






Huszonkét éves vagyok, a 
történetem külföldről indul. 
Ausztriában éltem egy évet, a jobb 
életminőség reményében. Hamar 
nagyszerű pályát futottam be, de 
rá kellett jönnöm, ott sem lehet 
az enyém az a szabadság, amire 
mindig is vágytam. Eljött az a pont 
az életemben, amikor csupán a 
pénzért már nem érte meg a hajtás. 
Hiszen nem volt időm semmire, 
se a barátaimra, se a családomra, 
de még magamra sem! Úgy 
éreztem, egy madár vagyok óriási 
szárnyakkal, olyan, akit kalitkába 
zártak. Innen sürgősen ki akartam 
szabadulni. 

Hiszek a vonzás törvényében. 
Évek óta alkalmazom, évek 
óta foglalkozom személyiség-
fejlődéssel. Minden így került 
az életembe.  Bevonzottam 
egy csodás embert, akinek a 
türelmét sosem fogom tudni 
igazán meghálálni. Olyan mentort 
kerestem, akivel igazán tudok 
azonosulni. Ehelyett megkaptam 
kettőt, őt és a férjét (Rusák Patrícia 
és Cseke Máté), illetve egy óriási 
hátszelet, a RING-et.

Ezzel nemcsak azt nyertem, 
hogy négy hónappal később haza 
tudtam költözni Magyarországra, 

hanem igazi barátokat is kaptam itt, 
szabadságot, elismerést, pénzt és 
korlátok nélküli életet.

Ezt követően kellett egy mélypont 
ahhoz, hogy stabil alapra tudjak 
építkezni, hogy igazán komolyan 
vegyem magamat és a céljaimat. 
Ma már nem görcsölök azon, hogy 
négy országban szóródnak szét a 
pontjaim, hanem őszintén örülök 
neki, hogy globális üzletem van. 
Elkezdtem „flow-ban” dolgozni. 
Figyelem az embereket, őszintén 
kíváncsi vagyok rájuk. Tudom azt, 
hogy két-három hónap csúszás van 
ebben az üzletben attól kezdve, 
hogy elvetjük a magokat egészen 
addig, míg learatjuk az eredményt.

Mindig is úgy gondoltam, az egészség 
a legfontosabb kincsünk. Hiszen ha 
egészségünk nincs, semmink nincs. 
Sokan akkor jönnek rá, milyen fontos 
is ez, amikor valami baj történik. 
Nagyon könnyen tudtam azonosulni a 
Forever filozófiájával, hiszen korábban 
is 100 százalékban ezt képviseltem - 
így rögtön hiteles lehettem.

Folyamatosan használom a 
dobozokat. A Vital5 csomagot 
nem kérdés, hogy napi szinten 
használom. Háromhavonta 
elvégzem a C9 programot, imádom 
frissíteni a szervezetemet a 
segítségével. És persze motiváció 
lehet mások számára is, amikor 
nálam látják!  Nekem a F.I.T. 
program segített, hogy elérjem 
az álomalakom. 
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FOREVER

Szerintem dobozokkal lehet a legjobban üzletet építeni, 
ezért javaslom az új indulóimnak is, hogy ezekből 
válasszanak. Szuper tapasztalatuk lesz, olyan, ami jól 
megmutatható és trendi. 

A fókuszomban jelenleg havonta 10+ FBO pont van. 
Ezen belül is legfőképpen csapatot építek. Keresem a 
csillogó szemeket, ki az, akinek most tudok hozzátenni 
az életéhez. Havi négy-öt új induló csatlakoztatása a 
célom, hiszen ebből lesz a haladás. A mottóm: tégy 
mindig többet, mint ami szükséges! Ezzel belekerültem 
egy pozitív spirálba, és teljesen megváltozott az egész 
életem.

Szeretnék olyan példa lenni, akit az emberek követni 
akarnak, illetve megmutatni azt, hogy attól, hogy a 4cc 
a havi cél, ezzel ne korlátozzuk saját teljesítményünket, 
amikor többre is képesek vagyunk!

Ez az üzlet csodás és egyszerű, de nem mindig könnyű. 
Ha túl könnyű lenne, elveszne a fejlődés élvezete. 
Imádom a kihívásokat, a nehézségeket, mert amikor 
könnyű, akkor bárki tudja csinálni, viszont ha akkor 
folytatod, amikor nehéz, attól leszel kiváló! 

Büszkén képviselem a RING-er címet, hiszen ez a 
csapat, ez a rendszer a Forever céggel együtt megad 
nekem mindent, amire szükségem van. Szerelmese 
lettem ennek az üzletnek!

Krasznai Cintia
Supervisor

IMÁDOM A 
KIHÍVÁSOKAT!



Minden korábbinál nagyobb számú minősülttel és vendéggel idén újra Porecs 
adott otthont Közép-Európa legnagyobb Forever rendezvényének. Dr. Milesz 
Sándor ország igazgató és Berkics Miklós Gyémánt Manager házigazdák 
pazar külsőségek között nyitották meg a rendezvényt, majd fáradhatatlanul 
mutatták be egymás után a nap előadóit. 

PORECS   2016.09.30. - 10.01. I. RÉSZ

DR. RÉVÉSZ EDIT  SOARING MANAGER, 
A FOREVER MAGYARORSZÁG 

ORVOS SZAKMAI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE
“A Vital5 az a csomag, amiből ma Magyarországon 

a legtöbbnek kéne fogynia! Akár a C9 és az F15 
programok alatt is használható. Légy felkészült a 
programok ajánlásában, segítsd a fogyasztóidat, 

kísérd őket a céljaik elérésében!“

ALMÁSI GERGELY ÉS BAKOS BARBARA
SENIOR ÉS EAGLE MANAGEREK

“Porecs rólatok, Supervisorokról szól. Szeretnénk nektek 
víziót adni arról, hogy ti is állhattok ezen a színpadon. 

Itt vannak köztetek azok, akik egy év múlva már készen 
állnak erre. Bízz magadban, fedezd fel az erősségeidet, és 

tudd, hogy az online világ messzire repíti a hangod!”



DR. SAMU TERÉZIA  SOARING MANAGER
“A megfelelő fittségi szint egy háromlábú szék, 
ami csak akkor nem billeg, ha mindegyik lába 
ugyanolyan erős: szénhidrátszegény, minőségi 
táplálkozás, elegendő víz fogyasztása és mozgás. 
Tartós eredményt csak életmódváltással lehet elérni.”

DR. RÉVÉSZ EDIT  SOARING MANAGER, 
A FOREVER MAGYARORSZÁG 

ORVOS SZAKMAI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE
“A Vital5 az a csomag, amiből ma Magyarországon 

a legtöbbnek kéne fogynia! Akár a C9 és az F15 
programok alatt is használható. Légy felkészült a 
programok ajánlásában, segítsd a fogyasztóidat, 

kísérd őket a céljaik elérésében!“

ALMÁSI GERGELY ÉS BAKOS BARBARA
SENIOR ÉS EAGLE MANAGEREK

“Porecs rólatok, Supervisorokról szól. Szeretnénk nektek 
víziót adni arról, hogy ti is állhattok ezen a színpadon. 

Itt vannak köztetek azok, akik egy év múlva már készen 
állnak erre. Bízz magadban, fedezd fel az erősségeidet, és 

tudd, hogy az online világ messzire repíti a hangod!”

Azt mondják, egy képzés akkor éri el 
a célját, ha van legalább egy mondat, 
egy gondolat, amit “magaddal tudsz 
vinni”. Porecsen bővelkedtünk az ilyen 
pillanatokban. Összefoglalónkban 
néhányat most te is újraélhetsz, ha 
pedig nem voltál ott, tegyél meg 
mindent azért, hogy jövőre te is 
részese lehess ennek a fantasztikus 
programnak!



BOSTYAI EMÍLIA ÉS TÓTH TAMÁS
EAGLE MANAGEREK
“Ahhoz, hogy valakinek a szívébe 
kerüljön a Forever, időnek kell eltelnie. 
A te döntésed, hogy mit engedsz 
magadhoz közel. Önös üzleti érdeked, 
hogy részt vegyél a rendezvényeken! 
Kapcsolódj a példaképekhez, ők 
segítenek abban, hogy eligazodj, hogy 
megtaláld a helyed a Foreverben!”

EGYED VIKTOR
SENIOR MANAGER

Az Online Training 
System egy lehetőség, 

ami az üzletedet 
jobbá teheti, segít 
elérni a céljaidat. 

Bárhol, bármikor ki 
tudod elégíteni az 

információéhségedet. 
Ebben a rendszerben 

minden praktikus tudást 
összegyűjtöttünk, amire 

csak szükséged lehet.

SZABÓ JÓZSEF   
ZAFÍR EAGLE MANAGER
“Ki kell járnod azt az iskolát, amit 
én is kijártam. A nagykorúság 
kezdete az eagle manageri szint 
elérése. Legyen hited, hogy meg 
tudod csinálni, ha komolyan 
veszed magad! Ne hagyd, hogy 
az életed kifusson alólad! A 
stafétabot itt van a kezemben, 
vedd át!
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LOMJANSKI VERONIKA 
ÉS LOMJANSKI STEVAN
GYÉMÁNT MANAGEREK
“Csak az lesz Gyémánt, 
aki fejben kicsiszolódik.  
A legfontosabb, hogy a célt 
legelőször saját magaddal 
beszéld meg, és tisztítsd ki 
az elmédet, hogy kész legyél 
az új befogadására. Ha ezt 
megérted, az egyetlen határ 
a csillagos ég lesz!”

VÁGÁSI ARANKA
GYÉMÁNT-ZAFÍR 

MANAGER
Szeretnél egy 
jó szponzort? 

Akkor te legyél 
az! Olyan, amilyen 

a vágyaidban 
szerepel. Írd le, 

és valósítsd meg! 
Legyél példakép a 

csapatod számára!

HALMI ISTVÁN 
GYÉMÁNT-ZAFÍR MANAGER
A Forever egy elképesztő 
álomgyár, általa mindent meg 
tudsz kapni. Mi csodálatos 
utazásokat kaptunk, és 
annak a lehetőségét, hogy a 
családunkkal, a gyerekeinkkel 
rengeteg időt tölthetünk. A 
Forevernek köszönhetően az 
egész életed gyökerestül meg 
tud változni.



VARGA RÓBERT  ÉS 
VARGA HORTOBÁGYI TÍMEA
GYÉMÁNT-ZAFÍR MANAGEREK
“A boldogsághoz szükségesek akadályok, 
szükségesek célok, valamint az, hogy a megtett 
út felett elmélkedj. Bármilyen kihívásokkal 
is szembesülsz az életben, az mindig remek 
alkalom arra, hogy próbára tegyen a sorsod: 
vajon megérdemled-e a sikert?

