
HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA / CROATIA / KOSOVO / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA

XI. letnik 4. številka april 2007.



�	 www.flpseeu.com 		 �
Predsedniški Pozdrav

Pred kratkim smo se vrnili z brazilske prireditve 
Profit Share, iz Rio de Janeira. Prireditev je bila 
izjemno uspešna. Zame je prava čast, da sem se je 

lahko udeležil. Kot vedno, je bilo tudi tokrat ganljivo in 
prisrčno videti na odru številne uvrščene. Podelili smo več 
sto tisoč dolarjev nagrad in tako izrekli priznanje za delo, 
ki so ga opravili ti odlični voditelji. Te prireditve me vedno 
napolnijo z ogromno energije. Prekrasen občutek je družiti 
se s prijatelji, ki so prišli iz različnih krajev sveta.

Pomembno je, da je odličnost našega podjetja rezultat 
dela izjemnih ljudi, s katerimi skupaj delamo. Čim 
več časa prebijemo skupaj, tem bolj čutim, da je naše 
podjetje pravo podjetje s »človeškim obrazom«. Naša 
uspešnost je v veliko večji meri odvisna od tega, ali 
smo sposobni pomagati drugim doseči njihove cilje, da 
bi se resnično počutili pomembne, kot pa od strogih 
podjetniških načel. To pa seveda ne pomeni, da je treba 
v ozadje potisniti delujoči in praktično uporaben sistem 
gradnje podjetja. Gre bolj za to, da je podjetje Forever 
prava priložnost, da bi razumeli, da je več kot konjiček 
za prebijanje prostega časa. Za uspešnost v tem poslu ne 
potrebujemo nobene strokovne izobrazbe; moramo pa 
trdo delati in sodelavcem v svojem okolju zagotoviti vse 
tisto, kar bi želeli mi dobiti od njih. Včasih se pojavljajo 
tudi nesporazumi, povezani z našim delom – nekateri 

menijo, da moramo postati trdi in agresivni, če želimo 
biti uspešni. Včasih se res zgodi, da se ob delu, ki ga 
opravljamo, da bi dosegli svoje cilje, v nas nabere toliko 
stresa, da postanemo nestrpni, vendar bo naše obnašanje 
v takih primerih pravi odsev naših dejanskih, vodstvenih 
lastnosti. Morda poznate rek, da se palma razvija pod 
obremenitvijo. Največji vodje nastopajo vedno pozitivno, 
delajo samozavestno, nikoli ni videti, da imajo tudi oni 
svoje vsakdanje težave.

To, da smo postali pravi vodje, se kaže na več načinov. Ena 
izmed najvidnejših lastnosti je prijaznost, recimo uglajeno 
upravljanje ugovorov. Kot smo že večkrat povedali, 
zavrnitev običajno nikoli ni dokončna, velikokrat pomeni 
le: ne sedaj. Druga pomembna lastnost je potrpežljivost 
do uporabnikov izdelkov, do sodelavcev, do nižjih in 
sestrskih linij. Nikoli nam naj ne bo žal časa za pogovor o 
njihovih vprašanjih, dajmo jim vzor za skupinsko delo in 
za spoštovanje do drugega, tako bo naše delo ostalo vsem v 
spominu, tako bomo primerni za vodenje.   

Ne pozabite: nihče ni popoln. Vendar bodimo hvaležni 
tudi za to, saj bodo naši izzivi, ugotovitve na osnovi 
storjenih napak in veselje zaradi naših uspehov  tista nit, s 
katero bomo prepletli preprogo svojega življenja, okrašeno 
s čudovitimi življenjskimi dogodki!

Ne bomo pozabljeni
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Pozdrav državnega direktorja

„Če želiš najti zlato, ga išči tam, kjer se nahaja” (William Juneau)

Medtem ko boste prebirali te vrstice, bo v Stockholmu že potekala največja letošnja 
prireditev Forever Living Products, World Profit Sharing Evropski raly, še več, v naših 
rokah bo že tabla, s katero bodo izrekli priznanje celoletnemu delu madžarske in 

južnoslovanske skupine. Kjerkoli v regiji hodim, me pričakuje živost, dogodki se kar vrstijo, na 
naših usposabljanjih in izobraževanjih tedensko sodeluje več tisoč sodelavcev.

Voz je krenil, kot pravijo, naša skupina neverjetno napreduje. Naše življenje iz tedna v teden, 
iz meseca v mesec poteka po točno zapisanem scenariju – po našem izjemnem marketinškem 
sistemu. Več tisoč ljudi se tedensko uči od več sto izjemnih svetovnih strokovnjakov, pravih 
poznavalcev našega poslanstva. Gre za vodilno stroko, pravi poklic 21. stoletja, gre za multi level 
marketing. Za tiste, ki prvič slišijo za ta sistem, naj povem, da gre za večstopenjski sistem prodaje. 

Usposabljajo nas, da bi vi, ti, postali najboljši srednjeevropski strokovnjaki. Zakaj je to 
pomembno? Za vas, zate, da bi živel varno, da bi lahko imel cilje, da ne bi živeli le za danes, da 
bi imeli pravo vizijo, da bi lahko bili člani zanosne skupine, ki velja danes za najbolj dinamično 
rastočo evropsko mrežo. Ni preprosta naloga najti zaleta in ostati v zaletu, vendar ni razloga za 
zaskrbljenost, ob tebi je profesionalna skupina, ki ti lahko pokaže pravo pot iz morebitne sedanje 
krize, če iščeš prave rešitve oziroma če se ne počutiš najbolje v svoji koži. 

Sprejmite pomoč, bodite veliko bolj odprti kot ste bili doslej, primite ponujeno roko, dovolite, 
da vas bodo vodili. To je vsaj toliko pomembno, kot samo življenje, kot dih, ker če boste hodili z 
nami, bodo nekega dne sledili tudi vam.

Naši sodelavci, z neverjetnim zanosom dnevno gradijo mrežo Forever tu v srednjeevropski regiji. 
Prav zaradi tega zanosa se nam ne glede na okoliščine, neprestano pridružuje na stotine sodelavcev 
in uporabnikov izdelkov, da bi zgradili svojo majhno deželo, kjer bodo živeli uravnovešeni, srečni 
ljudje, s stabilnim gospodarskim ozadjem.

Naprej FLP Madžarske!

Dr. SánDor MileSz 

Zanos 
ostaja
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Pred zbrane je s svojo 
značilno eleganco stopila 
prva registrirana madžarska 

zdravnica našega podjetja dr. 
Gabriella Kassai. Ni dovolj, če 
bomo le občasno storili kaj za 
ohranitev zdrave kože. Najbolj 
učinkovita nega je, če izberemo 

način življenja, ki bo tudi 
dolgoročno varoval našo kožo. Koža 
je najbolj občutljiv signalni sistem, 
ki reagira ne le na zunanje učinke, 
temveč jasno opozarja tudi na 
morebitne motnje v delovanju našega 
organizma. 

Poleg uporabe prehranskih dopolnil 
je izjemnega pomena, da pijemo 
zadostno količino kakovostne 
tekočine. Pravo rešitev v tem pogledu 
pomeni naš nov izdelek, voda Forever 
Sinora. Če se spremeni presnova, 
če se upočasni delovanje naših žlez 
lojnic, se bo naša koža stanjšala in 
postala suha. Tako bo manj odporna 
do zunanjih okužb, hkrati pa bolj 
občutljiva in ranljiva.

Miklós Berkics se je na odru pojavil 
s kovčkom, ki je simboliziral rumeno 
plastenko Aloe. Njegovo ime poznajo 
vsi člani FLP. To priljubljenost je 
dosegel s pridnim in vztrajnim delom, 
že desetletje – brez prekinitev – dela 
vsaj osem ur dnevno. V svojem 

duhovitem predavanju je spregovoril o 
uporabi kompleta Fleur de Jouvance. 
Ima pač praktična znanja o uporabi 
in predstavitvi izdelkov. Za njegovo 
odlično predavanje so se dekleta 
zahvalila z dolgotrajnim prisrčnim 
ploskanjem. 

Nadaljevali smo s predstavitvijo naših 
izdelkov. Sledil je scrub (radirka 
za kožo), krema za obraz in za 
okolico oči. O teh izdelkih nam je 
spregovorila trdna graditeljica mreže 
Klára Hertelendi, ki je v vsakem 
trenutku usmerjena k svojemu cilju. 
Zdrav način življenja je postala prava 
moda. S staranjem se postopoma 
zmanjša število kolagenskih vlaken, 
ki so odgovorna za zdravo napetost 
kože. Zaradi tega naša koža več ni 
sposobna vezati zadostnih količin vode 
ter izgubi svojo napetost in prožnost. 

Dan lepote kozmetike Sonya

Gostje, predavatelji in 
organizatorji smo 22. marca 
nestrpno pričakovali začetek 
programa. Oder, ki bi lahko 

bil tudi kozmetični salon, 
so krasili sanjski šopki in 

krasno razporejeni izdelki. 
Ob prijetnih zvokih glasbe 

se je začela pričakovana 
delavnica o negi lepote.

KATA UNGÁR 
managerica

DAN LEPOTE KOZMETIKE SONYA

FOTO: BÉLA KANYÓ 
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Pomagamo si lahko z uporabo Aloe 
Scruba, saj s tem nežno odstranimo 
odmrle celice povrhnjice in koži 
omogočimo absorpcijo hranljivih 
snovi. Krema za okrog oči je primerna 
za nego izjemno občutljivega predela 
našega obraza. 

Z dnevno uporabo Alpha-E faktorja, 
R-3, Epiblanca in odstranjevalca ličil, 
bo naša koža prožna, bolj napeta, 
majhne gube bodo izginile, kar 
pomeni, da bo naša koža bolj zdrava, 
sveža, mladostna. O vsem tem je 
spregovorila Anikó Péterbencze, 

ki je prava reklama za naše izdelke. 
Nič se ji ne pozna, da je rodila tri 
otroke, njena koža je brezhibna, lasje 
prečudoviti. Kar je res, je res: tudi 
mi bi lahko izgledali tako. Vendar 
je za to potrebno tudi nekaj storiti. 

Naši izdelki na temelju aloje vere 
bistveno bogatijo lepotilno industrijo 
in zagotavljajo možnost, da bomo 
z močjo rastline nežno, vendar 
učinkovito nastopili proti neželenim 
posledicam staranja kože.
 
Vzporedno s predavanjem pa je 
kozmetičarka našega salona Sonya 
Ildikó Mészáros tudi v praksi 
prikazala, kako Fleur de Jouvance 
pomlajuje kožo. Za model ji je 
bila naša sodelavka Éva Becker. 
Udeleženci smo opravilo spremljali 
na velikem zaslonu. Éva je babica 
dveh vnučkov in je že dopolnila 
petdeset let. Prav nič ne skriva svojih 
let, po ličenju se je sprehodila med 
udeleženci usposabljanja in ponosno 
pokazala svoj naličeni obraz. Ljudje 
so jo fotografirali, božali njeno lice. 
Čestitamo, tudi v praksi smo videli, 
zmagala je nega kože. 

Tudi doslej smo vedeli, da smo 
med prijatelji, ampak zdaj pa 
zares! Gledališki igralec, manager 
FLP, Károly Rékasi, je v svojem 
razigranem predavanju spregovoril 

o negovanih moških, o vse večji 
vlogi naravnih kozmetičnih sredstev. 
Povedal nam je o svojih izkušnjah 
z izdelki, spregovoril je tudi o tem, 
kako svojega sina Zsigmonda oziroma 

Zsebija s potrpežljivo ljubeznijo 
usmerja k našim izdelkom. Saj ne 
boste verjeli, pred predavanjem je 
imel tremo! Govoril je prekrasno, z 
izbranimi besedami, njegove besede so 
bile prava glasba za naša ušesa. 

(nadaljevanje prihodnjič)

Dan lepote kozmetike Sonya

DAN LEPOTE KOZMETIKE SONYA
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Biljani in Slobodanu 
Antonijeviću je za nagrado 
za vztrajno in pridno delo 

pripadla čast, da sta bila gostitelja 
beograjske prireditve Success Day. 
Njuno uspešno delo je rezultat 
vzornega skupinskega sodelovanja, 
s katerim prekrasni sodelavci 
nenehno in predano podpirajo svoje 
sponzorje. Biljani in Slobodanu 

želimo še veliko uspehov pri njunem 
delu v Forever.

Udeležence Success Day je prisrčno 
pozdravil regionalni direktor, 
Branislav rajić, ki je med drugim 
poročal tudi o novostih, ki bodo v 
prihodnje obogatili delovanje FLP 
Srbije. FLP napreduje z neizčrpno 
močjo, spreminja usode ljudi, saj že 

FLP neomajno nadaljuje svojo pot

BiljAnA 
AnTOnijEvić 

managerka

naš februarski beograjski 
Success Day smo začeli s 

kratkim reklamnim filmom 
o možnostih poleta Forever 
living Products tudi preko 

meja svojih sanj.

FOTO: DIMITRIJE OSTOJIĆ 

SlOBODAn
AnTOnijEvić

manager

Forever SucceSS day
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sama odločitev zagotavlja svobodo 
uživanja ob delu in delovnih uspehih. 
Prepričani smo, da bo v prihodnje 
tudi v Srbiji in širše, vse več naših 
sodelavcev uspelo premagati svoje 
težave prav s pomočjo FLP.

Odličen igralec beograjskega 
študentskega gledališča Indeks, 
Branislav Petrušević Petrući, 

nas že veliko let zabava s svojim 
neverjetnim posnemanjem drugih 
z vedno aktualnimi in duhovitimi 
dogodivščinami. 

Tudi tokrat smo uživali ob odlični 
produkciji, ki jo je pripravil 
za Success Day. Hvala našemu 
izjemnemu igralcu za nastop na naši 
prireditvi.

Z ustrezno prehrano si lahko 
zagotovimo pravo življenjsko 
kakovost, kar je še posebej 
pomembno, ko želimo ustvariti 
družino. Izdelki FLP blagodejno 
učinkujejo pri obeh zakoncih, ki 
želita premagati morebitne težave pri 
zanositvi. Dr. Snežana Tomanović 
je vse svoje življenje posvetila temu, 
da bi s pomočjo dosežkov medicinske 

FLP neomajno nadaljuje svojo pot

Forever SucceSS day
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stroke in izdelkov iz aloje pomagala 
zakoncem pri premagovanju 
tovrstnih težav. Hvala doktorici 
Tomanovićevi za odlično predavanje.

Spoznavanje novih izkušenj pomeni 
stalno gonilno silo in spodbudo pri 
premagovanju ovir,prav tako pa nam 
le-te kažejo tudi pot do zdravega 
življenja. Uporabniki izdelkov 
FLP in naši sodelavci zdravniki so 
svoje dragocene izkušnje z izdelki 
predstavili ob odličnem povezovanju 
naše sodelavke, dr. Olivere Miškić. 
Hvala vsem sodelavcem, ki so 
pogumno stopili na oder in nam 
posredovali svoje koristne izkušnje.

Nove supervisorje, assistant 
managerje in managerje smo 
pozdravili z dobrimi željami in 
prekrasnimi šopki. Prepričani smo, 
da naši na novo uvrščeni sodelavci 
ne bodo obstali na tej točki, temveč 
bodo že v kratkem dosegli nove, 
še višje stopničke v marketinškem 
načrtu FLP.

V mirnem družinskem življenju 
naše sodelavke, managerke, 
Svetlane Klenkovske, je bila vedno 
zagotovljena materialna varnost, 
saj je spretno povezovala svoje 
delovne uspehe s sijajno nogometno 
kariero svojega soproga. Svetlanino 
svetlo vizijo FLP že dobro poznajo 
njen soprog, njeni otroci in vnuki 
ter seveda njena velika skupina, 
sestavljena iz čudovitih sodelavcev. 
Prijateljstva, potovanja, nepozabni 
dnevi in njeno neverjetno zagnano 
delo so dokaz za to, da se vse to 
lahko nadaljuje FOREVER (večno).

Zakaj prav FLP v minulih letih? Že 
devet let se iz dneva v dan ukvarja z 
izdelki FLP, z marketinškim načrtom 
in s sodelavci, ki mu nesebično 
pomagajo, da bi v vsakdanjem 
življenju in pri delu dosegali 
skupne uspehe. Naš sodelavec 
manager, Andrija Damnjanović, 
je pri svojem delu pridobil ogromno 
izkušenj, izgradil je razvejano 
marketinško mrežo, pridobil je 
veliko novih sodelavcev. FLP je 

prinesel neverjetne spremembe v 
Andrijevo življenje. Jasneje vidi svojo 
prihodnost in potrebe, izkoristil je 
vse priložnosti, ki jih ponuja FLP. 
Čestitamo Andriji in mu želimo, da 
bi naslednjih devet let bilo v vseh 
pogledih še uspešnejših in boljših.

V Klub osvajalcev spadajo sodelavci, 
ki so bistveno povečali svoj 
promet v primerjavi s predhodnim 
obdobjem. Želimo, da bi iz meseca 
v mesec vse več naših sodelavcev 
postalo članov tega kluba, hkrati pa 
prisrčno čestitamo Milici Kalajdžić, 
ki je osvojila prvo mesto v Klubu 
osvajalcev.

Ali ste že kdaj premišljevali o 
pomenu besede SOARING? Beseda 
pomeni prizadevnost, let preko 
vseh ovir do novih ciljev in višin... 
Prav zaradi tega je ta raven postala 
svetilnik za našega sodelavca, novega 
soaring managerja, Boro Ostojića. 
Tudi njegovo življenje ni teklo  
tako, kot si je zamišljal še v šolskih 
klopeh. V minulem obdobju je moral 
premagati veliko težav, soočil se je z 
nepričakovanimi dogodki. Iz svojih 
uspehov je črpal nove energije in 
odločnost ter na ta način premagal 
vse težave, ki bi ga lahko ovirale 
pri razvoju. Upamo, da bo Boro 
Ostojić FOREVER ... uporabljal 
skrivnosti uspeha in uresničil svoje 
sanje. Prepričani smo, da se tudi 
soaring managerji ne bodo zaustavili 
na tej ravni. Čestitamo k njihovim 
doseženim uspehom.

