




Januar je minil neverjetno hitro, jutri je že februar in še malo pa bo poletje! Na zadnje januarsko jutro sem se 
zbudil in nisem mogle verjeti svojim očem: v primerjavi z januarjem lani Forever Madžarske in balkanske 
regije beleži petodstotno rast, kar kaže na to, da lahko pričakujemo rekordni promet (nestrpno sem 
pričakoval večer!). Dragi naši kupci, graditelji mreže, poslovni partnerji, preprosto ste senzacionalni! 
Ustvarjamo čudeže v srednji in jugovzhodni Evropi. Ali pa se preprosto prebujamo? Izplačalo se je učenje, 
delo in razvoj: prihajajo pravi dosežki.

Temelj našega delovanja je nenehno pridobivanje novega znanja. Vsi želimo vedeti 'kako', in to čim prej. 
Forever Academy je že prisoten v osmih državah in je odprt za vse, ki si želijo novega znanja, ključa do 
vsakdanjih vprašanj. Imamo najboljše predavatelje na svetu, naj gre za spletno gradnjo mreže ali običajni 
mrežni marketing. Vi, ki ste šele začeli graditi poswl, pridite na vse prireditve in sledite nasvetom svojih 
sponzorjev! Če pa ste že redni kupci naših izdelkov, potem prosite za namige, da bi v naših državah vsi s 
polnim zadovoljstvom govorili o Forever!

Za nami stoji neverjetno dinamično razvijajoča se multinacionalna družba Forever Living Products Int., ki 
stalno širi svoje površine za pridelavo in z vodenjem družine Maughan razvija izdelke, medtem pripravlja 
in zagotavlja vsem nam najboljši marketinški sistem, ki deluje tudi na globalni ravni. 

Ko sem pisal zadnje vrstice, je minil tudi zadnji dan januarja in prihajajo prvi podatki. Januarja beležimo 15 
odstotno rast prometa! Čestitke in zahvala vsem, ki ste vsaj malo (ali veliko) prispevali k temu neverjetnemu 
rezultatu. Pričakujem vas na odru marčevskega dneva uspeha, kjer bomo skupaj slavili!

 Naprej, Forever!

dr. Sándor Milesz 
državni direktor  

Začelo se je naše leto
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7500cc+    Člani GLT
Gidófalvi Attila & Gidófalvi Kati
Szabó József

5000cc+
Berkics Miklós 
Krizsó Ágnes

2500cc+
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Klaj Ágnes
Leveleki Zsolt
Lexné Gidófalvi Zsanett & Lex Ákos
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Rusák Patrícia
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre
Tóth Sándor & Vanya Edina
Vágási Aranka & Kovács András
Varga Géza 
& Vargáné Dr. Juronics Ilona

Varga Róbert 
& Varga-Hortobágyi Tímea

1500cc+
Almási Gergely 
& Bakos Barbara
Becz Zoltán 
& Kenesei Zsuzsanna
Bezzeg Enikő
Tomislav Brumec 
& Andreja Brumec
Marija Burus & Bosko Burus
Csuka György 
& Dr. Bagoly Ibolya
Fekete Zsolt
Ferencz László 
& Dr. Kézsmárki Virág
Halomhegyi Vilmos
Sonja Jurovic 
& Zlatko Jurovic
Kis-Jakab Árpád 
& Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Knisz Edit

Manda Korenic 
& Ecio Korenic
Jadranka Kraljic-Pavletic 
& Nenad Pavletic
Lapicz Tibor
Majoros Éva
Menkó Éva
Dr. Milesz Sándor
Nagy Katalin
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Orosházi Diána
Patkós Györgyi & Patkós Péter
Patkós Edina Anna
Dr. Marija Ratkovic 
Dr. Samu Terézia 
& Bruckner András
Schwarcz Éva
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Szegfű Zsuzsa & Pintér Csaba
Szépné Keszi Éva & Szép Mihály
Utasi István & Utasi Anita
Zachár-Szűcs Izabella 
& Zachár Zsolt

FOREVER GLOBAL RALLY  2018



Level3
Berkics Miklós

Level2
Tóth Sándor & Vanya Edina

Level1
Almási Gergely 
& Bakos Barbara
Dr. Dósa Nikolett
Fekete Zsolt
Hajcsik Tünde & Láng András
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Hegedűs Árpád 
& Hegedűsné Lukátsi Piroska
Heinbach Jószef  
& Dr. Nika Erzsébet
Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida
Klaj Ágnes
Manda Korenic & Ecio Korenic
Lapicz Tibor
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski

Majoros Éva
Rusák Patrícia
Dr. Rokonay Adrienne 
& Dr. Bánhegyi Péter
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre
Szabóné Dr. Szántó Renáta 
&  Szabó József
Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter
Varga Géza 
& Vargáné Dr. Juronics Ilona
Varga Róbert 
& Varga-Hortobágyi Tímea
Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Zsidai Renáta
Zsiga Márta

CHAIRMAN’S BONUS 2018
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ZAČELO SE JE NOVO LETO! V LETU 2018 SE BO PRI 
FOREVER LIVING PRODUCTS VELIKO DOGAJALO. 
PRAZNOVALI BOMO 40. ROJSTNI DAN, OB TEM PA 
LETO 2018 NAMENILI OTROKOM. TUDI NAŠ PRVI DAN 
USPEHA SO PREVEVALE TE VREDNOTE. PROGRAM 
STA POVEZOVALA DIAMANTNO-SAFIRNA MANAGERJA 
RÓBERT VARGA IN TÍMEA VARGA-HORTOBÁGYI.
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BUDIMPEŠTA 20. JANUAR 2018 

DR. SÁNDOR MILESZ  
Pripravljamo se na pomembno obdobje, 
vsem vam pa želim prekrasno novo leto! 
Otroci so naša prihodnost, torej si želim, 
da bi se jih čim več rodilo. Seveda pa 
bomo posebno pozornost namenili 
tudi mladim in delno tudi na njihovo 
željo odprli tekmovanje Forever Talent, 
v katerem bomo iskali nadarjene 
osebe in s tem dali veliko veselja tudi 
občinstvu. Naš letošnji namen je obenem 
spodbujati vzgojo za zdravo življenje 
in opustitev škodljivih navad. Naj se 
vsak vaš dan začne z mislijo, da imate 
poslanstvo – Forever namreč dela za vso 
državo. In ta poklicanost je praviloma 
povezana tudi s prihodki: v tem letu 
želimo promet povečati za 15 odstotkov. 
Zgradimo državo Forever, bodite vi njeni 
polnopravni državljani!

SUCCESS DAY 
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LÁSZLÓ FERENCZ IN DR. VIRÁG KÉZSMÁRKI, 
SENIOR MANAGERJA
Virág: „Izdelki Forever imajo tudi v zimskih mesecih prav posebno 
vlogo. Ker je vreme vetrovno in hladno, nas zaradi neposrednih in 
posrednih vremenskih vplivov pogosto zebe, trepetamo in se naše 
žile zaradi mraza vse bolj krčijo. Ko pa se znižuje preskrba tkiv s 
kisikom, se manjša tudi naša odpornost. Pogoste temperaturne 
spremembe so še posebno obremenjujoče za otroke in starejše, 
marsikdo poišče zdravniško pomoč zaradi bolezni dihal, vnetja ušes 
oziroma znakov nahoda in posledic mraza. Hladno vreme pa vpliva 
tudi na naše duševno stanje: pozimi smo nerazpoloženi in se hitreje 
utrudimo. V tem času je optimalna temperatura v stanovanju 19 
do 21 stopinj Celzija, zato nastavimo termostate, vendar bodimo 
pozorni tudi na vsebnost vlage. In zaradi slabega vremena nam 
še ni treba opustiti vsakodnevnega gibanja. Za regeneracijo kože 
uporabimo izdelke, ki vsebujejo alojo in jojobo. Ne pozabimo zaužiti 
ustreznih količin tekočin in seveda pomislimo tudi na prehrano. 
V tem času je naš imunski sistem potreben posebne pozornosti. 
Čarobne besede so: probiotiki, prebiotiki, Q10, arginin in propolis. 
Uporabljajte čim več izdelkov na osnovi naravnih sestavin.

László: „Ko sem krenil v življenje, sem imel veliko ciljev, vendar 
sem čez čas ugotovil, da cilji, ki sem jim sledil, niso bili pravi. 
Danes vam želim povedati ne le to, da imejte cilje, imeti morate 
svoje osebne cilje! Pozabite na to, da morate ugoditi družbenim 
pričakovanjem. Pri meni je trajalo kar osem let, da sem našel sebi 
dostojen cilj, kar pomeni preveč izgubljenega časa. Moja napaka 
je bila, da sem se predolgo ubadal s tem, kaj bodo rekli drugi, 
zato sem skrival, s čim se ukvarjam. Dolgo me je skrbelo tudi, da 
bom neuspešen. Danes že vem: poskusi niso neuspeh, učenje ni 
neuspeh. To je preprost posel, zato se ne zapletajte. Potrebno je 
veliko manj, kot si mislite. Vsi imamo možnost biti uspešni. In nikoli 
ne morete vedeti, kakšne procese bodo sprožili današnji dogodki. 
Lahko dosežete karkoli, tudi zvezde! 
Danes je moja največja želja postati nekdo: ne eden v množici, 
ampak prav TISTI eden. Da pa bi postali nekdo, se morate gibati 
med drugimi, se učiti. Če bi pred osmimi leti prisluhnil nasvetom, bi 
verjetno dosegel veliko več. Hkrati pa sem prepričan, da se lahko 
čez pet let zgodi marsikaj. Želim vam veliko uspehov in ne pozabite: 
tudi vi zmorete!

PROGRAM ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA 
SLOGA OTROK FOREVER KIDS
Na prireditvi smo predali tudi čeke dobitnikov 
decembrskega natečaja. V okviru programa smo v 
približno poldrugem letu 36 otroškim ustanovam razdelili 
blizu pet milijonov forintov.

UVRSTITVE
Supervisorji, assistant 
managerji, uvrstitev 
na osnovi totalnih in 
nemanagerskih točk ter 
regionalnih točk Top1 in 
totalnih world točk Top1.
Predaja diplom Sonya, 
aktivnost 2+6cc, 60cc+, 
100cc+, uvrstitve 
Forever2drive, managerji, 
vodilni managerji, assistant 
supervisorji.
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MELINDA GULYÁS, SOARING MANAGERKA, 
SENIOR EAGLE MANAGERKA
Nihče se ne rodi kot podjetnik – tega se je treba naučiti. 
Če nam uspe, postane to poseben življenjski slog. Z 22 leti 
izkušenj vam lahko povem, da se izplača, saj lahko sami 
upravljate svoje življenje. Svoje odločitve sprejemamo 
sami, vendar je treba vse pretehtati. Če želite biti uspešni 
v mrežnem marketingu, se naučite čim več o čustveni 
inteligenci! Dobro je tisto podjetje, ki služi vašim osebnim 
ciljem, z njim pa pridobi tudi vaša okolica. Dobro podjetje 
je finančno uspešno, v dobrem podjetju vas cenijo in tudi vi 
cenite druge, ne nazadnje pa nam dobro podjetje zagotavlja 
kakovostni prosti čas. Forever je posel medčloveških 
odnosov. Prizadevajte si vsem dati najboljše. Temelj našega 
uspeha so zadovoljni uporabniki izdelkov in prav izdelki 
so tista vrednota, ki prinaša tudi denarne tokove. Naša 
naloga je profesionalno svetovanje, priporočanje izdelkov in 
usposabljanje svojih poslovnih partnerjev. Kot smo se naučili 
od svojih vodij: imejte radi to podjetje, imejte radi sebe.
Najpomembnejši steber ste vi sami. Sama sem se odločila 
postati ključna oseba. Poleg tega  vam želim, da imate 
brezpogojno podporno skupnost, saj so vaš uspeh, vaši 
prihodki in energija v rokah vašega mentorja. Vaš naslednji 
steber naj bo osnovno delo in učenje; moje življenje je 
osebnostni razvoj. Knjiga sanj, beležka ciljev … Odločite se 
končno, kako želite živeti. Imejte pogum za sanje. Delaj več 
in še več!
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ZABAVNI PROGRAMI: 
Novoletni valček
Predstava Flóre Bánhegyi

DR. NIKOLETT DÓSA, SENIOR EAGLE 
MANAGERKA
Pred 18 leti, ko je dohodek, ki sem ga zaslužila v tem 
poslu, večkratno presegel mojo zdravniško plačo, sem dala 
odpoved in se od takrat ukvarjam le še s Forever. Čutila sem, 
da je to moj svet. Učiti se hočem, ker tako lahko spremenim 
svojo prihodnost. Takrat še nisem vedela, da bom nekoč 
z enim samim prenosnim računalnikom gradila mrežo ne 
glede na to, na katerem koncu sveta sem. In se izplača! 
Začnite denimo s poslovno stranjo v družbenem mediju, 
ki ji dodate ustrezno profilno sliko. Seveda pa to še zdaleč 
ni dovolj, vedeti morate predvsem, koga želite nagovoriti s 
tem, kar boste tam pokazali. Ni nujno, da bomo vsi uspeli 
vse nagovoriti, izberite svojo ciljno skupino. Temelj vsega je 
poznavanje samega sebe: kakšni smo in komu smo lahko za 
zgled? 
Mi ne le načrtujemo svoje življenje, ampak tudi pokažemo 
pot. Tudi zato je pomembno, da so vsebine, ki jih delimo, 
naše lastne. Ne posnemajte drugih, premislite, kaj je tisto, 
kar želite vi sami povedati in deliti z drugimi.
Skupaj hoditi po poti, delati za skupne cilje, rasti in se 
razvijati na osnovi istih informacij – to je pomembno. Kar 
pokažemo, naj bo pozitivno in privlačno. Ne pozabite: veliko 
je tistih, ki vas opazujejo, čeprav se še ne želijo pokazati. 
Vidijo vas delati, vedo, da je potrebna predanost in tudi to, 
kar se lahko v tem poslu doseže. In v nekem trenutku bodo 
pristopili k vam. 



