


Ahogy mindannyian tudjátok, nemrég érkeztünk haza egy 
fantasztikus Eagle Manager találkozóról, Lake Tahoe-ról. 
Látni azt, ahogy vezető termékforgalmazóink élvezik 

Lake Tahoe szépségét, megismerkednek az új programokkal, 
valamint az ösztönzőkkel, csodálatos volt – ez az, aminek 
minden évben izgatottan nézek elébe. A mi csodálatos 
rendezvényszervező csapatunk tervezte meg az Eagle Manager 
találkozót a legapróbb részletig.  Ahogy igaz az életben és az 
üzletben is, a dolgok nem mindig a terv szerint alakulnak, de 
megtaláltuk a megoldást.

Ahogy előkészítettük az első csoport érkezését, előre-
láthatatlan dolog történt - az időjárási viszonyok miatt számos 
járatot töröltek, így számos termékforgalmazónk a reptéren 
maradt, de nem voltak egyedül… Navaz és én is a reptéren 
voltunk, képtelenek voltunk eljutni Tahoe-ra. Ami csak néhány 
percnek tűnt, valójában 5 óra volt, ezalatt összegyűjtöttük 
a termékforgalmazókat a repülőtéren és szereztünk buszt, 
ami elvitt minket Lake Tahoe-ra.  Az út alatt csodálatos időt 
töltöttünk együtt, fotókat készítettünk és történeteket 
meséltünk egymásnak. 

A járatok törlése valójában „öröm az ürömben” volt és ez a 
nem tervezett kirándulás szemléltette, miről is szól az Eagle 
Manager találkozó, mint például vezetésről, alkalmazkodásról, 
segítségnyújtásról és szeretni azt, amit csinálsz!

Az elkövetkezendő néhány napban a világ összes Eagle managere 
hallhatott erről az üzenetről az anyavállalat vezetőségétől, 
GLT tagoktól és az egymás közötti beszélgetésekben - igazán 
felemelő érzés.

Ha részt vettél a rendezvényen, gratulálok az eredményedhez. 
Ha nem tudtál csatlakozni, miért nem? A 2015. évi Eagle 
Manager minősülési időszak közepén járunk, még sok idő van, 
hogy teljesítsd a minősülési feltételeket. Mit tudnál másképp 
csinálni annak érdekében, hogy biztosítsd részvételedet a 
cancuni mulatságon?

Köszönöm szépen nektek az eltöltött csodás napokat Lake 
Tahoe-n! Már most számolom vissza a napokat  Cancunig!

Áldás 
álruhában
Az egyik legfontosabb vezetői hozzáállást 
Henry Fordtól tanultam: “Ne a problémára, 
a megoldásra összpontosíts!”

Rex Maughan
az igazgatóság elnöke, 

vezérigazgató



Berkics Miklós kihívására csak igent lehet mondani, így annak rendje és módja szerint 
hozzákezdtem életemben másodszor a Clean 9-hez. Szerencsére a környezetem is 
támogatja, így aztán, hogy ne maradjak magányos farkas, kihívtam néhány kollégámat és 

kolleganőmet egy kis megmérettetésre.  A tisztulás mindenkinek jót tesz.
Párom, Annácska - aki elég sokat olvas illetve internetezik - azzal keresett meg, hogy tudom-e 
mit nyilatkozott Angelina Jolie a Garcinia Cambogiaról?  Szóval a művésznő úgy érzékelte, 
hogy e gyógynövény hatására a szervezete a fogyókúrája során csak azokat az ételeket kívánta, 
amelyekre valóban szüksége volt. Na persze, gondoltam én, jó kis reklámfogás. Elkezdtem egy 
hete kedden a Clean 9-et, és láss csodát, valóban: ezt az ételt nem kívánom, ezt sem, sőt, amit 
még egy hete szívesen megettem, azt sem, viszont mást megennék. Igaz, ez az én tapasztalatom, 
mindnyájan másképp működünk, de ez mégiscsak több mint érdekes.  A kihívás első hetében 
karcsúsodtam három kilót és eszméletlenül jól érzem magam, szülinapomra rám sem fogtok 
ismerni! Könnyedebb és még energikusabb lettem, mozgok, és csak annyit étkezem, amennyit 
valóban kívánok. Figyelj te is oda magadra!
Annyira megtetszett ez az életforma, hogy eldöntöttem, hogy millió elfoglaltságom mellett kihívom legalább 30 barátomat, 
kollégámat:  érezzék, hogy törődöm velük. Már tízen el is fogadták a kihívást. Te hány barátodon segítesz?  Tudod mi az érdekes? 
Ezért is fizet a Forever, sőt most a fiatalok a C9-es programmal indulhatnak a közép-kelet európai Mr. és Miss F.I.T. Beauty 
versenyen, ahol rengeteg utazás, szép tájak, fotózások és sok-sok értékes nyeremény vár rájuk. Ne is olvasd tovább, gyorsan hívd 
a barátodat vagy barátnődet, a kihívásról pedig értesíts a Berkics Miklós Forever Clean 9 Challenge Facebook oldalon! Ne felejts 
el jó sok fotót készíteni az átalakulásról!
Jó szórakozást, találkozunk a színpadon!

Hajrá Forever Magyarország!

  

Phd. Dr. Milesz Sándor
  ország igazgató

Kihívás



                        a szeretet ünnepét a testhez és lélekhez 
szóló ajándékok aranyozzák be.  A Forever az idén is fantaszti-
kus ajándékcsomagokkal készül a karácsonyra. Keresd exkluzív 
karácsonyi katalógusunkat raktárainkban,  válaszd ki és vásárold 
meg a neked és szeretteidnek legmegfelelőbb ajándékcsomagot, 
melyet díszcsomagolásban adunk át neked! 
Minden csomag mellé értékes 
ajándékot kapsz!

Body and Soul 

277  I  Aloe Purifying Cleanser

278  I   Aloe Deep Cleansing  
  Exfoliator 

279  I  Aloe Refreshing Toner

280  I  Aloe Balancing Cream

281  I  Aloe Nourishing Serum

  CC 0,599

015  I   Forever Aloe Vera Gel™

062  I   Aloe Lotion

376  I   Forever Artic Sea®

439  I   Forever Daily™

  CC 0,388
 

034  I  Forever Aloe Berry Nectar

037  I   Nature Min®

054  I   A-Beta-CarE®

260  I   Aloe-Jojoba Shampoo

261  I   Aloe-Jojoba 
            Conditioning Rinse

  CC 0,488

015  I   Forever Aloe Vera Gel™

208  I   25th Edition® Perfume  
  Spray for Women
209  I   25th Edition® 
  Cologne Spray for Men

320  I   ARGI+®

376  I   Forever Artic Sea®

 
  CC 0,707



040  I   First

064  I   Aloe Heat Lotion

196  I   Forever Freedom

440 I   FAB X

  CC 0,324

015  I  Forever Aloe Vera Gel™

022  I  Forever Aloe Lips™

047  I  Gin-Chia®

287  I  Relaxation Shower Gel

288  I  Relaxation Massage Lotion

  CC 0,347

015  I   Forever Aloe Vera Gel™

208  I   25th Edition® Perfume  
  Spray for Women
209  I   25th Edition® 
  Cologne Spray for Men

320  I   ARGI+®

376  I   Forever Artic Sea®

 
  CC 0,707

015  I  Forever Aloe Vera Gel™

067  I  Aloe Ever-Shield®

           Deodorant Stick

321  I  FAB Energy Drink™

371  I  Aloe BB Crème/nude vagy
373  I  Aloe BB Crème/cocoa 

374  I  Vitolize™ Men’s vagy
375  I  Vitolize™ Women’s
  
  CC 0,425 (női változat)
  CC 0,418 (férfi változat)

285  I  Aroma Spa Collection

  CC 0,210

A csomagok összetétele és az ajándék változhat.



Hogyan használd a 

Növeld az üzleted a Forever üzletépítő körfolyamatával úgy, hogy az üzletépítő csomagokat 
használod: a Forever Clean 9-et, a F.I.T. csomagokat vagy a Vital5 csomagot! Egyszerű!

csomagokat hálózatépítésre 
és az üzleted növelésére?

Clean 9 (új változat hamarosan)

F.I.T. 1 (hamarosan)

F.I.T. 2 (hamarosan)

Vital5

EnArgi (hamarosan)

• Élvezd a Forever exkluzív termékeit úgy, hogy F.I.T. vagy Vital5 egységcsomagot   
 vásárolsz, majd ajánlhatod családtagjaidnak és barátaidnak.

• Legyen legalább két új, személyesen szponzorált belépőd, akiknek a 2cc vásárlása 
 tartalmazzon legalább egy Forever üzletépítő csomagot.

• Ennyi az egész, ezzel teljesítetted a Forever üzletépítő körfolyamatot.
 Két új termékforgalmazót szponzoráltál, akik nem sokkal ezután maguk is 
 beléptettek 2-2 új termékforgalmazót. Ezzel a hálózatod már 6 új 
 csapattaggal bővült, akiket végig vezethetsz az üzletépítő körfolyamaton.

Az üzletépítő körfolyamat egy napot, 
egy hetet vagy egy hónapot vehet 
igénybe, ez csakis rajtad múlik. Teljesíts 
3 kört és a csapatod 90 vagy még több 
tagból áll. Folyamatosan ismételd meg az 
üzletépítési körfolyamatot és taníts meg 
másokat is erre. 

Bármilyen célt, álmot el tudsz érni, nincs 
határ. Jobb közérzeted és szebb kinézeted 
lesz, ráadásul nagyszerű úton haladsz, 
hogy minősülj a Chairman’s Bonusra és 
olyan bónuszra tegyél szert, amellyel 
megváltozhat az életed!

YOU

YOU



Örömmel értesítünk Benneteket, hogy szenzá-
ciósan beindult a Berkics Miklós Clean9 Challenge, 
ezért úgy döntöttünk, hogy a C9-el elinduló új 
belépőknek versenyt hirdetünk a Forever MR. és 
MISS F.I.T. Beauty 2015 címekért. A versenyzők 
nemcsak szépségben és fittségben, hanem tudás-
ban is összemérik tehetségüket, ezért akik például 
verssel, prózával, tánccal vagy akár énekkel is 
tudják színesíteni fellépésüket, előnyben részesül-

nek a kiválasztás során.

A veRSenyen vAló RéSzvéTel FelTéTeleI:

 -  be nem töltött 25. életév 
 (1989. nov. 1. után születettek)
 -  2014. november 1. utáni regisztráció
 -  C9, vagy annál nagyobb értékű Touch 
    megvásárlása a belépéskor

e-mailben várjuk a fényképes 
jelentkezéseket a flpbudapest@flpseeu.hu 
címre, a tárgyrovatba kérjük feltüntetni 

a “Mr. F.I.T.” vagy Miss F.I.T.”  szöveget.

Magyarországi középdöntőre 2015. május 16-
án este a Syma Csarnokban kerül sor, régiónk 
döntőjét pedig a Gyémánt Holiday Rally keretén 
belül rendezzük meg: 2015. október 2-án a MR., 
október 3-án pedig a MISS F.I.T. Beauty győztesét 
fogjuk kiválasztani. emellett számos igen ér-
tékes ajándékot adunk át a verseny során min-
den résztvevőnek. Az első helyezettek jutalma 
exkluzív megjelenés a Forever Magazinban és más 

kiadványainkban.

A GyőzTeSek  1 éven áT A  FoReveR 
ARCAI  leSznek!





A jubileumi, tizedik HolidAy RAlly immáR másodszoR, ám egyúttAl utoljáRA keRült meg-
RendezésRe opátijábAn, jövőRe ismét visszAtéR koRábbi HelyszínéRe, poRecsbe. nemcsAk 
A Helyszín lesz más A következő ősszel, HAnem A képzés is megújul: mostAntól Az i. 
gyémánt HolidAy RAlly-Re  minősülHetnek  Régiónk nyolc oRszágánAk foRgAlmAzói.

Induljon bárhonnan is a régióból, bármelyik forgalmazói szint képviselőjeként a 
Forever cég jóvoltából, mindenki számára nagyszerű érzés megérkezni ide, ahol 
a jó hangulatú, ámde kissé kimerítő út végén megszállhatunk a teljes ellátást 

nyújtó szállodákban, bejárhatjuk a gyönyörű várost, illetve birtokba vehetjük a 
Rally helyszínét, a Kvarner Hotelt. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a lehető 
legideálisabb körülmények között tanulhassunk a legsikeresebb vezetők előadásai 
által.

1. NAP – HASZNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPOKTÓL
A hagyománnyal idén sem szakítva most is Jadranka Kraljic-Pavletic senior eagle 
és Lapicz Tibor soaring manager vezényletével zajlik a program. Minden jelen lévő 
ország képviselőit külön köszöntik, majd röviden ismertetik, hogy mi vár ránk az 
előttünk álló hétvégén. A színpadra szólítják dr. Milesz Sándor ország igazgatót, 
azt az embert, aki mindnyájunk példaképeként 1997 óta irányítja a régiót, a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetségének alelnöke, életműdíjas természetgyógyász, 
hat gyermek édesapja és nem mellesleg zafír manager. Irányítása alatt mára a 
Forever Magyarország és a délszláv régió Európa egyik legmeghatározóbb forgalmú 
régiójává nőtte ki magát. Az ország igazgató külön köszönti a  Chairman’s Bonus 
csapat tagjait, az Eagle Managereket és persze az újonnan minősült supervisorokat, 
hisz ez a szeminárium leginkább hozzájuk szól, értük jött létre: „Nagyon büszkék 
vagyunk rátok, fantasztikusan jó a csapat, az új supervisorok pedig az új motorjai a 
Forevernek! Jó tanulást és egyúttal jó szórakozást kívánok!”

MEGFELELŐ TÁPLÁLKOZÁS, JÓ KÖZÉRZET
Elsőként Siklósné dr. Révész Edit soaring manager, az FLP magyarországi 
Orvos Szakmai Bizottságának elnöke az aloe vera gyógynövény hatásairól tart 
tájékoztatót. „Az aloe vera négy és fél ezer éve áll az emberiség szolgálatában, már 
a görögöknél is a szépséget, a nyugalmat, a szerencsét és az egészséget jelentette. 
A több mint 300 aloe faj közül a legnagyobb hatékonysággal az Aloe Barbadensis 
Miller rendelkezik.” 240 féle hatóanyagának köszönhetően számos jótékony hatása 
van, többek között aminosavakat, ásványi anyagokat, enzimeket és vitaminokat 
tartalmaz. „Önmagában az elméleti tudás nem elég, az is nagyon fontos, hogy 
reggelente mindannyian igyuk meg a gél adagunkat, és üzletépítőként tartsuk be 
az első számú szabályt, a 100 %-os termékfelhasználást.”



