
LETO XV. ŠTEVILKA 1.  / JANUAR 2011



Spet smo na pragu novega leta. Listi naše knjige za leto 2011 so še prazni, in naša naloga je, da jih 
napolnimo z vsebino. Prihod novega leta nas navdaja s svežim elanom in z navdušenjem ter nam 
prinaša upanje na poti proti neznani prihodnosti. Polni smo še spominov na preteklo leto, toda 

že s pričakovanjem gledamo, kaj nam bo prinesel jutrišnji dan. To je tisto, kar obožujem, ko stojim na 
začetku novega leta. Prost sem in prihodnost lahko oblikujem po svoji volji. Dogodki iz preteklega leta, 
let pred njim ali iz preteklega desetletja ne štejejo. Priložnost dobim za to, da naslednje leto oblikujem 
tako, kakor sem si ga zamislil v svoji glavi, in jo hranim v svojem srcu. 
Mislim, da vse nas vodi ta preprosta reč – ne glede na to, da smo različni in da živimo različna življenja 
– UPANJE.
Dovolite mi, da navedem nekaj misli:

    »Vse, kar smo dosegli na tem svetu, smo dosegli zaradi upanja.«
     Martin Luther King

    »Ne dopustimo, da bi nas naši strahovi odvrnili od zasledovanja naših sanj.«
    John F. Kennedy

    »Optimizem je vera, ki nas popelje do uspeha. Ničesar ne moremo doseči brez optimizma in samozaupanja.«
    Helen Keller

    »Upanje deluje tako, da vidiš v človeku dobro in ne slabo. Pokaže nam, kaj lahko storimo, in nam ne dovoli,  
    da bi se jezili, zakaj tega ne moremo. V problemih, naj so majhni ali ogromni, vidi možnost in ne neuspeha.  
    Spodbuja nas, naj nadaljujemo tudi če bi bilo preprosteje prenehati. Prižge nam svečo in prežene temo.«
    Anonymus

Naj dodam tem čudovitim mislim tudi nekaj svojih. Življenje je skupek dobrih in slabih ur, srečnih in nesrečnih trenutkov. Ko bodo v tvoje 
življenje prišli slabi časi, nesrečni trenutki, ko bi bilo lažje obupati, se spomni: kolena ti lahko klecnejo, a zlomiti se ne smejo. Ne smemo 
dopustiti, da nam težje obdobje vse odvzame.

Opaziti je treba tudi najmanjšo iskrico upanja, ki bo s trdim delom in z vzdržljivostjo pomagala premagati tudi največje preizkušnje življenja. 
Pokaže ti lep mesec, boljše življenje. Pomagala nam bo spoznati, da stvari niso tako slabe, kakor se nam zdijo prvi trenutek. Ne glede na to, s 
kolikšnimi težavami se boste srečevali, jih boste lažje prenašali, če boste vedeli, da je za končni dosežek vredno. 
To velja tudi za FOREVER. Vsi smo se že srečali s preizkušnjami moči, z ovirami in razočaranji. Kar nas razlikuje in nas naredi sposobne, da 
ustvarimo nekaj čudovitega, je sposobnost, da znamo upati vsemu navkljub in verjeti, da bo prišlo nekaj boljšega. Verjamemo, da so naši cilji 
uresničljivi in da bodo dosežki prinesli čudovite spremembe v naša življenja in v življenja vseh tistih ljudi, na katere imamo vpliv in na katere 
ima vpliv Forever. Na življenje naših družin, življenje naših sodelavcev na nižji liniji in na distributerje. 
Začnimo to leto polni upanja. Jaz ga bom gotovo začel tako. Prepričan sem, da bo leto 2011 najboljše leto v življenju Foreverja. Zakaj verjamem 
v to? Ker sem prepotoval ves svet in se srečal s tisočimi izmed vas. Vem, da ste vi najboljša distributerska ekipa, ki smo jih kdaj koli imeli. Delate 
zares zavzeto in odločeno. Hočete spremembe. Hočete vnesti spremembe v svoje življenje in v življenje drugih. 

Dajmo! Napolnimo strani naše knjige za leto 2011, ki so še prazne, s čudovitimi doživetji in z velikanskimi uspehi. Takšnimi, ki si se jih boste z 
veseljem spominjali tudi čez veliko, veliko let. 

Rex Maughan
Chairman of the Board & CEO
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Božična drevesa, ki nam pričarajo spomine na intimne trenutke in vonj po slastnem pecivu, še stojijo v veliko 
stanovanjih, medtem pa se je novo leto že začelo. Novo leto za novorojenčke pomeni nov svet, za otroke počitnice 
in počitek, za nas pa nove možnosti in izzive. Eden najpomembnejših elementov našega obstoja je varnost. Želimo 

si miru in blagostanja zase in za svoje otroke in vse, ki jih imamo radi, le tako je svet lep. Na eno stran tehtnice položimo 
varnost, toda ali vemo, koliko nas to stane? Ali naredimo dovolj za to, da bi mirno živeli, in ali žrtvujemo kakšno televizijsko 
nadaljevanko, da bi lahko redno plačevali svoje račune? Ali žrtvujemo »izbor zvezd« zato, da bi lahko kupili lepe nove 
obleke za družino? Ali zmoremo zapustiti svoje tople domove in hoditi po mrzlih, zasneženih ulicah, da bi se na koncu lahko 
usedli v udoben avtomobil? Ali imamo v sebi dovolj vzdržljivosti in volje, da prehodimo to težko pot? 

Tukaj, pri Forever, lahko dobiš nagrado samo, če veliko delaš, in tako je tudi prav. Lahko se preizkusiš. Lahko ugotoviš, 
koliko si vzdržljiv, zavzet, kolikšna je tvoja delovna vzdržljivost, koliko imaš rad ljudi in sodelavce. Če vse to imaš, boš 
dobil veliko daril. Pri Forever pa nikoli ni dvoma o tem, ali boš vse to zares tudi dobil. Tukaj ti vedno in natančno dajo, 
nakažejo vse, te odlikujejo in priznajo. 

Leto 2011 je leto prenove v Evropi, v svetu pa tudi na Madžarskem. Bodi pripravljen na prenovo, da boš znal ustvariti 
varnost zase in seveda tudi za svojo okolico. Vsi, ki so izkusili, kako je živeti v obilju in uživati varnost, ki ti jo zagotavlja 
Forever, si to želijo vse življenje. In tisti, ki tega še niso občutili? Poišči jih in se pogovarjaj z njimi o tem, kaj pomeni 
danes živeti v gmotnem blagostanju in varnosti na Madžarskem. Imej se toliko rad, da si boš dal vse, v vsakem trenutku, 
in v mislih se vedno osredini na tiste, ki še ne živijo tako, kakor živiš ti ali kakor bi si želel živeti, in podeli z njimi to 
možnost. Poučuj jih s potrpežljivostjo in z zaupanjem. Načrtuj dolgoročno, načrtuj svoje življenje, kajti ni vseeno, kako 
boš preživel leta, ki si jih dobil v dar, in kakšne kakovosti bo tvoje življenje. Lahko boš tudi suženj, če se boš odločil, da 
bodo drugi vodili tvoje življenje in slabo plačevali tvoje delo, lahko pa vodiš samega sebe: lahko si izbereš svobodo. Tvoje 
življenje ima lahko okus po svobodi. Vsi ljudje si želijo svobodo in varnost. Imej dovolj volje in vzdržljivosti, da boš 
zmogel narediti ta korak. Pri tem ti želim veliko uspeha in sreče ter nadvse bleščeče novo leto 2011.

Le tako naprej, Forever!

Dr. Sándor Milesz,
državni direktor

Na začetku novega leta



Ali je bilo leto 2010 težko ali lahko? Resnici na ljubo, pravi graditelj mreže, se sploh ne ozira na taka vprašanja. 
Kakšna so naša leta, je odvisno predvsem od nas samih. Saj smo že imeli obdobja, polna izzivov, pred 
desetimi, petimi leti … vendar če je bil potreben skok, smo s tal lahko skočili le v višino in če verjamemo 

v to, kar delamo, so stvari vedno veliko lažje. Skupni božič v Forever nam bo dal dovolj moči za kakršne koli prve 
mesece novega leta. 
Ko se začnejo udeleženci pomikati proti vhodu, najprej opazimo, da je skrivnostno veliko rdeče barve. Obleke, 
okraski, šopki – vse je rdeče, potem pa opazimo rdeče rogljičke na glavi povezovalcev programa in nam je takoj 

jasno: prišli smo na božično zabavo. 
Tudi otrok je več kot običajno; podobno kot odrasli so tudi oni praznično oblečeni. 

Bolj kot otroški programi jih zanima oder in seveda nekaj (nekdo), ki ga 
pričakujejo. Odrasli že vedo; danes jih bodo poimensko klicali in jim 
predali darilo, bombončke. 
Vendar so Diána Biró, Tünde Hajcsik in Patrícia Rusák tudi v obleki 
hudička pravi angelski trio. Danes je vse nekako drugače, himna Forever v 
novem glasbenem aranžmaju, ob živi glasbeni spremljavi skupine Android, 
poje Lajos Túri Lui, spremlja ga celotno članstvo President´s kluba in seveda 
tudi občinstvo. »Oh, Happy Day« se mora slišati vse do Amerike, vodstvo 
FLP bo v kakovosti HD videlo, kakšen je srečen dan v Budimpešti. 

Budimpešta, 18. 12. 2010 



Praznik v Forever. Sliši se zanimivo, sicer pa vedno 
slavimo, a ne? Zadnjič smo slavili diamanta, kar je 
nedvomno praznik vseh praznikov, vendar so vsi 
naši dnevi uspeha praznični. To je jasno vsem, ki 
so že stali na odru kot novouvrščeni. Decembrska 
prireditev pa je bila nekaj drugačnega: skupaj smo 
končali leto 2010. 

Da pa bo resnično srečen, je poskrbel dr. Sándor Milesz in njegova skupina. Prav njemu gre zahvala, da se je 
madžarska skupina prebila na vrh Evrope, slišimo v uvodu. 
Dvorana je spet polna – ugotavlja državni direktor v svojem uvodu, nato pa pove, da je minilo že poldrugo desetletje, 
odkar je Forever Living prišel na Madžarsko. Od takrat smo porabili več ton gela aloje vere, veliko smo storili za 
svoje življenje in zdravje – pravi dr. Milesz, nato pa napol v šali, napol resno doda: z naše palete izdelkov manjka le še 
eliksir večnega življenja.
Dokler ga ne bomo imeli, pa bomo zadovoljni tudi z »mlajšim bratcem«. Dr. Sándor Milesz pred občinstvom arene 
obljublja, da bo leta 2010 napisal knjigo z naslovom Aloja vera, najbolj priljubljena zdravilna rastlina 21. stoletja. 
Več tisoč prič obljube pričakuje jesen prihodnjega leta, ko bo knjiga izšla. Do takrat pa se izplača to misel prenašati 

tudi drugim, saj je to prihodnost te države in vsega sveta, sadove pa bodo uživali naši otroci – 
poudarja Sándor.
Soaring managerka, dr. Edit Révész Siklósné, spregovori tudi o tem, kdaj je treba začeti 
delati z otroki, da bi jih pravočasno navadili k zdravemu življenjskemu slogu. 
Zdravnica svetovalka nam pripoveduje o praktičnih vidikih in tehničnih podrobnostih, 
ki jih moramo upoštevati, da bi se izognili škodljivim okoljskim vplivom, da bi okrepili 
imunski sistem naših otrok in jih tako obvarovali pred temi škodljivimi vplivi. Spregovorila 

je o najboljših sredstvih za krepitev odpornosti, vitaminih, naravnih antibiotikih in o 
zdravilnih zeliščih. 



