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Predsedniški Pozdrav

Junij je, sredina leta 2007. Prva 
polovica leta je za nami, čaka pa 
nas še veliko dogodkov! To je prava 

priložnost tudi za to, da pregledamo, 
kaj smo uspeli uresničiti iz naših 
načrtov, zastavljenih konec preteklega 
leta. Pomembno je, da si vzamemo 
čas in se veselimo svojih uspehov in 
dosežkov, vsega, kar smo dosegli, hkrati 
pa ocenimo tudi, katera področja 
moramo pri sebi še razvijati, kje imamo 
še pomanjkljivosti. Če se osredinimo 
na področja, ki so potrebna razvijanja, 
bomo do konca leta gotovo 
dosegli uspehe.

Kar zadeva podjetje, smo 
gotovo na pravem tiru. Naš 
promet enakomerno raste po 
vsem svetu, za tem uspehom 
stojita neverjetna energija 
in zagnanost naše velike 
družine, sestavljene iz odličnih 
distributerjev. Nepogrešljivi 
prvini našega podjetja sta 
vsekakor zanos in navdušenje. 
Od našega zanosa in navdušenja 
je odvisno veliko več kot od vseh 
preostalih dejavnikov, ki vplivajo 
na naše dejavnosti. Gre za prave 
vzvode našega posla. Naš uspeh je v 
veliki meri odvisen od tega, ali smo 
sposobni svojo vero in navdušenost 
posredovati tudi drugim. Vendar 
ne pozabimo, samo po sebi tudi to 
ni dovolj. »Motivacija brez učenja 
je le frustracija«. Pomembno je torej 
zagrabiti sleherno priložnost in se 
izobraževati, s tem znanjem pa se 
bosta večkratno okrepila tudi naša 
energija in predani pristop.

Pred kratkim smo se udeležili 
Evropskega rallyja ter prireditev Profit 
Sharing in World Rally, v Skandinaviji 
smo preživeli kar nekaj nepozabnih dni. 
Tudi z vidika motivacije gre za enega 
najpomembnejših dogodkov, ki sem se 
jih kdaj udeležil, saj gre za skupni uspeh 
veliko ljudi! Hvala več kot devet tisoč 
distributerjem, ki so trdo delali, da bi 
lahko te dni preživeli skupaj. Hvala 
rekordnemu številu uvrščenih, ki so 
se prav tako udeležili teh prireditev! 
Že vnaprej z veseljem pričakujemo 
prihodnje leto, ko se bomo srečali na 

Evropskem rallyju v Budimpešti! In 
ne nazadnje, hvala tudi direktorju 
skandinavskih držav Ulfu Oscarsonu 
in njegovim sodelavcem, ki so z 
veliko vloženega dela in s prizadevanji 
organizirali resnično odlično prireditev! 
Bili so fantastični gostitelji!

V nizu različnih programov in 
dogodkov je bilo zame eno najbolj 
nepozabnih doživetij sankanje s pasjo 
vprego. Osem vpreženih psov je z 

neverjetno hitrostjo vleklo sanke skozi 
prekrasno in zasneženo skandinavsko 
pokrajino. Neverjetno je bilo videti te 
pse, njihovo energijo, njihovo zagnanost 
zmagati za vsako ceno. Medtem ko smo 
se vkrcavali, so sani zasidrali, uporabili 
so tudi močne zavore, saj so psi za 
vsako silo hoteli kreniti v trenutku, ko 
so jih zapregli. Divje so vlekli povodec, 
lajali so in se spodbujali. Nestrpno so 
čakali, da bi krenili. Ko so sprostili 
zavore, se je sprožila njihova do takrat 
zadržana energija in so sanke krenile 

s hitrostjo strele. V tišini so tekli po 
zasneženi pokrajini, slepo so sledili 
vodilnemu psu, delali so brez tarnanja, 
izgovorov in pritoževanja, osredinili 
so se le na nalogo. Nikoli do takrat 
nisem videl take osredinjenosti k cilju. 
Med odmorom so psi nestrpno čakali, 
da bi znova krenili, skakajoč in lajajoč 
so poskušali potegniti sanke, skoraj 
zahtevali so nadaljevanje poti.

Bilo je neverjetno videti njihovo željo 
po svobodi in teku, ves čas so delali s 
polnimi zmogljivostmi. Če se je kateri 
utrudil, ga je njegov partner takoj 
začel spodbujati; da bi mu pomagal 
in bil za vzor, je potegnil še močneje 
kot prej. Od tega je tudi utrujen pes 
pridobil nove moči in z združenimi 
močmi so spet dali najboljše od sebe. 
Niso poznali ovir, brez dvomov 
so sledili vodilnemu psu; če bi se 
ta zaletel v drevo ali v skalo, bi 
se verjetno enako zgodilo tudi 
drugim. Zgodilo se je, da  
so se sanke prevrnile, potniki pa 
padli v sneg, vendar vse to psov ni 
prav nič zanimalo. Prav nasprotno, 
drveli so še hitreje, saj so se 
osvobodili bremena, presenečeni 
distributerji FLP pa so jim od 
daleč mahali v snegu. 

Poglejte, kako krasno inspiracijo 
nam lahko da nekaj psov! 
Vzporednice se kar ponujajo. 
Osredinjenost k cilju, združene 
moči, neustavljiva želja po 
napredovanju ... Če se le malo 
naučimo od njih, od njihovega 
pristopa, želje po zmagi, 

sodelovanju, premagovanju ovir, 
po usklajenem skupinskem delu, si še 
predstavljamo ne, kako uspešni lahko 
postanemo! Zagnanost in navdušenje 
lahko prebudita energije, ki pripeljejo do 
neverjetnih dosežkov.

Prizadevajmo si, da bomo v drugi 
polovici leta 2007 vsaj malo podobni 
tem psom, ki vlečejo sani! Nagrada 
ne bo izostala. Osrečila nas bosta ne 
le radost napredovanja in prekrasna 
pokrajina, ampak tudi popolna varnost, 
s katero gradimo svojo prihodnost in 
prihodnost svoje družine.
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Pozdrav državnega direktorja

Dr. SánDor MileSz

Ko sem prejel poročilo o prometu za mesec 
april, sem najprej pomislil, da so se moji kolegi 
verjetno zmotili oziroma da me je hotel naš 

računalniški sistem presenetiti, vendar sem končno 
moral dojeti, da smo aprila, na pragu naše desete 
obletnice delovanja, v primerjavi s preteklim letom 
v madžarski in južnoslovanski regiji dosegli 29-
odstotno rast prometa. 

Neverjetno, vendar resnično! Tisto, kar se je pred 
nekaj leti zdelo še nedosegljivo, je danes resničnost. 
Seveda je za tem neverjetno skupinsko delo, ki stoji za 
preprostimi, a vendar tako razveseljujočimi številkami. 
Predano delo dolgih dni, ur, minut in let, fantastični 
vodje, vzori, ki jim nikoli ne zmanjka energije, in 
seveda vsakdanja marljiva dejavnost sto tisoč naših 
kupcev, distributerjev. 

Če si danes ne moreš določiti cilja, ker se ti zdi 
nedosegljiv, pomisli na to, da ob tebi stoji veliko veliko 
sodelavcev, ki ti želijo pomagati. Tako bo tvoj cilj, 
ki se ti trenutno zdi nedosegljiv in sploh nedoločljiv, 
kmalu postal jasen in dosegljiv. 

Kako je to mogoče? Ali so ljudje okrog tebe drugačni? 
Ali so boljši? Lepši? Spretnejši? 

Vsak pritegne sebi podobne, skupaj z njimi pridobimo 
zalet, če je treba, lahko z njimi delamo veliko bolje, 
lahko pa z njimi tudi počivamo in se zabavamo.

V nečem pa se le razlikujemo od drugih. Radi si 
pomagamo, veselimo se sreče drugih, radi priznamo 
in slavimo uspehe drugih, priznavamo opravljeno delo 
svojih sodelavcih, veselimo se njihovega veselja.

Če so tvoje misli danes še drugačne, se poskusi 
razvijati v to smer; videl boš, da te bodo imeli rad, 
sledili ti bodo in te spoštovali, imel boš ogromno 
skupino.

Uživaj v svojem delu, opravljaj ga z ljubeznijo, dobro 
voljo, s poštenostjo; dolgoročno bodo tvoji cilji vse bolj 
jasni, uresničil boš tudi tiste sanje, ki se ti danes zdijo 
neuresničljive.

Naprej FLP Madžarske!

Nedosegljivi cilj
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No, pa poglejmo po vrsti, 
kaj vse si izpustil (dobro, 
saj vem, da si Ti bil z nami, 

govorim ostalim!).

Stockholm je preprosto prekrasen! 
Je eno najlepših svetovnih metropol, 
v aprilskem poletju smo uživali 
na otokih, v muzejih, v dvorani, 
kjer predajajo Nobelove nagrade, 
v prekrasnem gradu, občudovali 
smo umetnostno-zgodovinske 
zaklade, prekrasne parke, množico v 
sprehajalni ulici, vse-vse kar ponujajo 
severne Benetke! To je tisto v čemer 
boš lahko tudi ti užival, le priti 
je treba ob pravem času. Čeprav 
dvomim, da boš imel prenočišče v 
hotelu Radisson Sas, nam je namreč 
stroške nočitve pokril sam Rex…

Vendar obstaja nekaj, česar ne moreš 
nikoli dobiti, to pa je nepozaben 
spomin na ta Rally! Vsi ki smo bili 
prisotni se bomo ponosni spominjali, 
da se Madžarska oziroma regija spet 
pokazala in dokazala! Evropa je 
spet ležala pred našimi nogami. Ne 
prvič! V vsem, kar šteje v tem poslu 
smo bili na samem vrhu! Največ 
je bilo sinov in hčera naše majhne 
domovine (težko je zapisati o tem 
nekoč velikem narodu, da je sedaj 
le majhna domovina!), bilo nas je 
skoraj tisoč in seveda naši prijatelji iz 
sosednih držav (tudi to je značilno le 
za FLP, kjer smo resnični prijatelji...). 

Bil nas je poln oder ko so po 
vrsti klicali uvrščene, izmed nas 
je bilo imenovanih največ novih 
managerjev in tudi seniorjev! 
Imeli smo tudi soaringe in izmed 
devetih novih evropskih safirnih 
managerjev izhajajo štirje iz naših 
vrst! (Bili smo izjemno ponosni ko 

smo skupaj z Zsoltom in Noémi 
Fekete ter s svojimi prijatelji iz Srbije 
skupaj stali na odru!)

Dobili smo priznanje tudi za naše 
skupno delo ko so nam predstavili 
našega novega evropskega 
direktorja, ki ga poznate vsi: 
Péter Lenkey!!! Iskrene čestitke 
Peti in Zsuzsi, zaslužila sta si to! 
Tako skupaj ju omenjam ker sta 
nerazdružljiva tako pri delu kot v 
družini in prijateljstvu! Naprej Loki!