Naša priljubljena umetnica, Goca 
Tržen, je požela neverjeten uspeh. 
Dokazala je, da je tudi kot nosečnica 
polna energije, ki jo izžareva tudi 
v okolje. Goca je vedno draga 
gostja. Želimo ji lahek porod in 
materinstvo, polno sreče in veselja.

Na odru smo prvič videli priponke 
orla, ki svojemu nosilcu dajejo moč 
poleteti še višje, doseči še večje cilje.

BrAniSlAv rAjić 
regionalni direktor FLP Srbije

Forever SucceSS day
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Poročevalec:
GYULA  DÉVAI KOVÁCS

assistant manager

Prihajajoče goste zabave sta 
pozdravila gostitelja plesa, 

dr. Sándor Milesz in Adrienn 
Hoch Milesz. Podobno kot 
prejšnja leta, so udeležence 

plesa tudi letos, desetega 
marca, pričakali z bogatim 

programom. Prekrasna 
slavnostna dvorana dvorca 

v Sziráku je goste pričakala 
svečano okrašena. 

5. MADŽARSKI PLES

FOTO: BÉLA KANYÓ 
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Pri stopnišču dvorca je goste, 
namenjene v plesno dvorano, 
pričakala v modro oblečena 

straža. V dvorani sta goste s čašo 
penine pozdravila že omenjeni državni 
direktor in njegova soproga.  Damam 
so hostese predale oštevilčeno vrtnico, 
gospodom pa oštevilčeno kokardo. (S 
pomočjo le-teh se je pozneje glasovalo 
o kralju in kraljici plesa.)

Madžarski ples smo prvič organizirali 
pred petimi leti in sicer z namenom, 
da bi prikazali lastne vrednote od 
glasbe do mode in gastronomije ter 
madžarske zabave. Temu ustrezna je 
bila tudi letošnja toaleta udeležencev 
plesa. Večina je prišla oblečena v 
tradicionalna madžarska oblačila, 

veliko je bilo svečanih sakojev in srajc 
s pasicami, tudi Sir Alexander je nosil 
bogato okrašeno madžarsko obleko ter 
okrog vratu malteški viteški križ. 

Ker pa gre za naš regionalni ples 
Forever, so se nekateri oblekli v 

ljudsko nošo svojega okolja, veliko 
pa je bilo tudi tistih, ki so prednost 
tudi tokrat dali tradicionalni plesni 
obleki, smokingu. 

Ustanovitelj madžarske Forever  
Józsi Szabó je bil oblečen v črni 
Bocskai, budimpeštanski regionalni 
direktor Péter Lenkey je prav  
tako bil eleganten, medtem ko  
sta slovenski oziroma hrvaški 
regionalni direktor Andrej Kepe 
in dr. László Molnár s svojima 
spremljevalkama oblekla  
narodno nošo. 

Velemojster Madžarskega reda, 
prav tako malteški vitez, dr. Csaba 
Király je tokrat prišel v smokingu, 
podobno kot Stevo, ki je spremljal 
svojo soprogo Veroniko. Sicer sta 
zakonca Lomjanski prva diamantna 
distributerja regije. 

V smoking je bil oblečen tudi 
bosanski regionalni direktor dr. 
Slavko Paleksić in ker je tudi sam 
pripadnik malteškega viteškega reda, 
seveda ni manjkal niti križ. In potem 
še nismo omenili Imreja Pappa, 
ki je s svojim črnim sakojem le še 

madŽarski ples

MADŽARSKI PLES
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poudaril tradicionalno madžarsko 
nošo soproge Anikó  Péterbencze. 

Svojega prvega plesa se je udeležila 
tudi najmlajša prva plesalka vseh 
plesov Jázmin Virág Milesz (ki 
je stara šest mesecev in pol), ki je 
seveda – kot se spodobi in tudi 
zaradi svoje rosne mladosti –  
na svoj prvi ples in izjemno 
družabno prireditev prispela v 
spremstvu staršev.

Medtem ko so se zbirali gostje so 
v preddverju izvajali svoj glasbeni 
program Kamilla Dévai Nagy 
in učenci njene glasbene šole 
Krónikás. 

Ob sedmi uri je v svečani dvorani 
goste pozdravil dr. Sándor Milesz, 
potem pa je odprl letošnji ples. 

Po prvem valčku sta program 
predstavila gostitelja, Regina Dukai in 
Károly Horváth, sledila je recitacija v 
izvedbi Otta Kinizsija, potem pa smo 
se poklonili spominu Zoltána Kodálya, 
ki se je rodil pred 125 leti. 

Klavirski mojster Péter Csák je 
prav za to priložnost prilagodil 
njegovo delo Felszállott a páva, ki 
jo je ob njegovi glasbeni spremljavi 
zapela Gabi Berkes. Polka v izvedbi 
baletnih plesalcev pa je dejansko že 
pomenila začetek splošnega plesa. 

Čez pol ure so se plesalci namenili 
v restavracijo v obokani kleti, kjer 
so jih že pričakovali okusni zalogaji. 
Madžarski meni je pravzaprav bila 
kulinarična atrakcija. Začelo se je s 
fazanovim filejem v aspiku, sledila je 
kunčja juha z limono. Kot glavno jed 
so postregli pečeno srnino polnjeno 
z bučnimi semeni in krompirjeve 
cmoke, večerjo pa je zaključila 
sladica, jabolčni-jajčni puding z 
omako Calvados. 

Ves čas večerje se je iz ozadja slišala 
nežna renesančna pesem v izvedbi 
Kamille Dévai Nagy in njegnih 
učencev. (Naj dodamo, da bi tudi 
jedi, ki so jih postregli po polnoči – 



 

  15www.flpseeu.com
madŽarski ples

krompirjeva juha s kračo in česnom, 
langaš s kislim zeljem ter makove 
testenine s slivovim kompotom 
– prav tako prestali preizkus še 
tako zahtevnega gastronomskega 
strokovnjaka.)

Po uspešni pojedini so goste 
pričakali estetski užitki, sledila je 
renesančna madžarska modna revija 
iz arhaičnih kostimov Katalin 
Bartunek in Katalin Hamprel. 
Ko smo si ogledali te kreacije smo 
pomislili, le zakaj ne vidimo več 
teh oblek na plesih, družabnih 
dogodkih, sprejemih, saj gre za 
krasne umetnine, ki nosijo delček 
madžarske zgodovine.

Skupina Alpha Band je igrala do 
jutra, do onemoglosti so si sledili 
valčki, polke, tango in rokenrol.

Za tiste, ki so si želeli bolj umirjene 
glasbe in operet, je v pivnici tudi 
letos igral Károly Puka in njegov 
ciganski orkester. Občinstvo je 
navdušeno pozdravilo tudi operetne 
napeve v izvedbi Barbare Bódi in 
Dávida Szabója.

Četrt ure pred polnočjo so okronali 
letošnjega kralja in kraljico plesa, 
na temelju glasov občinstva je 
ta častni naziv prejel slovenski 
regionalni direktor Andrej Kepe 
in njegova spremljevalka Miša. 

Opolnoči so si udeleženci zaviti v 
tople plašče in seveda tudi prebujeni 
prebivalci naselja Szirák, ki so se že 
navadili te letne prireditve, v parku 
pred dvorcem ogledali prekrasen 
ognjemet.

Do jutranjih ur se je slišala plesna 
glasba v svečani dvorani oziroma 
ciganska glasba v pivnici, potem pa 
so se gostje počasi začeli odpravljati 
k počitku. Ob slovesu so si tudi 
tokrat obljubili »ob letu osorej!«.
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MADŽARSKA SRBIJA, ČRNA GORA, KOSOVO

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca februar 2007

UVRSTITVE

Klub 
osvajalcev  

Prvih deset 
distributerjev 
– osebne in 

nemanagerske 
točke

  1.  Tamás János in 
Tamás Jánosné

  2.  Tanács Ferenc in 
Tanács Ferencné

  3.  Dr. Molnár Gyula in 
dr.Tóth-Baranyi Zsuzsanna

  4.  Rudics Róbert in 
Rudicsné Czinberics Ibolya

  5.  Császár Ibolya Tünde
  6.  Bognár Gábor 
  7.  Róth Zsolt in 

Róthné Gregin Tímea
  8.  Nagy Zoltán in 

Nagyné Czunás Ágnes
  9.  Strifler Lászlóné in 

Strifler László
  10.  Senk Hajnalka

  1.  Kuzmanović Vesna in 
Kuzmanović Siniša

  2.  Dr. Jović Ranđelović Sonja in 
Ranđelović Dragan

  3.  Stojanović Emilija in 
Stojanović Nenad

  4.  Lomjanski Stevan in 
Lomjanski Veronika

  5.  Mitov Tamara in 
Mitov Saša

  6.  Dragojević Goran in 
Dragojević Irena

  7.  Mitrović-Pavlović Milan in 
Pavlovic Biljana

  8. Nakić Marija
  9. Fabian Rozsa
10.  Skorić Zoran in 

Skorić Dragica
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HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA SLOVENIJA

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca februar 2007

UVRSTITVE

  1.   Stilin Tihomir in 
Stilin Maja

  2.  Calušić Dubravka in 
Calušić Ante

  3.  Ciler Dominik in 
Ciler Stefanija

  4.  Drastić Dušan in 
Drastić Marija

  5.  Culjak Marica in 
Culjak Blago

  6.  Žutinić Momo in 
Žutinic Mare

  7.  Stazić Juliana
  8.  Jezl Vladimir in 

Jezl Irena
  9.  Durković Lidija Antonija in 

Durković Rajko
10.  Lesinger Ivan in 

Lesinger Danica

  1.  Dragić Meriha in 
Dragić Dragan

  2.  Mustafić Subhija in 
Mustafić Safet

  3.  Njegovanović Vaselije 
  4.  Duran Mensura in 

Duran Mustafa
  5.  Djordjević Radmila
  6.  Glavinka Željko
  7.  Dr.  Hodžić Sead
  8.  Višić Cvijeta
  9.  Kadribašić Ribana in 

Kadribašić Mensud
10.  Rover Lidija in 

Rover Dragica

  1. Božnik Slavica
  2.  Majčen Manja in 

Majčen Sandi
  3.  Iskra Rinalda in 

Iskra Lučano
  4.  Arbeiter Jožica in 

dr.  Arbeiter Miran
  5.  Brumec Tomislav
  6.  Sarlah Marjana in 

Sarlah Marjan
  7. Praprotnik Tončka
  8.  Žitko Ema in 

Žitko Miran
  9. Brumec Lovro
10. Šmid Slavica
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FLP Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

UVRSTITVE ZA MESEC FEBRUAR

Molnárné Kalcsu Klára

Raven senior managerja je dosegla:

Beer Tamás in Beerné Nagy Andrea
Dr. Bencsik Barbara
Bogdán Ervin in 
Bogdánné Szabó Katalin
Fehérvári Antal in Fehérváriné 
Kovács Zsuzsanna
Herczeg Mariann
Horváth Zoltánné in 
Horváth Zoltán

Hócza Tibor in 
Hóczáné Berczi Mária
Dr. Jánosdeák Gáborné in 
Jánosdeák Gábor
Ládi Klára in Szikszai Béla
Lieber Brigitta
Majcen Manja in Majcen Sandi
Major István in 
Majorné Kovács Beatrix

Major Tamás in Major Tamásné
Mitrović-Pavlović Milan in 
Pavlović Biljana
Nádudvari Zsolt
Prohászka Józsefné in 
Prohászka József
Racskó Katalin
Schulhof Ernőné
Dr. Tamás Erzsébet in 

dr. H. Kovács Zoltán
Tóthné Barna Csilla
Vámosi Attila 
Vígh Sándorné in Vígh Sándor
Varga Tamás
Vas József
Vuityné Sárándi Klára in Vuity Antal

Raven managerja so dosegli:

Bakos Antal in Bakos Éva Natália
Balog Gáborné
Dobos József Rajmund in 
Dobos Edit
Erdős Tamás in 
Erdősné Solymosi Edit
Fábián Rózsa in Fábián József
Ferencz László
Grzinčić Alen
Gyurjánné Béres Zsuzsanna in 

Gyurján László
Hamar Tímea
Hegedűs Lászlóné in 
Hegedűs László
Hegedűsné Nagy Klára in 
Hegedűs László
Hordós Ágnes
Iskra Rinalda in Iskra Lučano
Krizsai Györgyné in Krizsai György
Laginja Flavia

Matuska Istvánné
Mazug Miklósné in 
Mazug Miklós
Molnár Ibolya in Domokos András
Patkós Györgyi in Patkós Péter
Petrović dr. Aleksandar in 
Đuknić Petrović Mirjana
Radošević Igor
Sipőcs Józsefné
Škorić Zoran in Škorić Dragica

Sukály Tamás in 
Sukályné Takács Tímea
Szendi Gézáné
Szimuly Csilla
Tián Ernőné in Tián Ernő
Tóth Anett
Tóth Lászó in Péczer Erika
Varga Jánosné
Varga Ferencné in Varga Ferenc
Vincze László in Vincze Lászlóné

Raven assistant managerja so dosegli:

Agócs Judit
Aleksandar Dakić
Ašceric Nataša in Ašceric Cvetin
Bárány Gergely István in Bárányné 
Maczali Csilla
Bárányné dr. Szabó Éva in 
Bárány István
Bársony Balázs in 
Bársonyné Gulyka Krisztina
Béki Istvánné
Béres László
Balog Veronika in Balog József
Barták András
Benedek Anna in Tarnavölgyi Gábor
Berjanović Slavoljub in 
Berjanović Radica
Berta Lilian
Biróné Nagy Anikó in Biró  István
Blahunka László in Blahunkáné 
Nádas Krisztina
Blahóné Gali Erzsébet in 
Blahó János
Bocskai Jánosné
Bökönyi Istvánné
Bús Sándor Mártonné in 
Bús Sándor Márton

Čenčić Darinka in Čenčić Stojan
Csatári László
Csendes Georgina
Csongrádi Anikó
Csontos Sándor in 
Csontosné Vajna Ildikó
Czók Krisztián 
Dr. Csatári József
Dánku Ilona Marianna in 
Dánku Mihály
Danka Rozália
Demhardt Margit
Donko Katalin
Dr. Dorka Dénes Áron
Đordjević Donka in Đordjević Saša
Đukić Stojan in Đukić Verica
Fabian Zoltán
Fabian Gabor in Fabian Eleonora
Farkas Albertné
Farkasné Szeles Gyöngyi in 
Farkas Norbert
Forndron Éva
Forróné Papp Mária in Forró Csaba
Fű Attila in Fű Attiláné
Füziné Németh Klára
Gál Lászlóné

Havasi Zsolt in Nagy Helga
Hegedűsné Melczer Andrea in 
Hegedűs József
Heiner Ágnes
Heiter Éva
Herendi Szabolcs
Hollóné Czvack Marianna
Horváth Mihály in Unghy Ibolya
Ignjatović Jelena in 
Ignjatović Goran
Illés Tibor
Jakab Annamária
Jakobi Lászlóné in Jakobi László
Juhas Lajos in Juhas Erzsebet
Jurišić Jelena
Kadribašić Ribana in 
Kadribašić Mensud
Kiss Adrienn
Kiss Miklós in Kiss Erika
Kiss Istvánné
Knisz Tamás
Kopa Péter
Kovács Gyuláné
Kovács László in 
Kovács Lászlóné
Kovács Elekné in Kovács Elek

Kovács József in 
Kovácsné Mercs Mónika
Kovács Hajnalka in Ungvári László
Kovács Sándor in 
Kovácsné Szabó Ildikó
Kovács János
Kovács Zsolt
Kristóf László ml. 
Kurucz-Morvai Tiborné in 
Kurucz-Morvai Tibor
Körmendi Viktória
Lados Csaba
Lajter Anna in Szakál Antal
Laslinger Ferenc in Kozma Rita
Lazić Maja in Lazić Dragić
Lugosi Dénes
Máté Istvánné
Majorné Tihanyi Hajnalka in 
Major László
Majoros Éva
Malatinszki Péter in 
Malatinszkiné Földi Piroska
Miklós Attila
Miklósné Sipos Magdolna in 
Miklós György
Miočinović Jelena

Raven supervisorja so dosegli:
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I. nivo

Ádámné Szőllősi Cecília in 
Ádám István
Atanasov Divanis
Babály Mihály in Babály Mihályné
Bakó Józsefné in Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella in Gesch Gábor
Barnak Danijela in Barnak Vladimir
Bánhegyi Zsuzsa in 
dr. Berezvai Sándor
Brumec Tomislav
Becz Zoltán in Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta in 
Papp-Váry Zsombor
Bognárné Maretics Magdolna in 
Bognár Kálmán
Bojtor István in 
Bojtorné Baffi Mária
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó in Kovács Gábor
Csuka György in 
Dr. Bagoly Ibolya
Csürke B. Géza in 
Csürke Bálintné
Darabos István in 
Darabos Istvánné
Davidović Mila in 
Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila in 
Csisztuné Pájer Erika
Dr. Dóczy Éva in dr. Zsolczai Sándor
Dr. Farády Zoltán in 
dr. Farády Zoltánné
Dr. Farkas Margit in Szabó János
Dragojević Goran in 
Dragojević Irena
Fejszés Ferenc in Fejszésné 
Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde in Láng András

Halomhegyi Vilmos in 
Halomhegyiné Molnár Anna
Haim Józsefné in Haim József
Hanyecz Edina
Hári László in Hegyi Katalin
Heinbach József in 
dr. Nika Erzsébet
Hertelendy Klára
Jakupak Vladimir in 
Jakupak Nevenka
Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
Kása István in Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária in 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám in Ótós Emőke
Knisz Péter in Knisz Edit
Dr. Kovács László in 
dr. Kovács Lászlóné
Kovács Zoltán in 
Kovácsné Reményi Ildikó
Kuzmanović Vesna in 
Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor in 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Mayer Péter
Markó Mária in Markó Antal
Márton József in 
Mártonné Dudás Ildikó
Mičić Mirjana in Harmos Vilmos
Milanović Ljiljana
Milovanović Milanka in 
Milovanović Milislav
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László in 
dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija in Nakić Dusan
Dr. Miškić Olivera in dr. Miškić Ivan
Mrakovics Szilárd in Csordás Emőke
Dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes
Németh Sándor in 
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona in dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro

