 Sírsz vagy nevetsz
03:00, 15:00       Hertelendy Klára  
 A szponzorálás alapelvei
03:20, 15:20       Siklósné dr. Révész Edit        
 Természetes antioxidánsok a  
 megelőzésben és a gyógyításban             
04:00, 16:00       Sonya-percek 4. rész 
 Bőrápolás           
04:05, 16:05       Dr. Samu Terézia
 Merj álmodni!
04:55, 16:55       Senk Hajnalka 
 Egy szakszerűen felépített üzlet
05:25, 17:25      Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
 és dr. Seres Endre
 Zafírok lettünk

 

2010.10.21.–11.18.

2010.10.28.–11.04.

18:00, 06:00       Aidan O'Hare 
 Riporter: Dr. Kósa L. Adolf
18:20, 06:20       Forever film, Hármas erő
18:55, 06:55       Marija Buruš: Az FLP-termékek  
 használata a mindennapokban
19:30, 07:30        Lipp Szilvia és Molnár Mihály
 Hódítók lettünk, avagy a siker útján
19:55, 09:55       Dr. Steiner Renáta
 A te életed, a te döntésed
20:15, 08:15      Sonya-percek 5. rész Sonya Skin Care
 Sonya-percek 6. rész Fleur de Jouvence
20.25, 08:25       Zsiga Márta
 A Forever csodálatos világa
20:50, 08:50       Dr. Milesz Sándor: A személy  
 szerepe a direkt marketingben
21:25, 09:25       Sonya-percek 7. rész, Scrub
 Sonya-percek 8. rész, Marine Mask 
21:30, 09:30        Berkics Miklós: Európa élén
21:50, 09:50       Michael Strachowitz: A siker alap- 
 kövei: attitűd, motiváció, technika
22:45, 10:45       Dr. Gothárd Csaba: A kommuni- 
 káció a kapcsolatteremtés eszköze
23:20, 11:20        Dr. Kiss Ferenc és dr. Nagy Ida                
 Az első igazi nagy lépés 
 – Seniorok lettünk
23:45, 11:45       Dr. Kósa L. Adolf 
 Megvalósított álmaim és céljaim
00:10, 12:10        Rex Maughan. Előadás felirattal 
00:45, 12:45       Sonya-percek 11. rész
 Sonya Colour Collection
 Sonya-percek 12. rész, Alapozás
 Sonya-percek 13. rész, Színpaletták
00:55, 12:55       Az FLP Csillagai I.
01:45, 13:45       Az FLP Csillagai III. 
02:45, 14:45        Tóth Sándor és Vanya Edina
 Álmodj, tervezz, élvezd!
03:15, 15:15       Nógrádi Bence 
03:55, 15:55       Sonya-percek 14. rész
 Sminkpraktikák
 Sonya-percek 15. rész, R3 Factor
04:00, 16:00        A három Grácia beszélget
 Sonya-percek 
04:20, 16:20        Berkics Miklós: 13 év siker
04:55, 16:55        Pere Hilda: Sikertörténet
05:20, 17:20        Hertelendy Klára
 Mindig magasabbra!
05:55, 17:55        Sonya-percek 3. rész
 Higiénia és hajápolás
 

2010.11.04–13.

18:00, 06:00 Forever-film 
 Hármas erő
18:40, 06:40 Dr. Milesz Sándor 
 Riporter: dr. Kósa L. Adolf
18:55, 06:55       Az FLP Csillagai  
 Második forduló, 1. rész
19:50, 07:50       Lenkey Péter 
 Riporter: dr. Kósa L. Adolf
20:00, 08:00       Vágási Aranka és Kovács András
 Cogito Ergo FLP 
20:25, 08:25       Szabó József 
 Hazajöttem
20:50, 08:50       Siklósné dr. Révész Edit  
 Riport
21:10, 09:10       World Rally-élménybeszámolók 
21:50, 09:50       Vágási Aranka és Kovács Botond
22:35, 10:35       Siklósné dr. Révész Edit 
 Riport 2. 
22:50, 10:50       Az FLP Csillagai 
 Második forduló, 2. rész
23:35, 11:35       Aidan O'Hare 
 Az FLP Európa 
00:35, 12:35        Halmi István
 Riport
00:50, 12:50       Nagy János és Nagyné Postás Judit
 NDP 
01:00, 13:00 Halmi István
 Szélesíts!
01:55, 13:55 Gulyás Melinda 
 Bátorság az élethez 
02:15, 14:15 Tonk Emil 
 Vedd komolyan!   
02:55, 14:55       Hajcsik Tünde 
 Riport
03:10, 15:10 Android zenekar 
 & Miss Sonya verseny 
 Sonya miss
04:10, 16:10 Bánhidy András 
 Üzletet, családot építek
04:30, 16:30       Dr. Bakanek György
 A Forever energetizáló termékei
04:50, 16:50 Dr. Gothárd Csaba 
 Én is tanulok, te is tanulsz, 
 mi fejlődünk
05:10, 17:10       Hajcsik Tünde 
 A Forever karácsonya
05:35, 17:35 Berkics Miklós 
 Ti vagytok a legjobbak!