Ko so začeli podeljevati profitne 
čeke z naraščajočimi zneski, ko so se 
drugi že veselili nagradi, smo vedeli: 
mi pridemo pozneje! Madžarski čeki 
pridejo pozneje, zneski so veliko 
višji... In so prihajali! Trije so bili med 
največjimi v Evropi! Čestitamo Miki 
Berkics, Józsi in Marika Szabó, 
András Kovács in Aranka Vágási! Vi 
ste naši vzori, zaradi vas verjamemo 
da je bogastvo dosegljivo! Vi in 
ostali naši prijatelji ki ste tam prejeli 
zasluženo trinajsto plačo. Nekateri so 
v letu dni zaslužili toliko kot nekateri 
vse življenje ne dobijo! Vendar pa za 
to nismo odgovorni mi, mi smo vas 
opozorili! Tudi tebi, tudi vam smo 
rekli: »pridite z nami, bodite 
svobodni, ni važno kaj pravijo 
drugi...«! Tudi danes glasno 
ponavljamo: »ne verjemi da ni mogoče, 
tvoje življenje je v tvojih rokah...«!

To se je tam resnično čutilo! Med 
najboljšimi na svetu je spet bil Józsi 
Szabó in tam je že Forever  Miki 
Berkics ter Robi Varga (sedaj že 
tudi Marcsi), Ági Krizsó in seveda 
večni vzor, najboljši med najboljšimi, 
diamanta Vera in Stevan 
Lomjanski. Ponavljam, le od 
tebe je odvisno ali si želiš ali ne!

ISTVÁN 
HALMI

safirni manager

So že kdaj obiskal 
Stockholm? Če še nisi, 

moraš zagotovo tja! Škoda, 
da te ni bilo med nami na 
Evropskemu rallyju FLP, 
kjer je vladalo nepopisno 
vzdušje. In ker te ni bilo 
tam, boš verjetno težko 

razumel to kar želim 
povedati: bilo je enkratno 

in neponovljivo! Prava 
»norišnica«.

»Norišnica« 
v Stockholmu

RITA MIKOLA 
HALMINÉ

safirna managerka

»NORIŠNICA« V STOCKHOLMU
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Pripadla sta nam čast in priznanje 
da je med največjimi predaval tudi 
Józsi Szabó. Z Rexom, Greggom 
in ostalimi najboljšimi sveta! 
Predavanje polno zanosa, neverjetna 
samozavest, veliko globokih čustev 
in ob koncu je več kot tisoč ljudi 
prepevalo madžarsko himno. Če ni 
bilo dovolj tisočletje naj sedaj spozna 
Evropa in svet česa smo sposobni! 
Hvala Jóska!

Ali si lahko predstavljaš tisto 
vzdušje? Ali si lahko zamisliš? 
Verjetno ne! Ker smo se pripravili 
tudi za nagrado Spirit Award! Seveda 
smo jo pričakovali, saj smo jo prejeli 
že tri krat in smo se odločili da jo 
bomo tudi sedaj vzeli! SKUPINA, 
ZAGNANOST, SKUPAJ – DRUG 
ZA DRUGEGA, to so občutki ki jih 
ne moreš primerjati z ničemer, to je 
dosežek ki ga tudi drugi priznavajo, 
KAR NAM, VAM PRIPADA!

Pripada, bi lahko rekli, saj smo mi 
Madžari tudi v tem najboljši! Mi 
smo najboljši! Vendar pa v življenju 

ničesar ne dobiš zastonj. Tudi to 
nagrado ne. Vendar ničesar nismo 
prepustili naključju: Sándor in 
Adrienn (državni direktor dr. 
Sándor Milesz in njegova soproga 
– če ju kdo še ne bi poznal) sta prav 
tako navijala, kaj navijala, norela z 
nami. Skupaj z nami je pred odrom 
navdušeno poskakoval tudi Miki 
Berkics! Ali poznate multinacionalko 
ali drugo podjetje katerega generalni 
direktor in vodilni manager tako 
delata na zboru delavcev? Oni pa! Ker 
so oni najboljši! Ker smo tudi v tem 
mi najboljši! In tam je valoval celotni 
madžarski tabor, skupaj Madžari, 
Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, 
Črnogorci, naši kosovski in albanski 
prijatelji. Bilo je prekrasno, to je bila 
zmaga enotnosti.

Dobili smo jo, seveda smo dobili 
tudi nagrado Spirit. Dobili smo jo, 
ker smo mi ENOTNOST, VZOR in 
SKUPINA. In tudi nagrada Fair Play 
je postala naša, saj nismo protestirali, 
nismo se drli ko so razglasili da so 
nagrado Spirit letos prejeli Britanci, 

temveč smo se skupaj veselili in 
proslavljali z resnično navdušenimi 
in enotnimi angleškimi zmagovalci.

Zakaj potem pravim da smo zmagali 
mi? Zato, ker je Greg Evropski 
rallyi in organizatorja podelitve 
Profita razglasil z besedami: Obstaja 
narod, ki je danes bil boljši od 
vseh, tam bo rally: MADŽARSKA, 
BUDIMPEŠTA!!! Povsem 
edinstveno, že drugič! Čestitamo 
ti Sándor, hvala ker nam omogočaš 
nemoten razvoj!

Ali še vedno dvomiš da je bilo tudi 
tvoje mesto tam? In tudi v Ameriki, 
kamor te vabimo in pričakujemo! 
Tudi tam bomo pobrali nagrado Spirit 
vendar za to potrebujemo tudi tebe, vas 
vse, ker nas bo tam sicer manj, vendar 
pa še bolj enotni in še bolj glasni!

In Budimpešta bo nedvomno 
priredila najboljši rally vseh časov, 
Sándor je prava garancija za to! Ni 
pa nobene garancije, da se boš tudi 
Ti uvrstil na to prireditev! Ker če 

»NORIŠNICA« V STOCKHOLMU
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je težko pridobiti vstopnico za Dan 
uspeha ob našem desetem rojstnem 
dnevu, kako boš prišel na rally, ki 
bo gostil deset tisoč gostov z vsega 
sveta? Kako? Povem ti: uvrstiti 
se moraš! To je edino zagotovilo! 
Uvrstiti se, na najvišji ravni! 

Ali si že kdaj spal v Budimpešti, v 
hotelu Kempinski? Ali boš sploh 
kdaj spal tam? Ali ti ne bi bilo žal 
dati več deset tisoč forintov za noč? 
Čeprav si ti in tvoj partner to 
zaslužita! In veš, tisti ki se bo uvrstil 
na tretjo raven bo bogatejši ne le za 
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izjemno doživetje, ne le za letalsko 
vozovnico! Dobil bo več, veliko 
več – vendar pa spada to že v 
Sándorjevo pristojnost. 
Pravočasno te bo obvestil! Le 
pripravi se in »Stand up for the 
champions!«
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Gostitelja prireditve sta bila 
najuspešnejša distributerja 
Srbije in ena najuspešnejših 

tudi na evropski ravni, diamantna 
managerja veronika in stevan 
lomjanski. Dolgujemo jima 
neskončno hvaležnost, saj sta bila 
dejansko onadva tista, ki sta idejo 
o zasebnem podjetništvu prek 
marketinga Forever udomačila v Srbiji. 
Voditeljski par se je na kratko ozrl 
po preteklih letih in najavil sijajno in 
zanesljivo prihodnost FLP v Srbiji.

Atraktivne plesalke plesnega 
studia simyonov so udeležence 
prireditve ogrele s sambo, z rumbo 
in orientalskimi plesi ter najavile 
izjemno zanimiv program.

Zbrane goste je pozdravil tudi 
direktor Forever Living Products 
Srbije Branislav Rajić. Gotovo 
bomo pomnili prvih nekaj let 
Forever v Srbiji, upamo pa, da 
bomo nadaljevali potrpežljivo delo 
in gradili zanesljiv posel ter svetlo 
prihodnost. FLP Srbije temelji na 
marljivem in poštenem delu vseh 
distributerjev, saj lahko le tako 
napredujemo k novim ciljem in 
novim uspehom. Direktor Rajić 
je predal tudi čestitke ob rojstnem 
dnevu direktorja za južnoslovansko 
regijo dr. sandorja Milesza.

Zdravstvene vidike izdelkov FLP, 
njihovo učinkovanje ob sodelovanju 
z naravnimi zakoni in s principi nam 
je podrobno predstavila managerka 
FLP dr. snežana Kontra. Življenjska 
harmonija je dosežek možnosti, ki 

nam jih je dala narava, in redne 
uporabe kakovostnih izdelkov FLP 
na temelju zdravilnih zelišč. Načela 
zdrave prehrane in zdravega življenja 
od samega začetka do visoke starosti 
ter naravni pripravki nam omogočajo 
doseči odlične učinke. Zahvaljujemo 
se naši predavateljici in seveda od nje 
tudi v prihodnje pričakujemo tako 
zanimiva predavanja.

Učinki izdelkov FLP ob redni 
uporabi preprosto prisilijo 
uporabnike, da govorijo o 
doseženih rezultatih, saj je dejstvo, 
da se postopoma rešujejo težave, 
najmočnejša motivacija za prekinitev 
začaranega kroga in predajo izkušenj 
tistim, ki še kako potrebujejo 
pomoč. Izkušnje uporabnikov in 
zdravnikov so tisti del programa, ki 
nam vedno ostane v spominu, saj 
v nas znova potrjuje prepričanje, 
kako pomembno je pomagati tudi 
drugim in jim priporočati izdelke 
Forever. Hvaležni smo dr. Božidarju 
Kaurinoviću, enemu izmed treh 
uradnih zdravnikov FLP v Srbiji, za 
temeljito in popolno vodenje tega 
dela programa.

Evropski rally je le eden dodatnih 
motivacijskih možnosti FLP in je 
dostopen vsem, ki živimo na evropski 
celini. Z doseganjem višjih ravni 
tega programa se gradi zaupanje 
znotraj stabilne strukture sodelavcev 
oziroma se dosega vrhunski rezultat, 
ki je posledica skupinskega dela. 
SKUPINA je ključna beseda FLP in 
o tem sta nam predavala najboljša 
sodelavca, safirna managerja Marija 
in Boško Buruš. Kako je bilo letos 

vERONIKa
lOMjaNsKI 

diamantna managerka

Po svetu se že skoraj trideset 
let širi fantastična poslovna 
priložnost, vpletena v barve 

Forever living Products. 
s čestitkami ob rojstnem 

dnevu in z željami po vsaj še 
treh desetletjih smo gostili 
najuspešnejše distributerje 

FlP srbije in njihove goste.

sTEvaN
lOMjaNsKI 

diamantni manager

Uresničene sanje –
naše zadovoljstvo

FOTO: OSTOJIĆ DIMITRIJE

Forever SucceSS day
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v Stockholmu in kako bo prihodnje 
leto v Budimpešti – lepo je videti v 
sliki in slišati od Marije in Boška, še 
lepše pa je to doseči in biti resnični 
udeleženec tega vzdušja.