Papp Tibor in Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena in Petrović Milenko
Radóczki Tibor in dr. Gurka Ilona 
Ramhab Zoltán in Ramhab Judit
Révész Tünde in Kovács László
Rudics Róbert in 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Šaf Ljiljana in Šaf Vladimir
Senk Hajnalka
Stegena Éva
Stilin Tihomir in Stilin Maja
Pintér Csaba in Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné in Szabó Ferenc
Szabó Péter in Szabóné Horváth Ilona
Schleppné dr. Käsz Edit in 
Schlepp Péter
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János in Juhász Dóra
Széplaki Ferencné in 
Széplaki Ferenc
Szidiropulosz Angelika in Miklós 
Tamás János in Tamás Jánosné
Tanács Ferenc in Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika in 
dr. Tombácz Attila
Tóth Csaba
Ugrenović Miodrag in Ugrenović Olga
Virágné Tóth Erika in Virág Tibor
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. nivo

Bánhegyi Zsuzsa in 
dr. Berezvai Sándor
Bíró Tamás
Botis Gizella in Botis Marius
Czele György in Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin in 
dr. Seres Endre
Erdős Attila in Bene Írisz
Fekete Zsolt in Ruskó Noémi

Gecse Andrea     
Illyés Ilona     
Janović Dragana in Janović Miloš      
Kis-Jakab Árpád in Kis-Jakabné Tóth 
Ibolya
Nagy Gabriella
Nagy Katalin 
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre in Péterbencze Anikó
Rózsahegyi Zsoltné in 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna in 
Dr. Komoróczy Béla
Siklósné dr. Révész Edit in 
Siklós Zoltán
Tóth István in Zsiga Márta
Tóth Sándor in Vanya Edina
Varga Géza in Vargáné 
dr. Juronics Ilona

III. nivo

Berkics Miklós
Bruckner András in 
dr. Samu Terézia
Buruš Marija in Buruš Boško
Éliás Tibor in Szász Marianne
Fekete Zsolt in Ruskó Noémi
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István in 
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád in 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan in 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Dr. Ratković Marija in Ratković Cvetko
Szabó József in Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva in Szép Mihály
Utasi István
Varga Róbert
Vágási Aranka in Kovács András 

Miočinović Ljubica in 
Miočinović Dragan
Molnárné Bene Mónika
Dr. Muha Miklós in 
dr. Muha Miklósné
Murvai Péter
Muszka András
Némethné Gehring Nóra in 
Németh Attila
Némethné Potocska Zsuzsanna in 
Németh György
Nagy Dénes Tibor in 
Nagyné Tóth Zsuzsanna
Nagy Lászlóné
Nagy Józsefné
Nagy Lászlóné
Nemes Károly in Nemes Károlyné

Nikolić Olgica in Nikolić Milorad
Pálinkás Sándorné
Pap Lajosné Farkas Zsuzsanna
Parai Vincéné
Pavlović Radmila in Pavlović Sreto
Perović Gordana
Dr. Petrović Zorica in 
Petrović Aleksandar
Pilisi Nándor
Plavšić Ivanka
Püspökiová Ildikó
Rasović Snežana in Rasović Mirko
Romhányi Zsuzsanna
Rover Lidija in Rover Dragiša
Salamon Mónika
Sarlah Marjana in Sarlah Marjan
Sass Sándor

Sebestyén Sándor in 
Szórád Anna
Shah Henriette in Shah Iman
Šmid Slavica
Sonkolyos Ágnes
Stempléné Marosvölgyi Katalin in 
Stempel Zoltán
Stojadinović Mirjana in 
Stojadinović Slavoljub
Suki Zoltán in 
Sukiné Mogyorósi Aranka
Szabó Ottó in Szabó Ottóné
Szabó László
Szabó Péter in Szabó Péterné
Szabó Árpádné in Szabó Árpád
Szabó Edit
Szamosi László

Szőnyi Róbert in 
Szombati Marianna
Dr. Tasnádi Ágnes
Török István in Török Istvánné
Túrú Vilmosné
Véghné dr. Bihal Gabriella in 
Végh Károly
Vígh Péter in Víghné Hubai Csilla
Varga Tibor in 
Vargáné Mészáros Edina
Varga Lászlóné in Varga László
Varga Beáta
Vasić Snežana in Vasić Petar
Vass Gáborné in Vass Gábor
Zilai Orsolya 
Žitko Ema in Žitko Miran
Ócsainé Érsek Ágnes in Ócsai István

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:
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Spoštovani distributerji!
Success Days v letu 2007 Športna arena Budapest
26.	maj,	23.	junij,	21.	julij,	15.	september	,	20.	oktober,	17.	
november,	15.	december.
		

Naročajte izdelke po spletni strani www.flpseeu.com.
Je	najbolj	udobna	in	varna	rešitev	–	ne	le	zaradi	
neposrednega	nakupa	temveč	tudi	zaradi	evidence	naročil.	
Je	odlično	sredstvo	tudi	pri	priporočanju	izdelkov,	saj	je	
taka	možnost	mamljiva	za	vse	zainteresirane.	Vrednost	
točk	slehernega	naročila	se	v	roku	24	ur	prišteje	k	aktualni	
vrednosti,	po	spletu	lahko	v	vsakem	trenutku	preverite	stanje	
vaših	točk		(www.foreverliving.com).	

Plastične	grosistične	kartice	lahko	prevzamete	v	pisarnah	
našega	podjetja	vsak	delavnik	v	tednu!

Svojim	distributerjem	zagotavlja	naše	podjetje	več	načinov	za	
pridobitev	informacij	o	podatkih	oziroma	doseženih	točkah:

–		Mesečni	obračun	bonusa	(v	zadnji	vrstici	podjetniškega	
obračuna	{obračun	provizije})	boste	našli	svoje	uporabniško	
ime	(LOGIN	ID)	in	geslo	(PASSWORD)	za	ogled	ameriške	
podjetniške	spletne	strani	(www.foreverliving.com).	Na	
tej	strani	boste	našli	povezavo	za	Madžarsko,	kjer	si	lahko	
ogledate	aktualno		
število	svojih	točk.

–		Informacije	o	točkah	lahko	pridobite	tudi	v	sistemu	SMS,	ki	
uspešno	deluje	že	več	let.

–		Prijazno	Vas	pričakujejo	tudi	naši	sodelavci	telefonske	
informativne	službe	v	osrednji	pisarni	v	Budimpešti.	

–			O	svojih	osebnih	točkah	lahko	sodelavci	iz	Madžarske	
vprašate	na	številkah	+36-1-269-53-70	in	+36-1-269-53-71,	
sodelavci	iz	Hrvaške,	Bosne	in	Hercegovine,	Srbije	in	Črne	
gore	pa	na	številki	+36-1-332-55-41.	Sodelavce	prosimo,	da	
sprašujejo	le	po	vrednosti	svojih	točk	oziroma	o	svojem	
poslovanju!

Internetinfo: 

Našim	spoštovanim	distributerjem	sporočamo,	da	so	
informacije	dosegljive	na	dveh	domačih	straneh	našega	
podjetja.	Na	spletni	strani	naše	regije	„www.flpseeu.com” 
so	dosegljive	tudi	naše	spletne	prodajalne.	Za	dostop	do	teh	
strani	oziroma	za	spletni	nakup	pridobite	vstopno	kodo	v	
naših	pisarnah.	Osrednja	domača	stran	podjetja	oziroma	tako	
imenovana	„ameriška	domača	stran”	je	www.foreverliving.
com. 	Prinaša	novice	iz	sveta	FLP,	o	mednarodnih	

dosegljivostih	ter	druge	pomembne	informacije		in	tudi	
dnevno	sveže	podatke	o	doseženih	točkah	posameznega	
sodelavca.	Dostop	do	distributerske	spletne	strani	je	mogoč	
s	klikom	na	„distributor	login”.	Vaše		uporabniško	ime	je	vaša	
distributerska	stevilka	(brez	vezajev).	Geslo	najdete	na	dnu	
vašega	mesečnega	obračunskega	lista.	

Tudi	v	bodoče	prosimo	cenjene	distributerje	za	pravilno	
izpolnjevanje	naročilnic	in	drugih	obrazcev.	Da	bi	se	izognili	
nesporazumom,	ne	sprejemamo	popravljenih	(podatki	
naročnika	in	sponzorja)	in	nepodpisanih	naročilnic.	Prav	
tako	vas	prosimo	za	pravilno	in	čitljivo	izpolnitev	prijavnic:	s	
tiskanimi	črkami,	s	črnilom	črne	ali	modre	barve.	V	primeru	
spremembe	podatkov,	prosimo,	uporabljajte	ustrezne	
obrazce!	

Če	želite	pridobiti	informacije	o	bonusih	preko	pooblaščene	
osebe,	mora	ta	imeti	pri	sebi	osebno	izkaznico.	To	je	potrebno	
upoštevati	iz	varnostnih	razlogov.	Na	temelju	mednarodne	
poslovne	politike	pridobi	vsak	distributer,	ki	podpiše	
prijavnico	(pogodbo),	pravico	do	izdelkov	po	veleprodajnih	
cenah	neposredno	iz	pisarne.	Registrirani	distributer	
postanete	s	prvim	nakupom	ob	predložitvi	že	prej	predane	
in	z	žigom	opremljene	prijavnice	(2.	primerek)	in	izpolnjene	
naročilnice.	

ProtI PravIlom
Nikoli ne kupujte oziroma prodajajte izdelkov po 
drugih elektronskih kanalih oziroma maloprodajnih 
enotah. Po pravilih Forever living Products namreč 
različni kanali elektronskih medijev štejejo za 
maloprodajne enote. Po veljavni poslovni politiki 
FlP je strogo prepovedana distribucija oziroma 
razstavljanje izdelkov ali tiskovin v maloprodajnih 
enotah. Elektronska distribucija izdelkov je dovoljena 
izključno preko spletne strani www.flpseeu.com.

obveščamo vas, da sprejemamo izključno lastnoročno 
podpisane pogodbe! vsak drug podpis šteje za 
ponarejanje dokumentov!

responzoriranje! 
Opozoriti	vas	želimo	na	pravila	v	zvezi	s	„ponovnim	
sponzoriranjem”,	ki	jih	najdemo	v	12.	poglavju	Poslovne	
politike.	Pomembno	je	vedeti,	da	možnost	responzoriranja	
ni	samodejni	proces,	temveč	ga	je	možno	uveljavljati	
izključno	z	izpolnitvijo	in	predajo	določenih	obrazcev	(izjava	
o	responzoriranju,	nova	prijavnica)	ter		ob	preverjanju,	ali	
prosilec	ustreza	postavljenim	pogojem.	Za	kršitev	Poslovne	
politike	šteje,	če	kdo	ponovno	vključi	že	registriranega	
distributerja,	ne	da	bi	opravil	postopek	responzoriranja.

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478
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•		Osrednja	pisarna	v	Budimpešti:	1067	Budapest,	Szondi	utca	34,	
tel.:	+36-1-269-5370.	Direktor	za	mednarodne	odnose:	Péter	Lenkey	

•		Prodajno	skladišče	v	Budimpešti:	1183	Budapest,	Nefelejcs	u.	9–11,	
tel.:	+36-1-291-8995.	Regionalni	direktor:	Péter	Lenkey	

•		Pisarna	v	Debrecenu:	4025	Debrecen,	Erzsébet	u.	48,	
tel.:	+36-52-349-657.	Regionalni	direktor:	Kálmán	Pósa	

•		Pisarna	v	Szegedu:	6721	Szeged,	Tisza	Lajos	krt.	25,	
tel.:	+36-62-425-505.	Regionalni	direktor:	Tibor	Radóczki

•		Pisarna	v	Székesfehérvárju:	8000	Székesfehérvár,	Sóstói	út	3,	
tel.:	+36-22-333-167.	Regionalni	direktor:	Attila	Fődi

Svoje	cenjene	distributerje	obveščamo,	da	je	mesto	naše	
prireditve	Success	Day,	ki	bo	24.	marca	2007	ob	10.	uri,	Papp	
László	Sportaréna,	1143	Budapest	Stefánia	út	2.	Prisrčno	vabljeni!	
Nadalje	vam	sporočamo,	da	bo	tega	dne	naše	prodajno	skladišče	
v	Nefelejcs	utca	odprto	od	17.	do	20.	ure.	Izdelke	Forever	Living	
Products	distribuiramo	s	priporočilom	madžarske	zveze	zdravilcev.

Cenjeni	distributerji!	Prijavnici	tudi	v	prihodnje	priložite	kopijo	
podjetniške	izkaznice,	tudi	za	nazaj;	podjetja	naj	priložijo	tudi	kopijo	
prijave	dejavnosti	davčnemu	uradu.	Provizijo	vam	v	bodoče	lahko	
nakažemo	le	ob	predložitvi	teh	dokumentov.	Madžarski	partnerji,	
ki	želijo	izstavitev	računov	za	nakupe	na	ime	lastnega	podjetja,	
lahko	storijo	to	le	v	primeru,	če	bodo	naši	pisarni	posredovali	
vse	potrebne	izpolnjene	obrazce	oziroma	kopije	poslovnih	
dokumentov,	s	katerimi	dokazujejo	lastništvo	v	podjetju.	Podrobne	
informacije	so	na	razpolago	na	oglasnih	deskah	naših	pisarn	
oziroma	osebno	pri	naših	sodelavcih.	Na	naši	spletni	strani	lahko	
z	geslom	„forever”	preberete	aktualno	številko	in	prejšnje	številke	
našega	časopisa.

Informacije	o	nakupu	z	ugodnostmi
Za	enostaven	nakup	z	ugodnostmi,	prosim,	upoštevajte	
naslednja	pravila:	

1.  Izjava:  Prosimo,	pozorno	in	točno	izpolnite	vsako	rubriko	
izjave.	Naši	sodelavci	pri	osebnem	prevzemu	preverijo	točnost	
podatkov,	vendar	pa	v	primeru	pošiljanja	po	pošti	to	ni	mogoče.	
Prav	zaradi	tega	prosimo,	pozorno	preverite	svoje	podatke,	saj	v	
primeru	napačne	izpolnitve	izjave	sistem	ne	bo	odobril	nakupa	z	
ugodnostmi.	

2.  Nakup: Pri	nakupu	bo	sistem	avtomatično	ponudil	maksimalni	
znesek	popusta	vsem,	ki	so	ustrezno	izpolnili	izjavo.	Nakup	
pomeni	ugodnost	oziroma	izplačilo	bonusa,	zato	je	pri	
osebnem	nakupu	potrebno	predložiti	osebni	dokument.	V	
primeru	skupinskega	nakupa	se	za	vsako	posamezno	osebo	
predloži,	k	vsakemu	naročilu	priloži,	pisno	pooblastilo	overjeno	s	
podpisom	dveh	prič.	Sodelavci	bodo	naročilo	sprejeli	le,	če	bodo	
izpolnjeni	vsi	navedeni	pogoji.	Brez	osebne	identifikacije	oziroma	
veljavnega	pooblastila	tudi	za	osebe,	ki	so	podpisale	izjavo,	ne	bo	
mogoče	izpolniti	naročil!

3.  Informacije: 	Sodelavci	v	prodajnih	skladiščih	posredujejo	
informacije	o	aktualnem	znesku	popusta	na	temelju	osebne	
predložitve	osebnega	dokumenta	oziroma	pooblastila.	

Pisarna v Debrecenu

Tisti,	ki	že	imajo	izjavo,	ter	sodelavci,	ki	želijo	bonuse	dvigniti	tudi	v	
obliki	računa,	dobijo	informacije	o	točnih	zneskih	v	Budimpešti,	v	
Szondi	u.	34.
Informacija	našim	madžarskim	distributerjem	v	zvezi	z	možnostjo	
paketne	dostave	naših	izdelkov.	Na	ta	način	bomo	našim	
spoštovanim	distributerjem	naročilo	izpolnili	v	največ	dveh	dneh	
–	na	temelju	uskladitve	časa	dobave	na	katero	koli	točko	v	državi.	
Blago	se	mora	prevzeti	v	48	urah,	sicer	bomo	račun	in	pripadajoče	
točke	stornirali.	Cena	naročenih	izdelkov	in	dostavni	stroški	se	
poravnajo	ob	prevzemu.	V	primeru	nakupa	v	vrednosti	nad	eno	
točko	prevzame	stroške	dostave	naše	podjetje.	
Način	predaje	vašega	naročila:
–			po	telefonu,	kjer	boste	od	našega	sodelavca	dobili	točne	

informacije	o	vrednosti	naročila,	o	številu	točk	in	dostavnih	
stroških.	Telefonske	številke:	061-297-5538,	061-297-5539,	mobil:	
06-20/456-8141,	06-20/456-8149

–	preko	spletnega	naslova	www.flpshop.hu,
–	in	sedaj	že	tudi	po	SMS	na	številki	0620-478-4732.

Dostavni	stroški:
		 Budimpešta	 Podeželje			
0-5	kg	 640	Ft	 1260	Ft
5-10	kg	 1240	Ft	 1720	Ft
10-30	kg	 1520	Ft	 1940	Ft
nad	30	kg	 30	Ft/kg	 30	Ft/kg

OBVESTILA MADŽARSKIH PISARN

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478
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–		Gornje	cene	veljajo	za	tri	naročila	po	naslovniku,	v	primeru	več	kot	
treh	naročil	zaračunavamo	po	naročilu	200	Ft	dodatnih	stroškov.	