2010.11.13–18.   
SucceSS Day NoN Stop

mûSora az iNterNeteN

www.foreverliving.com



Szeretettel üdvözöllek a Forever Living Products eseménydús világában. Remélem, már 
megtapasztaltad, hogy nálunk nem fogsz unatkozni. A Forever igazán csodálatos hely, 
egyszerre a nyugalom szigete és az izgalmak arénája.

 Egyrészt egy kiszámítható, biztos, határozott jövőképpel és harmincharmadik éve közel 150 
országban stabil üzletpolitikával rendelkező világcég, ahová mindig jó érzés betérni, egy hely, 
ahol ismerősökkel találkozol, ahol jókat beszélgetsz és nyugodtan vásárolsz. Másrészt egy forrongó, 
dinamikus, jövőteremtő Forever, ahol az életed igazán fontos dolgai történnek.
Nálunk egy év annyi, mint máshol öt – tapasztalatokban, élményekben, világlátásban, 

személyiségfejlődésben, előrehaladásban, elismerésben és keresetben.
Még azt sem könnyű felidézni, mi minden történt csak az utóbbi hat-nyolc hónapban!

Voltak csoportképzések minden országban és World Rally Brazíliában. Sok száz 
foreveres képviselte régiónkat a legnagyobb európai rendezvényen, Londonban, 

az Európai Rally és Profitösztönző találkozón. Siker Napok több tízezer 
résztvevővel bel- és külföldön. Belgrádban nemzetközi Siker Nap Aidan 

O’Hare társaságában. Budapestre látogatott a Forever alapítója és 
vezérigazgatója, Rex Maughan és Aidan O’Hare európai igazgató. 

Előtte egész napos nemzetközi menedzsertalálkozó a káprázatos 
sziráki kastélyban.
Szeptemberben Siker Nap Montenegróban az ötcsillagos 
tengerparti  Splanded-birodalomban, ahol James Bond  
(a Casino Royal forgatási helyszíne) is járt egyszer – mi 
többször is fogunk. Mr. Bondnak dolgozni kellett, mi pihenni, 
tanulni és szórakozni mentünk.
A kora tavaszi hónapokban kezdőként is céltudatos foreveresek 
százai kezdték el a poreči Holiday első és második minősülési 
szintjét – az októberi kiírást még ennél is többen teljesítették. 
Két fergeteges nyaralás, képzés, buli három hónap alatt, és ez még 
nem minden: október 31-ig tart a 2011. évi, bécsi Európai Rally 
minősülési periódusa. Hogy állsz a pontokkal? Még erre is van 
néhány napod, használd ki.
Budapesten a kétnapos I. Forever Egészségnap országos 
rendezvénnyel ismét hagyományt teremtettünk, és történelmet 
írtunk. Az első MLM-cég vagyunk, amely „utcára”, emberek közé 

vitte a Forever valóságát, újabb tízezreknek tettük lehetővé, hogy 
megismerjenek és megszeressenek bennünket.

Még egy jó hír! November 1-jétől minden disztribútori 
szinten lévő Forever-tag, aki több mint hat hónapja 
hálózatunk tagja, újraszponzorálási eljárás nélkül, 
szabadon, új belépőként csatlakoztatható.
 Mondtam, hogy nem fogsz unatkozni!