Na odru polnega beograjskega Doma 
sindikatov smo pozdravili naše nove 
supervisorje, assistant managerje in 
managerje. Dr. Olivera in dr. Ivan 
Miškić ter dr. Dušanka Tumbas 
so svoje skupinsko delo okronali 
s položajem senior managerja. V 
imenu vseh distributerjev Srbije jim 
iskreno čestitamo. Novi oziroma stari 
dobitniki programa za spodbujanje 
nakupa osebnega avtomobila, 
priljubljeno imenovanega 
»Avtomobilski program«, so znova 
dokazali, da Forever resnično 
nesebično daje in da je le od nas 
odvisno, ali smo sposobno prepoznati 
in izkoristiti priložnost. 

V nadaljevanju so na oder prišli 
sodelavci, ki so bistveno izboljšali 
svoje poslovanje v preteklem obdobju 
in se uvrstili v Klub osvajalcev. 
Oder je bil premajhen, da bi lahko 
sprejel vse sodelavce, ki se bodo tudi 
letos kot gostje podjetja oziroma 
udeleženci Mednarodnega super 
rallyja v začetku avgusta odpravili  
v Ameriko, v Kalifornijo. Želimo  
jim srečno pot in se jim 
zahvaljujemo, saj bodo še enkrat 
dostojno zastopali našo državno  
tudi na mednarodni ravni.

Priljubljeni dr. Nikola Čanak, znan 
kot dr. Nik, je stari znanec FLP. 
Svoje življenje je posvetil prenosu 

znanja o mrežnem marketingu, za 
katerega meni, da je krona ekonomije 
21. stoletja. Mrežni marketing je 
veliko več od služenja denarja, gre za 
sistem, ki od posameznika zahteva 
zgrajen pogled in obrnjenost k sebi. 
Sistem FLP se naslanja na temeljne 
stebre kakovostnega življenja, to 
pa so zdravje, družina, prihodki in 
neprestano učenje. Motivacija je 
gorivo uspeha, ki premaguje dvome, 
kolebanje, izgovore in statistično 
mišljenje oziroma »tisto, kar misli 
večina«. Zadovoljstvo v življenju 
lahko dosežemo z uresničevanjem 
svojih sanj, s tem pa pridobimo 
tudi občutek sreče, uspeha, vrhunca 
življenjske energije, motivacije, 
optimizma in navdušenja, tako 
pa tudi večjo učinkovitost pri 
opravljanju vsakdanjega dela.

Posel življenja v kartonski škatli 
oziroma priložnost, da svojemu 
življenju zagotovimo novo 
dimenzijo in nove energije ob 
dotiku večnosti – paket »TOUCH 
OF FOREVER«. Lastništvo te 
škatle ti v trenutku zagotavlja raven 
assistant supervisorja, to pa ti 
odpira možnosti najboljšega, najbolj 
zdravega in najmodernejšega sistema 
zasebnega podjetništva. Safirna 
managerka Daniela Ocokoljić je 
prava poznavalka tega sistema dela in 
nam je nesebično predala recept za 
uspešno kariero. 

Vztrajnost pri iskanju poti k 
uspehu presega tudi naravo in 
njene zakonitosti. To je sposobnost 
– narediti prave stvari ob pravem 
času, če nam je to všeč ali ne, 

tudi ko pridemo do točke, ko 
skoraj obupamo. Uspeh, ki temelji 
na iskreni želji, bo prišel prav v 
tem trenutku. Težave namreč v 
človeku prebudijo potrebno moč in 
kakovost, dajo mu duševne hrane 
in motivacijo, ki spet sproži plaz 
zadovoljstva in varnosti. Ti členi 
verige so nepogrešljivi za vse tiste, 
ki jih je usoda predvidela za uspehe. 
Neskončno hvaležni smo safirnemu 
managerju Cvetku Ratkoviću za 
nepozabno predavanje in formulo za 
premagovanje ovir.

Naše naslednje srečanje bo 16. junija 
v veliki dvorani Doma sindikatov.

BRaNIslav RajIć
Regionalni direktor FLP Srbije

Uresničene sanje –
naše zadovoljstvo

Forever SucceSS day
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V svojem pozdravnem nagovoru 
nam je Marijan pripovedoval 
o svojih začetkih s soprogo 

Margareto. Gre za nenavadno, 
vendar resnično zgodbo. Pobudnik 
vsega je bila Margareta, ki se je 
udeležila neke predstavitve in se 
domov vrnila s Firstom in zeleno 
kremo. Marijan ne skriva, da ni 
delil soproginega navdušenja, vendar 
– kot se običajno dogaja v življenju 
– je igra usode hotela, da je bil prav 
on tisti, ki je zelo hitro potreboval 
pomoč prav teh dveh izdelkov. 
Dosežki so bili skoraj čudežni. To 
ju je spodbudilo, da sta se začela 
zanimati tudi za druge izdelke, 
potem pa tudi za možnost zaslužka. 
Zahvaljujoč Margaretini vztrajnosti 
in skupini sodelavcev, ki so brez 
izjeme verjeli v priporočilo, se je 
posel začel. 

Kmalu sta uresničila svoj sen – 
potovanje v Ameriko oziroma dvanajst 
dni raja, kot ga sama imenujeta. 
Imejte radi in spoštujte podjetje FLP, 
bodite mu zvesti in vas bo bogato 
nagradilo. Prisluhnite svojemu srcu in 
pokroviteljem, ne odnehajte in našli 
boste srečo, ki sva jo midva že našla. 

Prisrčno vam želim, da bi tudi vi 
uspeli, je končal svojo izpoved, polno 
čustev, Marijan Sukser.

Sledile so novice iz pisarn, ki 
nam jih posredoval vodja, dr. 
László Molnár. Spregovoril je o 
prihajajoči deseti obletnici FLP v 
regiji, o svečanem Dnevu uspeha 
v Budimpešti, kamor odhaja v 
spremstvu številnih sodelavcev iz 
Hrvaške. Srečanje managerjev v 
Sziráku, slavnostni Dan uspeha, 
nedeljsko odprtje wellnes centra 
v Sziráku, fantastičen program 
zaznamovanja uspešnih deset let 
regije FLP. 

V nadaljevanju smo slišali za deset 
najbolj prodajanih izdelkov leta 
po vsem svetu. Dr. Molnár nam je 
predstavil tudi novo kozmetičarko, 
Danijelo Carić.

Sledilo je presenečenje za gostitelja 
programa. G. Sukser je slavil 
rojstni dan, pa mu je dr. Molnár v 
imenu sodelavcev FLP in v svojem 
imenu predal darilo ter ga zaprosil, 
naj upihne svečke na torti za 
rojstni dan. 

Nihče ne more uspeti sam

MArIJAn 
sUKsEr 

manager

FOTO: DARKO BARANAŠIĆ

Gostitelj Dneva uspešnosti 
manager Marijan sukser 
je priljubljeni FLP-jevec. 

Vsakdanji obiski v pisarni, 
kjer z vedno nasmejanim 

obrazom nenehno širi šale in 
dobro razpoloženje.

Forever SucceSS day
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Nihče ne more uspeti sam
Sledil je zabavni blok, v katerem 
nam je zapel Matko Jelavić. Matko 
je že dvajset let prisoten na hrvaški 
glasbeni sceni. Igral je v številnih 
znanih skupinah, potem pa kariero 
nadaljeval sam. Matko je prejemnik 
številnih nagrad za svoje delo, vendar 
pa mu največ pomenita zaupanje in 
ljubezen občinstva. 

Matko nam je zapel venček svojih 
najbolj znanih pesmi, ki živijo in 
ostajajo v naših srcih.

Ko poslušamo predavanja mag. 
Marije novak Ištok, se nam zdi, 
da je vse tako preprosto: delati, biti 
uspešen, komunicirati. Vendar se 
v praksi običajno stvari zapletejo. 
Zato je mag. Novak Ištok prisotna 
na vsakem Dnevu uspeha, da bi 
nam s svojimi predavanji pokazala, 
kakšne napake delamo in kako lahko 
izboljšamo svoje delo. Na tem Dnevu 
uspešnosti nas je naučila umetnosti, 
za katero smo bili prepričani, da jo 
dobro obvladamo. Gre za umetnost 
telefoniranja. Katera so pravila, kaj 
je po bontonu in kaj ni. Zanimivo 
in poučno. Hvala Mariji za izjemno 
predavanje.

Pediatrinja dr. Davorka Vitlov 
Čirjak je zaposlena v otroški 
ambulanti; starši in otroci jo 
obožujejo, v svojem predavanju 
pa nam je spregovorila o čebeljih 
izdelkih, še posebej o matičnem 
mlečku, ki bi ga lahko veliko bolje 
uporabili v preventivi. 

Vse o čebelah, matici, o organizaciji 
življenja v panju in seveda ne 
nazadnje tudi o čebeljih izdelkih, 
ki imajo neverjeten pomen pri 
ohranjanju imunitete, še posebej 

pri otrocih. Dr. Vitlovova, veliko 
koristnega smo se naučili iz vašega 
predavanja.

V drugem delu nastopa Matka 
Jelavića se je pelo in plesalo, od 
Matka smo se poslovili tako, da smo 
skupaj z njim zapeli njegovo največjo 
uspešnico »Majko stara«.

Predstavitev uporabniških izkušenj 
je povezovala dr. Branka Molnár 
stantić. Danes smo prisluhnili 
izkušnjam tistih, ki so od prvega 
dne v FLP in ki so svoje izkušnje 
in znanje predali tistim, ki so se 

Forever SucceSS day
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pravkar pridružili. S strokovnimi 
nasveti je dr. Molnár Stantićeva 
pomagala dopolniti naše znanje in 
izkušnje.

Reportažo z Evropskega in s 
Švedskega rallyja v Stockholmu je 
z besedami pospremil dr. László 
Molnár. Videli smo prispevek o 
neverjetnem druženju najuspešnejših 
FLP-jevcev sveta, podelitev velikih 
dobičkonosno-motivacijskih čekov. 
Veliko znanih obrazov iz regije, ko 
prejemajo zaslužene čeke. Gre za 
enako preproste ljudi, kot ste vi, ki 
sedite v tej dvorani. Prepoznali so 
priložnost in jo izkoristili. To lahko 
storite tudi vi, je predstavitev sklenil 
dr. Molnár.