–		Stroški	pobiranja	prispevka	za	dostavnino	360	Ft/naslov.
–		Zavarovalnina:	do	200.000	Ft	zajeto	v	ceni	dostave,	nad	tem	

zneskom,	za	vsakih	začetih	100.000	Ft,	50	Ft.
–		Zgoraj	navedeni	zneski	ne	vsebujejo	20	%	DDV.
–		Dostava	pošiljk	po	predhodnem	telefonskem	naročilu.	Gornje	

cene	vsebujejo	strošek	telefonskega	usklajevanja.		

telefonske številke zdravnikov svetovalcev:
dr.	Gabriella	Kassai:	+36-30-307-7426	
dr.	György	Bakanek:	+36-30-9428-519	
dr.	László	Kerekes:	+36-20-9-441-442	
dr.	László	Mezősi,	živinozdravnik:	+36-20-552-6792

Spoštovani sodelavci!

Z veseljem vam sporočamo, da bomo tudi letos razpisali 
shujševalna programa »Clean 9 in lifestyle 30«. v času 
izvajanja programa se lahko tedensko dvakrat prijavite 
na tehtanje v naših pisarnah, zmagovalce posameznih 
kategorij pa bomo določili na osnovi razlike v odstotkih 
med dvema tehtanjema.

Programa »Clean 9 in lifestyle 30« bosta potekala od 1. 
aprila do 30. junija. Pridite in se stehtajte v naših pisarnah. 
Znebimo se odvečnih kilogramov s paketom izdelkov Clean 
9 oziroma lifestyle 30! Naš cilj so zdrava telesna teža in 
vredne nagrade!

OBVESTILA SRBSKIH PISARN

•		Pisarna	v	Beogradu:	11000	Beograd,	Kumodraška	162,		tel.:	+381-11-397-0127
•		Pisarna	v	Nišu:	18000	Niš,	Učitelj	Tasina	13/1.	tel.:	+381-18-514-130,	
+381-18-514-131.	Delovni	čas:	ponedeljek	in	petek	od	11.	do	19.	ure,	
ostale	delavnike	od	9.	do	17.	ure.

•		Pisarna	v	Horgošu:	24410	Horgoš,	Rade	Končara	80,		
tel.:	+381-24-792-195.	Regionalni	direktor:	Branislav	Rajić.	
Delovni	čas:	vsak	delavnik	od	9.	do	17.	ure.

–		Forever	Living	Products	Beograd	vam	ponuja	naslednje	storitve:	
naročanje	blaga	preko	telefona	–	Telecenter.	Blago	lahko	naročite	
na	naslednjih	številkah:	011/309-6382.	Delovni	čas	Telecentra	in	
beograjske	pisarne:	ponedeljek,	torek	in	četrtek	od	12.00	do	19.30,	
ostale	delavnike	od	9.00	do	16.30.	V	primeru	telefonskega	naročila	
se	blago	pošlje	naslovniku,	ki	je	naveden	na	kodni	številki.	Plačilo	
se	izvede	ob	prevzemu	blaga.	

–		Poštni	stroški	se	obračunajo	po	tečaju	Narodne	banke	Srbije	na	dan	
predaje	pošiljke.	Poštne	stroške	povrne	FLP	Beograd	le	v	primeru,	če	
vrednost	naročila	pod	eno	kodno	številko	presega	vrednost	1	točke.	

–		Preko	telefona	ni	možno	včlaniti	novih	članov.	
–		Pri	telefonskem	naročilu	upoštevamo	le	naročila,	ki	so	bila	oddana	

do	25.	v	mesecu,	po	tem	datumu	lahko	naročila	oddate	le	osebno	
v	naših	pisarnah.	

–		Tudi	v	naših	pisarnah	v	Nišu	in	Horgošu	lahko	kupite	
propagandno	gradivo	in	obrazce	za	spreminjanje	podatkov.		

telefonska številka naših srbskih zdravnikov svetovalcev 
dr.	Biserka	Lazarević	in	dr.	Predrag	Lazarević:	+381-23-543-318
Naš	zdravnik	svetovalec,	dr.	Božidar	Kaurinović	pričakuje	vaše	klice	
ob	sredah	in	čertrtkih	med	12.	in	14.	uro	na	telefonski	številki	
+381-21-636-9575.

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

oBvEStIla NaŠIH PISarN v BoSNI IN HErCEGovINI

 Pisarna v Bijeljini

•		Pisarna	v	Bijeljini:	76300	Bijeljina,	Trg.	Ðenerala	Draže	Mihajlovića	3,	
tel.:	+387-55-211-784,	+	387-55-212-606,	faks:	+	387-55-21-780.	Delovni	čas	
ob	delavnikih:	od	9.	do	17.	ure.	Zadnji	delavnik	v	mesecu	od	9.	do	17.	ure.

•		Pisarna	v	Banja	Luki:	78	000	Banja	Luka,	Duška	Koščica	u.	22,	
tel.:	+387-51-228-280,	faks:	+387-51-228-288.	Regionalni	direktor:	dr.	
Slavko	Paleksić.	Delovni	čas	ob	delavnikih:	od	9.	do	16.30.	ure.

•		Pisarna	v	Sarajevu:	71000	Sarajevo,	Akita	Šeremeta	do	št.	10,	
telefon:	+387-33-760-650	oziroma	+387-33-470-682,	faks:	+387-33-
760-651.	Delovni	čas:	9:00	–	16:30,	ob	sredah:	12:00	–	20:00.	Vsaka	
zadnja	sobota	v	mesecu	je	delovna,	in	vsako	zadnjo	soboto	imamo	
v	pisarni	FLP	v	Sarajevu	Mini	Dan	uspeha.		Regionalni	direktor:	Enra	
Hadžović.	V		primeru	telefonskega	naročila	v	bosanskih	pisarnah	
Forever	Living	Products	kličite	naslednje	številke	(ni	možna	
registracija	novih	distributerjev	po	telefonu):	+387-55-211-784.

OBVESTILA ČRNOGORSKE PISARNE

•		81000	Podgorica,	Serdara	Jola	Piletića	br:	20.	
tel.:	+381-081-245-402,	tel./fax:	+381-081-245-412.		
Regionalni	direktor:	Aleksandar	Dakić

telefonska številka naše črnogorske zdravnice svetovalke
dr.	Nevenka	Laban:	+381-69-327-127

obvestila
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FLP TV

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

10.00 Dnevnik 
10.05 Od rastline do izdelka
10.20  Success Day – Dr. György Bakanek 

– Zdravi otroci
10.40 Nature’s 18, Aloe2Go – Film o izdelkih 
10.45 Success Day – Managerske uvrstitve januar 2007 
11.20 25 let FLP 
11.35 Pot – Zsolt Fekete 
11.55 Pro6 - Film o izdelkih  
12.00 FLP - Marketinški načrt 
12.20  Success Day – Erika Tanács dr. Tombáczné 

– Doživi trenutek 
12.40 Success Day - koncert Magdolne Rúzsa 
13.10 Dan lepote Sonya – povzetek 
13.30  World Rally 2007.  

Forever Pomesteen – Film o izdelkih  
13.35 Salon Sonya – otvoritev
13.40 Success Day – Dr. Adolf L. Kósa – Zakaj? 
14.00 Acitve HA – Film o izdelkih
14.05  Success Day – Dr. Edit Révész Siklósné 

– Napolni se s Pomesteenom
14.30 Success Day – koncert Fresh 

14.50  Success Day – István Halmi 
– Kako imeti eno neprespano noč

15.10 Success Day – Managerske uvrstitve januar 2007
15.40 Probiotic – Film o izdelkih
15.50  Michael Strachowitz 

– Uspešna graditev mreže pri FLP
17.50 Salon Sonya – otvoritev
18.00 Dnevnik 
18.05 Od rastline do izdelka
18.20  Success Day – Dr. György Bakanek 

– Zdravi otroci
18.40  Nature’s 18, Aloe2Go 

– Film o izdelkih 
18.45 Success Day – Managerske uvrstitve januar 2007 
19.20 25 let FLP 
19.35 Pot – Fekete Zsolt 
19.55 Pro6 - Film o izdelkih 
20.00 FLP - Marketinški načrt 
20.20  Success Day – Erika Tanács dr. Tombáczné 

– Doživi trenutek 
20.40 Success Day – koncert Magdolne Rúzsa 
21.10 Dan lepote Sonya – povzetek 

21.30  World Rally 2007.  
Forever Pomesteen – Film o izdelkih 

21.35 Salon Sonya – otvoritev
21.40 Success Day – Dr. Adolf L. Kósa – Zakaj? 
22.00 Acitve HA - Film o izdelkih
22.05  Success Day – Dr. Edit Révész Siklósné 

– Napolni se s Pomesteenom
22.30 Success Day – Fresh koncert
22.50  Success Day – István Halmi 

– Kako imeti eno neprespano noč
23.10 Success Day – Managerske uvrstitve januar 2007
23.40 Probiotic – Film o izdelkih
00.50  Michael Strachowitz 

– Uspešna graditev mreže pri FLP
01.50 Salon Sonya – otvoritev
02.00 Dnevnik 
02.05 Od rastline do izdelka
02.20  Success Day – Dr. György Bakanek 

– Zdravi otroci
02.40 Nature’s 18, Aloe2Go – Film o izdelkih 
02.45 Success Day – Managerske uvrstitve januar 2007 
03.20 25 let FLP 

03.35 Pot – Zsolt Fekete 
03.55 Pro6 - Film o izdelkih 
04.00 FLP – Marketinški načrt 
04.20  Success Day – Erika Tanács dr. Tombáczné 

– Doživi trenutek 
04.40 Success Day - koncert Magdolne Rúzsa 
05.10 Dan lepote Sonya – povzetek  
05.30  World Rally 2007.  

Forever Pomesteen – Film o izdelkih 
05.35 Salon Sonya – otvoritev
05.40 Success Day – Dr. Adolf L. Kósa – Zakaj? 
06.00 Acitve HA – Film o izdelkih
06.05  Success Day – Dr. Edit Révész Siklósné 

– Napolni se s Pomesteenom
06.30 Success Day – Fresh koncert
06.50  Success Day – István Halmi 

– Kako imeti eno neprespano noč
07.10 Success Day – Managerske uvrstitve januar 2007
07.40 Probiotic – Film o izdelkih
08.50  Michael Strachowitz 

– Uspešna graditev mreže pri FLP
09.50 Salon Sonya – otvoritev 

obvestilo sarajevske pisarne FlP:
–		Spoštovanim	uporabnikom	izdelkov	in	distributerjem	sporočamo,	

da	nam	je	od	septembra	na	razpolago	zdravnica	svetovalka	v	
Bosni	in	Hercegovini	telefonska	številka	zdravnice	svetovalke:	dr. 
Esma Nišić: +387-62-367-545

–		Delovni	čas	ob	sredah	v	sarajevski	pisarni:	od	17.	do	19.30.	ure

–		V	primeru	telefonskega	naročila	se	blago	plača	po	povzetju.	
Če	vrednost	naročila	ne	dosega	1	točke,	plača	stroške	dostave	
distributer.	

spored od 30. marca do 25. maja 2007

OBVESTILA HRVAŠKIH PISARN

•		Pisarna	v	Zagrebu:	10000	Zagreb,	Grada	Mainza	21,	
tel.:	+385-1-390-9770,	faks:	+385-1-390-9771.	Delovni	čas:	
ponedeljek	in	četrtek	od	12.	do	20.	ure.;	
torek,	sreda	in	petek	od	9.	do	17.	ure.

•		Pisarna	v	Splitu:	21000	Split.	Križine	19,	tel.:	+385-21-459-262.	
Delovni	čas:	ponedeljek	in	četrtek	od	12.	do	20.	ure.;	
torek,	sreda	in	petek	od	9.	do	17.	ure.	
Regionalni	direktor:	dr.	László	Molnár	

–		Telefonska	naročila	lahko	sporočite	na	telefonsko	številko	00	385	
1	3909	773.	Če	vrednost	enega	naročila	preseže	1	točko,	plača	
stroške	dobave	blaga	FLP.	

–		Predavanja	o	marketingu	in	proizvodih	so	ob	ponedeljkih	in	
četrtkih	ob	18.	uri	v	osrednji	pisarni.

telefonske številke naših hrvaških sodelavcev zdravnikov
dr.	Ljuba	Rauski	Naglić:	+385-9151-76510
dr.	Eugenija	Sojat	Marendić:	+385-9151-07070

OBVESTILA SLOVENSKIH PISARN

•		1236	Ljubljana	Trzin,	Borovec	3,	tel.:	+386-1-562-3640.	
Delovni	čas	ob	ponedeljkih	in	četrtkih	od	12.	do	20.,		v	torek,	sredo	
in	petek	od	9.	do	17.	ure.	

•		Naslov	prodajnega	skladišča	v	Lendavi:	Kolodvorska	14,	9220	
Lendava.		Delovni	čas:	ponedeljek	od	12.	do	20.;	torek	in	petek	od	
9.	do	17.	ure.	Regionalni	direktor:	Andrej	Kepe

Številka	Telecentra	za	naročanje	po	telefonu:	+	00	386-1-563-7501

telefonske številke slovenskih zdravnikov svetovalcev 
dr.	Miran	Arbeiter:	+386-4142-0788
dr.	Olga	Čanžek:	+386-4182-4163 Pisarna v Lendavi

SPOROČILA KOSOVSKE PISARNE

www.fl pseeu.com  na internetu

•		Prishtina,	Rr.	Zagrebi	PN,	tel.:	+381-38-240-781.	Regionalni	direktor:	Lulzim	Tytynxhiu

obvestila
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■ dr. terézia samu in 
andrás Bruckner
Gyuri! A slišiš?!! Za nas si bil GYURI! 
Pojem, poseben človek, ki smo mu 
prisluhnili, katerega mnenje je veljalo. 
Tako smo te imeli radi, te spoštovali. 
Tudi tvoje človeške slabosti. Dokler 
si bil med nami se nam je to zdelo 
nekaj čisto naravnega, zdaj ko te ni, 
pa požiramo solze. Ko sem te obiskal 
v bolnišnici, si me sprejel z besedami: 
»Saj ne morem verjeti, Brukika! Joj, 
kako sem te vesel!« Objela sva se, nato 
pa na dvorišču duhovičila, medtem ko 
sva z Zsófi uživala vonj enega tvojih 
zadnjih dimov iz pipe. Bil si Genij 
in obdaril si nas s svojo ljubeznijo. 
Imel si odločilno vlogo pri tem, da 
smo leta 2001 končno verjeli, da smo 
tudi mi sposobni izpolniti pogoje 
programa Profit Sharing. Če bomo 
uspeli predati le kanček tiste iskrene 
in prijateljske dobre volje, ki smo jo 
dobili od tebe, bodo sčasoma naše 
solze prešle v nasmeh. Prosimo te, 
spremljaj nas iz daljave, radi bi bili 
vredni tvoje miselnosti.

Z ljubeznijo: Bandi & Teca

■ Zoltán Becz

»Gyuri Czele« - pojem v življenju FLP! 
V našem spominu boš večno živel 
takšen, kot smo te spoznali: duhovit 
poslovnež v elegantnem slamnatem 
klobuku, človek  dobre volje, ki deli 
modrosti, kot kitajski gostinec pecivo 
presenečenja. Ta prijazna podoba bo 
večno živela v srcu družine Becz!

■ andrás Kovács

»Kjer se bo pojavilo zavračanje, bodo 
uničene vse tvoje sanje.«
Imre Madách 

Med griči v Nemtiju sva se nekoč 
pogovarjala, načrtovala svojo usodo, 
tam, kjer so oddaljene zvezde 
utripale kot kresničke sredi noči. 
Sedela sva, ti in jaz, poslušala sva 
tihe zvoke iz okolja.

Veš, si rekel, tu je tako dobro, 
kar požiram čisti zrak, pomirja 
me, oddahnem si. Ob naslednji 
priložnosti si kot čarovnik ustvaril 
mizico pogrni se; z užitkom smo 
jedli kruh, slanino in čebulo. Okrog 
nas so poskakovali otroci. Tudi vino 
smo pili, saj ne veliko, le toliko, za 
dobro voljo. Napolnil in prižgal si 
svojo pipo in začel pripovedovati. 
Govoril si, govoril, vendar zmeraj 
samo bistveno, včasih do jutra. Se 
spominjaš moj Gyuri …, potem 
pa potovanja z letalom, ladjo, 
avtobusom. Hm… New York, Fenix, 
Las Vegas, krasno je bilo, ko smo 
bili skupaj! Minilo je skoraj deset let. 
Kako hitro beži čas. Še spoznali se 
nismo dodobra. 

Načrtovali smo šahovske dvoboje, 
namizni tenis, piknik v naravi, 
vendar si rekel, naslednjič, počakajmo 
še malo. V drvečem svetu … delo in 
samo delo … malo je ostalo časa za 
oddih. Vi ste se odselili. Srečanj in 
druženj je bilo vse manj. Veliko smo 
se pogovarjali po telefonu; o tehniki, 
o glasbi, o programih, o avtomobilih, 
o mreži in še o marsičem. 

Potem pa naenkrat tišina! Svetloba 
in senca, dvomi in upanje, življenje 
in smrt! Potem novica! Začel si 
nekaj nenavadnega! Nisem razumel, 
v hribih se nismo pogovarjali o 
tem. Analizirali smo skrivnosti 
dolgega, večnega življenja. Nič zato, 
sem rekel sam sebi, karkoli doslej 
je Gyuri začel, je še vedno uspel. 
Tudi ob našem zadnjem pogovoru 
si me prepričeval, da je vse v redu. 

Prava dediščina

Uredila 

ÉVA KESzI SzÉPNÉ
soaring managerka

IZpod peresa naŠIh dIstrIButerjev
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In jaz sem ti verjel, kot vedno. 
Potem pa sporočilo, ki je prispelo na 
Guadeloupe, na otoček v francoskih 
Antilih. Utrudil si se na dolgi poti, 
tvoja bitka je bila brezupna. Sicer 
si zmagal, vendar je bila ta zmaga 
usodna! Ustavim se za trenutek, misli 
mi letijo, ne verjamem ničesar, na 
strunah mojih čustev igra domišljija. 
Najraje bi tulil. Vendar je prepozno! 
Gyuri, kam se ti mudi? Čisto po tiho 
zašepetaš še nekaj besed, vendar jih 
več ne slišim, tvoj glas se je izgubil v 
nemirnem morju tvoje duše.