Res je sicer, da deluje imunski sistem otrok po 
istem načelu kot naš, kljub temu pa ne more biti 
odveč, če mu pomagamo s posebno skrbnostjo. V 
tem sklopu spoznamo tudi najnovejša znanstvena 
dognanja. Za konec pa še dobre želje za praznike: 
»Namesto dragih, včasih tudi odvečnih daril, 
raje podarimo zdravo telo in zdrav duh, ki bo 
rad prebival v tem zdravem telesu, pa še prijetno 
družinsko okolje, polno ljubezni.« 
Še preden pa bodo svoje priponke prevzeli novi 
supervisorji in assistant managerji, se pripravlja 
darilo presenečenja: ponovi se žrebanje po 
telefonu, ki smo ga že izvedli ob samem začetku 
delovanja mobilne skupine FLP. Državni direktor 
ob prisotnosti notarja pokliče telefonsko številko iz 
skupine Forever. Če je lastnik prisoten, je dobitek 
že oddan: najprej večerja v restavraciji Sasfészek, 
pozneje pa si sledijo vse bolj dragocena darila. 
Novouvrščenim supervisorjem in assistant 

managerjem je v tem trenutku največje darilo stisk 
roke voditeljev: oder je zdaj v njihovi lasti.
Sledijo otroci, med njimi verjetno veliko 
prihodnjih managerjev: soaring managerja, 
dr. Terézia Samu in András Bruckner, na oder 
povabita otroke, mlajše od deset let. Kot pravi 
Terézia, je življenje vredno, če ostane nekaj za 
nami; našo duhovno dediščino bodo naprej ponesli 
naši otroci. Kakšna bo ta dediščina, je odvisno od 
nas – pravi zdravnica svetovalka, nato pa sprašuje 
otroke, katere izdelke uporabljajo. »Med, propolis, 
Kids, vitamin C, breskev, Berry, ribje olje« – tako 
se glasijo odgovori, včasih negotovi, pa nič zato, 
dovolj je še časa, da se natančno naučimo vse, 
kar je treba. In tudi Miklavž ne izbira, vsi dobijo 
darilo.
Vsi smo že kdaj slišali izgovor Lahko je vam, vi 
ste tu od začetkov. Pravi odgovor na ta izgovor je 
predavanje Rozálie Maczó. Managerka je gradnjo 



mreže začela pred letom dni in danes trdi: danes 
so možnosti veliko večje kot na začetku. »Zdaj je 
tu tretji val. Veliko je tistih, ki čakajo, da bomo 
njihovemu življenju dali smisel, nam pa ostane 
krasen občutek, da lahko ponudimo nekaj, kar 
omogoča drugačno življenje,« pravi Rozy, nato pa 
s podrobnim izračunom dokazuje: v primerjavi s 
preteklim letom lahko zaslužimo desetkrat več. 
V FLP nagrajujejo tudi nadarjenost. Celoletno 
tekmovanje nadarjenih, Zvezde FLP, je prišlo do 
končnice. Še zadnjič je zaplesala Anita Rieberger, 
še zadnjič nam je zapela Évi Sári, žirija je še zadnjič 
ocenjevala nastope (o izidu nam je konec dneva 
poročal umetniški vodja Zsolt Frenkó – glejte 
besedilo v okviru). Da pa bi tudi sama skupina kaj 
podarila občinstvu, sledijo najprej Zoltán Mága, 
nato Gabriella Berkes in Zsolt Frenkó, nato pa 
tudi preostali člani žirije, Károly Horváth, Attila 
Pataky in Ákos Tihanyi ter skupaj zapojejo pesem 

o prijateljstvu. V tem trenutku se v dvorani pojavijo 
tudi kresničke s tisoč zvezdicami.
Danes poteka vse v znaku božiča, tudi prihod 
osvajalcev meseca in novouvrščenih managerjev 
spremlja božična glasba, nato pa mikrofon prevzame 
Anikó Kardos. Kot pravi, sicer ni običajno, vendar 
se za pomoč poleg svojim voditeljem brez lažne 
skromnosti zahvali tudi sebi, da je zmogla dovolj 
vztrajnosti. Poslovi se z besedami: Bodite diamanti.
Na oder stopi izkušena predavateljica, soaring 
managerka Hajnalka Senk, ki povzame dosežke 
preteklega leta. Govori o svojem osebnem uspehu: 
»na nobenem od dozdajšnjih delovnih mest nisem 
bila deležna takega priznanja,« pravi; da bi tudi 
»novi« razumeli za kaj gre, našteje vse, kar je dobila 
»v naravi«. Ne gre za darila, ampak za vse tisto, kar 
nam tu pripada, na kar lahko distributer tu računa. 
Profit Sharing, potovanja, strokovna usposabljanja, 
avtomobilski motivacijski program … vse to so 



prvine skrbno načrtovanega, preglednega in 
pravičnega sistema motiviranja, zaradi katerega 
marsikdo čuti kot Hajnalka po dolgoletnem 
iskanju sreče: »s tem poslom je v moje življenje 

stopil zadetek na loteriji.«
Tudi diamantno-safirni manager Róbert 
Varga je povzel našo skupno zgodbo 
z naslovom Preteklost, sedanjost in 
prihodnost FLP. Slišali smo duhovito 
predavanje ne le o preteklem letu, 
ampak o skupni zgodovini podjetja 
in Robija. In kot je predavatelj iz 
telefonske govorilnice prišel do 
te ravni, se je bliskovito razvijalo 
tudi podjetje. Danes so nam 
v pomoč nakup po telefonu, 
projektorji, internet in seveda 
osem tisoč zdravnikov – 
strokovnih svetovalcev. In to 

je le nekaj primerov pomoči. In medtem ko smo 
morali v začetku vse posebej razlagati, je danes 
aloja postala nekaj samoumevnega, pravi Robi, 
ki meni, da je trenutna mednarodna finančna 
situacija le odskočna deska, saj »600.000 ljudi 
išče svojega sponzorja v poslu, pravkar poteka 
nova delitev trga«. Za konec se zahvali vsem, ki so 
mu pomagali, nato pa predstavi knjigo, ki je bila 
napisana o njegovem življenju – skoraj ni boljšega 
dokaza za priložnosti, ki jih ponuja FLP.
Sledi novo telefonsko žrebanje: čaka enotedensko 
potovanje po Turčiji in Keniji, vendar le težko 
pride do dobitnika: očitno so še vedno tudi takšni, 
ki ne pridejo na dan uspeha in seveda tako tudi 
nagrade ne morejo prejeti. Nagrado bo državni 
direktor predal le tistemu, ki bo na klic odgovoril 
v sami areni. Dr. Sándor Milesz vsem, ne le 
dobitnikom nagrad, ampak vsem distributerjem 
FLP zaželi blagoslovljene praznike.



Ni dvoma: če človek sanja o novem življenju, 
je treba biti prisoten, v vseh pogledih. Prvi 
sanjač, danes safirni manager je bil József 
Szabó. Obuja spomine na prehojeno pot, 
od prvega srečanja z Rexom Maughanom. 
»Tega posla ne bi bilo, če ne bi bilo ljudi, 
ki zastopajo enake vrednote, kot sem jih 
tudi sam takoj v začetku. Ljudi, ki vedo, 
da se izplača pošteno in spoštljivo živeti. Ta 
skupina izdelkov je pravzaprav čudovit medij, 
ki posreduje med ljudmi, od osebnosti pa je 
odvisno, ali se nam bo kdo pridružil ali ne,« 
pravi ustanovitelj in dodaja, da ga veseli pojav 
nove generacije, ki lahko prevzame štafetno 
palico v vsakdanji dejavnosti. Prav nič ga to 
ne moti, saj – kot pravi – »nisem se zavezal 
biti najboljši, ampak zastopati to zadevo po 
svojih najboljših močeh. Če bi začel znova, 
bi delal enako.« Tako govori József Szabó, 

vendar se ob pogledu v preteklost že ozira v 
prihodnost: »Ni pomembno, od kod prihajaš 
in kaj si delal do zdaj. Če sem nam pridružiš, 
ti bo dana priložnost za spremembe – 
iz nebrušenega diamanta se lahko 
razviješ v pravi briljant.« 
Kot običajno, program 
tudi tokrat sklenemo 
z uvrstitvijo novih 
assistant supervisorjev, 
vendar še pred tem dr. 
Sándor Milesz na oder 
povabi sodelavce FLP 
Magyarország, d. o. o., 
in Phőnix Budapest,        
d. o. o., ter se jim 
zahvali za njihovo 
celoletno nepogrešljivo 
delo.

Nagrajenci tekmovanja iskanja nadarjenih Zvezde FLP
Kategorija pesem – glasbaI. mesto: HungaricumII. mesto: Sári ÉviKategorija gibanjaI. mesto: Anita RiebergerII. mesto: Starlight Dance Companyposebna nagrada:  Ádám Sólya, Istvánné Réhm, Ildikó Tas Nagrada zmagovalcev glede na uvrstitev: 

ekskluzivna večerja v restavraciji Sasfészek, 
wellness vikend v hotelu dvorcu Szirák, nastop na koncertu, izdaja zgoščenke. 



Mesec oktober ima v življenju Hrvaške FLP poseben pomen. V 
mislih se vračamo v čase pred enajstimi leti, na slovesno odprtje 
FLP v zagrebškem hotelu Sheraton. Na mesto začetnega veselja in 

navdušenja je sčasoma stopila želja po napredku. Vsak rojstni dan je poseben 
dan, če se ga spominjamo kot primera naših uspehov in prijateljstva, pa so nam 
cilji bliže, sedanjost in prihodnost pa postaneta lepši. Vse prisotne je prevzelo 
veselo razpoloženje, kar se kaže v pozitivni energiji, ki vodi proti končnemu 
cilju – uspehu za vse nas. Na lanskoletnem rojstnem dnevu smo odprli novo 
pisarno na Reki ter s tem prispevali k izboljšanju delovnih pogojev mreže v 
mestu in njegovi okolici, kar so si kolegi z izjemnimi rezultati tudi zaslužili. 
Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti madžarskemu FLP TV-ju, tehnični 
ekipi FLP Madžarska in njenim sodelavcem za pomoč, ki so nam jo nudili pri 
organizaciji in tehnični pomoči rojstnodnevne prireditve.
Čar dneva uspeha, ki je bil povezan s počastitvijo rojstnega dneva v Hotelu 
Adriatik v Opatiji, je – tako kot vsako leto – tudi letos dvignil s svojo 
prisotnostjo dr. Sándor Milesz, direktor madžarske in južnoslovanske regije.
 Gostitelja dneva uspeha sta bila Sonja in Zlatko Jurović, senior managerja z 
Reke, ki sta pred osvojitvijo naslova soaring manager. Skrivnost njunega uspeha 
je v tem, da znata delati s tistimi, ki razmišljajo pozitivno, in tudi s tistimi, ki 

Enajst lEt jE žE tEga, 
odkar jE FlP tudi 
uradno odPrl svojo 
Pisarno na HrvaškEm. 
dolga Pot jE za nami. 
skuPaj smo sE razvijali, 
sE učili, sPoPrijatEljili, 
sE vEsElili zmagE drug 
drugEga, si Pomagali 
in sE sPodbujali. Po 
EnajstiH lEtiH z Enako 
močjo PrijatEljujEmo in 
sE učimo. 
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so negotovi; tudi njih znata motivirati. 
Sonja in Zlatko sta ob rojstnem dnevu 
čestitala vsem FLP-jevcem, pozdravila 
goste, sodelavce, nato pa sta na oder 
povabila hrvaškega območnega 
direktorja, ki že 11 let uspešno vodi 
FLP Hrvaško in ki prejel priznanje za 
dejansko delo in marljivost v FLP-ju. 
Poleg svoje voditeljske dejavnosti je 
senior manager uspešen tudi pri gradnji 
mreže. Mr. sc. László Molnár je stopil 
na oder in povedal svoje prepričanje, 
da živi iz FLP in za FLP. Zahvalil se 
je tudi Ágnes Krizsó, ki je ustvarila 
Fiume Team in ga popeljala na pot, dr. 
Albertu Keresztényiju in celotni ekipi, 
ki so na Reki, v Istri in Kvarnerskem 
zalivu opravili odlično delo. V svojem 
predavanju je predstavil nova pravila 
sistema responzoriranja, katerega cilj je 
prebuditi zaspane distributerje. Direktor 
Molnár je povabil na oder velikega 
vizionarja našega podjetja, človeka, ki 
upa sanjati in ki vidi to, kar je za nas 
oddaljeno in nedosegljivo. Njemu gre 
zahvala, da je postala naša regija prva v 
Evropi in tretja na svetu: to je dr. Sándor 
Milesz. Dr. Milesz nam je ob našem 

rojstnem dnevu čestital in se zahvalil 
za delo v preteklih 11 letih. To je dolgo 
obdobje. Nogometna ekipa je sestavljena 
iz 11 članov: vsi smo člani podobne 
ekipe, da bi postali najmočnejši v regiji. 
To je odvisno samo od nas, odvisno od 
tega, kako se bomo spreminjali. Čas 
teče, mi pa moramo storiti več za to, 
da bi postali srečni. »Ali ste že določili 
svojo pot? Lahko boste najboljši, lahko 
boste postali del ekipe. Rad bi to hrvaško 
ekipo popeljal k zmagi, oni pa naj bodo 
vaši voditelji; sledite jim po poti, ki smo 
jo mi začrtali,« je sklenil svoj govor 
dr. Milesz.
Če ponuja poslovne možnosti nekdo, 
ki o MLM-u ne ve ničesar, bo imel 
težko delo. Vse bo moral postoriti sam, 
dokazovati reči, ki jih ne bo znal s čim 
podpreti. Tudi to je preživel človek, 
ki je FLP pripeljal na Hrvaško. Pred 
11 leti na Hrvaškem nismo imeli ne 
pisarne ne materiala ne predavatelja, 
preprosto ničesar ni bilo. Le on je bil. 
In vso svojo osebnost je žrtvoval za to, 
da postane motor za vse tiste, ki so mu 
na Hrvaškem verjeli. Njegovo geslo 
je: Forza, Fiume. Vsa ekipa mu sledi, 