Puljska managerka Manda 
Korenić je izjemno uspešna v poslu 
FLP, hkrati pa tudi kot lastnica 
kozmetičnega salona, kjer uporablja 
izključno naše izdelke. Predstavila 
nam je proticelulitni program. V 
svojem predavanju je spregovorila 
o nastanku celulita – sovražnika 
žensk vseh časov in vseh letnih časov 
– o napačnih prehranskih navadah, 
pomanjkanju gibanja, vnašanju 
strupov v organizem, o genetskih 
nagnjenjih. Kako s pomočjo izdelkov 
Body Toning Kit, Garcinia in ob 

pravilni prehrani v kratkem času 
doseči izjemne rezultate – to nam je 
pokazala ob koncu predavanja.

Zagrebški manager Momo Žutinić 
je svoje predavanje naslovil: »Nihče 
ne more uspeti sam«. Dejstvo je, 
da je Momo pravi vodja: duhovit, 
priden, izjemno predan svojim 
sodelavcem. Momo nam je  
sporočil, da si moramo vzajemno 
pomagati. S to pomočjo bomo 
izpolnili svoje življenje, bolje se 
bomo počutili pa tudi uspeh ne bo 
izostal. Biti član skupine – to nas 
vodi naprej – tako postanejo vsi cilji 

dosegljivi. Seveda bodo sledili tudi 
padci, vendar če nisi sam, je vedno 
v bližini roka, ki te bo dvignila in ti 
pomagala naprej.

Ob koncu Dneva uspeha so svojo 
prvo priponko prejeli assistant 
supervisorji. To je znak, da so od zdaj 
del skupine FLP, del velike družine. 
Naše naslednje srečanje bo 14. julija 
2007 ob 10. uri na Reki, v Hrvaškem 
kulturnem domu na Sušku. Veselimo 
se ponovnega snidenja. 

Dr. LászLó MoLnár
regionalni direktor FLP Hrvaške 

Forever SucceSS day
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Kot povsod po svetu ima lepo-
ta tudi pri nas krajevne simbo-
le. Babócsa je majhna vasica v 
južnem delu županije Somogy; 
tu se začenja moja zgodba, tu 
sem bil rojen. Če rečem lepo-
ta, se bodo v mojem kraju vsi 
spomnili dišeče rože, narcise. 

Sredi pomladi je trinajst hek-
tarjev travnikov pokritih s 
prekrasnimi cvetovi narcis.  
Legenda pravi, da jih je dal v 
turških časih posaditi turški 
paša, ki je tako hotel razveseli-
ti dekleta svojega harema. Prvi 
konec tedna v maju se tukaj 
zbere na tisoče obiskovalcev, 
prebivalci vasice pa jih priča-
kajo z velikim veseljem.

Letos je bila največja atrakcija 
tekmovanje okoliških lepotic. 
Ob pomoči mojstrov ličenja 
so mlade dame navdušeno 
spoznavale kozmetične izdel-
ke Sonya. Tekmovalke so se 
dokazano resno pripravile na 
prireditev, gledalci pa so lahko 
občudovali dosežke.

Na odru so bili vsi zmagovalci, 
mladostna lepota je kar žarela 
v prostoru.  Razlika med prvi-
mi tremi uvrščenimi je bila le 
ena točka, žirija ni imela lahke 
naloge. Glasovalo je tudi ob-
činstvo.

Dekletom želimo veliko uspe-
hov na vseh življenjskih po-
dročjih; upamo, da jih bomo 
kmalu srečali na odru FLP!

MIKLÓS BERKICS 
diamantno-safirni manager

in organizatorji

Lepotno tekmovanje
ob dnevu narcis
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MADŽARSKA SRBIJA, ČRNA GORA, KOSOVO

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca aprila 2007

UVRSTITVE

Klub 
osvajalcev  

  
  Prvih deset 

distributerjev 
– osebne in 

nemanagerske 
točke

  1.   Kulcsárné Tasnádi Ilona in 
Kulcsár Imre

  2.  Éliás Tibor in 
Szász Marianne

  3.  Tamás János in 
Tamás Jánosné

  4.  Dominkó Gabriella
  5.  Papp Imre in 

Péterbencze Anikó
  6.  Kósa L.  Adolf
  7.  Varga Róbert
  8.  Dr.  Steiner Renáta
  9.  Gecző Éva Krisztina
10.  Csürke Bálint Géza in 

Csürke Bálintné

  1.  Dr.  Dušanka Tumbas 
  2.  Ugrenović Miodrag in 

Ugrenović Olga
  3.  Milovanović Milanka in 

Milovanović Milisav
  4.  Mitrović-Pavlović Milan in 

Pavlović Biljana
  5.  Mitov Tamara in 

Mitov Saša
  6.  Mitrović Jelena
  7.  Davidović Mila in 

Davidović Goran
  8.  Dimitrić Ružica in 

Dimitrić Živorad
  9.  Petrović dr. Aleksandar in 

Đukinić Petrović Mirjana
10.  Mihailović Branko in 

Mihailović Marija
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HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA  SLOVENIJA  

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca aprila 2007

UVRSTITVE

  1.  Stilin Tihomir in 
Stilin Maja

  2.  Draščić Dušan in 
Draščić Marija

  3.  Calušić Dubravka in 
Calušič Ante

  4.  Žutinić Momo in 
Žutinić Mare

  5.  Culjak Marica in 
Culjak Blago

  6.  Boljat Stela in 
Boljat Zdenko

  7.  Lesinger Ivan in 
Lesinger Danica

  8.  Matek Zdenko in 
Matek Mira

  9.  Plazibat Danica
10.  Mufić Elidija in 

Mufić Lovro

  1.  Njegovanović Vaselije
  2.  Šurković Edin in 

Šurković Amira
  3.  Marić Slavica
  4.  Mustafić Subhija in 

Mustafić Safet
  5.  Saračević Edina in 

Saračević Ragib
  6.  Dragić Meliha in 

Dragić Dragan
  7.  Kurevija Slavko in 

Kurevija Biba
  8.  Smajić Mevludin
  9.  Hodžić dr.  Sead
10.  Catić Gaibija in 

Catić Munira

  1.  Iskra Rinalda in 
Iskra Lučano

  2.  Arbeiter Jožica in 
dr.  Arbeiter Miran

  3.  Bigec Danica
  4.  Bizjak Marija
  5.  Praprotnik Toncka
  6.  Božnik Slavica
  7.  Žitko Ema in 

Žitko Miran
  8.  Majcen Manja in 

Majcen Sandi
  9.  Savski Rajko in 

Savski Gabriele
10.  Krizman Luka
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FLP Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Kosovo, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

UVRSTITVE ZA MESEC APRIL

Senk Hajnalka Kovács Zoltán in Kovácsné Reményi Ildikó

Raven soaring managerja so dosegli:

Bodnár László in Varga Krisztina
Csalári Mihályné
Csürke Elek in Csürke Elekné
Damásdi Ildikó
Dr. Lőrinczi Ilona
Dr. Rokonay Adrienn in dr. Bánhegyi Péter

Dr. Tamási András in dr. Tamási Andrásné
Füzesi Gyuláné
Hosszú Gyuláné
Illés Terézia
Iskra Rinalda in Iskra Lučano
Juhász Lászlóné in Juhász László

Kálmán Zsolt in Kálmán Zsoltné
Kajganić Slavica in Kajganić Milan
Kristóf László in Kristóf Lászlóné
Kőszegi Péter
Mályi Rudolfné in Mályi Rudolf
Mitov Tamara in Mitov Saša

Nagy Mónika
Nagy Péter in Boncsér-Nagy Henrietta
Pálóczi Ildikó in Varga István
Papp Dániel Botond
Petrovic dr. Aleksandar in Đukinić Petro
Vass Tibor

Raven managerja so dosegli:

András Ildikó
Bárány Gergely István in 
Bárányiné Maczali Csilla
Bárányné dr. Szabó Éva in Bárány István
Balázs Ágnes in Kiss Norbert
Barnáné Körtvélyesi Anita in Barna Gábor
Blahóné Gali Erzsébet in Blahó János
Bocsi István
Borbély Roland
Čolić Gordana in Čolić Dragan
Csapó Gábor in Csapóné dr. Baráth Katalin

Debreczi Krisztina
Đukić Dragica in Đukić Bogomir
Dr. Muhari Géza in dr. Muhari Gézáné
Dr. Szisz János in Szisz Mariann
Dr. Tóth Gábor Tamás in dr. Horváth Laura
Dr. R. Dikó Marian in dr. Kulisics László
Franckó Matild
Hajdu Szilvia in Bocsi Péter
Ilyés Lóránt
Ječmenić Katarina in Ječmenić Miloš
Kovács Ilona

Kovács Péterné
Kudlik Magdolna
Küri Attila in Küri Szilvia
László Imre
Lendvai Zsolt
Lukács László György
Milijanović Bosnić Emina in Bosnić Slobodan
Muhari Andrea in Farkas Zsolt
Nikolić Mirjana in Nikolić Radona
Prokić Nebojša in Rokić Marina
Pócsné Kovács Erzsébet in Pócs György

Römischer Edit
Sabić Marija in Sabić Grgo
Šomođvarac Janja in Šomođvarac Marin
Szűcs Ervin in Bartók Margit
Takács Tamásné in Takács Tamás
Tumbas Gabriela in Tumbas Marko
Tumbas Sonja in Tumbas Stanko
Ujlaki Melinda
Vajda Lászlóné in Vajda László
Verbőczi Attila
Zarić Olgica in Zarić Dragan

Raven assistant managerja so dosegli:

Babócsik Sándor in Babócsikné Pilipár Eva
Balogh Katalin
Banović Predrag in Banović Slađana
Baranyiné Nyári Zsuzsanna
Barna Miklósné in Barna Miklós
Barna Julianna
Bašić Amira in Bašić Jasmin
Batista Ksenija
Baucal Vesna in Baucal Veselin
Bede Bernadett
Behringer Péterné in Behringer Péter
Berényi Pálné in Berényi Pál
Bibel Józsefné in Bibel József
Bibel József György
Blagojević Anđa
Bocsányi István
Bodor László in Bíró Gyöngyi
Bogdanović Javorka
Bóné Józsefné
Bösze Tiborné
Čaks Olga
Ćirić Milica in Ćirić Životije

Csernavölgyi Krisztina
Csibi Attila
Csipai Gábor
Csirkés Sándor
Csúcs Csaba Lászlóné in Csaba László
Czeglédi Renáta in Kardos Pál
Dalmi Ilona
Dervalics Gábor
Djakonov Nevenka
Dr. Kissné Hudák Ildikó
Dr. Kőrösiné Csapó Edit in dr. Kőrösi Géza
Dr. Molnár Péter
Dr. Sánta Ilona
Dr. Tóth László
Elek Adrienn Judit
Ercsei Mónika in Kiss Balázs Miklós
Estók Gábor in Estókné Cservenyák Csilla
Fábiánné Vadász Mónika in Fábián László
Félegyházi Imre in Félegyháziné Kathi Ildikó
Farkasné Györfy Gyöngyi
Fazekas Andrea
Fazlijević Slavica in Fazlijević Dragan