Radóczki Tibor
 soaring manager
területi igazgató

KedvesÚj Sas!



tér  
a szabadságnak

„Mindenhol jó, de legjobb az egészségnapon” – 
mondta ezt a fiam, Benjámin, miután begyűjtötte 
a létező összes ajándékot a helyes válaszaiért cserébe.



Áttörés. Napok óta csak ez a szó jár a fejemben. Az 
egészségnapon is ezt éreztem. Ez a szó az, amivel ma a 
legjobban jellemezhető, hogy mi is történik a Forever 

magyarországi régiójában.
Ahogyan megérkeztem feleségemmel, Brigittával és két 
gyermekemmel, a hétéves Benjáminnal és az ötéves Szonjával 
a Szabadság térre, leírhatatlan büszkeség töltött el: 
„Ezt is megértük!” – adtam hálát. Már maga a helyszín neve, 
„Szabadság tér” számomra szimbolikus jelentést hordozott. 
Hiszen én is ezért kezdtem. A személyes szabadságom zálogát 
láttam meg hét évvel ezelőtt a Forever életfilozófiájában, és 
abban az emberben, akit azóta személyesen is jól ismerek, és 
akitől minden elindult: Rex Maughanban.
Ahogy kis családommal igyekeztünk a térre, éreztük, hogy ez 
a nap történelmi jelentőségű a Forever életében. Az MLM-
cégek életében is. Soha senki még nem volt képes olyan 
tömegbázist kialakítani ezen a piacon, hogy egy ekkora 
nyilvános rendezvényt hozzon létre, mint most a Forever.
Dr. Milesz Sándor, akinek a víziója sokkal távolabbra vezet, 
mint azt egyesek hinnék, ma a csapatával ismét megmutatta, 
mi az a profizmus. Ha egészségnap, akkor legyen nagybetűs 
Egészségnap! Mozgassuk meg az összes erőt, akik ma az 
egészséget, a WHO definíciója szerint szeretnék elérni. 
„Az egészség a teljes testi, érzelmi-értelmi és szociális jóllét 
állapota, és nem csupán a betegség vagy az elesettség hiánya.”  
Szóljon erről a Forever Egészségnap!
 
Honnan is indult a dolog?
A vele készített interjúban, amely a mai napig megtekinthető 
a Youtube-on, ha a „forever” és „egészségnap” kulcsszavakat 
a keresőbe írja valaki, Sándor elmondja, hogy a forgalmazók 
szerették volna, ha nemcsak zárt ajtók mögött, hanem 
küldetésünket felvállalva, nyíltan is megmutatjuk magunkat a 
világnak, Magyarországnak. 



Az ő fantasztikus szervezőereje, nyugodtsága, 
higgadtsága és természetesen emberi 
kapcsolatai tették lehetővé, hogy egy központi 
helyszínt kaphassunk ehhez. 
Ez az ügy ma a legnemesebb. Életminőség-
javítás. Ingyenes szűrővizsgálatok. 
Gyermekprogramok. Információ az 
egészségmegőrzés és az anyagi biztonság 
megteremtése témájában. Finom ételek és 
italok. Joghurtkóstoló. És még sorolhatnám, 
mi minden várta az idelátogatókat. 
 
Azután itt vannak a szereplők. Olyan 
megalapozott szakmai támogatás a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetségétől, hogy 
orvosok, természetgyógyász előadók, 
egyetemi professzorok legjobbjait 
tudtuk felvonultatni a két nap alatt.  
Előadóművészek, akik szenvedélyesen, 
tűzzel égve adják át magukat az 
önfeledt hangulatnak, és persze Forever-
terméktapasztalattal rendelkezve szintén 
közös nyelvet beszélnek az őket néző emberek 
legtöbbjével. Üzletépítők, akiknek nemcsak 
az egészsége, hanem az anyagi helyzete is 
biztonságba került az elmúlt években, akik 
emberi kapcsolataikkal, akárcsak Sándor, 
példát mutatnak a környezetükben levőknek. 
Multinacionális cégek, akik partnerek 
ma abban, hogy az FLP-t egy jó ügy 
képviseletében szponzorként támogassák. 
Rendezett helyszín, fehér sátrak, nagy 
központi színpad, valamint kedélyesen 
egymással társalgó tömeg fogad, ahogyan 
a térre érünk. Sétálva a sátrak mellett 
jönnek az ismerős arcok, és bár az idő még 
szomorkásnak tűnik, mégis mindegyikünk 
arcán mosoly van. Nem kell semmit sem 
szégyellnünk, hálózatépítő hivatásunk 
kiemelkedő állomásához érkeztünk. 
 