on pa ji je vedno na voljo: dr. Albert 
Keresztényi. Zahvalil se je svoji ekipi – 
tistim 15 ljudem, ki vodijo preostale. To 
ekipo sestavljajo družine Stilin, Jurović, 
Pavletić, Golubović, Korenić, Miljak, 
Draščić, Lesinger, Iskra, Grbac, Žantev, 
Petrović, Banić in Badurina. Sledite 
jim – je bilo Albertovo sporočilo. Nato 
je Albert nadaljeval svoje predavanje z 
zdravniškimi temami, kot so: Povezava 
med izdelki FLP in otroki, problemi 
oploditve in nosečnosti, novorojenčki. 
V množici naših izdelkov bomo našli 
ustrezne izdelke za vsa obdobja.
Blok o izkušnjah porabnikov je 
vodila dr. Branka Molnar Stantić. 
Ta predavanja zagotavljajo pregled 
nad sporočili porabnikov, za to pa 
je potreben strokovnjak – zdravnik, 
ki pokaže prednosti naših izdelkov. 
Dr. Molnár mogoče najbolj pozna 
mehanizme učinkov naših izdelkov, s 
svojim znanjem in z nasveti je poglobil 
naša znanja in dopolnil izkušnje, ki so 
nam jih zaupali naši stalni porabniki. 
Nato je sledila predstavitev kandidatk 
na lepotnem tekmovanju za Miss 
Sonya Hrvaške. Predstavilo se je sedem 
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prekrasnih deklet v večernih oblekah in 
naličenih z ličili Sonya. Žirija v sestavi 
Ágnes Krizsó, Andrej Kepe, Branislav 
Rajić in dr. Slavko Paleksić je imela 
težko nalogo pri izbiri treh najlepših. 
Sanja Ljubojević - Milovanović, 
mlada zdravnica iz Bijeljine, se je 
zahvalila svojim sponzorjem za pomoč 
in Hrvatom za gostoljubnost, nato je 
spregovorila o negovalni kozmetiki 
Sonya. Našo kožo precej zanemarjamo, 
čeprav je tista, ki predstavlja mejo 
med zunanjim svetom in notranjimi 
organi. Intenzivnost našega staranja je 
odvisna od zunanje in notranje nege 
kože. Naši geli so neverjetno dobri, 
dopolnila pa osvežijo in nahranijo kožo; 
naša kozmetika je izdelana iz naravnih 
surovin, brez dodatkov in dišav. Po 
kratkem uvodu je dr. Milovanovićeva 
predstavila naslednjo predavateljico 
Sonya showa, mlado folkloristko Szilvio 
Széplaki, ki je v družbi še štirih drugih 
plesalcev narodnih plesov povedala, kako 
bomo z nekaj pomoči postale podobne 
filmskim zvezdam. Z malo pozornosti, 
skrbnosti in z odličnimi izdelki FLP 
lahko dosežemo maksimalne izide. 
Odličen šampon, kreme, ličila – vse to 
zagotavlja FLP, njegove kozmetičarke in 
strokovnjaki pa pomagajo z nasveti. 
Soaring managerka Dia Biró nam je 
zaupala svoje sanje. Veliko hrabrejše, 
kakor jih upa sanjati večina ljudi. Na 
oder je povabila kozmetičarke, ki so 

opravile predstavitev na dveh modelih, 
nato so sledili frizerji in vizažisti, ki so 
delali prave čudeže – iz naših modelov so 
pričarali prave zvezde. Dia je ob slovesu 
obljubila, da bo prišla tudi prihodnje 
leto – s še več nasveti. Predstavila nam je 
tudi svojo managerko Borbálo Székely, 
ki je povedala, da je v svojem življenju 
lahko vsaka ženska zvezda. Za to pa ne 
potrebuje drugega kakor dobro frizuro, 
ličila in nekaj, kar daje pomoč od znotraj. 
Obdajmo se z ljudmi, ki jih imamo radi, 
ukvarjajmo se s športom in bodimo 
pozitivno naravnani.
Sledila je redna članica Kluba osvajalcev 
dr. Adrienn Rokonay. Povedala nam je, 
da je po prehranskih dopolnilih začela 
uporabljati tudi kreme in kozmetiko 
Sonya. V kratkem času so bili dosežki 
vidni, kar je okrepilo njeno samozavest. 
Vse več ženk povprašuje po naravni 
kozmetiki, ki jim jo ponuja FLP. 
Kakšen je diamantni življenjski slog, 
nam pove Stevan Lomjanski, ki ga je že 
izkusil in tudi živi življenje diamantov. 
Stevan Lomjanski je pozdravil vse 
prisotne – plesalce, plesalke, predavatelje, 
ki so videti srečni, zadovoljni in lepi. 
Vse ženske so uspešne v svoji stroki in 
gradnji mreže. So najboljši dokaz za to, 
kako velike možnosti ponuja FLP. Vsi 
si prizadevamo, da bi bili čim dlje čim 
mlajši. V kozmetični industriji se obrača 
ogromno denarja, a naša kozmetika in 
dopolnila so popolni. 

Eduard Badurina je najnovejši 
manager Hrvaške. S svojo partnerico 
Teo sta se odločila za takšno življenje, 
saj sta takoj spoznala možnosti, ki se 
skrivajo v njem. Izbrati je moral med 
uglednim podjetjem, kjer je bil kot 
ekonomist zaposlen na delovnem mestu 
menedžerja, in med FLP – in odločil se 
je za FLP. Povedal nam je, kako je sprejel 
odločitev in kako je postal uspešen ob 
pomoči svojih sponzorjev Nedjeljka 
Banića in sponzorjev iz višje linije: 
Sonje in Zlatka Jurovića. In ni počitka, 
prihodnje leto je meja zanju zvezdnato 
nebo. 
Manager Ivan Lesinger je vse življenje 
posvetil rastlinam. Je avtor kar nekaj 
knjig in pogosto gost TV- in radijskih 
oddaj. Ivan pa se je tokrat ukvarjal 
z marketingom: kdo nas bo uvedel 
v posel, kako naj opravljamo svoje 
delo, kako moramo slediti svojim 
sponzorjem in naučeno predati svojim 
sodelavcem. »Svetujete – ne prodajate,« 
je dejal. »Tudi vi si najdite svoje cilje in 
motivacijo v FLP. Kdaj, če ne zdaj, kdo, 
če ne vi« – s temi besedami je sklenil 
svoje predavanje gospod Leisinger.
Nato je sledil sprejem supervisorjev, 
asistent managerjev, managerjev in 
osvajalcev. Po dolgem času je bilo spet 
prijetno videti poln oder kvalificiranih, 
ki jih je doletela čast, da so simbol 
svojega priznanja prevzeli iz rok dr. 
Sándorja Milesza. 



Sonja in Zlatko sta predstavila svoja 
sponzorja, Majo in Tihomirja Stilinta. 
Onadva lahko povesta, kako se oblikuje 
uspešna ekipa, saj sta zmagovalca. 
Pripovedovala sta, kako sta stopila na 
pot, ki je bila polna negotovosti, in 
hodila po njej. Na začetku negotovost, 
nato pa ogromno vloženega dela in 
končno uresničitev cilja. Nujno je treba 
preoblikovati samega sebe, saj smo mi 
sami največji dejavnik oviranja. »Če si 
premagal sebe, si stopil na pravo pot,« so 
dejali in se niso motili: FLP je v temeljih 
spremenil njihovo življenje. 
Naslednji predavatelj se že 10 let 
ukvarja s posli FLP. Vse je osvojil, kar 
ponuja FLP. Ključni človek in kako 
lahko postaneš ključni, je v svojem 
predavanju razložila Jadranka Kraljić 
Pavletić. Ali je ključni človek tisti, ki 
drži ključ? Ali nemara tisti, ki je dovolj 
pogumen … da odpre … samega sebe? 
»Če zaprete sebe, svoje misli, vam nihče 
ne more pomagati, vse je odvisno od 
vaše odločitve. Vzemite si iz zakladnice 
FLP, kar vam pripada. Odprite se,« pravi 
Jadrankino sporočilo.
Na naslednjega predavatelja smo še 
posebej navezani, saj je na srečanjih 
managerjev vedno krepil hrvaško 
nogometno ekipo. István Tóth ni 
iskal najmočnejše ekipe: priključil se 
je tistim, ki so bili potrebni pomoči. 
Tudi pri svojem delu je takšen; vedno 
je pripravljen pomagati vsakomur, 

ne glede na njegov položaj. István 
Tóth, soaring manager, je predstavil 
nove možnosti zaslužka – NDP – nove 
distributerske cene. Ta možnost je 
priložnost za zaslužek vsem tistim, ki so 
šele na začetku oblikovanja posla. Koliko 
časa smo namenili temu, koliko ljudi smo 
poklicali, rezultat pa? Povprečni mesečni 
zaslužek. Z nekaj urami dela dnevno in 
z nekajdnevnim delom mesečno. Kaj te 
ovira pri tem, da vzameš denar, ki se ti 
ponuja? Izkoristite možnost. Osrečili boste 
sebe in tudi sodelavce, ki vam sledijo. 
Rezultat tekmovanja Miss Sonya 
Hrvaške: v finalu na Madžarskem je 
postala Marjana druga, Petra pa prva 
spremljevalka, zmagovalka, ki predstavlja 
našo državo, je postala Nikolina. 
Čestitamo!
Reško mrežo je ustvarila safírna 
managerka Ágnes Krizsó. Poleg dr. 
Alberta Keresztényija je predvsem njena 
zasluga, da je reška linija najmočnejša 
na Hrvaškem. »Hrvaška je tudi moja 
domovina,« sporoča s toplimi besedami. 
Ágnes je vedno imela sanje, vendar so 
bili potrebni ljudje, ki so ji jih pomagali 
uresničiti. »Ljubezen in srečen pogled sta 
največji darili.«
Sledil je prvi diamant naše regije, 
najuspešnejša ženska FLP. Posel 
sem postavila v državi, kjer je bila 
gospodarska situacija slabša kakor 
v kateri koli drugi državi, vendar je 
nič ni moglo zaustaviti. Kako postati 

manager; kako uresničiti svojo finančno 
neodvisnost, kako načrtovati in kako se 
dvigniti s svojimi kvalitetami, vpraša, 
nato pa tudi odgovori: »Izogibajte 
se ljudi, ki imajo preveč izgovorov, 
le energijo vam jemljejo. Kajti FLP 
pomeni ogromno dela, vendar ob tem 
tudi uživaš.« »Le pogosteje in hitreje 
smo delali, kakor drugi,« se glasi 
najpreprostejši recept uspeha. »Zaupajte 
vase! Zaupajte v svoje sponzorje in 
sodelavce in vam bo uspelo!«
Na koncu slovesnosti je László Molnár 
na oder povabil predavatelje in se jim 
zahvalil za delo. Predstavil je sodelavce 
zagrebškega FLP in se zahvalil za njihovo 
požrtvovalno delo. 
Za sklepni akord dogodka je s pomočjo 
območnih direktorjev izročil značke vsem 
sodelavcem, ki so v preteklem obdobju 
dosegli stopnjo asistent supervizorja in s 
tem stopili na pot najuspešnejših. Oder se 
je napolnil z novimi, mladimi obrazi, ki 
so s svojo prisotnostjo prispevali, da je bil 
ta dan nekaj posebnega. 
Naše druženje smo nadaljevali ob večerji, 
glasbi in ob plesu v restavraciji Hotela 
Adriatik.
Do srečanja 26. februarja vas lepo 
pozdravljamo in želimo vsem veliko 
uspeha pri delu.

mr. sc. lászló molnár, 
regionalni direktor

Hrvaška 



Vidva sta zavestno iskala možnosti 
MLM, imam prav? 
Attila:  Tako je, to je bila najina nedvomna 
odločitev. Na osnovi štirinajstletne izkušnje 
pri mreži sva izbrala FLP. Poglavitni vidik pri 
tem sta bila množica izdelkov in marketinški 
načrt. Pogovore sva začela z Miklósem Ber-
kicsem, s Petrom Lenkeyjem, z evropskim 
operativnim direktorjem pa sva usklajevala, 
ali se naša strategija sklada s konceptom FLP.

Vaš dogovor je bil vzajemno videti 
dober posel: enkrat sta že postavila eno 
največjih mrež na svetu. 
Attila:  V zastopstvu neke druge ‘multi-
level firme’ sva zgradila mrežo v Ukrajini, 
Rusiji in v Romuniji, torej sva imela kar 
bogate izkušnje.

Velikanski uspeh, pa vendarle sta 
morala zamenjati. Zakaj? 
Attila:  Na to dejansko ne poznava 
odgovora.

Očitno ste imela velikanske prihodke …
Attila:  Da, gre za več deset milijonov 
forintov mesečnega prihodka, kar smo zgubili 

v trenutku, ko so me postavili na stran. Najin 
cilj je bil preprost: ponovno zgraditi najmanj 
tako veliko mrežo pri firmi, kjer so izdelki 
brezhibni in kjer stvari prinašajo kakovostno 
spremembo v življenje človeka. Vedela sva, kaj 
hočeva, in vedela sva tudi, kako je to mogoče 
doseči, FLP in Miklós Berkics kot sponzor pa 
sta nama zagotovila podporo.

Kot si si obljubil, sta v dveh letih spet 
postala distributerja z največjo mrežo v 
Rusiji in Kazahstanu, v Ukrajini pa tak re-
zultat pričakujeta za konec leta. So prišli 
z vama tudi člani iz prejšnje mreže?
Kati: Ne, nikogar nisva vzela s seboj, 
vse sva postavila na novo in delava 
samo s tistimi ljudmi, ki se obračajo 
na naju.

Ali sta pri Foreverju dosegla, kar sta 
želela? 
Kati: Da, veliko bolj neposredni in 

družinski so, kot sva bila vajena. Tukaj 
cenijo distributerja in ni samo šifra v 
sistemu. Kakovost izdelkov pa te pre-
prosto očara, njihovi blagodejni učinki 
so hitro vidni.