LOUISE MACKENZIE-HANCOCKS
ZAFÍR MANAGER,  GLT-TAG (UK)
“Emberközeli iparban emberközeli 

üzletépítést folytatunk. 7,2 milliárd 
ember él a Földön, szerencsére van 

honnan válogatnunk.”

SONJA & ZLATKO JUROVIC, ZAFÍR MANAGEREK
“Mindannyiunknak két keze, két lába van. Mi, itt a 
színpadon csak abban különbözünk, hogy világos 

céljaink, és pontos tervünk van arra, hogyan érjük el 
az álmainkat. Döntsétek el, hogy boldogok lesztek!



LOUISE MACKENZIE-HANCOCKS
ZAFÍR MANAGER,  GLT-TAG (UK)
“Emberközeli iparban emberközeli 

üzletépítést folytatunk. 7,2 milliárd 
ember él a Földön, szerencsére van 

honnan válogatnunk.”

GIDÓFALVI ATTILA ÉS KATI
GYÉMÁNT MANAGEREK
“Ha van egy álmod, 
amihez mindennél jobban 
ragaszkodsz, eleget dolgozol, 
elhozod az embereket a 
rendezvényekre, akkor 
sikeres leszel. Az üzlet csak 
egy eszköz ahhoz, hogy 
valóra váltsd az álmaidat. 
A legfontosabb, hogy elhidd 
magadról, hogy elérheted 
a céljaidat. Nem kell ide 
tehetség, csak egy döntés 
és alázat. Mert itt minden 
megtanulható. “

A Forever TV beszámolója 
az eseményről:

A Forever Magazin decemberi 
számában a Diamond Holiday 
Rally második napjáról, 
valamint a Mr. és Miss F.I.T. 
Beauty Forever választásról 
olvashattok.
 



Az amerikai és mexikói utazás óta szinte 
már hagyományként kezeljük, hogy az Eagle 
Managerek egy csoportjával a “hivatalos” 
találkozó előtt egy hetet együtt töltünk. Az már 
tavaly megfogalmazódott bennünk, hogy idén a 
lányainkat, a tizenhat éves Flórát, és a húsz éves 
Hannát is magunkkal visszük. Szerettük volna, 
hogy megérezzék ők is, mit tud adni egy ilyen 
közeg, milyen érzés időt tölteni olyan emberekkel, 
akik hasonló értékeket képviselnek, hasonlóan 
gondolkodnak sikerről, munkáról. Akiktől tanulni 
lehet, akikkel közösek a célok, és akikkel egy irányba 
haladunk! Szerettük volna, hogy megértsék, miért 
gondoljuk, hogy hiába van az embernek pénze, 
ezeket az utazásokat, pillanatokat 
nem lehet megvenni egyik utazási 
irodától sem. Ezek extra értékekkel, 
a Forever szellemiségével teli 
„más” élmények! Így hát most a 
gyermekeink is jöttek velünk (persze 
nem mi voltunk az egyetlen pár, akik 
erről így gondolkodnak).

Szardínia, Lake Tahoe, majd 
Cancún után az idén Costa Navarino, 
Görögország egyik legszebb, legex-
kluzívabb resortja adott otthont az 
Eagle találkozónak, az EMR16-nak. 
A Forever-világból mintegy háromezer 
Manager minősült a találkozóra. Három 
turnusban vettek részt ezen az egészen 
különleges, egyedülálló rendezvényen. 
Óriási öröm számunkra, hogy már a 
kezdetektől részesei vagyunk ennek a 
programnak és hihetetlen érzés látni és 
megélni, ahogy pár év alatt a minősülő 
Managerek száma meghatszorozódott! 
A Forever elképesztő ütemben fejlődik, 
amit ékesen bizonyít az Eagle Managerek 
számának növekedése is.



Egy héttel az EMR16 előtt érkeztünk Görögországba, 
és csakúgy, mint eddig, most is fantasztikusan éreztük 
magunkat. Nagyszerű érzés ilyen emberekkel időt 
tölteni, akár munkáról, akár szórakozásról van szó. 
Együtt belenéztünk a görög kultúrába, történelembe, 
közösen pihentünk a tengerparton. Órákig tartó 
beszélgetések zajlottak életről, üzletről, álmokról, 
célokról, tervekről! 

Ráadásul egészen hihetetlen érzés volt megtapasztalni 
a „laptoplifestyle” korlátlanságát – ha úgy alakult, akár a 
medence partjáról is tudtunk segíteni az itthon maradt 
csapatnak. 

Tele nagyszerű élményekkel érkeztünk meg az EMR16 
helyszínére, Costa Navarinóra. Újra és újra alkalmunk 
van megtapasztalni a Forever vállalat nagyvonalúságát 
és bőkezűségét, hiszen Lake Tahoe és Cancún után 
ismét egy páratlanul szép helyszínt választottak. A 
találkozó minden „porcikáján” érezni lehetett, hogy 
méltó környezetet szerettek volna biztosítani az Eagle 
Managerek számára, ami maradéktalanul sikerült!

Ezen a rendezvényen több oka is volt annak, hogy 
büszkék lehettünk. Nagyszerű érzés volt, hogy 
Szabó József (régiónk első Zafír Eagle Managere), 
és Lapicz Tibor is velünk volt, akikkel szenzációs 
időt töltöttünk együtt. Hatalmas beszélgetések, 
ahol minden mondatnak, szónak jelentősége van, 
hiszen olyanok mondják, akik a legnagyobbak közé 
tartoznak. Rendkívüli büszkeség volt látni egy zseniális 
magyar párt, Bakos Barbarát és Almási Gergőt, akik 
munkájukkal, eredményeikkel kiérdemelték azt, hogy a 
színpadról is adhassanak magukból, tudásukból. 
Hálásak vagyunk Lenkey Zsuzsinak, aki szenzációsan 
tolmácsolta nekünk az előadók gondolatait, így 
mi, magyar résztvevők is igazán élvezni tudtuk a 
rendezvényt.

Büszkék vagyunk mentorainkra, dr. Nagy Idára és dr. 
Kiss Ferencre, akik ötszörös Senior Eagle Managerek, 
és akiktől tanultuk a szakmát. Akik vezettek és vezetnek 
az úton. Arról pedig, hogy mit tud adni egy ilyen utazás, 
engedjétek meg, hogy - a teljesség igénye nélkül - 
néhány Eagle Manager gondolatát megosszuk veletek:

NINCS OLYAN OPCIÓ, 
     HOGY NEM  VAGYUNK OTT!



Dr. Nagy Ida Senior Eagle Manager: Az Eagle 
Találkozó a foreveres találkozók közül talán 
a legfontosabb, itt lehet megérezni igazán a 
cég nagyságát, a vezetőség szellemiségét, a 
lojalitást az Üzleti Partnerekkel szemben. Itt 
igazán lehet érezni, hogy a cég van értünk.

Számunkra ez egy igazi, korlátokat lebontó rendezvény 
volt – lebontotta az összes olyan hiedelmet, ami eddig a 
fejünkben volt magunkkal és az üzletünkkel kapcsolat-
ban –, és amelyek akadályozták a fejlődésünket. Olyan 
élményekkel leszünk gazdagabbak évről évre, hogy 
szinte ellenállhatatlan vágyat érzünk arra, hogy ezeken 
a közös utazásokon újra és újra részt vegyünk. Nincs 
olyan opció, hogy nem vagyunk ott! Azon dolgozunk, 
hogy olyan stabil üzletet építsünk fel, ahol nemcsak mi, 
hanem az üzletünk minden Managere Eagle Manager, 
mert meggyőződésünk, hogy életeket megváltoztatni 
képes az, amit a Forever vállalat adni tud – emberileg, 
erkölcsileg, anyagilag. Hálásak vagyunk!
Mi vagyunk a FOREVER! 

Dr. Kiss Ferenc Senior Eagle Manager: Mit adott 
az EMR16? Rex Maughan szellemiségét, mellyel 
egy boldogabb, szebb, értékesebb és maradandóbb 
világot tudunk együtt teremteni, ha megvan hozzá a 
tettrekészségünk és a hitünk.

Hajcsik Tünde és Láng András Senior Eagle 
Managerek Ami a legjobban átjött nekünk 
Costa Navarinóban, az az, ami a Küldetés-
nyilatkozatból a lényeg: az EMBER! Annyira 
áldottak vagyunk, hogy Rex ilyen értékekre 
alapozta az üzletet, és még inkább megnyug-
tató, hogy Gregg ugyanígy viszi tovább a céget. 
A másik fontos gondolat az összefogás! Ezt 
valósítjuk mi meg együtt, és így része va-
gyunk Rex álmának. Végtelen jó érzés, hogy a 
FOREVER üzletben nem a pontérték az üzleti 
mutató, hanem az ember és a család.

Balázs István Senior Eagle Manager: Az Eagle 
Találkozó különleges lehetőség, ahol csodás 
környezetben, a legmagasabb szintű GLT vezetőktől 
kaptunk olyan egyedi és különleges tudást, amit 
csak az Eagle minősültek kaphatnak meg. Ennek 
köszönhetően már átérzem minden sejtemben a 
Forever szellemiségét és küldetését, hogy mások és 
saját életünket szebbé és teljesebbé tegyük általa.

Hajdú Kálmán és Hajdú Ildikó Eagle 
Managerek: A profi cégvezetés, a vállalat 
anyagi stabilitása olyan maximális biztonságot 
nyújt nekünk az üzletépítéshez, amelyre 
családunk jövőjét alapozhatjuk 

Almási Gergő Eagle Manager: Costa Navarinón 
a legmeghatározóbb az volt, hogy láthattam a 
cégnek egy eddig csak hallomásból ismert olda-
lát. Hatalmas megerősítés volt látni a sokszínű 
sikereket, és azt a rengeteg boldog embert, akik 
Rex álmából folyamatosan fejlődnek.

Orbán Tamás és Winkelbauer Katalin Eagle 
Managerek: Mindegy, hova születtél, mindegy, milyen 
mélyről és honnan jöttél, ez az üzlet  megadja neked azt 
a lehetőséget, hogy bárkivé válhass, bármit elérhess. 
Elég vagy hozzá te magad, és a te álmod. Határtalan 
szeretetet és megbecsülést kapsz a munkádért. Ez 
egy vezetőképző műhely, ahol anyagi érdekektől 
függetlenül, a TOP vezetők adják tovább a tudásukat. 

Bakos Barbara Eagle Manager:  Ez volt az első 
Eagle találkozónk. Számunkra a legnagyobb 
élmény maga a tréning volt, látni, hogy a 
vezetés a legjobbat nyújtja az Eagle-eknek, 
profi képzéseken vehettünk részt, rengeteget 
tanultunk, látjuk magunk előtt a következő 
lépcsőket - mintha kinyílt volna egy új világ! 