TERÉZIA HERMAN, SOARING MANAGERKA
Vse, kar si želimo in bi radi doživeli vse življenje, je to, da 
nas cenijo. Da nas priznavajo, da smo pomembni za vse, ki 
jih mi spoštujemo. V tem poslu boste deležni spoštovanja in 
boste spoštovali druge. Ustvarjamo sredino, ki je plodna, v 
kateri smo lahko vsi tisto, kar si želimo. Seveda pa je treba 
v to vložiti tudi svojo osebnost. Kako postati učinkoviti? 
Začnite se učiti, spoznajte pomen poznavanja samega sebe. 
Kmalu boste ugotovili, da bo vaš posel tako uspešen, kot 
ga še lahko prenese vaša osebnost. Svojo priponko nosite 
odgovorno in cenite tudi najnižjo raven uvrstitve.
Vsi ste dragoceni, sicer vas danes ne bi bilo tu, ne bi izbrali 
te skupine. Razvijajte sebe, razvijajte svoj posel! Dajte 
svojemu okolju nekaj, kar ga bo vedno spominjalo na vas. 
Bodite optimisti. V tem poslu se bogatimo z nasmehom. 
Naučite se vse o izdelkih in marketingu, imejte skupne 
cilje, saj je to resnično skupinska igra. Kot na vseh drugih 
področjih življenja tudi tukaj podobno privlači podobno. Naš 
posel je mogoče posnemati, je preprost in odličen. Gradijo 
ga prireditve. Ta posel je življenjsko delo. Učite se od tistih, ki 
so nad vami, in poučujte vse, ki so pod vami. Bodite sopotnik 
tistim, ki so na isti ravni kot vi. In predvsem: vedno imejte 
pred seboj, kako daleč ste prišli. Če se boste naučili veseliti 
se uspehov drugih, boste to dobili tudi povrnjeno.
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Predavateljica: Edit Tánczos Naslov predavanja: Mednarodna in nacionalna pravila etičnega neposrednega trženja
Čas predavanja: 28. februar 2018.

Pogoj za udeležbo na predavanjih: najmanj raven assistant supervisorja. Cena vstopnic: 1000Ft/dogodek. Spletne vstopnice lahko 
kupite na strani http://rallytv.flpshop.hu/. Spletno predavanje je na ogled v času predavanja (od 18. ure) po vstopu in kliku na polje 

SPLETNA ODDAJA.  
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TRX je osnovni vadbeni pripomoček funkcionalnega treninga, 
ki se lahko uporablja kjerkoli, na poljubni stopnji kondicije in za 
doseganje različnih stopenj telesne pripravljenosti. Z njegovo 
uporabo pridobimo energijo, kondicijo, koordinacijo in prožnost, 
obenem pa razvijamo stabilnost trupa. Gre za fantastično 
priložnost za športnike, pa tudi za tiste, ki želijo zaradi svojega 
izboljšanega življenjskega sloga okrepiti svoje funkcionalne 
mišice. Še več: ta pripomoček je odličen tudi pri rehabilitacijskih 
aktivnostih. 

Zame je TRX ljubezen na drugi pogled. V začetku se mi je 
njegova uporaba zdela dokaj težka, ko pa sem spoznala 

nekaj drobnih prijemov, sem takoj ugotovila, kako neverjetne 
možnosti skriva ta pripomoček, ki ga lahko uporabljamo doma 
ali na prostem, celo ob drevesu. 

Filozofija TRX: Namesto naprav uporabite svoje telo. Z njim 
lahko izvajamo številne naloge, vse je prepuščeno naši 
fantaziji. Na zahtevnost vaj lahko vplivamo z upoštevanjem 
fizičnih zakonov. 
Vendar vam priporočam, da se pred nakupom pripomočka 
obrnete na strokovnjaka, ki vam bo predstavil pravilno uporabo 
in izvedbo vaj. V pomoč vam bomo tudi v centru Forever v 
Budimpešti.

FEBRUARSKI 
PROGRAM GIBANJA 
PRIPOROČA:
Csilla Dezső 
profesorica telovadbe
funkcionalna trenerka
TRX-trenerka

TRENINGI F.I.T. V 
CENTRU FOREVER 
LIVING PRODUCTS V 
BUDIMPEŠTI:

Torek od 10. do 11. 
ure: Bernadett Albert
osebna trenerka – 
zumba, izboljšanje 
kondicije, trening v 
parih, krožni trening.

Četrtek od 11. do 12. 
ure: Csilla Dezső  
TRX, vadba 
za hrbtenico, 
funkcionalni trening.

Pogoj za udeležbo 
na treningu je nakup 
paketa Vital5, C9 ali 
F15 na svoje ime v 
zadnjih 30 dnevih. 

Udeležba brezplačna!

PREMAKNITE SE
15 MINUT NA DAN ZA BOLJŠE POČUTJE
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TRX Mid Row
1. Obrnite se z obrazom 
proti TRX v poljubnem kotu, 
naslonite se nazaj, roke naj 
bodo iztegnjene, noge v 
rahlem razkoraku, naslonite 
se na ramena.

2. Potegnite se k TRX tako, 
da komolci ostanejo spodaj 
ob strani in v liniji s telesom. 
Ponovite 8- do 12-krat.

Bodite pozorni: telo naj 
ostane iztegnjeno, glava v isti 
liniji s trupom, lopatice naj 
bodo sklenjene in pri tem ne 
spustite medenice.

TRX Standing 
Hip Drop
1. Povežite trakova TRX 
in se z obema rokama 
primite za ročaj, s 
sklenjenimi nogami se 
postavite ob obešenem 
traku in položite roko 
na glavo.
2. Bok izbočite rahlo 
vstran. Ponovite 8- do 
12-krat v obe strani.

Bodite pozorni: Telo 
naj bo iztegnjeno in 
ravno, roko držite na 
vrhu glave, vsi sklepi 
naj ostanejo v isti liniji.

TRX Chest Press
1. Postavite se s hrbtom proti obesi, 
noge razkoračite do širine ramen, roke 
iztegnite naprej in vzporedno pred 
telesom. Postavite se v poljubnem kotu.
Bodite pozorni: Telo naj bo iztegnjeno, 
glava dvignjena, lopatice sklenjene, pri 
tem pa ne spuščajte medenice.
2. Nagnite ne naprej, vmes malce 
razprite roke in komolce zvijte v pravem 
kotu. (Podobno, kot če bi delali sklece.) 
Ponovite 8- do 12-krat.

Bodite pozorni: Telo naj bo iztegnjeno 
v isti ravnini, glava pokončna, komolci 
v liniji z rameni, zapestja ne obračajte 
nazaj.
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TRX Crunch (naslon na roko)
1. Vpnite stopalo v držalo in se namestite s 
hrbtom do obese. Naslon na roko v položaju 
deske. 
Bodite pozorni: Telo naj bo iztegnjeno, 
stopala iztegnite nazaj, ne spuščajte in ne 
dvigujte medenice. Glava naj ostane v liniji s 
telesom.

2. Dvignite boke, skrčite nogi do prsi in jih 
nato iztegnite. Ponovitev: 8- do 12-krat.

Bodite pozorni: Glava naj ostane v liniji 
s telesom, ne potiskajte je nazaj. Bodite 
pozorni, da vam medenica ne pade od 
zaleta, ko se vračate na izhodiščni položaj.

TRX Hamstring Runner 
1. Postavite se z obrazom proti TRX, pete namestite v ročaj za noge. Lezite na hrbet in se z rokami naslonite ob 
telesu, stopala naj visijo. Dvignite medenico od tal tako, da bo celotno telo v isti liniji.
Bodite pozorni: stopala ohranite vzporedno drugo ob drugem.
2. Skrčite eno nogo. Nato, kot da bi tekli z dvigovanjem kolen, zamenjajte nogi. Ponovite 8- do 12-krat z vsako 
nogo.

Bodite pozorni: Z obema nogama pritiskajte enako na držalo, da se elastika ne bi prekrižala. Ne spuščajte 
medenice.

TRX Plank in TRX Side Plank  
(naslon na podlakti)
1. Vpnite stopalo v ročaj, namestite se s 
hrbtom proti obesi in se v položaju deske 
naslonite na podlaket.
Bodite pozorni: Telo naj bo iztegnjeno, 
medenice ne spuščajte in ne potiskajte 
navzgor. Glava naj bo v liniji telesa, 
komolec pod ramenom, roki vzporedno, 
z dlanmi se naslonite na tla.

2. Obrnite trup v eno stran, vmes 
dvignite roke do sredine in se postavite 
v držo stranske deske. Nato se vrnite v 
izhodiščni položaj in ponovite vajo tudi v 
drugo stran. Ponovite 8- do 12-krat v obe 
strani.

Bodite pozorni: Telo naj bo iztegnjeno, 
medenice ne spuščajte, glava naj ostane v 
liniji telesa.

PRI VSEH VAJAH BODITE POZORNI na pravilno dihanje (zrak izdihnemo, ko vlagamo energijo v vajo), na napetost elastike in na pravilno dinamiko vaj.
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BÉRES MÓNIKA  manager

KUHINJA 

FOREVER 
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Začinjen piščančji file na žaru 
s solato

Piščančji file na žaru

SESTAVINE:
15‒20 dag piščančjega fileja (na osebo) 
začimbe (timijan, rožmarin, peteršilj, mleti 
poper, sol)
oljčno olje

PRIPRAVA: 
Piščančji file narežemo na kose, začinimo, 
pokapamo z oljčnim oljem in za nekaj ur 
damo v hladilnik. V žar ponvi pri visoki 
temperaturi meso po dve minuti popečemo 
na vsaki strani.

Solata

SESTAVINE: 
1 šop mešane listnate solate
2‒3 koktajl paradižniki
za pest narezanih kumar
2‒3 kroglice mocarele 
1 žlica pešk granatnega jabolka 
indijski orešček 

Preliv:
oljčno olje in limonov sok v enakem deležu
ščepec mletega popra

PRIPRAVA:
Sestavine narežemo na kose in pomešamo 
v solatni skledi. Prelijemo s prelivom in 
postrežemo.

Renáta Zsidai, senior eagle managerka
Naša februarska gostiteljica je bralce časopisa 
Forever sprejela v svojem domu v Salgótarjánu. 
Renáta je že osemkrat opravila program C9 
in jed, ki jo priporoča, je povsem v skladu s 
priporočili programa. 

V desetih letih dela v zdravstvu sem se prepričala o pomenu 
zdravega prehranjevanja in življenjskega sloga. Resnično 
pa sem se za vse to začela zanimati šele pri Forever, zlasti 
od takrat, ko je podjetje na trg dalo programe spreminjanja 
življenjskega sloga. 
Tudi pri sebi sem ugotovila, da sem veliko bolj pozorna na 
prehrano in uživanje tekočin, na tem področju sem spremenila 
številne svoje stare navade. Ko sem prebrala zvezek prvega 
programa C9, sem bila prav presenečena nad tem, da k večini 
glavnih jedi kot prilogo priporočajo raznovrstne solate. Sama 
imam rada krompir na različne načine in tudi riž, vendar sem 
zahvaljujoč prav temu programu spremenila svojo prehrano, 
hkrati pa moram priznati, da si v začetku še predstavljati nisem 
mogla, kako lahko nasiti jed brez konkretne priloge. C9 me 
je naučil tudi pitja: zahvaljujoč priporočilu in sistemu uživanja 
tekočin sem se navadila in vzljubila čaj Aloe Blossom Herbal in 
Argi+ in vse to vgradila v svoje vsakdanje življenje. 
Jed, ki sem jo pripravila, je povsem v skladu s programi 
spremembe življenjskega sloga Forever, ustreza celo strogi 
postavki 600 kalorij. Priprava je preprosta in hitra, ni treba ure 
in ure preživeti v kuhinji. Kljub temu pa gre za zdrav, lahko 
prebavljiv in nasiten obrok, ki ga pričaramo na mizi.