Že v prvem polletju sta imela 5.000-
točkovni rezultat, na vseh ravneh sta v 
rekordnem času absolvirala in imata več 
kakor 10.000 točk mesečnega prometa! 
Diamantno raven sta dosegla najhitreje 
na svetu, v vsega dveh letih in pol.
Attila:  In šele začela sva (se smeje). 

Rezultati so gotovo imeli velik odmev. 
Attila:  Kaj pa vem … ponosen sem na 
doseženo, kaj pravijo drugi, pa ni toliko 
pomembno. Ne vozim se na primer 
z bentleyjem, da bi se postavljal pred 
drugimi, ampak ker menim, da mi to 
pripada in ker bi bil rad dober vzgled v 
svetu FLP!

31 Let SKUpAj, 16 Let V MLM, 2 in pOL Leti pRi FOReVeRjU. ČASA je 
DOVOLj ZA VeLiKO ReČi, ZAKOnceMA GiDóFALVi nA pRiMeR tUDi ZA 
tO, DA Se pRebijetA MeD nAjbOLjše nA SVetU, in SiceR DVAKRAt 
ZApOReDOMA. 
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Od kod ti toliko samozavesti, da že vnaprej 
veš, da boš v tem, česar se boš lotil, med 
prvimi?
Attila:  Mogoče so najini cilji večji kakor 
cilji drugih; verjameva, da sodiva med 
najboljše.

Kati:  In mogoče zato, ker si je v otroštvu 
želel veliko stvari, ki pa si jih ni mogel 
privoščiti, medtem ko je bilo drugim vse to 
dano. Iz tega izvira neke vrste trmasta moč. 
Vedno si je želel biti bogat.

in kaj je spodbujalo tebe?   
Kati:  Tantiemski dohodek, predvidljiva 
in varna prihodnost. Zagotovilo, da naj 
se zgodi kar koli in ne bomo odvisni od 
drugih. 

je mogoče dati recept za takšen rekordni 
uspeh?  
Attila:  Lahko se ga da in lahko se ga tudi 
nauči. Le da ljudje stvari pogosto pokvarijo. 
Mnogi bi radi bolje živeli, vendar je želja 
sama po sebi premalo. Potrebna je zavzeto-
st, da se ob petih popoldne, ko končaš svoje 
delo, ne napotiš domov, ampak greš delati 
posel. Ceno uspeha je treba plačati, za kaj 
takega pa se moramo spremeniti – mogoče 
je prav to najtežje.

Kati:  Poleg tega je specifika MLM, da 
so rezultati v fazni zamudi v primerjavi z 
opravljenim delom.

Attila:  To je poklic, ne gre drugače. V 
vsakem poklicu, v vsaki stroki so dobri in 
slabi. Midva se imava za dobra zidarja hiše.

Rekel si, da mnogi pokvarijo. 
Običajno s čim? 
Attila:  Ne znajo se osrediniti na cilj, 
niso vzdržljivi, ne zavzemajo se dovolj 
za uresničitev svojih sanj. Dobijo tri 
negativne odgovore in že prenehajo. Nama 
je prvih sedeminsedemdeset kandidatov 
odgovorilo z ne. Lahko bi obupala, a sva 
imela pred seboj vzor, takšne vodje, ki so 
že prehodili to pot. Pot, ki vodi do cilja, 
je tlakovana z Ne-ji, samo tisti so zares 
uspešni, ki verjamejo vase. In seveda v 
izdelke, ki pomagajo, da bo naše življenje 
kakovostnejše in bolj zdravo.

 Kati:  Pravijo, da je nama lahko. Na čim 
višji ravni je človek, tem težje je. Tudi midva 
bi lahko prenehala, a nisva imela druge 
izbire.

Attila:  Predtem sem kot trgovec z 
avtomobili en mesec realiziral poldrugi 
milijon prihodka, drugi mesec pa nič. 
Katika je trgovala z nakitom, a ne 
verjamem, da bi se danes dohodek katerega 
izmed njenih kolegov lahko približal 
njenemu. Imam hotel in tri restavracije, 
tovarno oblačil, hišo s stanovanji za 
izdajanje, vendar mi iz nobene dejavnosti 
ni uspelo uresničiti višjega dohodka. Tukaj 
pa, če sešteješ promet, ti ga bodo izplačali. 
Družine pa seveda potrebujejo izdelke, in 
sicer vsakodnevno. Torej, če je posel FLP 
dobro postavljen, ga niti s tankom ne 
morejo razstreliti.
 
Za to je potrebna trdna osnova. 
Attila:  Seveda. Dejavnost MLM je na 
začetku vedno težka, ima svoj ritem, ki 
ga moraš upoštevati in spoznati specifiko 
določenega podjetja. Najprej se začnejo 
uresničevati sanje samo ene družine. če 
vključiš več sto ljudi, pa začnejo delovati 
tudi njihove sanje, torej se eksponentno 
povečuje rezultat, le da se želje razlikujejo: 
enim pomeni sanjski dohodek 5 milijonov 
forintov, drugim 10. Midva trenutno še ne 
zasluživa veliko denarja, mesečno 15 milijon 
forintov. Za poglobitev posla in večji 
dohodek je potreben čas.

Ali imaš v mislih določen znesek, za 
katerega bi rekel, da je dovolj? 
Attila:  Ko bo najin dohodek dosegel 30 
milijonov forintov, bova nekoliko izpregla, 
upočasnila tempo. ostal bom seveda 
aktiven tudi vnaprej, a ne bom vsak teden 
potoval delat v tujino. V preteklih dveh 
letih in pol skoraj ni bilo konca tedna, ko bi 
bila doma. jaz sem bil v Rusiji, Katika pa v 
Kazahstanu ali v Ukrajini, estoniji … tako 
sva živela.

Kako je postala vaša firma mednarodna?
Attila:  To je prineslo življenje. Nekdo je 
poznal nekoga, ki je tudi poznal nekoga in 
tako sva prišla v Ukrajino. od tam pa sva 
posel širila naprej.



V katerem jeziku? 
Attila:  Na začetku sem delal s pomočjo 
tolmača, a pozneje sem se poleg 
nemščine naučil tudi angleško in rusko. 

Katera je najdaljša pot, ki jo opraviš v 
povezavi z delom?  
Attila:  habarovsk, kjer je devet ur 
časovne razlike. Tja hodim vsaka dva 
meseca … če imaš cilj, mu podrediš vse, 
računalniki in mobilni telefoni pa so 
nam zelo olajšali poslovanje. Nekoč so 
imeli telefon v vsaki dvajseti hiši, danes 
pa se brezplačno pogovarjam po skypu s 
katero koli točko sveta.

Za kakšnega vodjo te imajo?
Attila:  Ne vem! Mi smo bolj 
skoncentrirani na rezultate in denar. 
Delamo samo s tistimi, ki imajo sanje.

Kati:  Attila je racionalen, vendar pa 
ima tudi veliko srce in mu vedno dobro 
uspe kombinirati stvari glede na to, kaj 
potrebuje posamezni človek. 

Kako si porazdelita naloge?
Attila:  oba delava vse, odvisno od 
situacije. oba poučujeva, predavava, 
motivirava, a Kati ima tudi predstavitve 
izdelkov. 

Kati:  jaz sem bolj potrpežljiva pri 
uvajanju novih ljudi, Attila pa zna veliko 
bolj motivirati vodje.

Sta se morala kdaj tudi medsebojno 
motivirati?  
Kati:  Ne. Ko bi kateri izmed naju izgubil 
voljo, je dovolj, da se ozre naokrog. 
Podjetniki, ki so še pred kratkim zaslužili 
neverjetne zneske, so zaradi krize zašli v 
težave. ‘Multi-level’ pa deluje.

Kaj meniš o tem, da denar ni vse oziroma 
ne osrečuje? 
Attila:  Ne morem se poistovetiti s tem 
mnenjem. V najinem življenju je denar 
osnovni temelj sreče. Pomeni udobje, 
eksistenco, pomeni nama vse. Ko sva se 
poročila, nisva imela v stanovanju vode, 
kopala sva se v umivalniku v delu sobe, ki 
sva ga ločila z zaveso. 

Kati:  Potem sva bila razmeroma bogata 
podjetnika z družinsko hišo in dvema 
velikima avtomobiloma, potem pa spet 
revna, nato zelo bogata in lahko rečem, 
da je bilo v boljših obdobjih veliko manj 
stresa in konfliktov. Seveda je stvari 
treba delati tako, da lahko tudi uživaš; 
tantiemski sistem ti daje možnost prav za 
to. Rada bi spet dosegla to, da bi vsako 
leto delala le pol leta, drugo polovico leta 
pa bi lahko prebila v svoji hiši v Španiji. 

Katiki veliko pomeni španija, kaj pa tebi? 
Attila:  Motorji. od 13. leta sem ljubitelj 
motorjev in odprl sem salon harley. To 
nama ne pomeni samo trgovine, ampak 
slog življenja. Sem predsednik h. o. G. 
Nyir.chapter, vsak teden greva na izlet, 
letno enkrat pa na pohod. Prehodila sva 
cesto 66, Korziko, Španijo … pozimi pa 
vožnja z motorjem po snegu.

Se hitro spoprijateljita? 
Attila:  Ko gre za zabavo in programe, 
je družba vedno na voljo. Ko gre za 
prijateljstvo – imava le enega prijatelja. 
Zame pomeni prijateljstvo to, da tudi 
če se ne srečaš vse leto, lahko nadaljuješ 
tako, kakor bi bil skupaj vsak dan. Prijatelj 
je prijatelj tudi v težavah in le malo je 
takšnih ljudi. Mene so v glavnem vedno 
izkoristili. 

Kati:  Treba je vedeti, da bodo ljudi vedno 
motivirali le lastni interesi. jaz običajno 
zaznam namere, ki se skrivajo v ozadju in 
zaradi previdnosti spustim k sebi ljudi le 
do določene razdalje.

Attilo si spustila precej blizu … ali on 
tebe?   
Kati:  Spoznala sva se kot srednješolca v 

nekem popoldanskem klubu, a tri leta 
pozneje sem jaz naredila korak v njegovo 
smer. Všeč so mi bili njegov slog, oči in 
energija, ki ga je obdajala. čutila sem, 
da je to fant, ki ga hočem imeti. Srečna 
sva, da sva se srečala v mladosti; tako se 
je vzporedno oblikovala najina osebnost 
in lažje tolerirava zadeve drug drugega, 
čeprav sva popolnoma različna. Vendar je 
najina pot ista.

Kateremu izmed vaju je podobna vajina 
hčerka?  
Kati:  očetu, le da je skromna. Lepa 
je, dober človek in inteligentna. Radi 
jo imajo. Končala je ekonomijo in je 
managerka pri FLP. Imela je dober vzor 
in spoznala, da je tukaj mogoče postati 
uspešen. julija je imela poroko, ki smo 
jo organizirali v dvorcu Szirák. Poleg 
sorodnikov so bili na seznamu povabljenih 
tudi sponzorji in frontni managerji.

Attila, ali je bilo ganljivo, da so bili tvoji 
starši skupaj s teboj na tvoji diamantni 
slovesnosti? 
Attila:  Moji starši so ostali preprosti 
ljudje vse do danes, pravzaprav niti dojeti 
ne morejo mojih uspehov. Dojemajo jih 
le v toliko, da sta z menoj prepotovala 
svet in jim lahko pomagava, čeprav ne 
pričakujejo tega. Mislim, da sem vse 
dobro podedoval od njih. 

Kati, kaj si še želiš? 
Kati:  Z veseljem bi prenovila stanovanje 
in seveda veliko potovala po svetu. 
Pravzaprav si želim brezskrbno življenje.

Attila:  Prihodnost, kjer bi zaslužila 
toliko, da denar ne bi bil noben dejavnik 
več.
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LjubLjana, 27. 11. 2010 

Marsikdo se zMrduje 
že ob Misli, da bi 
ob koncu tedna 
obiskal starše, ki so 
le nekaj kiloMetrov 
stran. Mi pa že dolgo 
ne štejeMo več 
kiloMetrov, ki sMo 
jih naredili, da bi 
skupaj proslavljali 
prijateljstvo in 
uspeh. sMo prava 
velika družina, kot 
je poudaril andrej 
kepe, teritorialni 
direktor slovenije, 
ob dnevu uspeha v 
ljubljani.



Dr. Sándor Milesz je pozdravil vse prisotne s posebnim 
poudarkom na člane President Cluba, ki so v letu 2010 
vložili ogromen napor, da bi med recesijo zadržali visoko 

delovno moralo. Članstvo v President´s klubu ni le nagrada, kot bi si 
kdo mislil; oni so vzor svojim sodelavcem v vsakem pogledu. Gradijo 
kulturo sodelovanja in poštenosti, rešujejo probleme, organizirajo 
seminarje, pripravljajo materiale in še in še. Dr. Milesz je pohvalil tudi 
ekipo, ki dela v pisarni v Sloveniji, ki je majhna, a profesionalna.

»Pesem je govorica angelov,« je dejal povezovalec programa soaring 
manager Tomislav brumec in mikrofon predal Tanji Žagar, ki nam 
je povzdignila duha.

Ko je um sproščen, najbolje sprejema nove podatke. To je izkoristil 
dr. Miran Arbeiter, ki nam vedno preprosto in razumljivo 
predstavi nove izdelke. Tako je bilo tudi danes.
 