Le stojimo, brez besed, nemi, ničesar 
ne razumemo, naša duša je okovana, 
kličemo v nebesa! Gyuri, kje si, kod 
hodiš? Le upamo lahko, da boš našel 
pot domov! Ne bomo te pozabili! Bog 
te blagoslovi, moj Gyuri!

Aranka Vágási in András Kovács 

■ Zsófia Gergely Czeléné

Veliko sem premišljevala o tem, kaj 
je bila prava vrednota najinega skoraj 
četrt stoletja trajajočega skupnega 
življenja. Bilo je težko, vendar 
posebno življenje. Ni bil povprečen 
zakon, bila je zaveza in prijateljstvo. 
Povezovalno energijo so zagotavljali 
stalni pogovori, ki so nanj delovali kot 
endorfin. Podaril mi je tri dragocene 
reči. Naučil me je opazovati stvari 
drugače, vedno misliti kompleksno 
in gledati (tudi) daleč naprej. Dnevno 
je krepil in nikoli ni rušil moje 
samozavesti, mojega samospoštovanja. 
Ali si lahko predstavljaš? Vedno me je 
le hvalil in hvalil, bil je ponosen name. 
Ali tudi ti tako živiš, ali dobivaš in 
daješ le to? In najina prekrasna otroka, 
Amica in Dani, ki sta podedovala 
najine najboljše lastnosti. In kar je 
sedaj postalo še kako pomembno: s 
poslom Forever je že pred desetimi 

leti ustvaril trdne temelje za nas 
– moralno in finančno varnost za našo 
družino do konca našega življenja. 
Iz dneva v dan uživamo v tem, 
nadaljujemo z izgradnjo materialne 
varnosti naših prijateljev, sodelavcev, 
vzajemno si pomagamo pri vsem, kar 
je pomembno. Le kaj bi bilo z nami 
brez tega?

In še ena misel. Velikokrat je trpel 
zaradi večnih skrbi ljudi, ki so se 
zaobljubili pisanju: ali je vredno 
pisati, ali bodo sprejeli njegove 
misli in vizije. Ali se bo sploh kaj 
spremenilo, ali se bo kdo spremenil 
zaradi tistega, kar bo on zapisal? Ali 
ne bo le klic vpijočega v puščavi? 
Lahko pomagaš, da bo njegovo 
življenje, njegovo delo pustilo sledove 
tudi v tebi, tudi zate. Če si dobil kaj 
od njega, prosim, uporabljaj to.

Ni dovolj le razumeti, moraš tudi kaj 
storiti! In še zadnja misel: prisrčna 
hvala vsem, ki so ga imeli radi. Hvala 
za vaše delo, za vaše reakcije. Hvala, 
ker vas imamo!

■ Miklós Berkics

Sem človek preprostih besed. Človek 
velikih besed si ti, Gyuri! Ne v 
preteklem času, temveč sedaj, saj je 
tvoja miselnost ostala med nami. 
Skorajda čutim prijeten vonj dima 
tvoje pipe. Tu stojiš nekje, gledaš 
nas, se nasmihaš, kadiš svojo pipo, 
le mi te ne moremo videti. Če se 
ozrem po minulih desetih letih, se 
spominjam samo lepega. Nobene 
glasne besede, nobenih prepirov, ne 
jeze ne sovraštva. Vedno si vedel, da 
je življenje predragoceno, da bi ga 
izgubljali v te namene. Hm... začetek 
leta 1997, ko sva te z Ari Vágási 
na recepciji pisarne v ulici Bajza 
prepričevala: daj, Gyuri, podpiši, ne 

zabavaj se z nami, začnimo že enkrat! 
Forever potrebuje znanje velikih 
mislecev. Potem prve predstavitve … 
kolikokrat smo se zabavali, ko sem 
najavil: »Gospe in gospodje, današnji 
predavatelj je György Czele. Ti si se 
elegantno sprehodil do mene in mi 
šepnil na uho: »Miklóska, zdaj boš 
imel ti predavanje! In si lepo sedel 
v prvo vrsto. Izdaja prve poslovne 
kasete je povezana s tvojim imenom. 
György Czele: Nasveti za dinamičen, 
učinkovit začetek. Malce so nas 
ošteli, ker smo pozabili na dogovor 
z matičnim podjetjem. Seveda pa 
je gradivo še danes uporabno in na 
razpolago v našem skladišču. Hvala 
za tvoje učenje. In potovanja ... 
Veliko potovanje: Transilvanija ... z 
vlakom. Dolga je bila pot ... Veliko 
smo se pogovarjali, sanjarili. In 
potem druga potovanja po Evropi in 
čez veliko lužo. In velika srečanja, 
kjer se je lahko kdorkoli pogovarjal 
z velikim modrecem FLP. Nikoli 
nisi spraševal, v čigavo skupino 
in v katero generacijo kdo spada. 
Nasmehnil si se in nas spodbujal. 
Žalosten sem, ker sem te lahko 
poznal in se iz tvojih modrih misli 
učil le zadnjih deset let. Hkrati 
pa sem hvaležen usodi, ker sem 
te poznal, ker sem lahko bil tvoj 
prijatelj v teh desetih letih. Gledam 
žaro, kjer je pepel človeškega telesa 
in mislim na to, da je duh svoboden. 
Ni treba podrgniti po žari, da bi te 
priklicali, ko te potrebujemo.

Ti boš vedno z nami, vedno bomo 
uporabljali to, kar si nam dal. Kot za 
marsikoga od nas, je tudi zate FLP 
bil tisti »otoček«, kamor se je splačalo 
prispeti. Tvoj glavni cilj je bil vedno 
poskrbeti za družino. Da bi lahko 
uveljavljali avtorske pravice tudi 
takrat, ko tebe več ne bo, da ne bi 
ničesar pogrešali. Uspel si doseči svoj 
cilj. Uspel si ustvariti nekaj trajnega. 

Prava dediščina

IZpod peresa naŠIh dIstrIButerjev
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Tvoje ime ne bo pozabljeno. Noben 
vihar ne more odpihniti tega, kar si 
ustvaril. Dragi Gyuri! Obljubljamo ti, 
da bomo dobri, da se bomo imeli radi. 
Pazili bomo na Zsófi in na otroke. 
Saj se spomniš: preko gora in dolin, z 
žvižganjem na ustnicah. Za konec naj 
te citiram: »Najraje bi glasno zaklical. 
Ljudje, sledite mi, splača se! Prehodite 
pot, na koncu vas čaka ogromno 
darilo! Prenesite tudi trpljenje, muke, 
klofute, nerazumevanje, če je treba, 
tudi ponižanje! Na koncu poti je 
svetloba, priznanje, svoboda, na koncu 
poti je pravi trenutek! Najraje bi 
glasno zaklical, vendar glas ni zapustil 
mojih ustnic!«

■ tamás Bíró

Začelo se je v minulem tisočletju. 
Bili smo v Nemtiju, v vasici v 
županiji Nógrád, v beli hiški. 
Končalo pa se je na pokopališču v 
mestu Gödöllő. Meni je pripadlo le 
toliko. Gyuri Czele? Sekali smo drva 
poleg tiste bele hiške in se poskušali 
sporazumeti. Ni bilo lahko. On je 
že takrat razumel tisto, česar sam še 
vedno nisem, morda tudi nikoli ne 
bom, razumel. Morda se veseli tega, 
kar je ustvaril in se nam smehlja 
tam nekje. Morda pa nam bo v 
pomoč. Saj je zapisal, tudi na kaseto 
je posnel, poslušali smo. Sedel je s 
priljubljeno pipo v ustih in nam hotel 
pokazati krajšo pot. Ali pa tisto, kjer 
se lahko še bolj razvijemo. Predal 
mi je sto prijavnic. Le čemu? Saj ne 
poznam toliko ljudi, ki bi jim upal 
spregovoriti o neznanem. On pa se 
je smehljal. Sedel je v svoje terensko 
vozilo in se odpeljal navkreber. 
Jaz pa sem ostal in premišljeval. 
Potem nekajkrat v Ameriki. Nato 
smo šampanjec odprli v hiši v 
Gödöllőju. Bil je ponosen na svojo 
družino in na to, da so končno bili 
na varnem. Pogrešamo Gyurija. Sam 
ga zelo pogrešam, čeprav vem, da je 
dokončal svoje delo. Če ga ne bi, bi 
bil še vedno TUKAJ.

Dovolj mu je bilo, le nam ni bilo 
dovolj – njega. Bil je moj učitelj, 

drugemu itak ne bi prisluhnil. On me 
je naučil odgovornosti, in upam, da 
se pravilno obnašam. Vendar, tudi če 
se ne, hvala mu.

■ László hári

Začela sva istega leta, julija 1997, z 
dvema dnevoma razlike. Istega meseca 
sva postala supervisorja, istega meseca 
tudi managerja. Bili so dnevi, ko sva 
se večkrat pogovarjala. Vsakič mi 
je pomagal s svojimi nasveti. Imela 
sva skorajda enak tempo, še avto 
iste znamke sva vozila, istočasno 
sva izgubila tudi enaki zapestnici, 
ki sva ju seveda ločeno kupila. Z 
veliko ljubezni in s skrbnostjo je 
spremljal začetke Veronike in Steva 
Lomjanskega, resnično je navijal za 
skupino. Njegov optimizem, njegova 
pripravljenost pomagati drugim, mi 
bosta ostala večni vzor. Lepo je bilo 
začeti z njim...

■ józsef szabó

Gyurija se spominjam s spoštovanjem 
in hvaležnostjo! Veliko mi pomeni, 
da lahko uporabljam njegove zapise 
in zgoščenke. Največja vrednota je, 
da je s tem obogatil vso madžarsko 
mrežo FLP. Vsi bi bili veliko bolj 
nebogljeni, če tega znanja ne bi bilo v 
Forever. Hvala ti, Gyuri!

■ dr. sándor Milesz

Dragi moj Gyuri! Zapustil si nam 
življenjsko delo. Čeprav nisi živel 
dovolj dolgo, si nam poskusil 
predati del sebe, ko pa smo te začeli 
spoznavati, pa se je naenkrat vse 
nehalo ...

Človek včasih še tistega ne verjame, 
kar vidi z lastnimi očmi, saj naša 
zavest zavrača minljivost. Še sedaj 
pričakujem tvoj klic, da bi mi 
povedal: »Poslušaj, Sándor, imam 
dobro idejo, lahko bi pomagal 
drugim, dajmo jo objaviti,« potem pa 
»dajmo sest in se pogovarjat, pridite 

malo k nam,« in pa »tisto fotografijo 
v časopisu dajte premestiti ... «

Pa nič več ne zvoni telefon, ne  
slišim tvojega glasu, čeprav bi rad,  
ti ne morem reči, Gyuri, stavim,  
da spet kadiš.  

Ti si sedaj član drugega uredništva, 
čeprav čutimo, da si med nami, le 
zadnje čase nič ne kličeš in se ne 
oglasiš v pisarni. Mi te čakamo ...

■ terézia hermann

Spominjam se svoje prve javne 
predstavitve FLP v Salgótarjánu, ki 
sem ga na srečo lahko izvedla tako, 
da je ob meni stal Gyuri Czele. 

Sedela sva drug poleg drugega. 
Nestrpno sem pričakovala začetek 
predstavitve. 

Gyuri me je spodbujal, me potrepljal 
po ramenu, stisnil za roko in povedal, 
da mi neskončno zaupa. Izžareval je 
moč, vedel je, da je to tisto, kar sem 
takrat najbolj potrebovala. Sama 
sem predstavila izdelke, Gyuri pa je 
spregovoril o marketingu. Prijazno, 
kot pravi dedek, je sedel za mizo, 
se nasmehnil in vprašal: »Ali vas 
bolj zanima marketinški načrt FLP 
ali pa MARKETINŠKI NAČRT 
ŽIVLJENJA?«

Nastala je tišina, bila sem 
presenečena, nato pa sem se zamislila. 
Videla sem goste, sodelavce, ki so 
enako reagirali na to preprosto 
vendar odlično vprašanje. Gyuri je 
nato vstal in pred tablo nadaljeval 
s programom. Kot da se nič ne bi 
zgodilo, vendar je dobro vedel, da 
je v glave posadil seme. In s tem je 
dosegel svoj cilj. Prisotni so začeli 
premišljevati. Velikokrat se spomnim 
njegovih modrih besed, ki mi jih je 
včasih predal tudi v pisni obliki.

Te tekste sem nalepila na zid naše 
sobe, poleg plakata Aloe. Ti navedki 
so še danes na svojem mestu. Naj 
vam povem le nekatere:

IZpod peresa naŠIh dIstrIButerjev
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»Če sprejemate težave,  
niste zreli za bogastvo.«
»Najkrajša pot med dvema  
točkama si ti sam.«
»Če bo le eno seme padlo na prava tla,  
se bo zgodba nadaljevala.«
»Ne ljubi denarja, temveč svobodo,  
ki ti jo zagotavlja.«
»Če nimaš sanj, nimaš življenja,
če nimaš življenja, nimaš smrti,
če nimaš smrti, nisi imel za  
kaj živeti ...«
»Najbolj zdravo je, če se osvobodiš 
svojih finančnih skrbi.«

■ Ilona Illyés

Dragi Gyuri! Boleče je zadnje slovo, 
je pa krasen občutek spomin na naša 
prva srečanja. Bil si človek, ki je s 
svojim večnim optimizmom vzor 
vsem generacijam. V meni si videl 
moč, da bi spremenila svoje življenje 
in to tako, kot še v sanjah nisem 
upala pomisliti. S fantastično močjo 
si mi pomagal, če sem se opotekla, 
če mi je zmanjkalo samozaupanja. 
Zapomnila sem si marsikateri tvoj 
modri nauk, enega pa še posebej: »V 
življenju je vse dovoljeno, le odnehati 
ne smemo!« In to naj bo večni nauk 
tistim, ki bi zaradi pomanjkanja 
samozavesti zgrešili pravo priložnost. 
Spoštujem moč tvojega pisanja, ki 
je bogata dediščina za prihodnje 
generacije. Hvaležna sem ti za 
blagostanje in za srečno prihodnost 
moje družine!

■ dr. Mária pavkovics

V življenju vseh nas obstaja nekaj 
ljudi, ki odločilno vplivajo na naše 
življenje. Zame je on bil eden teh.

György Czele– takrat sem ga še tako 
klicala – njegovo ime sem spoznala 
v eni mojih priljubljenih knjig, leta 
1995. Knjiga Umetnost pridobivanja 
denarja Stuarta Wilda  je bila zame 
nekaj posebnega. Ko sem jo prebrala, 
se je spremenil moj način odločanja, 
in s tem tudi moje življenje. Prav 
zaradi tega sem izjemno spoštovala 

urednike te knjige, in želela sem si, 
da bi jih spoznala. Čez nekaj mesecev 
– gotovo ne gre za naključje – sem 
ga tudi osebno spoznala v neki 
»vitaminski mreži«. 

Govoril je z vero in navdušenjem,  
kar je zame takrat bilo malce  
preveč. Neverjetno se mi je zdelo, 
da lahko uresničimo tudi sanje, o 
katerih je govoril Gyuri, da lahko 
vložimo toliko energije, kot je je 
vložil on sam.

Podjetje je propadlo, sanje pa so 
ostale. Čez nekaj mesecev sva se 
znova srečala. Oba sva se pojavila 
v takratni največji mreži, ne da bi 
vedela drug za drugega. Že spet ta 
Czele! Kako dela! Kako veliko vere, 
duhovitosti, ljubezni! Kako veliko 
energije! Kakšna natančnost, kakšen 
perfekcionist!

To podjetje sicer ni propadlo, vendar 
je bilo veliko takih, ki so le težko 
prenašali njegovo miselnost in 
skromne honorarje. Med temi sem 
bila tudi sama. In tudi Gyuri Czele je 
naenkrat izginil!

To pa je že pomenilo nekaj! Poklical 
me je čez nekaj mesecev, ko me je 
zelo elegantno povabil na poslovno 
srečanje, na tako imenovano 
predstavitev. Vse drugo je že del 
zgodovine FLP. Ponosna sem nase, 
ker sem imela dovolj poguma za 
spremembo, vendar se to ne bi 
zgodilo brez njega, brez njegove 
verodostojnosti, človečnosti in 
znanja. Gyuri Czele je edini človek, 
ki mi je profesionalno predstavil 
posel FLP, marketinški sistem, 
predstavil je primerjalne analize in 
mi sestavil obetavni poslovni načrt 
za pol leta. In vse to v dveh urah! 
Bil je pripravljen pomagati, navijal 
je zame, da bi se dobro odločala. Bil 
je neverjetno nesebičen! Ni bil moj 
neposredni sponzor, temveč sva delala 
v korist našega dragega, skupnega 
znanca. V Gyuriju je bilo otroško 
navdušenje, vera in ljubezen, hkrati 
pa je bil moder vseved, jasnovidec 
in zmerni optimist. Njegov značilen 

poslovilni nasmeh bom odslej  
videla le v svojih spominih, vendar 
bo tam ostal večno. Prerano si odšel 
Gyuri, vendar si pustil večno sled!  
Ni bilo zaman!

Z večno ljubeznijo: Pavko!

■ Éva Keszi szépné

Če pomislim na Gyurija se mi 
duša napolni s prijateljstvom in 
ljubeznijo... V roki držim darilce,  
ki ste mi ga predali, ko sem se 
uvrstila na raven supervisorja:  
obesek za ključe z napisom 
FOREVER TOGETHER. Kako  
se je pravzaprav začelo… Septembra 
1997 sem začela z nekaj izdelki, 
vendar le previdno, da ne bi škodilo. 
Gyuri je poskrbel za to, da smo 
vedno dobili novice o njihovem 
napredovanju. Ali mi je poslal 
sporočilo ali me je poklical. 

