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Minil je še en neverjeten 
mesec. Dobro se počutimo 
v svoji koži in se tako 

iskreno veselimo, da se nam oči kar 
napolnijo s solzami, čas mineva, 
kot da bi trenil. Pomembno je 
seveda tudi to, da bomo ob dobrem 
razpoloženju iz slehernega trenutka 
stisnili kar največ.

Zdi se mi, da je minilo le nekaj dni, 
odkar sem napisal zadnji Predsedniški 
pozdrav. Minil pa je že ves mesec 
in dokaz za to je prav to pismo. 
Verjamem v to, da je ključ našega 
uspešnega življenja v tem, da smo 
sposobni zagrabiti vsako ponujeno 
priložnost in vsak dan narediti za 
popolnega.

Upam, da si lahko vsi ogledate 
na naši spletni strani našo 
osemindvajseto obletnico! Tu namreč 
predstavljamo tudi nov logotip 
našega podjetja. Za simbol smo 
izbrali prekrasnega orla, najbolj 
izražen simbol odličnosti. Ta ptica 
nosi vrednote, ki so nepogrešljive za 
doseganje in ohranitev uspeha, ne 
le v poslovnem življenju, temveč v 
slehernem trenutku našega življenja. 
Izmed veliko čudovitih lastnosti, ki 
jih predstavlja orel, bi rad predstavil 
osem, zame najpomembnejših.

VIŠINA
Orli imajo nekaj odličnih lastnosti. 
Nekatere so splošno znane, druge 
manj. Ena najpomembnejših 

značilnosti orlov je njihov visok 
let. Pogosto vidimo orla leteti tudi 
tri tisoč metrov visoko – in s tem 
resnično prekaša svoje ptičje tovariše. 
Če želimo biti kot orli, moramo 
preseči svoje negativne občutke, 
ki nas lahko zarobijo. Dvigniti se 
moramo nad svoje slabe lastnosti, na 
primer malenkostnostjo, ponosom, 
strahovi, ljubosumjem, zavistjo, 
maščevalnostjo ipd. Če ne bomo 
uspeli obvladovati teh lastnosti, nas 
bodo zagotovo usmerjali ti občutki 
in nas bodo ovirali pri doseganju 
pravega uspeha.

RAZPON KRIL
Razpon kril letečega orla dosega 
4-5 metrov. Orlova krila so resnično 

Ali si tudi ti orel?
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velika. Ta idealna kombinacija 
dolžine in širine krila naredi orla za 
popolnega, zato lahko z minimalnim 
naporom ostane v zraku dolgo časa, 
vmes pa izkorišča tudi ugodne zračne 
tokove. Naš dolgoročni poslovni 
uspeh temelji na podobnih načelih: 
sponzorirajmo v širokem krogu in 
globoko! Prizadevajmo si uspeh, ki 
smo ga dosegli, ohraniti s čim manj 
napora.

VID
Za orle je znano, da zelo dobro vidijo. 
Tudi za ostrovidne ljudi rečemo, da 
imajo „oči sokolove”. Dejstvo je, da 
vidi orel štiri krat boljše od človeka. 
Obe očesi imata po dve fokusni 
točki, kar orlu omogoča hkrati videti 
naravnost in vstran. Z več sto metrov 
višini opazi ribo v vodi, zajca pa opazi 
celo z razdalje ene milje. Koliko je 
resnično pomembno, da bi mi videli 
tisto, česar drugi ne, oziroma ne 
bodo videli? Zelo pomembna je naša 
ostrovidnost, da bi prepoznali naše 
prihodnje sodelavce. Kako fantastična 
priložnost za odpiranje novih področij 
in graditev novih skupin!

 
PRILAGODLJIVOST
Nadaljnja čudovita orlova lastnost je 
da lahko preživi tudi ob zelo mrzlem 
vremenu. Orli niso ptice selivke 
in jeseni ne odletijo na jug. Imajo 
večplastno perje kar jim omogoča 
preprosto prilagajanje k vremenskim 
razmeram in sicer tako, da svoje perje 
obrnejo v drugačnem kotu. Tudi mi 
se lahko – namesto da se umaknemo 
– prilagodimo spreminjajočemu se 
podjetniškemu okolju. Običajno je 
treba le malce spremeniti pristop, 

dejanja in navade, s tem pa lahko 
stalno rastemo in napredujemo. Le 
na sedanje okoliščine se ne smemo 
pretirano ozirati.

ZVESTOBA
Za razliko od večine živali ki letno 
spreminjajo svoje partnerje, si orli 
izberejo enega partnerja in z njim 
preživijo vse življenje. Zvestoba je 
izjemnega pomena tudi v našem 
poslu. Da bi postali resnično dobri 
distributerji FLP, moramo biti 
zvesti do podjetja, uporabnikov 
in drugih distributerjev. Delajmo 
samozavestno, saj nam to zagotavlja 
prihodnost v FLP. Ta stabilnost daje 
pomen našim dejanjem, to nas 
spodbuja, da bomo delali še bolj 
odgovorno.