Dr. Seres Endre zafír manager, aki szkeptikus sebészként először nem hitt a termékek jótékony hatásában, 1997 novemberében kötelezte 
el magát a Forever hálózata mellett, és mára feleségével együtt az egyik legsikeresebb orvosházaspár régiónkban. „ Az átlagember 
naponta 8-10 gyógyszert szed 60 éves korára, míg a feleségemnek és nekem  egyetlen tablettát sem kell szednünk hála a lassan 17 év óta 
fogyasztott foreveres termékeknek.” Szakmai előadásában beszél hazánk főbb halálokairól, melyek a szív- és érrendszeri-, a daganatos-, 
az emésztőszervi- és a légzőszervi betegségek. „Egyik létfontosságú szervünk a szívünk, amely gigászi munkát végez többek között a 
percenkénti 70 szívizom összehúzódással. A szív hibátlan működéséhez mindenekelőtt a keringésünknek kell tökéletesnek lennie.” 
A leggyakoribb rizikófaktorok a magas vérnyomás, a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód. Ahhoz, hogy minél magasabb 
minőségi életkort éljünk meg, elengedhetetlenül fontos a megelőzés, melynek egyik legjobb módja a rendszeres termékhasználat 
már a magzati élettől kezdődően. Dr. Samu Terézia soaring managernek, a Forever Magyarország hivatalos orvos 
tanácsadójának mai témája az egészséges életmód a Foreverrel. „Az egészség 
a saját felelősségünk. A cukor, a liszt és a növényi olajok túlzott fogyasztása helyett 
igazi élelmet, és ne pedig feldolgozott készételt fogyasszunk!” Mivel a zöldségek és 
gyümölcsök vitamin- és nyomelem tartalma drasztikusan visszaesett az utóbbi 
évtizedekben, legalább ötször annyit kéne ezekből fogyasztani, hogy elegendő 
vitamin és ásványi anyag jusson a szervezetünkbe. Ezt a hiánypótlást leginkább 
a minőségi étrend-kiegészítőkkel tudjuk elérni. „A táplálkozásunk során sok 
méreg is kerül a szervezetünkbe, ezért szükségszerűen méregtelenítenünk is 
kell,  emellett a testmozgásnak is be kell épülnie a mindennapjainkba.” Kezdjük a 
napot a termékekkel, tervezzük meg a teendőinket, hogy elkerüljük az időzavart! 
„Csináld, de ne azért mert kell, hanem azért, mert szereted!”
Huszonhét éve dolgozik gyermekorvosként és tizenöt éve csatlakozott 
az FLP-hez Vargáné dr. Juronics Ilona soaring manager,  Dr. Németh 
Endre szülész-nőgyógyász, tisztiorvos és természetgyógyász, 
szintén soaring manager és a Forever Magyarország hivatalos 
orvos tanácsadója. Idén is ketten együtt koordinálják a 
„Terméktapasztalok” programrészt, amely során forgalmazók 
mesélnek saját pozitív tapasztalataikról.

CSAPATJÁTÉKOSNAK LENNI JÓ
Herman Terézia soaring eagle manager 1997-ben 
regisztrált a Foreverhez és ma az FLP alapjairól mesél 
nekünk. „Az emberi alkotóképességnek minden olyan 
teljesítménye, melyre elismeréssel és csodálkozással tekintünk 
nem más, mint a kitartás ellenállhatatlan erejének példája és 
megnyilvánulása.” Akik kezdőként vannak itt, és most indulnak 
neki ennek az üzletnek, azok ebből a rendezvényből erőt tudnak 
meríteni. Ahhoz, hogy igazán képviselni tudjuk ezt az üzletet, 
mindenekelőtt meg kell ismerni a céget és annak példamutató 
vezetőit, a termékeket és a marketingtervet. „Számít rád a cég és 
fontos vagy neki” Fontos, hogy legyen egy álmunk, ami igazán meg 
tud mozgatni azért, hogy aztán mindent meg is tegyünk annak 
eléréséért, azonban arra vigyázzunk, hogy ne ’nyomuljunk’, csak 



építsük a vállalkozásunkat.” A személyiségfejlődés is elengedhetetlen feltétele annak, hogy be tudjuk vonzani az embereket. 
Belosa Stjepan eagle manager és senior manager feleségével együtt építi közös hálózatukat Horvátországban. Neki a 2012-es budapesti 
Európai Rally adott nagy lendületet, ahol látták a szponzorukat senior managerként minősülni, és elkezdett hinni abban, hogy ez neki 
is sikerülhet. Az ő életében a Holiday Rally kiemelt helyet foglal el, hisz utána mindig sikerült továbblépniük az üzletben. Míg az elsőn 
supervisorként, a másodikon már managerként a harmadik Holiday Rally-jükön immáron senior managerként lehetnek jelen. „Ha én képes 
voltam rá, mindannyian képesek vagytok rá, de ehhez bizonyos dolgokat meg kell változtatnunk önmagunkban. Néha fáj ugyan a sikerhez 
vezető út, de az csak egy pillanatnyi állapot és ez a fájdalom gyorsan elmúlik.” Akik ma itt vannak supervisorként, azok saját kezükbe 
vették a sorsukat és maguk döntenek arról, hogy milyen irányba halad az életük. Stjepan mindenkit megkér, hogy írja le a legnagyobb 
félelmét egy papírra és aztán ezt dobja be a tengerbe, hadd ússzon el a félelme, ami addig akadályozta a feljebb lépésben.  Nagy Ádám 

senior eagle manager egy nagy multinacionális céget hagyott hátra, amikor a Forever 
vállalkozásban megfogta őt a passzív jövedelem lehetősége. „Élj egy olyan életet, 

ahol megtalálod a saját hangodat, és inspirálsz másokat is arra, hogy megtalálják a 
saját hangjukat.” Amikor meghozzuk a döntést a Forever mellett, akkor a szívünk 

fog elindítani, nem az anyagiak. Ha megvan az igény, hogy miért kezdjük 
el ezt a vállalkozást, akkor az kiindulópontnak ugyan jó, de aztán 

a hogyant a szponzorunk segítségével be kell ültetni a napi 
gyakorlatba. Be kell tervezni a naptárunkba a meghívást, a 

bemutatót és a konzultációt. Nagyon fontos a statisztika 
is, minden egyes nap végén adminisztráljuk le az aznapi 
meghívások eredményeit a későbbi siker érdekében. 
Dicsérni és motiválni minden munkatársunkat a saját 
személyiségtípusa szerint kell. „Egy új szokást úgy 
tudunk kialakítani a legkönnyebben, hogy kitűzzük 
a jutalmat, amit elérhetünk általa.” Nesic Vitomir 
manager korát meghazudtolóan 60 év felett is 
komoly csapatjátékos.  „A mi munkánk egy folyamat, 

amiért rendszeresen kell dolgoznunk, és ehhez 
rendeznünk kell magunkban a dolgokat. Ahhoz, 

hogy egy csapatot fel tudjunk építeni fontos, 
hogy megtaláljuk a közös célt a családon 
belül is, hisz ez fog minket aztán előre 
vezetni.” A vezetőnek kell, hogy legyen egy 
víziója és persze megfelelő tudása ahhoz, 
hogy működjön a csapata. Könnyű dolga 
van egy ilyen csapat tagjának, mert tudja, 
hogy olyan vezetője van, aki a megfelelő 
irányba viszi őt. Egy hagyományos 
munkahelyen az ember csak a munkaadója 
javára dolgozik, itt azonban minden 
egyes tag a szponzora segítségével a 
saját és egyúttal a hozzá tartozó emberek 
boldogulásáért tud tenni. 



Halmi István 2012-ben lett gyémánt-zafír manager, és immár 15 éves múltra tekint vissza története az FLP-vel. „Egy hagyományos családi 
vállalkozás elindítása rengeteg lemondással jár. Abba nem kevés pénzt és időt kell beletenni, amit a családunktól veszünk el. Herman 
Terézia volt a kiváltó oka annak, hogy egy másfajta családi üzletépítésbe kezdjünk. Megkeresett minket ezzel a lehetőséggel, ami aztán 
gyökeresen megváltoztatta az életünket. Nekem az a családi hálózatépítés, hogy együtt tudunk megélni mindent, és hogy annyi időt töltünk 
a gyerekeinkkel, amennyit csak szeretnénk. A Forever egy olyan életérzést, egy olyan fajta családi üzletépítést tud nekünk adni, aminél 
megengedhetjük magunknak, hogy akár hónapokra elutazzunk anélkül, hogy ennek kárát látná az üzletünk, hisz az akkor is működik, 
ha mi nem vagyunk éppen  jelen.”  Vágási Aranka gyémánt-zafír manager, egykori élsportoló, háromdiplomás tanár 1997 óta építi az 
FLP vállalkozást családjával. Nagyon fontos, hogy rendezvénytől rendezvényig tudjunk szinteket ugrani, hisz ezzel lehet igazán lemérni a 
szemináriumok hasznát és eredményességét.  „A supervisori szint már ismerkedés a marketingtervvel, de innentől kezdve a manageri szintet 
kell célba venni, ami azoknak jár, akik mindent meg is tesznek érte.” Ha rendszeresen fogyasztjuk a termékeket, akkor a jó tapasztalatainkkal 
rengeteg embert meg tudunk nyerni, ha nem is hálózatépítőnek, de fogyasztónak mindenképp. 4 olyan embert kell találnunk, aki eléri a 
supervisori szintet, és akkor stabilan ki fog domborodni a manageri szintünk. „A Foreverben mindenki sikeres lesz, aki nem hagyja abba!”  
Szabó József zafír manager hitének és szorgalmának köszönhető, hogy 1997 tavaszán elindult az FLP Magyarország sikertörténete. 
„Egy ilyen képzésen meg kell érezzük ennek a lehetőségnek az üzenetét. Meg kell változtatnunk a világról alkotott képünket ahhoz, hogy 
nyitottabbak legyünk az új és jó dolgokra.” Nem szabad megelégednünk a már elért szintünkkel, a továbblépéshez túl kell tudni lépni a 
saját árnyékunkon. Alázattal, tisztességgel és szerényen kell ezt az üzletet építeni. „Az emberek nem azt fogják csinálni, amit mondasz nekik, 



hanem amit látnak tőled, tehát egy jó és követendő példának kell lennünk számukra.” Gidófalvi Kati és Attila gyémánt managerek és GLT 
tagok foreveres sikertörténete 2008-ban kezdődött, és azóta a cég történetének egyik legeredményesebb hálózatépítő párosává váltak 
szinte minden előttük lévő üzleti rekordot megdöntve.  Katika szerint mindenkinek magának kell tudnia, hogy mi az ő álma, hogy mik az ő 
tervei, de ha az embernek van egy igazi, belülről jövő inspirációja, amiért hajlandó a komfortzónáját elhagyni, akkor a Forever az a lehetőség, 
amivel megéri ezekért küzdeni, mert itt megfizetik ezt, és megkapja cserébe azokat a dolgokat, amiket szeretne. „Ez egy hihetetlen üzlet, 
ha azzá teszed magadnak. A hozzá való kulcs nálad van és rajtad múlik, hogy ezt beteszed-e a zárba és mikor fordítod el."  Attila azt üzeni 
a színpadról, hogy a hálózatépítéshez először is rendet kell tenni a fejünkben, és nagyon elszántnak kell lennünk. Tudnunk kell, hogy mit 
akarunk ettől az üzlettől, és ezen az üzleten keresztül az élettől. Adj az életedből 5 évet ennek az üzletnek, amikor azt keményen építed, mert 
kényelmesen nem lehet igazán nagy eredményt elérni. Akkor van probléma a szponzorálással, ha nem vagy még ehhez megfelelő ember, 
hisz nem elég behozni az újakat, bent is kell őket tartani, ezért meg kell őket érteni és tudni kell, hogy mikor mit kell nekik mondani. Amit te 
mutatsz ebben az üzletben, az fog másolódni, ezért nagyon fontos, hogy a munkánknak példaértékűnek kell lennie. „Én az álmaimnak élek, de 
a jelenben, mert a ma számít, hisz nem tudjuk, hogy lesz-e holnap. Egy dolog tud igazán hosszú ideig fókuszban tartani, és ez nem más, mint 
az álmod.” Supervisorként a lelkesedés és a szenvedély tovább tud vinni a manageri szint felé, azonban emellett meg kell tanulni használni a 
rendelkezésre álló eszközöket. Könyvekkel és hanganyagokkal tudjuk a lelkünket és a szellemünket táplálni, valamint a szemináriumokat is 
jobban ki kellene használni, még több új érdeklődő meghívásával. 
Decemberi lapszámunkban folytatjuk a beszámolót a szombati nap összefoglalójával.

Hűbér tünde



Megvetted Már a jegyed a következő gyéMánt képzésre? 

2015 februárjában ismét fantasztikus előadásokkal várnak Berkics Miklós és dr. Milesz sándor házigazdák.



Soha jobb indítáSt egy nemzetközi 
rendezvénynek! tánccal kezdődik a Forever 
őSzi gyémánt képzéSe: vároSi FlaShmobra 
kéSzülnek ugyaniS a hálózatépítők. Szerbiától 
horvátorSzágig, ukrajnától magyarorSzágig 
minden réSztvevőt megmozgat egy kiS néző-
téri gyakorláS – de még néhány norvég 
vendégünk iS van. dr. mileSz Sándor orSzág 
igazgató mindannyiukat üdvözli, majd – úgy 
iS, mint az enSz miSSzió békenagykövete – kék 
Szalaggal tiltakozik mindenFajta háború 
ellen, éS ennek viSeléSére kér minket iS. az ő, 
éS berkicS miklkóS köSzöntője után jöhet a 
Szakmai réSz, hiSzen tanulni jöttünk iSmét!



„A testsúly-kontroll ma az egészségügy legnagyobb kihívásainak 
egyike, egyben hatalmas világpiac mindazon gyártóknak, akik az 
egészséges életmódot szolgálják. Európa a második legnagyobb 
piac az Egyesült Államok után, legyünk mi is kiemelkedő részei 
termékeinkkel! Elsősorban a 2006 óta létező Clean 9 program-
mal A termék egyetlen év alatt 200%-os eladási növekedésre volt 
képes. Vagyis jók vagyunk, de nagyszerűvé akarunk válni a „Jobb 
közérzet, szebb kinézet” jelszavával. Fontos, hogy ezt az üzenetet 
a magunkénak érezzük, hiszen ebben az üzletben a külsőnkkel is 
hitelesnek kell lennünk.” Az előadás további részében Edit bemu-
tatja a program termékeit, a leghasznosabb hatóanyagokat vala-
mint felhívja a figyelmet a kiegészítő mozgás szükségességére. „A 
diéta legyen az életmódod része! Működik, ha betartod és követ-
kezetesen alkalmazod az alapszabályokat.”