Laslo Molnar, teritorialni direktor pisarne v Zagrebu, nam 
je razkril modrost komuniciranja s potencialnimi sodelavci. 
»Odgovor leži v vprašanjih,« je dejal in nam to tudi prikazal v 
praksi. S pravilnim pristopom lahko pritegnemo prav vsakogar.

Iz ozadja sem zaslišal vzklike zadovoljstva, ko se je ob Tanji Žagar 
na odru pojavil Rok Ferengja. Duet nas je s svojim nastopom 
ponovno uglasil in smo z navdušenjem prisluhnili napotkom 
diamantno-safirne managerke Aranke Vágási, ki nam je začrtala pot 
od supervisorja do managerja.aranka govori iz izkušenj, saj je pod 
njeno taktirko vzniknilo veliko uspešnih managerjev. S ponosom 
nam je zaupala, da je eden izmed teh tudi njen sin, ki skupaj z nami 
slavi jubilej, saj ima danes tudi on rojstni dan.



Vsi smo se veselili s tistimi, ki so prejeli priznanja za 
napredovanje na višje položaje. nekdo bi vprašal, zakaj pa vsi, 
naj se veseli, kdor je napredoval, ampak to ni tako, veseli se 
namreč tudi sponzor, ker ve, da je dobil uspešnega sodelavca, 
veselimo pa se tudi vsi drugi, ki vidimo na lastne oči, da uspeh 
ni fatamorgana in da je le na korak od nas.

Tanja nas vedno razveseljuje s svojimi nastopi, tokrat pa smo 
ji mi priredili malo veselja. Mislila je že, da bo morala sama 
zapeti pesem, ki jo drugače poje v duetu … ko se je izza 
odra zaslišal prepoznaven, tipičen glas žive legende Kemala 
Montena.

Veliko jih krivi kruto življenje in usodo, ki jih je prikovala 
na dno. Trdijo, da se ne morejo prebiti na drugo stran, ker 
jih nekaj vedno potegne nazaj. Prava resnica je, da se niso 
pripravljeni spoprijeti s težavami, ki jim stojijo na poti.
 
Zakaj se je vredno potruditi in se prebiti na drugo stran, 
so nam povedali najboljši:
Tomislav Brumec, Jožica Arbeiter, Maja Stilin, Jadranka 
K. Pavletič, Safet Mustafić, Vaselije Njegovanović, Stevo 
Lomjanski, Dragana Janovič, Kósa L. Adolf in Róbert 
Varga. Vsako predavanje kot tudi predavatelji je biser zase 
in vendar bi rad poudaril dvoje: Kósa L. Adolf se je spomnil 
dogodkov izpred devetih let, ko še ni bil član naše družine in 
je kot uspešen RTV-voditelj poslušal predavanje Tomislava 
Brumca, ki ga je navdušilo. Tomislav pa je voditelj današnje 



prireditve, kar je še en dokaz, da je v FLP-ju mogoče prav 
vse. Še bolj pa me je prevzel zadnji predavatelj Róbert Varga, 
saj smo bili prepričani, da ga ne bo, ker žena rojeva in ker je 
na poti pravo neurje. Robi je demantiral vse naše pomisleke, 
prispel je pravočasno in predaval svojih 7 minut, kar nas je 
navdušilo, sedel v avtomobil in odhitel domov – ta predanost 
in odločnost sta odliki najboljših – hvala jim za zgled, ki nam 
ga dajejo.

Zakaj Veronika Lomjanski predava na koncu prireditve? 
Veronika je prvi diamant v regiji in bi bilo prav, da bi najprej 
prisluhnili njenemu predavanju. Ob njenih besedah smo vsi 
prepričani, da ji bomo takoj sledili. Ravno zato je Veronika 
zadnja, ker nas prepriča, da smo vsi, prav vsi sposobni doseči 
to, kar je dosegla tudi ona s svojim voditeljem, kot ga sama 
imenuje, Stevom Lomjanskim.

na koncu so teritorialni direktorji pomagali orlom, da poletijo 
iz gnezda – podelili so priznanja v obliki priponke tistim, ki 
so dokazali, da imajo željo po letenju, in so dosegli prvo raven 
– assistant supervisor.

Dobimo se spet na deseti obletnici 19. 11. 2011.  
 



 Raven assistant 
                manageRja so dosegli

Balen Sanja & Balen Davor
Dr. Szénai László & dr. Szénainé 
Kovács Gabriella

              Raven supeRvisoRja
               so dosegli

Baranyi Anikó
Berecz Botondné & Berecz Botond

Bodnár Ibolya
Borovácz Tibor
Csuka-Jevcsák Veronika
Czakó Éva
Donkó Zoltánné 
& Donkó Zoltán
Dr. Elek Attila
Dr. Rácsai Lajos Imre
Egeresi János Istvánné
Fedorova Gabriela
Forgó Esztella
Geng Szilvia
Geng Éva
Gvačić Lorena
Hadady Zsófia
Jónás Regina

Kapocsiné Mucsi Beáta
Kordaova Kinga Mgr.
Kosmač Matjaž 
& Bajt Nika
Kun Richárd
Megyeriné Pénzes Mária
Molnár Gabriella
Orbánné Szóka Borbála 
& Orbán László
Rimóczi Károly
Šćepanović Mirka
Tóth Ágnes
Válóczy Judit
Vasić Miodrag 
& Vasić Slavica
Völgyes Tamás
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UVRŠČENI MESECA 11.

Anikó Kardos 
(Edit Móricz)

“Gradi vrednote, gradil boš svoje življenje.”

              Raven soaRing manageRja je dosegla 
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Zmagovalci pRogRama     
Za spodbujanje nakupa 

osebnega vtomobila

1. Raven

Ádámné Szőllősi Cecília 
Balázs Nikolett
Balogh Anita & Süle Tamás 
Bánhidy András
Biró Tamás & Biró Diána
Bodnár Daniela
Tomislav Brumec & Andreja Brumec
Csuka György & dr. Bagoly Ibolya
Demcsák-Görbics Orsolya Judit 
& Demcsák L. Miklós 
Dr. Dósa Nikolett & dr. Farády Zoltán
Goran Dragojević & Irena Dragojević
Éliás Tibor 
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána 
Olivia Gajdo
Gecse Andrea
Gergely Zsófia & dr. Reindl László  
Haim Józsefné & Haim József   
Hajcsik Tünde & Láng András   
Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
Illyés Ilona
Jozó Zsolt & Molnár Judit
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Kovács Gábor & Csepi Ildikó
Jadranka Kraljić-Pavletić & Nenad Pavletić  
Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
Lipp Szilvia & Molnár Mihály  
Lukács László György
Major István & Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović & Marija Mihailović
Mohácsi Viktória

Molnárné Kalcsu Klára
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella & Márkus József  
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić & Dušan Nakić   
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona & dr. Gönczi Zsolt   
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka Ilona
Dr. Marija Ratković
Ráth Gábor
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Dr. Seres Endre & 
dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok László 
& Sulyokné Kökény Tünde
Dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor  
Szabó Péter
Tanács Erika
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán   
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné & Térmegi László   
Tóth Tímea
Túri Lajos & Dobó Zsuzsanna
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna 
& Bognár Gábor  
Jožefa Zore 

2. Raven

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

3. Raven

Berkics Miklós
Bruckner András 
& dr. Samu Terézia
Budai Tamás 
& Budai-Schwarcz Éva
Marija Buruš & Boško Buruš  
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Halmi István 
& Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Dr. Németh Endre 
& Lukácsi Ágnes
Szabó József 
& Szabó Józsefné
Tóth István & Zsiga Márta
Tóth Sándor & Vanya Edina
Utasi István & Utasi Anita
Vágási Aranka & Kovács András  
Varga Róbert
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L-Arginin je semiesencialna aminokislina, ki 
jo je organizem sposoben izločati le v točno 
določenih okoliščinah, ob prisotnosti določenih 
drugih snovi. Če teh snovi primanjkuje oziroma 
če so prisotne v nepravem deležu, se L-arginin 
ne spremeni v esencialno oziroma življenjsko 
pomembno aminokislino: njeno pomanjkanje je 
vsekakor nujno nadomestiti. Nedonošenčki je 
niso sposobni sami izločati, zato je treba v njihovi 
prehrani to aminokislino vsekakor zagotoviti, 
prav tako jo je treba nadomestiti pri motnjah 
presnove in ledvičnih boleznih, saj se v takih 
primerih v organizmu zniža naravna sinteza 
L-arginina. Kreatin in dušikov oksid, prenosniki 
možganski dražljajev oziroma prekurzorji 
beljakovin z vsebnostjo arginina, ki uravnavajo 
imuniteto, so snovi življenjskega pomena. Ker je 
L-arginin prisoten v samem organizmu, njegov 
vnos nima nobenih škodljivih učinkov. L-arginin 
kot sestavina sinteze dušikovega oksida ima 
veliko koristnih lastnosti. Dvig njegove ravni 
v organizmu spodbudno vpliva na nastanek 
dušikovega oksida. 

Leta 1992 je bila dušikov oksid »molekula leta«, 
njegovi odkritelji, ki so opisali tudi njegovo 
biološko vlogo, so leta 1998 prejeli Nobelovo 
nagrado za medicino in biologijo.
Dušikov oksid je zelo pomemben, tako imenovani 

vazodilatator (spodbuja sproščanje in širitev 
žil), ki prispeva k večjemu pretoku krvi, s tem pa 
tudi kisika, hranilnih snovi, tekočin in hormonov 
po ožilju. Temu ustrezno je rezultat izboljšanje 
delovanja vseh organov organizma. Prav zaradi 
tega je nepogrešljiv pri ohranjanju oziroma 
vzpostavitvi zdrave cirkulacije, pri visokem 
krvnem tlaku, poapnenju žil oziroma pri zoženju 
srčnih žil. Več kardioloških študij dokazuje, da 
lahko z njim dosežemo pomembno izboljšanje 
pri bolečinah v prsih, saj spodbuja pretok krvi ter 
krepi moč delovanja srca in srčne mišice.

Po transplantaciji organov se zelo kmalu 
pojavi poapnenje žil. In prav to stanje, ki 
lahko postane kronično, običajno pripelje 
do nove transplantacije ali celo smrti. V žilah 
transplantata se zgodi proliferacija celic; s tem 
se presek žil postopoma oži in je vse slabša 
oskrbljenost s krvjo. Proliferacijo gladkih celic 
spodbuja tudi imunski odziv organizma na tujek. 
V takšnih okoliščinah se dušikov oksid obnaša 
kot zaščitnik celic (citoprotektor), saj zmanjšuje 
zastrupljenost, ki jo povzročajo škodljivi prosti 
radikali, preprečuje, da bi se krvne ploščice in 
bela krvna telesca izločali in prilepljali k žilni 
steni. Vnos L-arginina je učinkovit tudi v teh 
primerih, saj dokazano zavira hitro poapnenje žil 
v implantatu. 

L-Arginin
Čudežna molekula

Marsikdo je že slišal zanj, vendar je le 
malo tistih, ki resnično poznajo L-Arginin, 
to resnično učinkovito aminokislino, ki jo 
omenjajo tudi kot »čudežno molekulo«. 
Razložili bomo, zakaj.



Zavira zlepljenje krvnih ploščic, s tem pa tudi 
nastanek tromboze in krvnih strdkov. Prav tako 
je učinkovit pri občasnem šepanju in obolenjih 
perifernih žil. Zdi se, da je vnos L-arginina 
koristen tudi pri preprečevanju zapletov oziroma 
zdravljenju že nastalih žilnih težav pri sladkorni 
bolezni, saj spodbuja izločanje dušikovega 
oksida, ki učinkuje na širjenje žil. Prav posebno 
vlogo pa ima pri sladkorni bolezni, saj L-arginin 
sodi med redke učinkovine, ki spodbuja izločanje 
inzulina brez dviga ravni krvnega sladkorja.

Blagodejni učinki so ugotovljeni tudi pri 
glavobolih, ki nastanejo zaradi nihanja krvnega 
tlaka in pri migreni, saj sproščajo gladko mišičje 
ožilja.

Prav tako spodbujajo izločanje v ledvicah, 
torej razstrupljanje organizma, še posebej ob 
povišanju količine amonija. 
Če ga jemljemo skupaj z vitamini B in 
maščobnimi kislinami omega 3 je učinkovit tudi 
pri krepitvi imunskega sistema.

Zakladi narave I.



Pri ukvarjanju s športom in treningih vzdržuje 
ustrezni mišični tonus, krepi mišično moč in tudi 
izgorevanje maščob. Ker razgrajuje stranske 
produkte beljakovinske presnove, spodbuja tudi 
regeneracijo mišic. Tudi bodibilderji ga s pridom 
uporabljajo, saj krepi razvoj žil v mišičju. 
Ker spodbuja cirkulacijo v možganskih žilah, krepi 
tudi sposobnost zbranosti. 

Po zdravniškem navodilu se lahko uporablja tudi 
za zdravljenje težav z erekcijo in neplodnostjo, saj 
poleg erekcije spodbuja tudi sproščanje spolnih 
hormonov in širi ožilje votlih teles. Osemdeset 
odstotkov aminokislin sperme tvori L-arginin, 
spodbuja število in gibčnost spermijev.

Ker spodbuja nastanek beljakovin, prispeva 
L-arginin k obnovi celic, zaradi kopičenja kolagena 
v ranah se lažje celijo rane, s spodbujanjem sinteze 
zavira procese staranja. Potreba po L-argininu 
se še posebej poveča pri opeklinah, večjih 
površinskih poškodbah in pri ranah po operacijah. 
Sprošča izločanje hormonov, še posebej hormona 
rasti in prolaktina. 

