


Darilo časa 
Se spomnite filma, prikazanega pred nekaj leti, ko je mladenič s pomočjo 
daljinskega upravljalnika lahko usmerjal tudi čas? Če me spomin ne vara, je 
naslov filma Klik – za popolno življenje. Če le pomislim, kaj vse se v Forever 
dogaja po vsem svetu, potem bi si najraje sposodil tisti daljinec in upočasnil 
minevanje časa. Tako bi imel priložnost obiskati vse vas. In … le pomislite, s 
tem daljincem bi lahko tudi pospešili minevanje časa, in tako lažje preživeli 
težje čase svojega življenja. 

Po drugi strani … moje izkušnje kažejo, da postane človek 
po težkih časih bolj skromen in prijazen, da čuti veliko več 
hvaležnosti. Verjetno se boste strinjali z mamo, da gre za 
odlične lastnosti. Torej, verjetno nič ne potrebujemo tistega 
daljinca in hitrejše minevanje časa, ampak morebiti malce več 
potrpežljivosti.

Naj z vami podelim še eno misel o času: Slaba novica je, da čas 
hitro teče. Dobra novica pa je, da ste vi pilot.

Kako odlična misel. Saj časa ne moremo usmerjati, vendar pa 
je od nas odvisno, kako bomo z njim gospodarili. Izkoristite 
prednosti novega pogleda na svet, ki ga prinaša novo leto! 
Vzemite si čas in premislite, čemu ste svoj čas namenili v letu 
2016! Gotovo se boste spomnili pomembnih dejanj, pa tudi 
takšnih obdobij, ki bi jih lahko veliko bolje preživeli. Premislite, 
kako lahko uporabite svoje dobrine in danosti na način, ko 
boste dali nekaj tudi svojim bližnjim. 

Moja želja je, da bi v novem letu vsi pokazali svoje danosti 
in navdihnili tudi druge. To naj bo vaš nov cilj, kamorkoli 
ste namenjeni. Več milijonov poslovnih partnerjev Forever, 
zaposlenih, prijateljev in družin po vsem svetu uporabljajo to 
pozitivno moč za dobra dejanja. Potrebno je le podeliti z drugimi 
to, kar je nam dano. Če boste tako delali, lahko dosežete 
karkoli1 To je esenca uspeha: pokazati svoje danosti in 
priložnosti tudi drugim, saj boste tako delovali ne le na njihovo, 
ampak tudi na svoje življenje!

In četudi so prazniki za nami, zahvaljujoč Forever lahko vse 
leto podarjamo drugim priložnost. Spodbujajte! Bodite prijazni! 
Krepite samozavest drugih! Podelite svoj čas z drugimi!

Medtem ko na igračke in nove elektronske aparate hitro 
pozabimo, so to darila, ki imajo resničen, dolgotrajen učinek. 
To so darila, ki resnično omogočajo spremembo življenjskega 
sloga.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje v letu 2016. Komaj čakamo, 
da bomo tudi v letu 2017 in v vseh prihodnjih letih skupaj z vami 
delali in delili priložnost z mnogimi!

Z večno ljubeznijo:

 
Rex Maughan
predsednik upravnega odbora, generalni direktor
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Prišlo je leto 2017. Še nekaj dni, pa bo dvajset let tega, da 
sem se prvič srečal z Rexom Maughanom. In to nevsakdanje 
srečanje je popolnoma spremenilo moje življenje, življenje 
moje družine, otrok in vseh, ki sem jih spoznal v teh dveh 
desetletjih. Pred dvajsetimi leti je v srednji Evropi na pot 
krenila izredna priložnost. Seveda je Józsi Szabó že takrat 
imel predstavitve izdelkov in zahvaljujoč svojemu vztrajnemu 
delu tudi po dvajsetih letih ima najbolj razvejano mrežo v regiji. 
Iskrene čestitke za zgledno vztrajnost in energijo! Bi se vi 
mogli dvajset let pogovarjati, poučevati in pomagati drugim?

Prišel je čas, in Forever gre znova na pot. Sprožili smo novo 
raketo: po dvajsetih letih smo dosegli deset odstotno rast 
prometa. Miki Berkics je v neverjetni formi, na njegovo igrišče 
stopajo vedno novi igralci, iz minute v minuto nas je več, in še 
več nas bo. Vaše mesto je med nami, gradimo zmagovalno 
ekipo! Novo leto, nove obljube. Vendar obljube niso dovolj, 
delati je treba. MLM je za ljudi in bo kmalu vodilna trgovska 

panoga sveta. Forever je vaš idealen posel, začutite, da je tudi 
vaš! Mi smo krenili. Ne obotavljajte se niti za trenutek, pojdite z 
nami in bodite vi tisti, ki boste vodili in poučevali druge!

Leto 2017 je krasna nova priložnost za vse nas. Potovanje 
polno veselja, dela, blagostanja in harmonije. Sprejmite 
pravilno odločitev v začetku leta, da boste lahko konec leta 
povedali vsem: bilo je leto zmagovalcev. In nedvomno bo, jaz 
pa vam želim, da bi tudi vi bili aktivni udeleženec teh zmag.

Želim vam čudovito novo leto, naj blagoslov spremlja veliko 
družino Forever!

Naprej, Forever!

Dr. Sándor Milesz 
državni direktor



Saj vem, tudi v vašem življenju je tako: zdravje je zaklad! 
Ampak ali res živite v skladu s tem? Tudi sama sem 
vedno trdila, da je zdravje naš največji zaklad, kljub 
temu pa nisem živela po teh načelih … Saj je mogoče, 
da se to dogaja samo meni, vendar ko smo zdravi, 
nam je samoumevno, da nam to pripada. Tako se lahko 
obnašate, vse dokler vam sama usoda ne bo pokazala, 
kako velik zaklad imate v rokah, in da ste lahko hvaležni, 
da vam je to dano.

Tudi sama nisem bila nobena izjema. Vse dokler zdravja 
nisem izgubila, sem te misli o zdravju imela za prazne 
fraze. Potem pa je v mojem življenju prišlo do preobrata, 
ko sem si prvič zastavila vprašanje: Kaj je tisto, kar 
resnično šteje v življenju? Denar, oblast, priznanje?
Ste že kdaj pomislili na to, kaj je največji ZAKLAD 
vašega življenja?

Vedno sem si bolj ali manj uspešno prizadevala živeti 
zdravo. Nekoč sem se tudi sama borila s kilogrami in 
težavami zaradi samopodobe. Ker sem vztrajna, sem 
sicer dosegla svoje cilje, vendar mi dosežkov ni vedno 
uspelo ohraniti. In tako se je vse spet začelo od začetka. 
V mojem življenju je manjkal sistem. Življenjski slog.

Potem sem spoznala program C9. Ironija usode je v tem, 
da se je to zgodilo, ko sem iz sebe hotela spraviti največ, 
vendar ne telesno, ampak duševno. Takrat sem doživljala 
precej hude čase in sem si želela le znova postati jaz, 
ženska, ki je globoko v meni, ki je močna, strastna in 
vztrajna. 

Takoj, ko sem opravila program, sem čutila, da je to tisto, 
kar potrebujem. Program zdravega življenjskega sloga, 

ki je dosegljiv in izvedljiv za vse. Ne glede na to, ali ste 
začetnik, ali ste že napredovali v karieri ali celo postali 
vrhunski športnik, je življenjski slog F. I. T. lahko prava 
rešitev tudi za vas.

Zame je bil šport vedno pomemben. Šestnajst let sem 
igrala košarko, ob tem tudi rokomet, se ukvarjala z 
atletiko, spinningom in krajinskim tekom. Obožujem 
preizkušati vedno nove športe in aktivnosti. 
Moja sedanja velika ljubezen je tek. To me napolni 
in odklopi! Še sama sem presenečena nad novimi 
idejami, ki se mi porodijo med tekom, in nad odgovori na 
vprašanja, ki sem jih že dolgo iskala. 

Programi F. I. T. so postali del mojega življenja, Vital5 
pa uživam od prvega trenutka. Saj sem tudi že prej 
uporabljala prehranska dopolnila, vendar so ti izdelki 
popolnoma drugačni. V celoti so namreč pripravljeni 
iz naravnih surovin. Čudovit je občutek, da jih lahko 
priporočam iz srca in z mirno vestjo, saj lahko z njimi 
zagotovim nekaj dragocenega tudi drugim. 

Meni pa ti programi vedno znova omogočajo najti svojo 
pot. Verjamem v zlato sredino, da z ničimer ni treba in se 
niti ne sme pretiravati. Naše telo in duša tudi potrebujeta 
občasno nego in polnjenje z energijo, v pomoč pa nam 
je ta čudoviti program. Devet dni, ki so moji in izključno 
moji!

Novembra 2015, ko sem prvič srečala življenjski slog 
C9, še pomislila nisem, da bo to nekoč moj poklic. Da 
je s tem mogoče tudi zaslužiti. In da je le treba drugim 
povedati, kako lahko živijo bolj srečno, zdravo in polno 
življenje. 

KAJ VAM 
               POMENI     ZDRAVJE?
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FOREVER

Moja želja je bilo od nekdaj pomagati drugim, da bi imela 
poklic, s katerim lahko v življenje vnesem vrednote, 
ko bosta osebnostni razvoj in pozitivna miselnost del 
mojega vsakdana, ko bom lahko popolnoma sama 
gospodarila s svojim časom, saj je ČAS ŽIVLJENJE!

In zdaj je to moja sedanjost, za katero sem izredno 
hvaležna. Sem del fantastične skupine RING, kjer se 
s svojimi mentorji (Mónika Márton, Barbara Bakos, 
Gergely Almási) vsak dan trudimo, da bi čim več ljudem 
predstavili to priložnost, da bi jih čim več prejelo orodje, 
ki jim bo življenje spremenilo na bolje.

Prepričana sem, da smo resnično srečni le takrat, kadar 
bomo vse čudeže, ki jih življenje daje, delili z drugimi. 
Kadar bomo ob sebi imeli skupino, ki se bo skupaj z 
nami veselila, za katero lahko delamo, saj nas obdajajo 
ljudje, ki nas podpirajo in spodbujajo, da bi postali še 
boljši ljudje.

Neizmerno sem ponosna na dejstvo, da sem številnim 
pokazala pot. Pot, ki ni vedno lahka, morebiti niti ni za 
vsakogar. Je pa resnično pot tistih, ki jim je usojeno 
hoditi po njej (senior eagle manager Gergely Almási).