Na dnu duše že vsi čutimo, kje smo se pregrešili pri novoletnih obljubah. 
Večina nas je dala obljube v zvezi z zdravjem, gibanjem, telesno težo in 
prehrano, saj so to najpomembnejši vidiki našega življenja. 

Ob vsaki takšni priložnosti verjamemo, da bomo prav zdaj spremeniti svoj 
življenjski slog, in dejansko začnemo z velikim zaletom. 

Preberemo in prisluhnemo vsemu, dobimo številne nasvete, potem pa delamo po 
svoje, saj najbolje znamo sami …

Zato hitro naletimo na večje ovire od tistih, na katere smo računali: na sebe. 
Navada je železna srajca in te večletne in desetletne navade usmerjajo naše 
življenje. 

Prav zaradi tega je težko paziti na vse, vpeljati spremembe in pridobiti nove 
navade. Nekaj časa nam sicer uspeva, dokler nam zalet dajeta vera in 
navdušenje. Vendar se je težko vrniti na pravo pot, če se preki ne proces in se 
zamajemo pri odločitvi – hitro se spet najdemo na starem tiru. 

V takih primerih zelo hitro najdemo izgovore, zunanje okoliščine, ki so krive za 
naše napačne odločitve. Ti izgovori sicer zvenijo dobro, vendar le prehodno. 
Nekje v sebi vemo in čutimo, da smo odgovorni mi sami, da smo spet nekaj delali 
narobe, da nismo bili dovolj vztrajni. Da bi ohranili vztrajnost, so na v pomoč 
dosežki pri kontrolnih točkah. Doživetje uspešnosti nam namreč daje novih moči, 
ki nam bodo v pomoč v težjih časih. 

Tudi meni so bile všeč različne rešitve na različnih življenjskih področjih. 
In vse bolj ugotavljam, da najbolj delujejo sistemi, ki dajejo oprijemljiva napotila, 
ki nas korak za korakom vodijo in nam omogočajo tudi stalni nadzor. 
Prav zaradi tega predlagam vsem, ki si želijo spremembo življenjskega sloga, da 
se oprimejo sistemov Vital5, C9 in F.I.T. 15!
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SLOGA FOREVER
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Gre za brezhibni sistem na znanstvenih temeljih in preizkušen v več kot 
sto državah sveta. Zbranih je veliko izkušenj, uporabnik pa prejme osebno 
prilagojeno pomoč. Za vse to potrebujete le nekaj malenkosti – tako kot na 
številnih drugih življenjskih področjih:

1. Odločitev, da boste naredili. Ne poizvedovanje, ne spraševanje, ne branje 
o tem, ampak odločitev.

2. Cilj, ki ga želite doseči. Lahko v devetih dnevih ali pa v več mesecih. 
Kaj želite doseči? Kako se želite počutiti? Kakšen nov videz si želite? Komu 
želite pomagati? Kaj je tisto, zaradi česar želite biti ponosni nase? 

3. Sledite sistemu korak za korakom! Odkljukajte, označujte z x, napredujte 
po načrtu. Za vsak cilj potrebujemo načrt, vendar v tem primeru to ni vaša 
naloga, saj so poznavalci že pripravili ustreznega.

4. Kontrolirajte. Opravite potrebne meritve! Ne prepogosto, saj če boste 
preverjali vsako minuto, ne boste opazili sprememb. Boste pa veliko težje 
našli nazaj na pravo pot, če ne boste pravočasno opravili kontrole nad 
dosežki.

5. Prosite in sprejmite pomoč. Presenečeni boste, koliko ljudi je že pred 
vami prehodilo enako pot. Na voljo je veliko izkušenj, ni se vam treba 
zaletavati v zid.

6. Bodite vztrajni. Za vse je potreben čas. Sprememba življenjskega sloga se 
začne z eno samo odločitvijo, vendar je potrebno vložiti kar nekaj časa, da bi 
opazili vidne spremembe in rezultate. 

7. Slavite. Opazite napredek in bodite ponosni nase.

8. Predajte svoje izkušnje. Tako bo ves svet boljši. Predstavljajte si, da 
ste obdani z osebami z lepšim videzom in boljšim počutjem kot nekoč. Res 
krasen občutek. Naš posel nam prinaša prav to in vi sami ste že naredili prvi 
korak do uspeha. Ne veste, kaj je treba narediti, da bi postali uspešni tudi v 
poslu Forever?

9. Potem se znova 
vrnite na 1. točko.

       DR. NIKOLETT DÓSA 
senior eagle managerka

zdravnica

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
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Vedno nam primanjkuje časa, pogosto sprejemamo odločitve po liniji 
najmanjšega odpora, denimo posežemo po hitri hrani, in to se nam zdi najbolj 
preprosta rešitev, čeprav našemu prehranskemu redu primanjkuje vitaminov in 
rudninskih snovi, ki so nujne za kakovostno življenje. Paket Vital5® ponuja pet 
izdelkov Forever, ki skupaj prispevajo k boljši kakovosti življenja, saj vsebujejo 
hranilne snovi, ki imajo pomembno vlogo pri doseganju lepšega videza in 
boljšega počutja. 

UČINKOVITO SOUČINKOVANJE MED IZDELKI
Vital5® vsebuje skrbno izbrane izdelke, ki so skupaj učinkoviti. Veliko večja je verjetnost 
uspeha, če boste izdelke uporabljali v okviru posameznega programa, kot pa če bi jih 
uživali posamično. 

Forever Aloe Vera Gel®

Zahvaljujoč svoji čistosti je gel Aloe Vera kot prvi prejel priznanje Mednarodnega znanstvenega 
sveta za alojo. Zahvaljujoč patentiranemu postopku ekstrakcije aloje tudi sami lahko doživite moč 
narave. 

Forever Active Probiotic® 

Forever Active Probiotic® vsebuje šest različnih probiotikov. Izdelek se pripravlja s patentiranim 
postopkom enkapsulacije. Tako bodo bakterije, ki so nujno potrebne za zdravo delovanje 
našega organizma, svoj učinek razvile prav v črevesju. Izdelek je hranilo, namenjeno v posebne 
medicinske namene, in se lahko uporablja le ob zdravniškem nadzoru. Uporaba izdelka se 
priporoča predvsem pri antibiotičnem zdravljenju poškodb črevesne flore, denimo okužbah želodca 
in črevesja. 

Forever Arctic Sea®

Izdelek Forever Arctic Sea® vsebuje ribje olje ter olje lignjev in oljčno olje, zato je bogat vir 
maščobnih kislin omega 3, EPA in DHA (ki prispevajo k pravilnemu delovanju srca) ter vitamina 
E. Vsebuje tri vrste čistega ribjega olja: olje sardele, lososa in trske. Izdelek je hranilo, namenjeno 
v posebne medicinske namene za bolnike z boleznimi srca in ožilja, in se lahko uporablja le ob 
zdravniškem nadzoru. 

ARGI+®

ARGI+® vsebuje aminokislino L-arginin, ki jo omenjajo tudi kot čudežno molekulo. Vitamini B12, 
B6 in folna kislina blažijo utrujenost, vitamin D ohranja zdravo funkcijo mišic, vitamin C pa 
spodbuja pravilno delovanje imunskega sistema. Prehransko dopolnilo, ki združuje blagodejne 
učinke vitaminov in sadja, našim napitkom daje prijeten sadni okus. 

Forever Daily®

Multivitaminsko prehransko dopolnilo Forever Daily vsebuje Complex® AOS in organizmu 
zagotavlja bogat vir hranilnih snovi. Patentirana formula izdelka vsebuje 55 vrst hranilnih snovi, 
ki jih kombinira z alojo in zagotavlja ustrezno dnevno količino vitaminov in rudninskih snovi. Da bi 
zagotovili tudi rastlinske hranilne snovi, vsebuje izdelek tudi sestavine zelenjave in sadja. Boljša 
kakovost življenja v eni škatlici.

PREPROSTA PREDSTAVITEV IZDELKOV 
ZA SPODBUJANJE SODOBNEGA 
PREHRANJEVANJA



POT, KI VODI DO KAKOVOSTNEJŠEGA 
ŽIVLJENJA
Naše telo je zgrajeno iz medsebojno povezanih celic, 
vlaken in organov. Sistem, ki ga tvorimo, si lahko 
predstavljate kot zemljevid s cestnimi povezavami, kjer se 
prepletajo avtoceste, glavne in stranske ceste. Pri Forever 
pravimo temu prehranska supermreža. Med uživanjem 
jedi in prehranskih dopolnil prav ta supermreža zagotavlja, 
da pridejo hranilne snovi do celic in vlaken, obenem pa 
poskrbi tudi za odstranitev odvečnih snovi iz organizma. 
Izdelki paketa Vital5® so izbrani tako, da spodbujajo tri 
ključne procese.

1. ABSORPCIJA
Pod absorpcijo razumemo biološki izkoristek hranilnih snovi, 
torej količino hranilnih snovi, ki jih lahko naš organizem 
absorbira. Čim več je takih hranilnih snovi, tem več je koristi 
za organizem. Paket Vital5® spodbuja absorpcijo hranilnih 
snovi na dva načina. Forever Aloe Vera Gel® in drugi 
napitki Forever Aloe Vera hranijo organizem. Forever Active 
Probiotic® je prehransko dopolnilo za posebne medicinske 
namene in vsebuje laktobacile in bifidobakterije (živo floro).

2. KRVNI OBTOK
Za optimizacijo absorpcije hranilnih snovi sledi naslednji 
korak, spodbujanje delovanja srca in ožilja oziroma 

krvnega obtoka, ki vitamine in rudninske snovi ponese v 
celice različnih organov. 

Forever Arctic Sea®

Forever Arctic Sea® je hranilo za posebne medicinske namene. 
EPA in DHA v izdelku spodbujata pravilno delovanje srca. 

ARGI+®

Argi+® vsebuje L-arginin, antioksidante in vitamine. Vitamini 
B12, B6 in folna kislina blažijo utrujenost in krepijo kondicijo.

Skupek teh dveh učinkovitih izdelkov spodbuja absorpcijo 
hranilnih snovi, medtem pa Vital5® ustvari osnove za 
druge izdelke. V prehranski supermreži prav ta dva izdelka 
pomenita prometno cestno povezavo.Ta dva izdelka dejansko 
tvorita obseg cest supermreže in hitrost prometa.

3. VGRADNJA HRANILNIH SNOVI
Vgradnja hranilnih snovi in njihov prenos do celic in tkiv je zadnji 
korak v delovanju supermreže. 

Forever Daily®

Izdelek vsebuje 55 vrst hranilnih snovi, med njimi es-
encialne vitamine in rudninske snovi za nadomeščanje 
vitaminov in mineralov. 
Vgradnjo in prevoz hranilnih snovi opravljajo vozila, ki jih 
prevažajo po supermreži.

Začnite se gibati!
Študije kažejo, da so tisti, ki se tedensko vsaj štiri- do 
petkrat gibajo, bolj zdravi, učinkovitejši pri izvajanju 

nalog in se tudi počutijo bolje. To sicer ne pomeni, da 
je treba ves prosti čas preživeti v telovadnici; lahko 
pa na delovnem mestu ali doma namesto dvigala 

izberete stopnice oziroma odidete na družinski 
kolesarski pohod. Pomembno je le: začnite se gibati!

Ne pozabite na 
vnos ustreznih 

količin tekočine!
Osem kozarcev (2 litra) vode na dan lahko 

povzroči sitost, opere organizem, prispeva k 
ohranjanju zdrave kože in spodbuja ustrezno 

delovanje organizma. 

Počitek in 
spanec!

Brez količinsko zadostnega in kakovostnega 
spanja se bo vaš organizem upočasnil, počutili 

se boste napeti in oslabljeni, pa tudi naloge 
ne boste mogli učinkovito opravljati. Sedem 
do osem ur spanja vas bo telesno in umsko 

osvežilo in se boste lažje pripravili na dan, ki je 
pred vami.