Dušikov oksid, ki nastane s pomočjo L-arginina, 
uničuje bakterije in viruse v belih krvnih celicah; 
japonske raziskave poročajo o pomembnih 
izsledkih pri uničevanju virusov herpesa in gripe.
Tudi ta kratek povzetek dokazuje, da naziv 
čudežna molekula za L-arginin ni naključje, prav 
tako ni naključje, da se zadnje čase vse več 
medicinsko-bioloških raziskav ukvarja prav s to 
temo.

           

                         Dr. Edit Révész
           anesteziologinja in specialistka    
                                          intenzivne terapije, 
                                          zdravnica svetovalka
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Okoli januarja je čas, ko se pripravi bilanca za 
iztekajoče se leto. Kako je bilo in zakaj tako. 
Veliko jih pogosto tega ne stori; prepustijo se toku 

in opravljajo svoje delo naprej. Vendar to danes ni več 
dovolj. Delaj pošteno, so govorili naši očetje, niso pa mogli 
vedeti, da se bo svet tako hitro vrtel. Nekoč je imela dana 
beseda težo, zvestoba vrednoto in delo čast. Dandanes je 
svet postavljen na glavo. Banke ne dajejo denarja, ampak 
ga jemljejo, multinacionalke ne prodajajo naravne hrane, 
ampak predelano. Borzni tigri ne grizejo drug drugega, 
ampak vse nas. To čutimo tudi mi, kako ne bi, saj gre za 
našo glavo. Neposredna posledica navedenega je bila 
kriza, leto 2010 je bilo leto KRIZE. Kriza v glavah, kriza v 
srcih in kriza v gospodarstvu. Vse se je zgrnilo nad nas. 
Kriza je prišla in pustošila. Odnesla je gospodarstvo, skupaj 
z njim pa dobro voljo in upanje. Nekoč je nekaj takega že 
bilo. Takrat je bila pot iz težav Noetova barka – danes je to 
Rexova barka, Forever pomeni isto. 

Rešitev je tako preprosta. Če te nosi 
tok, se hitro oprimi nečesa. Nečesa, 
kar je stabilno kot skala in velikansko 
kot mamutovo drevo. Nečesa, kar ne 
odnese voda, nečesa, kar je tukaj že od 
nekdaj – in ga še nikoli ni nič odneslo. 
Če do zdaj nisi vedel, je bolje, da veš: 
TO JE FOREVER! Veliko jih ni opazilo, 
kaj je rešitev. Veliko se jih je povzpelo 
na »lepše« ladje ali so se oprijeli hlodov, letev. Drugi so 
stegovali roke po praznini in se potopili. A kaj je bilo z lepimi 
ladjami? Nekatere so že zdaj zarjavele, saj so bile v teh 
kriznih časih zgrajene kot rešitev iz krize – brez garancije … 
In hlodi? Nekaj jih še poplesava po vodi, a večino je vrtinec 
potegnil v globino, skupaj s tistimi, ki so se jih oprijemali. Da 
o letvah sploh ne govorimo. Tisti, ki so se jih oprijemali, so 
za večno poškodovani ali izgubljeni: MLM-ranjenci, MLM-
mrtveci. Če imajo srečo, jih bo barka spet pobrala – a če 
ne? Žal mi je za tiste, ki so potonili, še bolj pa za tiste, ki so 
v nesreči klicali: barka se potaplja, pridi, oprimi se me. Ti 
bodo morali obračunati tudi s svojo vestjo, saj na njih leži 
usoda družin …

To leto je bilo torej krizno. BILO! Takrat sem dejal in tudi 
zdaj pravim: oprimi se in ne izpusti. Letos je bil čas za to. 
Voda pa se je počasi umaknila, ruševine, ki jih je pustila za 

seboj, počasi odstranjujejo. Življenje se vrača v svoje tirnice. 
Prihaja tretji val – a to ni cunami, to je plima, ki dvigne vse 
ladje. Na tem valu imajo vsi prostor, tj. tisti, ki so na barki, 
kakor tudi tisti, ki gradijo novo ladjo. V miru in prijateljstvu. 
Tukaj velika riba ne bo požrla majhne, ampak bo dovolila, 
da skupaj zaplavajo v vodi. Pa tudi če bo včasih majhna riba 
ugriznila veliko …

Ladja reže valove, jadra se napenjajo. Promet raste, 
skladišča delujejo, uspešni dnevi so čedalje boljši – in hiša 
se polni.

Prihaja tretji val – pravi Miki Berkics. Zame je to le novi 
val, tako mu pravim. Kajti kdo bi pomislil pred 11 leti, ko 
sva začela zaradi sina, da bo nekoč tudi on delal skupaj z 
nama. Prišel je novi val, ki bo vse pometel pred seboj. Videli 
so krizo, tudi oni so jo čutili na lastni koži. Mama in oče nista 
mogla dati za disko, manj denarja je bilo za kino, pub in za 

vse drugo. Opazovali so. Današnji najstniki in dvajsetletniki 
pa so na preži. Vedo in vidijo, kako živi povprečna družina. 
Čutijo, da sami ne bi radi živeli tako. 40 let dela – in kaj je 
nagrada? Po statistiki ima danes na Madžarskem 6 ljudi več 
kakor 500.000 forintov pokojnine.

Spomnim se besedila stare pesmi: 

Šestnajst ton naložiš in kolikšno je plačilo?
En dan si starejši za svoje posojilo.
Ne kliči me, sveti Peter, jaz ne morem oditi,
moja duša pripada firmi. 

Res, kako aktualno? O našem sinu nisva niti razmišljala, 
ko je Béla Radics z družino že delal tako. Ubogi Radics ni 
vedel, da bo pesem čez trideset let bolj aktualna kot kadar 
koli prej.

Prišel je novi val, ki bo    
vse PoMeTel Pred seboj. 



To je torej ena alternativa, ki je mladi ne želijo. 
Pametnejši so, in naš sin Bence je pameten, zelo 
pameten! Želi si nekaj drugega. Pri mojem pradedu se 
je začela družinska mantra: Uči se, sin, da boš dosegel 
več kakor tvoj oče. Do zdaj se je to uresničilo pri vseh 
generacijah. Videl boš, tudi zdaj se bo. Tudi midva 
nisva majhna, a on bo res velik. Oni, današnji pametni 
mladeniči, bodo spremenili svet. S čim? Z MLM-om. 
To je nekaj zanje. A živimo v dobi komunikacije, kruh si 
služimo s komunikacijskim poslom. Vendar mi ne znamo 

upravljati instrumentov tako, kakor jih zna 
mlada generacija. Mi ne znamo tako 

učinkovito sukati novega »meča« 
kakor oni. 

Le kako bi se lahko zgodilo brez učinkovite komunikacije, 
da je bil moj sin Bence zadnjič na prireditvi s 26 ljudmi? 
Seveda je potreboval genialne predavatelje – dr. Ibolya 
Bagoly in dr. Adolf L. Kósa. Predavateljska dvojica 
brez primere …

In kako delamo z mladimi? Nikakor … delamo z njihovimi 
starši in s starši njihovih prijateljev ter z njihovimi prijatelji. 
Ampak saj to je ‘network marketing’, ali ne? Mladi pa kar 
prihajajo in prihajajo in prihajajo. Njihovi starši niso več 
tako spretni, poznajo se jim že leta. Pretekla obdobja in 
leta. Vendar pa prihajajo tudi oni.

In kako lepo, da smo imeli prav. Kako lepo, da imajo 
tudi zdaj vedno prav: Rex, Gregg, dr. Sándor Milesz 
in Péter Lenkey. Kako lepo, da smo ostali, da vsak, ki 
šteje, ostane. Ker so ostali vzorniki, ostali so voditelji, ki 
jim lahko sledimo. Nove generacije, tretji val, potrebuje 
junake. Potrebujejo »staro mamutovo drevo«, Joeja 
Szabója, mladostnega Mikija Berkicsa, potrebujejo 
komunikologa Adolfa L. Kósa, potrebujejo Robija 
Vargo, ki je prišel iz globine, športnika Arija in Andrása 
Vágásija, Tomija Budaija, potrebujejo zakonca 
Lomjanski, ki sta zrasla iz nemogočega, iz vojne, 
potrebujejo Attilo in Kati Gidófalvi, ki sta kot meteorja. 
Potrebujejo ekipo. Veliko ekipo, potrebujejo pa tudi 
našo »majhno« ekipo s številnimi managerji, z voditelji 
in s prijatelji. Brez njih ne bi šlo ali vsaj veliko težje. 

Opazujemo jih in jih kažemo mladim, tretjemu valu: z 
njimi gremo nazaj v prihodnost.

Ja, in skoraj bi pozabila, Deezel!

István Halmi in Rita Mikola Halminé 
safirna managerja 



Ali si tudi ti med tistimi, ki dajejo novoletne zaobljube? 
»V novem letu, a najpozneje od ponedeljka bom 
shujšal za deset kilogramov, začel se bom ukvarjati 

s športom, prenehal bom kaditi, naučil se bom angleško, 
poiskala si bom tipa svojih sanj, imel bom več deklet kot 
kolega …«

Ali tudi ti veš, da zaobljube, ki se začnejo z «od novega leta, 
od jutri, od ponedeljka«, v glavnem ne delujejo? Namenjene 
so samo pomiritvi tvoje vesti. Preteklost si pustil za seboj, 
prihodnost pripada jutrišnjim dnevom – sedanjost je edina 
resničnost. Če daš kaj na svoje mnenje, si zaobljubo upaj 
dati samo za današnji dan, znova in znova. Komu pa želiš 
ustrezati? Svojemu prijatelju, prijateljici, kolegom, šefom, 
sodelavcem, staršem, sorodnikom ali slogom, smernicam, 
komercialnim vrednostnim sistemom, ki jih narekujejo 
plakati in televizija? Ali verjameš, da so drugi pametnejši, 
lepši, uspešnejši in boljši od tebe? Če verjameš ali če ne 
verjameš, ti imaš vedno prav.

Možnost Foreverja je tudi tvoja. 33 let, v 150 državah, 
velikanska moč, ki premika in dviga milijone ljudi, a ni 
nikoli večja od tega, kar se skriva v tebi. Vsak ve, kaj je zanj 
dobro. Izkoristi Forever kot zanesljiv instrument, da bi zdaj, 
prvič v življenju, dal kar najboljšo novoletno zaobljubo 
svojega življenja. Samo zdaj jo moraš dati in novi 1. januar 
nikoli več ne bo nepričakovan in pred ničimer ne boš hotel 
bežati v zadnjem dnevu naslednjih decembrov. 

Najdragocenejša zaobljuba: samoizpolnitev s pomočjo 
svobode, ki ti jo zagotavlja Forever. Najprej se osvobodiš 
»nečesa«, zunanjih vplivov – to bo odstranitev ovir, ki 
so ti jih postavili starši, družba in okolje. Temu sledi 
svoboda, osvoboditev »nečesa«: pozitivno stanje, v katerem 
objameš, privlačiš in ustvariš kakovostne človeške vezi, ki te 
zapolnjujejo, svoj lastni Forever posel. In končno obstaja tudi 
sama svoboda – kot najvišja in najdragocenejša življenjska 
faza. Še več, kot preprosto samo nasprotovati ali podpirati 
nekaj ali nekoga – to je tista svoboda, v kateri si preprosto 
sam, sam lahko odločaš. Samo tvoj je današnji dan, vsi dnevi, 
tvoji so vsi trenutki, – dosegel si vse, ker si svoboden. 

Pri Foreverju je zdaj potreba nekaj storiti, narediti korak, se 
veseliti, ljubiti, se smejati, plesati, igrati. Zdaj je treba biti 
srečen. Zdaj je treba živeti. 

Tibor Radóczki
soaring manager

regionalni direktor 

Zdaj živi
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Na spletni strani naše družbe, www.foreverliving.
com, s klikom na DISTRIBUTOR LOGIN (geslo 
in uporabniško ime za vstop najdete na zadnjem 
listu mesečnega obračuna bonusa) najdete naslednje 
koristne informacije:
– dnevno dosežene točke
– spletna prodajalna
– mesečni obračun bonusov
Na spletni strani najdete tudi druge marketinške 
materiale in informacije, med drugimi:
– naš mesečnik
– informacije FBA
– koledar dogodkov
– opis naših motivacijskih programov
– obrazce ki jih lahko snamete
– učna gradiva, kataloge
– našo mednarodno poslovno politiko
Naš spletni YouTube kanal je dosegljiv na naslovu 
http://www.youtube.com/user/AloePod .

NADALJNJA PRODAJA, OGLAŠEVANJE 
Proti pravilom je prodaja naših izdelkov in 
marketinškega gradiva tako po elektronski kot po 
običajni trgovski poti. Prosimo da o tem več preberete 
v točkah 14.2.5 in 14.9.1 naše mednarodne poslovne 
politike. Tu boste našli tudi informacije o pravilih za 
oglaševanje vaše dejavnosti (14.14) oziroma izdelavo 
lastne spletne strani (14.9.2). Za pridobitev 
PODATKOV O PROMETU so vam na voljo 
naslednje možnosti:– na internetu – na distributerskih 
straneh spletne strani www.foreverliving.com
– s pomočjo programske opreme Forever Telefon
– naša služba za stranke, ki je za madžarske partnerje 
dosegljiva na številkah +36-1-269-5370 in +36-1-
269-5371, za ostale države naše regije pa na številki 
+36-1-332-5541.