Verjamem v to, da v življenju obstajajo rešitve za vse 
izzive in da se vedno vse dogaja z razlogom. 
Verjemite mi, da lahko dosežete vse v življenju, če ste 
pripravljeni delati za to, obenem pa čuvati največje 
bogastvo, ki ga imate, to je vaše zdravje.

Andrea Ilyés
supervisorka

KAJ VAM 
               POMENI     ZDRAVJE?

»Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič!« 
(Schopenhauer)
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Ob prihodu novega leta Forever 
slavi dosežke minulega leta 
in se pripravlja na izzive 
novega leta. Zahvalil se je za 
sodelovanje vsem, ki so bili del 
njegove preteklosti, s katerimi 
soustvarja svojo sedanjost, 
vendar se je že ozrl v prihodnost, 
na nove generacije. Ob priznanju 
dosežkov je bil letošnji božič tudi 
praznik otrok, organizatorji so 
se letos prav posebej potrudili 
zanje. Mogoče so med njimi tudi 
diamanti prihodnosti.
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Program sta povezovala soaring managerja dr. Edit Révész 
Siklósné in Zoltán Siklós, ki sta s svojo neposrednostjo in 
odrsko rutino poskrbela za izjemno slavnostno vzdušje. 

Od leta 2016 se poslavljamo z izjemnimi dosežki in vs-
topamo v jubilejno dvajseto leto Forever Living Products 
Madžarske. »Za nami je dobro leto,« je zbrane nagovoril 
državni direktor in direktor regije, dr. Sándor Milesz. V 
regiji beležimo 10-odstotno, na Madžarskem 12-odstotno, v 
Budimpešti pa celo 25-odstotno rast. »Naj bo leto 2017 leto 
podvajanja rezultatov!«

All I want for Christmas is You – le kdo bi lahko lepše zapel 
te besede kot Vera Tóth, ki je bila pred 13 leti – kako čas teče 
– zmagovalka oddaje iskanja talentov Megasztár. Ob tej 
priložnosti pa je imela tudi male pomočnike, saj je njen na-
stop spremljal 100-članski otroški pevski zbor Forever. Še 
nikoli ni bilo toliko nastopajočih otrok na prireditvi Forever, 
vendar –kot je dr. Sándor Milesz obljubil – s to priložnostjo 
ustvarjamo novo tradicijo. 
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Hrestača Čajkovskega smo videli že v 
številnih izvedbah. Priredba gledališča 
Nektár pa nam je klasično božično 
zgodbo približala na prav poseben, 
zelo razumljiv način. Elegantna baletna 
suita se je preobrazila v ljubko komorno 
predstavo, ki pa ji tudi atraktivnih plesnih 
vložkov ni manjkalo. 
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Poleti smo začeli izvajati naš program spodbujanja zdravega 
življenjskega sloga otrok Forever Kids, v okviru katerega mesečno 
sofinanciramo po dve otroški ustanovi pri doseganju njihovih ciljev. 
Na naši prireditvi smo čeke predali dobitnikom septembrskega in 
oktobrskega razpisnega roka, in sicer:
Vrtec Napraforgó Piliny: 130.000 forintov, Fundacija Varázsceruza, 
podružnični vrtec Mesevár, Miskolc: 140.000 forintov, Osnovna 
šola COGITO ÁMK dr. Krepuska Géza, Somoskőújfalu: 124.000 
forintov, Vrtec Tesz-Vesz, Monor: 150.000 forintov.

Seveda pa smo čestitali vsem sodelavcem, ki so se uvrstili na višjo 
raven!
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Edvin Marton je imel le pet let, ko je prvič zaigral na violino. Pri dvanajstih je že 
igral z moskovskim simfoničnim orkestrom in s svojim prav posebnim, sugestivnim 
slogom žanje uspehe po vsej Evropo, po Aziji in tudi Ameriki. Tokrat je očaral božično 
občinstvo Forever.

Ena vodilnih sodobnih cirkuških umetniških skupin Cirque de Monte Carlo je v 
preteklih petih letih imela več kot 200 predstav po vsem svetu. V njihovi izvedbi še 
klasični balet postane senzacionalni akrobatski šov in tudi cirkus kot tak dobi povsem 
drugačno razsežnost. Bila je resnično atraktivna predstava. 

»Božič je dan upanja, obenem pa priložnost, ko se nam oprostijo vsi grehi,« je začel 
svoje predavanje diamantni manager Miklós Berkics, nato pa predlagal, naj prihodnje 
leto vsak pripelje še eno, če pa je mogoče, tudi dve osebi na našo prireditev. »Ob tem 



času se spomnimo, kaj vse smo dobili od svoje družine in 
družine Forever čez vse leto. V vašem srcu naj bo božič 
vse dni v letu, in ne le na ta dan! Zame je vsako srečanje 
z vami praznik: od vas prejmem ogromno ljubezni in se 
trudim zahvaliti zanjo. Na silvestrovo obljubimo veliko 
stvari, ki pa se jih običajno ne držimo … Želim vam, da bi 
to pot uresničili vse svoje novoletne obljube!« Nato pa je 
Miklós zapel čudovito pesem skupine Piramis z naslovom 
Darilo. Pesem je stara, kot je staro svetovno podjetje 
Forever Living Products. »Zaželi si, da bi te vedno ljubil 
tako, kot si želiš, da bi te ljubili,« je pela vsa dvorana. Lep 
božič in srečno novo leto!

IZREDNA NAJAVA DRŽAVNEGA DIREKTORJA DR. SÁNDORJA MILESZA:

Od novembra 2016 je Forever Living Products Madžarske d.o.o. 
članica Sekcije direktne prodaje, DSA. 
Sekcija direktne prodaje je leta 1993 bila ustanovljena z namenom, 
da bi nova oblika kupovanja postala prepoznavna in popularna tudi na 
madžarskem trgu.

Primarna naloga Sekcije je zastopanje stroke za direktno prodajo in 
uveljavitev Etičnega kodeksa. Madžarska organizacija je od ustanovitve 
članica Evropskega združenja za direktno prodajo (European Direct Selling 
Association – Seldia), ki združuje 32 nacionalnih združenj in Svetovnega 
združenja (World Federation of Direct Selling Associations – WFDSA), v 
katerem je 59 držav članic.

Nadaljnji cilji sekcije:
•   predstavitev panoge direktne prodaje v javnosti,
•   informiranje o prednostih direktnega trženja,
•   zastopanje in predstavitev podjetij, ki so zanesljivi partnerji na trgu.



STE VEDELI?

Na Zemlji, planetu, ki mu pravimo tudi modri planet, 
brez vode ne bi bilo življenja, saj pokriva 71 odstotkov 
zemeljske površine (od tega le 2,5 odstotka sladka). 

Vsa živa bitja potrebujejo vodo – rekorderka med 
živalmi je meduza, saj je 98 do 99 odstotkov njenega 
telesa iz vode.

S starostjo se spreminja količina vode v telesu. 
Oplojeno jajčece je 96 odstotkov, telo dojenčka 80, 
odraslega človeka 70, starejših pa 60 odstotkov 
sestavljeno iz vode.

Obstaja velika razlika tudi pri tem, koliko vode 
vsebujejo naši organi. Denimo očesna krogla vsebuje 
99 odstotkov, jetra 84, kri 83, možgani 78, srce 77, 
mišice 75, kosti pa le 22 odstotkov vode.
.

ZAKAJ JE POMEMBNO UŽIVANJE VODE?  

Zato ker ima voda številne fiziološke funkcije:
- prevaža hranilne snovi in kisik do celic
- razstruplja: prevaža balastne snovi do jeter in ledvic
- raztaplja vitamine in spodbuja njihovo presnovo
- spodbuja prožnost kože
- varuje sluznico
- deluje kot mazilo za sklepe in zagotavlja njihovo 
   prožnost
- ustvarja zaščitni ovoj življenjsko pomembnih organov
- z znojenjem uravnava telesno temperaturo
- izpere strupene snovi iz ledvic
- spodbuja delovanje imunskega sistema
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Boljše počutje, lepši videz – poleg 
odličnih izdelkov so seveda k 
temu nujni tudi osebni napori. 
Paketi Forever, ki so v pomoč pri 
spremembi življenjskega sloga, 
so že marsikoga spodbudili k 
resničnim spremembam – in pri 
tem vam želi pomagati tudi naš 
časopis. 

Temelj 
življenja: voda



POTENJE SE 
IZPLAČA!
Edgar Allan Poe je dejal, 
da se je treba za najboljše 
stvari v življenju potiti. Imel 
je prav: potenje je ena najboljših 
metod razstrupljanja, saj se z znojem 
izločajo številne strupene snovi in 
težke kovine. Zato se gibajte čim več, 
ukvarjajte se s športom in obiskujte 
savno.

KOLIKO POPITI?
Naše telo ni sposobno delati zalog 
vode, zato je treba dnevno popiti 
izgubljene količine. V povprečju 
izgubimo okoli dva do 3,5 litra vode na 
dan z uriniranjem, izločanjem blata, 
potenjem kože in dihanjem. K temu je 
treba dodati še dodatne izgube vode, 
denimo v obliki solz. A ste vedeli, da 
je človek edini kopenski sesalec, ki je 
sposoben joka? Od veselja ali žalosti 
joče le človek. Voda iz telesa pa lahko 
odhaja tudi z nahodom, izpljunkom, 
bruhanjem, drisko in krvavenjem (v 
času bolezni je povečana potreba 
po uživanju vode). Ustrezno količino 
potrebne tekočine lahko izračunamo 
z upoštevanjem telesne mase: 
pri odraslem človeku to znaša v 
povprečju 35 ml/kg. Brez hrane lahko 
preživimo celo štiri do pet tednov, 
brez vode pa največ tri do štiri dni!

OPOZORILNI ZNAKI
Naše telo na različne načine 
opozarja na nezadostno uživanje 
tekočin: občutek žeje, glavobol, 
slabše sposobnosti koncentracije, 
zmedenost, upad fizičnih sposobnosti, 
suh jezik, izsušena sluznica, mlahava 
koža, manjša količina in temnejša 
barva urina, prebavne motnje, 
zaprtost, padec krvnega tlaka pri 
vstajanju, vrtoglavica … Gre za resne 
zadeve, saj trajna izsušitev lahko 
dolgoročno privede do izgube zavesti 
in smrti zaradi pomanjkanja tekočine. 
Že če izgubimo dva 
odstotka tekočine 
iz telesa, se nam 
pomembno znižajo 
tako fizične kot 
mentalne sposobnosti. 
Če pa telo izgubi 5 
odstotkov tekočine, 
lahko nastopi smrtna 
nevarnost.
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V prvem članku nove serije 
zapisov vam želimo z 
uporabnimi nasveti pomagati 
k vzpostavitvi bolj zdravega 
življenjskega sloga. In s 
čim bi lahko začeli, če ne z 
začetkom vsakega življenja, 
z vodo oziroma s pravilnim 
uživanjem vode. 