Vnesite barve v 
svoj prehranski 

red!
Z vzpostavitvijo prehranskega reda, ki 
je bogat s hranljivimi jedmi ter sadjem 
in zelenjavo, lahko svojemu organizmu 

zagotovimo potrebne vitamine in rudninske 
snovi, ob tem pa za dlje časa preženemo 

občutek lakote, hkrati pa se počutimo polni 
energije. 

Za posebne 
rezultate!

Zavezanost k doseganju boljše kakovosti 
življenja nam ponuja odlično priložnost, 
da svoj organizem krepimo z bogatim 

prehranskim redom, obenem pa 
ohranimo vitalnost svojega telesa. 

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
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Aloe Blossom Herbal Tea® 
Za nas je to najbolj fini čaj. Nizkokalorični 
napitek brez kofeina s popki aloje z okusom 
kitajskega cimeta in ingverja, dišečih 
klinčkov z Madagaskarja, pomirjujočega 
pimenta z Jamajke, pikantne pomarančne 
skorje (z veliko vitamina C), kardamomu, 
janežu, kamilici in listju robide ter gymneme 
sylvestre.

200   25 vrečk/paket

Priljubljen napitek družine!
Vonj, vzdušje, toplina, zakladnica okusov: 
to so značilnosti našega čaja, ki jih spoznamo 
takoj na prvi pogled. Ta čaj vas bo pomiril, 
hkrati pa osvežil tudi v zimskih dnevih.
Sama ga nikoli ne sladkam in ne dodajam 
ničesar, ker je zame popoln tak, kot je. 
Pa ne le vroč, ampak tudi hladen. 
Ko pa ga pogledamo od blizu, kaj kmalu 
ugotovimo, da je v tem zeliščnem čaju pravi 
čudež: ni je boljše kombinacije, kot je ta 
napitek, ki je zdrav, ga lahko dnevno uživamo 
in blagodejno vpliva na celoten organizem. 

DR. NIKOLETT DÓSA 
ZDRAVNICA
SENIOR EAGLE MANAGERKA

IZDELEK
MESECA

 



Ženske smo od dokaj nečimrne, zato 
ne preseneča, da je eden naših glavnih 
ciljev ohraniti lepoto in mladost. Seveda 
pa to ni lahko, saj kakor minevajo leta, 
tako se upočasni tudi krvni obtok, 
koža je vse bolj suha in ji primanjkuje 
hranilnih snovi. Upade tudi raven 
kolagena in elastina v koži, posledica pa 
je bolj povešena koža in seveda tudi vse 
več gub. 

Najpomembnejše in najbolj učinkovito 
orožje v boju proti staranju je preventiva. 
 
Staranje kože je naravni proces, ki ga 
pospešujejo zunanji dejavniki (okoljski 
vplivi, sončni žarki, vsebnost vlage, 
veter, skrajne vremenske razmere …), 
na katere nimamo vpliva. Prizadevajmo 
pa si zmanjšati negativne vplive 
dejavnikov, na katere lahko učinkujemo: 
nepravilno prehranjevanje, pomanjkanje 
telesnega gibanja, stres, kajenje, pitje 
kave in alkohola in premalo spanja. 
Pomembno je koži zagotoviti vlago. Gre 
za preprosto, vendar zelo pomembno 
nalogo. 

Uživanje ustreznih količin kakovostnih 
tekočin resnično pomladi kožo, saj 
je prav od vlage odvisna napetost, 
prožnost, gladkost in mladostnost kože. 
Če bomo svoji koži zagotovili vse, kar 
potrebuje, bo dalj časa ostala vidno in 
občutljivo mladostna. 

Naše podjetje pomaga pri ohranjanju 
mladosti z resnim raziskovalnim delom 
in odličnimi kozmetičnimi izdelki, ki so 
primerni za vsakdanjo profesionalno 
nego našega obraza. Mlajšim 
priporočamo izdelke Aloe Fleur de 
Jouvence, tistim, ki so že dlje časa mladi, 
pa izdelke kolekcije Sonya Skin Care!
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LEPOTNI          NASVETI
RITA HALMINÉ MIKOLA  

ČE UPOČASNITI STARANJE

 
...NAJPOMEMBNEJŠE IN NAJBOLJ 
UČINKOVITO OROŽJE V BOJU PROTI 
STARANJU JE PREVENTIVA. ... 

Bodite negovani, privlačni, lepi in zdravi 
– pa ne le v mladosti! Če vam bo to uspelo, 
boste uspešni v zasebnem življenju, pri 
delu in poslu. Če pa ste uspešni, boste 
bogati. Če pa ste lepi, uspešni, zdravi in 
bogati, boste tudi srečni. 

diamantno-safirna managerka 
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LEPOTNI          NASVETI

 
"Verjamem, da jo sam najbolje poznam, in 
vem, koliko energije je vložila, da bi spoznala 
skrivnosti nege kože in lepote. Rita Halminé 
Mikola je na tem področju naredila vse, kar so ji 
omogočili denar, čas in zakon. In je lepa. Najlepša 
petdesetletnica, ki sem jo kdajkoli videl – in to jo 
naredi verodostojno!"      

István Halmi

 
 

Najpomembnejši koraki nege kože 
so čiščenje, toniranje in vlaženje. V 
zgoraj navedenih kolekcijah so na 
voljo pripravki za te posege. Naši 
izdelki vsebujejo odlične učinkovine, 
med drugim beli čaj, lubje mimoze in 
hialuronsko kislino, ki je temeljnega 
pomena, saj je njeno izločanje po 25. 
letu starosti vse manjše. Navedene 
sestavine obnavljajo celice in vežejo 
nase vodo. 
 
Lani aprila je naše podjetje na trg 
poslalo nov revolucionarni izdelek za 
nego kože Infinite – torej ’neskončno’, s 
čimer nakazuje na brezčasnost oziroma 
neskončno mladostnost. Glavna 
učinkovina tega izdelka je aloja, vendar 
morate vedeti, na FLP ne uporablja 
izvlečka aloje, niti ne enega ali dva 
odstotka aloje, temveč patentirani 

stabiliziran gel aloje, ki je v posameznem 
izdelku vsebovan med 50 in 90 odstotki. 
Sama ne poznam boljše učinkovine 
proti staranju, kot je aloja! In podjetje 
moč te kakovostne aloje kombinira s 
sestavinami, ki nase vežejo vlago, da ta 
ostane v koži, spodbujajo razvoj kolagena 
in elastina ter sintezo hialuronske kisline. 
Ne zamerite mi, če ne bom začela 
naštevati sestavin, zadovoljite se s tem, 
da uporablja Forever izključno najboljše 
in najčistejše naravne učinkovine. Poleg 
tega pa kolekcija vsebuje tudi prehransko 
dopolnilo, ki od znotraj podpira mladostni 
videz kože in ščiti kožne celice. Na trgu 
danes ni izdelka s tako celovito vsebino 
učinkovin. 
 
Zakaj uporabljam le izdelke Forever? 
Ker je zame kakovost najpomembnejša! 
Izdelki za nego kože FLP so pripravljeni 
iz sestavin vrhunske kakovosti. V veliko 
veselje naše kože vsebuje vsak izdelek 
podjetja stabiliziran gel aloje, vitamine, 
antioksidante, rastlinske izvlečke in 
rudninske snovi. 
 
Naše podjetje pa ima tudi edinstvene 
izdelke, ki jih je dovolj uporabiti tedensko 
in dajo koži malce dodatne nege in 
razvajanja. Mislim na radirko za kožo, na 
masko za obraz marine in druge maske 
za napenjanje kože. 

Svetujem vam, da vse te izdelke redno 
uporabljate – tudi sama jih zjutraj in 
zvečer – in jih priporočite še drugim. 
Nega lepote je namreč industrijska 
veja, ki se v svetovnem merilu razvija 
z neverjetno hitrostjo, kar tudi nam 
omogoča visoko poslovno udeležbo 
in zaslužek. Za nameček pa dekleta 
obožujejo lepotna kozmetična srečanja!
 
Za konec pa je pomembno vedeti: 
harmonija duše in sreča pomladita 
ter polepšata vsak obraz, zato je 

izjemnega pomena pozitivna miselnost 
in notranja harmonija. Forever je 
poskrbel za to, da je nasmeh postal 
blagovna znamka, oziroma kot je dejal 
Charles Gordy: Nasmeh je najlepši 
kozmetični pripravek. Obstaja veliko 
dražjih izdelkov, učinkovitejšega pa še 
nimamo.
Ne pozabite na nasmeh! 

diamantno-safirna managerka 



Bodroginé Tõzsér Klaudia
sponzorka: Szórád Erzsébet

Feketéné Horváth Anita
sponzorka: Dr. Kolonics Judit

Hegedűs Tímea & Hegedűs Gábor
sponzor: Szabó György

Szőnyi Balázs 
sponzorka: Patkós Edina Anna
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SOARING MANAGER MANAGERS

Patkós Györgyi & Patkós Péter 
sponzorja: Altmann László & Kun Szilvia

Frey Lajos   
sponzorka: Kovács Erika

Bara Imre 
sponzorja: Bara Imréné & Bara Imre

„Never give up."»Boj je krut, in vendar je lep ta svet, 
če človek ostane to, kar je bil nekoč: 
svobodna duša in plemeniti učenec.«

Ady Endre

Imejte svoj cilj. 
»Človeku, ki ne ve, v katero luko je 

namenjen, noben veter ni po godu.«

Seneca

ASSISTANT MANAGERS

Alföldi Katalin 
& Alföldi Csaba
Ajtai Tibor
Bara Miklós
Bekéné Kéri Judit
Bikádiné Bársony Katalin
Dusan Cerovic
Vida Ciklic
Irena Hribar
Jakosa Tamás
Zeljko Kaic 
& Marija Bodrozic Kaic
Kasza Kinga
Klesitz Barbara
Lacziné Csillag Dóra

Martikán Mónika
Németh Andrea
Pusománé Bencsik Ágnes
Gordana Simijonovic 
& Ljubo Simijonovic
Milos Simijonovic
Jadranka Soldo
Szabó Bianka
Szabó Evelin Zsanett
Szegedi Zsuzsanna
Szentpéteriné Kapus Ilona
Szilvágyi Bianka
Szőnyi Ádám
Tivadar Erika
Marica Zlovolic

SUPERVISORS

 2017. 12. NEW   QUALIFICATIONS
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Frey Lajos   
sponzorka: Kovács Erika

Rácz Nikolett
Klaj Ágnes
Rusák Patrícia
Dr. Kolonics Judit
Ferencz László 
& Dr. Kézsmárki Virág
Krasznai Cintia

Kovács Erika
Dr. Kiss Ferenc 
& Dr. Nagy Ida
Zsiga Márta
Almási Gergely 
& Bakos Barbara
Hegedűs Árpád 
& Hegedűsné Lukátsi Piroska
Andreja Brumec
Dr. Berezvai Sándor 
& Bánhegyi Zsuzsa
Zsidai Renáta
Hollóné Kocsik Judit 
& Holló István
Frey Lajos
Szabó György 
& Szabó Nikoletta
Tanács Ferenc 
& Tanács Ferencné
Varga Géza 
& Vargáné Dr. Juronics Ilona
Rajnai Éva

Halmi István 
& Halminé Mikola Rita
Seres Máté & Seres Linda
Heinbach József 
& Dr. Nika Erzsébet
Dobai Lászlóné & Dobai László
Dr. Kardos Lajos 
& Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Lapicz Tibor
Szabóné Dr. Szántó Renáta 
& Szabó József
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária  
& Dr. Rédei Károly
Antalné Dr. Schunk Erzsébet 
& Antal Gyula
Zachár-Szűcs Izabella 
& Zachár Zsolt
Majoros Éva
Dr. Dósa Nikolett & Kis Norbert
Csuka György 
& Dr. Bagoly Ibolya
Éliás Tibor
Tóth Szilvia
Fekete Zsolt
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre
Dr. Németh Endre 
& Lukácsi Ágnes
Dr. Rokonay Adrienne 
& Dr. Bánhegyi Péter
Hajdu Ildikó Rózsa 
& Hajdu Kálmán
Szabó Tímea & Szabó László
Háhn Adrien
 

FOREVER2DRIVE

1.RAVEN:
Olivia Emilia Gajdo

3.RAVEN:
Vágási Aranka & Kovács András

 2017. 12. NEW   QUALIFICATIONS

100+CC

60+CC
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STEP         

STEPBY

Pred 11 leti si še predstavljati 
nisva mogla, da bi se ukvarjala z 
MLM. Moj partner je pravkar začel 
s podjetništvom, ob tem pa delal 
na dveh delovnih mestih, sama pa 
sem bila na porodniškem dopustu. 
Imela sva malo informacij in izredno 
negativen pristop do tovrstnega posla. 
Nato pa sva dobila nekaj izdelkov… 
Zahvaljujoč najini višji liniji, Tiborju 
Lapiczu, so kmalu prispele tudi 
kakovostne informacije o podjetju in 
izdelkih. Končno sva ugotovila, da gre 
za odličen posel. Razumela sva, da 
lahko stopiva iz neskončnega vrtiljaka 
obveznosti, zaživiva človeku dostojno 
življenje, hkrati pa to možnost 
posredujeva še drugim. 