Ahogyan az egyik fehér sátor előtt elsétálok, 
komoly tömeget látok feltornyosulni, akik 
mind a sátor belseje felé tekintenek. Többen 
vannak kint, mint bent. Úgy tűnik, valaki 
a fehér lepel alatt tényleg a „tutit” mondja. 
A sátor bejáratával szemben, a játszótéren 
gyermekek szaladgálnak. Ez a Forever-sátor az 
üzleti előadókkal. Ezek szerint kicsit többen 
kíváncsiak arra az előadásra, ami bent folyik 
– állapítom meg magamban. Nem baj, jövőre 
nagyobb sátrat állítunk majd az előadóknak.

A nap boldog beszélgetésekkel telik. 
Közben nézzük a nagyszínpadot és a 
fergeteges előadásokat. A gyermekekre már 
nincs gondom. Átkerültek egy másik világba, 
önfeledten fogócskáznak a homokozóban, 
építenek a műanyag aloe géles flakonokból 
várat. Biztonságban vannak, figyelnek rájuk 
az animátorok.
Közben én is kapom az SMS-eket. „Figyelj, ma 
mégsem tudunk kimenni, mert az idő miatt 
nem merek elindulni.” Aztán jön a másik: 
„Itt vagyunk, merre vagytok?”
Egyik lemondja, másik eljön. Mint a 
hálózatépítésben általában. Persze most én 
is olyanokat hívtam, akik szimpatizálnak 
a céggel és az egészséggel, de nem voltak 
hivatalos FLP-rendezvényen még. 
Szponzorommal, Rex Alexszel összecsörgünk, 
mert ő is azt szeretné tudni, hol talál minket. 
Minden igazgatóm kint van. Balázsék, Sagiék, 
Kriszta, Ágikáék, Rita és Gabó, Pati… Nem 
győzök köszönni, két-három szót beszélni 
velük, és felépíteni őket a civil jelöltjeik 
előtt, hogy aztán a rá következő héten 
találkozhassunk a nyílt bemutatón, ahol 
konkrétan már a hálózatépítés rejtelmeibe 
avatjuk be őket. 

Berkics Miki jön szembe: – Ádám, gratulálok 
az internetes promócióhoz! Révész doktornő 
interjúját egy nap alatt több mint ötszázan 
nézték meg! Elmondom Mikinek, hogy ez 
nem is az én ötletem volt, hanem Lapicz 
Tibié, és a kivitelezés sem ment volna Fekete 
Zsolt és a President’s Club jóváhagyása nélkül. 
De valóban büszke vagyok magamra, hogy 
amatőr kezdeményezésként, mégis futótűz 
jelleggel adtunk hírt magunkról az interneten 
pár nappal a nagy esemény előtt.
Brigi összegyűjti a csimotákat. Leizzadva, 
szokásosan harcolva az „5 percet maradjunk 
még!” szöveggel próbálkoznak, de anyjuk 
hajthatatlan. Holnap is nagy nap lesz, 
folytatódik az áttörés. Több tízezer embert 
várunk. Itt az ideje pihenni. 
Boldogság és elégedettség tölt el. Nem 
vallottunk szégyent. A küldetés teljesítve, 
és megyünk tovább az egészség, az anyagi 
biztonság és a személyes szabadság útján.

nagy Ádám
senior manager



Nyitás a világra
Egy hétvégE képEkbEn

Több minT húsz sáTor, minTegy öTezer szűrővizsgálaT, közel száz véradó, előadások 
három helyszínen, láTványos show-k a nagyszínpadon: az Flp magyarország 13 év 
uTán megmuTaTTa magáT a széles nyilvánosságnak, amikor a budapesTi szabadság 
Téren megrendezTe i. egészségnapjáT. a sok-sok poziTív visszajelzés Tükrében 

egyérTelmű: 2011 szepTemberében újra lesz egészségnap!