Boljše počutje, lepši videz – poleg 
odličnih izdelkov so seveda k 
temu nujni tudi osebni napori. 
Paketi Forever, ki so v pomoč pri 
spremembi življenjskega sloga, 
so že marsikoga spodbudili k 
resničnim spremembam – in pri 
tem vam želi pomagati tudi naš 
časopis. 

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
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KAJ NAJ PIJEMO?
Za vnos tekočine 
štejejo vse pijače 
na osnovi vode, torej 
sadni sokovi, osvežujoče 
pijače, čaj, kava in tudi alkohol, 
čeprav alkoholne pijače z več kot 10 
odstotki alkohola sodijo v negativno 
kategorijo, saj odvajajo veliko več 
tekočine iz telesa, kot jo z njimi 
zaužijemo. 

ALI JE KAVA ZDRAVA?
Dejstvo je, da večje količine 
zaužitega kofeina (vsaj 250 mg 

= 5–8 skodelic kave) imajo 
učinek diuretika, ne bo pa 

bistvene izgube tekočine iz 
telesa povzročila ena kava. 
Dobra novica za uživalce 
kave je, da pri tistih, 
ki se jim je organizem 
navadil na kofein, tudi 
večja količina popite kave 
nima hujših posledic. Med 

raziskovanjem osvežilnega 
učinka kave na ledvično 

funkcijo je bilo ugotovljeno, da 
kava izrecno varuje ledvice!

Resne težave povzroča, da danes 
marsikdo namesto čiste vode uživa 
predvsem sladkane osvežujoče 
napitke. Glede pretirane telesne 
teže in preprečevanja kroničnih 
bolezni bi bila ena najbolj 
praktičnih in ekonomičnih odločitev 
nadomestitev vseh sladkanih pijač 
z vodo!

VODA, VODA, ČISTA VODA … 
Seveda pa je izjemnega pomena 
tudi čistoča zaužite vode. Uživati 
bi morali najbolj čisto izvirsko 
vodo brez onesnaženj, saj voda 
pomanjkljive kakovosti povzroča 
telesu še dodatne obremenitve. 

Ampak če niti 
vi ne živite v 

bližini gorskih 
izvirov, želite pa 

ostati zdravi, morate 
poskrbeti za to, da vam bo 

čista voda vedno dosegljiva.. 

MOŽNOSTI IZBIRE  
Voda iz pipe: industrijske in 
gospodinjske odpadne vode žal 
onesnažujejo tudi naše reke. 
Pomislite le na pralna sredstva ali 
sredstva za pomivanje posode, 
na razkuževalna sredstva in 
odstranjevalce vodnega kamna, 
ki dnevno pridejo v odtoke. 
Upravljavci pitne vode seveda 
opravijo svoje naloge, preden 
ta voda pride v gospodinjstva, 
in sicer vodo klorirajo. S tem 
odstranijo škodljive klice, vendar 
pa sredstvo za razkuževanje 
uničuje tudi koristne črevesne 
bakterije! Druga nevarnost klora je, 
da stopi v reakcijo z vitamini, tako 
lahko z vodo iz vodovoda nehote 
povzročimo sebi pomanjkanje 
vitaminov.

Čiščena voda: napitek, pri katerem 
so s fizičnimi postopki odstranili 
onesnaženost (denimo destilacija, 
nevtralizacija ionov, obrnjena 
ozmoza, karbonski filtri …). 

Voda v plastenkah: večinoma gre 
za izvirsko vodo oziroma vodo, 
prečiščeno z obrnjeno oz-
mozo. Žal pa gre pri 
nekaterih znam-
kah za navado 
vodo iz pipe, 
ki je mogoče 
tudi filtrirali 
niso … 
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KAKO NAJ UŽIVANJE VODE POSTANE 
ORGANSKI DEL VAŠEGA ŽIVLJENJA?

13+1 nasvet:  
1. Vsako jutro popijte velik kozarec vode. Hkrati 
zaužijte svoj odmerek gela aloje, tako se bo vaš dan 
začel veliko bolj energično.

2. Imejte večji, vsaj štiri- do petdecilitrski kozarec, 
saj boste iz njega popili več vode. 

3. Preden posežete po osvežujoči pijači, popijte dva do 
tri kozarce vode. Mogoče ne boste več želeli piti gazirane 
pijače.

4. Ob sebi vedno imejte plastenko. Postavite jo na vidno mesto.

5. Izberite lep, duhovit kozarec ali plastenko. Še voda bo boljšega okusa!

6. Po vsakem uriniranju popijte čašo vode.

7. Uporabite mobilni telefon! Nastavite telefon, da vas bo vsako uro opozarjal! 
In ko se oglasi, pijte! Lahko pa si naložite tudi brezplačno aplikacijo!

8. Vam ne tekne voda? Naredite jo okusno. Dodate lahko limono, 
Joost, Pomesteen, Fab ali Fab-x ali Argi, lahko pa si iz nje 
pripravite čaj Aloe Blossom Herbal!

9. Opazujte barvo svojega urina – zdrav urin je svetlo rumene barve.

10. Če ste lačni, pijte! Tako bo tudi hujšanje bolj učinkovito!

11. Uporabite slamico, saj bodo tako požirki večji in boste več popili!

12. Vzemite s seboj v službo dva litra vode! Domov lahko greste, ko jo 
boste do konca popili!

13. Vodite dnevnik o uživanju tekočine! 

+ 1. Dodajte dva kozarca vode tudi k negi kože: pijte, čistite, vlažite in pijte!

dr. Renáta Szántó Szabóné
specialistka interne medicine in homeopatije

eagle managerka

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA



Gostitelja prireditve sta že z uvodnim 
plesom dala čutiti, da bo današnje 
vzdušje nekaj izjemnega. Managerka 
Ana Lomjanski nadaljuje družinsko 
tradicijo Forever, katere temelje 
sta že zdavnaj položila diamanta 
Veronika in Stevo. Manager Siniša 
Blašković pa je vse svoje življenje 
posvetil temu poslu. Kratek pogled 
na začetke, na ogromne korake, ki 
vodijo do sedanjosti, vse do sijajne 
prihodnosti našega podjetja. Hvala 
voditeljema programa, zahvaljujoč 
njima je bil ta dan resnično nekaj 
posebnega.

V preteklosti je Forever položil 
temelje za našo odlično današnjico 
in tudi za sijajno prihodnost. In 
prihodnost bo last tistih, ki so od leta 
1978 pripravljeni nesebično deliti 
vizijo podjetja, je dejal dr. Branislav 
Rajić, regionalni direktor Forever 

Srbije. Predali smo priznanja vsem, 
ki so največ naredili za razvoj, 
obenem pa je bilo premalo časa, da 
bi se iskreno zahvalili vsem, ki so nas 
pripeljali do te obletnice. Hvala za 
fantastičnih 15 let, čakamo na nove 
obletnice in veselo vzdušje zaradi 
doseženih novih ciljev.

Biti vodja pomeni, da ste vedno na 
čelu skupine, ko je treba v akcijo, 
da vse dokler ne pridemo do cilja, 
spodbujamo svoje sodelavce. 
Državni direktor Forever Madžarske 
in južnoslovanske regije dr. Sándor 
Milesz je imel vizijo, po kateri bo 
srbska skupina eden temeljnih 
kamnov razvoja na Balkanu. Nismo 
ga razočarali. Sodelavci so opravili 
neverjetno delo, spremenili svoje 
življenje in življenje vseh, ki so 
bili dovolj pogumni in jim zaupali. 
Podjetje sledi svetovnim trendom, se 

razvija, mi pa smo prepričani, da bo 
naša regija imela pomembno vlogo 
pri razvoju Forever v tem 
delu Evrope. 

Vsak začetek je težak, vendar 
če smo predani in se obdamo z 
osebami, ki jim zaupamo, nam 
je uspeh usojen. Prvi regionalni 
direktor Forever Srbije, manager 
dr. Slavko Paleksić, se je na kratko 
ozrl po začetnih, včasih tudi bolečih, 
pa vendar prijetnih korakih in po 
dogodkih, ki so jim sledili. Gradimo 
stabilno prihodnost na temeljih 
preteklosti, saj se zavedamo, da bo 
to zanesljivo, pošteno in pregledno 
podjetje zagotovilo vse možnosti, da 
to dosežemo. Čestitamo k obletnici, 
vemo, da lahko Forever in vsi mi 

pričakujemo lepe dosežke. 
V nadaljevanju smo slavili nove 
supervisorje in assistant managerje. 
Prihodnost pripada pogumnim in 
odločnim sodelavcem in vi ste prav 
takšni!
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SUCCESS DAY SRBIJA
15 LET 



Raven eagle managerja je hkrati 
izziv in prestiž. Razmeroma nov 
položaj ne pomeni le dosežene ravni, 
ampak stabilno poslovno partnersko 
mrežo, stalno vključevanje novih 
sodelavcev in njihovo zaupanje 
ter temu ustrezno tudi fantastično 
denarno kompenzacijo, čudovita 
potovanja, doseganje ciljev in 
uresničitev sanj. Zahvaljujemo 
se gostujočim predavateljem iz 
Madžarske, mladima zakoncema, 
senior eagle managerjema 
Izabelli Zachár Szűcs in Zsoltu 
Zachárju za odlično predavanje 
ter za njuno prepričanje, da se z 
vero, navdušenjem in predanostjo 
lahko kjerkoli doseže raven eagle 
managerja. 

Razigrana skupina operetnega 
gledališča iz Budimpešte nas je s 
pesmijo, glasbo in plesom popeljala 
v svet plesov srednjeevropskih 
cesarskih dvorov. Zahvaljujemo 
se umetnicam in umetnikom za 

fantastično doživetje, upamo, da jih 
bomo v prihodnosti še velikokrat 
pozdravili in jim zaploskali tudi v 
Beogradu. 