IMEJTE RADI IN RAZUMITE IZDELKE
Pomembno je dnevno uporabljati izdelke. Začnite svoj 
dan z gelom aloje in kmalu boste ugotovili, da boste čez 
dan polni energije in zaleta. Vgradite skupino izdelkov – 
vitamine in izdelke za osebno higieno – v svoje vsakdanje 
življenje in boste lahko svoji okolici predali verodostojne 
informacije ter izkušnje z izdelki, za kar vam bodo resnično 
hvaležni. Medtem ko boste vse več potencialnim kupcem 
pokazali izdelke, boste dobivali vprašanja, na katera še 
nimate pripravljenih odgovorov. Ne prestrašite se in ne 
improvizirajte! Imamo zdravnike svetovalce, ki so vedno 
dosegljivi in bodo z veseljem odgovarjali na vaša konkretna 
vprašanja.

BODITE VERODOSTOJNI IN ZANESLJIVI
O izdelkih, podjetju in poslovnem sistemu trdite in obljubite 
le to, o čemer ste prepričani in kar izvira iz kakovostnega 
vira. Nič zato, če česa ne razumete, pogumno vprašajte 
svojo višjo linijo.

OBISKUJTE PRIREDITVE
Čeprav sami. Vsedržavne, skupinske, dvodnevne in javne 
prireditve so tu zaradi vas. Tu lahko prejmete informacije 
o uporabi izdelkov, srečate uspešne ljudi, ki vam bodo 
radi povedali, kako so sami postali uspešni. Povabite 
zainteresirane, saj bodo informacije tako prišle do širšega 
kroga ljudi.

IMEJTE CILJE, V KATERE VERJAMETE
Verjeli ali ne: uspešni ljudje imajo dobro strukturirano, živo 
in barvito podobo o tem, kam so namenjeni. Pomislite na 
življenje, ki bi ga radi živeli, in da bi to dosegli, 
boste potrebovali denar. Pozanimajte se o 
motivacijskih programih, ki se nadgrajujejo in 
vas popeljejo po našem marketinškem sistemu. 

ÁRPÁD HEGEDŰS &  PIROSKA HEGEDŰSNÉ LUKÁTSI
senior eagle managerja



GRADNJA POSLA  

Vse to pokažite tudi drugim, nadaljujte skupaj. Seveda 
boste tudi tu naleteli na take, ki vam ’želijo le dobro’ in 
znajo vse. Prosim vas, sledite svoji višji liniji, sponzorju in 
sprejmite le njihovo pomoč. 
Pot do uspeha je včasih naporna, pojavile se bodo ovire, 
življenjske situacije, težave, vendar bodo z vero v cilj 
premagljive.

NAJDITE SEBE
Delate lahko po spletu ali brez spleta, oboje lahko tudi 
kombinirate. Pomembno je, da najdete svoj slog. Imejte 
pogum za kreativnost, vendar se prej dogovorite s svojo 
višjo linijo, ki ima bogate izkušnje in pregled nad vso 
zadevo. Kar pa drži kot pribito: za uspeh je treba delati!

BODITE POTRPEŽLJIVI
Marsikomu primanjkuje samozaupanja, kar ga zavira pri 
razvoju. Takrat praviloma priporočava, naj poiščejo svoje 
prednosti in krenejo po tej poti. Danosti se lahko razvijajo. 
Ne jaz ne drugi nismo rojeni za graditelje mreže, vendar 
se razvijamo na prireditvah, saj ko prepoznavamo svoje 
pomanjkljivosti, smo že na poti, da jih lahko razvijamo. 
Vaja dela mojstra, pa tudi samozavest se nam s tem 
krepi. Pomembna je vloga sponzorja in višje linije, saj so 
v tem razvojnem procesu v pomoč. Bodite potrpežljivi 
s seboj in do svojega posla. Od nikogar se ne pričakuje, 
da bo začel takoj ceniti svoje poslovne možnosti; tudi 
midva sva potrebovala precej časa. Potrpežljivo je treba 
počakati, da se vzpostavi zaupanje, da se posameznik 
začne zanimati za izdelke oziroma posel. Nič zato, če ga 
trenutno to ne zanima. Če pa se bo v prihodnosti stanje 
spremenilo, bomo radi priskočili na pomoč!

POMEN ŠTIRIH TOČK, KI SO GONILO NAŠEGA 
POSLA
Naučite sebe in svoje sodelavce pomena štirih točk – 
to je osnova za provizijo in udeležbo v motivacijskih 
programih. Prizadevajte si do sredine vsakega meseca 
doseči štiri točke! Mogoče se vam bo v začetku 
zdel prevelik zalogaj, vendar boste z vedno novimi 
sodelavci pridobili ustrezno rutino tudi pri tem in bo 
posel stekel. Če boste že v prvi polovici meseca dosegli 
te štiri točke, vam bo ostalo dovolj energije, da boste 
tudi svojim sodelavcem pomagali pri tem. Štiri točke 
pomenijo aktivnost, življenjski znak, osrčje vašega 
posla. Svojim sodelavcem assistant supervisorjem 
boste pokazali, da je njihova poraba lahko brezplačna, 
pozneje pa bo to osnova za sistem provizije. 
Pomembno je sodelavcem dovoliti, da napredujejo v 
svojem tempu, obenem pa ohranijo ustrezno raven 
prometa. Vse to pa lahko dosežemo predvsem z 
lastnim zgledom. Najin promet je že več let na mesečni 
ravni nad 60 točk. Posel z globokimi koreninami in 
trdnih temeljih bo trajen.

Pri tem poslu mi je še posebno všeč, da je družini 
prijazen. Skupni cilj namreč povezuje zakonce in 
druge družinske člane. Danes posel gradimo skupaj, 
Árpi, jaz in otroci, ob tem pa se razvijamo tako mi kot 
najina skupina. Najini sodelavci so sčasoma postali 
člani družine. Poznava njihove sanje in cilje, ko pa jih 
korak za korakom dosežejo, se skupaj veselimo. In 
danes že živiva svobodno življenje, ki sva si ga vedno 
želela. 
                                                                                                         

korak za korakom
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Učiteljica madžarščine, ruščine in nemščine že 27 let živi v Sopronu. 
Rodila se je v Salgótarjánu, živela pa je tudi v krajih Tarpa, Nyíregyháza 
in Sárospatak. »Vsepovsod sem doma, zato lahko gradim kjerkoli,« nam 
zaupa. Mogoče je razlog prav v tem, mogoče pa tudi v brezmejni miselnosti 
gradnje posla. Predstavljamo vam eagle managerko Erzsébet Huszti, ki 
svoj 55. rojstni dan praznuje hkrati z izidom te številke našega časopisa. 
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Učili in živeli ste po različnih koncih 
države. Vendar se vrnimo k izhodišču …
Poučevala sem na osnovni šoli, ko sem 
prvič slišala o Forever. Imela sem določene 
težave, pa mi je znanka predala vizitko in 
povedala nekaj besed. Naslednji dan sem 
poklicala Emike in se dogovorili za srečanje 
pri njej doma. Njena osebnost in verodosto-
jnost, ki jo je izžarevala, sta v meni prebudili 
zaupanje. Postali smo uporabniki izdelkov. 

O mreženju pa takrat ni povedala 
ničesar?
Na začetku ni govorila o tem, očitno še 
nisem bila dovolj odprta. A mi je povedala 
več, ko sem dosegla dve točki. Povabila me 
je na dan uspeha, kjer sem takoj začutila, 
da gre za izjemno dobro stvar. Pomislila 
sem, da mi bo ta posel pomagal stati na 
več nogah: ob učiteljskem delu sem zlahka 
delala tudi na tem. Imela sem tudi cilj, in 
sicer z dodatnim zaslužkom kupiti avto. 

Učitelji se večkrat soočajo s finančnimi 
izzivi. Bi tudi drugim priporočili ta vir 
zaslužka? 
Seveda in tudi sama v tem že vidim veliko 
več kot zgolj možnost dodatnega zaslužka. 
Raje bi rekla, da se tu uresničujejo sanje in 
razvija osebnost, kar želim in tudi ponujam 
svojim kolegom. Zelo rada sem poučevala, 
tako sem bila popolnoma šokirana, ko so 
me odpustili, češ da ni dovolj učencev. Je 
pa zanimivo, da me je prevzel nekakšen 
občutek varnosti, saj sem takrat že bila del 
skupine Forever, kjer so moje delo cenili in 
me za to tudi nagradili. 

In avto je stal na dvorišču? 
Točno tako, še istega leta sem položila 
začetni znesek in od tistega trenutka sem 
delala kot samostojna podjetnica. 

Bili ste humanistično naravnani, potem 
pa podjetnica – ni bilo težko preklopiti?
Priznam, da sem se v svojem prejšnjem 
življenju otepala finančnih zadev in vsega, 
kar je povezano s številkami. Kljub temu 
pa sem tako spregledala, v čem je bistvo 
in sporočilo Forever. V tem poslu bolj vidim 
medčloveške odnose in manj številke. 

S kakšnimi orodji ste začeli graditi 
posel? 
Udeležila sem se vseh prireditev, zgrabila 
sem vsako priložnost, da bi se učila. Tudi 
drugim sem priporočala enako: učenje, 
izobraževalne zgoščenke, knjige so 
pripomoček za napredovanje. Organizirali 
smo številna srečanja na domu, tem so 
sledili pogovori ena na ena, nato pa lepotna 
druženja. Pomembna je bila postaja super-
visorja: takrat sem se prepričala, da bom 
tu deležna dohodka, ki ga lahko vnaprej 
izračunam. Da pa bom dosegla raven man-
agerja – no, v to takrat še nisem verjela.

Kaj vam je dalo dovolj motivacije za 
napredovanje?
Motivirala so me predvsem potovanja. 
Uvrstili smo v København, na Dunaj in 
Malago … In seveda moja otroka.

Zgled skozi 
GENERACIJE 

ERZSÉBET HUSZTI  
    

eagle managerka

»ČUTILA SEM, 
DA JE ZDAJ CILJ 
ZAUPANJE, KI 
GA JE VLOŽILA 
VAME: DA SO 
ZDAJ POLOŽENI 
TEMELJI ZA 
USPEH. IN SEM 
DEJALA: PRAV, 
BOM NAREDILA.«

Sponzorka: Emília Laki
Višja linija:  dr. Ilona Juronics 
Vargáné in Géza Varga, Éva Menkó, 
Terézia Samu, Ágnes Krizsó, József 
Szabó, Rolf Kipp



Povejte kaj o njih!
Dávid je 33-letni strokovnjak za trženje, 
Réka je 29-letna fizioterapevtka. Oba 
delata v moji skupini. Sin je eden 
najboljših motivatorjev. Stalno me 
sprašuje: Mama, kako stojiš s točkami? 
Kako daleč so supervisorji? Réka pa že 

ima 22-mesečnega sinka, ki že prav tako 
posega po izdelkih. Ugotavljam, da zgled 
deluje tudi čez več generacij. 

Je bilo tudi dovolj zaleta za uvrstitev?
Natančno tako, april 2006 sem zaključila 
z 38 točkami. Ekipa pa je že v prvih dveh 

tednih naslednjega meseca dosegla enak 
rezultat. Ko je dr. Ilona Juronics opazila 
možnost za preskok, mi je v okviru daljše 
konzultacije pokazala, da sem sposobna 
doseči raven managerja. Čutila sem, da je 
zdaj cilj zaupanje, ki ga je vložila vame: da 
so zdaj položeni temelji za uspeh. In sem 
dejala: Prav, bom naredila.

Kako vam je uspelo? 
Z zbranostjo. S tem, da sem si tako močno 
želela. Seveda pa sem potrebovala tudi 
dodatne prihodke, saj sem takrat že sama 
vzgajala dva študenta. 

Kaj je bilo treba drugače delati kot prej? 
Nič drugače, ampak več tistega, kar sem 
počela že prej. Srečanja so se kar vrstila, 
včasih smo dnevno organizirali tudi po tri 
predstavitve. Seveda pa je pomembna 
tudi skrb za kupce, to je začetek in konec 
našega dela. S tem namreč obdržimo svoj 
trg. Je pa treba uporabnike obravnavati z 
razumevanjem kot prijatelje, in ne le takrat, 
ko potrebujemo točke. 