Tóth Tamás és Bostyai Emilia Eagle Managerek: 
Costa Navarinóban a Forever hálája kézzel 
fogható volt. Óriási érzés, amikor a Forever üzleti 
partnerei számtalan országot és kultúrát képvi-
selve, különféle nyelveken és módon ugyanab-
ban hisznek, és ugyanazt képviselik. Olyan 
jövőképet kaptunk, ami nem sok embernek van 
a mai világban. Egy találkozó akkor éri el a célját, 
ha sikerül más emberként hazajönni, mint ahogy 
odamentünk. Costa Navarino ezt adta nekünk.

Dr. Rokonay 
Adrienne és 
dr. Bánhegyi 
Péter, hat-
szoros Eagle 
Managerek
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Rexszel való első találkozásom rendkívüli élmény volt számomra. 
1998 nyár végén, a Margitszigeten volt egy foreveres üzleti vacsora. 
Barátaimmal, munkatársaimmal a vacsora előtt és után odamehettünk 
Rexhez. Fényképeket készíthettünk vele, ő pedig kedélyesen kérdezgetett 
bennünket.

A közvetlensége, barátságossága rendkívül meglepő volt számunkra. 
Az amerikai milliárdosokra jellemző fennkölt viselkedés, testőrök hada helyett 
szívélyes ölelkezés, a hölgyeknek barátságos puszik és rendkívüli, belülről 
fakadó, őszinte kedvesség jellemezte.

A második találkozásom 1999 augusztusában volt Los Angelesben, amikor az 
International Super Rally műsora közben a színpaddal szemben bal oldalon, a 
második-harmadik sorban ülve azt vettem észre, hogy Rex egyedül odajött a 
sorok közé, és beült hozzánk. Természetesen attól kezdve számomra az egész 
Rally arra az egy négyzetméterre korlátozódott, ahol ő volt.  Azonnal fotókat 
készítettünk, miközben emberek csimpaszkodtak belé mindkét oldalról. 

Pár nap múlva, már Las Vegasban élhettem át azt, amiről addig csak legendákat 
hallottam, hogy embereknek segített a buszok aljából bőröndöket kivenni, 
névsort olvasni. Később Dallasban, a repülőtérről a szállásra menet a busz 
mikrofonjába történeteket mesélt a cégről, az indulásról, a nehézségeiről és 
a jövőképéről.

Az általa képviselt szilárd etikai és morális alapelvek számomra messzemenőkig 
garanciát jelentenek a cég jövőbeni sikereire. 

Több mint százötven országban, mindenféle vallási, kulturális és politikai 
különbözőségek ellenére (sőt, ott is, ahol háborúban lévő nemzetek álltak 
egymással szemben) nemcsak az egészségesebb élet és az anyagi biztonság 
lehetőségét képviseli a Forever üzlettel, hanem a békés egymás mellett élést 
és a feltétel nélküli szeretetet is hirdeti az egész világon.

„A Forever ereje a szeretet ereje!” - Rex Maughan

Köszönjük, Rex!

Varga Róbert és 
Varga-Hortobágyi Tímea 

Gyémánt-Zafír Managerek

REX MAUGHAN
Az én

sztorim



Ha már a te fejedben is elkezdett kicsírázni a gondolat és a 
vágy, hogy megmutasd magad, megmutasd a gondolataidat 
és a mindennapjaidat a világnak, emlékezz arra, hogy a célod 
a kapcsolatépítés, a bizalom megalapozása, az érzések, 
gondolatok közvetítése! Mivel te is követed a közösségi média 
különféle felületeit, és időnként elmerülsz ebben a világban, 
engeded, hogy hasson rád, bizonyára megszületett benned 
a felismerés, hogy te is ugyanígy hatással lehetsz másokra. 
Igen ám, de hogyan kell hozzáfogni? Hogyan szólítsd meg a 
világot?

Biztos eszedbe jut egy-két olyan bejegyzés a Facebookon, 
ami igazán tetszett, felkeltette az érdeklődésedet, vagy 
megérintett. Vajon mi a közös ezekben, és mi az, ami 
egészen biztosan nem jellemző rájuk?

Légy profi, és először gondold végig 
a következőket:
- ki vagy
- mit képviselsz
- kihez kívánsz szólni
- mi az üzeneted?

Légy rendszeres!
Légy jelen folyamatosan, ne légy szégyenlős! Nem minden 
pillanatban, de meghatározott rendszerességgel jelentkezz, hogy 
azok, akik kíváncsiak rád, akik értékesnek találják a posztjaidat, 
újra és újra örülhessenek annak, hogy hallanak felőled! Lehet, hogy 
hónapokon keresztül semmi visszajelzést nem kapsz arról, milyen 
sokan figyelnek (hiszen a legtöbb ember nem reagál azonnal), de 
hidd el, azok, akik megszólítva érzik magukat, előbb-utóbb többet 
akarnak majd tudni rólad, és arról, mitől érzed ilyen jól magad.

Ismerd a közönségedet!
Fontos, hogy tudd, kihez kívánsz szólni! Tudd, hogy azok az 
emberek, akik azonosulni képesek veled, milyen világban élnek, 
milyenek a mindennapjaik, mik az örömeik, mik a félelmeik! Ha 
megérzik, mennyire hasonlóan éreztek, gondolkodtok, keresni 
fogják a lehetőséget, hogy többet hallhassanak felőled!

Figyelj a posztjaid tartalmára!
Adj értéket! Légy inspiráló, érdekes, izgalmas, vidám! Olyan a 
Facebook-profilod, mint egy kirakat. Fontos, hogy azt tükrözze, ami 
belül van, tehát mindig légy őszinte, bátran légy színes, üde, olyan, 
amire érdemes odafigyelni!

Az első és legfontosabb dolog, hogy megértsd, a közösségi média használata nem arról 
szól, hogy eszközt találj arra, hogyan helyettesítsd a személyes emberi kapcsolatokat! 
Éppen ellenkezőleg! A Facebook és a többi felület a személyes emberi kapcsolatok 
terepe kell, hogy legyen, tehát nem egy személytelen, felületes érintkezési platform, 
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TIPPEK A KÖZÖSSÉGI 
MÉDIA HASZNÁLATÁHOZ
 Ne másolj, légy önmagad!
A saját képeid, a saját gondolataid 

lesznek mindig a legeredetibbek. Bízz abban, hogy 
ami a saját szíved, lelked megnyilvánulása, azzal tudsz a legtöbbet 
adni magadból! Ha a vezérelveddé teszed, hogy értéket akarsz 
adni, és csak adni kívánsz, ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül, 
azzal nemcsak a saját minőségedet, de a Forever, az iparágunk 
minőségét is befolyásolod!

Mindig légy pozitív!
Emlékezz: hatással vagyunk emberekre. Ne légy egy a sok 
panaszkodó közül, légy büszke arra, hogy sok ember életében 
talán az egyetlen leszel, aki mosolyt és bátorítást ad a közöny és 
keserűség helyett!

Vigyázz mások érzéseire!
Soha ne valakihez, valakikhez képest dicsérd a saját utadat! 
Tartsd tiszteletben, hogy nem gondolkodik mindenki egyformán, 
mindenkinek lehet más véleménye, köszönd meg, ha valaki a 
bizalmába fogad, és megosztja veled, mit gondol másképp.

Rex mit szólna?
Minden megnyilvánulásodat hassa át a tudat, hogy mit képviselsz! 
Mindig kérdezd meg magadtól, mielőtt posztolsz valamit, vajon 
büszke lenne-e Rex arra, amit az oldaladon lát! Büszke lenne-e 
rád, és arra, ahogy a közös nagy Forever vállalatot képviseled? 
Ha a Forever küldetésnyilatkozata vezérel, nem kell aggódnod, jó 
ember vagy, és jó úton jársz.

Időnként szólíts fel cselekvésre!
Miközben az életünket, érzéseinket, örömeinket kommunikáljuk, 
emlékezzünk arra, hogy időnként emlékeztessük a követőinket 
arra, mindennek a sok örömnek ők is részesei lehetnek. Nagyjából 
minden ötödik posztban legyen ott a felhívás, hogy bátran lépjen 
veled kapcsolatba, aki nemcsak a csodás utazásaidról szóló 
képeket szeretné nézegetni, hanem a következőre szívesen veled 
jönne!

Tartsd be az üzletpolitikát!
Soha ne reklámozd a termékeket, ne beszélj olyan dolgokról a 
termékekkel és a kereseti lehetőségekkel kapcsolatban sem, amit 
a szabályzatunk nem enged. Ha nem vagy biztos a dolgodban, 
inkább kérd a központi iroda segítségét!

Soha ne...
Soha ne küldj kéretlen üzeneteket!
Soha ne lépd át a jó ízlés határát, amikor az üzletedbe hívsz 
embereket! Az állandó „Csatlakozz az üzletemhez!” témájú 
posztok több ellenállást szülnek, mint követőt
Soha ne tag-elj jóváhagyás nélkül!
Soha ne adj különféle csoportokhoz embereket a jóváhagyásuk 
nélkül!
Soha ne küldözgess személyes üzenetben sem ajánlatokat valódi, 
élő kapcsolat kialakítása nélkül!
Soha ne posztolj negatív, vagy megosztó üzeneteket, gondolatokat!
Soha ne hagyatkozz csak az online felületekre, mindig emlékezz 
arra, hogy a közvetlen közeledben is rengeteg ember várja, hogy 
rámosolyogj, hogy barátságosan megszólítsd!
Soha ne állíts valótlant!
Soha ne kínálj terméket a hivatalos webshoptól eltérő áron! Ezzel 
elveszítenéd minden jogodat és lehetőségedet egy sikeres és 
etikus Forever vállalkozás felépítéséhez. Ne kockáztass!
Soha ne beszélj más cégekről, termékekről, csoportokról degradáló 
módon! Ez nem volna méltó a Foreverhez.

Lépj ki az online világból!
A fenti tanácsok segítenek abban, hogy harmonikus, az üzletedet, 
életedet és az értékrendedet hűen tükröző online arcot tudj mutatni 
a világnak. De emlékezz, a kapcsolatfelvétel után kezdődik az 
igazi munka! A „kit ismerek”-listádon szereplő emberek, és a 
még ismeretlen, de rád nyitott tömegek is kapnak benyomást 
rólad a Facebook-megjelenéseiden keresztül, de amit a kirakat 
megtekintése után valóban mutatni szeretnél, azt már tedd 
személyesen (online is lehet személyesen, akár a világ túlsó felén 
élőkkel is, gondolj a Skype, Messenger és egyéb lehetőségekre)!