„Minden bennetek rejlik, tőletek függ. Az elején én sem akartam 
igazán a dolgot, és ezzel két évet veszítettem. Ne engedd, 
hogy az idődet lopják! Elismerem, nehéz ez az út, de csak egy 
dologban: az egódat zsebre tenni. Itt nem te vagy a fontos, 
hanem a munkatársaid. Sajnos azonban sok a panasz, és kevés 
az akarás. Annak idején nekem az egész életem végigfutott az 
agyamban és rájöttem, ha csak a szponzorom keresetének 10 
százalékát elérem, az bőven elég nekem. Azóta már másként 
látom: nekem sosem elég! A tanulság ennyi: változtasd meg a 
céljaidat is. Én hiszek magamban, és abban, hogy képes vagyok 
megvalósítani azt, amit egyszer hallottam. Az emberek is 
ilyenek: valójában akarnak dolgozni, csak nem mondtátok elég 
hatásosan nekik, hogyan kell. Azt mindig meg tudják mondani, 
mennyit szeretnének keresni, én pedig hozzáteszem, mi kell 
hozzá: hit, cél, remények, önállóság, lelkesedés. Figyelj a másik 
emberre, nézz a szemébe. Megértelek – ezt kell sugározni. Az én 
feladatom lesöpörni az akadályokat a sikerük útjából. A legtöbb 
ember bizonytalan és inkább semmit nem tesz, mert fél a 
kudarctól. Pedig minél többet kockáztatsz, annál többet érhetsz 
el! Nem azok az emberek fontosak, akik kritizálnak, kinevetnek, 
irigykednek vagy sajnálnak. Nem vagy buta és tehetetlen, 
te vagy a legjobb ember a világon, csak hozz egy döntést és 
változz! A boldog embereknek is ugyanannyi problémájuk 
van, mint a boldogtalanoknak, de a boldogok a szépet ápolják, 
a boldogtalanok pedig a rosszat. Minden múltra pazarolt 
perc gátolja a jelent. Most csiszolom a második gyémántot 
magamnak, de van idő. Először a saját pontjaidat csináld meg, 
aztán építkezz mélységben! És hallgass a szponzorodra, ő az 
egyetlen, aki tudja, mi a jó neked! Széndarab akarsz maradni, 
vagy csiszolod magad és gyémánt leszel?”

SiklóSné dr. révéSz Edit 
soaring manager, orvos, a Kardiológiai 
Intézet egykori szakorvosa, 11 éven át aktív 
sportoló. Tizenöt éve a Forever hálózat 
tagja, az Orvos Szakmai Bizottság elnöke. 

vEronika lomjanSki 
Gyémánt Manager 

és férje, Stevan a 
lehető legnehezebb 

körülmények 
között kezdték a 

hálózatépítést, és 
mindössze néhány év 

alatt megváltoztatták 
életüket. Jelszavuk: „Te 

is sikeres lehetsz, de 
csak ha akarod!”



„Komoly termékfejlesztési háttér, felkészült munkatársak, impozáns 
cég, orvosok együttműködése: kell-e ennél több a biztos sikerhez? 
Ennek ellenére kezdetben én is elég okos voltam ahhoz, hogy szegény 
legyek – kifogásokkal éltem. Ez az üzlet jó eszköz lehet, de ehhez ki kell 
magad nyitni a lehetőségre. Mindannyiunkban ott a lehetőség, hogy 
többet kezdjünk magunkkal az életben. Én húsz éve, amikor az MLM 
rendszerről először hallottam, nem mertem közel sem ilyen jó életről 
álmodozni, csak valami biztonságot kerestem. Nem lesz könnyű, de 
fog működni, ha kész vagy arra, hogy néhány szokásodat letedd, és 
újakat vegyél fel helyettük. Ha hajlandó vagy másokat is megtanítani 
arra, amit te tudsz. Mindenki fél a szegénységtől és a betegségtől, 
és mi azért vagyunk itt, hogy megoldjuk ezt a két életterületet. 
Sok mindenre képes leszel, ha közénk fogsz tartozni, és egyre több 
mindent fogsz elhinni magadról, ha elkezded megtapasztalni az 
előnyöket. Mi egyszerűen lelkesek voltunk, és a lelkesedés hozta az 
embereket. Csupán néhány évre van szükség a rutin-életedből, utána 
te döntöd el, mi lesz az elég, de nincs határ. Ez az üzlet megtanít arra, 
hogyan fókuszálj a lényeges dolgokra, hogyan oszd be az idődet, 
alakítsd az életed. Ha folyamatos jövedelmet szeretnél, az elején meg 
kell nyomnod a munkát. Merd megtenni az első lépést! Amit magad 
teszel, azt hiszik el és másolják a körülötted élők. Mindent megadhat 
ez az üzlet neked és a családodnak, de először neked kell odaadod 
magad. Kezdd az alapokkal, próbálj meg azonosulni, hallgass a 
szponzorodra. És minél több embernek adod tovább a tudást, annál 
sikeresebb leszel. Öt éven belül elképesztő változások történhetnek 
az életedben, de ez választható, rajtad múlik!”

A baleset után magatehetetlenül feküdtem, az egész testemből 
az agyam volt az egyetlen, ami működött. Rettenetes fájdalmakat 
éltem át, igyekeztem csak a következő egy órára koncentrálni: egy 
óra számlapja volt, amit az ágyam mellett láttam, és ami nagyon 
megmaradt bennem. Ám tudtam, amíg képes vagyok gondolkodni, 
addig én irányítom az életemet, ebbe kapaszkodtam. Bizonyították: 
ha az emberi agyat számítógéppel modellezni tudnánk, egyetlen 
gondolat létrehozása akkora energiába kerülne, mint az Empire 
State Building felépítése. Agyunk viszont egy szempillantás alatt 
hoz létre gondolatokat. Kiszámolták: agyunk 300 milliárd dollárt 
ér, ha lehetőségeinek csak tíz százalékát használjuk ki, az is 30 
milliárd dollárt jelent – ez jól jönne mindannyiunknak! Nem vagyunk 
tisztában vele, mekkora ereje van az elménknek – én a saját bőrömön 
tapasztalhattam. Ki akartam jutni mindenáron a kórházból, használni 
a lábamat, a kezemet: ezért imádkoztam. Az orvosok azt mondták, 
soha többet nem fogok lélegezni, de én tudtam, ez nem kudarc, a 
kudarc csak az, mikor egy rossz helyzet állandósul. Ha földre küldenek 
minket, fel kell állni. A következő kihívás tehát ez volt: lélegezni 
gép nélkül. Elkezdtem tréningezni a tüdőmet. Kórház következett, 
rehabilitációs intézet, szanatórium és intenzív fizioterápiás program, 
amelyben mindent újra kellett tanulni, még enni, inni is. Egy kis 
mozdulat is olyan volt, mintha megmásztam volna a Mount Everestet. 
Már ment a háromszáz lélegzetvétel, és lassan leszoktattam magam 
a gépről, de a magyarázatot senki nem tudta: a rekeszizom funkcióját 
a gyomor vette át. Onnan jött a következő feladat, a beszéd. 
Gégemetszésem volt, sok hét után tudtam egyáltalán hangot 
kiadni. Mint egy újszülött, újra tanultam beszélni – megint csak a 
gondolat erejével. A mozgás következett: olyan intenzitással vágtam 
bele a terápiába, mint még soha. A teljes felépülés volt a célom, de 
azt mondták, legyek reális, soha a közelében sem leszek ennek. Én 
azonban a hit erejével nemsoká kisétáltam a kórházból. 

Mindig kérdik, nem sajnálom, hogy megtörtént a baleset? Azt 
mondom, nem, mert ha az Isten most visszaadna mindent, amit 
elvesztettem a balesetben, de vissza kéne adnom, amit azóta nyertem, 
habozás nélkül nemet mondanék. Az újonnan megtalált hit, magam 
ismerete, új világlátás, amivel tudom szeretni az embereket, az összes 
különleges erő és energia: mindez nem lenne az enyém.  Mindenki 
képes teljes életet élni, ha nem adja fel, és folyamatosan próbálja. Ne 
azon aggódjunk, hogy a világ dolgai rendben legyenek, csak addig, 
ameddig a kezünk elér. És ezt most lehet megtenni. A tegnap már 
elmúlt, az egy érvénytelenített csekk, a holnap egy ígérvény, a mai 
nap a készpénz, és összesen ennyi áll rendelkezésünkre. Most van az 
ideje annak, hogy odamenj és megmondd akinek kell, hogy szereted, 
hogy jó légy másokhoz, elkezdd megvalósítani az álmaidat és építsd 
az üzleted. Vannak dolgok, amikben hinni kell ahhoz, hogy az ember 
sikeres legyen. Az üzletágban, amiben dolgozik, a cégben, 
a termékben, a rendszerben, a munkatársakban, 
magunkban, Istenben. Két oka lehet a 
kudarcnak: nem tartjuk be a rendszer 
szabályait, vagy nem jó célokat tűzünk 
ki. Elegendő próbálkozás után azonban 
valami átbillen, és az esélyek mellénk 
állnak: nő az eredményességi arány. 
Vagyis nem az számít, hányszor 
esel el, hanem az, hogy hányszor 
próbálsz felállni. Ha Isten csodát 
tudott tenni az életemmel, az 
önökével is meg tudja tenni. 
Segít a rendkívülieknek, a nem 
rendkívülieket pedig azzá teszi 
azért, hogy rendkívüli dolgokat 
cselekedhessenek.”

Gidófalvi kati  Gyémánt manager párjával, Gidófalvi 
Attilával rekord-gyorsasággal érte el a gyémánt üzleti 
szintet, ezen túl „A világ legjobb forgalmazói” címet is 
elnyerték. Mindössze hat éve kezdték a munkát, és ma 
már vezető hálózatépítők nemcsak Magyarországon, de 
Oroszországban, Ukrajnában és Kazahsztánban is. 

morriS Goodmant „Miracle man”-nek, vagyis „Csodaembernek” nevezik, hiszen kevesen élnek túl egy repülőszerencsét-
lenséget. Vele ezt történt, miután 1981 március 10-én balesetet szenvedett kisrepülőgépével. Nemcsak túlélte a zuhanást, de 
felépült a teljesen tehetetlen állapotból. Mindezt gondolatai erejének köszönheti – ennek kiaknázását tanítja azóta világszerte.



          AssistAnt MAnAgers  

Bátonyi-Orbán Zita & Bátonyi Endre
Buzo Adriana & Buzo Klodian
Cosic Sanja & Mitrovic Dejan
Doka Mimoza & Doka Sotir
Kéri János & Kériné Lukács Piroska
Mislyenácné Kelemen Szilvia & Mislyenác János
Pesti Ferenc
Szabó Krisztina & Szabó Péter
Sziklainé Bán Hajnalka & Sziklai Gábor

2014. szepteMber   60CC+

Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
Barna Beáta & Barna Róbert
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédei Károly
Kúthi Szilárd
Delitsa Anastasia
Tomic Ljiljana & Tomic Borisa
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Rajnai Éva & Grausz András
Dr. Szénainé Kovács Gabriella & Dr. Szénai László
Jovic Verka & Mitevski Mijalko
Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
Klaj Ágnes & Rostás László
Lomjanski Stevan & Lomjanski Veronika
Éliás Tibor
Lengyel Anita
Lipovac Alen & Lipovac Dolores
Zsidai Renáta
Kondi Gabriella & Kondi Péter
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin & Dr. Seres Endre
Ádám Edit & Farkas István
Szolnoki Mónika
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Bajkánné Vitéz Krisztina & Bajkán Zoltán

    supervisors

Dr. Djurdjevic Verica & Prof. Dr Djurdjevic Srdjan
Eren Ilona & Rogic Zlatko
Katona Brigitta & Katona János
Kercyku Liliana
Lukovic Nemanja & Lukovic Jovana
Nagyné Varsányi Erzsébet Betti & Nagy Csaba
Nedeljkovic Ivana & Nedeljkovic Ivan
Pataki Zsolt
Sipőczné Nagy Erika & Sipőcz Imre
Velencia Fabiana & Meta Gazmir

    senior MAnAger

Dr. Szénainé Kovács Gabriella 
& Dr. Szénai László  
(szponzor: Kardos Anikó)

„Elérkezik az idő, amikor abba 
kell hagynod a várakozást arra az
emberre, akivé válni szeretnél, és 
el kell kezdened annak lenni, aki
lenni akarsz.”

Czövek Zsuzsanna
(szponzor: Dr. Szénainé Kovács 
Gabriella & Dr. Szénai László)
 

„Tedd amit tudsz, ott, ahol vagy, 
azzal amid van, és a többivel 
ne törődj!"

Verka Jovic & Mijalko Mitevski 
(szponzor: Ljiljana Tomić & Boriša Tomić)

„I kao responzorisani saradnik uz veliki 
cilj, upornost, rad i istrajnost se postiže 
uspeh! ”

Delitsa Anastasia
 (szponzor: Hristos Kokkinidis) 

Szeredi Ottó
(szponzor: Lengyel Anita)

„Ép testben ép lélek.”

    MAnAger

18



1. SZint
Becz Zoltán & Kenesei Zsuzsanna Viktória
Stjepan Beloša & Snježana Beloša
Bruckner András & Dr. Samu Terézia
Brumec Tomislav & Brumec Andreja
Marija Buruš & Boško Buruš
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Davis Erika & Davis Henry
Dobai Lászlóné & Dobai László
Dr. Dósa Nikolett
Éliás Tibor
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Olivia Gajdo
Gecse Andrea
Gombás Csilla Anita & Gombás Attila
Gyurik Erzsébet & Sándor József
Hajcsik Tünde & Láng András
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Vladimir Jakupak & Nevenka Jakupak
Dragana Janović & Miloš Janović
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Dr. Keresztényi Albert
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Klaj Ágnes & Rostás László

Manda Korenić & Ecio Korenić
Jadranka Kraljić-Pavletić & Nenad Pavletić
Kúthi Szilárd
Lapiczné Lenkó Orsolya & Lapicz Tibor
Mázás József
Menkó Éva
Mentesné Tauber Anna & Mentes Gábor
Muladi Annamária
Nagy Andrea
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Vaselije Njegovanović
Dr. Marija Ratković
Dr. Szénai László 
& Dr. Szénainé Kovács Gabriella
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tóth János
Zachár-Szűcs Izabella 
& Zachár Zsolt

2. SZint
Budai-Schwarcz Éva
Haim Józsefné & Haim József
Halmi István & Halminé Mikola Rita

Sonja Jurović & Zlatko Jurović
Kása István & Kása Istvánné
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Orosházi Diána
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin
& Dr. Seres Endre
Siklósné Dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Tóth Sándor & Vanya Edina
Utasi István & Utasi Anita

3. SZint
Berkics Miklós
Herman Terézia
Krizsó Ágnes
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Szabó József
Vágási Aranka & Kovács András
Varga Géza 
& Vargáné Dr. Juronics Ilona
Varga Róbert 
& Varga-Hortobágyi Tímea

szeMÉLYgÉpKoCsi-vÁsÁrLÁs ÖsztÖnzŐprogrAMJÁnAK rÉsztvevŐi  –  Forever2Drive

2014. szepteMber personAL & non-MAnAger CC

1. Barna Beáta & Barna Róbert
2. Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédei Károly
3. Kúthi Szilárd
4. Rajnai Éva & Grausz András
5. Dr. Szénainé Kovács Gabriella & Dr. Szénai László
6. Klaj Ágnes & Rostás László
7. Éliás Tibor
8. Lengyel Anita
9. Zsidai Renáta 
10.  Kondi Gabriella & Kondi Péter

MAGyARORSZáG

1. Ljiljana tomić & boriša tomić
2. verka Jovic & Mijalko Mitevski
3. Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski

SRBiJA, CRnA GORA
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Bár vállalkozóként sokat dolgoztunk 
az eddigi életünkben is, soha nem 
adódtak olyan plusz lehetőségeink, 

mint amit a Forevertől megkapunk. Ugyan 
itt is az eredményeink után ismernek el, de 
mintegy „bónuszként”, az Eagle Manager 
programnak köszönhetően eljuthattunk egy 
másik kontinensre, Amerikába. Hosszú volt az 
út (15-17 óra), de utazás közben is fantasztikus 
dolgokat éltünk át. A felhőtlen égbolton át 
kristálytisztán lehetett látni a repülőgépből 
Grönland természeti csodáit: gleccsereket, az 
érintetlen, tiszta fehér havas hegyeket, amik 
ragyogtak a napfénytől, a befagyott óceán 
visszatükröződését. Miután elértük Amerikát, 
Chicagóból - ahol már érzékeltem a nagyban 
gondolkodást - a renoi járatra szálltunk, ott a 
Forever munkatársai vártak bennünket és a 
világ összes tájáról érkező eagle managereket. 
A profi szervezettséget azonnal érezhettük. 
Éjszaka érkeztünk Lake Tahoe-ra, ahol a 
legnagyobb meglepetésünkre gyémánt 
minősítésű szállodában helyeztek el minket. 
Nagy élmény volt megtapasztalni egy igazi 
amerikai szállodát, tele kaszinóval, játékgépek 
sokasságával, pörgős élettel. A bejelentkezés és 
a regisztráció után újabb meglepetések értek, 
kaptunk 150 $ készpénzt és FLP termékeket, 
ami Rex kedves ajándéka volt. Reggel 

szembesültünk azzal, hogy milyen gyönyörű 
helyen vagyunk, egy télen-nyáron működő 
üdülő övezetben és síparadicsomban. 
Aztán megkezdődött a képzés, amit a Forever 
legnagyobb, legeredményesebb vezetőitől  
kaphattuk meg: Aidan O’Hare, Gidófalvi 
Katika és Attila, Curtisék, Kim Madsen, és más 
nagyságok osztották meg tapasztalataikat, 
amiből megtanulhattuk, hogy új szemlélettel 
kell a továbbiakban gondolkodnunk és 
építeni az üzletünket. Itt köszönöm meg 
Nagy Ádám senior eagle managernek, 
hogy végig tolmácsolt nekünk. A magyar 
csapat összefogása már ott kialakult. Külön 
köszönet Lenkey Péternek és Zsuzsinak, 
hogy végigkísértek bennünket ezen az úton. 
Az esti program egy '70-es évek bulija volt, 
fergeteges hangulattal.  Jó érzés volt megélni, 
hogy különböző nemzetek képviselőivel 
találkozhattunk. Ugyan nem beszéltük egymás 
nyelvét, mégis úgy éreztük, hogy itt „mindenki 
egy nyelvet beszél”, értettük egymást.  
(Ennek a vállalkozásnak köszönhető, hogy 
Kanadában élő rokonainkkal itt, Amerikában 
találkozhattunk. Nekik is meg tudtuk mutatni, 
milyen határtalan lehetőségek vannak a 
Forever vállalkozásban.)
A következő úticél Dallas volt, ami kicsit 
délebbre van Lake Tahoe-tól, kb 2500 km-re. 

NiNcseNek korlátok, 

legyél te is
eagle maNager!



A magas fokú szervezettség - szinte 
észrevétlenül - ismét minden szempontból 
a mi kényelmünket szolgálta. A hatalmas 
reptéren a buszok a gép mellett vártak 
ránk, ahonnan szállásunkra, a Rex 
Maughan tulajdonában álló South Fork 
Hotelbe mentünk. Újabb figyelmességek 
vártak bennünket a szobában: a szálloda 
dolgozóinak saját kezűleg aláírt üdvözlőlapja 
és egy kis frissítő. Itt is, mint utunk 
során mindenütt, minden helyzetben 
megmutatkozott az emberi hozzáállás, a 
megbecsülés a Forever munkatársaival 
szemben. 
Másnap délelőtt rögtön az AVA gyárban 
kezdtünk, ahol láthattuk, hogyan csomagolják 
a gélt, hogy pörög a futószalagon az összes 
többi termék. Állandóan szembesültem azzal, 
hogyan kell igazán nagyban gondolkodni. A 
következő program a mindenki által ismert 
Dallas sorozat helyszíne, a South Fork Ranch, 
ami mint tudjuk, a Forever tulajdona. Elég 

időnk volt fotózni Jockey, Samantha, Bobby 
szobájában. Ismét meglepetés: country 
műsorral fűszerezett nagy vacsorával vártak 
minket, táncolni is lehetett, ahol a magyarok is 
megint jót buliztak. Majd ezt követően rodeót 
rendeztek nekünk, igazi amerikai virtussal.
Másnap délután indultunk haza, tele 
élményekkel, további perspektívával, újabb 
lehetőségekkel. Lenyűgözött a vezetőség 
rendkívüli nagyvonalúsága, megbecsülése 
a munkatársai felé, szinte megdöbbentett, 
hogy nincsenek határok, nincsenek korlátok, 
csak nagyban tudnak gondolkodni, és ez 
a szemlélet az én elmémben is új alapokra 
helyezte a további üzletmenetemet. Kívánom 
minden managernek, hogy legyen eagle 
manager, használja ki a cég által adott 
lehetőségeket. 

Köszönettel,
Gyurik Erzsébet
eagle manager

2014 lake tahoe

eagle maNager 
találkozó 



Zsuzsanna Székesfehérváron él. Lánya már felnőtt, külön 
él tőle, unokája egy éves. Egyedül építi az üzletét, de mint 
mondja, „nem lesz ez mindig így”. Szponzor: Dr. Szénainé 
Kovács Gabriella és dr. Szénai László. Felsővonal: Kardos 
Anikó, Móricz Edit, Kovács Gábor és Csepi Ildikó, Berkics 
Miklós, Szabó József

Úgy tudom, először nemet mondtál a foreveres meghívásokra. 
Miért? Harminckét éve gyógyszertárban dolgozom, mint gyógyszerki-
adó szakasszisztens, úgy gondoltam, elég sok terméket ismerek, és az 
nekem elég is. Ám amikor kozmetikai bemutatóra hívtak, annak nem 
tudtam ellenállni. Ez a rendezvény 2010 végén Kardos Anikónál volt. 
Laci (a későbbi szponzor – a szerk.) ismerte mind az anyagi, mind az 
egészségügyi körülményeinket, szerintem sejtette, hogy lesz itt még 
motiváció… Aztán valahogy igaza is lett. Először a natúr gélt kezdtem 
fogyasztani: ez hozott be az üzletbe.

Hogyan tudtad egyeztetni a munkádat az új tevékenységgel? 
Én nagyon szeretem a munkámat a patikában, fontosak az emberi 
kapcsolatok. Nem mindenáron adok gyógyszert annak, aki bejön, 
előfordul, hogy meghallgatom, és jó tanácsokkal látom el. Persze ezt 
is csak finoman, minden rábeszélés nélkül. A Foreverben sem vagyok 
erőszakos típus, ha valaki elfogadja a termékeket, örömmel veszem, de 
feltételezem mindenkiről, tudja, hogy neki mi a jó. Bár lehet, hogy nem 
mindig van így… Mégis: egy kitartó lassú folyamattal többre megyek, 
mint egy erős ráhatással, nálam legalábbis ez működik. 

És rögtön működött? Azon a bizonyos első bemutatón nagyon 
magabiztosan viselkedtem. Úgy gondoltam, nincs az a termék, amit ne 
tudnék profin ajánlani. Aztán hamar kiderült, hogy sokan nem tudják 
befogadni a dolgot, esetleg még nem „értek meg” rá, jöttek az első 
visszautasítások. Elkezdtem tanulni. A szponzoraim mellett nagyon jó 
a felsővonalam, Móricz Edit pszichológusként sokat segített, és meg 
is lett az eredménye. A minimummal léptem be az üzletbe, három hét 
múlva pedig már átvehettem a sasomat a színpadon. Tudtam, hogy 
szerepe van annak, hogy első lendületből hamar szülessen eredmény. 
Aztán valahogy mégis „leült” az egész: sok mindenben kellett még 
fejlődnöm. Ezer kifogással, problémával, körülménnyel foglalkoztam, 
de azért gyűjtöttem a vásárlókat. 

Vásárlókat vagy munkatársakat?  Inkább az előbbi; a termékeket 
jól ismertem, nagyon szerettem, de a marketingrendszerre nem 
éreztem rá. Valahogy még nem voltam kész az MLM rendszerre. Talán 
a motivációmmal is összefüggött ez, ugyanis nem igazán érdekelt a 
pénz-része (legalábbis nem mertem bevallani magamnak), inkább 
az egészségnevelés volt fontos nekem: ez az életem, emberekkel 
foglalkozni, nekik ajánlani, mindezt szimpatikus társaságban. Ma 
viszont managerként beszélsz velem, tehát valahol mégis fordult 
egyet a dolog. Annyi cédét hallgattam, könyvet olvastam, találkozón 
vettem részt, hogy mindez észrevétlenül elkezdett hatni. Fokozatosan 
közelebb kerültem a szponzoraimhoz, és egyszer csak azt vettem 
észre, hogy én ezt komolyan akarom csinálni. Azt a tanácsot kaptam, 
hogy csak mondjam el a lehetőséget az embereknek, és vissza fognak 
jönni. És valóban: elkezdtek engem megkeresni, amikor ők akartak, és 
ez volt ebben a lényeg. 2013-ban már folyamatosan megvolt a 4 pon-
tom. Kezdtek jönni a minősülések körülöttem, rájöttem, hogy igenis 
csapatban kell gondolkodni. Kezdtem érezni a jelentőségét annak, 
hogy ott vagyok a szponzorom mellett, megértettem, miért érdemes 

NagyoN vártam 
már, hogy 
taNíthassak

CZÖVEK ZSUZSANNA  manageR



azon igyekezni, hogy minél több pontot érjünk el. A szponzoraim 
Eagle managerek lettek, és nagyon jó érzéssel töltött el, hogy ehhez 
a csapatommal én is hozzájárulhattam. Ezután pedig azt mondták, 
ha egyszer meg tudtam csinálni, bármikor képes vagyok rá, és ezt 
valahogy elhittem. 

Ekkor már 2014-et írunk. Tavaszt, egészen pontosan. Egy kerti partinkra 
eljött Berkics Miklós, és mindenkivel elbeszélgetett. Én nem szerettem 
soha a fix dátumokat, de ő biztatott, és kimondatta velem, hogy augusz-
tus 31-ig manager leszek. Na, ettől aztán májusig feszültségben éltem: 
hogy tudom én ezt megcsinálni…? És ekkor jött két üzlettárs, akik annyit 
vásároltak, és annyira hittek a termékekben, hogy ez ismét nagy önbi-
zalmat adott. A szponzoraimmal megterveztük a következő lépéseket  
augusztusra és szeptemberre. Nagyon tetszett, hogy valaki így törődik 
velem, hogy az én életem, céljaim fontosak lehetnek másnak. Ahogy 
beszélek róla, most is libabőrös leszek tőle. Fantasztikus időszak volt. 

És jött a nyár vége… Augusztus 31-re assistant manager voltam, 
szeptember 30-ra manager. Büszke vagyok arra, hogy a szponzoraim 
velem lettek Senior managerek. Nekem, mint olyan embernek, aki al-
kalmazottként élte az egész életét, nagyon fontos volt, ahogy megün-
nepeltek a csapattársak, és olyan emberek gratuláltak, akiket addig 
csak a színpadról ismertem. A hétköznapi életben nem kapom meg a 
munkámért ezeket az építő szavakat.  Egyébként mindig is nehezen 
hittem el, amit mondogatni szoktak, hogy aki fent van a színpadon, 
az csakis a valót mondja, de tényleg így van. Én nehezen elfogadó 
ember voltam, nehezen tettem azt, amit kértek tőlem. Visszanézve azt 
hiszem, ez okozta a megtorpanásokat. De az idő bebizonyította, hogy 
igenis úgy van, ahogy mondják a „nagyok”; komoly személyiségvál-
tozáson megyünk át. Ma már bátran ajánlom a marketingtervet azért, 
hogy az embereknek jobb legyen a sorsuk, megváltozzon az életük és 
egyáltalán: merjenek álmodni, meg tudják fogalmazni a céljukat. An-
nak idején én is tudtam, hogy akarok valamit, de sosem kérdezte senki, 
hogy mit is. Itt pedig erre volt kíváncsi a sok ember. 

Mit nyertél mindezzel?  Barátságokat kaptam, fontos emberi 
kapcsolatokat, életmód-változást, bizalmat. S szakmai tudást, bár ezt 
sokáig nem mertem kimondani, ebben is a Forever erősített meg. Az 
anyagi helyzetemen is kezdem érezni a változást, most jön vissza, amit 
befektettem a tanulásba. 

Mi következik most?  Szeretném megszilárdítani a csapatomat, 
átadni nekik mindent, amit én kaptam. Nagyon vártam már, hogy 
legyenek olyan munkatársaim, akiket taníthatok. Fiatalok vannak 
körülöttem, nem telik el olyan nap, hogy ne beszélnénk. A cél az, hogy 
eljussanak oda, ahova én, legyen egy kis csapatuk, és amit a cég kínál, 
azt megkaphassák. A 2016-os Eagle Manager találkozón szeretnék ott 
lenni. Közben, ahogy lehetőségem lesz rá, csökkenteném a munkaidőt 
a főállásomban. Szavakkal nem is tudom kifejezni, mi mindent kaptam 
itt. Inkább a cselekedetekkel leszek képes rá: minél több emberhez 
eljuttatni ezt a csodás üzleti lehetőséget.



              közlemények    saopštenja             obavještenja  obvestIla  njoftIme

Társaságunk www.foreverliving.com címen elérhető honlapján forgalmazóink 
a „FORGALMAZÓI BEJELENTKEZÉS”- re kattintva (a belépéshez szükséges 
jelszót és felhasználónevet az it@flpseeu.hu címre küldött e-mail-ben kérhetik) 
többek között az alábbi hasznos információkat érhetik el: napi ponteredményeik, 
internetes áruház, havi bónuszelszámolás. Egyéb marketinganyagok, információk 
is találhatók a honlapon: folyóiratunk, eseménynaptár, ösztönző programjaink 
leírása, letölthető formanyomtatványok, oktatási anyagok, katalógusok, 
nemzetközi üzletpolitikánk. Nemzetközi YouTube csatornánkat a 
www.youtube.com/user/AloePod címen érhetitek el.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS, REKLÁMOZÁS
Termékeink és marketinganyagaink továbbértékesítése tilos internetes 
felületeken. Üzleten vagy irodán belül bemutathatók és értékesíthetők a ter-
mékek a Nemzetközi Üzletpolitikánk 16.02 (h), (i), (j) és (k) pontja alapján. 
Forgalmazói tevékenységgel kapcsolatos reklámozási és saját honlap készí-
tésére vonatkozó szabályok a 16.02. (h), illetve a 17.10 pontban találhatók.

FORGALMI ADATOK lekérdezésére az alábbi módokon van lehetőség:
– interneten: a www.foreverliving.com honlap forgalmazói részben, 
– a Forever Telefon szoftveren, 
– az FLP360 internetes szolgáltatással, 
– és központjainkban: magyarországi partnereink a +36-1-269-5370-es számon, 
régiónk többi országából pedig a +36-1-332-5541-es számon.