Kako je vse to vplivalo na vaše 
nadaljnje delo?
Zaman sem naredila korak na višjo raven, 
še vedno se nisem resno ukvarjala z 
gradnjo posla. Moralo je priti do prelomnice 
leta 2011, takrat sem ostala brez službe. 
Bilo je nepričakovano in strašljivo, kljub 
temu pa sem svojo sponzorko poklicala 
z besedami: Svobodna sem. Takrat mi 
je postalo jasno, kakšno priložnost imam 
v rokah. Krenila sem po poti popolne 
svobode in gmotne neodvisnosti. Zgodi 
se, da gremo v ta posel, da bi zaslužili, 
vendar ostanem zaradi drugih razlogov: 
medčloveških odnosov, usposabljanj in 
razvoja. Če se radi učite, je vaše mesto 
med nami. Znanje, ki ga pridobimo, pa 
vlagamo v razvoj sebe in drugih. Sem 
pravzaprav vsi pridemo kot diamanti. 
Življenje, delo in naloge nas obrusijo, 
tako bomo na koncu povsem drugačne 
osebnosti. Moja pripadnost k Forever 
vpliva na vsa življenjska področja. Nekoč 
sem se večkrat počutila brezciljno in 
nemočno. Danes – vsaj tako pravijo – sem 
videti deset let mlajša. Zahvala za to gre 
pozitivnemu in energičnemu vzdušju, ki ga 
zagotavlja Forever. 
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Na katerih območjih ste danes 
prisotni s poslom? Ste ohranili 
nekdanje stike?
Na začetku sem poslovne partnerje 
imela predvsem znotraj županije, 
danes pa že registriram člane, ki 
so oddaljeni tudi po 500 kilometrov. 
Veliko podatkovno bazo tvorijo tudi 
moji nekdanji učenci, ki so danes 
že 20-letniki in so izjemno odprti za 
ponujeno priložnost, mlado generacijo 
je veliko lažje nagovoriti s spletnim 
menedžmentom. Tudi sicer sem 
neposredna in komunikativna, najsi 
bom v bifeju ali telovadnici, vsakega 
nagovorim. Neverjetno uživam v tej 
svobodi in v tem, da sem stalno v 
gibanju. Ni me strah zavrnitev, prav 
nasprotno: uživam v tem, ko jih 
spreminjam v privolitve. Vsakemu dam 
dovolj časa in ne silim v nikogar. Po 
svoji poti hodim tako, da poskušam biti 
zgled in predati izkušnje. 

Očitno vam uspeva, saj ste lani prišli 
do novega mejnika. 
Srečanje eagle managerjev leta 2016 
je uvrščene popeljalo tudi v Rim, sama 
pa sem nekoč nekomu že obljubila pot 
v večno mesto. In ko sem se odločila, 
je začelo prihajati več 60 točk. Moje 
navdušenje je bilo nalezljivo, vseskozi 
sem čutila, kako se ladja ziba pod 
menoj. Zdaj si enako močno želim v 
Phoenix. 

Delate več, kot ste nekoč na šoli? 
Gre za popolnoma drugačno zvrst, zato 
je težko primerjati. Dejstvo pa je, da se to 
delo veliko lažjo vklaplja v vsakodnevne 
naloge, delam med vožnjo in tudi med 
treningi … Lahko med potjo poslušam 
zvočne posnetke in spoznavam nove 
ljudi. Praviloma pripravim tedenski načrt. 
Tako dopoldne kot popoldne delam po tri 
do štiri ure. Izplača se vlagati energijo, 
saj sem prepričana, da je treba danes 
delati za lepši in boljši jutrišnji dan. 
Seveda pa je zelo pomembno sodelavce 
usposobiti, da lahko samostojno delajo v 
prihodnosti. 

Kateri so vaši najpomembnejši osebni 
cilji?

Rada bi našla svoje sanjsko stanovanje, 
ta želja je že dolgo zapisana v moji beležki 
ciljev in imam občutek, da mi bo letos 
uspelo. Hčerka se je z družino lani preselila 
v Sopron, tako sem lahko več časa z 
vnukom. Obožujem potovanja, v prihodnje 
želim obiskati številne čudovite kraje. 

Kaj pa petletni načrt? 
Raven soaring in avtomobilski program 
Forever2Drive. Moja največja želja pa 
je, da bi moj četrti in peti dragulj postala 
moja otroka. 

  

TAKO GRADIM
•   Naj vas ne bo strah 

svobodnega življenja.

•   Delajte lahkotno, igrivo.

•   Dovolite usodi, da vam preda 
svoje darove.!

•  Uživajte v svojih dosežkih.



Odrasla sem v trgovski družini in že 
kot deklica sledila podobi, da bom kot 
odrasla živela srečno, svobodno in 
bogato življenje s svojo družino. Poklic 
vzgojiteljice sem izbrala, ker sem imela 
rada otroke, vendar me je že pri prvi plači 
doletelo razočaranje, saj sem ugotovila, 
da kot zaposlena v javnem sektorju 
nikoli ne bom živela kakovostnega 
življenja, ki sem si ga želela. Svoje 
znanje vzgojiteljice sem najprej uporabila 
v madžarskem manjšinskem vrtcu v 
Avstriji, delala sem v neposrednem 
trženju in skupaj starši smo delali v 
trgovini z živili. Medtem sem spoznala 
svojega soproga, kmalu so se nama 
rodili otroci. Forever mi je predstavila 
stara prijateljica, ker pa sem bila takrat še 
polna predsodkov, sem bila pripravljena 
naročiti le nekaj izdelkov. 
Ker je prišlo do težav pri delovanju 
soprogovega podjetja, smo morali iskati 
nove poti. Takrat sva šla na prireditev, na 
kateri sem začutila, da sem končno našla 
tisto, kar sem vedno iskala. 

Posel sem začela graditi z veliko elana 
in v ne celih treh mesecih mi je uspelo 
vzpostaviti dobro delujočo strukturo. 
Všeč mi je bilo, da sem v tem poslu ob 
otrocih v štirih do petih urah dnevno 
zaslužila več, kot če bila kjerkoli 
zaposlena. Veliko podpore sem dobila 
od družine, ena od babic oziroma mož 
so mi bili vedno pripravljeni priskočiti 
na pomoč. Takrat še ni bilo spletnih 
orodij, vse je bilo treba reševati 
osebno. Veliko lažje bi mi bilo z 
današnjo tehnologijo!
Vztrajnost pri delu ter prireditve in 
motivacijski programi so nama bili 
v pomoč, da lahko danes delava s 
krasno ekipo. Živimo v gmotnem 
blagostanju, tako lahko več časa 
namenimo tudi osebnostnemu razvoju, 
športu in potovanjem. Največja 
vrednota pa je, da lahko pozitivno 
vplivamo na življenje drugih. Pravo 
darilo življenja je, če najdemo svojo 
pot. Srečna sem, da je meni uspelo: s 
Forever.

 
KARIERA ŽENSK 

V FOREVER
Partnerica, mati, poslovna partnerica: 
neverjetno, koliko različnih vlog lahko 
sobiva v življenju ženske. In v kakšnem 
razmerju? V Forever gospodarite s svojim 
časom, kot je za vas idealno. Predstavili 
vam bomo nekaj dobrih primerov.

34  I  Forever I Februar 2018



 
KARIERA ŽENSK 

V FOREVER
DR. VIRÁG KÉZSMÁRKI   senior managerkazdravnica

mati dveh otrok

Od svojega tretjega leta mi je bilo 
jasno, da bom postala zdravnica, 
in moji starši trdijo, da sem bila pri 
tem ves čas neomajna. Z manjšimi 
prekinitvami že deset let delam v tem 
poklicu in sem še vedno zaljubljena 
vanj. Vsaka nova izmena je polna 
pričakovanja, zaradi česa ali koga sem 
morala danes v službo. V prvih letih 
sem tako v bolnišnici kot pri reševalni 
službi dobila vse, kar sem si želela. 
Takrat sem še bila prepričana, da 
je to moja stroka, moj poklic, ki mi 
daje materialno varnost in razvoj. Ko 
sem prvič šla na porodniški dopust, 
sem prvič začela premišljevati o tem, 
da to še zdaleč ni življenje, ki sem 
ga pričakovala od stroke in javne 
službe. Ob rojstvu druge hčerke 
sem morala ugotoviti, da lahko kot 

zaposlena delam le zaradi ljubezni 
do poklica. Imela sem srečo, da mi 
ni bilo treba dolgo iskati priložnosti, 
saj je moj soprog že v tem času vodil 
uspešno ekipo pri Forever, sama pa 
sem imela bogate izkušnje z izdelki. 
Kar sem slišala na prireditvah, se mi 
je neopazno prikradlo v zavest, tako 
sem se hitro prepričala, da delamo v 
najbolj pravičnem poslu sveta. Jasno 
mi je postalo, da lahko življenje svoje 
družine edino z možnostmi Forever 
usmerjam tako, kot sem si vedno 
želela. V svetu Forever sem našla 
to, kar rada delam, s čimer lahko 
pomagam soprogu in vsej ekipi. 
Neskončno sem hvaležna, da lahko 
uživam v svojem poklicu, ob Forever 
pa tudi v življenju, kot si ga želi vsaka 
mati z družino.

Bila sem v fazi iskanja, ko mi je 
prijateljica dejala: »Pred nami je 
neverjetna priložnost. Pridi, poglej 
in vključi se v posel!« Šla sem vsa 
navdušena, ko pa sem opazila izdelke 
Forever, sem pomislila, da si slabšega 
ne bi mogla izbrati. Ko pa sem prisluhnila 
informacijam, sem se takoj odločila, da 
bom izkoristila priložnost. 

Čeprav je bilo zahvaljujoč očetu zame 
vedno značilna pozitivna miselnost, 
pa se za svoj sedanji pristop moram 
zahvaliti treningom, ki sem se jih 
udeležila v preteklih letih, poučnim 
knjigam in ljudem, ki so mi kazali pot in 
mi bili za zgled. Njihovo prijateljstvo v 
vsakem trenutku spodbuja moj razvoj in 
napredek. Izjava o poslanstvu Forever 
vsebuje vse, kar je zame pomembno: 
Gradimo tako plodno okolje, kjer lahko 
posameznik postane to, kar si želi, hkrati 
pa ohrani osebno dostojanstvo.

Kot mati lahko na prvo mesto dam svoje 
otroke, da sem lahko vedno prisotna v 
njihovem življenju, če me potrebujejo. 
Delam, da bi zanje postala zgled in jim 
dala upanje: lahko dosežejo vse, kar si 
resnično želijo!

Znova imam sanje in nase 
gledam kot na pravo žensko, ki 
se je tudi partner veseli. Želim 
biti vzor tudi drugim mamicam, ki 
se ob materinskih radostih čutijo 
zapostavljene. V tem poslu so 
uspešni tako ženske kot moški. 
Ni pomembno, kaj ste po poklicu 
ali preteklosti, pomembna je le 
prihodnost, ki jo želite živeti in 
za katero ste pripravljeni tudi kaj 
narediti.

Moj namen je predati znanje in 
izkušnje, ki sem jih nabrala. Tudi 
sama želim biti zgled dobrega vodje, 
zato ponižno hodim po tej poti, ki 
gotovo vodi do uspeha. 

V svojem vsakdanjem življenju 
sledim vrednotam Forever. Zame 
gradnja posla ni delo, temveč strast 
in poklic! Hvaležna sem, da sem 
lahko poslovni partner Forever in 
ponosno zastopam to podjetje.
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Decembra 2016 je Gabi na 
spletu slučajno naletela na nekaj 
videoposnetkov o poslu Forever, 
nakar sta skupaj s soprogom poiskala 
njegovega prijatelja, njunega poznejšega 
sponzorja Csabo Kaszása. 

Na Forever sta od prvega trenutka naprej 
gledala kot na priložnost, del izdelkov 
sta že poznala in uporabljala v družini. V 
tem času je Gabi vodila dve podjetji, eno 
igralnico za otroke in športno trgovino. 
Bila je doma s šestmesečnim sinkom, 
športno trgovino je nameravala prodati in 
iskala je priložnost, s katero bi dopolnila 
nadomestilo za porodniški dopust. 