– Postali smo managerji, stvar deluje! 
– mi je sporočil Gyuri in moja duša 
je zatrepetala. Če deluje pri njih, bi 
morda lahko delovalo tudi pri meni. 
Najino prvo resno srečanje je bilo 
decembra 1997, v nekem irskem 
pubu. Skiciral mi je posel, možnost 
in UPANJE, preboj. Bil je tako 
zagnan, tako samozavesten, tako 
močan, da je v meni prebudil plamen 
hotenja. Iz poslovnega sodelovanja 
se je razvilo močno, vzajemno 
spodbujajoče, globoko prijateljstvo. 
Vedno je verjel vame in mi zaupal, 
pomagal, kjer je mogel, z brezpogojno 
ljubeznijo, spodbujal me je tudi v 
težkih trenutkih. Nisem verjela, da 
se bo nehalo tu in sedaj, tako hitro 
... Poskušam pobrati drobtine naših 
poslovnih in prijateljskih pogovorov, 
ki so segali globoko v noč. Ponovno 
prebiram njegove zapise, poslušam 
njegov glas in upam, da nikoli ne 
bom pozabila njegovih modrih 
nasvetov, da bom vedno v pravem 
času, na pravem mestu našla prave 
misli in prave besede. Hvaležna sem 
ti za vse, kar si mi dal!

Z ljubečim objemom: Éva
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Pravi človek ( … ki ga iščemo, in ki ga tako  
težko najdemo ... ). Potrpljenje, samospoštovanje.  
To naj bo vedno pri tebi, pa te ne bodo mogli uničiti.  
In tisto, kar v veliki meri olajša iskanje: učenje, 
usposabljaj se, uporabi vse svoje sile, postani tudi sam 
PRAVI ČLOVEK.

Pravi posel ( … kar boš našel, če boš pogumno iskal...). 
Postopoma sem začel razumeti, kaj pravzaprav iščem:

1.  Posel, v katerega ni treba vlagati ogromno denarja 
in tako tudi osebno tvegati.

2.  Posel, v katerega ni treba vlagati veliko časa  
in energije.

3.  Posel, ki bo čez čas deloval sam po sebi,  
brez osebne udeležbe.

4.  Posel, ki ga moram le enkrat vzpostaviti, potem pa 
lahko mirno živim.

5.  Posel, ki ga lahko opravljam v družini prijaznem, 
prijateljskem okolju.

Prava odločitev ( … ki jo je težko sprejeti, usodno pa 
je je ne sprejeti ... ). Odloči se, kje želiš živeti: spodaj 
ali zgoraj, na senčni ali sončni strani sveta! Odloči 
se ali boš izbral odvisnost ali neodvisnost! Odloči se 
ali boš izbral siromaštvo ali bogastvo, trpljenje ali 
brezskrbno življenje!

Prava miselnost ( … izzivi tretjega tisočletja … ). 
Kakovosten človek vedno razmišlja dolgoročno. Tuja 
mu je miselnost »dnevnih denarnih« težav ljudi, ki 
živijo za trenutek in za to, kar služi le sedanjosti. 
Kakovosten človek trdno verjame, da bo vloženo delo 
nekoč rodilo sadove, če ne sedaj, pač pozneje. 

Kakovosten človek je tip človeka, ki vedno išče 
uspeh. Četudi večkrat pade v življenju in v poslu, 
bo vedno sposoben začeti znova. Ker ga vodi le to, 
da bi dosegel svoj cilj, bo uspešen. Zaveda se, da bo 
na poti do uspeha doživel tudi poraze, zaveda se pa 
zaveda tudi tega, da se lahko iz svojih porazov veliko 
nauči. Ne zanima ga mnenje drugih, tudi če ga imajo 
za blaznega ali se mu smejejo. Njegova notranja 
odločnost je neomajna.

Prava potrpežljivost ( … res je ni lahko obvladovati, 
zato je redka in dragocena  ...). Dobro si zapomni: 
tvoje pravo orožje niso briljantne govorniške 
sposobnosti, niti agresivnost, temveč vztrajnost in 
potrpežljivost. Bodi danes malce bolj potrpežljiv  
kot si bil včeraj, in bodi jutri samo malce bolj 
potrpežljiv kot si danes. Napreduj korak za korakom. 
Uspeh te bo navdušil: učinkovitost tvojega  dela  
se bo bistveno izboljšala, dosegal boš bolj stabilne 
rezultate, sam pa boš uravnovešen in zadovoljen.  
Vse več ljudi te bo spoštovalo, in če si zaslužiš,  
te bodo nekateri imeli radi. In kakor boš vse bolj 
potrpežljiv, tako boš vse bolj bogat, tako na fizični  
kot na duhovni ravni.

Pravi boj ( … v katerega moraš, vendar ga boš cenil le 
po tistem, ko boš prišel iz njega ... ). Tvoj cilj je lahko 
le eden: postopoma, vendar z vse varnejšimi koraki 
doseči najvišjo možno dosegljivo čustveno, duhovno 
in materialno (finančno) raven, medtem pa se lahko 
neskončno veliko naučiš in lahko veliko naučiš tudi 
druge. Dosegel boš stanje materialne, duhovne in 
čustvene varnosti, hkrati pa pomagal drugim, da bi po 
isti poti tudi sami prišli v varno pristanišče.

Šopek	Gyurijevih	misli		
iz	Prave serije
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áNKICA PIrI 
GábOrNÉ FArKAS 

GábOr FArKAS 
managerja

Dovolite nam, da z nekaj 
vrsticami opozorimo nase in vas 
hkrati prosimo, bodite obzirni 
do stilističnih pomanjkljivosti 
tega članka, saj avtorji teh vrstic 
niso literarni nagrajenci. 

Ko listamo starejše številke časopisa, 
velikokrat zasledimo tako imenovane 
zgodbe o uspehu:
−  sam je bil, nihče se ni ukvarjal z 

njim, pa mu je uspelo ... ,
−  zaničevali so ga, boril se je, 

uspelo mu je ... ,
−  vrgli so ga iz službe, vsi so mu 

obrnili hrbet, uspelo mu je ... .

Priznam, da sem v vse te zgodbe 
verjel z rahlim zadržkom.

Iskreno rečeno, ne morem pisati le o 
uspehih. Tudi zato ne, ker sprememba 
miselnosti pri moji soprogi – kar 
pri meni v začetku ni poželo kakega 
posebnega uspeha – ni posebej 
vplivala name, prav nasprotno, jadrati 
je morala v najhujšem viharju (za kar 
se ji tudi tukaj iskreno opravičujem). 
Zaradi česa oziroma zaradi koga bo 
kakšna življenjska zgodba uspešna 
oziroma neuspešna?

Življenje vseh nas je zgodba, ki ji 
scenarij piše usoda, karma ali 
karkoli že, vendar pa je le od nas 
samih odvisno ali bomo v tej svoji 
zgodbi glavni igralci ali pa statisti. 
Seveda ne trdim, da ni dobro biti 
tudi statist, vendar se bodo po 
koncu filma običajno spominjali 
glavnih igralcev.

Če si sposoben sprememb, se bo 
spremenila tudi tvoja okolica! Oh, 
kako pameten je bil tisti, ki si je to 
izmislil, mar ne? Vendar, kakorkoli 
obračamo ta stavek v ustih, ga je 
pač treba požreti, kot požre otrok 
zdravilni sirup (oprostite: Natur gel).

Spremeniti se, verjeti, znati, boriti 
se, vse to so besede, katerih pomen 
dobro poznamo, vendar pa jih le 
težko vnašamo v scenarij lastnega 
življenja, če pa jih le, potem jih 
vnašamo nekam na rob, z drobnimi 
črkami. Če pa uspemo sprejeti 
pomen besed in stopiti na tisto pot, 
na koncu katere bomo – vsaj tako 
upamo – lahko odložili namišljeni 
nahrbtnik, potem se bo pokazalo, da 
smo prišli le do ene od postaj, kjer 
si lahko za trenutek oddahnemo, 
nato pa ugotovimo, da nam je tudi 
to uspelo. Vendar pa ne smemo 
pozabiti, da še nismo prišli do cilja. 
Po teh spoznanjih naj sledijo spomini 
moje soproge, sicer pa veste, kako 
je: spomin običajno polepša naša 
doživetja pri premagovanju ovir.

»Neverni soprog, ki sedaj tudi 
zastavo nosi«

Z dvema diplomama sem polna 
navdušenja in ambicij delala v 
finančni ustanovi v tuji lasti. 
Nisem imela posebnih težav, bila 
sem zadovoljna, saj sem delala na 
delovnem mestu svojih sanj.

V osnovi sem bila zavezana 
materialistični miselnosti in 

neuspeh je 
predsoba 
uspeha
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pragmatizmu, vsemu temu pa sem 
dodala še številke in obrestne mere.

Še pomislila nisem nikoli, da bi 
gradila mrežo, zame je to pomenilo 
le nadlegovanje drugih. Imela sem 
tudi svoje posebno mnenje o tistih, 
ki so tako delali.

Kako sem kljub takemu pristopu 
pristala v tem poslu? Zahvala gre 
moji pokroviteljici, Ibolyi Császár. 
Ona je bila tako drugačna, ni se 
mi zdela ne agresivna ne nadležna. 
Kar pa se je dogajalo na njenem 
bančnem računu, pa je zgodba zase. 
Veste, mene so začele zanimati 
njene transakcije. In to v taki meri, 
da sva sedli in se pogovarjali, temu 
pa je sledilo še veliko pogovorov 
ob kavici. V bistvu me ni toliko 
očaral marketinški načrt kot njeno 
simpatično izžarevanje.

Dejstva sem vedno rada podkrepila 
s strokovnostjo, zato sem svojo 
prijateljico, farmacevtko, 
odpeljala na eno izmed takih 
srečanj. Oborožena s strokovnimi 
pristojnostmi je kritično poslušala 
predavanje o marketinškem načrtu 
in o izdelkih. 

Ko se sedaj ozrem nazaj, se mi 
zdi prav nenavadno, da je moji 
pomočnici, ki sem jo s seboj 
odpeljala kot kritičarko, stvar bila 
simpatična, meni pa ne! Menila sem, 
da je že po stroki bliže tem zadevam, 
jaz pa bom raje ostala pri financah. 
Tudi sicer se nisem spoznala na 
medicinske zadeve. S tem je bila 
zadeva zame zaključena. Toda ne za 
Ibolyo, ki je rekla, da imam izjemno 
srečo, ker sem že ob prvi priložnosti 
našla sodelavko. 

Verjetno veste iz izkušenj, kakšne 
procese sproži v človeku strah pred 
neuspehom. Čeprav se nimamo 
česa bati, razen strahu – je rekel 
Roosevelt – se je ta proces začel tudi 
v meni in sem podpisala prijavnico. 
Delo moje prijateljice farmacevtke 
je dobro steklo, jaz pa sem iskala 
različne izgovore, vse sem večkrat 

preverila, postavljala vprašanja... 
nisem bila lahek primer. (Gábor(Gábor 
Farkas)

Prva prireditev, ki sem se je udeležila 
je bila v Lakitelku. Iskreno priznam, 
ljudje so se mi zdeli čudni, obnašali 
so se drugače, kot sem bila navajena 
v svojem bančniškem življenju (vsi 
so bili nasmejani, objemali so se, 
ploskali drug drugemu). Zame je 
bilo to – milo rečeno – nenavadno. 
Konec dneva mi je prišlo na misel, 
da pa morda niso ti ljudje tisti, ki 
se peljejo v napačno smer, temveč 
sem to jaz in meni podobni. Ko sem 
prišla domov, sem družini izjavila, 
da bom tudi sama zgradila ta posel. 
Soprog ni razumel moje nenadne 
spreobrnitve, rekel mi je, naj se 
pomirim, naj vrnem touch paket, 
morda ga še vzamejo nazaj. Ko je 
videl, da je moja odločitev dokončna, 
mi je dobesedno PREPOVEDAL, 
da bi opravljala ta posel, kar je 
pri meni seveda sprožilo reakcijo 
KLJUBOVANJA. Pri Gáborju se 
je takrat začel dokaj dolgotrajen 
proces, ki mu v Szegedu pravimo 
kar 3P efekt. Sestavljen je iz besed 
Prepoveduje-Prenaša-Podpira. 
Lepo, kajne? Družina, ki se skupaj 
bori za »uspeh«, vendar je tudi ta čas 
imel svoje lepe trenutke. Vemo, da je 
lahko jadrati ob  
pravem vetru, ampak proti vetru,  
to je prava borba!

Posel me je začel resno zanimati in 
sem pomislila, da bo dovolj, če se 
bom dnevno eno uro ukvarjala z 
njim. Motila sem se. Če se ozrem 
nazaj, nisem imela cilja, ki bi me 
dvignil v ospredje. Ali imaš ti cilje? 
Spadala sem med zaposlene, ki so 
živeli na temelju navad.

Redno sem obiskovala prireditve 
in resnica, ki je vseskozi bila pred 
menoj, je postajala vse bolj jasna. 
Tudi jaz sem bila zaslepljena zaradi 
zmot, ki so bile programirane 
v mojih možganih. Neskončno 
se oprijemamo določenih stvari, 
zaupamo jim, čeprav so izvor vsega 
našega trpljenja. Od januarja 2005 

se nisem mogla izgovarjati na 
pomanjkanje časa, saj sem v sedmem 
mesecu nosečnosti šla na bolniški 
dopust. Postopoma sem širila  
mrežo. 19. marca se je rodil najin 
sin, do ravni supervisorja pa so  
mi manjkale še štiri točke. Če 
pomislim, sem verjetno delala dokaj 
nenavadne stvari, ko sva dan pred 
porodom, v bifeju porodnišnice, 
s svojim pokroviteljem delala na 
manjkajočih točkah.

Soprog je takrat že ugotovil, da ne 
more vplivati na mojo odločitev. 
Prenašal je zadeve.

Potem je sledilo pol leta premora 
»zaradi tehničnih razlogov«. Tisti 
ki imajo otroke, že vedo na kaj 
mislim. Vendar sem tudi v tem času 
skrbela za svoje kupce, Ibolya pa mi 
je pomagala, da sem ostala v stiku 
s svojimi sodelavci. Ko je Ádám 
imel pol leta, sem ponovno začela z 
delom. On je spal v vozičku, jaz pa 
sem govorila, govorila in govorila ...

Cele popoldneve sva prebila v pisarni 
v Szegedu.

Svoje prve korake je Ádám naredil 
na modri preprogi z galebi. Veliko 
odrekanja, včasih spodbujajoči, 
včasih zaničujoči pogledi, vendar 
uspeha ni bilo. Zdaj že vem, da 
nisem vsega storila za uspeh, ni bilo 
namreč potrebne ponižnosti  
in zbranosti. 

Februarja 2006 je prišlo do korenite 
spremembe v našem življenju. O 
tem še danes ne morem neprizadeto 
govoriti. Popoln zlom, vendar mi je 
danes jasno, da smo potrebovali ta 
neuspeh, da bi opazila tisto, kar je 
vseskozi bilo pred mojimi očmi. Ali 
veste kaj vam lahko zagotovi FLP?

Čeprav je bila rešitev pred nosom 
– je nismo dobili v roke, saj še 
razmišljati nismo bili sposobni. 
Potem je sledilo nekaj neprespanih 
noči, in rodila se je dokončna 
odločitev: ne moremo nazaj, spet je 
treba naprej! Nisem hotela spadati 
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med tiste, ki se predajo. Odloči se 
končno! Ne čakaj, da bi se zgodilo 
nekaj takega, kar te bo premaknilo!

Moja pokroviteljica je bila v Maleziji 
in jaz še nikoli v življenju nisem 
čakala nekoga tako nestrpno, kot 
sem čakala na njeno vrnitev. Sklenila 
sem, da se ne bom sprijaznila z 
dogodki, ne želim nadaljevati poti 
navzdol. Začeli smo načrtovati s 
skupnimi močmi. Nabrala sem 
novih moči, vedela sem, da moram 
disciplinirano narediti korake, ki 
bodo privedli do razvoja. Ugotovila 
sem, kaj mi pravzaprav pomeni 
FLP. Neka ogromna moč me je 
postavila na noge, jaz pa sem 
zagrabila priložnost.

Marca smo se dokončno zagnali in 
sledil je finiš. Na enoletnega Ádáma 
je popazila moja mama, za kar sem 
ji zelo zelo hvaležna. Bili so večeri, 
ko moj sin ni hotel z menoj domov, 
obesil se je babici v naročje in jokal: 
on bi še ostal, čisto dobro mu je 
tudi brez mene ... Tega občutka ne 
privoščim nikomur, vendar mi je bilo 
jasno, da gre le za prehodno stanje, 
da se bo to obdobje kmalu končalo.

April je prinesel raven assistant 
menedžerja. Z družino sem 
komunicirala le še preko lističev, 
prilepljenih na vrata hladilnika.

Sledilo je poletje, ko se je v zabavni 
program za Ádáma vključila tudi 
soprogova mati. Bila je velika pomoč, 
hvaležna sem ji.

Znova načrtovanje, znova delo! 
Junija 2006 je v življenju mojega 
soproga nastopila tretja faza 3P 
efekta in me je začel s polno paro 
podpirati. To je bilo v veliko pomoč 
tako moji duši kot mojim točkam. 
Bodite potrpežljivi, vztrajni, sledite 
svojemu cilju in tudi vaša okolica bo 
opazila tisto, kar vi že vidite!

Junij sem zaključila s 44 točkami. 
Morda kdo misli, da je to skoraj 
nemogoče! Ampak niti za trenutek 
nisem pomislila, da ne bom dosegla 

ravni menedžerja. Če pomislim, 
je verjetno to bil tisti ključ, ki je 
odprl vrata uspeha. Vztrajno sem se 
osredotočila na cilj in nisem slišala 
nič takega, kar morebiti vi še slišite. 
Julija sem imela 76 točk! Življenje je 
pač čudna zadeva, rojena sem julija 
76. Za rojstni dan sem si podarila 
izjemno darilo. 