Fodor Péterné in Fodor Péter
Francisković Ljubica
Friedrich János in Friedrich Jánosné
Gál Adrienn
Gerhardt Zsuzsanna
Gerin Sabina
Hajdú Andrásné
Halász Mariann
Hargitay Zoltán
Hechtl Gábor
Hegedűsné Somogyi Zsuzsa in 
Hegedűs Gyorgy
Hegyi Antalné
Herczeg László
Horváth Istvánné
Igić Vera in Igić Zoran
Janković Snežana in Janković Petar
Januskó Zsolt
Jebelóczkiné Nagy Éva in Jebelóczki Miklós
Jovanović Ljubinka in Jovanović Ivan
Juhász Éva in Sipos Sándor
Józsa Attila

Kecskés Attila
Keller József in Kellerné Vadász Veronika
Kezić Biljana in Kezić Pavle
Kiss-Simon Máté
Klotz Jánosné
Kockar Gordana in Kockar Dragan
Kontra Zoltán
Kostić Mirjana in Kostić Aleksandar
Kozma Rita
Kozó Imréné in Kozó Imre
Kresojević Dragan in Kresojević Slavica
Krizman Nađa in Krizman Franc
Krizman Luka
Kulcsár Lászlóné in Kulcsár László
Kulcsár Zsolt in Dombóvári Valéria
Kőpataki Gábor
Küriné Szőke Ibolya in Küri Albert
Lázár Mónika
Lázár József
Lévai Zoltán
Ladányi Melinda
Lakatosné Danó Zsuzsanna in 

Raven supervisorja so dosegli:

Botka Zoltán in Botka Zoltánné
Dr. Kiss Ferenc in dr. Nagy Ida

Hajdu Veronika
Kulcsárné Tasnádi Ilona in 

Kulcsár Imre
Retter József

Tumbas dr. Dušanka

Raven senior managerja so dosegli:
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I. nivo
Ádámné Szőllősi Cecília in Ádám István
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
Botka Zoltán in Botka Zoltánné
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó in 
Kovács Gábor
Csuka György in Dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint 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
Dr. Dušanka Tumbas
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
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
Kovács Zoltán in Kovácsné Reményi Ildikó
Kuzmanović Vesna in Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona in 
Kulcsár Imre
Lapicz Tibor in 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Mussó József in 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József in 
Mártonné Dudás Ildikó
Milanović Ljiljana
Milovanović Milanka in 
Milovanović Milislav
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László in 
Dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija in Nakić Dusan
Miškić Dr. Olivera in Miškić Dr. 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 
Révész Tünde in Kovács László
Rudics Róbert in 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Stegena Éva
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir in 
Stilin Maja
Sulyok László in 
Sulyokné Kökény Tünde
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
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
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. nivo
Bíró Tamás
Botis Gizella in Botis Marius
Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin in 
Dr. Seres Endre
Erdős Attila in Bene Írisz
Fekete Zsolt in 
Ruskó Noémi

Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Janović Dragana in 
Janović Miloš      
Milovanović Milanka in Milovanović 
Milisav
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
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
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
Szabó József in Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva in Szép Mihály
Tóth Sándor in Vanya Edina
Utasi István in Utasi Anita
Varga Róbert
Vágási Aranka in Kovács András 

Lakatos Attila
Lamoly Tamás
Lengyel Katalin in Lengyel Róbert
Lepej Obradović Elvira in Obradović Goran
Loppert Tibor in Lévai Éva
Lukácsné Szakáll Anikó in Lukács Elek
Lőrincz Sándorné in Lőrincz Sándor
Macherné Loki Éva in Macher Frigyes
Mahunka Balázs in Bedzsó Krisztina
Mančić Silvana in Mančić Dragan
Meleg Mária in Balogh Csaba
Milošević Marina
Mojić Milorada in Mojić Mileva
Molnár Mihály
Molnár András in Molnár Andrásné
Molnár Lászlóné in Molnár László
Mufić Elidija in Mufić Lovro
Murányi Sándorné in Murányi Sándor
Mórocz Lászlóné in Mórocz László
Müller Tamás
Németh József in Németh Józsefné
Nagy Anasztázia

Nagy Barbara
Nagy Lászlóné in Nagy László
Nagy Máté
Nagy Ildikó
Oravecz István
Országh Barnabás
Pál Andrea
Pécsek Gábor
Palotás Zsuzsanna
Papp Attila
Pavlović Slobodan
Pekić Aleksandra in Pekić Ivica
Penczi Jolán
Pintér Izabella
Prádel István
Právicsné Máyer Krisztina
Puskás Ágnes Éva
Pusztai Zoltánné in Pusztai Zoltán
Radics Bertalanné
Radványi-Nagy Zoltánné in 
Radványi-Nagy Zoltán
Rajna Balázs

Ranitović Ivana
Ristić Danijela in Ristić Zvonko
Rugási Márkó
Róka Magdolna
Sándor István
Sárdi Györgyi
Saller Ferencné in Saller Ferenc
Savanov Apolon in Savanov Mirjana
Sinka Bettina
Skarbit Józsefné
Soltészová Andrea
Széll Györgyné in Széll György
Szabó Beáta
Szabó Edit
Szabó Ferenc
Szalárdi Borbála
Szalóki Károly in Szalókiné Tar Ágnes
Szanyó István in Szanyóné Pataki Anikó
Szanyó Istvánné
Süveg Julianna Ágnes
Tárkányi László
Tímár Valéria

Tanai Jánosné
Tolnai Krisztina
Trefeli Csaba in Trefeliné Szabó Erika
Treiber Károly
Tričković Mirjana in Tričković Perica
Tumbas Gabrijela
Tumbas Filip
Tóth Imre
Tóth Csabáné
Urbán Péter
Víghné Mészáros Judith in Vígh János
Varga Borbála
Varga Tímea
Vass László
Vegyenás Edina
Veličković Jovana
Virág Tünde in Déri Miklós
Virányi Csaba in Virányiné Doránt 
Bernadett
Visky Enikő
Žikić Suzana in Žikić Slavoljub
Óvári Tamás in Óváriné Lugosi Beáta

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:
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Spoštovani distributerji!
popravek
V	majski	številki	našega	časopisa	je	bila	
namesto	fotografije	dr. olivere Miškić in 
dr. Ivana Miškića,	prvo	uvrščenih	Kluba	
osvajalcev	Srbije,	pomotoma	objavljena	
fotografija	vesne in Siniše kuzmanovića.	
Vsem	prizadetim	se	opravičujemo.

Success Days v letu 2007 Športna arena Budapest
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

obvestila
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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.:	+36-52-349-65	7.	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	23.	junija	2007	ob	10.	uri,	Papp	László	
Sportaréna,	1143	Budapest	Stefánia	út	2.	Prisrčno	vabljeni!	Nadalje	
vam	sporočamo,	da	bodo	tega	dne	zaprta	vsa	naša	škladisča.	
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.	

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

obvestila
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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 Sonya studio – otvoritev 
10.02 Nature’s 18 – Film o izdelkih
10.05 Od rastline do izdelka
10.20 25 let FLP 
10.35 Success Day – Stevan Lomjanski – Zakaj FLP?
10.45 Koncert Katalin Pitti in Sándorja Sasvárija 
11.05 Aktive Probiotic – Film o izdelkih 
11.10  Dr. József Pucsok prof. – Vloga prehranskih 

dopolnil v naravnem načinu življenja 1.
11.35 Marketinški načrt FLP 
11.55  Dr. József Pucsok prof. – Vloga prehranskih 

dopolnil v naravnem načinu življenja 2. 
12.10 Rolf Kipp – Zgodba o uspehu 
12.35 Pro6 - Film o izdelkih 
12.40 Dr. Anna Schmitz – Mineralna voda Forever 
13.00 Intervju z Józsefom Szabójem – Kata Fekete
14.15 Koncert Kriszte Kovács 
14.30 Dr. Ilona Juronics – Zdravi tudi poleti 
14.50 Tibor Virágh – Odvisno pač

15.25  Success Day – Uvrstitve – Klub osvajalcev, 
Managerji, Pro� t Sharing 1. raven

16.40 Success Day – Uvrstitve - Pro� t Sharing 2., 3. raven
16.45  Intervju z Mariko in 

Zsoltom Rózsahegyijem – Zsuzsa Lenkey 
17.10 Koncert Györgya Korde in Klári Balázs 
17.35 Povzetek Holiday Rally – Poreč
18.35 Dr. Renáta Steiner – Za to je vredno
50.50  Dr. György Bakanek 

– Zdrav način življenja v športu
19.10  Richárd Neihardt – Network marketing in 

komunikacija 
20.15  Zsuzsanna Uzoni – Od supervisorja do senior 

managerja
20.30 Dáriusz Heinbach – Izbira poklica
20.50 Street Dancers, Twister, Honey in Kis Bestiák 
21.15  Sándor Tóth in Edina Vanya – V prednosti si 

– O pomembnih vprašanjih na kratko 
50.50 Aktív HA – Film o izdelkih

22.00 Sonya studio – otvoritev 
22.02 Nature’s 18 - Film o izdelkih
22.05 Od rastline do izdelka
22.20 25 let FLP 
22.35 Success Day – Stevan Lomjanski – Zakaj FLP?
22.45 Koncert Katalin Pitti in Sándorja Sasvárija 
23.05 Aktive Probiotic – Film o izdelkih 
23.10  Dr. József Pucsok prof. – Vloga prehranskih 

dopolnil v naravnem načinu življenja 1.
23.35 Marketinški načrt FLP 
23.55  Dr. József Pucsok prof. – Vloga prehranskih 

dopolnil v naravnem načinu življenja 2. 
00.10 Rolf Kipp – Zgodba o uspehu 
00.35 Pro6 – Film o izdelkih 
00.40 Dr. Anna Schmitz – Mineralna voda Forever 
01.00 Intervju z Józsefom Szabójem – Kata Fekete
02.15 Koncert Kriszte Kovács
02.30 Dr. Ilona Juronics – Zdravi tudi poleti 
02.50 Tibor Virágh – Odvisno pač

03.25  Success Day – Uvrstitve – Klub osvajalcev, 
Managerji, Pro� t Sharing 1. raven

04.40 Success Day – Uvrstitve - Pro� t Sharing 2., 3. raven
04.45  Intervju z Mariko in 

Zsoltom Rózsahegyijem – Zsuzsa Lenkey
05.10 Koncert Györgya Korde in Klári Balázs
05.35 Povzetek Holiday Rally – Poreč
06.35 Dr. Renáta Steiner– Za to je vredno
06.50  Dr. György Bakanek 

– Zdrav način življenja v športu
07.10  Richárd Neihardt 

– Network marketing in komunikacija 
08.15  Zsuzsanna Uzoni 

– Od supervisorja do senior managerja
08.30 Dáriusz Heinbach – Izbira poklica
08.50 Street Dancers, Twister, Honey in Kis Bestiák 
09.15  Sándor Tóth in Edina Vanya – V prednosti si 

– O pomembnih vprašanjih na kratko 
09.50 Aktív HA – Film o izdelkih

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 07. maj – 23. junij 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

Spoštovane	uporabnike	izdelkov	in	sodelavce	obveščamo,	da	
je	naslov	sarajevske	pisarne	AKIFA	ŠEREMETA	DO	BR.	10,	71000	
SARAJEVO.	Telefon:	+387-33-760-650	oziroma	470	682.	
Faks:	+387-33-760-651.	Delovni	čas:	9.00–16.30;	sreda:	12.00–20.00.	
Enak	delovni	čas	velja	za	naročila	po	telefonu.	Telefonska	številka:	
+387-33-760-650	–	Sarajevo;	+387-55-211-784	–	Bijeljina.