Alkalmazd a korábban megtanultakat:
Hívd meg egy beszélgetésre, 
Skype konferenciára az illetőt, 
vagy küldj videót neki!
Mutasd meg a Forever 
lenyűgöző lehetőségét!
Segíts neki regisztrálni!
Tervezzétek meg az üzletét! 
(Első lépések…)
Tanítsd meg a Forever üzleti 
ciklusát!
Állítsd rá a képzési rendszerre!
És ne feledd, mindig mosolyogj!

Lenkey Zsuzsa
manager

MIT 

TEGYÜNK 

ÉS MIT 
NE



20  I  Forever I November 2016

Illés György 
& Illés Györgyné

(szponzor:  Csuka György 
& Dr. Bagoly Ibolya)

Milenkovic Milosav 
& Milenkovic Mileva

(szponzor:  Jakupak Vladimir 
& Jakupak Nevenka)

Agoston Karolj
Bajkán Zoltán

Balázs Adrienn Kinga
Braun Katalin

Csitáry-Hock Tamás
Gutic Mahmut
Gyurina József

Hergenrőder Jácint
Hermány Géza
Kerekes Ágnes

Koncsik Barbara
Kovács Annamária
Kovács Anna Mária

Kovács Árpád
Mata Etleva

Nikic Aleksandar
Pázmán Róbert

Rácz Anikó
Schwarcz Éva
Senjak Tena

Sulimani Gabriella
Tálas Anita

Timár Veronika
Vranovci Lulzim



Forever I November 2016 I  21

Ha a mindennapi 
döntéseidet a becsület, az 
őszinteség és a szeretet 
szabályai szerint hozod 
meg, akkor az élet igazán 
komoly fordulópontjain 
is képes leszel helyesen 
dönteni.

Hit, család, hitelesség, 
példamutatás.

"A lelkesedés diktálja az 
iramot, de a kitartás éri el 
a célt." 

Dan Millman

Bunyeváczné Méh Zsuzsa 
& Bunyevácz Viktor 

(szponzor: Serény Hajnalka)

Katkó Anna & Katkó Lajos 
(szponzor: Bunyeváczné Méh Zsuzsa 

& Bunyevácz Viktor)

Pável Ildikó 
(szponzor: Papp Imre & Péterbencze Anikó)



Szponzor: Belosa Stjepan és Snjezana
Felsővonal: Kraljic-Pavletic Jadranka 
és Pavletic Nenad, Tihomir és Maja 
Stilin, Dr. Keresztényi Albert, Porzsolt 
Ildikó, Porzsolt Réka, Krizsó Ágnes, 
Szabó József

Az ötvenöt éves közgazdász a 
koszovói Pristinában él, három 
felnőtt gyermeke van. 

Mikor, hogyan találkoztál a Forever-
lehetőséggel?
Először nagyon régen, még 2000-ben, csak 
akkor még nem ismertem fel az előnyeit. 
A saját vállalkozásomat vittem, és ak-
koriban olyan helyzet volt Koszovóban, 
ami kedvezett az üzletnek. Ám ez nem 
tartott sokáig, napról-napra nehezebb lett 
a megélhetés, az optimizmus lassan eltűnt. 
Alapszinten talán továbbra is fenntarthat-
tam volna magam, de semmi több. Ekkor 
láttam meg egy hírt a helyi lapban. Arról 
szólt, hogy a Forever Living Products cég 
képviseletet nyitott Koszovóban. Eldöntöt-
tem, hogy csatlakozom a hálózathoz.

Vagyis azon kevesek közé tartozol, 
akiket nem megkerestek a lehetőséggel, 
hanem te mentél elébe.
Így van. Korábban is ismertem a vállalatot, 
de visszatartott az, hogy a termékellátás 
nehézkes volt. Így viszont hamar 
eldöntöttem, hogy keresek magamnak 
egy szponzort. Olyan emberre volt 
szükségem, aki nem régimódi eszközökkel, 
hanem modern módon foglalkozik 
a hálózatépítéssel. Így találkoztam 
Belosáékkal (Belosa Stjepan és Snjezana). 
Ők profi módon azonnal válaszoltak. 
Felhívtak telefonon, és megkérdezték, kész 
vagyok-e arra, hogy elutazzak  Szerbiába, 
a Siker Napra. Azt hiszem, Stjepan ezzel 
próbára tett. Talán azt gondolta, ha erre 
sem vagyok képes, akkor nem is lesz 
belőlem senki az üzletben. 

KONJUFCA NAIM  
MANAGER
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Mikor történt ez? 
Idén márciusban. Nem egészen egy 
hónappal azután, hogy kerestem 
a kapcsolatot, már ott voltam a 
rendezvényen. 

Mik voltak az első lépéseid?
Először is át kellett látnom, hogy ez 
egy duplikációs folyamat. Vagyis 
a feladatom az, hogy megértsem, 
amire a szponzoraim tanítanak, és 
pontosan azt tegyem, amit mondanak. 
Közgazdászként természetesen tanultam 
marketinget, de láttam, hogy itt minden 
személyre szabva működik. 

Pontosan milyen munkamódszereket 
alkalmaztál? 
Először is megbeszéltük, hogy szervezek 
egy bemutatót a szülővárosomban, 
amire Stjepan eljön, és tart egy 
prezentációt. Tudod, kicsit talán én is 
látni akartam, ő betartja-e a szavát, 
tényleg eljön-e, amikor majd szólok. 
Amint sikerült összegyűjtenem a 
csoportot – mintegy harminc főt –, 
rögtön hívtam, és ő persze jött is. 
Addigra minden létező háttéranyagot 
megküldött nekem, én pedig mindent 
lefordítottam albán nyelvre.  

Harminc ember az első találkozón… 
az bizony nem kevés! 
A legtöbben a családból voltak, és 
barátok közül, valamint a vállalkozásból 
adódó kapcsolatrendszeremből. Végül 
elégedettek voltak a vendégek is, és 
Stjepan is. Engem pedig az motivált, hogy 
megtudtam, Pristinában már működik a 
Forevernek egy másik vonala, de ott nem 
eredeti nyelven tartanak előadásokat, és 
így elveszhet az üzlet valódi képe. Én még 
jobban akartam csinálni!

Offline vagy online? Esetleg mindkét 
módon? Ez mostanában fontos kérdés 
minden hálózatépítőnek. 
Meggyőződésem, hogy az MLM jövője 
az online jelenléten múlik. Azon már 

túl vagyunk, hogy családi bemutatókon, 
közvetlenül ajánljuk a termékeinket. Én 
a Facebook-oldalam elindítása utáni 
első három hónapban 5100 lájkolót 
gyűjtöttem. Volt olyan is, hogy egy-egy 
posztot százezren olvastak… A személyes 
lista gyorsan kimerül. Olyan rendszert 
kell kialakítanunk, hogy ezerszámra 
jelentkezzenek érdeklődők, akik között 
aztán a kulcsemberek is ott lesznek.

Az ötezer lájkolók között – gondolom 
– nem csak koszovóiak vannak. Igaz 
ez az Üzleti Partnereid körére is?
A honlapom jelenleg kizárólag albán 
nyelven működik, emiatt behatárolt 
a dolog. De ez nem jelenti azt, hogy 
határok közé zárt üzletem lenne, hiszen 
például számtalan Németországban 
élő albán tagja van a csoportomnak. 
Májusra elértem a Supervisor szintet, 
nem sokkal utána átvehettem a Manager 
kitűzőt, és már van egy Manager 
munkatársam is.

Akkor hamarosan a Senior szint 
következik…
Remélem, igen!

A teljes Forever-világban vezető 
terméknek számítanak mostanában 
az életmódváltást elősegítő 
termékcsomagok, mint a C9, illetve a 
F.I.T.-dobozok. Mennyire „működnek” 
ezek Koszovóban hálózatépítési 
szempontból?
Úgy gondolom, maximálisan ezen 
csomagok értékesítésére kell 
koncentrálnunk nekünk is, hiszen 
ezekkel lehet komolyabb üzletet 
építeni. Én épp emiatt a tehetősebb 
réteget célzom meg. Négy hónap alatt 
harmincnyolcan lettünk a csapatban 
úgy, hogy a tagok felét korábban nem 
ismertem.

Vannak esetleg közös jellemzői az 
Üzleti Partnereidnek?
Nem mondhatnám. Mindenféle 

emberrel szívesen dolgozom, de azért 
igyekszem olyanokat megszólítani, 
akiknek kiterjedt kapcsolatrendszerük 
van, és a környezetükben tekintélynek 
számítanak. Fontos, hogy üzletet 
lássanak a Foreverben, és hamar nagy 
pontszámot tudnak teljesíteni. 

Változtatott e rajtad ez a néhány 
intenzív hónap?
Annyit biztosan megtanultam, hogy 
ez globális biznisz, ahol nincsenek 
akadályok, legfeljebb én lehetek a 
magam akadálya. Vagyis minden tőlem 
függ. Segítők persze vannak, ilyen 
például a feleségem, akinek sokat 
köszönhetek. A korábbi üzleteimben 
mindig egyedül dolgoztam, ezt 
viszont családi alapon végezzük. 
Együtt megyünk a bemutatókra, 
rendezvényekre. 

Sokak szerint kész párterápia a közös 
hálózatépítés. 
A mi családi életünkre a lehető 
legpozitívabban hatott. Nincs főnökünk, 
nincs munkaidőnk, akkor és azzal 
dolgozunk, ahogyan mi akarunk. 

A Manager szintet feltételezhetően 
csak egy állomásnak tekinted. Mi 
lehet a végcél?
Egy Manager se mondana erre a 
kérdésre mást, mint hogy a Gyémánt 
szint. 

Jó, akkor könnyebbet kérdezek: mivel 
lennél elégedett egy év múlva?  
Nemrég hallottam beszélni a színpadon 
egy hölgyet, aki hat év alatt lett 
menedzser. Én százöt nap alatt. Ki tudja, 
hogy ezzel a lendülettel hová érhetek el 
egy év alatt? Én csak annyit ígérhetek, 
hogy továbbra is teljes erőfeszítéssel 
fogok dolgozni – már csak önmagam 
miatt is. Nem fogok csak szavakban 
ígérgetni, mert ezt komoly munkának 
tartom, és ennek megfelelően a 
tervezést is komolyan veszem. 