Po več kot 20 letih učenja in 
pridobivanja izkušenj je naša vzorna 
poslovna partnerica in priznana 
kolegica dr. Marija Ratković 
priznanje in zadovoljstvo dosegla 
prav v poslu Forever. In to se v 
preteklih letih ni prav nič spremenilo. 
V marketinškem načrtu Forever 

ni motivacijskega programa, ki ga 
sama ne bi izpolnila, tudi danes dela 
z enakim elanom kot prvega dne. Kaj 
jo motivira? 

Zastavljeni cilji, širokogrudnost 
marketinškega načrta in dejstvo, da 
lahko pomaga svojim sodelavcem. 
Marija pa je k vsemu temu dodala 
še svojo zvestobo do podjetja, 
odgovornost, zaupanje in vztrajnost. 
Edina oseba, ki lahko spremeni vas 
in vaš pristop, se vi sami!

-Forever Living Products je moje 
življenje in poslanstvo, je dejala 
safirna managerka Marija Buruš, 
ki se je skupaj s soprogom Boškom 
pred skoraj 20 leti zaveza našemu 
podjetju. Poslanstvo pa bo izpolnjeno 
le, če bodo vsi zadovoljni, saj 
bodo le tako prihodnje generacije 
nadaljevale in razvijale izročilo. 
Boškova in Marijina hčerka 
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Tradicija, kakovost, zaupanje, lojalnost, 
zadovoljstvo, predanost.  Hvala za prvih 
15 let, pred nami pa so nove naloge in novi 
cilji. Naprej, FOREVER!SUCCESS DAY SRBIJA



-

Aleksandra, njun zet Bogdan 
ter vnukinji Maša in Teodora 
so poskrbeli, da je v družinah 
Buruš in Petković Forever 
postal življenjski slog in naloga, 
v okviru katere se predaja 
dediščina. Zahvaljujemo se trem 
generacijam te družine, da je 
Forever Living Products postal 
del njihovega življenja.
Svoje življenje so posvetili poslu 
in uspeli. Naši novi managerji 
so dr. Predrag Radivojević, 
Nataša in Veroljub Klarić ter 
Mileva in Milosav Milenković. 
Iskrene čestitke, živite tudi dalje 
življenjski slog Forever!

Najpomembnejši, največji 
in seveda najtežji je prvi 
korak, zato si vsekakor 
zasluži priznanje. Čestitke 
našim novim assistant 
supervisorjem, ki so naredili 
prvi korak na naši marketinški 
lestvici. Želimo jim, da bi se 
čim prej povzpeli še višje!
S Forever do vrha! Stvar 
je preprosta, res pa je, da 
v tem poslu delo ne more 
biti na drugem mestu. Čim 
težji je začetni boj, tem 
slajši je poznejši uspeh. 
Cela vojska sodelavcev je 
od samih začetkov zaupala 
novosadskima diamantnima 
managerjema Veroniki in 
Stevanu Lomjanski, ki sta 

z nadčloveško močjo 
gradila imperij Forever, 
sproti pa pridobila tudi 
zaupanje vseh, ki so jima 
sledili. Na tem zaupanju 
je bila v Srbiji zgrajena 
struktura sodelavcev, o 
kateri bomo kmalu slišali 
ne le po Evropi, ampak 
tudi na svetovni ravni. 
Hvala, Veronika in Stevo, 
za življenjski občutek 
Forever, za poslanstvo, ki 
ga izpolnjujeta, in vizijo, ki 
ji ob stalni rasti, razvoju in 

splošnem zadovoljstvu 
sledita in jo širita že 
dve desetletji!

dr. Branislav Rajić
Forever Living 

Products Srbija
regionalni direktor
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Nov proizvodni program in nove 
tehnologije, ki so se pridružile k že 
znanim delovnim metodam, so dobitna 
kombinacija za slehernega poslovnega 
partnerja, ki lahko s pomočjo Forever 
krenejo proti lepši prihodnosti, je dejal 
regionalni direktor Forever Srbije dr. 
Branislav Rajić. 
Tudi na svetovni ravni smo prepoznavni 
po našem proizvodnem programu. 
Popoln marketinški načrt in izdelki 
uvrščajo podjetje Forever med najbolj 
znane svetovne znamke. Naj gre za naše 
napitke, prehranske dodatke, izdelke 
za osebno nego, kozmetične izdelke ali 
poslovne pakete, za vse velja vrhunska 
kakovost. To kakovost zaznavamo tudi 
v izkušnjah uporabnikov, vzporedno z 
dobrimi osebnimi izkušnjami pa se širi 
tudi slogan Forever: pomagati drugim do 
lepšega videza in boljšega počutja. Hvala 
gostujočemu predavatelju, managerju 
Siniši Blaškoviću, za odlično predstavitev 
palete izdelkov Forever Living Products!
»Od kod pa jaz v Forever? Začelo se je 
s priporočilom, nadaljevalo s poslovnim 
sestankom in celo vrsto informacij, ki 
so jim sledila potovanja, srečanja in 
pozitivno vzdušje med sodelavci. Začel 
se je življenjski slog Forever,« je dejala 
supervisorka Snežana Skalušević. 
»Zadovoljstvo se odraža v viziji 
poslovnega življenja, v tem, ko pomagamo 
drugim. Kako naprej? Preprosto je treba 
še naprej podpirati druge, da bi spremenili 
svojo miselnost o zdravju in življenju. To 
je obveznost vseh poslovnih partnerjev 

Forever!« Snežani želimo uspešno pot do 
ravni managerja in tudi veliko, veliko dlje!
Uspeh se bo prikazal že, če boste 
namesto ‘treba bi bilo’ uporabljali ‘treba je’. 
Uspeh sicer sam po sebi spodbuja dvome, 
vendar je te dvome mogoče premagajo 
z vero, stalnim delom ter z zavestjo, da 
pomagamo sebi in drugim. Odprtost 
pomeni, da sami pred seboj odpiramo pot 
do sprememb. Najuspešnejši poslovneži 
danes prepričano trdijo, da je mrežni 
marketing posel prihodnosti. Supervisor 
Novica Čarapić je doživel in preživel prve 
valove sprememb. Kot še naprej sledi 
metodi premagovanja osebnih strahov in 
boljšega gospodarjenja s časom, tako so 
tudi njegovi cilji postali veliko bolj jasni. 
Novica, pozdravljen v Forever!
Podjetje Forever Living Products ima svojo 
osebno izkaznico in mi smo ponosni na 
to. To ime nam odpira vrata, je v svojem 
predavanju poudaril senior manager 
Nebojša Knežević. V vseh državah, 
kjer živimo, so velike tržne danosti in s 
priznano mednarodno znamko lahko 
dosežemo veliko več. K boljšemu življenju 
podjetje zagotavlja nekaj, kar drugje 
ni samoumevno. To pa je priložnost. 
In ta priložnost je edinstvena, saj ne 
potrebujemo začetnega kapitala, posel pa 
lahko vodimo po svojih najboljših močeh. 
Če pa se pojavi težava, vam bo vedno 
na voljo sponzor, ki vam bo pomagal pri 
reševanju težav.
Sicer je uspeh relativen, vendar so 
koraki do njega dani: pridobiti izkušnje z 
izdelki podjetja, sprejeti odločitve, ki so 

potrebne za doseganje zadanih ciljev, ter 
pripraviti akcijski načrt s kratkoročnimi, 
srednjeročnimi in dolgoročnimi nalogami. 
»Če bomo povezali te člene v verigo 
in vztrajno sledili svojemu cilju, nam 
je uspeh preprosto usojen.« Uspešna 
poslovna ženska, mati, babica, gospodinja 
in strokovnjakinja, senior managerka 
Sonja Knežević je pravi primer za zgoraj 
napisano. Napredujte korak za korakom 
in boste prišli do uspeha. Hvala za odlično 
predavanje!
Po čem se kakovostne osebe razlikujejo 
od drugih? Po čem se razlikujejo uspešni 
ljudje od manj uspešnih? V čem je 
skrivnost, da se lahko kdo postavi na 
noge tudi po hudi nesreči, drugi pa 
zablokirajo za vse življenje? Skrivnost je v 
pristopu. Naša prihodnost v zasebnem in 
poslovnem življenju je odvisna od našega 
pozitivnega ali negativnega pristopa. Od 
tega, kako vidimo svet, ki je ukoreninjen 
v nas samih, saj so okoliščine ali naše 
najboljše prijateljice, lahko pa so tudi 
najhujše sovražnice. Od našega pristopa 
sta odvisni naša sedanjost in prihodnost. 
Dr. Marija Ratković je že devetnajst let 
članica Forever. Podjetje je spremenilo 
njeno življenje in mu dalo nov smisel. Kaj 
menite, je dr. Marija Ratković zadovoljna 
s svojim izborom? Ocenite vi, na osnovi 
njenih devetnajst let življenja Forever!

SUCCESS DAY 

         PODGORICA
Forever Living Products je v Črni gori stabilna poslovna 

dejavnost. Letos beležimo dvoštevilčno rast, res pa je, da je ta že 

nekaj let prisotna v našem poslu. Hvala vsem za še eno uspešno 

leto in za skupnost!

dr. Branislav Rajić
regionalni direktor

Forever Living Products Srbija



Od nekdaj sva se trudila zdravo 
prehranjevati, odkar pa imava dva 
majhna otroka, sva še bolj pozorna na to, 
saj je po mojem prepričanju pomembno, 
da spoznata, kaj je dobro uživati in čemu 
se izogibati. Seveda imajo vsi otroci radi 
čokolado in bombone, vendar smo za 
razvoj njihovega organizma odgovorni 

odrasli in ni vseeno, kakšno sled bo pri 
njih pustila industrijska proizvodnja živil. 

Najprej sva se znebila bele moke in 
kristalnega sladkorja. K sreči Bendegúz 
in Kincső tudi sicer ne jesta veliko kruha. 
Nekaj časa sem jima sama pekla kruh, in 
sicer iz zdravih sestavin.

Praviloma kuham za dva do tri dni in 
nerada vržem jedi v smeti. Od mesa 
uživamo predvsem perutnino in 
ribe, včasih pa tudi divjačino. Sama 
dajem prednost biološko pridelanim 
surovinam, običajno kupujem na zeleni 
tržnici, na terasi pa imam tudi sama 
nekaj posod zelenjave.

Moj soprog Róbert Varga in jaz sva že 
večkrat opravila program C9. V začetku 
se je nekajkrat zgodilo, da nisem prišla 
do konca, vendar je razlog za to bil 
v tem, da moja odločitev ni bila prav 
trdna in sem pač lažje posegla po 
prepovedanem. Res pa je, da mi je zdaj 
že petkrat do šestkrat uspelo. Zanimivo 
je, da sama sicer obožujem kavo, 
vendar je v času programa sploh nisem 
zaželela. Enako je bilo z ogljikovimi 
hidrati.