Obveščamo	Vas,	da	bo	od	septembra	po	telefonu	dosegljiva	
tudi	zdravnica	svetovalka	za	Bosno	in	Hercegovino,	dr.	Esma	Nišić.	
Vaše	pozive	pričakuje	vsak	dan	med	18.	in	21.	uro,	in	sicer	prek	
številke:		+387-62-367-545.	Naša	zdravnica	specialistka	
svetovalka	bo	imela	vsako	sredo	od	17.00	do	19.30	konzultacije	
v	sarajevski	pisarni	FLP-ja.	

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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Pomembno se je pripraviti na 
to, da je doseganje naših ciljev 
pogojeno s spremembami in z 

učenjem, saj brez sprememb našega 
pristopa in dejanj samih ne moremo 
pričakovati spremembe okoliščin. 
Če pa bi brez teh sprememb računali 
na izboljšanje, bi rezultat bil le 
frustrirano razočaranje.

Koncept »Dejanja kot najboljši 
učitelj mojster« poskuša prav 
učenje in čustveno napolnjenost 
spraviti v harmonično ravnovesje 
in to z namenom doseganja naših 
najvišjih ciljev in višje kvalitete 
življenja. Seveda pa pri posameznih 
skupinah z različnim kulturnim 
ozadjem to deluje le ob prilagoditvi 
njihovim specifičnim vrednostnim 
zahtevam. Ta koncept je v celosti 
podprt z napotki Rexa Maughana, 
generalnega direktorja FLP. Množica 
posameznikovega uspeha predstavlja 
mejni kamen v uspehu celotnega 
podjetja, zato želimo, da bi vsak 
član velike družine FLP premislil in 
uspešno uporabil načela te koncepcije.

Skupni cilj

Za vsakega novega distributerja FLP 
je pomembno, da ima opredeljene 
in jasne cilje. Nepogrešljiva pa je 
motiviranost posameznika, ki pa 
upravičeno računa na posebno 
pozornost svojega sponzorja. Toda 
ob notranji motivaciji ne smemo 

pozabiti, da je oseba tudi družbeno 
bitje. Radi delamo skupaj in 
dosegamo skupne cilje. To je socialni 
element, ki je lahko opredeljujoč in 
nam zagotavlja nadaljnjo motivacijo 
za naše skupno delovanje. Izjemno 
srečen je tisti, ki mu uspeva v 
ravnovesju ohranjati osebne in 
skupne interese. Pomembno je, da je 
tudi skupni cilj dobro opredeljen, saj 
nam to omogoča, da ostajamo tekom 
posameznih aktivnosti v fokusu. 
To bo tista inspiracija, ki nam bo 
v težkih časih, ko nas bodo zajeli 
dvomi, zagotavljala moč. Kako vse to 
deluje v praksi? 

Primeroma, v vsaki državi se 
mesečno lahko udeležujemo 
prireditev Success Day. Število 
udeležencev je dober indikator 
delovanja podjetja v dani regiji. V 
kolikor sčasoma narašča njihovo 
število, smo lahko prepričani, da 
je podjetje na dobri poti. Je rast 
upravičeno pričakovati? Odgovor 
na to vprašanje daje onesnaževanje 
okolja in neprimerna prehrana. 
Alojo vero in prehranska dopolnila 
potrebuje vsak od nas. Toda, ali nam 
je znano, da jih uporablja le peščica 
ljudi? Še več. Številni, iščoč primerno 
priložnost, iščejo zanesljivo rešitev 
prav za svoj materialni položaj. Torej 
imamo še veliko nalog!

Ta veliki cilj je sestavljen iz številnih 
majhnih posameznih ciljev. Kateri so 

Dejanja so najboljši mojster

DUŠAN PAVLOVIĆ
neodvisni predavatelj

Večina ljudi je pripravljena 
vse življenje ostati v svoji 
coni ugodja. Razmišljati 

in ukrepati tako, kot prej. 
Marsikomu ni jasno, da 
takšno stališče le krepi 

naše navade, vodi pa tudi 
do stagnacije utrjenega 

stanja, dolgoročno pa 
privede do neizogibnega 

nazadovanja. Torej, največji 
dar, kar lahko damo našim 
vodilnim sodelavcem je, da 

jih spodbujamo k odprtosti. 
Bodimo pripravljeni sprejeti 
izzive, pogumno načrtovati 

in tudi drugim pomagati pri 
doseganju njihovih ciljev. 
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tisti posamični uspehi, ki prispevajo 
k celotnemu? Prepletanje postane 
jasno, ko ob doseganju velikega 
skupnega cilja tudi sami sodelujoči 
lahko ugotovijo spremembe v 
svojem življenju: na materialnem 
in družbenem področju, v 
medčloveških odnosih,… Nekateri 
vodje so sposobni za postavljanje še 
višjih ciljev. Toda sama postavitev 
ciljev običajno ne zadostuje. Ti 
cilji nam morajo biti nenehno pred 
očmi. Videti in čutiti jih moramo. 
Fotografija ali kak poster o dvorani, 
ki je polna naših ekip, poleg pa 
fotografije, ki prikazujejo spremembe 
v našem osebnem življenju. Imejmo 
pred očmi veliki skupni cilj ter sile za 
motivacijo posameznika!

Učenje

Postavitev ciljev in opredelitev 
motivacijskih sil so življenjskega 
pomena, toda sami zase so premalo. 
Potrebujemo še talent, nadarjenost, 
primeren pristop in natančno 
poznavanje nalog. Na vseh področjih 
življenja se srečujemo s takimi, ki 

so izjemo talentirani, toda dobro je 
vedeti, da uspešni lahko postanejo 
tudi manj talentirani, vendar morajo 
biti odprti za nova znanja. Bistvo 
koncepta se ne skriva v izkoriščanju 
izjemnih danosti, temveč v 
predajanju znanja. Da je uspeh 
lahko čim prej oprijemljiv, moramo 
posebno pozornost nameniti trem 
področjem in je znanja pomembno 
pridobivati na treh področjih:
– metode
– načela
– poznavanje samega sebe

Tekom razvijanja teh treh področij 
se lahko poveča zaupanje v lastne 
sposobnosti, okrepi se samozaupanje 
in lahko s svojim prepričanjem 
postanemo privlačnejši. K naši 
uspešnosti prispeva sinergija 
delovanja vseh treh elementov.

Metode

Pri vsakem delu vodijo k rezultatu 
opredeljene aktivnosti oziroma 
niz posameznih aktivnosti. To so 
metode, ki so bile opredeljene tekom 

posameznih faz dela, metode, ki 
omogočajo, da bo opravljanje dela 
na posameznih področjih najbolj 
učinkovito. Know-how, ali kako z 
delom, temelji na eksplicitnih in 
tacitnih znanjih. Eksplicitna znanja 
se nanašajo na mehanizem dela. To 
so znanja, razgrajena na podroben 
opis korakov in nalog. Tacitna 
znanja je precej težje opredeliti. To 
so izkušnje in doživetja, pridobljena 
pri aplikaciji metodologije. Naša 
eksplicitna znanja so logična in jih 
je možno obrazložiti, medtem ko so 
tacitna znanja bolj prisotna v našem 
čustvenem svetu, so generirana z 
intuicijo, niso toliko zavestna, na nas 
in na naše delo delujejo predvsem 
podzavestno.

Da bi lahko svoja znanja primerno 
uporabili je nujno razvijati tako 
eksplicitni kot tacitni način. Za to 
uporabljamo posebne metode:
–  izobraževanje, usposabljanje, 

branje 
–  osvajanje praktične rutine, ki se 

nanaša tako na skupinsko kot 
posamično delo

Dejanja so najboljši mojster
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–  čustvena podpora, stalne povratne 
informacije

Torej nujno je razvijanje dveh 
področij:
–  metode dela, mrežnega marketing 

tehnologije FLP
–  klasifikacija spoznanj, 

posredovanje metod dela

Kako lahko razvijamo ta področja? 
V tematiki mrežnega marketinga 
imamo na razpolago številne knjige 
in zapise. Vsebina in kvaliteta teh je 
različna, toda tudi najboljša knjiga 
opredeljuje stvari le na splošno. 
Metoda gradnje mreže FLP je 
izjemna. Celo edinstvena. In pri 
poučevanju te metode je to vsekakor 
potrebno imeti pred očmi. Torej 
bistvo je sledeče:
–  teorija metod gradnje mreže 
–  tekom prakse pridobljene osebne 

izkušnje.

Praktične izkušnje uspešnih 
graditeljev mrež skupaj z vodenjem 
podjetij zagotavljajo take usmeritve 

in stalno razvijajoč se paket 
informacij, ki vsebuje temeljna 
načela, ki dokazljivo vodijo k 
uspehu.

Načela sodobnega gospodarstva

V preteklih delovnih obdobjih je 
bila delovna sila v pretežnem delu 
pasivna in nemotivirana. Njena 
značilnost ni bila iniciativnost in 
prevzem odgovornosti, torej je tudi 
proces trženja bil enostranski in 
predvsem podvržen manipulacijam. 
Večina ljudi je pod vplivom različne 
propagande bila pripravljena 
kupovati stvari, ki jih ni potrebovala. 
Obstajali so celo taki sistemi, kjer 
je izobraževanje, trg delovne sile, 
zdravstvo, pokojninski sistem, 
stanovanjsko področje... nadzirala 
vlada. Torej posameznik ni bil v 
situaciji, da bi sam načrtoval svoje 
življenje in skrbel za svojo usodo. 