In za konec ne smem pozabiti na 
to, da so v scenariju naše zgodbe 
tudi stranski igralci velikokrat 
igrali glavno vlogo. Nikoli ne bom 
pozabila skupinskega dela svojih 
sodelavcev. Hvala moji pokroviteljici 
Ibolyi Császár, hvala Skupini in 
hvala moji Družini.

Veliko uspehov!
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Ker sem radovedne narave, 
me je kar hitro prepričal. V 
dvorani je bila gospa, ki je 

na mize dajala neke izdelke. Začela 
je s predavanjem. Predstavila se je: 
Veronika Lomjanski, distributerka 
izdelkov iz ALOJE VERE, iz 
Novega Sada. Govorila je o učinkih 
izdelkov, češ da je njihova uporaba 
nepogrešljiva za vse, ki želijo ostati 
zdravi.

Vendar pa nisem le radoveden človek, 
temveč tudi večni dvomljivec. Saj 
poznate takšne! Tudi pri svojem delu 
ste že srečali marsikaterega. Moja 
močna osebnost je le stežka sprejemala 
slišano, vendar sem se pravočasno 
discipliniral, saj sem ocenil, da bi 
se s takšnim pristopom distanciral 
od dobrih učinkov, in bi povzročil 
le nesoglasja. Točno tako, kot se 
je zgodilo, ko je prodajalec na 
vprašanje kupca odgovoril: »Žal ga 
ni bilo in tudi ne vem, kdaj bo.« Ko 
je to slišal lastnik trgovine, je takoj 
nadrl zaposlenega, češ da bi moral 
odgovoriti: »Trenutno sicer nimamo 
na zalogi, vendar smo že naročili ... 
Kaj pa je iskal kupec?«  je vprašal 
jezno. »Vprašal me je ali je danes 
pri nas deževalo,«  je odgovoril 
prodajalec. »rekel sem mu, da ni, 
in da tudi ne vem, kdaj bo.«

Velikokrat se odločamo prenagljeno, 
ne da bi se zavedali, o čem sploh 
izrekamo svoje mnenje. Naša dejanja 
so povezana z našimi mislimi, ne 
pa s stvarnostjo.

Ni me preveč zanimalo, ko je 
Veronika govorila o finančni 
neodvisnosti, saj sem imel svoje 
podjetje, vozil sem dober avto, na 

dopust sem hodil, ko sem hotel. 
Tako je bilo vse do trenutka, dokler 
ni zastavila naslednjega vprašanja: 
»Ali imate toliko denarja, da lahko 
kar mirne duše izjavite, da ga ne 
potrebujete več?!« To pa mi je dalo 
resno misliti. Življenje je igra, v 
kateri se sami odločamo o pravilih. 
Če sprejmete življenje takšno kot 
je, se boste zagotovo naučili pravil 
življenjske igre. Saj poznate zgodbo, 
ko modrec pokaže na Luno, vendar 
nevednež ne vidi Lune, ker gleda 
le prst. Marsikdo vidi le tisto, kar 
želi videti, ne pa tistega, kar mu 
kažejo. Vsi imamo ušesa, vendar 
vsi ne slišijo dobrih nasvetov, ker 
se pogreznejo v svoje misli. Bodite 
potrpežljivi s takimi. Saj, vem, da 
boste potrpežljivi, kot je bila z menoj 
potrpežljiva Veronika na tistem 
predavanju. Vsi vemo, da so dobro 
razpoloženi ljudje vedno dobri, 
niso pa dobri ljudje vedno dobro 
razpoloženi. Pomagajte ljudem, da 
bodo nasmejani, da bo njihovo srce 
znova polno radosti, saj imate za 
vsakega človeka rešilni pas.

Če se boste držali nasveta svojega 
sponzorja, boste zlahka rešili vse težave. 
Ne poznate se dovolj, če mislite, da ste 
takšni, kot vas vidijo vaši sovražniki. 
Ne bodite »nekdo«, »nekaj«, »takšni« 
ali »drugačni«! Bodite vedno vi sami, 
čistega srca, odprti, z dosegljivimi cilji. 
Tako boste postali uspešni. Tega sta 
me naučila Veronika in Stevan.

Ni bilo lahko z menoj, vendar vemo, 
da imata veliko srce in brezmejno 
potrpežljivost za vse nas. Odlična sta 
pri posredovanju svojega znanja. Tisti, 
ki ne delajo tako, so kot plešec, ki 
zbira glavnike. Tudi vi dajajte svoje 

Mojih devet let v 
Forever

Kako se je začelo? 
Poleti 1998 me je dr. József 

benka povabil na neko 
predavanje. rekel je, da 

še sam ne ve, o čem se bo 
govorilo, vendar je svoji 

prijateljici obljubil, da bo 
prišel in me prosil, naj ga 

pospremim, da se ne bi 
počutil tako osamljenega. 

Dodal je še, da bo 
predavanje v neki restavraciji 

in da bo pijača zastonj.

ANDrIJA 
DAMNJANOVIĆ

manager
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znanje svojim sodelavcem, pomagajte 
jim, da bodo delali tako dobro, kot 
delate vi. Vse znanje, ki ga pridobite 
na usposabljanjih, dajte tudi v globino 
mreže svojim sodelavcem. Pravočasno 
dano znanje bo prineslo večje 
rezultate. Pretok znanja je sveža kri 
za uspešnost vsakega opravila.

Veliko ovir nastane prav zaradi 
pomanjkanja pogovora in 
nepravočasno danega znanja. 
Velikokrat ljudi vidimo take, kot 
jih želimo videti in ne take, kot 
dejansko so. Če jih bomo gledali 
skozi krivo ogledalo lastnih 
predsodkov, jim ne bomo mogli dati 
ustreznega znanja. Dajajte svoje 
znanje, saj je to kot nasmeh, ki se 
vedno vrne od tistega, ki se mu 
nasmehnemo.

Le izgovore iščete, ko govorite, da 
nimate dovolj časa, da bi prisluhnili 
svojemu sponzorju. Obnašate se, 
kot če bi kosili s topo koso, čeprav 
imate brusilni kamen pri roki. 
Preveč časa boste izgubili, če boste 
tako delali. Izkoristite znanje in 
izkušnje svojega sponzorja; to bo 
odlično sredstvo za napredovanje.

Tu sem z Veronikino in Stevanovo 
pomočjo, z vsemi svojimi 
napakami in dobrimi lastnostmi, 
z uspehi in neuspehi. Tu sem, da 
bi vam pomagal, da bi se skupaj z 
vami veselil vaših uspehov. Gradite 
mostove prijateljstva in ljubezni, 
bodite potrpežljivi, in videli boste, 
da uspeh ne bo izostal! Vsak učitelj 
je vesel učencev, ki ga prekosijo, ki 
so uspešnejši kot je on sam. Meni 

je v neverjetno veselje tistih 120 
managerjev, ki so se v globini moje 
mreže razvili v minulih devetih letih.

Še več veselja mi daje petinsedemdeset 
novorojenčkov ALOE. Zdravje, 
povrnjeno s pomočjo izdelkov iz aloje, 
je neprecenljiva vrednost. Veliko 
je takih, ki so rešili svoje finančne 
težave in so neizmerno veseli, da 
lahko pripadajo veliki družini FLP.

Za vse svoje uspehe sem neskončno 
hvaležen svojima sponzorjema, 
diamantnima managerjema Veroniki 
in Stevanu Lomljanski.

Tudi v prihodnje bom nadaljeval 
po poti na katero sta me popeljala, 
saj lahko na ta način dosežem vse 
svoje cilje.

Mojih devet let v 
Forever Nekateri	

so	obupali,	
vendar	sam	
ne	spadam	
mednje!
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Pozdravljeni! Prisrčen pozdrav vsem 
skupaj! Dragi prijatelji! Moja duša 
nagovarja vašo dušo.

Prisega. Ne vem, kakšne misli v 
vas poraja beseda prisega. V svojem 
življenju moramo večkrat priseči.  

Večkrat nas obvezujejo k prisegi, 
recimo ko končamo šolo, ko 
vstopimo v kakšno organizacijo, 
sprejemamo delovno mesto ali pa 
ob kakšnem športnem dogodku in 
praznovanju. Forever ne zahteva 
prisege, ne predpisuje besed, ki bi 
jih naj izgovorili, kot se to običajno 
dogaja pri delodajalcu, v šoli ali 
kakšni organizaciji – saj take prisege 
niso veliko vredne.

Prava prisega se rodi v srcu, v 
duši, kar tako, sama po sebi, brez 
naporov.

Tudi sam sem večkrat prisegel, 
tudi ko sem doktoriral, pa ko so 
me sprejeli v odvetniško zbornico, 
pozneje ko so me sprejeli v viteški 
red in še nekajkrat.

V srcu nikoli nisem občutil prave 
svečanosti, nikoli me stisnilo v grlu 
ob takih prisegah, izpolnil sem 
pač svoje obveznosti, brez česar ne 
morem dobiti licence ali postati član 
kakšne organizacije.

Seveda so bili tudi lepi in pomembni 
trenutki, takšni, ki so bistveno 
vplivali na moje življenje, vendar  
so besede prisege izrekla moja usta, 
ne pa duša.

Pravo svečanost sem v srcu občutil, 
ko sva si prisegla s soprogo. To 

je bilo nekaj drugega, nekaj, kar 
sem sam hotel, prostovoljno, poln 
ljubezni sem prisegel, da bom v 
dobrem in slabem zvest tovariš  
svoji soprogi.

Pravi plamen, prava prisega se je 
rodila v srcu ob rojstvu hčerke, ko 
sem s čisto dušo prisegel, da bom 
to majhno bitje ubranil pred vsem 
zlom, tudi za ceno svojega življenja.

Prava prisega je torej zame 
pomenila, da sem svoji družini 
obljubil srečo in varnost.

Iskal sem seveda vse možnosti, da bi 
izpolnil to svojo prisego, veliko sem 
delal, trudil sem se pošteno delati, 
medtem pa sem seveda najmanj 
videl tiste, zaradi katerih sem vse to 
delal: svojo družino.

Rešitev mi je bila vseskozi pred 
nosom, saj sem nekaj mesecev 
po hčerkinem rojstvu že vedel za 
Forever, József Szabó mi je povedal 
tudi za finančne prednosti, ki jih 
ponuja ta posel.

Žal sem verjel zlobnim besedam 
človeka, za katerega sem menil, da je 
moj prijatelj, in nisem storil tistega, 
kar bi moral.

Morda bi za vse čase izgubil 
življenjsko priložnost, če ne bi bilo 
moje soproge, ki se je leta in leta 
borila in premagala mojo omejenost, 
vase zaverovanost, ozkost in v naše 
življenje prinesla svobodo in  
varnost ter finančno priznanje,  
ki ga spremljata ljubezen in moralno 
priznanje – torej življenje z  
veliko začetnico.

V veliko veselje mi je, da 
lahko z vami, dragi prijatelji, 

udeleženci Success day, 
podelim svoje misli. Naj 
izkoristim to priložnost 
in se zahvalim človeku, 

ki ima levji delež pri tako 
visokem letu Madžarske 
in celotne regije, ki nam 

zagotavlja zavidanja vredne 
delovne pogoje in ki sem mu 
osebno hvaležen za izjemno 

čast, da lahko že drugič 
stojim pred vami – hvala 
Sir Alexander dr. Milesz, 

obljubljam, da bom tudi v 
prihodnje storil vse, da bi 

današnja priložnost ne bila 
tudi zadnja, ko sodelujem v 

programu Success day.

Dr. TAMáS SzAbó
senior manager

Prava prisega izvira iz
tvojega srca in duše
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To ŽIVLJENJE je v moji duši 
prižgalo veliko lepih plamenov, 
brez egoizma in agresije. Taki 
plameni so naši dragi direktorji 
Mária Jeddi, dr. György Szilágyi 
in dr. Éva Molnár dr. Szilágyiné, 
Imre Kovács, Szabolcs Szakály 
in Magdolna Szilágyi Szakályné, 
Sándor Nagy in njegova soproga 
Kati, zsolt Győri in Anita Garai 
ter vsi tisti, ki bodo kmalu postali 
managerji: zoltán Szávó in  
Andrea Lupó Szávóné, dr. Dénes 
Kozma, János Tóth.

Tak plamen so ljudje, ki sem 
jim hvaležen za marsikaj: József 
Szabó, dr. Anna Schmitz, zoltán 
ramhab, dr. Adolf L. Kósa, 
Miklós berkics.

Marsikdo me sprašuje ali mi je žal 
za tisto, kar sem pustil za seboj. Ni 
mi žal. V nasprotju z veliko ljubezni 
in lepote sem za seboj pustil zavist, 
zaničevanje, rivalstvo. V nasprotju 
z varnostjo in svobodo sem za seboj 
pustil odvetniško suženjstvo, efekt 
»najel sem odvetnika«. Ne želim 
usmiljenja. Tudi tisto je bila moja 
izbira, tudi to je moja izbira. 

Tudi tam sem zaslužil, tudi tu 
zaslužim. Tam nisem bil srečen, 
tu sem srečen. Toliko. Nikoli, prav 
nikoli se ne bom mogel dovolj 
zahvaliti svoji soprogi, ki me je 
popeljala na to pot in je moja 
partnerica pri delu.

In tudi ko gre vse dobro, se zgodi, 
da imamo kdaj težke dni. Po nekem 
takem dnevu sem se prebudil ob 
ženinem pisemcu, v katerem  
je bila pesem:

Tip iz ogledala
Če boš dobil vse kar si želiš,  
za kar se boriš,
če te bo svet za trenutek  
za kralja imel,
stopi pred ogledalo in sebe poglej.
Kaj ti bo rekel ta tip,
ki ti ni oče, ne mati, ne žena,
katerega mnenje je najvišja ocena,
katerega sodba je zate zakon,
to je ta tip, ki te gleda v oči,
ki mu moraš v vsem ustreči,
ni važno kaj kdo drug o tebi meni,
on je tisti, ki bo vedno ob tebi.
Če si tudi najtežjo  
preizkušnjo prestal,
bo tip iz ogledala tvoj prijatelj ostal.
Lahko si kdorkoli, lahko si uspešen,
lahko pomisliš, da si čudovit  
in zmagovit,
tip ti bo rekel, da si ničvreden,
če mu v oči ne moreš pogledati. 
Lahko lažeš drugim,  
lahko vsemu svetu,
lahko te vsi trepljajo po ramenu,
tvoje plačilo bodo solze in jeza,
če boš prevaral tipa iz ogledala.

Ljubljenemu soprogu, Tamásu.
Preberi vsakič, ko boš v dvomih, 
če boš slabe volje, če te bo kaj 
omajalo!

S tvojimi sposobnostmi in 
vztrajnostjo lahko dosežeš vse, 
tudi najbolj oddaljene cilje! Le 
želeti moraš. In to zelo. Jaz pa 
sem stala poleg tebe tudi v težkih 
časih, tudi takrat in tudi sedaj 
lahko skupaj doseževa vse!!! 
Uspela bova!!! Tvoja ljubeča 
soproga: Ibolya

Prav tako sem hvaležen svoji hčerki 
Mercédesz, ki me stalno spodbuja, 

podpira in prepričan sem, da bo pri 
osemnajstih in dveh mesecih postala 
managerka Forever!

Nekega dne me je hčerka presenetila 
z besedami: »Ati, nikoli ne postani 
na pol poti, ker tako ne boš prišel do 
cilja!«

Pred kratkim sem nekaj iskal v 
avtomobilu, pa mi je v naročje padel 
listek z istim besedilom. Hčerka 
je to skrila v avtomobilu, da bi mi 
prišlo v roke.

Veste, v življenju sem bil ponosen 
na veliko stvari, vendar nikoli nisem 
bil resnično ponosen nase. Sedaj, 
ko stojim pred vami, dragi prijatelji 
in krasni člani moje skupine, sem 
ponosen nase. In prepričan sem, da 
je tudi moja mati, ki žal ni mogla 
doživeti teh trenutkov, ponosna na 
svojega sina.

Svoboda, ljubezen, varnost – jaz 
sem razumel, prosim te, razumi tudi 
ti, to pripada vsem nam, vendar le 
takrat, če v naši duši ne bo mesta za 
zaverovanje vase in trmo, temveč če 
bo polna ponižnosti in hvaležnosti 
za vse, kar nam daje življenje.

V mojem srcu se je nabralo veliko 
plamenčkov in ti plamenčki so  
se združili v ogenj, ki daje življenje, 
v ogenj zahvale in ljubezni. V 
mojem srcu se je rodila prisega, 
katere besedila ni nihče narekoval: 
večno vam bom zvest, moji dragi 
prijatelji, sestre in bratje, sodelavci, 
večno ti bom zvest Rex, ki ti 
dolgujemo ta čudež, večno ti  
bom hvaležen Forever, ki mi  
daješ življenje!

Prava prisega izvira iz
tvojega srca in duše
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Moje navdušenje v minulih 
šestih letih ni pojenjalo 
niti za las. Moje 

napredovanje poteka po že večkrat 
prehojeni poti, od ravni managerja 
do še višjih ciljev. 

Zbrala sem vse svoje znanje in 
sposobnosti, da bi tistim, ki se 
prvič udeležujejo naše prireditve 
in tudi tistim, ki so stalni 
obiskovalci, s pravim žarom 
izpovedala svojo pripoved in misli 
o mejnikih svoje kariere.

S soprogom, vrhunskim 
športnikom in skupinskim 

igralcem, Brankom Klenkovskim 
živiva srečno družinsko življenje. 
Imava štiri otroke in pet vnučkov.