SAMOZAVEST
Orlova drža je plemenita. Med letom 
ali tudi če sedi na vrhu najvišjega 
drevesa, so ponosni in samozavestni. 
Tudi mi se lahko obnašamo do sveta 
plemenito. Ponosni smo lahko saj 
smo poslovni partnerji močnega 
podjetja z vrhunskimi izdelki in 
edinstvenim marketinškim načrtom! 
Posel FLP lahko predstavimo tudi 
drugim, ta pa nam prinaša finančno 
neodvisnost o kakršni lahko le 
sanjamo.

ZALET
Naslednja čudovita lastnost orla 
je, da leti s široko razprtimi krili, 
brez napora, visoko na nebu. Orli 
pravzaprav le izkoriščajo padajoče 
hladne zračne tokove, ki jim dajejo 
hitrost, ter tople, dvigajoče se zračne 
tokove, ki jim pomagajo v višave. 
Zelo dobro izbirajo med temi tokovi. 

Prav tako lahko tudi mi izkoriščamo 
spreminjajočo se podjetniško „klimo”. 
Imamo na primer zelo aktualno 
ponudbo ne glede na to, ali se 
gospodarstvo razvija ali nazaduje. Če 
bomo izkoristili to hitrost in višino, 
bomo leteli višje kot vsi drugi.

VZTRAJNOST
In končno: s popolnim vidom, krasno 
hitrostjo, kraljevsko držo in močnimi 
kremplji orel zgreši trinajst izmed 
štirinajstih poskusov pridobiti plen. 
Vendar ga to ne bo odvrnilo od tega, 
da bi spet dvignil v višave in ponovno 
napadel. Podobno kot vztraja orel 
v svojem lovu na plen, tudi mi, 
distributerji, ne smemo dovoliti, da 
bi nas majhni padci zavrli v gradnji 
našega posla.

Smo člani skupine orlov. Skupaj 
z nami si pripravljen kreniti v 
novo, privlačno pustolovščino v 
zgodovinskem poslanstvu FOREVER. 
Če je temu tako, imam le še eno 
vprašanje: ali imaš vse lastnosti 
orla? Prepričan sem, da je odgovor 
pritrdilen!

REX MAUGHAN
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Dobesedni prevod Spirit 
Award pomeni navdušenje 
oziroma nagrado za dušo. Za 

kaj pravzaprav gre? Kaj se skriva za 
nagrado, ki smo jo v Evropi osvojili že 
tretjič zapored? To pomeni ne le, da 
smo najbolj zagnana skupina, da smo 
duševno povezani, pomeni veliko več...

Sposobni smo veseliti se uspehov drug 
drugega, skupaj slavimo z državami, ki 
praznujejo poleg nas, skupaj kličemo: 
»Naprej, Romunija! Naprej Angleži!...« 
Navdušeno ploskamo slehernemu 
novemu managerju, ne le našim, ko se 
uvrščajo na odru, skupaj se veselimo 
novim seniorjem, soaringom, ko jim 
predsednik-generalni direktor našega 
podjetja Rex Maughan poda roko, skupaj 
slavimo, ko József Szabó in Marika 
Szabóné od Reca prevzameta priznanje, 
ki pripada petemu največjemu 
distributerju Evrope in kličemo: »lepo je 
bilo Józsi, lepo je bilo Marika!”. Skupaj 
se veselimo, ko v zrak dvignejo našega 
novega safirnega managerja Istvána 
Utasija in ko smo dolgo-dolgo ploskali 
prvima diamantnima direktorjema 
Srbije, Stevu in Veroniki Lomjanski.

Druženje, skupaj preživeti vesele 
trenutke, spoštovanje drug drugega 
in priznanje dosežkov – vse to je 
zajeto v tej nagradi. Nagrado že 
tretje leto zaporedoma dodeljujejo 
naši skupini, lahko bi celo rekli, da 
je ta nagrada za vekomaj zapisana 
prav nam. Čudovit občutek je videti 
bleščeče oči, nasmejane ljudi, majhne 
in velike ploskajoče otroke, skupaj smo 

opravili veličastno delo in zaslužili 
nagrado. Skupaj smo se naučili slaviti 
dosežene uspehe. Naši sodelavki 
soaring managerka Anikó Péterbencze 
in sodelavka Mónika Vida sta prejeli 
priznanje za tretje mesto za ličenje z ličili 
Sonya. Seveda pa je največje priznanje 
za doseženo drugo mesto  v tekmovanju 
med evropskimi državami. Za nas je bila 
izjemna čast, ko smo na odru prejeli to 
nagrado.

Ves dan smo okrog sebe videli srečne 
obraze. Pred letom dni, ko smo že 
drugič uspeli osvojiti to nagrado, se je 
majhna skupina odločila, da jo moramo 
pridobiti tudi leta 2006; posebna 
hvala velja za ogromno pripravljalnega 
dela, za celodnevno pomoč Istvánu 
Halmiju, Riti Mikola in Miklósu Berkicsu. 

Prihodnje leto bomo iz vroče Nice 
potovali v hladen Stockholm, da bi slavili 
Evropski Rally, vendar bomo s seboj 
ponesli ogenj, skupaj bomo z dušo in 
telesom, skupaj se bomo borili, če bo 
potreba, skupaj se bomo smejali, slavili 
in vsekakor šli v tekmo tudi za četrto 
nagrado Spirit Award.