Gospodarstvo nove dobe je grajeno 
na popolnoma drugačnih temeljih. 
Paradigma novo nastalega sistema 
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je, da ni ne kapitalističen ne 
socialističen. Grajen je na znanju, na 
prevzemu odgovornosti, na iniciativi 
posameznika in ga opredeljujeta 
ravnovesje med posameznikom, 
socialnim in naravnim okoljem. 
V življenju novega gospodarstva 
trženje ni manipulacija temveč služi 
zadovoljitvi potreb in oskrbi kupca.

Dandanes doživljamo prehodno 
obdobje. Na naše življenje in delo 
pomešano vplivajo stari in novi 
vplivi. Naše stare navede še zmeraj 
močjo vplivajo na naša stališča, nove 
vrednote pa se marsikomu še niso 
popolnoma jasno izrisale. Številnim 
povzroča to zmedo v glavi in ta 
zmeda seveda ne prispeva k razvoju 
posameznika. 

Sistem marketinga FLP je zgrajen na 
tipičnih novih temeljih. Če se pristop 
in organizacija dela uresničujeta 
po teh načelih zagotavlja sistem 
izjemne uspehe. Pomembno je torej, 
da je bistvo jasno vsem sodelavcem, 
saj se tako izognemo neuspehom, 

do katerih bi nesporazumi lahko 
privedli v tem prehodnem obdobju. 
Nepogrešljiva je osvojitev nove 
miselnosti, saj nam to zagotavlja 
primerno pripravljenost, s katero 
lahko računamo na učinkovito 
opravljanje dela. 

Poznavanje samega sebe

Za doseganje optimalnega rezultata 
je nujno, da bo vsak sodelavec 
osvojil tako metode dela  mrežnega 
marketinga FLP kakor tudi načela 
sodobnega gospodarstva! To zahteva 
celega človeka. Včasih je k doseganju 
rezultatov zadostovalo, da so delavci 
prispevali dve pridni roki in niso 
bili plačani za to, da bi mislili, 
le narediti so morali to, kar se je 
od njih zahtevalo. Danes je stanje 
popolnoma drugačno. Premalo 
so naše roke, na rezultat lahko 
računamo le v kolikor se temu kar 
počnemo posvetimo s srcem in dušo. 

Dejstvo pa je, da generacije, ki 
so odraščale  in se dela naučile 

v starem sistemu, dandanes 
upravičeno menijo, da so izgubljene 
in izkoriščene. Veliko je takih 
ki niso sposobni na delo gledati 
drugače, kot so to počeli v starih 
časih. S poglobljenim poznavanjem 
samega sebe pa lahko veliko stvari 
opravljamo zavestno in marsikaj se 
da spremeniti. 

Naš obstoj se manifestira v štirih 
osnovnih dimenzijah: fizični, 
racionalni, emocionalni in duhovni. 
Zbir vseh teh nas naredi pri 
našem delu verodostojne in hkrati 
zadovoljne. Bistvo spoznanja samega 
sebe je najti naše osebno poslanstvo 
in našo vlogo na številnih področjih 
našega življenja in uskladiti to našo 
vlogo v družini, s prijatelji, v stroki 
in družbi kot celoti. 

Da bi lahko izpolnili vse te svoje 
vloge in hkrati opravljati naše osebno 
poslanstvo, je nujno dobro poznavati 
samega sebe. To vodi k srečnemu, s 
cilji polnemu in smiselnemu razvoju, 
ki ga zasluži vsakdo od nas. 
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Kot pri vsaki dieti se tudi pri 
tej postavljajo tri osnovna 
vprašanja:

– Ali je varna?
– Ali je zdrava?
–  Ali ne bomo spet nabrali odvečnih 

kilogramov?

Trajnega in zdravega hujšanja se ne da 
doseči s kratkotrajno občasno dieto. Da 
bi dosegli resnične dosežke, moramo 
spremeniti svoj življenjski slog, 
temeljni elementi tega procesa pa so:

1.  dietna prehrana, prilagojena 
posamezniku;

2.  uporaba osnovnih prehranskih 
dopolnil;

3. gibanje, še več gibanja.

Podrobneje si oglejmo posamezne 
postavke!

1.  dietna prehrana

Hranilne snovi ustrezne kakovosti 
našemu organizmu zagotavljajo 
energijo; so nepogrešljive za 
vzdrževanje življenjskih funkcij in 
za učinkovito delovanje našega 
zaščitnega sistema.

Dnevno moramo uporabljati maščobe, 
beljakovine, ogljikove hidrate, 
vitamine, rudninske snovi, elemente 
v sledovih. Vendar pa ni vseeno, v 
kakšnem razmerju jih jemljemo in 
kakšne kakovosti so te snovi oziroma v 
kakšni obliki jih pojemo. Pomemben 
je dnevni vnos hranilnih snovi, ki 
jih lahko naš organizem shranjuje le 
kratek čas oziroma jih sploh ne more 
uskladiščiti. Mednje sodijo beljakovine, 
voda in vodotopni vitamini. 

Maščobe imajo v našem organizmu 
zelo pomembno fiziološko funkcijo. 
So vir energije za glukozo, so temelj 
za celične membrane in živce. 
Ohranjajo maščobe v koži, ščitijo pred 
izsušitvijo, obdajajo in varujejo naše 
organe, varujejo pred podhladitvijo. 
So prenašalci vitaminov, ki se topijo v 
maščobah, so nepogrešljivi za nastanek 
žolčnih kislin in hormonov. Ni se 
nam treba bati maščob! Raje bodimo 
pozorni na to, da bomo namesto 
nasičenih maščob jemali zdrave, 
nenasičene maščobe tipa omega 3 in 
omega 9! Teh maščob naš organizem 
ni sposoben proizvesti sam, zato je 
njihov vnos enako pomemben kot vnos 
vitaminov. Ob njihovem pomanjkanju 
nastajajo težave pri rasti, motenje 
zbranosti in učenja, težave z živci in s 

DIETA

Pomlad je tu, prihaja poletje, 
vsi želimo biti malce lepši, 

malce prikupnejši! Pomagati 
želimo, da program diete 

ne bi bil eden izmed novih 
neuspešnih poskusov, 
ampak da bi pomenil 

doživetje zdravja, za trajno 
in uspešno doživetje, 

povezano s spremembo 
življenjskega sloga!

DR. EDIT RÉVÉSZ 
SIKLÓSNÉ 

soaring managerka

PO NAŠE!

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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kožo. Izogibajmo pa se uporabi »slabih 
maščob« (nasičene in transmaščobe). 
Posebno nevarno je, če jih jemljemo 
skupaj z ogljikovimi hidrati, ki se v 
organizmu hitro absorbirajo.

Beljakovine so gradbeni kamni 
našega organizma. Imunski sistem, 
lasje, živci, mišice so sestavljeni iz 
aminokislin, naš organizem pa iz njih 
gradi tudi hormone, encime, prenosne 
in nosilne snovi. Od dvaindvajsetih 
aminokislin jih je osem bistvenih, to pa 
pomeni, da jih organizem ni sposoben 
sam proizvesti; moramo jih torej 
zagotoviti s prehrano. Naš organizem 
bo beljakovine najprej razgradil na 
temeljne elemente, nato pa jih vgradil 
v svoj sistem. Za to potrebno energijo 
organizem jemlje s sežiganjem maščob. 

Veliko je diet z vnosom nizkih količin 
beljakovin. Organizem v teh primerih 
razgrajuje beljakovine iz lastnih živcev 
in mišic. Začnejo nam izpadati lasje, 
nohti postanejo lomljivi, postanemo 
razdražljivi, nastajajo motnje živčnega 
sistema. Medtem ko iz sto gramov 
živalskih beljakovin lahko nastane 
sedemdeset gramov telesnih beljakovin, 
iz enake količine rastlinskih beljakovin 
nastane le trideset gramov telesnih 
beljakovin, zato so pomembni 
beljakovinski koncentrati, ki vsebujejo 
tako živalske (mleko in bela sirotka) 
kot rastlinske (soja) beljakovine, saj 
se s tem okrepi biološka vrednost in 
optimalizira kakovost. 

Pomembni so tudi ogljikovi hidrati, 
vendar ne priporočamo hitro 
razgradljivih sladkorjev, ampak »dobre 
sladkorje«, ki so v zelenjavi, sadju in 
semenih! Ti ne škodujejo ledvicam, 
jetrom, kostem; koristni so za črevesni 
sistem, ne obremenjujejo želodca. 
Uravnavajo raven holesterola in krvnih 

maščob, normalizirajo presnovo; ker 
počasna absorpcija ogljikovih hidratov 
stabilizira tudi raven krvnega sladkorja, 
zmanjšuje občutek lakote! Ogljikovi 
hidrati, ki se hitro absorbirajo, dvignejo 
raven krvnega sladkorja, kar trebušno 
slinavko spodbuja k pospešenemu 
izločanju inzulina. Žal postanejo 
celice čez čas za inzulin neobčutljive; 
zaradi hitrih sprememb ravni krvnega 
sladkorja se krepi občutek lakote, 
kar pa pripelje do vnosa odvečnih 
kalorij. Nepopoln izkoristek ogljikovih 
hidratov pripelje do resnih motenj v 
presnovi, v hujših primerih celo do 
sladkorne bolezni, zato bodimo na to 
pozorni. Debelejši pas običajno pomeni 
nepopoln izkoristek sladkorja!

2. Osnovna prehranska dopolnila 

Mislim, da je izjemnega pomena 
vsakdanja poraba ustreznih količin 
kakovostne tekočine, med dieto 
pa moramo temu nameniti še več 
pozornosti! Brez tekočin se namreč ne 
more zgoditi ne topljenje maščob ne 
razstrupljanje organizma! Priporočam 
zeliščne čaje in mineralno vodo z 
nizko stopnjo natrija. Te vode lahko 
popijemo tudi 3–4 litre dnevno. Med 
dieto moramo popiti minimalno 2,5–3 
litre tekočine!

Izjemno pomembna je uporaba velikih 
količin vitamina C! Ta namreč v 
veliki meri prispeva k zgorevanju 
maščob, veže proste radikale, krepi 
imunski sistem, napenja kožo, 
krepi vezno tkivo.

Tudi kalcij je v veliko pomoč 
pri zgorevanju maščob, hkrati pa 

aktivira prebavne encime. Magnezij 
je zelo učinkovit pri hujšanju. Ima 
pomembno vlogo pri uravnavanju 
delovanja živcev in mišic, sodeluje 
pri zagotavljanju kisika celicam, 
tako pa pri zgorevanju maščob. 
Jod je pomemben pri presnovi; 
če ga primanjkuje, se upočasnijo 
življenjske funkcije.