S programom C9 mi je prvič uspelo ne 
le doseči, ampak tudi ohraniti svojo 
idealno formo. Ob tem pa mi je program 
dal veliko energije, saj sem bila v tistih 
dnevih tudi v športu veliko boljša!
 
Preizkusila sva več receptov iz 
programov C9 in F15. Za vas sem izbrala 
jed, ki je enostavna za pripravo, ob tem 
pa zdrava in hranljiva.
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V NOVI RUBRIKI NAŠEGA ČASOPISA 
BOMO VSAK MESEC OBISKALI 
POSLOVNEGA PARTNERJA NA DOMU 
IN POSKUSILI NJENO ALI NJEGOVO 
PRILJUBLJENO JED, PRIPRAVLJENO 
PO RECEPTIH F15. NAŠA JANUARSKA 
GOSTITELJICA JE DIAMANTNO-
SAFIRNA MANAGERKA TÍMEA VARGA-
HORTOBÁGYI.
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Sponzorja: Ramóna Visnovszky 
& Gábor Bognár

Višja linija: Enikő Bezzeg, Éva 
Schwarz, Terézia Herman, Aranka 
Vágási in András Kovács, Miklós 
Berkics, József Szabó 

Plesna pedagoginja, športna 
trenerka in inštruktorica za 
zumbo že 15 let sama vzgaja 
svojo hčerko. Živita v mestu Eger, 
posel Forever pa gradi ob svojem 
delu.

Marcsi je o Forever prvič slišala leta 
2004. Za začetek je bila povabljena na 
Dan uspeha, vendar se je tam slabo 
počutila. »Manjkalo mi je samozavesti, 
mati samohranilka, ki je bila duševno 
na tleh. Sam blišč mi je bil tuj in sem si 
dejala: Čim dlje od Forever …«

Po štirih letih je Marcsi med iskanjem 
službe srečala Ramóno Visnovszky. 
»Tudi ona mi je predstavila Forever, 
vendar sem jo zavrnila z običajnim 'jaz 
nisem takšna'. Očetu sem kupila nekaj 
izdelkov in jih priporočala tudi drugim 
ter pomislila, da bom pač s tem opravila 
obvezne kroge in imela mir pred njimi. 
Kmalu me je Rami poklicala in na 
moje veliko presenečenje z veseljem 
povedala, da so bila moja priporočila 
odlična. Deset oseb od desetih je želelo 
kupiti izdelke in so mi bile hvaležne, ker 
sem pomislila prav nanje. Jaz pa sem 
se bala, da me niti na ulici ne bodo več 
hoteli prepoznati! Rami me je vprašala, 
ali ne bi resno začela delati. Pa sem se 
odločila in sva krenili.«

MÁRIA JORDÁN    
MANAGERKA
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ZNANJE 
JE  TREBA 

DELITI



Čez pol leta je Marcsi dosegla raven 
supervisorja, le za las je zgrešila raven 
assistant managerja. »Ogromno smo 
delali, vendar ni zadostovalo.« In je 
zanos znova pojenjal. Da bi zadeva bila 
še hujša, je ostala brez službe pa še iz 
podnajemniškega stanovanja je morala. 
Kot pravi: »V mojem življenju je nastal 
prazen prostor. Tudi Forever me ni 
zanimal.«

Iz prepada jo je dvignila zumba, ki je v 
njenem življenju postala prava strast. V 
začetku leta 2011 je organizirala skupine 
in vse več je bilo udeležencev. »Če 
dobimo podporo višjih sil, gremo brez 
ovir in vprašanj po svoji poti. Takrat sem 
našla svoje mesto.«

Na tej točki bi lahko pomislili, da se v 
življenju Marcsi Forever ni več pojavil, 
saj se je našla v svojem poklicu, njena 
kariera se je bližala vrhu, pa tudi 
samozavest se ji je vrnila. »Prav ta 
pozitivna sprememba in osebnostni 
razvoj sta mi dala nov zalet za gradnjo 
posla. V izdelke sem vedno verjela in jih 
tudi uporabljala. Kljub temu pa je bila v 
meni neka zadržanost, neki strah. Nisem 
hotela mešati zumbo s Forever, da ne 
bi moji učenci pomislili, da jim karkoli 
vsiljujem.«

Potem pa se je zgodilo nekaj zanimivega. 
Na pouku zumbe je udeležencem posel 
in izdelke začel priporočati eden od 
poslovnih partnerjev Forever. »Najprej 
sem se grozno počutila, saj so vsi vedeli, 
da sem tudi sama v Forever. Nato pa 
sem si dejala: Ne jezi se na druge, ampak 
se zberi in delaj! In sem začela bolj 
konkretno in glasno govoriti o izdelkih. 
Ugotovila sem, da je okoli mene veliko 
ljudi, ki me imajo radi in tudi jaz njih. 
Če jim res želim dobro, potem koristnih 

informacij ne smem zadržati le zase. Ne 
gre za prodajo niti za to, da bi vsiljevala 
nekomu nekaj, česar si ne želi, le 
pripovedovati moram o tem, v kar sama 
verjamem. Če smo prepričani, da je neka 
stvar dobra in zanesljivo deluje, potem 
tega znanja ne smemo skrivati, ampak 
ga moramo deliti z drugimi. V tem je 
prava odgovornost!«

Marcsi pa je imela dobre izkušnje, saj je 
minilo že nekaj let, pa nobene ura pouka 
zumbe ni zamudila zaradi bolezni – 
zahvala za to pa gre izdelkom in gibanju. 
Prepričana je, da gibanje ni gosposka 
razvada, ampak temelj negovanja 
lastnega telesa.

Kakor se je večalo število gostov in so 
bile njene skupine vse večje, je tudi sama 
postala merodajna. »Videla sem, da me 
imajo za verodostojno, da prisluhnejo 
mojemu mnenju. Velika je odgovornost, 
če nate gledajo kot na vodjo. Po 
pojavu konkurence sem se bolj resno 
začela ukvarjati s poslom. Ogovorila 
sem dekleta, se ukvarjala z njihovimi 
težavami, jih informirala, medtem 
pa se učila in izobraževala. Izdelke je 
začelo uporabljati vse več mojih učenk, 
vzporedno pa se je razvijala tudi moja 
skupina.«

Kot pogosto ugotavljamo: v Forever 
bodo resnično uspešni tisti, ki jih okolica 
spoštuje tudi na drugih področjih 
življenja in so ta kapital sposobni 
unovčiti. Poklicno življenje in mreženje 
sta se vzajemno krepila tudi pri Marcsi. 
Kljub temu pa je bilo na raven managerja 
treba počakati še nekaj časa. »Ni šlo čez 
noč, saj nikomur nisem vsiljevala ne 
izdelkov ne posla. Pomembnejša zame je 
bila iskrena skrb za drugega, saj je večina 
ljudi lačna prav tega. Če je kdo bolan, se 
je treba ob fizičnem zdravljenju bolezni 

ukvarjati tudi z dušo. Zelo spoštujem 
svoje goste, poslovne partnerje, vsak 
dan se jih trudim spomniti na to, da 
so vsi dragocene osebe. Lahko bi kdo 
dejal, da vlagam preveč časa in energije, 
vendar je neverjeten občutek opazovati, 
kako se odpirajo, kot popki na cvetlicah.«

Kako pa Marcsi gleda na uspeh zdaj, 
ko je napredovala na višjo raven? Gre 
za končno ali pa le za eno od vmesnih 
postaj? 

»Čeprav to ni bil nikoli moj cilj, sem 
zadovoljna. Ne želim si kariere ali 
bogastva, raje bi okrepila in razširila 
svojo skupino, da bi ta novica prišla do 
čim več ljudi. Rada bi pomagala.« Njen 
priljubljeni rek je: Vse je tako, kot mora 
biti!

Danes je že hvaležna tudi za neuspehe 
in padce, saj so ti oblikovali njeno 
osebnost. »Težave in naloge smo dobili 
mi sami in jih moramo tudi premagati 
sami. Vedno bodo preizkušnje, 
vendar če bomo na težave gledali 
kot na naloge, ki jih je treba rešiti, 
ne bomo oboleli, ampak nas bo tudi 
to okrepilo. Uravnoteženost, mir, 
ponižnost, potrpljenje, ljubezen in 
samospoštovanje – moj nekdanji jaz 
ni prepoznal teh lastnosti, pa tudi tega 
ne, da sem po duši pogumna, zabavna 
in pravi boem. Moja skupina je majhna, 
vendar udarna. So kot jaz in sem zelo 
ponosna nanjo. Rami pa sem neizmerno 
hvaležna.

Vsak kamen, ki ga vržemo v vodo, 
povzroči valovanje … tako tudi mi 
delujemo na druge. Če bom v svojem 
življenju sprožila veliko valov v svojem 
okolju, potem se je že izplačalo za vso 
energijo, ki sem jih vložila, in za vse 
spremembe!«

MÁRIA JORDÁN    
MANAGERKA
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Bara Imre
(sponzorja: Bara Imréné & Bara Imre )

Berecz Botondné & Berecz Botond
(sponzor: dr. Szénai László)

Bubanj Nenad & Tufegdzic Ivana
(sponzorja:  Natasa Tapavica & Ilija Makojevic)

Grundfelder Norbert
(sponzor: Berkics Miklós )

Györe Zoltán
(sponzorja: Zubikné Farkas Mónika & Zubik Pál)

Istokné Horváth Ildikó & Istok Ferenc
(sponzorja: Donkó Zoltánné & Donkó Zoltán )

Knábel Norbert & Knábelné Nagy Katalin
(sponzor:ja Huszti Erzsébet  & Pálkövi Tamás )

Pintér Tünde
(sponzor: Leveleki Anita)

Arbanas Predrag
Bencsik Irén
Berente Ilona

Bogdán Noémi Gyöngyi
Bogdanovic Natalija

Bővíz Piroska Beatrix
Danyi Gábor

Franka Józsefné
Frey Lajos

Gajdobranski Marijana
Gerván Csaba Etele

Gyulainé Kondész Erika
Hegedűs Kinga

Hermesz Rita
Juhászné Kovács Judit

Józan Viktória
Keller Zsuzsanna

Kerekné Nagy Erzsébet
Kis Gabriella

Komondi Julia
Légrádiné Eichemer Mária

Németh Anikó
Nikolic Ugljesa

Olasz Etelka
Pénzes Jánosné

Petró-Fazekas Melinda

Prettl Nándor
Somogyiné Kovács Ágnes Csilla

Szakács-Módos Eszter
Szilágyi Enikő

Szolga Bernadett
Tanics Zsolt

Tihanyi Zoltán Pál
Tóth László

Vuckovic Bozidar
Vörös Tamás

Wojtovicz Hajnalka

Forever je vse boljši in odličnejši.