„Egyfolytában hozzák az aloés 
flakonokat, csak homokosak, csúsznak, 
ezért piramis helyett várfal lesz belőlük. 
A fő, hogy a gyerekeknek tetszik a játék. 
Az ajándék feltétele, hogy termékeket 
kell felsorolni. Nagyon jól megy nekik, 
van, amelyiket még én sem ismertem…”

Mátyás Ágnes

„Nagy az érdeklődés, rengetegen 
jöttek hozzánk egész nap.
Sokan voltak a foreveresek, akik 
használják a termékeket. Ők sokkal 
egészségtudatosabbak, mint az 
átlagember, és az a tapasztalatunk, hogy 
az egészségi állapotuk is jobb. Mi persze 
mindenkit megpróbálunk az egészséges 
életmódra nevelni.”

Heréd Rozália orvos

„Reggel óta egyfolytában jönnek a 
gyerekek. Sirona ásványvizes palackból 
ugróiskolát készítettünk nekik, az aloe 
géles flakonból akadálypályát, de van 
szerencsekerék és tekepálya is. Sokan 
eleve foreveres pólóban érkeznek, de 
aki nem, nálunk megnyerheti.”

Nagy Móni

„Több mai előadás is sziporkázó 
volt. Meghallgattam Kósa L. Adolfot, 
Klaj Ágnest… Nagyon szimpatikus 
az a törekvés, amivel próbálnak 
egyre szélesebb körben egyfajta 
»emberpéldát« is megsokszorozni. 
Hogy ne csak elméletben legyünk 
pozitívak, hanem az egyszerű 
mindennapokban is.”

Kállai Imre

„Sorban álltam mindenütt, a súlyomtól 
a szívemig mindent megvizsgáltak. Jók is 
lettek az eredmények attól függetlenül, 
hogy a vércukorszintem elég magas. 
Tíz éve ismerem a céget, de most 
kezdtem el komolyabban az üzletépítést. 
Egy ilyen egészségnap nagyon jó arra, 
hogy megismertessük az emberekkel a 
lehetőségeket, amit ez a világ rejt.”

Katzer Katalin

„Szerencsére semmilyen esetünk 
nem volt egész nap, hál’ Istennek 
béke van. Kisebb sérülésekre és 
hasonlókra számítottunk, de 
semmi. Nem véletlenül vagyunk 
egy egészségnapon!”

mentőorvos, Főnix Szolgálat

„A standunkon ki van írva, 
hogy jegyeket lehet kapni 
a Siker Napra.  Sokan 
megkérdik, mi az? De ha 
azt mondjuk, aloe vera, 
úgy már mindenki tud 
minket azonosítani.”

Lengyel Bea



„Kicsit megilletődött voltam… 
állatorvosként szoktam persze előadni, 
de nem a Szabadság téren! Ez egy kicsit 
más. Az az érdekes, hogy az emberek 
hamarabb áldoznak az állataikra, mint 
saját magukra. Sebaj, ez is fejlődik, és ez 
egy fontos új ágazat az üzletépítésben. 
Na, muszáj ennem egy kis csokit az 
ijedségre. De csak mert nincs nálam 
Fast Break…”

Dr. Újhelyi János

„Örülök, nagyon jó nyitni az 
emberek felé, még ha ők nem 
is mindig elég fogékonyak. 
De az előadások megteszik a 
hatásukat. Nagyon érdekes volt 
például az iménti: arról szólt, 
hogy amit eszel, az leszel. Ez egy 
alaptörvény, én ebben hiszek, és 
ezt fogom továbbadni.”

Varga Zsuzsa

„Egy-két vizsgálaton túl vagyunk már: 
testtömegindexet, tüdőkapacitást néztek 
nálam, és mindent rendben találtak. 
Ketten jöttünk a kisfiammal, a férjem 
később csatlakozik hozzánk. Hálózati 
tagok vagyunk fél éve, de egy kis 
motiváció mindig jól jön, ezért szeretem 
a rendezvényeket.”

Vörös Anikó, Budapest

„Előfordul, hogy kávét, cigit, kólát 
keresnek nálunk, de azért ez ritka. 
Sokan megnézik az egészséges 
élelmiszereket, de az ár még 
mindig fő szempont. Pedig hosszú 
távon az egészséges életmódra 
költött minden fillér megtérül.”