DISTRIBUTERSKIH POGODB  
(distributerska prijava, prenesena distributerska 
prijava oziroma spremembe, dopolnitve in preklic 
le-te) ni dovoljeno popravljati. V primeru če bi 
pri izpolnjevanju naredila napako jo prosimo, ne 
popravljajte, ampak v vsakem primeru izpolnite 
novi obrazec. Pogodbena stranka (distributer) 
mora pogodbo podpisati lastnoročno. Popravljene 
pogodbe oziroma pogodbe ki bi jo v imenu 
distributerja podpisala druga oseba, ne moremo 
sprejeti. 

KOLEDAR PRIREDITEV Budimpešta – Success Day 
01. 15. 2011., 12. 02. 2011., 02. 04. 2011, 21. 05. 
2011., 18. 06. , 2011. 23. 07. 2011., 17. 09. 2011., 
12. 11. 2011. 
NAROČANJE IZDELKOV
Naše izdelke lahko osebno kupite v naših 
predstavništvih, lahko pa jih tudi naročite:
– po mobilnem telefonu na številki 
+36-70-436-4290 in +36-70-436-4291 
oziroma po stacionarnem telefonu na številki 
+36-1-297-5538 in +36-1-297-5539  
ob delavnikih med 8. in 20. uro oziroma ob delavni-
kih med 12. in 16. uro na brezplačni zeleni številki 
+36-80-204-983.
– v naši spletni prodajalni na naslovu 
www.foreverliving.com oziroma neposredno na 
spletni strani www.flpshop.hu.
Izdelke naročene po telefonu in internetu 
vam bomo z uskladitvijo termina, v dveh 
dneh dostavili na dom. V primeru nakupa 
vrednosti nad 1 cc plača stroške dostave 
naša družba. 
Izdelke Forever Living Products tržimo s 
priporočilom Zveze madžarskih zdravilcev.
Telefonske številke zdravnikov 
svetovalcev:
Dr. Gabriella Kassai + 36-70/414-2335
Dr. Brigitta Kozma  + 36-70/424-6699
Dr. László Mezősi  + 36-70/779-1943
Dr. Endre Németh  + 36-70/389-1746
Dr. Edit Révész Siklósné  + 36-70/703-0888
Telefonska številka našega 
neodvisnega zdravnika svetovalca:
Dr. György Bakanek + 36-70/414-2913
Izdelke Forever Living Products 
tržimo s priporočilom Zveze 
madžarskih zdravilcev.
NAŠA PREDSTAVNIŠTVA 
Forever Living Products
• Center za usposabljanje:
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1-332-5956, + 36-70-436-4285
Nosilec projekta: dr. Csaba Gothárd
• Osrednja uprava v Budimpešti:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: +36-1 269 5370, +36-70-436-4288,
+36-70-436-4289

Državni direktor : Dr. Sándor Milesz 
Mónika Vida int. 159, 
mobil: +36-70-436-4278
Poslovni direktor: Rudolf Kádas    
Tel.: + 36-1-291-8995/ int.103
mobil: + 36 70 436 4200
Finančna direktorica: 
Gabriella Véber Rókásné 
Tel.: + 36-1-291-8995/ int. 171
mobil: + 36 70 4364220
Nadzorni direktor: Zsolt Suplicz 
Tel.: + 36-1-291-8995/ int. 181
mobil: + 36 70 463 4194
Direktorica za mednarodne zadeve, 
obračune in informatiko: 
Erzsébet Ladák 
Tel.: + 36-1-291-8995/ int. 160
mobil: + 36 70 436 4230
Vodja izpostave (kadrovske in varnostne zadeve): 
Bernadett Huszti Tel.: +36-1-291-8995/194
mobil: + 36 70 436 4212
Osrednja uprava (tajništvo):
Zsuzsa Gerő +36-1-291-8995 int. 158, 
mobil: + 36-70-436-4272
Zsuzsanna Petróczy  int. 106,
mobil: + 36-70-436-4276
• Regionalna uprava Debrecen:
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52-349-657, +36-20-914-2945
Regionalni direktor: Kálmán Pósa
• Regionalna uprava Szeged:
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62-425-505, +36-20-251-1712
Regionalni direktor: Tibor Radóczki
• Regionalna uprava Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, + 36 70 436 4286 
Regionalni direktor: Tibor Kiss

Forever Resorts
• Hotel Kastély Szirák 
3044 Szirák, Petőfi u. 26. 
tel: +36-32-485-300, 
fax: +36-32-485-285 , 
Direktorica hotela: 
Katalin Király  
Spletna stran: 
www.kastelyszirak.info

OSREDNJA OBVESTILA OBVESTILA MADŽARSKIH PREDSTAVNIŠTEV



  SRBIJA

Beograjska pisarna: 11010, Beograd, Kumodraška 162,  
tel.: +381-11-397-0127. 
Odprto v ponedeljek, torek in v četrtek od 12.00 
do 19.30, v sredo in petek od 9.00 do 16.30.
Vsako zadnjo soboto v mesecu in v času Dneva uspeha 
od 9. do 13. ure.
Niška pisarna: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1, 
tel.: +381-18-514-130, +381-18-514-131. 
Odprto v ponedeljek in četrtek od 11. do 19. ure, 
preostali delavniki od 9. do 17. ure.
Vsako zadnjo soboto v mesecu in v času Dneva uspeha 
od 9. do 13. ure.
Regionalni direktor: Branislav Rajić.

TELEFONSKE ŠTEVILKE NAŠIH ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV:
Dr. Biserka Lazarević in dr. Predrag Lazarević:  
+381-23-543-318
Vaše klice pričakujeta v torek med 13. in 16. uro, 
ter v petek med 14. in 16. uro. 
  

Pisarna v Podgorici: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20, 
tel. +382-20-245-412, tel./faks: +382-20-245-402. Delovni čas: 
12.00–20.00. Preostali delavniki: 9.00–17.00. Zadnja sobota v 
mesecu je delovni dan. Delovni čas: 9.00–14.00.   
Regionalni direktor: Aleksandar Dakić

TELEFONSKA ŠTEVILKA NAŠE SPECIALISTKE:
Dr. Nevenka Laban: +382-69-327-127

  SLOVENIJA

Ljubljanska pisarna:1236 Trzin, Ljubljana, Borovec 3, tel.: 
+386-1-562-3640. Odprto: v ponedeljek in četrtek od 12. do 
20. ure, v torek, sredo in v petek od 9. do 17. ure. 
Naslov prodajnega skladišča v Lendavi:  9220 Lendava, 
Kolodvorska 14., tel.: +386-2-575-12-70, faks: +386-2-575-12-71, 
e-naslov: forever.living@siol.net. Odprto v ponedeljek od 12. do 
20. ure, od torka do petka od 9. do 17. ure. 
Delovni čas lendavske pisarne: Delovni čas ob delavnikih 
od 9. do 17. ure.

Regionalni direktor: Andrej Kepe

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV
Dr. Miran Arbeiter:  +386-4142-0788

  HRVAŠKA

Zagrebška pisarna: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Odprto: v ponedeljek in četrtek od 9. do 20. ure  
v torek, sredo in petek od 9. do 17. ure.
Reška pisarna: 51000 Rijeka Strossmayerova 3. 
Odprto: v ponedeljek in četrtek od 12. do 20. ure 
v torek, sredo in petek od 9. do 17. ure
tel: +385-51/ 372-361,  mobilni telefon: +385-91/455-1905
Regionalni direktor: dr. László Molnár 

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV
dr. Ljuba Rauski Naglić, mobilni telefon: 091 51 76 510 
Ob neparnih dnevih od 16. do 20. ure.

  ALBANIJA

Tiranska pisarna: Albanija, Tirane Reshit Collaku 36. 
Tel./Faks: +355 42230 535. 

Regionalni direktor:  Attila Borbáth 

  BOSNA IN HERCEGOVINA

Pisarna v Bijeljini:  76300 Bijeljina, 
Trg D. Mihajlovića 3, 
tel.: +387-55-211-784 +387-55-212-605, 
faks: +387-55-221-780. 
Odprto ob delavnikih od 9. do 17. ure

Regionalni direktor:  Dr. Slavko Paleksić 

Sarajevska pisarna: 
Sarajevo, Akita Šeremeta do br. 10, 
tel.: +387-33-760-650. +387-33-470-682, 
faks: +387-33-760-651. 

Vodja pisarne: Enra Hadžović

  KOSOVO

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

OBVESTiLA JUgOVZHODNO EVROPSKiH PiSARN
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Do okolja prijazna 
nakupovalna torba
Našemu prizadevanju za še bolj »zeleno« 
podjetje gre zahvala, da lahko od zdaj 
dobite udobno nakupovalno torbo Forever 
Living z možnostjo reciklaže. Vanjo boste 
z lahkoto postavili 3 plastenke gela aloje 
vere, 1 Forever Pomesteen Power in 1 
plastenko mineralne vode Forever Sirona 
ali drugega priljubljenega izdelka v kakršni 
koli  kombinaciji. 

Ženski pulover, okrašen 
z barvnimi kamenčki
Nosite tudi vi modni in udobni 
tip puloverja, ki se prilega 
vašemu slogu? V naši ponudbi 
boste gotovo našli kakšnega, 
ki vam bo všeč. Izberete si 
ga lahko v beli ali črni barvi, s 
kapuco ali brez nje. 

Iz ponudbe
          naših 
  izdelkov 
brez točk  



meDnaroDna poslovna politika
V publikaciji lahko najdete 
najpomembnejša pravila sodelovanja 
naših partnerjev in  družbe.

oD supervisorja Do managerja – priročnik za izobraŽevanje 
Aktualizirana, nova izdaja upravičeno priljubljene publikacije. Koristni 
nasveti, pripomočki za distributerje, ki »oblegajo« managersko raven. 
Dobite jo v madžarskem in srbskem jeziku. 

sonya 
beauty Case
Koristno 
dopolnilo za 
poslovne ženske 
in moške Sonya.

katalog izDelkov 2011
Katalog s predstavitvijo 
celotne množice izdelkov FLP 
lahko dobite v madžarskem, 
hrvaškem, srbskem in v 
slovenskem jeziku.  

tvoje sanje, naš 
načrt – DvD
Prek tega 
priljubljenega 
DVD-ja se lahko 
seznanite z 
našim podjetjem in 
njegovo dejavnostjo. 
Predstavili vam bomo 
pridelovanje rastline aloje vere, 
njeno spravilo in predelavo. 

ekskluzivni 
stenski 
koleDar 2011
Načrtujte svoje 
najboljše leto do 
zdaj na novem 
16-mesečnem 
barvnem koledarju 
FLP. Na vsaki 
strani boste našli 
po eno prekrasno 
fotografijo izdelka, 
med njimi tudi 
slike naših novih 
izdelkov. 

trojna moč – DvD
Imenitni, uporabni 
instrument za postavitev 
vašega podjetja, z 
odlično sinhronizacijo.

Iz ponudbe
          naših 
  izdelkov 
brez točk  



20. 1.–27. 1. 2011

18:00, 06:00       Film Forever 
 Trojna moč 
18:40, 06:40  Miss Sonya – 1. del   
19:00, 07:00       Zsolt Leveleki  
 Naša pot v FLP 
19:25, 07:25       Zvezde FLP            
20:10, 08:10 Supervisorji, assistant managerji   
20:20, 08:20 Managerji, senior managerji, osvajalci  
21:10, 09:10       Safet Mustafić 
 Od supervisorja do managerja
21:40, 09:40       Tamás Budai  
 Lojalnost  
22:05, 10:05       Tvoje sanje, naš načrt (z novim  
 zvokom) Uvod v FLP  
 Tvoje sanje, naš načrt  
 Izdelki FLP
22:10, 10:10       Miss Sonya – 2. del  
22:25, 10:25       Miss Sonya – razglasitev rezultatov
22:35, 10:35 Dr. György Bakanek 
 Presejanja ob dnevu zdravja
22:55, 10:55 Tvoje sanje, naš načrt 
 Priložnost FLP
23:00, 11:00 Dr. György Bakanek 
 Izdelki Forever, ki dajejo moči
23:20, 11:20       Dr. Edit Révész Siklósné 
 Ohranjanje zdravja z alojo vero 
23:50, 11:50       Veronika Lomjanski 
 Srečanje diamantov
00:10, 12:10       Miklós Berkics     
 Sponzoriranje diamanta 
00:55, 12:55      Tamás Budai  
 Več kot denar
01:25, 13:25       Attila, Katika Gidófalvi  
 Diamantna uvrstitev 
02:05, 14:05       Attila, Katika Gidófalvi 
 Diamantno predavanje
03:45, 15:45       Tünde Hajcsik 
 Kako izkoriščaš ponujeno?
04:25, 16:25       Bence Nógrádi 
05:05, 17:05       Zsolt Fekete 
 Navezovanje stikov
05:35, 17:25       Dr. Csaba Gothárd  
 Le kaj smo ti storili, draga Zemlja?