Budapesti Központi Főigazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu 
Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289, +36 1 297 1995
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.:745.
Ország igazgató: dr. Milesz Sándor: +36 1 297 1995, mobil: +36 70 316 0002
Főigazgató: Ladák Erzsébet: tel.: +36-1-269-5370/160-as mellék, 
mobil: +36-70-436-4230;
Főigazgató-helyettes: Kismárton Valéria 130-as mellék, 
mobil: + 36 70 436 4273
Szecsei Aranka: 136 mellék, mobil: +36 70 436 4229; 
Csábrádi Ottilia: 135 mellék, mobil: +36 70 436 4227
Kommunikációs osztályvezető: Petróczy Zsuzsanna Oxána: 131-es mellék, 
mobil: +36-70-436-4276
Oktatás és Fejlesztési Osztály (FLP TV): Berkes Sándor, 133. mellék, 
mobil: + 36 70 436 4213, Dr. Karizs Tamás, mobil: + 36 70 436 4271
Teremfoglalás/Információ: Nagy Adrienn, mobil: + 36 70 436 4272

SONYA Oktatási Központ: 
Aranyi Katalin: 20-4490077 kozmetikus
Dósa Melinda: 70-4332769 gyógymasszőr
Szöllősi Krisztina 20-2230080 kéz- és lábápoló
Csapkovits Andrea 70-7742985 fodrász 
Purczeld Mihály 70-7742985 gyógymasszőr
INGYENES KÉPZÉS a Sonya Képzési Központban, a Nefelejcs utcában, a Sonya 
házikóban kedden és csütörtökön 10h-kor. Jelentkezés Forever flottatelefonon: 
Ungár Kata 30-331-1883.

TERMÉKRENDELÉS
Telefonon, telecenterünknél: 
Hétfőn: 8:00-19:45-ig; keddtől - csütörtökig: 10:00-19:45-ig; 
pénteken: 10-17:45-ig hívható számaink:
Tel./Mobil: +36-1-297-5538; +36-70-436-4290; +36-70-436-4291
Díjmenetesen hívható vezetékes (“zöld”) szám: +36-80-204-983
 
Hétfőn: 12:00-19:45-ig; keddtől - péntekig: 10:00-17:45-ig 
hívható számaink: Tel.: +36-70-436-4294; +36-70-436-4295

A telecenter e-mail címe: telecenter@flpseeu.hu

Internetes áruházunkban
www.foreverliving.com  vagy www.flpshop.hu
Az internetes áruház ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
tel: +36-22-333-167, +36-22-500-020, +36-70-436-4286,
e-mail: webshop@flpseeu.hu
A telecentert és az internetes áruházat működtető vevőszolgálat vezetője:
Malik Melinda, mobil: +36-70-436-4240
A telefonon vagy interneten megrendelt termékeket futárszolgálattal két 
napon belül – időpont-egyeztetéssel – házhoz szállítjuk. Az 1 cc vagy afeletti 
értékű vásárlás szállítási költségét társaságunk átvállalja.

Operatív Igazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: +36-1-269-5370,
+36-70-436-4288, -4289
General manager: Lenkey Péter: mobil: +36 70 436 4279
Asszisztens:  Varga-Berecz Klára, tel.: 192. mellék, mobil: +36 70 436 4281
Asszisztens:  Vékás Kovács Mónika, tel.: 191-es mellék, +36-70-436-4239
Pénzügyi igazgató: Rókásné Véber Gabriella: tel.: +36-1-269-5370/171-es
mellék, mobil: +36-70-436-4220
Pénzügyi recepció: mobil: + 36 70 436 4256
Controlling igazgató: Suplicz Zsolt: tel.: +36-1-269-5370/181-es mellék,
mobil: +36-70-436 4194,

Nefelejcs utcai vevőszolgálatunk és raktárunk nyitvatartási rendje: 
H-CS: 10-19:45, P: 10-17:45, minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján 
minden esetben 8-20 óráig,
Vevőszolgálati vezető: Malik Melinda, mobil: +36-70-436-4240
Debreceni Területi Igazgatóság: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
Tel.: +36-52-349-657, fax: +36-52-349-187 Nyitva tartás: H: 12-20 óráig,
K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30 perccel befejeződik).
Területi igazgató: Pósa Kálmán, mobil: +36-70-436-4265
Szegedi Területi Igazgatóság: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.,
Tel.: +36-62-425-505, fax: +36-62-425-342 Nyitva tartás:
H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30 perccel
befejeződik). Területi igazgató: Radóczki Tibor
Székesfehérvári Területi Igazgatóság: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17.
Tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286, +36-22-500-020, fax: +36-22-503-913
Nyitva tartás: H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30
perccel befejeződik). Területi igazgató: Kiss Tibor

Rendkívüli nyitva tartás: Termékárusítás illetve termékrendelés
magyarországi képviseleteinken és telecenterünknél minden olyan hónap
utolsó szombatján, amely után abban a hónapban már nincs munkanap: 12-20
óráig. Ezen alkalmak pontos időpontját honlapunkon és képviseleteinken
minden alkalommal meghirdetjük.

Forever Resorts
Teleki-Degenfeld Kastélyszálló, 3044 Szirák, Petőfi u. 26., 
tel.: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285 www.kastelyszirak.hu
Sasfészek Étterem, tel.: +36-1-291-5474, www.sasfeszeketterem.hu.
A Forever Resorts magyarországi intézményeinek ügyvezető igazgatója 
Lenkey Péter, operatív igazgató Király Katalin, marketing és értékesítési 
igazgató Mocsnik Tamás.
Forever Utazási Iroda www.foreverutazas.hu tel.: +36-70-777-9997

Orvos szakértőink: Siklósné dr. Révész Edit, a Forever Magyarország Orvos 
Szakmai Bizottságának elnöke, dr. Kassai Gabriella: 70/414-2335; dr. Mezősi 
László: 70/779-1943; dr. Németh Endre: 70/389-1746; dr. Samu Terézia: 70/627-
5678, Független orvos szakértő: dr. Bakanek György: 70/414-2913

MAGYARORSZÁG

KÖZPONTI KÖZLEMÉNYEK

2014-eS ÉVI KÉPZÉSI PROGRAMTeRV: 

Siker nap:  november 15., Turbo Start Nap: december 6.
2015-ÖS KÉPZÉSI PROGRAMTeRV:

Siker Napok: január 31., március 21., május 16.,  július 18., szeptember 12., 
november 14.  egészségnap május 17. 

2 napos képzések:  február 14-15.,  június 13-14.
Gyémánt Holiday Rally: október 2-3.
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HRVATSKA

BOSNA I HERCEGOVINA

KOSOVA

SHQIPËRIA

              közlemények    saopštenja             obavještenja  obvestIla  njoftIme

Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162.
tel.: +381-11-397-0127, fax: +381-11-397-0126,
imejl: office@flp.co.rs
Predaja narudžbi: narucivanje@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak, utorak i četvrtak 12:00-20:00,
sreda i petak 09:00-17:00, svake poslednje subote u mesecu
i tokom Dana uspeha 9:00-13:00
telecentar: +381-11-309-6382
Sonya salon lepote 065 394 1711

Niška kancelarija: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1,
tel: +381-18-514-131; fax: +381-18-514-130, 
imejl: officenis@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak i četvrtak 11:00-19:00,
Utorak, sreda i petak 9:00-17:00
Svake poslednje subote u mesecu 9:00-13:00

Horgoška kancelarija: 24410 Horgos, Bartok Bela 80.
tel./fax: +381-24-792-195,
imejl: tinde.szolnoki@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak - petak 8:00-16:00.
Svake poslednje subote u mesecu 9:00-13:00.

Regionalni direktor: Branislav Rajić
Medicinski stručnjaci: dr Biserka Lazarević
i dr Predrag Lazarević: +381-23-543-318
Utorkom i petkom 14:00-16:00 

Dani uspeha: 30. novembra

  Podgorička kancelarija: 81000 Podgorica, 
Ulica Serdar Jola Piletića 20. Poštanski fah 254, 
tel: +382-20-245-402, fax: +382-20-245-412
Radno vreme ponedeljkom: 12:00–20:00
ostalim radnim danima: 9:00–17:00 
Svakog meseca poslednja subota je radni dan, 
radno vreme subotom: 9:00–14:00 

Medicinski stručnjak, dr Nevenka Laban: +382-69-327-127
imejl: flppodgorica@t-com.me

Ljubljanska pisarna: 1236 Ljubljana Trzin, Borovec 3,
tel.: +386 1 562 3640, faks: +386 1 562 3645 
Naročanje izdelkov:  mobilni telefon: +386 40 559 631, 
tel: +386 1 563 7501
Naročanje po elektronski pošti: narocila@forever.si 
Informacije po e-pošti: info@forever.si 
Delovni čas: ponedeljek od 12. do 20. ure, torek, sreda, 
četrtek, petek od 9. do 17. ure.

Lendavska pisarna: 9220 Lendava, Kolodvorska 14, 
tel.: +386 2 575 12 70, faks: +386 2 575 12 71 
Delovni čas: ponedeljek–petek od 9. do 17. ure
E-naslov: lendva@forever.si 

Direktor: Andrej Kepe
Zdravnik svetovalec: dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Usposabljanja: javna usposabljanja vsako sredo od 19. ure, 
Draš Center, Maribor, Pohorska 57

Dnevi uspeha: 22. november Ljubljana

Zagrebački ured: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16
Telefon: + 385 1 3909770; 3909773 ili 3909775; 
Faks: + 385 1 3909 771
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak od 09:00 do 20:00
utorak, srijeda i petak od 09:00 do 17:00
Riječki ured: 551000 Rijeka; Strossmayerova 3a. , 
Tel: + 385 51372 361; Mob: + 385 91 4551 905, 
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak 12:00 - 20:00,
utorak, srijeda i petak 09:00 - 17:00
Područni direktor. Mr.sc. László Molnár
Naručivanje e-mailom: foreverzagreb@gmail.com
Medicinski stručnjaci: Dr. Ljuba Rauški Naglić, 
mob: + 385 91 5176 510 - neparni datumi 17:00 -20:00., 
Edukacije u uredima Zagreb i Rijeka: ponedjeljak i četvrtak od 18:00h
Web adresa: www.foreverliving.com - birajte hrvatski jezik 
Na stranici www.foreverliving.com možete napraviti web 
narudžbu proizvoda
Telefonski liječnici: Dr. Zoran Vrcić: + 385 91 5176510 
– ponedjeljak od 16:30 do 18:30 Četvrtak od 16:30 do 19:30
Dr. Draško Tomljanović: + 385 91 4196101 – utorak od 14:00 do 17:00

Dani uspješnosti: 17. siječanj Zagreb

Zyra e Tiranës: Tiranë, Fuat Toptani 1/5.
Tel./Fax: +355 44 500 866
Hapur: ditët e punës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00

Drejtor Rajonal:  Attila Borbáth
cel: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293
Shef Zyre: Xhelo Kiçaj: Cel: +355 69 40 66 811,
 e-mail:flpalbania@abcom.al

Zyra e Prishtinës: Pristinë  Rr. Azem Hajdari br. 32.
tel.:+377 44 50 3911
hapur gjatë ditëve të punës: 10.00-16.00.
Derjtor rajonal: Attila Borbáth
Cel: + + 355 69 40 66 810
 
flpkosova@kujtesa.com

Bijeljinska kancelarija: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3.
tel.: +387-55-211-784, +387-55-212-605, fax: +387-55 -221-780 
Radno vreme, radnim danima: 9:00–17:00 

Regionalni direktor: dr Slavko Paleksić 

Sarajevska kancelarija: 71000  Sarajevo, 
Džemala Bijedića 166 A. 
tel.: +387-33-760-650, +387-33-470-682, 
 fax: +387-33-760-651 
Radno vreme: ponedeljak, četvrtak, petak 09:00–16:30, 
utorak, sreda 12:00–20:00 

Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović
imejl: forever.flpbos@gmail.com,

 SRBIJA

SLOVENIJA

 CRNA GORA
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Forever đaci su se vratili u klupe u septembru i zajedno proslavili rezultate rada 
preko leta, ali i napravili planove za nove ciljeve i poslovne uspehe.
Menadžeri Biljana Pavlović i Milan Mitrović Pavlović su nam bili domaćini i to 

pravi! Oni su istinski lideri, osobe koje maksimalno žive FOREVER stil života. Velika 
grupa njihovih motivisanih saradnika su dika i ponos ovog menadžerskog para koji 
je već godinama uspešan u poslovnim krugovima naše kompanije. 
Forever prati trku sa vremenom i konstantno nudi nova rešenja zasnovana na 
tehnološkim pomacima i dostignućima. Pogled oko sebe i saradničke strukture 
dobija novu dimenziju putem aplikacije FLP 360 koja je hit Forevera, ističe dr 
Branislav Rajić, direktor naše firme u Srbiji. Leto je bilo kratko ali uspešno što se 
videlo iz velikog broja kvalifikacija, a tek nam sledi ono pravo: dijamantska, obuka 
u Budimpešti i seminar u Opatiji.  
Uvek nam donese poklon kada svrati. U njegovom srcu ima mesta za svakog 
saradnika, a staloženost kojoj se svima obraća uliva snagu, poverenje i moć da 
možemo da uradimo sve što smo zamislili. Dobili smo poklone u obliku pogodnosti 
koje će nam olakšati da širimo mrežu korisnika i saradnika, a i destinacije seminara 
koje su nam ponuđene će biti pravi magnet za nove snage u Foreveru. Veliko 
hvala dr Miles Šandoru na majstorskom dirigovanju Forever orkestrom Mađarske i 
južnoslovenske regije. 
Veliki je hit, biti fit a sit! Novo u paleti proizvoda je odgovor na velnes budućnost. 
Vrhunska tehnologija spakovana u formu novih proizvoda Forevera će sigurno imati 
milione zadovoljnih korisnika širom sveta. Uvek ističemo da je kvalitet proizvoda 
na prvom mestu, jer je to preduslov opstanka firme i poslovanja koje se sada već 
meri decenijama. Nove proizvode već možemo da kupimo, a komplet informaciju 
o njima smo dobili od senior menadžera Blašković Siniše u obliku jedne briljantne 
poslovne prezentacije. 
Alergije su bolesti 21. veka. Borba sa njima je teška i veoma naporna, jer smo 
svakodnevno izloženi milionima čestica alergena koje nas okružuju i oduzimaju 
spokoj svakodnevnice. Međutim, strategija borbe protiv alergija se zasniva na 
proizvodima Forevera. Čišćenje organizma i priprema za atak alergena se mogu 
veoma efikasno sprovesti u delo samo ako smo poslušni, disciplinovani, pozitivni 
i ... ako smo Foreverovi korisnici, poručuje soaring menadžer i zvaničan lekar 
konsultant naše firme, dr Biserka Lazarević. 
Upravo se potvrda vrhunskog kvaliteta kako novih, tako i starih proizvoda, kao 
i njihova efikasnost mogu vrednovati preko iskustava korisnika i lekara koji 
ove proizvode svakodnevno koriste za sopstvene potrebe, a pogotovo u svojoj 
svakodnevnoj praksi. Ovo je jedan od najvažnijih segmenata svakog seminara, 
gde imamo mogućnost da čujemo iskrena svedočenja osoba koje su napravile 
velike pozitivne promene u svojim životima, zahvaljujući proizvodima Forevera, a 
ovog puta i zahvaljujući menadžeru dr Sonji Jović koja je maestralno vodila ovaj 
segment programa. 
Tokom leta je bilo pregršt supervizora i asistent menadžera, te smo ih velikim 
aplauzom nagradili na sceni dvorane Doma sindikata. Pored njih, dobili smo 
pobednike u takmičenju u brzom ispijanju aloje na slamku. Bilo je veoma 
interesantno gledati sve  te saradnike kako bez problema ispijaju ceo kanister 
aloje u borbi za veoma zanimljive nagrade. Motivacija je osnovno gorivo svake 
aktivnosti, nema šta!
Ples je najbolja zabava, makar i ako ste gledalac, ali ako uzmete učešće, onda je 
to savršena aktivnost! Prijatelji iz plesnog kluba „Vračar“ iz Beograda su nam se 
predstavili u punom sjaju i sa svim selekcijama i grupama plesa kojima decenijama 