Po osebnem pogovoru s poznejšima 
mentorjema zakoncema Csirkés in 
udeležbi na poslovnem seminarju sta se 
kmalu registrirala in začela graditi posel. 
V gospodinjstvu je Gabi vse, kar se je 
dalo, zamenjala za izdelke Forever in 
začela izdelke priporočati mamicam, 
ki so s svojimi malčki obiskovale njeno 
otroško igralnico. Feri je zaposlen pri 

Sponzor: Csaba Kaszás
Višja linija:  Sándor Csirkés in Tímea 
Csirkésné Antos, László Lukács, 
Zsolt Kálmán, Éva Krisztina Gecző, 
Mariann Hajdú Gecző László Zsoltné 
in László Zsolt Gecző, Judit Molnár, 
dr. Zsolt Gönczi in Ilona Orosz, 
István Halmi in Rita Halminé Mikola, 
Terézia Herman, Zoltán Becz in 
Zsuzsanna Viktória Kenesei, Zsófia 
Gergely in dr. László Reindl, Aranka 
Vágási in András Kovács, Miklós 
Berkics, József Szabó, Rolf Kipp 

Gabriella je študirala sociologijo. 
Skoraj ves čas pa je delala kot podjetnica. 
Z družino živi v mestu Hajdúszoboszló. 
Svoj posel Forever gradi skupaj s soprogom 
Ferencem Viskijem. 

GABRIELLA LEEL-ŐSSY
& FERENC VISKI 

    
Managers

NEW
NAJ BO SKUPINA VEDNO 
NA PRVEM MESTU



založbi kot regionalni zastopnik, ki vrtcem 
in šolam priporoča razvojne pakete, in 
tudi ta krog stikov jima je pomagal pri 
gradnji posla. V treh mesecih sta dosegla 
raven assistant managerja, čez pol leta 
pa sta že bila med ponosnimi prejemniki 
priponke managerja. 

»Začela sva podobno kot veliki 
predhodniki: hodila sva po državi, 
prevozila več sto kilometrov, organizirala 
predstavitve izdelkov in lepotna srečanja. 
Nižje linije imava v številnih krajih, zdaj 
že tudi v zamejstvu. Kamor se je le dalo, 
sva šla osebno, da bi druge naučila, 
kako je treba organizirati predstavitve 
izdelkov.« Zavestno sta iskala osebe, 
ki so bili ob uporabi izdelkov odprti tudi 
za gradnjo posla. Večina sodelavcev so 
ženske, mamice, ki so s svojimi otroki 
na porodniškem dopustu. Gabi in njeni 
želijo pomagati prav njim, da bi lahko 
z dodatnimi možnostmi, ki jih ponuja 
Forever, nadomestili izpad dohodkov. 
Tudi sama se učita in poučujeta druge, 
kako naj uporabljajo spletne tehnike, 
ki mamicam ob številnih obveznostih 
omogočajo uspeh z manj vloženega časa, 
vendar z večjo učinkovitostjo. 

»Najina skrivnost je, da veliko 
premišljujeva skupaj s soprogom. 
Vsak večer se pogovoriva o dogodkih 
preteklega dne, s kom se je kdo 
pogovarjal in kako daleč sva prišla. Najin 
namen je zapreti podjetji, s katerima 
se ukvarjava, in se posvetiti izključno 
Forever, saj že zdaj vidiva neverjetne 
priložnosti in možnost svobodnega 
življenja v tem poslu.«
Skupaj sta se odločila, da bosta nekaj let 
veliko delala, da bi lahko pozneje več dala 
svoji glavni motivaciji, otrokom. 

Tudi program Forever Kids jima je veliko 
pomagal, saj je Feri v okviru svojega 
dela poznal veliko vodij različnih ustanov 
in jim predstavil natečaj oziroma predal 
časopis Forever. Pri pripravi projektov 
jima je pomagal dr. Zsolt Gönczi, bili so 
mentorji različnih nagrajenih programov, 
posnemali pa so ju tudi sodelavci, ki so 
prav tako pomagali številnim ustanovam 
do podpore. »Fantastičen občutek je 
pomagati! Ob tem pa sva na dnevih 
zdravja, ki jih organiziramo s pomočjo 

programa, prav midva živa reklama za 
Forever. Nagovorijo naju tudi tisti, ki so se 
zaradi svojih predsodkov nekoč otepali 
Forever. Zahvaljujem se madžarskemu 
vodstvu Forever za ta fantastični program. 
Prekrasen občutek je otrokom predati 
podporo našega podjetja.«

Minulo leto je v življenje zakoncev 
prineslo ogromne spremembe. Gabi od 
vseh poudarja pomen osebnostnega 
razvoja: »Sama sem dokaj vehementna 
oseba, vendar sem se v preteklem letu 
veliko naučila o potrpežljivosti, postala 
sem veliko bolj mirna. Tudi s soprogom 
sva se še bolj zbližala, naučila sva se 
skupaj delati, nekdanja drobna trenja, ki 
so se občasno pojavila med nama, so 
povsem izginila. Prepoznala sva prednosti 
drug drugega in na tej osnovi sva si tudi 
razdelila delo.« Gabi je v običajnem 
podjetništvu videla, da stvari delujejo le, 
če je tudi ona stalno prisotna. Pri gradni 
posla Forever pa je ob zastoju pri 75 
točkah ugotovila, da je treba vedno misliti 
na ekipo, da sama ne bo spremenila 
sveta. Morala se je odpovedati svojemu 
egu, namesto šefa je morala prevzeti 
vlogo mentorja in pomagati drugim, da bi 
tudi oni dosegli svoje cilje. In prav za to je 
potrebovala veliko časa in učenja. 
Na vprašanje, ali je raven managerja 
njuna končna postaja, je odgovor odločni 
ne. Letošnji načrt je doseči raven eagle, 
kvalifikacijsko obdobje se začenja 
letos aprila; v prihodnjih mesecih bosta 
svoje aktivnosti usmerila prav v to. 
Prav tako želita letos izpolniti pogoje 
avtomobilskega programa Forever2Drive 
in pomagati dvema sodelavcema do ravni 
managerja, kar zanju pomeni uvrstitev na 
raven senior managerja. 

TAKO GRADIM
•   Sledite zgledu svojih 

predhodnikov, organizirajte 
čim več predstavitev.

•  Bodite mentor, in ne šef.

•  Naučite se spletnih tehnik, 
tako bo vaš posel resnično 
brezmejen.

GABRIELLA LEEL-ŐSSY
& FERENC VISKI 

    
Managers

NEW
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Balancing Toner  
Tonik za obraz za ravnotežje 

Podpora pH-ravnotežju kože

Potrebuje vaša koža po čiščenju nekaj 
posebnega? Tonik za obraz Balancing Toner 
temeljito odstranjuje vso nečistočo s kože, 
minimalizira razvoj por in zagotavlja izjemno 
vlažnost. 

Balancing Toner je edinstvena kombinacija 
izvlečka morskih alg in natrijevega hia-
luronata. Rezultat kombinacije teh dveh 
pomembnih sestavin je navlažena in mehka, 
zato pa mladostna koža. Izvleček kumaric 
pomirja in dodatno vlaži kožo, izboljšuje 
njen tonus, saj vsebuje spojino ligans, 
ki lahko izboljša teksturo in zmanjšuje 
nabreklost kože. Izvleček belega čaja je 
bogat z antioksidanti in vsebuje polifenol, ki v 
edinstveni kombinaciji s koncentrirano alojo 
napenja kožo. 

Tej močni formuli smo 
dodali hialuronsko 
kislino, ki nase veže 
vlago, zato ji pravimo 
tudi molekularna 
gobica. 

Nega kože, dopolnjena 
z Balancing Tonerjem, 
vam bo prinesla vidne 
spremembe pri videzu 
in otipu kože, obenem 
pa spodbuja tudi 
absorpcijo hranilnih 
snovi. 



Predmeti. Njihova vrednost, izražena v denarju, je 
lahko zelo visoka, lahko pa so neprecenljive 
vrednosti le za svojega lastnika. Zgodi pa se tudi, 
da sta želja in prizadevanje dobiti določen predmet 
vsaj tako velika, kot zadovoljstvo, ko posameznik  
predmet prejme. Obstajajo drobni, skoraj neopazni, 
pa tudi ogromni in vidni predmeti. Lahko 
simbolizirajo bogastvo, blagostanje, svobodo ali 
sadove življenjskega dela. 

Moj predmet  
POŽELENJA

Le od kod se je tu našel črni pas?
Naj vam povem svojo zgodbo! 
Leta 1982 sem pri 14 letih prvič stopil v dojo, kjer mi je 
István Senpai Hegedűs  ’Francos’ pomagal kreniti po poti 
karateja kyokushin. Bil je dober začetek, štiri leta sem vadil 
pri njem.
Nato sem maturiral in bil sprejet na fakulteto in sledilo je 
seveda leto dni vojaščine …
Pozneje sem se preizkusil tudi v drugih vrstah tega športa.  
Nato pa sem nekako opustil karate in redne vaje.
Zgodilo se mi je natančno to, kar se dogaja številnim, ki 
krenejo v posel Forever ‒ sponzor jim pokaže pot, po kateri 
začnejo hoditi, nato tu pa tam izostanejo, in ko se zavedo, 
ugotovijo, da so zašli s poti.
Pojma nimajo, kaj se je zalomilo, ne vedo, kaj jim manjka, le 
čutijo, da nekaj ni v redu. 
Leta 1998 mi je Zsolti Leveleki predstavil priložnost Forever. 
Hvaležen sem mu za profesionalni pristop in obravnavo. 
Minilo je blizu 20 let, skupno delo, uspehi in padci ter enake 
vrednote so skovale najino prijateljstvo. 
Leta 2007 sva dosegal safirno raven in padla v udobno 
komfortno cono. Leta so minevala in vse močnejši je 
postajal občutek, da mi nečesa primanjkuje. 
Leta 2013, 27 let po zadnji vaji karateja kyokushin, mi je 
življenje pripravilo presenečenje. Kaicho Zsolt Somogyi mi 
je ponudil priložnost, da lahko pri njem nadaljujem vaje. 
Zsolt Leveleki in jaz od takrat skupaj vadiva. Našel sem pot 
domov!
Takoj ko sem našel pot nazaj do sebe, sem se začel 
razvijati. Nenadoma sem opazil, da napredujem, da se z 
menoj ukvarja pravi mojster in da vse to ugodno vpliva tudi 
na druga področja mojega življenja. Naučil sem se novih 
stvari, požiral sem nove informacije. 

Kakor sem napredoval do višjih ravni in novih pasov, se je 
začel razvijati tudi moj posel Forever. Vse več sem vadil in 
vse več sem se učil. Več pomoči sem dobil od drugih, več 
sem tudi sam pomagal drugim. Več sem naredil, več sem 
dobil. 
Minilo je 35 let od prvega treninga. Poleti 2017 sem opravil 
izpit za stopnjo črni pas 1. dan. Vesel sem, da sem bil na 
izpitu skupaj s svojim sponzorjem. 
Malo je tistih, ki dosežejo to raven, saj je treba veliko 
vložiti in se boriti! 
Ta pas je ključ do vrat, ki vodi do tistih, ki so prehodili 
enako pot. In pravo usposabljanje se šele začenja.
Prehodite pot do ravni managerja, saj se pravo potovanje 
šele začenja. Sčasoma boste tudi vi postali mojster. 
Hvala, Kaicho Zsolt Somogyi (8. dan, Chairman of the 
Global Traditional Kyokushin Karate Federation), da me 
učiš in pomagaš naprej po tej poti!
Zsolti Leveleki, hvala za mentorstvo in prijateljstvo!
Dragi prijatelji v Forever, prehodite svojo pot!
»Neomajno krepimo svoje telo in dušo.« OSU
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SPREMEMBA POSLOVNE 
POLITIKE 
8. JANUAR 2018

GEM EAGLE MANAGER 
Gem managerji (torej safirna in višja raven) se lahko ne glede na raven eagle managerja uvrstijo na ravni nižjega 
dragulja. Denimo, če ima diamantni manager šest eagle managerjev nižje linije, se lahko uvrsti kot safirni eagle 
manager. Poslovni partner Forever, ki se uvrsti na safirno, diamantno-safirno ali diamantno-eagle raven, se v 
svoji državi, kjer ima stalno prebivališče, avtomatično uvrsti na enoodstotni, dvoodstotni ali triodstotni Gem bonus, 
začenši z majem, za sledečih 12 mesecev, v katerih se je uvrstil na vodstveni bonus. 

Če se gem manager uvrsti na nižji gem eagle ravni, kot je njegova dejanska raven dragulja (torej če se diamantni 
manager uvrsti na raven safirnega managerja), bo deležen Gem bonusa, ki je v skladu z njegovo eagle uvrstitvijo. 
Izjema so meseci, v katerih mu zahvaljujoč pravilom Gem bonusa pripada večji odstotek izplačila (glej 9. poglavje 
poslovne politike). 