S 1. januarjem stopi v veljavo novo pravilo, po katerem se za napredovanje na višjo raven oziroma 
doseganje ravni supervisorja, assistant managerja in managerja ne glede na vašo matično državo 
upoštevajo globalne kartonske točke iz vseh držav, kjer gradite posel!
Si želite še več? Čeprav bo ta sprememba poslovne politike v veljavo stopila šele 1. januarja, smo se 
odločili, da bomo pri vašem napredovanju že upoštevali tudi decembrske kartonske točke!
Zdaj vas ne more nič več ovirati pri gradnji globalnega posla! #DiscoverForever

Želimo vam nadaljnjo uspešno gradnjo mreže!
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Da bi lahko nekaj imeli, 
morate najprej postati 
nekdo. Če želite zaživeti 
s polnimi pljuči Forever, 
morate najprej postati 
Forever manager.

Vsak lahko doseže uspehe, 
le če ima cilj in če se preda 
doseganju cilja. Kadar bo 
vsak obsedel, ostanite vi na 
nogah.

Vse je tako, kot mora biti.

Dobro prihaja tistim, ki 
verjamejo, še boljše prihaja 
tistim, ki so potrpežljivi, 
najboljše pa prihaja tistim, 
ki ne odnehajo.

 Dr. Saša Avakumović
(sponzor: Dr Predrag Radivojevic)

Jordán Mária  
(sponzorja: Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor)

Danko Šimac & Lucija Šimac
(sponzorja:  Stjepan Belosan & Snjezana Belosa)

Nataša Tapavica & Ilija Makojević
(sponzorja: Boro Ostojic & Mara Ostojic)



Sponzorja: Nikoletta Szabó 
& Szabó György
Višja linija: Klaj Ágnes, 
Bezzeg Enikő, Schwarcz Éva, 
Sebők Judit, Láng András & 
Hajcsik Tünde, Bakó Józsefné 
& Bakó József, Fekete Zsolt & 
Ruskó Noémi, Leveleki Zsolt, 
Herman Terézia 
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Misli hitro, govori hitro, njegov zanos je nekaj 
neverjetnega. Kar izžareva energijo in željo po 
dejanjih. Vsi ga poznamo, če ne z odra, pa iz športa 
ali televizijskih zaslonov. In če imamo srečo, bomo 
pozdravili njega, ne pa njegovega brata dvojčka 
Györgya. Kot se za športnika spodobi, je Péter Szabó 
pravi borec. Vendar ničesar ni dobil zastonj. 

PÉTER SZABÓ   
Eagle Manager in 
član ekipe Global F.I.T.

USPEHU JE TU IME
PONIŽNOST 



Moj pristop v začetku, ko sem začel s tem poslom, ni bil pravi. 
Predvsem sem želel izboljšati svoje gmotno stanje in se mi je 
priložnost, ki jo je ponujal Forever, zdela privlačna. Vendar je moj 
ego preprečeval sprejem informacij. Imel sem sicer nekaj lepih 
dosežkov, vendar kar sem sezidal, se je vedno znova in znova 
porušilo. Potem pa sem šel na neko predstavitev in ugotovil, da 
so veliko bolj preprosti ljudje veliko bolj napredovali od mene. Pa 
sem si dejal, da je dovolj sprenevedanja, napočil je čas, da si uredim 
svoje življenje. Če so oni zmogli, potem bo tudi meni uspelo. Dojel 
sem, da deluje ta posel iz naše duše. Bilo mi je jasno, da se moram 
zbrati, saj sem tako o sebi kot o poslu imel veliko boljše mnenje, 
kot so kazali moji dosežki. 

Gotovo se ni bilo lahko soočiti s tem.
Čutil sem, da moram znova premagati samega sebe. Začel sem 
delati red v sebi, prebral več sto knjig, poslušal veliko tonskih 
posnetkov, napisal sem zbirko pesmi in izdelal zgoščenko o 
samosugestiji. V meni se je porodila želja posaditi misli v druge. 
Misli, ki bodo izboljšale njihovo življenje. Seveda pa je do tega 
pripeljalo dolgo obdobje zorenja.

Imeli ste že več kot 30 let. Ali niste bili še dovolj zreli?
Da bi razumeli situacijo, morate vedeti, da se je v mojem življenju 
zgodila tragedija: pri dvanajstih letih sem izgubil očeta. Odpeljal 
naju je na trening, on je zunaj igral nogomet, mi smo v dvorani 
vadili in smo se v nekem trenutku ustavili, midva z bratom 
dvojčkom Gyurijem sva se pa pogledala. In v tem trenutku so prišli 
povedat, da je očetu postalo slabo. Niso ga uspeli rešiti. Za naju je 

to bila tako huda tragedija, da je brat postal tako agresiven, da so 
ga morali zdraviti, jaz pa sem postal popolno nasprotje njega, vse 
sem zadrževal zase. Vse do svojega 36. leta nisem kazal čustev, in 
medtem ko sem si tako zelo želel biti ljubljen, sem bil tekmovalen z 
vsem. Zveza s soprogo mi je bila v pomoč pri urejanju čustvenega 
sveta, vendar je življenje pač takšno, da sva se čez čas razšla. Vse to 
pa je bilo potrebno, da bi pri 36. dohitel svojo dušo, spremenil svoj 
pristop in postal resnično uspešen v tem poslu.

Od leta 2015 je vaša skupina nenehno med prvimi desetimi, na 
ravni regije pa ste na sedmem mestu.
Rekel bi, da so se zadeve dokaj dobro razvijale. Vendar zasluga ne 
gre moji genialnosti, ampak skupini ter sistemu, v okviru katerega 
delujemo. Moja sponzorka je moja svakinja Nikoletta Szabó, 
delam z njo in z bratom dvojčkom. Veliko sta prispevala k uspehu. 
Skupino sem poimenoval Skupina uspeha. Tu so sami dobri ljudje. 
Vsi bijejo tudi svoje bitke v življenju, kljub temu pa trdo delajo. 

In ohranjate raven te uspešnosti?
Da. In ni nobenih frustracij. Spremenila se je kakovost mojega 
življenja. Maja 2016 sem uspel doseči raven eagle, do naslednje 
uvrstitve na to raven zdaj manjka 20 točk. Torej križarjenje z ladjo je 
že doseženo, moj naslednji cilj pa je zagotoviti še bolj kakovostno 
pomoč za učinkovito delovanje. Uspehu je tu ime ponižnost.

Ta stavek je resnično daleč od začetkov.
Popolno nasprotje. Takrat sem krenil zaradi ega, zdaj pa so v fokusu 
tisti, ki so se odločili, da mi bodo sledili. Pomembni so njihovi cilji in 
sam služim temu, da bi jih dosegli.

Zdrava samozavest pa je še vedno pomembna.
To je nekaj drugega. Samozavest je tisto, ko nekaj obvladaš. Ego 
pa se pojavi, ko se hočeš dokazovati. Zame je velika čast stopiti na 
oder, pravo veselje pa je, ko na odru vidim člane svoje skupine.

Dosegli ste poslovno raven managerja. Načrtujete 
napredovanje? 
Če merimo v točkah, tudi danes presegam povprečno managersko 
raven. Nekoč sem mislil, da je to delo. Danes je veliko več: zelo rad 
se družim z ljudmi, s katerimi delam. Nekoč sem delal za denar in 
zadeva ni delovala tako, kot deluje danes, ko je moj cilj učinkovito 
pomagati drugim. Ampak veste, kaj je hecno? Da se tak pristop 
veliko bolj izplača, kot če je cilj nekoga s silo iztisniti dosežke iz 
drugih. 

Zaradi česa je super skupina super?
Člani so pozorni drug do drugega, so složni in ne šteje le število 
točk, ampak tudi človečnost. Ko smo skupaj, nikoli ne gledamo 
na to, do katere ravni je kdo prišel. Zame je pomembno ohranjati 
dober občutek, da bodo resnično čutili pripadnost skupini. In 
seveda največ zahtevam od sebe, ker je zgled najboljši učitelj. 

Omenili ste, da delate v posebnem sistemu. Kaj to pomeni? 
S pomočjo 'offline' orodij smo izdelali odličen spletni sistem. 
Ko se pogovarjamo z drugimi, smo mi Forever. In to je velika 
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odgovornost in seveda tudi priložnost. Zato je pomembna 
pripravljenost, saj bomo le tako lahko dali največ od sebe. 
Najboljše za drugega. Izdelki so odlični, vendar gre pri tem poslu 
tudi za razvoj človeka. Vendar če sem iskren, je moja želja postati 
uspešen na svetovni ravni.

Kaj za vas pomeni raven eagle? 
Mejnik, ki kaže, da smo na pravi poti. Sicer pa vedno pristopam 
k poslu, kot da bi pravkar začel. Za prihodnje leto sem si kot 
cilj zadal Chairman’s Bonus. Iščem osebe, ki želijo doseči raven 
managerja in so tudi pripravljeni uresničiti svoje načrte.

Katere tehnike iskanja so se izkazale za uspešne? Kako 
najdete svoje ključne osebe. 
Lahko jih najdem kjerkoli, kamor se obrnem. Veliko je tistih, ki 
poiščejo mene, res pa je, da ne znam, pa tudi ne želim sodelovati 
s komerkoli. Delam s tistimi, pri katerih čutim, da se izplača. Takim 
predam vse informacije ne glede na to, ali bomo kdaj sodelovali. 
To se namreč pokaže šele v praksi.

S kom se najbolj razumete? 
Kakšne ljudi privlačimo, je odvisno od naših trenutnih vibracij 
in miselnosti. Torej je v veliki meri odvisno od nas samih, kakšna 
bo naša skupina. Zato se izplača biti čist in zanesljiv. Sam 
sem praviloma na isti valovni dolžini z ljudmi, ki so odprti do 
podjetništva, ki si želijo tu in zdaj spremeniti svoje življenje na 
kakršnemkoli področju in jim ustreza moj pogled na svet. Zelo 
težko prenašam, kadar kdo ne izpolnjuje svojih ciljev. Ovira 
sodelovanja je tudi, če kdo ne more ali noče ničesar vložiti v svoj 
razvoj. 