KONJUFCA NAIM  
MANAGER
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Brumec Andreja
Csuka György 
& Dr. Bagoly Ibolya
Ferencz László 
& Dr. Kézsmárki Virág
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre
Szabó Péter
Hegedűs Árpád 
& Hegedűsné Lukátsi Piroska
Éliás Tibor
Rajnai Éva
Tóth Zsolt 
& Tóhné Borza Eszter
Dr. Debrődi Mária
Szolnoki Mónika
Papp Imre 
& Péterbencze Anikó
Fekete Zsolt 
& Ruskó Noémi
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária 
& Dr. Rédey Károly

Lomjanski Stevan 
& Lomjanski Veronika
Varga Róbert 
& Varga-Hortobágyi Tímea
Gulyás Melinda
Seresné Bathó Mária &
Seres János
Lapicz Tibor
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Berkics Miklós
Klaj Ágnes
Jakupak Vladimir 
& Jakupak Nevenka
Leveleki Zsolt
Bostyai Emília & Tóth Tamás
Korenic Manda & Korenic Ecio
Katkó Anna & Katkó Lajos
Révész Tünde & Kovács László
Pável Ildikó
Siklósné Dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán

Rédey Zoltán

Bunyeváczné Méh Zsuzsa & Bunyevácz Viktor
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona

Rusák Patrícia & Cseke Máté András
Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt



MI 
VEZET 
TÉGED?

Az autód akár egy 
csillogó ékszer, 

akár egy eszköz a 
mindennapjaidban, 

érezd jól magad benne!

Már több ezer Forever Üzleti Partner 
minősült a Forever2Drive ösztönző 
programra. Ha Te szeretnél lenni a 
következő, a minősülési feltételeket itt 
megtalálod: http://foreverliving.com/page/
incentives/forever2drive/hun/hu, vagy 
kérdezd meg a felsővonaladat, hogyan 
érheted el!

2016 SZEPTEMBER MINŐSÜLTJEI:
1.szint: 
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Bunyeváczné Méh Zsuzsa & Bunyevácz Viktor

2.szint: 
Rédey Zoltán
Utasi Anita & Utasi István



„Igazi” Forever-karrieretek csupán kétéves, noha már 2005-ben 
csatlakoztatok a céghez. Hogy is van ez? 
Hajni:  Az igaz, hogy 2005-ben csatlakoztunk először, de ez akkor 
nem sokat jelentett nekünk, tulajdonképpen el is felejtettük. A 
gélt örömmel fogyasztottuk mindig is, de aki forgalmazásra akart 
rávenni minket, azt szép sorban „elhajtottuk”. Így volt ez egészen 
addig, amíg jó ismerőseink, Mislyenácz János és Barna Róbert 
jelentkeztek nálunk. Minél többet meséltek az MLM-ről, én annál 
kevésbé értettem. Gábor azonban másként reagált, és végül itt 
maradt nálunk egy kétpontos doboz a konyhapulton.  Most már 
tudom, hogy egy fantasztikus lehetőséget hoztak otthonunkba, de 
akkor csak terhet, „házalást” láttam benne. Nagyon sokat dolgoz-
tunk, és úgy éreztem, ennél több már nem fér bele. 
Gábor: Én viszont azt mondtam a feleségemnek, ha csak a fele 
igaz annak, amit János mond, akkor ki kell próbálnunk! Tudod, 
mi világéletünkben a két kezünkre hagyatkoztunk. Ha kiesünk a 

SZIKLAINÉ BÁN HAJNALKA 
ÉS SZIKLAI GÁBOR  
Eagle Managerek
Szponzor: Mislyenácz János és Kelemen Szilvia
Felsővonal: Barna Róbert és Barna Beáta, Seres 
Linda és Seres Máté, dr. Seres Endre és dr. Seresné 
dr. Pirkhoffer Katalin, Krizsó Ágnes, Szabó József, 
Rolf Kipp 

Sikeres vállalkozóként él Pécsett 
a Sziklai házaspár. Hajnalka 
mesterfodrász, sminkes, 
szépségszalonjukban országos 
hírű kontyokat formáz. Gábor 
bútorasztalos, egyedi tervezésű 
darabokat készít. Három nagyszerű 
fiút nevelnek, mégis hiányzott valami 
az életükből. Valami, amit maguk 
sem tudtak megfogalmazni egészen 
addig, míg a Forever meg nem adta a 
válaszokat.

Most már 
el merjük 
hinni



SZIKLAINÉ BÁN HAJNALKA 
ÉS SZIKLAI GÁBOR  
Eagle Managerek



munkából, nem pótol minket senki. Mindig is éreztük, hogy kéne 
egy biztonsági láb. Ezért 2014. április 2-án végül úgy döntöttünk, 
üzletileg is elindulunk ebben a csoportban. Bár bevallom, addig 
nem is hittük el, hogy ez működik, amíg személyesen meg nem 
tapasztaltuk, hogy mennyi ember foglakozik a Forever üzlettel - 
boldogan. 

Ez hol, hogyan történt? 
Gábor: Itt az új embereket általában fokozatosan vezetik végig a 
rendezvényeken, a kisebbektől a nagyobbakig. Ehhez képest mi 
a „konyhaasztaltól” egyből a londoni Global Rally-re kerültünk. Itt 
elég nagy lendületet kapott az üzletünk, így lettünk május végére 
Supervisorok.
Hajni: Őszintén megmondom, először fura volt nekünk is, hogy ez 
az egész működik.  Lassan ébredtünk rá, hogy teljesen más elveken 
működik, mint a hagyományos vállalkozások. Ott a sikert egymás 
hátán felmászva érik el az emberek, itt viszont egymás segítsé-
gével. Elkezdtünk még jobban, még tudatosabban tanulni, amiben 
sokat segítettek a szponzoraink. Vezettek minket az úton, és csak 
tettük, amit javasoltak. 

Ez olyan jól sikerült, hogy szeptemberben már át is vehettétek 
az Assistant Mangereknek járó kitűzőt. 
Hajni: Ezt úgy értük el, hogy közben a nyarunkat elvitte az, hogy 
a gyerekeink versenyzését támogattuk. Mindhárman társastán-
coltak, Dominik pedig horgász világbajnok is. Aztán augusztusban 
„újraterveztünk”: azt mondtuk, hogy ha így, félgőzzel is tudtunk 
eredményt elérni, mi van akkor, ha igazán dolgozunk? 

Más érzés volt Assistant Managerként üzletet építeni, mint 
előtte?
Hajni:  Lazán fogtuk fel egészen addig, amíg Berkics Miki azt nem 
mondta, hogy ez a szint számára „nem létezik”. Először nem ér-
tettük, de elmondták, hogy bele lehet ragadni, ha elvész az ember 
lendülete. Felsővezetőink fáradtságot nem ismerve fogtak össze 
értünk, és a hetedik hónap végére elértük a Manager szintet
Gábor: Hatalmas elégtétel számunkra az, hogy az emberek látják, 
és értékelik, hogy valami új dolgot képviselünk. Elismerik a teljesít-
ményünket. 

És akkor következett az igazán nagy falat, az Eagle. Mi hajtott felé?
Gábor: Mindig is vonzott minket a színpadi jelenlét, érdekelt, 
hogy hogyan lehet odakerülni. Láttuk, hogy sok orvos, üzletember 
dolgozik a hálózatban, és mi, mint kétkezi vállalkozók, még mindig 
kicsinek éreztük magunkat ehhez. De tudtuk: ha fent leszünk a 
színpadon, azzal bebizonyítjuk a hozzánk csatlakozott emberek-
nek, hogy ez működik, jöjjön bárhonnan is az ember. És ahogy mi 
megkaptuk a segítséget hozzá, úgy mi is ott leszünk a többieknek. 
Hajni:  Nálam az álmok, vágyak működnek - szeretünk utazni. 
Emlékszem, már az elején, Cancúnt is „betettük a fejünkbe”, noha 
akkor még azt sem tudtuk, mi az az Eagle Manager. Nálunk ez a 
leosztás: én érzelmekkel, álmokkal dolgozom, Gábor a számokkal. 
Ő néha meg is ijed, hogy milyen célokat állítok, de én azt mondom, 
minden megtörténhet, ha igazán hiszünk benne. 
Gábor: Láttuk, hogy Managerként a szintlépés következő eleme az, 
hogy az ember 60 pontos lesz. Jöttek is szépen az eredmények, a 
top forgalmazók listáján tizedik helyet is elértünk. Háromszor telje-
sítettünk száz pont felett. A Forever-üzlet svédasztalát - amin van 
életminőség, szépség, fittség, anyagi biztonság, utazás… - bevittük 
a vállalkozásba is, és most már szolgáltatásként kínáljuk ezeket 
büszkén a szépségszalonban és a referenciaközpontunkban
Hajni:  Volt, hogy a házunknak mind a három szintjén zajlott 
valamilyen üzleti parti vagy megbeszélés. Az egész házat belak-
ták az emberek, a szomszédok nem értették, mi ez a sok autó… 
Bejártunk egy olyan utat, amiben volt szorgalom és csapatépítés 
bőven, emellett sok jó barátság született. Sok pici teljesítményből, 
hétköznapi emberek szorgalmából állt össze ez az eredmény. 
Emlékszem, volt olyan pillanat, hogy annyira fáradt voltam, hogy 
azt mondtam, ha nem sikerül ebben a hónapban, akkor feladom, 
de tudtam, hogy képesek vagyunk rá, mert egymást erősítjük 
folyamatosan, már huszonöt éve! Végül összejött a hétszázhúsz 
pont feletti teljesítményünk, és elmehettünk Costa Navarinóra. 
Gábor:  Hihetetlen élmény volt. Mész az úton, odaérsz egy félsziget-
re, kinyílik egy sorompó, és egy másik világ vár rád. A szánk tátva 
maradt, hogy hova hozott minket a Forever. Aztán érdekes, hogy 
ott, Görögországban olyan képzésben volt részünk, ami annyira 
gazdagított minket, hogy felülírta még a luxuskörülményeket is. 
A hitünk csak még erősebb lett, mert tudjuk, hogy a legfantaszti-
kusabb üzletben vagyunk!
Hajni:  Óriási dolog ez nekem, aki nagyon egyszerű, tisztes család-
ból, egy kis zsákfaluból származom. De anyukámtól örököltem, 
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hogy soha semmit nem adok fel. Sok embernek lettünk a példa-
képei, és nagyon jó volt látni, hogy két fodrász is van a GLT-ben. 
Mondtam is Gábornak: hallod, üzengetnek az angyalok! És most 
már el merjük hinni, hogy ebből sokkal nagyobb dolog is lehet.

Ahhoz, hogy az ember ilyen szépen haladjon szintről szintre, 
elegendő csupán ugyanazt tenni, amit az elején megtanul?
Gábor: Talán elég lenne, de mi szeretünk mindig újítani kicsit, a 
meglévő jó dolgokhoz hozzátenni valamit, amitől még gyorsabban 
működik a recept. 
Hajni:  Láttuk, hogy a F.I.T. csomagokkal milyen jól lehet dolgozni. 
Elkezdtem hát tornázni, megismertem profi edzőket, akik már a 
csapatom tagjai. Megalapítottuk Gyémánt F.I.T. és Oktatási Közpon-
tunkat, ahol fodrászoktatás és fitnesz-edzések folynak, szépség- és 
egészségpartikat rendezünk, és persze ez lett a Forever-csapat 
fészke is. 