To pravilo stopi v veljavo takoj; torej če se FBO do konca aprila 2018 uvrsti na raven eagle gem managerja, je od 
maja 2018 že upravičen do Gem bonusa.
Gre za odličen motivacijski program za naše gem managerje pri postavljanju cilja uvrstitve na raven eagle 
managerja. Gem bonus lahko v veliki meri poveča mesečne prihodke. Prosim, namenite prednost promociji te 
vznemirljive inovacije za vaše gem managerje.

POGOJI ZA PREJEM GEM BONUSA 
Od maja 2019 ne bo več mogoče doseči pogojev za Gem bonus z 9, 17, 25 aktivnimi managerji prve generacije 
– takrat bo v veljavo stopila nova ureditev, kot je opisano zgoraj. Po tem času se boste lahko 
uvrstili na naslednji način:
- z motivacijskim programom Gem eagle ali 
- z zbranimi 25 kartonskimi točkami, ki jih zberete po spodnjih linijah z 9/17/25 managerji.

ŠTIRIMESEČNA UVRSTITEV NA RAVEN MANAGERJA 
Poslovni partner Forever se uvrsti na raven priznanega managerja, 
- če v enem ali dveh zaporednih mesecih zbere 120 osebnih in nemanagerskih kartonskih točk ali 
- v treh ali štirih zaporednih mesecih zbere 150 osebnih in nemanagerskih kartonskih točk.

To pravilo velja od februarja 2018, kar pomeni, da lahko poslovni partner Forever upošteva
- decembrske, januarske in februarske kartonske točke ali
- po novem 150 kartonskih točk svojih decembrskih, januarskih, februarskih in marčevskih kartonskih točk.

Izdajatelj: Forever Living Products Magyarország Kft. Uredništvo: FLP Magyarország Kft. 1184 Budapest, Nefelejcs u. 9-11. Telefon: (36-1) 269-5373 Faks: (36-1) 312-8455
Glavni urednik: dr. Sándor Milesz Uredniki: Krisztina Pasqualetti, Kálmán Pósa

 Layout, priprava na tisk: Crossroad Consulting Kft. Prevod, lektoriranje: Mimoza Borbáth (albanski), Babity Gorán, Vladimir 
Žarko Anić Antić (hrvaški), Babity Gorán, Dragana Meseldžija (srbski), Jolanda Harmat Császár, Biro 2000 Ljubljana (slovenski). 

Za vsebino člankov odgovarjajo avtorji. Vse pravice pridržane!
www.foreverliving.com
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LETEČI 
START IZZIV
1. JANUAR 2018 – 31. MAREC 2018  

Forever želi pomagati vsem, ki so pripravljeni narediti dodatno razdaljo in 
nagraditi vse, ki bodo zastavljene cilje dosegli v prvem četrtletju leta 2018.

Kako deluje
1. Ustvarite dvojico s prijateljem FBO!

2. Izpolnite dokument #MyForeverPromise, in si zastavite merljivi cilj. Lahko gre za 
obljubo, da boste dosegli določeno število točk oziroma imeli določeno število novih 
registriranih do 31. marca 2018. Namig: oglejte si ravni motivacijskih programov na 
naslednji strani, da bi za svoj dosežen cilj bili deležni posebne nagrade.

3. S podpisom dokumenta se boste zavezali ne k doseganju cilja, ampak sprejeli 
obveznost, da boste, če ne bi uspeli izpolniti obljube, dali donacijo Forever Giving 
in tako podprli naše gibanje Rise Against Hunger. V dokumentu pa je prav tako 
zapisano, da bo v primeru, če boste uspešni in dosegli svoj cilj, vaš prijatelj FBO dal 
donacijo Forever Giving. Seveda pa je treba dokument opremiti z vašim podpisom in 
podpisom vašega prijatelja.  

4. Tudi vaš prijatelj FBO mora izpolniti svoj dokument #MyForeverPromise, vendar mora 
ob tem že vzpostaviti novo dvojico z drugim FBO – in tako naprej. 

5. 5. Pošljite svoj dokument #MyForeverPromise po elektronski pošti v osrednjo 
pisarno, da bomo tudi mi seznanjeni s tem, kaj ste si zadali za cilj. In o svoji obljubi 
povejte tudi drugim, objavite jo na Facebooku, pri tem pa uporabite hashtag 
#MyForeverPromise.

Zakaj se izplača sodelovati v tem globalnem 
izzivu?
• KER VAM POMAGA KRENITI Z ZALETOM V NOVEM LETU  

• KER SE LAHKO DOKAŽETE

• KER LAHKO VZPOSTAVITE GLOBALNO VERIGO 

• KER SLUŽITE DOBREMU CILJU! VSE DONACIJE, KI JIH POŠLJETE 
      FOREVER GIVING, NAM OMOGOČAJO PRIPRAVITI NOVE PAKETE ZA LJUDI, 
      KI STRADAJO. 
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LETEČI 
START IZZIV
1. JANUAR 2018 – 31. MAREC 2018  
FOREVER PRIZNAVA ZMAGOVALCE!  

Poslovne partnerje Forever, ki bodo v prvem četrtletju 2018 dosegli svoje cilje, bomo 
posebej nagradili. 

1. RAVEN
• dosezite 7 NOVIH CC 
• Bodite aktivni (4CC) v vseh treh mesecih!
• Sponzorirajte na posebni liniji vsaj dva nove assistant 

supervisorje!

NAGRADA:  Brezplačna vstopnica na en Dan uspeha in priznanje 
na odru 7 NOVIH CC

YOU
4CC Active

A A

2. RAVEN
• dosezite 14 NOVIH CC 
• Bodite aktivni (4CC) v vseh treh mesecih! 
• Sponzorirajte na posebni liniji vsaj dva nove assistant supervisorje, 

od katerih naj eden prav tako sponzorirata vsaj enega novega 
assistant supervisorja!

NAGRADA: Brezplačna vstopnica na en Dan uspeha, priznanje na 
odru, nadalje darilo v povezavi s 40. obletnico Forever.

YOU
4CC Active

A

A

14 NOVIH CC

A

3. RAVEN
• dosezite 28 NOVIH CC
• Bodite aktivni (4CC) v vseh treh mesecih!
• Sponzorirajte na posebni liniji vsaj tri nove assistant supervisorje, 

od katerih naj vsaj dva prav tako sponzorirata enega novega 
assistant supervisorja!

• 
• 

NAGRADA: Brezplačna vstopnica na en Dan uspeha, priznanje 
na odru in povabilo s polno oskrbo za vas in vašega partnerja na 
mednarodni Dan uspeha v vaši regiji.

YOU
4CC Active

A

A

A

28 NOVIH CC

A

A



42  I  Forever I Februar 2018

KÖZLEMÉNYEK   SAOPŠTENJA  OBAVJEŠTENJA  OBVESTILA  NJOFTIME

 MAGYARORSZÁG
Budapesti Központi Főigazgatóság: 1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. 
E-mail: flpbudapest@foreverliving.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
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
Rendezvényszervező: Altrichter Anett, rendezveny@foreverliving.hu, 
mobil: + 36 70 436 4240
Teremfoglalás: rendezveny@foreverliving.hu

TERMÉKRENDELÉS: 

Telefonon, telecenterünknél: Hétfőn: 8:00-17:45-ig; kedden: 8:00-19:45-ig, 
szerdán, csütörtökön, pénteken: 8:00-17:45-ig hívható számaink:
Tel./Mobil: +36-1-297-5538; +36-70-436-4290; +36-70-436-4291
Díjmenetesen hívható vezetékes hálózatból (“zöld szám”): +36-80-204-983

Internetes áruházunkban www.foreverliving.com vagy www.flpshop.hu

Ügyfélszolgálat (telecenter, webshop) e-mail: ugyfelszolgalat@foreverliving.hu
tel.: +36 1 269 5370, 110. és 111. mellék. 
Ügyfélkapcsolati igazgató: Kiss Tibor, mobil: +36-70-436-4170

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
Varga-Berecz Klára, tel.: 192. mellék, mobil: +36 70 436 4281
Vékás-Kovács Mónika, tel.: 191-es mellék, +36-70-436-4239

Budapest, Nefelejcs utcai vevő- és ügyfélszolgálat és raktár 
nyitvatartási rendje: 
H: 10-17:45, K: 10-19:45, Sz-P: 10-17:45,
minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján minden esetben 8-20 óráig,
Ügyfélkapcsolati igazgató: 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
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

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 alkal-
mak 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, dr. Bakanek György: 30/942 8519

 SRBIJA
Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162
tel.: +381 11 3970 127, fax: +381 11 3970 126, Email: office@flp.co.rs
Predaja narudžbina: narucivanje@flp.co.rs
Telecentar: +381 11 3096 382; +381 65 3096 382
Radno vreme telecentra: ponedeljak, utorak i četvrtak 12:00-18:30; 
sreda i petak 9:00-16:30
Internet prodavnica: www.flpshop.rs

Sonya salon lepote 065 394 1711
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: flppodgorica@t-com.me

 SLOVENIJA
Pisarna Ljubljana: Stegne 15, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 562 36 40; email: info@forever.si; www.forever.si
Naročanje izdelkov: +386 1 562 36 40; mobilni telefon +386 40 559 631; 
email: narocila@forever.si; 
Spletna trgovina: webshop.forever.si (dežurni telefon za spletno trgovino
064 259 222)
Delovni čas: ponedeljek in četrtek od 12:00-20:00, torek, sreda in petek 
od 09:00-17:00

Pisarna Lendava/Lendva: Kolodvorska 14, 9220 Lendava
Telefon: +386 2 575 12 70, email: lendva@forever.si 
Spletna trgovina / webshop: http://sl.flpshop.hu
Delovni čas: ponedeljek – petek od 09:00 – 17:00
Direktor: Andrej Kepe
Zdravnik svetovalec: dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Izobraževanja: Forever Info točka Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 20 in na 
sedežu podjetja Stegne 15, Ljubljana (razpored izobraževanj je na voljo na spletni 
strani www.forever.si)

 HRVATSKA
Zagrebački ured: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16
Telefon: + 385 1 3909770; 3909773 ili 3909775; Faks: + 385 1 3909 776 
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak od 09:00 do 20:00, 
utorak, srijeda i petak od 09:00 do 17:00 
Područni direktor: Mr.sc. László Molnár 
Naručivanje e-mailom: foreverzagreb@foreverliving.hr 
Edukacije u uredima Zagreb : ponedjeljak i četvrtak od 18:00h 
Web adresa: www.foreverliving.com - birajte hrvatski jezik 
Na stranici www.foreverliving.hr možete napraviti web narudžbu proizvoda 
Sve vaše prijedloge, želje i obavijesti možete slati na e-mail adrese: 
vgolub@foreverliving.hr, ili na korisnickapodrska@foreverliving.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: Rr. Selim Brahja 110. Sank  – Tirana 
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@tring.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
Centralna kancelarija: - adresa: Trg Đ. D. M. broj 3, 76300 Bijeljina
tel: +387-55-211-784, +387-55-212-605, fax: +387-55 -221-780
Radno vrijeme - ponedjeljak-petak: 9:00–17:00
elektronska pošta: forever.flpbos@gmail.com
Direktor FLP BiH: dr Slavko Paleksić
 
Ured u Sarajevu - adresa: Džemala Bijedića 166 A, 71000 Sarajevo
tel: +387-33-760-650, +387-33-470-682, fax: +387-33-760-651
Radno vrijeme - ponedjeljak, četvrtak, petak: 09:00–16:30,
utorak, srijeda: 12:00–20:00
elektronska pošta: flpm@bih.net.ba
Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović



GLOBALNI 
DOGODKI: 

22.-23. APRIL 2018 DALLAS GLOBAL RALLY,
 

7.-13. OKTOBER 2018 PHOENIX EAGLE MANAGER RETREAT

     

                             

                                       

                            

       

   

      24. februar

            3. marec Opatija     

19. maj Tüskecsarnok                                        5. maj Sarajevo

                                                17. junij Kosovo      23. junij        9. junij Opatija                        2. junij

 21. julij Tüskecsarnok

   23. september   

     27. oktober Bijeljina

   24. november

  14. dec. Tüskecsarnok

10. november 
Rojstni dan

20. oktober
Zagreb 

Rojstni dan

15. september Arena DHR Poreč 
28-29. september

24. marec 
Fusion Center

Budaörs

20. maj

KOLEDAR PRIREDITEV 2018
ALBANIJA 
KOSOVO    BUDIMPEŠTA                                       SRBIJA          HRVAŠKA             SLOVENIJA             BOSNA