osvajaju najviše nagrade kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Mladost, lepota, 
muzika, savršen pokret,... ništa više nije potrebno za dobru zabavu. 
Titule menadžera su poneli Ščepanović Milena sa svojim sinom Mirkom, kao i mlad 
bračni par Fijuljanin Vasvija i Irfan! Čestitamo novim menadžerima od sveg srca 
i želimo im da na ovoj trenutnoj poziciji menadžera provedu što je kraće moguće 
vremena, kao i da polete u nove poslovne uspehe sa Foreverom!
Postao sam uspešan u ovom poslu tako što sam na samom početku doneo čvrstu 
odluku da ću da uspem i da nema povratka na staro, a potom sam kupio Tač 
paket. Karijeru privatnika sa stotinu poslova i istom količinom stresa sam zamenio 
karijerom menadžera, započinje svoje izlaganje novi menadžer Irfan Fijuljanin, ali 
ovo je samo usputna stanica. Vrhunski proizvod koji priča sam za sebe, tradicija i 
poverenje u kompaniju i savršen marketing plan su magnet za ljude za biznis, a 
potom će naši ljudi da nauče svoje ljude, oni će naučiti svoje ljude biznisu,... i tako 
to kreće. Radite svakodnevno i postepeno se penjite ka svom cilju, živite u svom 
svetu i ostavite druge da žive u svom, ali im pre toga ponudite FOREVER!
Kvalifikacija je bilo mnogo. Videli smo najuspešnije u kategoriji kluba osvajača, 
a i saradnike koji sa svojim timovima svakog meseca prave više od 60 bodova 
prometa. Pored njih, Forever nudi mogućnost kupovine automobila kvalifikacijom 
za auto program, a još jedan „Ford“ je pao u ruke Janović Dragane i Miloša, soaring 
menadžera i „vrednih ruku“ Forever Living Products Srbije. Čestitamo!
Opatija je još jedna destinacija gde se održavaju najkvalitetnije obuke saradnika 
FLP Mađarske i južnoslovenske regije. I ove godine, preko hiljadu ljudi se 
kvalifikovalo za ovo čarobno putovanje, a i velika grupa će predstavljati Srbiju. 
Vidimo se u Opatiji na druženju sa najboljima!
U poslovnom uspehu je najvažnije otkriti dobitnu kombinaciju na samom 
njegovom početku. Ona je vrlo jednostavna: samodisciplina, odgovornost, 
istrajnost i vera u sebe i u druge ljude, a pogotovo sponzora. Veliki entuzijasta i 
radnik, safir menadžer dr Marija Ratković itekako ima kredibilitet da izjavi ovako 
nešto. Godine profesionalnog rada u struci, godine rada u Foreveru, osvojene sve 
nagrade i poverenje stotina hiljada ljudi. Vreme je da prestanete da izvan sebe 
tražite odgovore na pitanje zašto niste stvorili život i rezultate kakve želite, jer ste 
vi odgovorni za kvalitet života koji vodite i stvarate, kao i rezultate koje dobijate. 
Vi i niko drugi! Nedostatak poslovnog cilja je preduslov neuspeha, a činjenica da 
svi imamo svoj stav i da je kod nekog pozitivan prema životu, a kod nekoga pak 
negativan, čini u startu veliku razliku. 
Jubilej osnivanja firme u Srbiji će biti obeležen 30.11.2014. godine 
u Beogradu. Proslavićemo prvih 13 godina uspešnog rada. 

Dr Branislav Rajić
Forever Living Products 
Regionalni direktor

Success Day 
Beograd 21.9.2014.
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Ha most ezt a cikket olvasod, az igazából három okból lehetséges. 
1. Új belépője vagy a Forever cég hálózatának, és úgy 
döntöttél, az egészséged megőrzése és anyagi jólét iránti 
megfontolások miatt sem árt, ha van egy ilyen kiváló 
szövetségesed, mint a Forever Living Products Magyarország 
Kft, amit dr. Milesz Sándor életműdíjas természetgyógyász 
vezet.
2. Már „régi” partnere  vagy a cégnek munkatársként vagy 
vásárlóként, a termékek és/vagy az üzleti is bizonyított nálad,  
és szeretnél minél többet megtudni az üzleti kommunikáció 
hogyanjairól, mert sikeres akarsz lenni a Forever üzleted 
építésében. 
3. Még nem vagy regisztrált tagja a cégünknek, és a 
munkatársunk ezt az újságot a kezedbe nyomta az én cikkemet 
figyelmedbe ajánlva, hogy „Nézd, a Forever ilyen módon is 
képzi munkatársait, hogy napi hálózatépítői és termékajánló 
marketing munkájukat egyre jobban és jobban végezhessék.” 

Azért is fontos, hogy lásd, így érdemes kommunikálni, ahogy 
most én ebben a cikkben megpróbálom ezt a tapasztalataim 
alapján elmondani neked, mert nem mindegy a kommunikáció 
esetén, hogy ki a célközönséged. Alapvető fontosságú, hogy 
a beszélgető és tárgyalópartnerünk legértékesebb kincsét, az 
egyedüli meg nem újuló erőforrását, az IDEJÉT ne lopjuk. Talán 
ez az egyik legjobb tanács, amit már a legelején adhatok neked. 
Előbb mérd fel minden helyzetben, hogy a veled szemben ülőnek 
fontos lehet-e, amit mondani akarsz, és kérdezz rá! Nagyon dühös 
lesz bárki, ha a szándékodat az ő megkérdezése nélkül szeretnéd 
rákényszeríteni, miközben ő erre nem tart igényt.

Most pedig kezdjük a legfontosabb üzenettel: 
Ha egyszerűen három szóban kellene leírnom, mit kell tenned, 
hogy ma a Forever üzenetét sikeresen kommunikáld mások felé, 
akkor a következőt mondanám: Kérdezz! Dicsérj! Lelkesedj!

1 Kérdezz!
A legfontosabb a network marketing szakmában az, hogy 
megtalálja az üzenetünk azokat, akik számára érdekes lehet. 
Ezeknek az embereknek keltsük fel az igényét, és utána ki tudják 
próbálni a Foreverből azt, amit Rex Maughan és csapata a 

svédasztalra tett, ami mellesleg az élet legszebben megterített 
svédasztala szerintem. Ahhoz, hogy egyáltalán a mindennapi élet 
taposómalmából valaki felnézzen ránk, és egyáltalán egy kérdést 
tudjunk hozzá intézni, valamilyen hatást kell gyakorolnunk. 
Ha személyesen tesszük ezt, nem árt, ha jól nézünk ki, ápolt az 
arcbőrünk, nőként megfelelően vagyunk sminkelve, a leheletünk 
jó illatú, és cégünk jelmondataként mosolygunk (smile)! Az is 
kifejezetten hasznos, ha nem késünk el, erre figyelmeztetett 
legutóbbi világtalálkozónkon Gregg Maughan, hiszen ezzel is 
kifejezzük tárgyalópartnerünk felé, hogy fontos számunkra. Az is 
lényeges, hogy tudd: azt, aki időben ott van, mosolyog és kérdez, 
nagyon nehéz rosszkedvvel fogadni. Ez azonnal megnyitja a 
kommunikációs csatornát bárki felé. Ugyanez igaz a telefonra. 
Ha te valakivel megbeszélted, hogy adott időpontban hívod, és 
mosolyogva kérdezed: „Szia, jókor hívlak?”, már az első sikeres 
lépést megtetted a minőségi kommunikáció irányában. Mik a jó 
kérdések, amiket később abba az irányba tudsz kanyarítani, hogy 
abból egy jó üzleti beszélgetés legyen? Például:
„Hogy vagytok mostanában? Sok a munkád? Merre voltatok a 
nyáron pihenni? Jól telt az őszi szünet? Mi újság a munkahelyeden, 
még mindig nagy a nyomás? Milyen projekteken dolgozol 
mostanában? Mikor voltál legutóbb pihenni egyedül vagy 
családostól?” 
Érdeklődő kérdések. A lényeg nem az, hogy ez egy elterelés 
legyen a részedről és utána azonnal jöjj elő egy Forever üzleti 
ajánlattal, hanem az, hogy empatikusan hallgass. Stephen 
Covey a network marketingeseknek szóló kis 60 oldalas 
munkájában a „Kiválóan eredményes network marketingesek 
7 szokásában” (sajnos magyarul még nem jelent meg) azt írja, 
hogy a legnagyobb baj az, hogy abból a 3 szokásból, amit a 
kommunikáció terén el kellene sajátítanunk, ha sikeresek akarunk 
lenni, mi (MLM-esek) általában egyet mindig megsértünk: 
Előbb értsd meg a másik felet, utána értesd meg magad vele. 

Visszatérve tehát a kezdeti pontra. Kérdéseid arra kellene szol-
gáljanak, hogy azok mentén minél inkább beleláss a beszélgető-
partnered élet- és munkahelyi helyzetébe, kilátásaiba, problémáiba, 
terveibe. Ha erről átfogó képet alkottál az empatikus hallgatással, 
azaz nem vágtál a szavába, és miután elmondott valamit, te föltetted 
őszintén a két továbbvezető, nagyon egyszerű kérdést: 

Kérdezz! 

Dicsérj! 
Lelkesedj!



Tényleg? Miért?
Akkor annyi információt nyerhetsz, amennyit szeretnél, ráadásul 
nem fogja a másik úgy érezni, hogy valamit le akarsz nyomni a 
torkán. Ha már sokat kérdeztél egymás után és úgy érzed, ez már 
lassan egy iskolai feleltetéshez hasonlít, de még mindig lenne 
kérdésed, tedd hozzá:
„Ezt azért kérdezem, mert.... „ és indokold meg: „Megismertem egy 
üzletembert, akit szerintem neked is meg kellene ismerned…”, 
„Van egy új lehetőség, ami szerintem számodra is új távlatokat 
nyithat…”, „Egy jutalomútra keresek partnert egy munka kapcsán 
…”, „Lehetőségem nyílt egy olyan céggel együttműködni, amelyik 
autófinanszírozással is foglalkozik, magyarul a gépkocsimat fogja 
fizetni…”
Mindig mondj valami olyan dolgot, amit úgy érzel, hogy a 
beszélgetésen elhangzott addigi információkhoz kapcsolódik és 
az ő érdeklődését ezek alapján felkeltheti. Miután eljutottál odáig, 
hogy már nagyon sok mindent tudsz a partneredről, érdemes 
abba a mederbe terelni a beszélgetést, hogy elhívd egy üzleti 
találkozóra vagy ajánlatot tegyél arra a dologra, amire ő megoldást 
keres, vagy új információként valamit a figyelmébe ajánlj. Az a 
lényeg, hogy ezt mindig kösd össze azokkal a dolgokkal, amiket 
tőle korában hallottál. Azt is elmondhatod, hogy az alapján, amit 
elmondott, Te úgy ítéled meg, hogy érdemes lenne találkoznotok, 
csetelnetek, skype-olnotok egy témában, ami őt érinti. Lehetőleg 
nyitott kérdéseket használj, és csak a végén zárd le egy igen-nem 
kérdéssel. 

2. Dicsérj!
Emberek két dolgot nem kapnak meg ma általában: ez az őszinte 
odafigyelés és a dicséret. Az elsőt az empatikus hallgatással már 
megkapta a jelölt tőled, ezért most jön a kettes pont: a dicséret. 
Vedd észre a jót, a szépet, a kellemeset, és az érzéseidet őszintén 
tolmácsold! Sikered lesz! Pl. 
„De szép ez a fülbevaló rajtad, honnan van?”, „ Hú de klassz cipőd 
van! Te is szereted az ilyen márkás és elegáns cipőket? Te hol 
szoktad őket vásárolni?” , „ Annyira tetszett a múltkori facebook 
bejegyzésed! Mondd, azt az idézetet valahonnan vetted, vagy 
Te találtad ki?”, „Olyan szuper volt a kaja, amit múltkor főztél és a 
facebookon posztoltál! Összefutott a nyál a számban! Saját recept 
volt és tálalási ötlet vagy valahol találtad a neten? Megosztanád 
velem is, ha megkérlek? Annyira jól nézett ki, biztos olyan finom is 
volt, ugye?” 
Számtalan lehetőséged van a dicséretre, csak gondolkozz 
kreatívan! Embereket nyitottá fog tenni irányodban, ha látják, 
hogy te valóban értékeled az ő erőfeszítéseiket, tehetségüket, 
ízlésüket. Tehát a dicséret: legyen őszinte, fakadjon belülről, 
kísérje mosoly és érdeklődés. A dicséret, amit adsz, olyan mintha 
húszezreseket osztogatnál. Legalább annyira népszerű leszel 
hosszútávon a baráti és ismerősi körödben.

3. Lelkesedj!
A network marketingben ez az egyik leglényegesebb 
tulajdonságod és készséged, amit be kell vetned a legelején. És 
ez az a készséged, amit folyamatosan be kell vetned és szinten 
érdemes tartanod. Az új induló lelkes. Miért? Mert lát egy 

jövőképet, amit korábban sehol nem látott. Mert megismer egy 
új világot, ami látszólag merőben elüt az ő általa megszokott 
hétköznapi mókuskeréktől. És persze nemcsak látszólag üt 
el, hanem valóban. A lelkesedés a gyémánt alapértéke. Nézz 
Berkics Mikire! Egyik alkalommal kérdezték a színpadon azokat, 
akik Mikihez 15 éve csatlakoztak, és azokat is, akik 3 hónapja, 
hogy mi fogta meg Mikiben őket. Döbbenetes volt a válasz: Miki 
lelkesedése. Ez az a dolog, ami töretlenül munkál a Gidófalvi 
házaspár és a Lomjanski házaspár által egyaránt nagyra értékelt 
Berkics Mikiben. A töretlen lelkesedés! Ez a lelkesedés az, ami a te 
üzletedet is legalább Porecsig fogja eljuttatni, ha most új belépő 
vagy és profin elindultál valami klassz kis csomaggal: C9, FIT, Vital5, 
Touch! (Mert ugye minden profi valamilyen csomaggal indul 
manapság!) Ha lelkes vagy, mágnesként működsz. Ha lelkes vagy, 
az önmagában felkelti mások érdeklődését. Kobza Rita senior 
eagle managerem szokta mondani, hogy ha Te nem lelkesedsz 
annyira a Te munkahelyedért, mint mi a Foreverért, akkor bocsi, de 
nem biztos, hogy mi vagyunk rossz helyen.  És ez így is van!