Eladó, egészségbolt

„Természetes, hogy végigálljuk a sort! 
Az általános egészségi állapotomra 
vagyok kíváncsi, és itt egy nap 
alatt megtudhatok mindent, míg a 
szakrendelőknél hónapokig kéne 
várni. Itt rögtön ki is értékelik a leletet, 
úgyhogy csak gratulálni tudok a 
szervezőknek!”

Mészárosné Horváth Gabriella, 
Budapest

– What is this?
– The Forever’s Health Day. 
– Forever? 
– Aloe vera…
– Á, aloe vera, ok, good! 
   Forever young!

   Martin, Paris



„A mangalicahurkának nagy 
sikere volt. Kell a tartalmas étel, 
de ilyen alapanyagból mégis 
sokkal egészségesebb. Ha jó 
állapotban van az ember, akkor 
nyugodtan lehet ilyesmit is 
fogyasztani!”

munkatárs az étkezdéből

„Épp egy ír hölggyel beszélgettünk, 
tetszett neki a rendezvény, nem tud 
magyarul, de a hangulat és az emberek 
megtették a hatásukat. Nem erőltetünk 
persze semmit, aki akarja, meghallgatja 
az előadásokat, aki nem, az továbbmegy. 
Én már egy éve építem az üzletemet, 
még nem az igazi, de dolgozom rajta, 
hogy jobban menjen.”

Kristyán Róbert

„Egy ilyen rendezvény kikapcsolódás, de 
szakmai feltöltődés is nekünk. Fontos, 
hogy kölcsönös partneri viszonyt építsünk 
a hasonló értékrenddel bíró szervezetekkel, 
ezért vagyunk itt. Az embereket minden 
érdekli, ami a természetes életmóddal, 
önismerettel kapcsolatos, a mi sátrunkban 
ilyen témájú előadásokat hallgathatnak. 
Szó esik jógáról, numerológiáról… sokan 
stresszesek, telítődtek a városi életmóddal, 
ez viszont egy kis béke szigete itt, a 
Szabadság téren.”

Pál Erzsébet, 
Magyar Természetgyógyászok 
Szövetsége

„Lényeges, hogy az ember ne 
magának tartson előadást. A dolog 
legyen interaktív, lehessen kérdezni: itt 
kezdődik az együttműködés. Persze 
a mennyiség növelése mellett a 
minőséget is kell figyelni. Egy nyitott 
rendezvény fokozott felelősség: még 
nagyobb összehangoltság, még 
pontosabb szervezés kell, mint egy 
belső programon. Ennek ellenére én 
önmagamat adtam, ugyanúgy fordulok 
az emberek felé, mint bárhol másutt.”

Krizsó Ágnes

„Meg kéne érintenünk nemcsak az 
FLP-seket, hanem a laikusokat is. Nekik 
persze nehezebb elmagyarázni, miért 
kell vitamint pótolni, és miért épp 
azokkal a termékekkel, amit orvosként 
13 éve használok. Erre fogom helyezni 
a hangsúlyt az előadásomban. 
Nekem a legfontosabb most az, hogy 
nyitottunk a külvilág felé. Fontos, 
hogy minden ember megértse, 
szükség van erre az életmódra 
és gondolkodásmódra, amit mi 
képviselünk.”

Dr. Bagoly Ilona

„Legtöbben a szűrővizsgálatok iránt 
érdeklődtek, és alapinformációkat 
kérdeztek a cégről. Valaki még nem is 
hallott róla… Nem mindenki jött korrekt 
információkkal, ezeket helyesbítettük, de 
abszolút pozitívnak érzem a hozzáállást, 
akik idelátogattak, akár célzottan, akár 
érdeklődőként, azok kíváncsiak voltak. 
A cél pedig az, hogy aki ebben dolgozik, 
az vigye pozitív hírét a szakmának.”