Kako poteka vaš delovnik ali teden?
Od 8. do 11. ure so vsak dan treningi. Ob ponedeljkih, sredah in 
petkih sem od poldneva do enih na crossfitu. Vmes pa seveda 
usklajujem termine in odgovarjam na vprašanja v zvezi z izdelki. 
Potem se srečujem s člani skupine ali pa jim pomagam pri poslu. 
Večino časa pa iščem nove kandidate. 

Verjetno si kdaj privoščite tudi sprostitev? 
Seveda. Kdor se ne zna sprostiti, se tudi napeti ne zna. Vendar 
stalna napetost in pripravljenost čez čas prinašata le povprečne 
rezultate. Jaz pa nočem biti povprečen.

Poznamo vas z odra, pa tudi iz športnega življenja, saj 
ste bili mladinski svetovni prvak v rokoborbi, madžarski 
državni prvak v kategoriji odraslih, celo član olimpijske 
reprezentance. Vam športna preteklost pomaga pri gradnji 
posla? 
Ogromno. Odlično prenašam monotonijo, sem vztrajen in 
usmerjen k ciljem. Za vse to se lahko zahvalim športu. Hodim 
lahko tako dolgo, dokler hočem, ne pa le do točke, ko se 
utrudim. In v mojem življenju je vedno deloval sistem. Nikoli pa 
nisem bil zaposlen. Tudi tu je vse odvisno od mene, nihče me ne 
sili k ničemur in sam sprejemam odločitve.

Vam je lažje kot športniku promovirati zdrav življenjski slog 
in priporočati pakete? 
Sem verodostojen. Ali je lažje … moje življenje je pač takšno, 
kot sem si ga naredil. Sicer pa šteje le to, ali uspete učinkovati 
na nekoga, ki ga srečate. Že 30 let treniram, po dveh desetletjih 
vrhunskega športa se že 13 let ukvarjam s skupinskimi in 
osebnimi treningi in filozofija našega podjetja je usklajena s to 
mojo življenjsko filozofijo. K sreči izdeluje Forever izdelke odlične 
kakovosti, s katerimi je užitek delati. 

Kaj menite, zakaj nekateri tako težko spremenijo svoj 
življenjski slog? 
Dejstvo je, da gre za izziv, vendar je prav tako, saj lahko 
pomagamo veliko ljudem. Velikokrat zaidejo s poti, vendar ta 
program v devetih dnevih omogoča toliko doživetij uspeha, 
da se potem lažje nadaljuje. To pa pomeni, da je veliko bolj 
uspešen kot vse druge metode. Veliko odzivov potrjuje to 
mojo trditev.

Kaj svetovati tistim, ki se resno odločijo, da bodo leta 2017 
začeli z zdravim življenjskim slogom? 
Naj bodo potrpežljivi do sebe, naj ne zahtevajo preveč 
od sebe, naj se veselijo svojih dosežkov. Pomembna je 
postopnost, ne pa velike spremembe naenkrat. 

Verjetno velja ta pristop tudi pri gradnji mreže?
Vsekakor. Ljudje vedno precenjujejo to, kar se tu lahko doseže 
v letu dni, in podcenjujejo to, kar lahko dosežejo v sedmih 
letih. Do odrešitve pa pridejo le tisti, ki vztrajajo vsaj toliko 
časa.
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Osnovna sestavina naših 
odličnih izdelkov je aloja, 
zato si prizadevamo pridelati 
le najboljše rastline. V suhih 
podnebnih okoliščinah uspeva 
več kot 400 vrst aloje, vendar 
je le ena znana po svojih 
pomirjevalnih lastnostih. In 
to je Aloe barbadensis miller. 
Njene učinkovine kožo vlažijo, 
mehčajo in hranijo.

Od rastline 
do izdelka 
in do vas



S svojo znanstveno, inovacijsko, raziskovalno-
razvojno skupino je Forever edino podjetje 
na svetu, ki se ukvarja z alojo in je vertikalno 
integrirano. Zavezali smo se, da vam bomo 
pošiljali le alojo najboljše kakovosti. 

LASTNI NASADI
V Forever pogosto pravimo: Le najboljše! 
Prepričani smo, da so prav naši nasadi aloje tisto 
idealno mesto, kjer lahko postavimo najstrožja 
merila.

Da bi celoten nadzor kakovosti imeli v svojih 
rokah, so nasadi v južnem Teksasu, v dolini Rio 
Grande in Dominikanski republiki pod nadzorom 
in v lasti podjetja Forever. Naš dominikanski 

nasad se razteza na približno 6500 hektarjih in 
je tako največji nasad aloje na svetu. Tako je pod 
našim nadzorom celotni proces od sajenja do 
razvrščanja rastlin, v celoti nadziramo metode 
križanja in gnojenja, spravilo, skladiščenje in 
tudi prevoz. Ko predelani gel aloje prispe v naše 
proizvodne enote, smo tako prepričani o njegovi 
kakovosti. 

Medtem ko pridelujemo in predelujemo alojo, 
naši strokovnjaki razvijajo načine, da bi zagotovili 
najbolj svež in najučinkovitejši izdelek. Menimo, 
da nam je narava z alojo podarila čudovito 
darilo, naši raziskovalci pa se trudijo izkoristiti 
vse danosti te rastline. Prav zaradi tega stalno 
razvijamo tako postopek spravila kot patentirani 
postopek stabiliziranja, saj je naš namen ohraniti 
rastlino v najbolj sveži in najučinkovitejši obliki. 

Da bi zagotovili kakovost na najvišji ravni, 
vse do danes ohranjamo in nadziramo ročno 
sajenje sadik, spravilo in postopek predelave. Z 
idealnim kombiniranjem lastnosti rodovitnih tal, 
temperature in padavin pridelujemo alojo najvišje 
kakovosti. V nasadu v Dominikanski republiki 
imamo več kot 30 milijonov rastlin in na teden 
naberemo več kot 450 tisoč kilogramov aloje.

TEMELJNI KAMEN NAŠEGA POSLA
Ko je ustanovitelj Forever Living Rex Maughan 
načrtoval dinamični razvoj Forever, je bil 
eden njegovih glavnih vidikov pridelati 
najkakovostnejše izdelke sveta. Rex je 
nenehno vztrajal pri kakovosti in to se do 
danes ni spremenilo. Nič ga ni moglo ustaviti 
pri teh prizadevanjih. 

Forever Living pri vsakem koraku procesa 
pridelave zahteva vzorno kakovost in s tem 
zagotavlja najboljši pridelek, ob tem pa je 
pomembno, da surovina v izvirnem stanju pride 
do naših proizvodnih enot. 

Da bi pridobili najbolj svež gel aloje, se pobrani 
listi obdelajo v nekaj urah, saj le tako pridejo do 
izraza blagodejne lastnosti aloje. To pa hkrati 
pomeni, da delamo z najčistejšimi surovinami, ki 
jih daje ta svet.

Kot ste verjetno že sami ugotovili, se resnično 
veliko ukvarjamo z alojo. Ta čudežna rastlina 
nas po eni strani navdihuje, po drugi strani pa je 
osnova naših izdelkov za nego kože, kozmetičnih 
izdelkov, prehranskih dodatkov in izdelkov za 
osebno higieno. To spodbuja našo skupino za 
raziskave in razvoj k vedno novim inovacijam, ki 
nam omogočajo prenovo v vsakem novem letu 
ter predstavitev več novih in še bolj kakovostnih 
izdelkov. Čim več vemo o aloji, tem raje jo imamo.  
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 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: 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, Pillich Kálmán u. 1., 
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.  

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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Örömmel mutatjuk be 

II. KVALIFIKACIJSKO OBDOBJE: 
Od 1. januarja 2017 do 30. aprila 2017

KDO SE LAHKO UVRSTI?
Vsak novi ali stari poslovni partner, ki bo v marketinškem načrtu napredoval vsaj eno raven 

v primerjavi s svojo sedanjo ravnijo. Z ravni novega kupca (novus customer) se lahko kvalificirate le z 
uvrstitvijo na raven supervisorja. Sodelujejo lahko tudi ponovno sponzorirani in tisti, ki so na osnovni 

6 mesečnega pravila za nove kupce izbrali novega sponzorja.

POGOJI UVRSTITVE V MOTIVACIJSKI PROGRAM
• 1. Stopite raven višje! Napredujte vsaj eno raven višje po marketinškem 
programu v primerjavi s svojo sedanjo uvrstitvijo! Tisti, ki ste na ravni novega 
kupca (novus customer), dosezite vsaj raven supervisorja.

• 2. Bodite aktivni v kvalifikacijskem obdobju od prvega meseca vašega 
vstopa (4 cc osebno priznanega nakupa, če se nakup v vrednosti vsaj 1 cc 
opravi pod lastno šifro). Torej če ste vstopili 15. januarja 2017, potem 
od 1. februarja.

• 3. Po napredovanju v času kvalifikacijskega obdobja morate od meseca, 
ko ste napredovali, v skladu z ravnijo svoje uvrstitve imeti ustrezno število 
osebnih in nemanagerskih točk!

A) Če ste na ravni managerja ali višje, vsak mesec zberite vsaj 25 osebnih in 
nemanagerskih točk cc.

B) Če ste assistant manager, 12 cc (4 cc aktivnosti + 8 cc) vsak mesec.

C) Če ste supervisor, 12 cc (4 cc aktivnosti + 8 cc) vsak mesec.

Če ste se vključili pred začetkom kvalifikacijskega obdobja, potem morate 
ne glede na to, kdaj boste stopili raven višje, v vsakem mesecu kvalifikacijskega 
obdobja ohraniti aktivnost.
 
                                                 Potujte z nami v Poreč! 