Delala sem kot bančna uslužbenka. 
Veliko sem potovala in ob teh 
službenih poteh prehodila ves svet. 
Moja nemirna narava in želja po 
uspehu pa me je veliko stala. Moje 
delo me je izčrpalo, tako telesno kot 
duševno, kljub temu sem zaslužila 
le toliko, da je zadostovalo za 
preživetje. Postala sem nezadovoljna 
in nesrečna. Pravzaprav sem zbolela 
ob svojem delu. Dala sem odpoved 
v banki in ustanovila svoje podjetje. 
Žal pa tudi to ni prineslo kakšnih 

večjih življenjskih sprememb. 
Počutila sem se, kot da bi me metali 
valovi, nisem imela nobene opore, 
ničesar kar bi mi dajalo občutek 
varnosti. Znala sem sicer plavati, 
vendar sem nemočno gledala 
ogromne valove, ki so grozili, da 
me bodo povlekli v globino. In v 
tej temi se je naenkrat pojavil žarek 
upanja. Pojavil se je nekdo , ki mi 
je podal rešilni pas. Le od mene je 
bilo odvisno, ali ga bom zgrabila 
ali bom sprejela pomoč in se rešila 
izmed valov, ali pa ga bom zavrnila 
in se dokončno potopila. Moj rešitelj 
– vi to zagotovo veste – je bila 
moja SPONZORKA. (Neizmerno 

rada imam FLP

SVETLANA 
KLENKOVSKI 

managerka

V izjemno čast mi je danes 
spregovoriti o sebi in o 

svoji vlogi v vrstah podjetja 
Forever Living Products. 

Prepričana sem, da sem si 
to zaslužila s svojim delom 
in z ljubeznijo do čudovite 

rastline aloje vere.
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sem hvaležna Dragani Novaković 
Janović za njeno pomoč.)

Leta 2000 sem pri sosedovih 
sodelovala na predstavitvi, kjer 
sem spoznala odlične izdelke FLP 
na osnovi aloje vere. Takrat še 
nisem vedela, kaj bi rada, saj so se 
v meni kar mešali različni občutki. 
Nisem se mogla sprijazniti s svojim 
položajem, ampak tudi tega nisem 
vedela, kako bi si lahko pomagala. 
Za vsak dan sem imela pripravljen 
kakšen izgovor, ker preprosto 
nisem hotela sprejeti dejstva, da 
lahko do zdravja pomaga tudi 
izdelek, ki ni zdravilo. Soprog si je 
z vsemi močmi prizadeval, da bi 
me prepričal k jemanju izdelkov 
aloje, saj je tudi sam kot vrhunski 
športnik premagoval napore s 
pomočjo vitaminskih prehranskih 
dopolnil. In potem se je zgodil 
čudež! Prisluhnila sem njegovemu 
nasvetu in v treh mesecih premagala 
tumor v svojem organizmu. 
Odpovedali smo že dogovorjeno 
operacijo! Danes že vem, da lahko 
mirne duše jemljem izdelke FLP, 
rada jih imam, ker so me rešili iz 
največjega življenjskega viharja. 
V času, ko sem se borila za svoje 
zdravje, sem popolnoma zaupala 
izdelkom. Na predstavitvah ste 
verjetno že velikokrat slišali svoje 
prijatelje (sponzorje) govoriti o moči 
vere. Mene je o tem prepričala moja 
draga Dragana Novaković.

Vaši sponzorji so se s pomočjo 
svojih sponzorjev rešili že iz mnogih 
viharjev, zato prav dobro vedo, kako 
je treba dati pridobljeno znanje 
bodočim sodelavcem in prijateljem.

NE OBOTAVLJAJ SE 
PREDOLGO! SPREJMI POMOČ! 
Nauči se, kako pomagati drugim, 
da bi tudi oni postali zdravi, srečni 
in uspešni milijonarji. Oziroma, 
kot bi rekel naš veliki prijatelj, Rex 
Maughan:   »POSVETI TEMU 
SVOJE ŽIVLJENJE!«

In medtem moraš obvladovati svojo 
neugnanost. Verjeti moraš v srečo, 

vendar moraš vedeti, da SREČA 
NE PRIDE SAMA PO SEBI, 
ZANJO SE JE TREBA BORITI!

Odločiti se moraš! Najprej si 
postavi manjše, pozneje pa vse 
večje in večje cilje! Nauči se zaupati 
drugim, vendar najbolj zaupaj sebi! 
Resnico je treba povedati tudi 
takrat, če boli! Imej rad druge in 
jih nauči, da bodo tudi oni imeli 
radi ljudi! Spoštuj ljudi in jih ne 
izkoriščaj! Ne postavljaj svojih 
interesov pred odločitve drugih! 
Svoje bodoče sodelavce obravnavaj 
kot enakovredne partnerje! Bodi 
dosleden tudi takrat, če se ti zdi, 
da tako ne boš uspešen!

Prave človeške vrednote ne pridejo 
do izraza takrat, ko je vse lepo in 
idealno, temveč takrat, ko se bomo 
kljub težavam dosledno držali 
svojih čustev, besed in dejanj. 
KO BOŠ TO DOSEGEL, BOŠ 
LAHKO STOPIL NA POT, KI 
VODI DO USPEHA!

Vse nas čaka pot, ki vodi do sreče, 
sicer ta pot ni preprosta, z dovolj 
močno voljo in vero pa jo lahko vsi 
prehodimo.TAKO BO ČISTO IN 
PREPROSTO

Moč skupinskega dela nas prepriča 
o vrednotah, ki jih nosijo v sebi  
člani skupine. Ta boj ni lahek. 
Včasih se nam zdi, kot da so nas 
vsi zapustili, razočarali, da nas ne 
spoštujejo, da krvavimo iz mnogih 
ran, vendar bosta čas in vera v delo 
zacelila naše rane. Verjeti moraš v 
svojo moč, v poštenost, ljubezen, 
sprejeti moraš svoje obveznosti, 
moraš biti dosleden in bodo  
tvoja prizadevanja okronana z 
uspehom. Izdam ti skrivnost,  
kako lahko to dosežeš:

•  Izdelki krepijo odpornost 
organizma.

•  Ne prizadevaj si za vsako ceno 
prepričati vsakogar, da bi širil 
naše izdelke.

•  Vsem moraš povedati, da ne 
smejo pričakovati čudežev. 

•  Svojega znanja ne prodajaj, 
temveč ga predajaj drugim.

•  Ne obljubljaj raja na zemlji, ker 
pot do uspeha zahteva veliko dela 
in odpovedovanja.

•  Zainteresirane lahko prepričaš le 
s poštenim delom in iskrenostjo, 
da bodo postali uporabniki 
izdelkov in aktivni sodelavci FLP.

Veliki napori in ljubezen, ki jo 
boste vlagali v delo, bodo kmalu 
prinesli prave vrednote in takšne 
spremembe, na katere bo postala 
pozorna tudi vaša okolica.

FLP JE VIzIJA PrIHODNOSTI, 
VErJEMI, MODrO JE 
STOPITI V NAŠE VrSTE!

Pri našem skupnem delu moramo 
biti vztrajni in pogumni, ceniti 
moramo dobre lastnosti uspešnih 
ljudi, izogibajmo se neuspešnim, 
čutimo ustrezno odgovornost do 
svojih novih in starih sodelavcev. 

Dragi moji prijatelji, sodelavci, 
v sebi čutim dovolj energije in 
ljubezni za vse vas in tudi za vaše 
bodoče prijatelje. Povabite jih v 
naše vrste, bodite dober smerokaz 
na poti, ki vodi do uspeha. 
Vi boste moja zvezda Danica, 
zableščite na nebu. Naj vaše 
življenje označujejo dobra dejanja, 
pomoč družini, prijateljem in 
znancem, ker bo vse to prispevalo k 
temu, da bo družina FLP iz dneva 
v dan večja in uspešnejša.

Hvaležna sem slehernemu članu 
svoje skupine FLP, vsem svojim 
sestrskim linijam, tudi svoj prosti 
čas rada preživim med njimi. 
Hvaležna sem vsem sodelavcem in 
vodjem podjetja FLP za pomoč. 
Vsem bralcem pa želim, naj njihovo 
dobro in vztrajno delo privede do 
uspehov na poti, ki vodi do ravni 
diamantnega managerja.

Rada vas ima vaša Cecilija!

IZpod peresa naŠIh dIstrIButerjev



38	 www.flpseeu.com 		 39

Četudi se vam je doslej zdelo 
neuresničljivo, se lahko z našim 
devetdnevnim čistilnim programom 
odpravite na pot zdravega življenja.

Vsakdanja nega telesa se nam 
zdi samoumevna, vendar zakaj 
le zunanja? Tako strokovnjaki 
za zdravo prehrano kot tudi 
medicinska stroka, se že dalj časa 
strinjajo s tem, da naš organizem 
potrebuje tudi notranje čiščenje, 
da je potrebno iz organizma redno 
odstranjevati škodljive snovi, ki 
nenehno škodujejo našemu zdravju.  
Devetdnevni program Clean 9 
je pravzaprav namenjen temu, da 
bi organizem očistili škodljivih 
konzervansov in drugih kemičnih 
snovi, hkrati pa spodbudili tudi 
taljenje maščobnih slojev. Program 
prehranskih dopolnil in čiščenja 
organizma, Forever Clean 9, 
vsebuje štiri izmed naših najbolj 
priljubljenih izdelkov: gel Aloe 
vera, Forever Lite Ultra z okusom 

čokolade ali vanilje, Forever Bee 
Pollen in Forever Garcinia Plus. 
Našteti izdelki bodo v okviru 
tega programa dopolnjevali 
drug drugega in tako zagotovili 
oporo našemu organizmu v času 
devetdnevne čistilne kure. 

Pomembno je vedeti, da bo naš 
organizem le stežka vsrkaval 
življenjsko pomembne snovi iz živil 
in prehranskih dopolnil, če so naši 
prebavni kanali polni večletnih 

Analiza naših nakupovalnih 
navad kaže, da letno 

povprečno pojemo približno 
sedemdeset kilogramov 

sladkorja in popijemo 566 
plastenk osvežilnih pijač. Pri 

vsakem nakupu bi seveda 
morali nujno preveriti 

sestavine izdelkov, saj večina 
vnaprej zapakiranih izdelkov 

vsebuje različne, včasih tudi 
nevarne dodatke, poleg tega 
pa smo dnevno izpostavljeni 

tudi onesnaženemu zraku. 
Kaj menite, kje se naberejo 
vse te škodljive snovi? Prav 

imate, naš organizem se mora 
stalno spopadati z njimi. zato 
je nedvomno pomembno vsak 
dan storiti kaj za svoje zdravje 

in za splošno dobro počutje.

Vir:	Forever	Int.	November	2006/Issue	68

FLp Za Lepoto
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oblog iz kemikalij, ki smo jih vnesli 
z aditivi in drugi nesnago. Četudi 
se vam je doslej zdelo neuresničljivo, 
se lahko z našim devetdnevnim 
čistilnim programom odpravite na 
pot zdravega življenja. 

Za ohranitev zdravja potrebuje 
človeški organizem 22 aminokislin, 
od teh je osem takih, ki jih 
organizem sam ne more proizvesti. 
Gel aloje vere vsebuje vseh osem 
esencialnih aminokislin, hkrati 
pa je sposoben razgraditi in iz 
organizma odstraniti škodljive 
snovi, ki so se naložile v črevesju. 
Gel aloje vere nam ob razstrupljanju 
organizma pomaga tudi pri 
uravnavanju prebave in izkoriščanju 
beljakovin, hkrati pa naš organizem 
očisti škodljivih bakterij. Gel aloje 
vere je idealno sredstvo za čiščenje 
našega organizma.

Napitki prehranskega dopolnila 
Forever Ultra Lite z okusom 
vanilje oziroma čokolade so 
nepogrešljivi za uspešno čiščenje 
organizma oziroma zmanjšanje 
telesne teže. Vodilni strokovnjaki 
s področja prehranjevanja so 
ugotovili, da nam izdelki z visoko 
vsebnostjo proteinov in nizko 
vsebnostjo ogljikovih hidratov 
pomagajo ohraniti zdravje in 
vitkost.  V primerjavi z običajnim 
Forever Lite vsebuje Forever 
Lite Ultra za 55 odstotkov več 
proteinov in za polovico manj 
ogljikovih hidratov, sodobna sestava 
pa zagotavlja tudi prijeten okus 
izdelka. S pomočjo Forever Ultra 
Lite boste svojemu organizmu 
zagotovili vse pomembne in 
potrebne hranilne snovi, hkrati 
pa se boste izognili škodljivim 
dodatkom in kemikalijam!

Forever bee Pollen je eno 
najkompleksnejših prehranskih 
dopolnil. Bee Pollen vsebuje 
celotno paleto vitamina B in 
vitamin C. »Center za žensko 
zdravje« (Center for Women’s 
Health Care) nas opozarja, da 
se lahko zgodi, da  ob še tako 

zdravem prehranjevanju pojemo 
premalo življenjsko pomembnih 
vitaminov in rudninskih snovi. 
Forever Bee Pollen vsebuje tudi 
beta karotin, številne rudninske 
snovi, encime, koencime, ogljikove 

hidrate, proteine in 22 aminokislin. 
Prav zaradi tega je nepogrešljiva 
sestavina programa Clean 9. 
Vendar pa Forever Bee Pollen ni 
le odlična hranilna snov, temveč 
ima pomembno vlogo tudi pri 
presnovi maščob, pri ohranjanju 
zdravega kroženja  krvi, prebavnega 
in imunskega ter živčnega sistema.  
Njegova uporaba je smiselna 
tudi po preteku devetdnevnega 
programa. 

Sadež Garcinie Cambogie že 
stoletja uporabljajo v kuhinji in 
tudi kot zdravilno rastlino. Forever 
Garcinia Plus je idealen element 
programa Clean 9, saj vsebuje 
številne sestavine, ki pomagajo 
organizmu, da se znebi odvečne 
telesne teže. Glavna sestavina tega 
sadeža je hidroksi-citronska kislina 
(HCA). Lupina tega sadeža je 
glavni vir HCA. Tudi laboratorijske 
analize dokazujejo, da HCA 
preprečuje nalaganje ogljikovih 
hidratov v obliki maščob, saj 
preprečuje encimsko reakcijo teh 
procesov. Na ta način organizem 
porabi že obstoječe maščobe in 
tako prispeva k uspehu našega 
prehranjevanja z nizko vsebnostjo 
maščob. Poleg tega pa Forever 
Garcinia Plus zmanjšuje občutek 
lakote in ta njegova lastnost se je 
pokazala kot izjemno pomembna 
pri ohranjanju zdrave telesne teže.

S pomočjo prehransko dopolnilnega 
in čistilnega programa Clean 9 
boste ostali tako aktivni in vitalni, 
da boste čutili, da hodite po pravi 
poti. Naslednji korak bo program 
Lifestyle 30, ki se je že dokazal kot 
učinkovit pri intenzivnem nadzoru 
telesne teže in tudi kot splošno 
sredstvo za varovanje zdravja. S 
pomočjo Lifestyle 30 se boste lahko 
naučili ohraniti doseženo vitkost, 
hkrati pa vam bo organizem 
hvaležen, saj boste za vodilo izbrali 
zdravje in čistočo. Le kdo bi lahko 
tako skrbel za vas, če ne vi sami? 
Čestitamo k vaši odločitvi in vas 
prijazno pozdravljamo na poti 
zdravja in vitkosti!
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novICe

JAVNI 
NATEČAJ

Forever Living Products Magyarország Kft. objavlja javni natečaj ob deseti obletnici 
delovanja podjetja na Madžarskem. Na natečaju lahko sodelujejo vsi sodelavci elektronskih 
in tiskanih medijev, ki so pripravljeni napisati članek, reportažo ali kakršno koli drugo delo 
o temah natečaja. Vsa dela, ki se bodo objavila v času trajanja razpisa: publikacije, posnetke 

radijskih in televizijskih oddaj na kaseti, zgoščenki ali DVD-ju pričakujemo na naslov:  
1067 Budapest, Szondi u 34. Na kuverto napišite: FLP Sajtópályázat.

Natečaj objavljamo v dveh temah:
1. zgodovina in vloga rastline aloje vere pri ohranjanju  

zdravja in zdravem načinu življenja
2. Multi level marketing kot najbolj učinkovit način trgovanja 21. stoletja,  

zgodovina, razširjenost, zmote povezane z gradnjo mreže.

Čas trajanja natečaja: od 20. marca do 20. maja 2007
Prispela dela bodo ocenjevali priznani strokovnjaki.

Razglasitev rezultatov: 26. maja 2006, FLP Dan uspeha,  
športna arena Budapest Papp László

Nagrade: Prvim trem uvrščenim bomo predali denarne nagrade. 
1. 200 000 Ft
2. 150 000 F
3. 100 000 Ft

Nagrade bomo podelili tudi drugim udeležencem natečaja, ki bodo predali izjemna dela, tako 
bomo med drugimi podelili nagrado, wellness vikend v hotelu dvorcu Szirák ter abonmaje za 

kozmetično nego in masaže v kozmetičnem centru FLP.

V odvisnosti od kakovostne ravni prispelih del si žirija pridržuje  
pravico združiti oziroma ne podeliti nagrade.

Pričakujemo čim več prijav, prijaviteljem pa želimo uspešno delo.
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Prisrčno vabimo 
vse sodelavce željne 
učenja in oddiha v 

Storitveno-
izobraževalni
center.

Delovni čas našega prodajnega skladišča 
(1183 Budapest, Nefelejcs utca 9–11.) ponedeljek, torek, četrtek:  14:00–20:00,

Centrala 
(1067 Budapest, Szondi utca 34. II. emelet) sreda, petek: 13:00– 17:00. 

Sodelavci novega centra, maserki Ildikó Hrncsjár 
in Csilla Fülöp ter kozmetičarka Ildikó Mészáros (06-20/457-1155).

Vse ki si želite lepote in učenja, vas pričakuje Kata Ungár (06-30/9225122)!



Hotel Kastély Szirák 
3044, Szirák, Petőfi út 26.

 Tel.: (0036)32-485-300  
e-mail: kastelyszirak@globonet.hu

Od maja, po otvoritvi Wellness centra pričakujemo 

svoje počitka željne goste z dodatnimi storitvami! 

Zagotavljamo mirno in prijazno okolje tudi za 

skupinsko usposabljanje distributerjev!
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