Gyimesi Orsolya



II. SZINTRE MINŐSÜLTEK

BADURINA EDVARD & MIĆIĆ TEA  •  BUSI GÁBORNÉ & BUSI GÁBOR  •  CSONTOS  SÁNDORNÉ •  DOBOS KRISZTINA  •  
DR. KOCSIS ILONA & DR. SAS VILMOS • DR. SZÉNAI LÁSZLÓ & DR. SZÉNAINÉ KOVÁCS GABRIELLA
• DRENJAKOVIĆ RADMILA • KIRÁLY BARBARA & KIRÁLY ADRIÁN • KOVÁCS MIHÁLYNÉ & KOVÁCS MIHÁLY •
KRAGOLNIK INNA • SEBESTYÉN TIBOR DÁVID • SZABÓ ATTILA • TUBOLY IMRE • VIRÁNYI SZILVIA & SZABÓ ZOLTÁN • 

VRLIĆ IVAN • VUJIĆIĆ VIOLETA & VUJIĆIĆ MILAN • KATONA ÁGNES  &  POLGÁR ANTAL

I. SZINTRE MINŐSÜLTEK

BANIC NEDJELJKO & BANIĆ ANICA • BARA IMRÉNÉ & BARA IMRE • BARANYÓNÉ TAR TERÉZIA • BARÁTH ANETT • BARTUS 
BRIGITTA • BARTUS NIKOLETT • BERÉNYI FERENCNÉ • BOGNÁR KATALIN & BOGNÁR LÁSZLÓ • BRUMEC KARINA & 
BABIĆ GOZARD • BURÁK ATTILA & BURÁK-KOVÁCS KRISZTINA • CSOBÁN MIHÁLY & CSOBÁNNÉ STELKOVICS EDIT • 
DAVIS ERIKA & DAVIS HENRY • DECKER VIVIEN • DJUKIĆ GORDANA & DJUKIĆ ZORAN • DOROGINÉ BALLA GYÖRGYI 
& DOROGI ZOLTÁN • DR. GOMBKÖTŐ GYULÁNÉ • DR. MEDGYESINÉ DR. GESZTESI STEFÁNIA & DR. MEDGYESI JÁNOS 
ANDRÁS • DROPULIĆ LORENA & DROPULIĆ MARIO • ESZTERGÁLYOS MÁRTA • FEJSZÉS FERENC & PERÉNYI MÓNIKA • 
GOLDSCHMIDT-NAGY GABRIELLA & GOLDSCHMIDT NORBERT • GULYÁSNÉ CZAKÓ TÜNDE & GULYÁS ISTVÁN • GYIMESI 
ORSOLYA & GYIMESI LÁSZLÓ • HALASI NORBERT & ÁCS RENÁTA • HEGYES KATALIN • HORVÁT VERONA & HORVÁT 
ANTUN • IVANICS JÁNOSNÉ & IVANICS JÁNOS • JOÓ JULIANNA & KÁVÁSI MIHÁLY • JUHÁSZ ATTILA & GÁL BEÁTA  • JURIŠIĆ 
ZORKA  • KATONA GYÖRGY • KIRÁLY ATTILA & KIRÁLYNÉ TÍMÁR LILLA • KISS ATTILA • KOLESZÁR TAMÁS • KÓNYÁNÉ 
MIKLÓS ERZSÉBET  • KOVÁCSNÉ DR. NAGY RÉKA & KOVÁCS ZOLTÁN  • KURUCZ ISTVÁN & DÉKÁNY MÓNIKA • LÁSZKÁNÉ 
CZAKÓ ANITA & LÁSZKA PÉTER • LUKIĆ DANIJELA & LUKIĆ DJORDJE • MACZÓ ROZÁLIA & KOCSIS PÁL • MARKOVIĆ 
ANICA & MARKOVIC ALEKSANDAR • MÉSZÁROSNÉ MARKUS MÁRIA • MILISAVLJEVIĆ TAMARA & MILISAVLJEVIĆ VUK  
• MILOSAVLJEVIĆ PREDRAG & MILOSAVLJEVIĆ MILANKA • MOLDVAY ILDIKÓ • NAGY GÁBOR & NAGY GÁBORNÉ • 
NETYÉNÉ SZILÁGYI ILDIKÓ & NETYE ZSOLT • POPOVIĆ RADAN & POPOVIĆ SONJA • PRAZIĆ SMILJA & PRAZIĆ MILAN  
• PRIBICEVIĆ JOVICA & PRIBICEVIĆ JEKLA • RÁCZ VIKTÓRIA • RADIVOJEVIĆ TRNAVAC MARIJA & RADIVOJEVIĆ SAŠA • 
RÁDY ANTALNÉ & RÁDY ANTAL • RAFFAY LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ  • SAVELJIĆ DJORDJE & SAVELJIĆ VERA  • SZABÓNÉ BRUDER 
ERIKA • SZENTE GÁBORNÉ  •  SZÍJJ DOROTTYA  • TORNYI GYULÁNÉ & TORNYI  GYULA • TÓTH TAMÁS & BOSTYAI 
EMÍLIA • TÖRÖK MÓNIKA & VÍGH FERENC • VÁMOS KATALIN • VASILJEVIĆ LAZAR & GLUMIĆIĆ MILICA • VUKĆEVIĆ 
MILENA • ZOKIĆ IGOR & ZOKIĆ GALJA • MARKOVICS GYÖRGY & STÉFELY ÉVA • SIMON ZSUZSANNA & BÉNI ROLAND  
• TRIPSIGÁLCZNÉ TANOSS KATALIN & TRIPSIGÁLCZ DIMITROV • PAVLIKNÉ MOLNÁR PIROSKA & PAVLIK LÁSZLÓ
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Étrend-kiegészítők