 



PROGRAM ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJA OTROK 
Kaj je bilo narejenega do zdaj?
V petih razpisnih rokih je bilo prijavljenih 142 projektov, sofinanciranje 
pa smo zagotovili desetim ustanovam:

Vrtec Gyermekálom Emőd  
(152 otrok): 123.500 Ft 

Vrtec Csókai Pápa  
(90 otrok): 116.500 Ft

COGITO ÁMK, Osnovna šola 
dr. Krepuska Géza, Somoskőújfalu 
(137 otrok): 124.000 Ft

Vrtec Tesz-Vesz, Monor 
(166 otrok): 150.000 Ft

Vrtec Napraforgó Piliny  
(24 otrok): 130.000 Ft

Fundacija Varázsceruza, podružnični vrtec Mesevár Miskolc 
(105 otrok): 140.000 Ft

Vrtec Napsugár Jánoshida 
(99 otrok): 130.000 Ft

Vrtec Csemeteliget z dnevnim varstvom Sződliget 
(175 otrok): 150.000 Ft

SKUPAJ PODELJENO:  1.064.000 Ft

ŠTEVILO OTROK, KI OBISKUJEJO 
SOFINANCIRANE USTANOVE 948 OSEB



Božične čestitke
Pri nakupu novembrske in decembrske 
številke časopisa Forever Magazin vam bomo 
podarili božično čestitko, ki so jo v zahvalo 
poslovnim partnerjem Forever ilustrirali 
majhni umetniki iz vrtcev, ki so prejele 
sredstva iz programa Kids. Na naši božični 
zabavi bodo vsi, ki bodo prikazali čestitke, 
prejeli posebne nagrade.

Namen programa?
Promocija zdravega življenjskega sloga 
otrok in staršev v vrtcih in osnovnih šolah na 
Madžarskem, opozoriti na pomen zdravega 
prehranjevanja in gibanja ter na boljšo 
kakovost življenja v čistem, urejenem okolju. 
Skratka, na pomen ohranjanja zdravja. 

Kdo se lahko prijavi?
Sredstva v maksimalni višini 150.000 forintov 
lahko prejmejo jaslice, vrtci in osnovne šole 
oziroma fundacije, društva, ki podpirajo 
oziroma upravljajo te ustanove.

Način prijave?
Izključno s prijavnico, ki se po elektronski poti 
pošlje na e-naslov foreverkids@flpseeu.hu. 
Za prijavnico lahko zaprosite na zgornjem 
e-naslovu ali v spletni trgovini flpshop.hu 

ob istočasnem nakupu časopisa Forever 
Magazin. Rok za prijavo je vsak mesec do 20.

Kdo odloča o prispelih projektih?
O dodelitvi sredstev odloča tričlanska 
komisija v sestavi soaring managerka Terézia 
Herman, diamantni manager Miklós Berkics 
in safirni eagle manager József Szabó. 
Komisija vsak mesec izmed prijavljenih izbere 
po dve ustanovi. 

Glavna merila za izbor projektov: 
- razdelanost prijave
- utemeljenost proračuna
- prisotnost vrednot in načel, ki jih v zvezi z 
zdravim življenjskim slogom zastopa Forever
- velikost ciljne skupine
vključenost staršev, družin

Kako lahko podprete 
program Kids?
- Pri osebnem nakupu oziroma ob nakupu 
v madžarski spletni trgovini zaprosite za 
časopis Forever Magazin ali FIT and Beauty 
Magazin!

- Vključite se med naročnike ForeverTelefon 
Elit Flotta! ForeverTelefon bo z vsakim novim 
naročnikom program Kids podprl s ceno 
enega izvoda časopisa.

Forever Madžarske je letos poleti začel izvajati programa podpore 
otrok Forever Kids. Namen programa je prek razpisa vsaka dva meseca 
podpreti dve ustanovi za otroke na Madžarskem pri izvajanju programov 
za spodbujanje zdravega življenja otrok. Sredstva za podporo projektov 
zagotavljamo iz prejemkov od prodanih izvodov časopisov Forever Magazin 
in FIT and Beauty. Program se bo nadaljeval tudi v letu 2017. Upamo, da 
bomo z vašo pomočjo vse več otrokom omogočili bolj zdravo življenje. 

PROGRAM ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJA OTROK 





Rex. Hm, ni lahko govoriti o njem. Je fantastičen človek, mogoče sploh ni za ta svet. Če le 
pomisliva nanj, se spomniva tisočih zgodb. Saj to ni normalno. Saj je on šef. In spodobi se, da 
se šefov bojimo in jih sovražimo. Vendar njega preprosto ne moreš ne imeti rad.
Pred leta sva z nekaj managerji, med njimi sta bila tudi Imre Máté Kiss in Éva Gecző, bila 
namenjena v Phoenix, kjer je potekal Forever Super Rally, vendar smo se tja odpravili kakšen 
teden pred začetkom prireditve. Prvo presenečenje smo doživeli že na londonskem letališču, 
kjer je naproti prihajal Rex. Si predstavljate? V Londonu … V jakni z napisom Forever in 
priponko na zavihku. Takoj smo se ustavili, se pogovarjali in se skupaj slikali. Kot se je izkazalo, 
se je pravkar vračal iz Južne Afrike, z enomesečnega popotovanja po Forever Resort´s. 
Tudi po dolgem potovanju je z veseljem z nami prebil čas do poleta. (Med slikanjem so nas 
opazovali tudi drugi potniki, jaz pa sem hudomušno dejal, da je on Sean Connery, ampak v 
inkognitu. No, takoj je završalo kot v čebelnjaku, tudi drugi so se hoteli slikati z njim!)
Skupaj z njim smo prispeli k letalu in sem ga seveda spoštljivo spustil naprej pri vstopu. 
Vendar je odklonil in dejal: Jaz moram videti, kako vi vstopate v letalo!
Čez kakšno uro je Rex prišel iz prvega razreda. Zanimalo ga je, ali je vse v redu, in nam vsem 
predal nekaj drobnih darilc … Pri pristanku se žal nismo srečali in bi se lahko ta zgodba kar 
tu končala, saj je že tako bilo čudovito doživetje. Zgodba o enemu najbogatejših oseb sveta, 
vodji našega podjetja in njegovi pozorni človečnosti. Vendar zgodbe še ni konec!
Čez nekaj dni sva svoje managerje peljala v Scottsdale, k plazi Forever. Bilo je zvečer, okoli 
pol devetih. Medtem ko smo si ogledovali center, je iz garaže pripeljal bentley, se ustavil, okno 
se je spustilo in nagovoril nas je sam Rex:
- Kaj pa vi?
- Pripeljala sva managerje, da bi jim pokazala naš center, sem dejal presenečen.
- No, kar z menoj! In je pospravil dokumente s prvega sedeža, mene posedel ob sebi, druge 
pa na zadnje sedeže. Verjetno mi boste verjeli, da sem ostal brez besed.
Zapeljal je do garaže in vmes poklical svoj soprogo Ruth ter dejal: Draga, tu so moji 
madžarski prijatelji, še malce se bom zadržal z njimi. (Razumete? A res razumete?!)
In se je začela prava katarza. Nas pet je obhodilo ves center Forever. Vse je bilo prazno, le 
mi smo se z njim sprehajali! Potem pa smo ugotovili, da nismo sami. Ko smo vstopili v veliko 
sejno dvorano, je tam sedelo celotno vodstvo. Gregg, Aidan, Navaz, Gary, Dr Z., VSI! Do 
poznih večernih ur so se pripravljali na reli. Rex nas je poimensko predstavil vsem. Mi pa smo 
znova ostali brez besed ob tem, ko so vsi vodilni Forever prekinili sejo in nam podali roko 
ter našli prijazno besedo za vsakogar od nas. 
Na koncu nas je Rex povedel v svojo delovno sobo, nato pa v zasebno stanovanje, kjer ima 
edinstveno knjižno zbirko, dragocene kipe in antično pohištvo neverjetne lepote ter darila 
in zasebna pisma ameriških predsednikov, od Nixona, Carterja vse do Obame. In vse to je 
pokazal izključno nam. Trajalo je kar nekaj ur. Mi pa smo le nemo stali, včasih se nasmejali 
in kot da bi se čas ustavil. Nikoli ne bom pozabil solz v njegovih očeh, medtem ko nam je 
pokazal rokopis romana Edgarja Alana Poeja, ki ga je 'našel' na otoku Samoa. V tem človeku, v 
njegovih očeh, je toliko strasti, ljubezni in ponižnosti, da bi lahko spremenil ves svet. In Rex ga 
je resnično začel spreminjati … 

Gospod moj, daj mu večno življenje! Prosim te, le njemu!

István Halmi in Rita Mikola Halminé
diamantno-safirna managerja

REXU MAUGHANU
Moja zgodba o 



Jordán Mária
Rusák Patrícia & Cseke Máté András
Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Dr. Szénai László
Huszti Erzsébet & Pálkövi Tamás
Lehoczky Enikő
Zachár Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Donkó Zoltánné & Donkó Zoltán
Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter
Klaj Ágnes
Éliás Tibor
Dr. Rokonay Adrienne & Dr. Bánhegyi Péter
Gulyás Melinda
Zubikné Farkas Mónika & Zubik Pál
Hegedűs Árpád & Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Györe Zoltán
Horváthné Vámos Éva
Simac Danko & Simac Lucija
Bara Imréné & Bara Imre
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet

Sziklainé Bán Hajnalka & Sziklai Gábor
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Bara Imre
Hajdu Ildikó Rózsa & Hajdú Kálmán
Majoros Éva
Dr. Fábián Mária
Rajnai Éva
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédey Károly
Szolnoki Mónika
Lomjanski Stevan & Lomjanski Veronika
Dr. Dósa Nikolett
Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida
Dobai Lászlóné & Dobai László
Korenic Manda & Korenic Ecio
Dr. Kolonics Judit
Dr. Király Tünde & Nagy Károly
Rimócziné Németh Erika & Rimóczi Attila
Almási Gergely & Bakos Barbara
Láng András & Hajcsik Tünde
Szabóné Dr. Szántó Renáta & Szabó József

Ostojic Boro & Ostojic Mara
Tapavica Natasa & Makojevic Ilija

Berkics Miklós
Brumec Andreja

Siklósné Dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona

Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin & Dr. Seres Endre
Zsiga Márta

Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Zsidai Renáta

Bubanj Nenad & Tufegdzic Ivana
Leveleki Zsolt

Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor
Belosa Stjepan & Belosa Snjezana

Szabó Péter
Tóth János

Jakupak Vladimir & Jakupak Nevenka

1. raven
Bezzeg Enikő 

Ostojic Boro & Ostojic Mara
Zsidai Renáta
Zsiga Márta

2.raven
Jakupak Vladimir & Jakupak Nevenka

Schwarz Éva
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 

& Dr. Seres Endre

3.raven
Leveleki Zsolt





Pomirjevalni balzam za ustnicez alojo, 
ki varuje vaše ustnice pred učinki sonca in vetra.

Vlažilno olje jojobe 
in pomirjujoča aloja

Osvežujoči občutek meteUVA/UVB