Minek köszönhető, hogy az emberek követnek titeket? Mi a 
módszeretek a csapatépítésben?
Hajni: Mi úgy véljük, ha már van jó terméktapasztalat, akkor az az 
ideális, ha szívből, lendületből építenek üzletet, és nem bonyolód-
nak orvosi mélységekbe a termékek összetételét illetően. Minden-
kit arra ösztönzünk, válasszon magának termékeket, hogy legyen 
tapasztalata, aztán lesz hite a termékben, majd az üzletben is! So-
kat segítünk, törődünk az emberekkel. Amilyen ösztönzőt csak kiír 
a cég, azt teljesítjük, hogy lássák: valós dolgokról beszélünk, mert 
mi már megtapasztaltuk. Bízunk benne, hogy jó példa vagyunk az 
elfoglalt, sokgyermekes családoknak is. Mindent be lehet építeni a 
napirendbe, csak szervezés és akarat kérdése!
Gábor: Igyekszünk kisebb falatokra felbontani a terveket, mert a 
hosszú táv általában túlságosan beláthatatlan az embereknek. Azt 
mondják, én erre úgyse lennék képes… Egykor mi is így éreztük!
Hajni: Azt tapasztaltuk, hogy az elismerés sokaknak fontosabb, 
mint a pénz. Bár ebben az esetben az is jó dolog, hiszen azért 
kapjuk, mert másoknak segítünk. 

Mit üzentek azoknak, akik azt mondják, csak a szépségszalon 
miatt megy nektek ez ennyire jól? 

Hajni:  A szalonban mindössze annyit csináltam, hogy kitettem a 
Forever magazinokat, és a termékeket. A kíváncsiság nagy úr! Ők 
kérdeztek, én pedig boldogan meséltem, csak ki kellet várni!
Gábor:  Irigyei mindig vannak az embernek, ha valamit elér. Azt 
mondják: neked könnyű! De azt nem nézik, mennyit dolgoztál vele. 
Igaz, hogy mi csak napi két-három órát, de azt mindennap tesszük 
– és meg is van az eredménye. Ahhoz képest, hogy eleinte azt sem 
hittük el, hogy az opatijai utazás meg fog valósulni, és hogy nem 
kell vinnünk sóletkonzervet… Vagy vegyük ezt a házat, amiben 
lakunk! Egyszer ez is egy álom volt.

A napotok nagy részét elfoglalja a két vállalkozás. Utána jön a 
Forever, és még a fiúkra is kellene némi idő… Hogyan lehet bírni 
ezt a leterheltséget?
Gábor: Egyszerű: jók a termékek. Nekünk teljesen megváltozott az 
életritmusunk, a tempónk. Ha valamit szeretünk, nincs fáradtság, 
éjjel-nappal tudjuk művelni. Újra elkezdtünk célokat állítani, álmo-
dozni, amit nagyon régen nem csináltunk. És hát tény: attól kezdve 
tudtunk félretenni, hogy bejött az FLP az életünkbe. 
Hajni: A sikernek ára van: előbb vagy utóbb, de fizetsz érte. 
Előfordult, hogy a fiúk már aludtak, mire hazaértünk, és azt 
se tudtam, hogy vacsoráztak-e… de mivel szeretik a Forevert, 
megértik. Mindez jó példa nekik is. A legnagyobb fiunk, Richi a 
tizennyolcadik születésnapjára „üzletet” kért, és most már Supervi-
sor szinten van. Dominik tizenhét, Gábor pedig tizennégy éves, 
nekik szintén ismerős ez a közeg, nagyon jól érzik magukat benne! 
Egyébként ma már édesanyám és a húsz évvel fiatalabb húgom is 
hálózatépítő. 

Hogyan képzelitek el a következő éveiteket?
Gábor: Hosszútávban gondolkodunk, ötéves tervünk van. Először 
a munka szerepel benne, és utána a pihenés.  Az álmainkban, cél-
jainkban ott a Senior Manager szint 2016 decemberére. Ott leszünk 
a „nagy hajón”, mint EMR17 minősült, 2017-ben pedig a Soaring 
szintet fogjuk megcélozni, és ott leszünk a Chairman’sesek között. 
Megyünk Dubajba, mégpedig a családunkkal, csapatunkkal együtt.
Hajni: Nekünk az elsődleges az, hogy a családunk boldog és 
kiegyensúlyozott legyen! Nagyobbat kell álmodnunk a több 
minőségi szabadidő megteremtése miatt, mint eddig: stabil 
huszonöt pontos vonalakat, business startokat, merni nagyvál-
lalkozókat megszólítani… és erősen tanuljuk az online marketin-
get. Az első élő videónk Görögországból elég viccesen sikerült… 
Szeretünk fejlődni, nagyon izgalmas, hogy mi rejlik még ben-
nünk és a társainkban. Minden rajtunk múlik, és ez ettől szép!



A születésnapi Siker Nap 
házigazdája Snježana és  Stjepan 
Beloša, Velika Gorica-i fiatal 
Soaring Manager házaspár 
volt. A program a legsikeresebb 
munkatársak felvonulásával 
indult, majd Snježana és Stjepan 
köszöntötték a Horvátországból és 
a szomszédos országokból érkezett 
munkatársakat, valamint a mindig 
kedves vendégeket: dr. Milesz 
Sándor régióigazgatót, továbbá 
Krizsó Ágnes, valamint Vargáné dr. 
Juronics Ilona és Varga Géza Zafír 
Managereket. Az előadások sorát 
Angelica Zacchigna, Horvátország 
Szépe nyitotta meg, aki elragadóan 
énekel, így nem meglepő, hogy 
szívünkbe zártuk. Az iroda 
legfrissebb híreiről dr. Molnár László, 
a Forever horvátországi területi 
igazgatója tájékoztatott bennünket. 
Boldog születésnapot kívánt minden 
foreveresnek, majd egy perces néma 
csenddel adóztunk munkatársunk, 
Ivan Lesinger Manager emlékének. 
Molnár igazgató úr röviden 
visszatekintett a Foreverben 
töltött tizenhét évére, a munkára, 

és a személyekre, akik szebbé 
tették az életét. Majd felolvasta dr. 
Branislav Rajić szerbiai, dr. Slavko 
Paleksić, bosznia-hercegovinai 
és Andrej Kepe, szlovéniai területi 
igazgató születésnapi üdvözletét. 
A folytatásban szólt az OTS-ről, 
az új termékekről, a megújult 
webshopról, valamint vállalatunk 
üzletpolitikájának változásairól. 
Dr. Milesz Sándor a születésnap 
alkalmából gratulált a horvátországi 
forevereseknek. „Horvátország 
óriási léptekkel halad előre, az idén 
tíz százalékkal nőtt a forgalom. 
Persze, vannak még tartalékaink, 
ezek kiaknázásához pedig adottak 
csodálatos munkatársaink és 
vezetői struktúránk.” Decemberben, 
Budapesten ünnepélyes Forever 
Karácsonyi Parti lesz, nagyon sok 
horvátországi Forever Üzleti Partner 
részvételére számítanak. 
Krizsó Ágnes Zafír Manager 
nagyon boldog, hogy velünk 
együtt ünnepelheti a horvátországi 
Forever születésnapját. Köszönetet 
mondott fantasztikusan dolgozó 
Managereinek, akik jelentősen 

hozzájárultak a fejlődéshez. 
Ágnesnek – mint mondja – 
Horvátország a második hazája. 
A nap folytatásában a születésnapi 
torta, és dalköszöntő következett, 
majd dr. Keresztényi Albert lelkesen 
emlékezett vissza a távoli 1999-
es kezdetre. Sok-sok ismerős 
arc, még több emlék és gondolat. 
„Fontosak a gondolatok, bennük 
rejlik a megvalósítás ereje. Azok 
vagyunk, amit gondolunk.” Albert 
mindig is olyasvalamiről álmodott, 
ami napjainkra már a horvátországi 
Forever valósága. A színpadon 
az új Supervisorokat és Assistant 
Managereket köszöntöttük, 
együtt örültünk a minősültekkel 
és szponzoraikkal. A folytatásban 
kitűnő visszatekintésnek voltunk 
tanúi: a görögországi Eagle Manager 
Találkozó résztvevői meséltek. 
Andrea Žantev és Alen Lipovac 
Eagle Managerek és vendégeik 
élvezték az előadásokat, a bulikat, 
és a világ minden tájáról érkezett 
Eagle Managerek társaságát. Andrea 
és Alen mindenkit meghívott, 
csatlakozzunk hozzájuk jövőre a 

A Forever Horvátország 
idén ünnepelte sikeres 
tevékenységének 
tizenhetedik évfordulóját. 
A rendezvény helyszínéül 
Opatiját, a Kvarner szálloda 
csodálatos kristálytermét 
választottuk. Nagyon sok 
munkatársunk érkezett, 
hogy születésnapunkat 
tanulással és szórakozással 
ünnepeljük.