Ha Te lelkesedsz és lelkesen számolsz be embereknek arról a 
lehetőségről, ami számodra: 

1. a termékfogyasztáson keresztül profi orvosi háttérre 
támaszkodva kinyitotta az utat a valódi megelőzés és 
egészségmegőrzés felé,
2. felfestett egy jövőképet az üzletépítés fantasztikus 
perspektívájáról és arról, hogy ezzel hogy lehet annyi pénzt 
keresni, ami az anyagi biztonságodat garantálja,
3. megmutatta azt a jól működő üzleti modellt, amivel nemcsak 
az autódat finanszírozhatod, hanem külföldi jutalomutakat 
is kaphatsz ötcsillagos ellátással a világ legszebb utazási 
helyszínein,
4. megértette veled, hogy ha ide minimális pénzt és inkább 
időt, energiát és szisztematikus munkát teszel, akkor a valódi 
szabadság és harmónia jut osztályrészedül, és a családodra is 
annyi időd lesz, amennyit igazán szeretnél,
5. olyan kapcsolati rendszert ismertetett meg, ami ma a világ 
egyik legegyüttműködőbb és segítőkészebb vállalkozói 
közössége, ami több tízezres nagyságrendben számolja a 
tagjait... nos ekkor lesz olyan ember, aki ezeket az információkat 
hallva meg akarja ismerni azt, hogy mivel foglalkozol, mit kell 
itt csinálni, és ő is kíváncsi lesz, hogyan érheti el mindezen 
dolgokat, amiket az előbb felsoroltam. És ekkor célt érsz, 
mert már ő kíváncsi, mert már ő keres, már ő van felcsigázva 
általad. Ez lenne a Forever üzleti kommunikációjának a 
célja. Megmutatni azt a világot, és azt a környezetet, ahol a 
küldetésnyilatkozatunk szerint „..az emberek méltóságukat 
megőrizve azok lehetnek, akik lenni akarnak!” 

Ehhez kívánok neked sok sikert, kitartást, önfegyelmet, tanulni 
vágyást és alázatot, és kívánom, hogy legyen jellemes a 
személyiséged, mert az szükséges lesz, hogy végigmenj ezen a 
szép, de néha kicsit rögös úton!

Nagy Ádám
senior eagle manager

Lelkesedj!



Hogyan tudjuk megelőzni ezeket a betegségeket, 
mivel tudunk felkészülni az őszi-téli hónapokra? 
A betegségek megjelenése nagyban függ alap 

egészségi állapotunktól, immunrendszerünktől. Biztosan 
sokan tapasztalták már, hogy vannak olyan személyek, akik 
szinte soha nem betegednek meg, s vannak olyanok, akik 
minden évben rendszeresen, akár többször is ágynak esnek.  
Hogy nem csak a kórokozóktól függ a betegség kialakulása, 
azt abból tapasztalhatjuk, hogy ha egy családban három főt is 
leterített az influenza, a negyedik ember teljesen egészséges 
marad, s el tudja látni a betegeket. Arra kell tehát törekedni, 
hogy „jó állapotban” legyünk. 
Egészségi állapotunkat több tényező is befolyásolja, 
az egyik legfontosabb, hogy szándékosan ne ártsunk 

magunkat.  Kerüljük az alkoholt és a dohányzást, mind a 
kettő méreg a szervezetünknek. A másik alapvető dolog, 
hogy lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk egészségesen 
táplálkozni.  Ez nem egy egyszerű feladat. Étkezéseinkben 
minél jobban vissza kellene térni a természeteshez, minél 
kevesebb „mű”, adalékanyagokkal teli, feldolgozott 
élelmiszert kellene ennünk. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
szervezetünk számára kiemelt fontosságú. Mindkét 
élelmiszercsoportban olyan alapvető jelentőségű vitaminok, 
ásványi anyagok, nyomelemek, élelmi rostok és vegyületek 
találhatók, amelyek feltétlenül szükségesek testünk 
egészséges működéséhez (4) . Ne igyunk üdítőt, mind a 
cukros, mind  az édesítőszeres változata nagyon-nagyon 
egészségtelen. Folyadékként igyunk tiszta vizet! 

Az ősz beköszöntével hamarosan újra 
előjönnek a hideg, párás időre jellemző 
légúti betegségek. Egyre több ember 
keresi fel ilyenkor orvosát orrfolyás, 
torokfájás, köhögés miatt. Jellemzően 
ezeket a betegségeket általában 
vírusok okozzák, de nagy arányban 
előfordulhatnak baktérium okozta 
megbetegedések is. 



Az egészséges táplálkozásra törekvés mellett nagyon 
fontos a rendszeres testmozgás. Nagyon jól erősíti 
az immunrendszerünket, sokkal kevésbé kapjuk el 
pl. a náthát, ha sok időt töltünk levegőn, szabadban. 
Hűvösebb időkben öltözzünk fel melegen, ne féltsük 
magunkat! 
Testi egészségünket nagyban befolyásolja lelki 
egészségünk. Próbáljunk meg minél kevesebbet 
idegeskedni, ne féljünk a jövőtől, ne szorongjunk. 
A negatív érzelmek rossz irányba befolyásolják 
egészségünket, hamarabb lesz egy aggódós, rosszkedvű 
ember beteg, mint az optimista, jókedvű embertársa. 
Immunrendszerünket nagymértékben befolyásolja a 
bélflóránk állapota.  A kialakult mikroflórát mintegy 
400 faj alkotja, össztömegük eléri az 1 kg-t. A bélflóra 
baktériumainak szerepe igen sokrétű, többek között 
antimikrobiális anyagokat termelnek, modulálják az 
immunválaszt, befolyásolják a vitamin termelést.
A prebiotikumok olyan oligoszacharidok, melyek 
elősegítik a probiotikus baktériumok megtelepedését 
és szaporodását (1). Probiotikumot és prebiotikumot 
tartalmazó ételek fogyasztása az őszi hurutos időszakban 
is nagyon ajánlott.  
Amennyiben mégis megbetegedtünk, a legjobb 
gyógymód, ha pár napra „nyugalomba” helyezzük 
magunka. Sokkal hamarabb túl leszünk a betegségen, ha 
engedélyezünk magunknak 1-2 napot, s ilyenkor otthon 
maradunk, pihenünk, magunkkal foglalkozunk. Így 
meg lehet előzni, hogy hosszabb táppénz és betegség 
legyen a vége. Szellőztessünk otthon rendszeresen, a 
hazavitt vírusok, kórokozók mennyiségét csökkentsük 
a levegőben. Sok házi praktika segít az egyszerű 
fertőzéseknél. A citrom, méz, hagyma, fokhagyma 
otthon is általában azonnal megtalálható „szerek”, ezek 
segítenek a fertőzés leküzdésében. A gyógynövények 
közül többnek antimikrobiális (gomba-, baktérium-, 
vírusellenes)  hatását igazolták a kutatások  (aloe vera, 
fokhagyma, kasvirág, szegfűszeg, kakukkfű) (2) , illetve 
erős antimikrobiális hatása van a propolisznak.  A hurut 
elleni növények csökkentik a nyák viszkozitását, vagy 
elnyomják annak képződését. Ezek közé tartozik a 
fokhagyma, kasvirág, paprika, aranyvessző, kakukkfű (2). 
Bizonyos gyógy- és fűszernövényeket immunmoduláns, 
immunerősítő növényként említenek a szakirodalomban, 
(aloe, kasvirág, édesgyökér, ganoderma, shiitake) (2).
A vitaminok közül kiemelendő a megfelelő C-vitamin 

bevitel, ugyanis szerepe van az immunrendszer normál 
működésében (3). Természetes forrásai: a zöldpaprika, 
saláta, brokkoli, kelbimbó, csipkebogyó, friss 
gyümölcsök. Fontos megjegyezni, hogy a zöldségekben, 
gyümölcsökben megtalálható flavonoidok, melyek 
antioxidáns, gyulladáscsökkentő, összességében 
egészségvédő tulajdonsággal rendelkeznek, a hatásaikat 
a vitaminokkal együtt fejtik ki úgy, hogy azok hatását 
felerősítik (5). Ezért mindenképpen a természetes 
formában történő bevitelre törekedjünk, mert ezt a 
komplex hatást a mesterséges vitaminokkal nem tudjuk 
pótolni. 
 Az utóbbi évek orvosi kutatásai igazolják a D-vitamin 
szerteágazó pozitív hatásait, többek között az ép 
immunműködésünket támogatja. Az ősz beköszöntével, 
napozás hiányában nem tud már bennünk D-vitamin 
termelődni, az itthon kapott élelmiszerekkel pedig meg 
sem közelítjük a napi ajánlott 2000-4000 NE bevitelt. 
Fontos pótolni! 
Amennyiben pár nap alatt nem csökkennek a náthás 
tünetek, gennyes lesz az orrfolyás, elhúzódóvá válik a 
köhögés, „színes” váladék alakul ki, illetve a tünetek 
pár nap után nem enyhülnek, mindenképpen forduljunk 
orvoshoz, mert az időben elkezdett orvosi kezelés 
csökkenti a későbbi szövődmények kialakulásának 
valószínűségét. 

Irodalom
1.  A probiotikumok alkalmazásának lehetőségei emésztőszervi betegségekben
     – LAM 2006, 16. (1)
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3.  Vitaminok, ásványi anyagok szerepe a várandósság és a szoptatás időszaka alatt –
     Hippocrates, 2010/2
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Dr. Nagy Ida
senior eagle manager 
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Megérkezett a teljesen megújult ForeverTelefon csomag
Az új csomag tükrözi a telefonpiaci változásokat, melyeket a telekommunikációs adó és a piac változása idézett elő. Az új csomagok előnye, 
hogy szabadon választhatjuk ki mennyi ingyen percünk és mekkora adatforgalmunk legyen. Az új tarifák mellett elérhetőek a lakossági Red, 
Go és Go+ tarifák is, számunkra azzal a kedvezménnyel, hogy az összes ForeverTelefon tag továbbra is ingyen beszélhet velünk bármelyik 
csomagból is hív.  

Mindenki megtalálja a számára legkedvezőbb megoldást a ForeverTelefonon belül.
Keress bennünket és segítünk a optimális választásban!

Néhány minta a legújabb csomagokból  

És még sok egyéb variáció!

Kiemelt készülék ajánlatok csak nekünk. Érdeklődj a ForeverTelefon csapatnál!
A korábban elérhető ForeverTelefon csomagok értékesítése megszűnik, de a már megkötött tarifákat továbbra is használhatjuk a korábbi 
feltételek szerint. Az FLP tagok pontosabb kiszolgálása érdekében a ForeverTelefon és a Vodafone átszervezte a kiszolgálás menetét.  
Ezentúl úgynevezett egykapus rendszer lesz, vagyis mindent a ForeverTelefon csapatán keresztül tudunk intézni.  
 

Keresd a ForeverTelefon csapatát!
  ha kérdésed van a tarifákkal kapcsolatban
  ha igazolásra van szükséged
  ha új szerződést szeretnél kötni 
  ha csökkenteni szeretnéd havi telefonszámládat 

Aki sokat telefonál, de keveset 
netezik: Új Arany csomagunk 8 446 Ft havidíjjal, amiben 2000 perc vagy sms van 100MB internettel.

Aki sokat netezik, de keveset 
telefonál: Új Mini csomagunk 5 567 Ft havidíjjal, amiben 100 perc vagy sms van 2 GB internettel.

A legolcsóbb havidíjas csomag 
gyermekeknek, időseknek: Új Mini csomagunk 2 542 Ft havidíjjal, amiben 100 perc vagy sms van 100 MB internettel.

A felturbózott csomag  
profiknak: Új Arany csomagunk 11 408 Ft havidíjjal, amiben 2000 perc vagy sms van 2 GB internettel.

info@forevertelefon.hu

ForeverTelefon       
 Igazítsd telefontarifádat saját igényeidhez!!!

MÁTYUS ÁDÁM
+36-70-4097-758

1126  Budapest, Márvány u. 27.
adam.matyus@forevertelefon.hu

BENCSIK NIKOLETT 
+36-70-4097-763

1183  Budapest, Nefelejcs u. 9-11.
nikolett.bencsik@forevertelefon.hu



A szélesség építése a legfontosabb tevékenység a mi szak-
mában. Ha nincs megfelelő szélesség, akkor nincs hol 
mélyíteni az üzletünket! A szélesítés kulcsa a meghívás. 

Ha ezt jól csinálod, akkor eredményes leszel, mert akkor veled 
szemben mindig új jelölt fog majd ülni. Bízz a szponzorodban, a 
felső vonaladban, és együtt írjátok meg a névlistát, együtt hívjá-
tok meg az embereket az első időben! Mindhárom tájékoztató 
típus fontos eleme az üzletnek (családi, 2/1 és a nyílt információs 
estek), érdemes mindhármat folyamatosan alkalmazni. Néhány 
hét elteltével már nem a saját lakásodban tartasz családi tájékoz-
tatót, hanem már a mélységben, a munkatársaidnál!

Ha munkatársunk új jelöltjétől igent kapunk, akkor máris követ-
kezhet munkánk egyik fontos fázisa, a mélységépítés. S hogyan 
működik ez a gyakorlatban?  Új front munkatársadnál (nevez-
zük „A”-nak) tartottál egy családi tájékoztatót, és jelzi egy ven-
dég, hogy őt is érdekli az üzlet. Ő legyen „B”. Vele egy új családi 
tájékoztatót beszélsz meg, immár ugye „B” nappalijában, aki már 
a második mélységed. „B” munkatársadnál tartottál egy családi 
tájékoztatót, s egy vendég jelzi, hogy őt is érdekli az üzlet. Ő 
legyen „C”. Vele egy új családi tájékoztatót beszélsz meg, immár 
ugye „C” nappalijában, aki már a harmadik mélységed, és így 
tovább…. A munkatársaidnak figyelniük kell, hogy te mit csinálsz, 
azért hogy ezt majd hamarosan ők is le tudják másolni. Egy-két hé-
ten belül – megfelelő mennyiségű jelölt mellett – négy-öt mélység-
be is el tudunk így jutni. Ezzel stabilizáljuk az üzletünket. Mindent 
leckeszerűen végezz, hogy a duplikáció jól működjön, és profin 
tanulják meg a munkatársaid a tényeket és a fontos lépéseket! 
Ez az „A-B-C módszer”, mely a hatékonyságban tud neked segíte-
ni. Nyilván nem ugyanaz lesz az eredmény, ha 5 fő hallgatja a 
tájékoztatót, mintha 30 főnek tartjuk az esti családi előadást. 
Tehát a meghívásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és ez is 
a te feladatod lesz majd a munkatársaidnál! 