Az L-Arginin egy rendkívül hatásos aminosav, amit 
a tudósok csak „csodamolekulaként” említenek. Jó 
okkal, mert hozzájárulhat az egészséges vérkeringés 
fenntartásához, a nagyobb véráramlás pedig számos 
testrészünk egészségének megtartását erősítheti.

Az Argi+TM a jótékony L-Arginin mellett 
tartalmaz még: 
• gránátalmát, amely jól ismert antioxidáns 
   hatásáról,
• vörösborkivonatot, amely segít fenntartani 
   az egészséges koleszterinszintet,
• szőlőhéj- és gyümölcskivonatot, amely a szív- 
   ér rendszer és az immunrendszer egészségét 
   erősíti,
• több értékes vitamint, amely nélkülözhetetlen 
   az egészség megtartásához.

Összetételét úgy alakították ki, hogy egy adag 
elfogyasztása biztosíthatja a felnőttek számára 
ajánlott napi  C-, D3-, K2-, B6-, B12- és folsav-
mennyiséget. A hatóanyagok ilyen kombinációjával 
egy olyan új generációs étrend-kiegészítő jött létre, 
amellyel ön egyszerűen támogathatja szervezete 
egészségi állapotát. 

Oldjon fel egy adag Argi+TM-t egy pohár Sirona 
ásványvízben vagy kedvenc aloeitalában, ezzel 
elősegítheti szervezete teljesítménynövekedését, 
és optimális mennyiségű L-Arginint biztosíthat 
családja egészséges táplálkozásához.

ARGI+TM L-Arginin & Vitamin Complex

Fenti megállapítások nem az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakvéleményei. A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. 

•  Az L-Arginin „csodamolekulaként” ismert.  
•  Szabadalmazott összetételű, antioxidáns 
    hatású gyümölcskeveréket tartalmaz.
•  Hozzájárul az egészséges vérkeringés 
    fenntartásához.

EGyÉB ÖSSzETEvőK:
Citromsav, természetes vegyesgyümölcs-aroma, 
xillit, D-ribóz és szukralóz.

A termék fogyasztását beszélje meg orvosával, 
ha ön terhes, szoptat vagy valamilyen betegség 
kezelése alatt áll.

FeLHASznáLáSi jAVASLAt:
Oldjon fel egy adagolókanálnyi mennyiségű  
Argi+TM port 2,5 dl vízben vagy más italban 
naponta egyszer. A javaslatban megadott 
mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet.

C-vitamin         80 mg 100%
D3-vitamin            5 µg 100%
K2-vitamin          75 µg 100%
B6-vitamin         1,4 mg 100%
B12-vitamin         2,5 µg 100%
Folsav         200 µg 100%
L-Arginin             5 g 100%
Szabadalmaztatott 
Forever® gyümölcskeverék:   220 mg 
Szőlőhéjkivonat, gránátalmakivonat, vörösborkivonat, 
bodzalépor, málnalépor, meggylépor, szederlépor,  
feketeribizlilé-por és áfonyalépor

*RDA a felnőttek számára ajánlott napi bevitel %-a.

Tápértékjelölés         1 adag RDA%*

          (10 g)

Energiatartalom:              40 kcal (167KJ)
Fehérjetartalom          0 g 
Szénhidráttartalom          3 g 
  Ebből cukor:          3 g 
Zsírtartalom:          0 g    

PRODUCT # 320
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