OPATIJA, HORVÁTORSZÁG



nagy hajón, amelynek úticélja Monte 
Carlo, Barcelona és Róma lesz.
Sonja és Zlatko Jurović a Zafír 
kitűzőhöz vezető útjukról 
meséltek, ismertetve a kezdetektől 
napjainkig tartó sikereket és 
kudarcokat is. Sonja és Zlatko 
kitűnő „pszichológusok” és vezetők 
lettek, ösztönzik és inspirálják 
a velük együtt dolgozókat. 
Önzetlenül osztják meg tudásukat 
nemcsak saját csapatukkal, hanem 
mindenkivel. A Mali Riječani 
gyermekkórus 1985 óta működik, 
azóta mintegy ezerhétszáz 
óvodáskorú, míg az 1993-ban 
alakult Morčići gyermekkórusban 
több mint nyolcszáz rijekai és 

környékbeli általános iskolás gyerek 
énekelt. Nekünk egy szülinapi 
dalcsokorral kedveskedtek.
A horvát területi igazgató röviden 
ismertette a webes rendelésekkel 
kapcsolatos változásokat és 
újdonságokat is. Manda Korenić 
Soaring Manager tizenöt éve van 
a Foreverben. Sikeres wellness- és 
szépségszalon-vezetőként ő a 
legelhivatottabb az új F15 program, 
és a Forever termékcsomagok 
bemutatására. Fantasztikus előadást 
hallottunk tőle, sok hasznos 
információval, amelyek kétségkívül 
ösztönzően hatnak mindazokra, akik 
jobb életminőséget szeretnének. 
A Forever elismer bennünket, 
és felismeri a bennünk rejlő 

lehetőségeket, velünk együtt ünnepli 
sikereinket és minősüléseinket. 
Dr. Milesz Sándor átadta a 
kitűzőket az új Managereknek, a 
60cc+-t és 100cc+-t teljesítőknek 
valamint a Forever2Drive program 
minősültjeinek. Régi kedves 
ismerőseinknek, az epidermolízis 
bullóza betegségben szenvedő 
„pillangógyerekeknek”, az őket 
gondozó Debra egyesület 
képviselőjének átadtuk a Forever 
újság értékesítéséből származó 
adományunkról szóló csekket. 
Dubravka Čalušić, Slavonski Brod-i 
hatgyermekes anya és kilenc unoka 
büszke nagymamája nem fogadja 
el a kifogásokat. Manageri szintig 

vezető útjáról szóló történetét 
mesélve elmondta, kezdetben ő is 
tele volt kifogásokkal, de szponzora, 
Manda Korenić megtanította, 
hogyan lehet ezeket kezelni. 
Dubravka már elmúlt ötven éves, 
amikor gépkocsivezetői engedélyt 
szerzett. Élete első repülőútja pedig 
egyenesen Amerikába vezetett, 
és szinte biztos, hogy most már 
hajóra is fog szállni, mindezt a 
Foreverben végzett munkájának 
köszönhetően. Gratulálunk neki! 
Maja és Tihomir Stilin, a szerény 
és rendkívül rokonszenves Senior 
Manager pár szinte minden mai 
előadó szponzora. Noha rendkívül 
nehéz körülmények között kezdték 
a hálózatépítést, ma Horvátország 

legsikeresebb Forever Üzleti 
Partnerei. Maja szellemesen mesélt a 
kezdetekről, amikor Tihomir volt az, 
aki hitt a Foreverben, megalapozta 
a munkát, majd átengedte azt 
Majának. Ők ketten együtt 
Horvátország TOP 1 Üzleti Partnerei. 
Jadranka Kraljić Pavletić és Nenad 
Pavletić a csapatmunkáról beszéltek. 
Kezdetben Jadranka vitte az üzletet, 
Nenad pedig a munkája mellett 
segített, amikor tudott. A valódi 
siker azonban akkor jött, amikor 
Nenad felmondott munkahelyén, és 
csapatban kezdtek dolgozni. Nem 
volt könnyű döntés, de sikerült, 
és ezt a receptet adják át saját 
csapatuknak is. Az első lépcsőfok: 
két hónap alatt 2 pont, ehhez jár a 
sas kitűző! Új Assistant Supervisor 
munkatársaink ma sok hasznos 
tanácsot hallottak, és reméljük, 
legközelebb újabb kitűzőt vehetnek 
át. Születésnapi Siker Napunk végén 
Vargáné dr. Juronics Ilona és Varga 
Géza Zafír Managereket, 2500 cc, 
és Chairman’s Bónusz minősülteket 
köszöntöttük. Előadásukban 
elmondták, hogy sikerük titka a 
stabil hálózat. Munkatársaiknak 
folyamatosan és maradéktalanul 
segítséget nyújtanak. „Ez az 
üzlet egy rendkívüli lehetőség, 
amely megváltoztatja életünket.” 
Horvátország pedig amúgy is a 
szívük csücske, mivel már évek óta 
élvezik a Holiday Rally-t Porecsen, 
örömmel hoznak magukkal új 
munkatársakat, és arra bíztatják 
őket, teljesítsék ezt a csodálatos 
ösztönző programot. Segítsétek 
egymást, legyetek mindig ott, 
ahol szükség van rátok! – üzenték 
mindenkinek. A rendezvény 
végén köszönetet mondtunk 
az előadóknak, a vendégeknek 
és a műsorvezetőknek a kitűnő 
munkáért. Következő Siker Napunk 
januárban, Zágrábban lesz. 
Addig is: sok sikert a munkához!

Dr. Molnár László
területi igazgató



 MAGYARORSZÁG
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
Belföldi és nemzetközi kommunikáció: Szecsei Aranka: 136 mellék, 
mobil: +36 70 436 4229; 
Csábrádi Ottilia: 135 mellék, mobil: +36 70 436 4227
Kommunikációs osztályvezető: Petróczy Zsuzsanna Oxána: 194-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
Pontérték nélküli termékek: Nagy Adrienn, mobil: +36 70 436 4272
Teremfoglalás: Seprenyi Viktória, marketing@flpseeu.hu

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: 8:00-19:45-ig; keddtől - péntekig: 10:00-17:45-ig 
hívható számaink: Tel.: +36-70-436-4294; +36-70-436-4295
Internetes áruházunkban www.foreverliving.com vagy www.flpshop.hu
Ügyfélszolgálat (telecenter, webshop) e-mail: ugyfelszolgalat@flpseeu.hu
tel.: +36 1 269 5370, 110. és 111. mellék.  Vevőszolgálati vezető: Kiss Tibor

Ügyvezető Igazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: + 36 1 297 1704, +36-70-436-4288, -4289
Ügyvezető igazgató: Lenkey Péter: mobil: +36-70-436-4279
Sztanyó Szilvia, tel.: 192. mellék, mobil: +36 70-436- 42-64
Vékás-Kovács Mónika, tel.: 191-es mellék, +36-70-436-4239

Budapest,  Nefelejcs utcai vevő- és ügyfélszolgálat és raktár 
nyitvatartási rendje:
H-CS: 10-19:45, P: 10-17:45, minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján 
minden esetben 8-20 óráig,
Számlázási és vevőszolgálati csoport vezető: Kiss Tibor, mobil: +36 -70-436-4170

Debreceni Területi Igazgatóság: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
Tel.: +36-52-349-657, mobil: +36-70-436-4287, 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: 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 4-5.
(bejárat a Pillich Kálmán utca felől), Tel.: +36 62 555 444, mobil: +36 70 436 4175  
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: 10-16 óráig. Ezen alkalmak pontos 
időpontját honlapunkon és képviseleteinken minden alkalommal meghirdetjük. 
2016. december 17-én, szombaton rendkívüli nyitva tartás magyarországi 
képviseleteinken 10-16 óráig. A számlázás Budapesten a zárás előtt 15 perccel, 
vidéken a zárás előtt 30 perccel befejeződik. 

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.

Orvos szakértőink: Siklósné dr. Révész Edit, a Forever Magyarország Orvos 
Szakmai Bizottságának elnöke, dr. Hocsi Mária: 70/882-3495, dr. Kertész Ottó: 
70/418-7233, Szabóné dr. Szántó Renáta: 70/612-2486, dr. Samu Terézia: 70/627-5678

 SRBIJA
Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162
tel.: +381 11 3970 127, fax: +381 11 3970 126, Email: 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: 9:00-13:00 i tokom Dana uspeha
Telecentar: +381 11 3096 382
Radno vreme: ponedeljak, utorak i četvrtak: 12:00-18:30
sreda i petak: 9:00-16:30, svake poslednje subote u mesecu
Sonya salon lepote 065 394 1711
Forever Srbija internet prodavnica je non-stop dostupna na www.flpshop.rs <http://
www.flpshop.rs> 
Stranica je u režimu održavanja radnim danima od 8 do 9 ujutru, kao i poslednjeg
dana u mesecu kada se kraj radnog vremena internet prodavnice poklapa sa radnim
vremenom koncelarije u Beogradu.
Direktor: dr Branislav Rajić
Lekari konsultanti: dr Biserka Lazarević i dr Predrag Lazarević: +381 23 543 318
Utorkom i petkom 14:00-16:00

 CRNA GORA
Podgorička kancelarija: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20. Poštanski fah 25
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: 9:00-14:00
Lekar konsultant: dr Nevenka Laban +382-69-327-127
Email: flppodorica@t-com.me

 SLOVENIJA
Ljubljanska pisarna: 1000 Ljubljana, Stegne 15, Ind.cona Stegne
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 in četrtek od 12:00-20:00 in torek, sreda in petek 
od 09:00-17:00
Lendavska pisarna: 9220 Lendava, Kolodvorska 14, 
tel.: +386 8 205 40 75, Delovni čas: ponedeljek–petek od 9. do 17. ure. 
E-naslov: lendva@forever.si   webshop: http://sl.flpshop.hu/ 
Direktor: Andrej Kepe
Zdravnik svetovalec: dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Usposabljanja: odprta predavanja in usposabljanja vsak četrtek - Forever Info točka 
Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 20 

 HRVATSKA
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: 51000 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
Edukacije u uredima Zagreb i Rijeka: ponedjeljak i četvrtak od 18:00h
Web adresa: www.foreverliving.com - birajte hrvatski jezik 
Na stranici www.flp.hr  možete napraviti web narudžbu proizvoda
Sve vaše prijedloge, želje i obavijesti možete slati na e-mail adrese:  vgolub@flp.hr, ili 
na korisnickapodrska@flp.hr
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, petak od 
14:00 do 16:00

 SHQIPËRIA
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

 KOSOVA
Office Adress: Rr. HILMI RAKOVICA Nr 13 Prishtina-KOSOVA
E-mail: foreverkosovo@gmail.com
Office employee: Agim Berisha, Mob: 00 377 44 264 000
Area Manager: Borbáth Attila

 BOSNA I HERCEGOVINA
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 
Imejl adresa: forever.flpbos@gmail.com
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 
Imejl adresa: flpm@bih.net.ba 
Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović,  imejl: forever.flpbos@gmail.com
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A 2016-os év a Forever életében - úgy globálisan, mint a régiónkban 
- egy újabb, szenzációs üzleti periódust jelent: a fejlődés minden 
téren látványos. Nagy átalakulás történt Szegeden is. Tizennyolc 
évnyi sikeres működés után eljött az idő, hogy egy sokkal szebb, 
modernebb, még inkább exkluzív, új Forever központtal 
ajándékozzuk meg Üzleti Partnereinket, kifejezve munkájuk iránti 
tiszteletünket, megbecsülésünket. 
A rövid határidők ellenére, óriási csapatmunka eredményeként, 
szeptember 12-én 12 órakor elkezdtük a munkát Újszeged elit részén, 
egy csodálatos, zöldövezeti, patinás Forever villában, mely minden 
igényt kielégít tágas udvari parkolójával, hangulatos belső tereivel, 
négy új előadótermével.
Az ünnepélyes megnyitó dr. Milesz Sándor ország igazgató, Lenkey 
Péter general manager, területi igazgatók és felsővezetők jelenlété-
ben zajlott. Mindez reményeink szerint újabb tizennyolc éves sikersoro-
zat kezdetét jelenti annak a szegedi Forever Központnak az életében, 
amely mindig is meghatározó szereplője volt a belföldi és nemzet-
közi, magas színvonalú üzletépítésnek valamint kiemelt fontosságú 
segítője a délszláv régiók előrehaladásának.
Használjátok egészséggel az új központot, élvezzétek minden 
előnyét! Büszkék vagyunk Mindannyiótokra! Veletek folytatódik a 
világ legkiszámíthatóbb, egyben legszebb üzletének második tizen-
nyolc éve. 