Gondolj csak bele: ha lenne öt külön vonalon 4 pontos aktív front 
munkatársad, s minden ilyen vonalban négy mélységig szintén 
lenne csak egy-egy 4 pontos aktív munkatárs... Ez már 100 non-
manageri pont egy hónapban, ami már nagyon komoly havi 
jövedelmet jelent számodra! Sokan azért hagyják abba ezt az 
üzletet, mert nem dolgoznak eleget mélységben, aminek viszont 
a szélesítés az alapja…  Tehát egy szó, mint száz, mindkét tevékeny-
ség nagyon fontos! Nem mindegy, hogy egy keskeny ösvényen 
kell elérned a célod, vagy egy tíz sávos autópályán, ahol nagy 
sebességgel roboghatsz előre.

Berkics Miklós gyémánt manager kiváló példája a hatékony 
üzletépítésnek, hiszen több mint 25 szélességben, de még a 25. 
mélységben is van managere! Na, ez a stabilitás!

A mélységépítés a világ legélvezetesebb 
feladata. Új embereket ismerhetsz 
meg, segítesz másoknak eredmé-
nyeket elérni, ez fantasztikus 
érzés. Hiszen csak akkor lehetsz 
sikeres, ha más embereket sikerre 
vezetsz.

A siker titka két szóban rejlik: 
Hozzáállás és Mennyiség! Ezek ha-
tározzák meg, mennyire leszel si-
keres ebben a szakmában! 
Az én szlogenem pedig: 
Többet és Lelkesebben!

        Lapicz Tibor
soaring manager

Szélesség és mélységépítés 



Nemzetközi Üzletpolitika
16.02. (h) Boltban Történő Árusítás. 

2) Az a Termékforgalmazó, aki szolgáltatást nyújtó üzlettel vagy 
irodával, fodrászattal, szépségszalonnal vagy egészségügyi szolgálta- 
tást nyújtó üzlettel  rendelkezik, bemutathatja és árusíthatja a termékeket 
az üzleten vagy irodán belül. Mindazonáltal külső jelzés, vagy az ablakban 
vagy kirakatban kívülről látható, az FLP termékek reklámozását célzó 
minden jelzés elhelyezése tilos.

Ha te is rendelkezel szépségszalonnal, szeretettel várjuk 
jelentkezésedet központi e-mail címünkön, hogy a Sonya 
Referencia kozmetikáink, a Sonya termékek hivatalos 
felhasználóinak listája bővülhessen. Jelentkezésed után 
csak egy nyomtatványt kell kitöltened. 

A Sonya Referencia Kozmetikákról 
az FLP TV honlapján böngészhetsz. www.flptv.hu

a Sonya Referencia kozmetikák szeretettel várnak 
minden kedves érdeklődőt és szépülni, frissülni vágyót!

Főnix Rekreációs Szalon Sonya studio Miskolc Szentendre Fodrász Szalon



új k
ülsővel!

Egy új típusú, gyönyörű, erős dobozba csomagoltuk a Sonya Skin Care 
kollekció termékeit, amely nagyon jól mutat az üzletépítés és bemutatók során 

és természetesen otthon is.



Mik voltak a kezdeti lépések számotokra ebben az üzletben?
Stjepan: Először a termékekről hallottam, és mivel szerettem 
volna többet is megtudni velük kapcsolatban, kerestem valakit, 
aki tudna ebben segíteni. Ekkor kaptam meg egy ismerősön 
keresztül későbbi szponzorunk, Jadranka Kraljic-Pavletic 
senior eagle manager telefonszámát, akivel megbeszéltünk 
egy találkozót Zágrábban. Ennek alkalmával megismertetett a 
termékekkel és bemutatta a marketingtervet is. Engem akkor 
még az üzlet nem érdekelt, hisz viszonylag jómódban éltünk, 
hála a családi bioenergetikai vállalkozásunknak, azonban a 
termékeket elkezdtük fogyasztani, és ahogy megtapasztaltuk 
azok jótékony hatását, már elkezdtem az üzletben is 
gondolkodni. 

Snjezana: Én először nagyon elutasító voltam az üzlettel 
kapcsolatban, azonban a férjem kért egy második találkozót 
Jadrankától, ahol rengeteg kérdést tett fel neki a vállalkozással 
kapcsolatban, és végül a jogdíjtípusú passzív jövedelem 
lehetősége felkeltette Stjepan érdeklődését. Jadranka azt javasolta 
nekünk, hogy ha tényleg komolyan gondoljuk a hálózatépítést, 
akkor egy Touch dobozzal vágjunk bele. Én a termékek közül 
egyébként először az Aloe Vera Gélt kezdtem el fogyasztani, és a 
pozitív terméktapasztalat nem is váratott sokáig magára. Azóta 
természetesen 100 %-os termékfogyasztók vagyunk és teljes 
mértékben együtt építjük a hálózatunkat is.

Stjepan: A másolódás elve alapján a kezdetektől mi is úgy 
építjük az üzletet, ahogy azt szponzorunktól, Jadrankától 
tanultuk. Tisztán és egyszerűen: ha valaki tényleg komolyan 
akar ebbe az üzletbe belevágni, akkor lehetőleg egy Touch doboz 
megvásárlásával kezdje, majd pedig próbálja ki a termékeket, 
hogy utána saját tapasztalat alapján, hitelesen tudja a jelölteket 
megszólítani.

Eddig milyen ütemben épült az üzletetek és mik a kitűzött 
céljaitok a jövőre nézve?
Snjezana: 2011. októberében csatlakoztunk, két hónapra rá 
lettünk supervisorok, egy év múlva pedig managerek. Idén 
tavasszal értük el az eagle manager, nyáron pedig a senior 
manageri szintet. 

Stjepan: Mindenképpen szeretnénk minősülni a jövő áprilisban, 
Szingapúrban megrendezésre kerülő Global Rally-re, immár 
senior managerként teljesíteni kívánjuk az Eagle Manager 
ösztönzőt jövőre is és ezáltal szeptemberben eljutni Cancunba, 
illetve a következő Holiday Rally-n már mint soaring 
managerek szeretnénk jelen lenni. 

Snjezana: A hosszútávú cél természetesen a gyémánt szint 
elérése, amire még nem tűztünk ki ugyan konkrét határidőt, de 
körülbelül négy-öt éven belül tűnik reálisnak.

A fiAtAl  házAspár korosztályánAk egyik legsikeresebb és legdinAmikusAbbAn fejlődő hálózAt-
építő párosA A régióbAn. minősültjei A gépkocsi ösztönző és Az eAgle mAnAger progrAmnAk, és 
több AlkAlommAl A legsikeresebb munkAtársAk voltAk A non-mAnAgeri pontok tekintetében 
horvátországbAn. nemrég minősültek senior mAnAgeri szintre.
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szponzor: Jadranka Kraljic-Pavletic & Nenad Pavletic senior eagle managerek
felsővonal: Stilin Tihomir és Stilin Maja, dr. Keresztényi Albert, Porzsolt Ildikó, Porzsolt Réka, Krizsó Ágnes, Szabó József

Amiért érdemes, azért szívesen hoz 
akár áldozatot is az ember

Stjepan éS Snjezana BeloSa 
eagle Managerek és senior Managerek

37

Fiatal korotok ellenére már túl vagytok a családalapításon. Az 
üzletépítést hogy tudjátok összeegyeztetni a gyerekekkel való 
időtöltéssel?
Snjezana: Igen, három gyermekünk van, Leon 7, Emma 11 és 
Gabriel 12 éves. Tudják, hogy mi a munkánk, és bár még elég 
kicsik, de már most azt mondják, hogy majd ha felnőnek, akkor 
ők is ezzel szeretnének foglalkozni. A jelvényeinket például már 
most is szeretnék hordani az iskolában. Persze sokminden más 
is foglalkoztatja őket, Emma lányunkat például a mazsorett, 
amiben elég jól helytáll, hisz már világbajnokságon is részt vett 
a klubjával.

Stjepan: Most érkezünk abba a fázisba, amikor már majd 
több időt tudunk a gyerekeinkkel tölteni. Eddig azért nyilván 
áldozatot kellett hoznunk, azt az időt, amit a munkára 
fordítottunk,  a gyerekeinktől vettük el. Szerencsére azonban 
volt nagymamai segítségünk, és az is megkönnyítette a 
helyzetet, hogy tudtuk, épp a gyermekeink jövője miatt kell azt 
a bizonyos áldozatot meghozni.

Hogy osztjátok fel a munkát egymás között?
Stjepan: Én tartom a nyílt bemutatókat, ahol egyaránt beszélek 
a termékekről és a marketingtervről is az új érdeklődőknek.

Snjezana: Az én asztalom pedig inkább a személyes 
beszélgetések, a konzultációk és az 1/1-es tájékoztatások. Az 
eddigi tapasztalataink alapján hasonló hasonlót vonz, így tehát 

családos pár lévén mi is inkább a családosokat tudjuk jobban 
behozni a csapatunkba.

Stjepan: Zágrábban élünk, és a munkatársaink nagy része 
is idevaló, ahol nagy segítséget jelent a horvát központi 
iroda, mint háttérszervezet. A saját tájékoztatóinkon 
kívül természetesen a különböző országos képzéseket, 
szemináriumokat használjuk leginkább a csapatunkkal.

A régió rendezvényei közül melyik áll hozzátok a 
legközelebb?
Stjepan: A Holiday Rally mindenképpen az egyik 
legfontosabb számunkra, ezért is jövünk évről-évre egyre több 
munkatárssal erre a képzésre. Utána érezhetően könnyebb a 
motiváltabb emberekkel dolgozni, ami aztán az eredményeken 
is meglátszik. Az már csak ráadás, hogy nekem is van 
szerencsém itt előadóként színpadra lépni, bár az én csapatom 
már hozzászokott az előadásaimhoz, így itt számukra inkább 
a teljes két nap hangulata és a többi előadó magával ragadó 
előadásai azok, amikből töltekezni és építkezni tudnak.

Snjezana: Minden rendelkezésünkre álló képzést igyekszünk 
kihasználni, mert ezeknek van igazán csapatépítő ereje. 
Ha nekem is ki kéne egyet emelnem ezek közül, akkor én 
a Go Diamond szemináriumot említeném, ami után az 
ember szinte úgy érzi, hogy tényleg nem létezik lehetetlen és 
megoldhatatlan feladat.



Stjepan: Kezdőként, amikor még csak épphogy belevágtunk 
ebbe az üzletbe, a különböző szemináriumokon mi is kaptunk 
mindig egy-egy olyan gondolatot, ami nagy segítséget jelentett 
a továbbjutásban, méghozzá leginkább a három gyémánt 
managertől, Lomjanski Veronikától, Berkics Miklóstól és 
Gidófalvi Attilától.

Eddig mely, a Forever cég által biztosított jutalomutazások 
voltak a legemlékezetesebbek számotokra?
Snjezana: Porecs volt az első 2012-ben, még októberben 
managerek lettünk.

Stjepan: Felejthetetlen volt még a budapesti Európai Rally, 
a londoni Global Rally is, valamint az idei Eagle Manager 
találkozó Lake Tahoe-ban. Ezekről mind nagyszerű élményekkel 
feltöltődve jöttünk haza.

Hagyományos módon építitek az üzleteteket, vagy kihasználjá-
tok a modern technika által biztosított eszközöket is?
Stjepan: Abszolút nyitottak vagyunk minden innovatív 
lehetőségre, így például a Forever  új internet alapú eszközére, 
az FLP 360-ra, amely egy olyan weboldal, aminek a segítségével 
sokkal áttekinthetőbbé és szervezettebbé tehetjük az üzletünket. 

Snjezana: Webinárokat, vagyis online szemináriumokat is 
használunk, aminek az az egyik nagy előnye, hogy bárki, 
bármekkora távolságból részt tud rajta venni, anélkül hogy 
utaznia kéne, illetve hogy egyszerre rengeteg embert meg 
lehet rá hívni, anélkül, hogy ki kéne bérelnünk egy nagyobb 
előadótermet.

Stjepan: Nyitogatunk külföld felé is, de egyelőre a hazánkon 
kívüli területekről még nincsenek komolyabb üzlettársaink. Az 
amerikai utunkon, Lake Tahoe-ban felvettük pár emberrel a 
kapcsolatot, és most velük az FLP 360-on keresztül szeretnénk 
elmélyíteni az ismeretséget.

A különböző személyiségtípusok alapján általában jól meg 
tudjátok ítélni az új jelölteket?
Stjepan: Most már a tapasztalataink révén rá tudunk érezni, 
hogy kitől mit várhatunk, de főleg a nagy számok törvénye 
alapján adódik ki, hogy kikből lesznek az új munkatársak.

Snjezana: Nem tud minket annyi ember elutasítani, mint 
ahányat mi meg tudunk hívni.

Miként változott meg az életstílusotok amióta belevágtatok az 
FLP-üzletbe?
Stjepan: Ebben az üzletformában mi nagyon megtaláltuk 
magunkat, élvezettel csináljuk és nem munkaként, hanem 
inkább életformaként tekintünk az FLP-re, amelynek 
tagjai között sok új barátra is leltünk, legyen akár az a mi 
egyik csapattagunk, vagy akár egy másik országban dolgozó 
hálózatépítő, akivel valamelyik külföldi szemináriumon 
találkoztunk.

Snjezana: Az autóösztönző programnak hála például a cég 
gondoskodik arról, hogy egyik munkaeszközünket, az autónkat 
is időről-időre az általunk kiválasztott egyre jobb és újabb 
típusúra tudjuk cserélni.

Ha néhány mondatban kéne, hogy ajánljátok valakinek a 
Forever vállalkozást, mit mondanátok, hogy miért érdemes 
ebbe az üzletbe belevágni?
Stjepan: Mert ez a létező legjobb üzleti lehetőség, amivel csak 
találkozhat az ember, ami által el tudja érni a céljait és meg tudja 
valósítani az álmát. Csak el kell határozni magunkat, és akkor 
a megfelelően befektetett munka révén bármelyik szintet meg 
lehet célozni.

Snjezana: Az önmegvalósítás miatt, ugyanis ha ügyesen tudunk 
élni ezzel a lehetőséggel, akkor ez egy eszköz tud lenni arra, hogy 
elképesztően nagy eredményeket érjünk el.
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Legyetek részesei ennek a fantasztikus energiát, 
motivációt, tudást adó képzésnek!

Syma csarnok, 1146 Budapest, Dózsa György út 1. Jegyek 12.000 Ft/2 nap áron, elővételben megvásárolhatók az FLP raktáraiban.  A változtatás jogát fenntartjuk.



A legmegfelelőbb idő egy
fa elültetésére 20 éve volt.

A második 
legmegfelelőbb
idő mosT vAn.   
Ez az ősi közmondás emlékeztet 
minket arra, hogy soha nincs túl késő 
ahhoz, hogy teljesítsük a kitűzött 
céljainkat. Ez az utolsó néhány hét, 
hogy minősüljetek a Global Rally 
ösztönző programra. 

nyomjátok meg keményen 
és jutalmul máshoz nem 
hasonlítható élményben lehet 
részetek szingapúrban. 