Posebno pozornost pa si zasluži 
krom, še posebej kromov pikolinat. 
Ta življenjsko pomemben element v 
sledovih ima pomembno vlogo pri 
uporabi sladkorja ter pri presnovi 
beljakovin in maščob. Pri starejših 
ljudeh preprečuje izgubo kalcija iz 
kostne mase in pospešuje vgradnjo 
beljakovin. Ker krepi tudi učinek 
inzulina, pa za zagotavljanje ustrezne 
ravni krvnega sladkorja potrebujemo 
manj inzulina; celice za izločanje 
inzulina bodo tako veliko dlje časa 
aktivne. Uravnava raven krvnega 
sladkorja, znižuje občutek lakote, 
hkrati pa zavira tudi staranje 
organizma. 

Poskrbeti moramo tudi za vnos 
ustrezne količine vlaknin. Te namreč 
v črevesju nabreknejo, vežejo vodo 
in dajejo občutek sitosti. So dobre za 
razstrupljanje, absorbirajo bakterijske 
toksine, zmanjšujejo nevarnost 
črevesnega vnetja, pospešujejo izločanje 
žolča, znižujejo raven holesterola, 
so pomemben balast in spodbujajo 
delovanje črevesja.

PO NAŠE!
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Zajtrk: Gel aloje (1 dl) + Garcinia (2 kapsuli)
Malica: Pollen (2 tableti)
Kosilo: Gel aloje (1 dl) + Garcinia (2 kapsuli) + Pollen (2 tableti)         
Večerja: Gel aloje (1 dl) + Garcinia (2 kapsuli) + Pollen (2 tableti)
Zvečer: Gel aloje (1 dl) + Fields of Greens (2 tableti)
+ 2 litra čaja in liter druge tekočine (voda)!!!
+ 2–4 tablete vitamina C, Nature Min, Nature’s 18 podnevi.

1–2. dne: čiščenje, razstrupljanje2. dne: čiščenje, razstrupljanje

Zajtrk: Gel aloje (1 dl) + napitek Ultra-Lite + Garcinia (2 kapsuli)
Malica: Pollen (2 tableti) + vitamin C (2 tableti)
Kosilo: Napitek Ultra-Lite + Pollen (2 tableti) + Garcinia (2 kapsuli)
Večerja: Gel aloje (1 dl) + Fields (2 tableti) + Garcinia (2 kapsuli) + 600 kcal hrane 
          + prehranska dopolnila, ki ste jih jemali že do zdaj, in tekočina

3.–10. dne: obdobje za uvajanje hujšanja10. dne: obdobje za uvajanje hujšanja
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Pri dieti nikakor ne smemo pogrešati 
prehranskih dopolnil, ki zagotavljajo 
probiotične črevesne bakterije, ki so 
potrebne za normalno črevesno floro. 
Te bakterije krepijo imunski sistem 
in pomagajo pri absorpciji hranilnih 
snovi. Izberimo izdelek, ki ne 
potrebuje hlajenja, da ga imamo lahko 
zmeraj pri sebi, saj tako onemogočimo 
želodčni kislini, da bi prizadela 
koristne bakterije.

3. Gibanje

Šport je izjemno sredstvo za zgorevanje 
maščob. Krepi telesno zdržljivost, 
mišično moč, kroženje, blaži strese in 
depresijo, izboljšuje splošno počutje. 
Ker se izboljša izraba glukoze na ravni 
celic, naš organizem potrebuje manj 
inzulina. Poleg tega pa nam šport 
odvrača misli od vsebine hladilnika.

Načrt treningov mora biti prilagojen 
posamezniku; skrbno je treba 
upoštevati telesno težo, ortopedska 
tveganja, predhodno telesno zdržljivost 

in fizično stanje, morebitne bolezni, 
težave s sklepi in seveda možnosti. 
Počasno in enakomerno gibanje, 
sprehod, pohod, hoja po stopnicah, 
skakanje na trampolinu, callanetics, 
dvigovanje uteži, kar koli; pomembno 
je le, da bo naš srčni utrip pod 
130, ker nam to zagotavlja 
zgorevanje maščob!
 
Po vsem tem si oglejte, kaj vam 
priporočamo! 

S pomočjo spodnje formule si 
določimo indeks telesne mase:

Indeks telesne mase: Telesna teža (kg) 
deljeno višina (m) x višina (m)
19–25: idealna

25–30: rahla debelost
nad 31: resna debelost     

Po izračunu indeksa telesne mase si 
določimo telesno težo, ki jo želimo 
doseči, in poleg tehtanja teže opravimo 
še nekaj osnovnih meritev, saj bomo 
prav s spremljanjem rezultatov 
videli obseg hujšanja, in sicer ne le v 
kilogramih, ampak tudi v centimetrih. 

Prsi, pas, boki, bedra in rame, morebiti 
meritve krvne maščobe, nas bodo 
odlično seznanili o napredku. Meritve 
opravimo po prvih dveh dneh, nato 
po devetem dnevu, potem pa 
tedensko. Začnimo!

Če vam dnevni razpored časa to 
omogoča, mirne duše zamenjajte 
kosilo z večerjo, obroke prilagodite 
obveznostim, dogovorite se s svojim 
svetovalcem za zdravo prehrano! 
Po devetem dnevu sledijo meritve! 
Preverimo, koliko smo uspeli shujšati, 
pogledamo na tabelo, da bi ugotovili, 
kakšen je odpor naše presnove, saj bo 
to temelj za nadaljevanje diete oziroma 
sestave naših obrokov.

Velik odpor do presnove ima lahko več 
vzrokov:

–  več let trajajoče neuspešne »kure«, 
enostranska dieta, dieta »jojo«;

–  visoka raven inzulina in inzulinska 
odpornost, ki jo običajno spremlja 
visoka vsebnost krvne maščobe; 

–  jemanje zdravil, hormonov 
(kontracepcija, estrogen, 
antidepresivi, zdravila proti vnetjem, 
diuretiki, betablokatorji);

–  motnje delovanja ščitnice;
–  preveč glivic (candida) v organizmu, 

v črevesju.

Čeprav še ni ugotovljeno, je običajno 
prisotna kakšna izmed naštetih 
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težav, če le težko hujšate, če je 
prevelik odpor presnove. Priporočam 
nadaljevanje diete, vendar morate 
pri svojem obroku s 600 kalorijami 
dajati prednost živilom, ki vsebujejo 
malo ogljikovih hidratov, nato 
pa s postopnim višanjem količine 
ogljikovih hidratov najti tisto 
količino, ki še omogoča hujšanje 
oziroma ohranjanje pridobljene 
telesne teže! Naj vam v pomoč 
naštejem nekaj živil, ki jih lahko jeste, 

in tudi nekaj tistih, katerih naj bi se 
za zdaj izogibali.

KAR JE DOVOLJENO!

MESO: dejansko vse vrste mesa: 
svinjina, govedina, jagnjetina, 
divjačina ...

RIBE: vse vrste rib, najboljše so ribe iz 
hladnih morij, tuna, losos, sardine, 
jeseter, morski list ...

PERUTNINA: vsa, pečena v olivnem 
olju, dušena, na žaru ...

MORSKI SADEŽI: rak, kozice, lignji, 
školjke ...

JAJCA: pečena, na oko, mehka, trda ...

SIRI: mocarela, feta, dejansko vse, kar 
vsebuje malo ogljikovih hidratov 
(10–15 dag)

SOLATA, ZELENJAVA: 
zelena, endivija, motovilec, 
drobnjak, gobe, redkev, 
kumarice, peteršilj, 
olive (8–10), kitajsko zelje, 
beluši, zelje, brokoli, bambusovi 
kalčki, cvetača, zelena, por, 
koleraba, paradižnik, špinača, 
kislice, repa, korenček

 KAR NI DOVOLJENO!

Ne smete jesti kruha, sadja, žitaric, 
zelenjave, ki vsebuje škrob, izmed 
mlečnih izdelkov le sir, smetano (1 
dl!). Nič riža, krompirja, testenin, 
prigrizkov, čokolade, oljnih semen, 
sadja s koščicami!

Če boste v naslednjih devetih dneh 
zadovoljni, lahko postopne preidemo 
na tridesetdnevni program, lahko pa 
znižamo tudi delež ogljikovih 
hidratov v obrokih. Če je vaš odpor 
do presnove povprečen ali nizek, 
lahko po devetih dneh preidete na 

tridesetdnevni program, s tem da boste 
na poti do želene telesne teže tedensko 
zapisovali podatke o telesni teži!

Po podrobnem pregledu programa 
lahko ugotovimo, da vam 
priporočamo zdravo, znosno in zaradi 
vnosa kakovostnih hranil tudi varno 
dieto.  Odgovoriti pa moramo tudi na 
tretje vprašanje! Če se boste dosledno 
in vztrajno držali tega programa, boste 
v svoje prehranjevanje uvedli nove in 
pravilne navade, naučili se boste, kaj je 
zdravo, koliko lahko jeste, ne da bi se 
zredili več kot 2–3 kilograme, torej, da 
boste zadržali doseženo telesno težo!  

Če se boste malo zanemarili, 
ponovite devetdnevni program, 
bodite pozorni na svoje obroke in ne 
čakajte z dieto do časa, ko se vam bo 
nabralo deset odvečnih kilogramov! 
Tudi v prihodnje se veliko in redno 
gibajte; tako boste ohranili 
svojo težo in zdravje.

Želim vam veliko uspeha! 

Zajtrk: Ultra-Lite + Garcinia 
(2 kapsuli) + Pollen (2 tableti) 
+ sadje

Malica: Gel aloje (1 dl) + lahek 
prepečenec z maslom

Kosilo: Ultra-Lite + Garcinia 
(2 kapsuli) + Pollen (2 tableti) 
+ zelenjava ali solata z lahkim 
prelivom

Popoldanska malica: Gel aloje 
(1 dl) + sadje 

Večerja: Garcinia (2 kapsuli) + 
Pollen (2 tableti) oziroma Fields 
of Greens (2 tableti) + Probiotic

+ 400 kcal hrane + dozdajšnja 
prehranska dopolnila, tekočina

PRESNOVA – ODPOR
MOŠKI Teža, izgubljena v devetih dneh
Odvečna teža Velik odpor Povprečen odpor Majhen odpor
Manj kot 10 kg 2 kg 3 kg 4 kg
Od 10 do 25 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg
Več kot 25 kg 4 kg 6 kg 8 kg

PRESNOVA – ODPOR
ŽENSKE Teža, izgubljena v devetih dneh
Odvečna teža Velik odpor Povprečen odpor Majhen odpor
Manj kot 10 kg 1-1.5 kg 2 kg 3 kg
Od 10 do 25 kg 1.5-2 kg 3 kg 4.5 kg
Več kot 25 kg 2-3 kg 4 kg 6 kg
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Prisrčno vabimo  
vse sodelavce željne 
učenja in oddiha v 

Storitveno-
izobraževalni
center.

1183 Budapest, Nefelejcs u. 9-11
Tel.: +36-1-291-8995/151

+36-20-416-6329

1067 Budapest, Szondi u. 34.
Tel.: +36-1-269-5370/151
+36-20-457-1155
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