 

20. 1.–17. 2. 2011

17. 2.–2. 3. 2011 

18:00, 06:00       Tvoje sanje, naš načrt  
 Uvod v FLP
 Tvoje sanje, naš načrt  
 Izdelki FLP 
18:05, 06:05  Attila Gidófalvi: Safirna uvrstitev    
19:15, 07:15       Attila Gidófalvi  
 Pot do diamanta – safirja II. 
20:35, 08:35       Csaba Tóth            
 Delam na Profit Sharingu
21:25, 09:25       Tvoje sanje, naš načrt 
 Priložnost FLP   
21:30, 09:30      Michael Strachowitz: Temeljni  
 kamni uspeha – pristop, 
 motivacija, tehnika
22:25, 10:25      Zsolt Fekete: Forever na internetu
23:00, 11:00       Emil Tonk: Podjetje je vrednota –  
 kako zastopamo svoje vrednote?
23:40, 11:40       Dr. László Mezősi    
 Tudi kužki in muce pijejo alojo 
00:05, 12:05       John Curtis  
 Tudi ti lahko blestiš kot diamant!
01:05, 13:05       Attila Sebők: NDP, motor posla
01:25, 13:25 József Szabó: FLP je moje življenje  
01:50, 13:50       Film Forever, Trojna moč 
02:25, 14:25       Aranka Vágási 
 Od supervisorja do managerja
02:55, 14:55       Dr. Adolf L. Kósa: Nepisana pravila    
03:20, 15:20      Ágnes Klaj: Sponzorska pomoč  
 supervisorjem
03:45, 15:45       Miklós Berkics, István Halmi   
04:45, 16:45       Tvoje sanje, naš načrt  
 Uvod v FLP
 Tvoje sanje, naš načrt  
 Izdelki FLP 
04:50, 16:50       Dr. István Taraczközy 
 Holistično zdravilstvo
05:30, 17:30       Tvoje sanje, naš načrt  
 Priložnost FLP
05:35, 17:25       Márta Zsiga 
 Goreti mora, kdor hoče vžgati

3. 2.–12. 2. 2011 

18:00, 06:00 Film Forever, Trojna moč
18:40, 06:40       Minute Sonya  – Medena masaža
 Minute Sonya   – Higiena
18:50, 06:40       Rex Maughan – podnapisi 
 Reporterka Klaudia Paczolay    
19:10, 07:10       Minute Sonya 
 Higiena, nega las
  Minute Sonya   – Nega kože
  Minute Sonya   – Sonya Skin Care
19:25, 07:25       Aidan O'Hare – podnapisi
 Reporter dr. Adolf L. Kósa 
19:45, 07:45       Minute Sonya  – Fleur de Jouvence
19:50, 07:50      József Szabó  
20:05, 08:05       Miklós Berkics: Tretji val
21:40, 09:40       Minute Sonya   – Scrub
  Minute Sonya   – Marine Mask
21:45, 09:45 József Heinbach, dr. Erzsébet Nika 
 Veliko mesta je na vrhu, 
 osvajajmo skupaj!
21:10, 09:10 Zsolt Fekete: Podvoji svoj promet!
21:50, 09:50       Dr. Ibolya Bagoly  
 Povej, kaj želiš od življenja
23:30, 11:30 Minute Sonya   – Epiblanc
  Minute Sonya   – Igra z barvami
  Minute Sonya 
 Sonya Colour Collection
23:40, 11:40 Péter Lenkey 
 Reporter dr. Adolf L. Kósa 
23:50, 11:50       Dr. Emese Dezsényi 
 Pomladanska utrujenost 
00:15, 12:15 Dr. Edit Révész Siklósné 
 Naravni antioksidanti v preventivi  
 in zdravljenju
00:55, 12:55       Minute Sonya   – Barvne palete
01:00, 13:00 Rex Maughan
01:45, 13:45 Aidan O'Hare
02:10, 14:10 Minute Sonya   – Skrivnosti ličenja
  Minute Sonya   – R3 Factor
02:15, 14:15 Dr. Katalin Pirkhoffer dr. Seresné,  
 dr. Endre Seres: Pomladanska  
 utrujenost         
02:45, 14:45 Zoltán Nyíri , Krisztián Hackl 
 Prednosti in priložnosti 
 osebnostnih tipov
03:45, 15:45 Dr. Sándor Milesz   
 Reporter dr. Adolf L. Kósa 
04:00, 16:00 Minute Sonya   – Temelji
  Sonya-percek  – Alluring Eyes
04:05, 16:05 Pogovor treh Gracij: Minute Sonya
04:25, 16:25 Klára Hertelendy: Vse višje!
05:00, 17:00 Dr. Ibolya Bagoly: Hrana, jed
05:25, 17:25 Zsolt Fekete: Vzpostavljanje stikov

12. 2.–17. 2. 2011    
Dan uspeha nonstop

program na internetu

www.foreverliving.com

KOLOFON   
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»Lep park, odlična kuhinja, prijazno in prilagodljivo osebje: hotel dvorec Szirák je bil najboljša izbira 

za organizacijo poroke: vse je uspelo tako, kot smo pričakovali.«

Zsanett Gidófalvi z družino



Mega konec tedna v egru 

Z »mega skupino« (Zsolt leveleki, RóbeRt vaRga, 
Zsolt Fekete, istván utasi, tamás budai, Csaba 
JuhásZ in teRéZia heRman) smo sklenili, da bomo 
skupaJ oRganiZiRali uspešen »mega vikend«. naš 
namen Je bil pRedstaviti doma in v tuJini pRiZnane 
gRaditelJe mReže Flp. ZbRalo se Je bliZu osemsto 
petdeset Radovednih sodelavCev, žeJnih ZnanJa in 
Zgodb o uspehu vodilnih.

 Super skupina 
je znova skupaj

40 Forever  2011/01 41Forever  2011/01



 Super skupina 
je znova skupaj

40 Forever  2011/01 41Forever  2011/01

v soboto sva program povezovala 
z Istvánom Abonyijem Tóthom. najprej 

sva napovedala mojega mentorja v FLP, enega najuspešnejših 
graditeljev mreže tudi v svetovnem merilu, najino višjo linijo, Miklósa 

Berkicsa. Pred predavanji naših velikanov in po njih smo prisluhnili poslovnim in 
življenjskih izkušnjam naših sodelavcev managerjev in senior managerjev. v soboto so naši 

skupini predavali Sándor Németh, Annamária Szűcs, Ágnes Katona in Mónika Szolnoki, 
nato pa nam je svoje inovativne vidike predstavila dinamična dama Hajnalka Senk, ki je spregovorila 

o vlogi žensk in ženskih potezah gradnje mreže. vrsto predavanj je s svojim nadvse zabavnim in poučnim 
predavanjem sklenil sam ustanovitelj FLP Madžarske, József Szabó. Pa še zvečer nam je ostalo nekaj časa za delo, 

ples, pogovor s sponzorji, zabavo, načrtovanje in za wellness. v nedeljo sta bila gostitelja prireditve vedno natančna 
zakonca Károly in Edina Léránt. Za uvod smo si zapisovali besede našega evropskega izvršnega direktorja FLP Pétra 

Lenkeyja. Péter je spomnil na dozdajšnji razvoj in nakazal pričakovan razvoj podjetja ter nas tako pripravil na tisto, kar 
se v prihodnje pričakuje od nas. vsi sodelavci so se lahko prepričali, koliko pozornosti, spoštovanja in priznanja dobivamo 

od vodstva FLP. naš naslednji predavatelj je bil eden vodilnih osebnosti FLP, odvetnik, ki ga dobro poznamo tudi iz medijev, 
dr. Adolf L. Kósa, ki je spregovoril o najpomembnejših stebrih gradnje mreže, strukturiranju in o prepovedi navzkrižnih linij. 

videli smo, kako vse to adolf izvaja tudi v vsakdanji praksi.  krajša nedeljska predavanja so imeli Izabella Zachar - Szűcs, László 
in Sacika Lukéj, Cecília Szőllősi, Katalin Vámosi, László Sulyok in dr. Mária Fábián, podelitev priznanj pa je povezoval naš 
novi soaring manager Zsolt Leveleki. Attila Gidófalvi je v posebni dvorani organiziral iskreni motivacijski pogovor za managerje 
in višje voditelje. Tibor Lapicz nam je predstavil svoje izkušnje in nas spodbujal k premišljenemu in načrtnemu delu. Svoje prvo 
predavanje po tem, ko sta dosegla raven diamantnega managerja, sta Attila in Kati Gidófalvi podarila prav naši skupini. katika je 
govorila o tem, kako lahko uskladimo delo in družino. Spregovorila je o svoji vlogi matere, soproge in graditeljice mreže v skupnem 
poslu. attila je, sproščeno kot vedno, predajal svoje znanje udeležencem. njegove besede so bile polne humorja, obenem pa tudi 
zelo poučnih življenjskih primerov. naši sodelavci so domov krenili napolnjeni z novimi znanji, novimi cilji in načrti. v imenu 

vse skupine se zahvaljujem vsem predavateljem za vloženo delo.

terézia herman, 
soaring managerka

  



SUPER RELI
17.–21. avgUSt 2011
WaShIngton

Ocenjevalni pogoji
Distributerji izdelkov, ki delujejo na managerski ravni in v 
času od 1. aprila 2010 do 31. marca 2011 realizirajo nakup 
najmanj 1.500 kartonskih točk, so upravičeni do udeležbe na 
prireditvi z naslovom FLP Super reli skupine FLP in dobijo 
500 USD žepnine po posamezni številki distributerske kode. 

Kartonske točke, pridobljene na območju delovanja 
Operativnega podjetja (glejte Mednarodna poslovna politika 
/U11/ 2.5 in 2.6), ki zajema državo po kraju prebivanja, 
zagotavljajo distributerju izdelkov na prireditvi Mednarodni 
super reli v posamezni ocenjevalni periodi naslednje:    

a) 1.000 kartonskih točk: tri nočitve in 2 vstopnici za reli 
b)  750 kartonskih točk: ena nočitev in 2 vstopnici za reli
c)  500 kartonskih točk: 2 vstopnici za reli 
č)  250 kartonskih točk: 1 vstopnica za reli 

SILvER PoSt RELI toUR
21.–26. avgUSt 2011
BahamSkI otokI
atLantIS PaRadISE ISLand hotEL

Ocenjevalni pogoji:
2.500 cc
Zberite 2.500 cc med 1. aprilom 2010 
in 31. marcem 2011; tako se boste 
tudi vi uvrstili na Silver post reli tour 
– prejmete še 1.000 USD žepnine po 
posamezni številki distributerske kode.

5.000 cc
Zberite 5000 cc med 1. aprilom 2010 in 
31. marcem 2011 in boste enako deležni 
vseh nagrad kakor tisti, ki so se uvrstili 
za 2.500 cc – prejmete še 1.000 USD 
žepnine po posamezni številki distribut-
erske kode, posebno priznanje na Super 
reliju ter na kraju samem možnost za 
uporabo vrste VIP pri nakupu izdelkov.  

7.500 cc
Zberite 7500 cc med 1. aprilom 2009 
in 31. marcem 2011 in boste enako 
deležni vseh nagrad kakor tisti, ki so se 
uvrstili na raven 5.000 cc – prejmete 
še 1.000 USD žepnine po posamezni 
številki distributerske kode, povabilo na 
posebno druženje z vodstvom podjetja 
na Super reli touru in povabilo na 
Eagle Summit na stroške podjetja.  

10.000 cc
Zberite 10.000 cc med 1. aprilom 
2010 in 31. marcem 2011 in boste 
deležni vseh nagrad, enako kakor 
tisti, ki so se uvrstili na raven 7.500 
cc – pa še potovanje na Super reli vam 
zagotovimo v poslovnem razredu.

12.500 cc
Zberite 12.500 cc med 1. aprilom 2010 
in 31. marcem 2011 in boste deležni 
vseh nagrad, enako kakor tisti, ki so se 
uvrstili na raven 10.000 cc – prejmete še 
9.500 USD (skupaj 12.500) žepnine po 
posamezni številki distributerske kode.



Budimpešta, 12. feBruarja 2011

Pozdravni nagovor  
dr. Sándor MileSz 

državni direktor

 UvrStitev aSSiStant
SUPerviSorjev

Program Povezujeta 
dr. edit révéSz SiklóSné 

in zoltán SiklóS 
soaring managerja

MyFlPBiz
zSolt leveleki

soaring manager

Zdravilno Zelišče raZmišljanja, 
ginkgo BiloBa 

dr. terézia SaMU
soaring managerka

PredajaM Svoje znanje  
éva váradi 
managerka

tekMUjeMo  
iStván HalMi 

safirni manager

Poučujem Forever  
GyőZőné maGyar 

managerka

uvrstitev suPervisorjev, 
aSSiStant Managerjev

uvrstitev manaGerjev, 
Predaja reGistrskih tablic, 

Senior Managerji

Med Prireditvijo 
Pričakujemo draGe 

diStriBUterje S celodnevniM 
božičnim sejmom, Polno Ponudbo 

iZdelkov Forever s točkami 
oZiroma breZ točk.

od 10. ure vas Prisrčno Pričakujemo v Prireditvenem centru syma (1143 budaPest, dóZsa GyörGy út 1)
Za otroke od tretjeGa do osmeGa leta starosti ZaGotavljamo breZPlačno varstvo v iGralnici.

želimo vam koristno in Prijetno doživetje ter dobro Zabavo. Pridržujemo si Pravico ProGramske sPremembe.
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