Radóczki Tibor
Forever Szeged  területi igazgató

       A Forever TV összefoglalója 
       az ünnepélyes megnyitóról

SZEGEDI 
FOREVER 
KÖZPONT 
– második 18 



öröm
A Forever Aloe Vera Gél immáron évtizedek óta 

a legnépszerűbb termékünk. Az aloe növényt 

mi termesztjük, takarítjuk be és gyártjuk egy 

szabadalmaztatott eljárással, amelyet úgy 

tökéletesítettünk, hogy a legtisztább, le
gfrissebb 

és legjobb minőségű aloét biztosítsuk számodra.

Csatlakozz a csapatunkhoz, és éld azt az életet, amit 
megérdemelsz! További információért vedd fel a kapcsolatot 
azzal az emberrel, aki ezt megosztotta veled, vagy látogass el 
a foreverliving.com weboldalra!

#BeYourFavouriteSelf #Addalegjobbönmagad



Férjemmel Ausztriában élünk három és fél éve – kezdetben 
a vendéglátásban dolgoztunk napi nyolc-tíz órában. Bizony 
a túlhajszoltság, a rendszertelen étkezés nyomott hagyott a 
szervezetemen. 
Ajánlással jutottam el a Forever-termékekhez, és a bennük 
rejlő természetes erő és üzleti lehetőség napról napra nyert 
teret az életemben. Ám akkor vált számomra egyértelművé, 
hogy ez lesz az én utam, mikor már egy kis csöppség szíve 
dobogott az enyém alatt! Akkor értettem meg igazán, hogy 

innentől kezdve nemcsak a magam, de a gyermekem jövője 
is a tét. Felelősséggel tartozom valakiért, aki belőlem van! 
És ez a felelősség azóta is hajtóerőként szolgál számomra. 
Miért? Mert fontos, hogy a magam, és gyermekem számára 
milyen hátteret, milyen biztonságot tudok teremteni.
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És bár a vendéglátásban eltöltött éveket szép emlékekként 
őrzöm, annak a felismerése, hogy van egy másik út, a legna-
gyobb örömöt hozta magával. Lehetőséget, mellyel kiszáll-
hatok a mindennapi körforgásból, a bizonytalan létből, az 
alkalmazotti munkaviszonyból adódó kiszolgáltatottságból.
Idén márciusban megszületett kislányom, Dominika, így 
ma egy hét hónapos kis angyal mellől, feleségként, házi-
asszonyként irányítom a vállalkozásomat. Azt kérdezed, 
hogyan? Az egyik kulcs én magam vagyok. Van miértem, 
van motivációm, és találtam egy fantasztikus nemzetközi 
háttérrel rendelkező céget, a Forevert.
Tevékenységemet ma az internet térhódításának köszönhetően 
online végzem, Ausztriából. Üzlettársaimmal, vezetőmmel, a 
csapatom minden egyes tagjával így kommunikálok. Az online 
világ csodálatos lehetőségeinek köszönhetem a vezetőmmel, 
Lapicz Tiborral ápolt napi szintű kapcsolatot is. Emlékszem, a 
vele való személyes találkozás jó pár hónapig váratott magára. 
A napot, amikor létrejött, mindketten jó emlékként őrizzük, 
hisz akkoriban váltam Supervisorrá. 
Ma a lehetőségek felkutatása, a tevékenységem bemutatása 
mind-mind online zajlik. Percek leforgása alatt elérhetővé válik 
a földrész másik felén élő magyar ember. Világutazás percek 
alatt! Egy álom! Az álmom! És egyszerre ez a valóság! Globális 
világ, globális gondolkodás! Büszke vagyok a csapatomra, 
a vezetőmre és az elért eredményeimre. Azokra az eredmé-
nyekre, amelyeket a szívemben őrzök. Mérföldkövek, melyek 
kitörölhetetlenül, kőkeményen adtak még több hitet. Hitet 
magamban, és hitet abban, amit képviselek.
Hogyan működtetem a mindennapjaimat? Párommal közösen 
kialakítottunk egy rendszert, ami mindannyiunknak megfelel. 
Legfontosabbak a kislányommal kapcsolatos napi teendők, az 
ő nyugalma, boldogsága. A vállalkozásom pedig akkor nyer 
elsőbbséget, amikor elcsendesül a ház. Napközben az apróbb, 
fontos dolgokat össze tudom egyeztetni a teendőkkel, hiszen 
a mosógép magától mos, a gyermekem napközben is alszik. 
Vásárlás, takarítás, főzés közben pedig tanulok, fejlődök, hang-
anyagokat hallgatok. Profiktól tanulok azért, hogy én is profivá 
váljak. Sokan kérdezik tőlem, hogyan van minderre energiám? 
A gyermekem a legerősebb motivációm a munkában. Értéket 
közvetítek, kapcsolatokat teremtek olyan emberekkel, akik 
vágynak a változásra, akik hajlandóak a komfortzónájukon 
kívüli létben élni.

A Forevernek köszönhetően olyan munkám van, amelyet 
helytől, napszaktól, órától függetlenül végezhetek. Magam 
osztom be az időmet, és a napi munkamennyiséget. Erre a 
lehetőségre vágytam mindig is, ahol rám, mint emberre van 
szükség. Ahol igazán önmagam lehetek, kiteljesedhetek. 
Ahol a cél mellett a célig bejárható út is fontos. Mindeköz-
ben alkotni, szebbé, jobbá tenni a világot, és az embereket 
közelebb hozni egymáshoz. Élményeket adni magamból, 
megélni, átélni. Egy hivatás, amelyben az emberi-erkölcsi 
értékek megmutatkoznak, ahol a motiváció, a lelkesedés már 
a levegőben érezhető. Mindehhez szükséges a szorgalom, az 
emberek szeretete, ismerete, alázat és lelkiismeretes mun-
kavégzés. Valamint egy belső mozgatórugó, az álmok, célok 
megvalósításának vágya.
Biztosan olvastad, hallottad már a mondatot: minden fejben 
dől el. Minden, amit kimondasz, minden, amit gondolsz, 
valósággá válik. A mai valóság a múltbéli gondolatok, érzések 
teremtménye. Büszke vagyok magamra, arra, amit létrehoz-
tam, amit megteremtettem. Arra az útra, ami idáig vezetett.
Ma már boldog, kiegyensúlyozott anyaként, feleségként és 
üzletasszonyként élem az életem, és szenvedéllyel segítek 
másoknak a jobb életminőség létrehozásában. Eszközt adok 
a kezükbe, segítek céljaikat újra fogalmazni, és lehetőséget 
kínálok arra, hogy az álmaik ne csak álmok maradjanak.
Szabadnak érzem magam. A kötetlenség az online világ 
legszebb, legnagyobb előnye. Az, hogy minőségi időt tudok 
tölteni a családommal, hogy nevetünk, játszunk. Élményeket 
adunk ennek a csodálatos csöppségnek. Figyelem a kislányom 
fejlődését, cseperedését nap mint nap. Élményeket adok an-
nak a férfinak is, aki mellett igazi nő lehetek. Olyan nő, akinek 
megvan mindene. Szerető társa a munkában, az életben, 
testben, lélekben.
Élvezem a hivatásom, azzal foglalkozom, amire mindig is vágy-
tam. Segíthetek másoknak, hogy ők is megtapasztalják ezt az 
életet, Önmagam lehetek, szabadon és boldogan élhetek.

LEGERŐSEBB    
    MOTIVÁCIÓM



Discover Forever
Napjainkban úgy tűnhet, hogy a mobiltelefonod és 
a tableted a harmadik kezed. Sehova nem mész a 
legfontosabb technikai eszközeid nélkül? Akkor 
miért építenéd a Forever üzletet nélkülük? A Discover 
Forever mobilalkalmazással mindezt megoldhatod! 

Discover Forever mobilalkalmazás segítségével 
útközben megoszthatod kedvenc Forever videóidat, 
termékeket, információkat és még ennél is többet! 
Bármi, amit használsz az üzletépítéshez, hozzáadható 
ehhez az alkalmazáshoz, így mindig kéznél lesz az, 
amit szeretnél megosztani másokkal. Az International 
Directory-tól kezdve a Forever lehetőség videóig 
számtalan módja van annak, hogy a legtöbbet kihozd 
ebből az alkalmazásból. 

A letöltési funkcióval offline is hozzáférhetsz az 
információkhoz. A telefonodon vagy tableteden 
tárolhatod a kedvenc fájljaidat, ezzel függetlenné válsz 
az internettől. Az üzletedet igazán megoszthatóvá teszi, 
bárhol is vagy éppen. 
 
Az utazás
A Forevert mutatod be valakinek? Nyisd meg az utazást 
a mobileszközödön és fedezzétek fel együtt az aloénkat, 
termékeinket és vállalatunkat! Tegyetek meg egy gyors 
utazást, hogy megmutathasd új jelöltednek, mi az, amit a 
Forever számára is nyújthat!

A termékek
A Forever termékeiről információt keresel? Csak kattints 
a termékek ikonra, és rövid leírást találsz minden 
termékünkről!

Kedvenceid
Az általad leggyakrabban használt tartalmakat hozzá-
adhatod honlapodhoz, hogy gyorsan és egyszerűen 
hozzáférhess. Egyszerűen kattints a “Kedvenc” gombra 
a Tréning vagy Tudj meg többet listában szereplő 
dokumentumok alatt, hogy a kedvenceid listájába 
kerülhessen a fájl. Bármikor, amikor megnyitod az 
alkalmazást, azonnal szem előtt lesznek kedvenceid, és 
így nem kell keresned a legnézettebb videóidat, pdf-jeidet.

Készülj fel, hogy bárhova is mész, a Forever mindig 
kéznél lesz! 

Töltsd le még ma a Discover Forever alkalmazást 
az Apple vagy Android eszközödre!





A Global Rally vitathatatlanul az egyik legnagyobb 
jelentőségű és legizgalmasabb esemény a Forever 
naptárban.
Több ezer Forever Üzleti Partner találkozik szerte a világból, a Global Rally-n 
ünnepelni, és elismerni a Forever globális közösség eredményeit. Minél magasabb 
szintre minősültök, annál több napot tölthettek el a gyönyörű helyszínen.
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