Hvala vsem, Vi ste najboljša ekipa 
Evrope. Naprej FLP Madžarske!

Spirit Award #1 x 3

DR. SÁNDOR MILESZ
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Na kratko smo si ogledali prekrasen 
hotel, prevzeli pakete za rally, 
skupine so si ogledale znamenitosti 
okolice, nekateri so odpotovali 
v Monte Carlo ali obiskali muzej 
parfumov Grasse, ali pa preprosto 
uživali v odličnih storitvah ene izmed 
najlepših sredozemskih obal. 

V petek dopoldan je predsednik-
generalni direktor našega podjetja, 
Rex Maughan, poročal o izjemnem 
razvoju evropskega dela našega 
podjetja in posebej poudaril 17 
odstotno rast prometa madžarske 
in južno-slovanske regije v prvem 
četrtletju leta 2006. Gre za izjemen 
rezultat, za katerega gre iskrena zahvala 
vsem našim sodelavcem. Izvedeli smo 
tudi, da se program Evropskega rallyja, 
ki bo leta 2007 v Stockholmu, začenja 
letos, prvega avgusta.

Popoldan smo se na obali pri hotelu 
Martinez udeležili izjemnega 
Beach Party-ja, z nami so bili Rex 
Maughan, Gregg Maughan, 
Aidan O’Hare in Sean Higgins. 
Uvrščeni na rally so se zabavali 
ob zanimivih družabnih igrah, 
preizkusili v vlečenju vrvi in vmes 

– nekateri v vodi, drugi na obali – 
poskušali okusne osvežilne koktajle. 
Predsednik-generalni direktor našega 
podjetja, Rex Maughan, se je ure 
fotografiral s prisotnimi distributerji 
izdelkov. Beach Party se je končal 
v ranih večernih urah, saj so se 
vsi pripravljali na veliki dogodek 
naslednjega dne.

V soboto dopoldne se je pred 
hotelom zvrstila cela kolona 
avtobusov, ki so naše sodelavce 
popeljali iz Cannesa v Nico v palačo 
Nikkai, kjer se je ob enih začel 
Evropski rally. Na oder so v vrsti 
prihajali uvrščeni iz različnih držav, 
da bi prevzeli priznanje za dosežene 
uspehe. Sodelavci madžarske in 
južno-slovanske regije so z veselje 
sprejemali čestitke Rexa Maughana, 
Gregga Maughana, Aidana O’Hare in 
Seana Higginsa za prodajo v Evropi 
doseženo drugo mesto. Državni 
direktor dr. Sándor Milesz je ob 
dolgotrajnem ploskanju, več kot 
tisoč naših sodelavcev, visoko dvignil 
tablo, ki je ponazarjala priznanje. 

V tako vročem vzdušju se je začelo 
tudi tekmovanje Sonya v ličenju, v 
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Potem ko smo se v četrtek 
zvečer po manjših zapletih 
vsi uspeli namestiti v enem 
izmed najimenitnejših 
hotelov v Cannesu, v hotelu 
Martinez, se je tudi uradno 
začel Evropski rally 2006 
Forever Living Products 
International.

FOTO: ERIKA TÓTH

Evropski rally, 2006
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katerem je sodelovalo deset 
držav. V zelo močni konkurenci je 
stvaritev naše sodelavke soaring 
managerke  Anikó Péterbencze 
dosegla častitljivo tretje mesto. 
Čestitamo Anikó in naši sodelavki, 
modelu Móniki Vida. 

Za nas se je ta rally resnično dobro 
začel, nadaljevanje pa je bilo še bolj 
fantastično, saj se je na odru zvrstilo 
veliko število novih managerjev, 
senior managerjev, soaring 
managerjev, nato pa je István 
Utasi od Rexa Maughana prevzel 
trak, ki označuje raven safirnega 
managerja in se zahvalil FLP za 
priložnost, ki jo je s pridom izkoristil. 

Med uvrstitvami so se prisotni 
zabavali ob atraktivni cirkuški 
predstavi, potem pa je prišel trenutek 

za uvrstitev naših srbskih diamantnih 
managerjev, Veronike in Stevana 
Lomjanskega. Na velikem 
zaslonu smo videli nekaj utrinkov 
iz njunega življenja, spregovorila 
je tudi prihodnost v osebni njune 
hčerke Ane, ki je že dosegla raven 
managerke v FLP, in seveda tudi 
spoznali razmere, v katerih Veronika 
in Stevo v Srbiji gradita ta fantastičen 
posel. Prisrčne čestitke Veroniki in 
Stevu, bodita vedno zastavonoši 
Forever v svoji domovini, ostanita 
za vedno vzor in predana člana tega 
prekrasnega podjetja. 

Vzdušje se je vse bolj stopnjevalo, 
na odru smo srečali vse več in vse 
višje uvrščenih evropskih sodelavcev, 
tako smo pozdravili tudi dvojna 
diamantna managerja Katrin Bajri 
in Rolfa Kippa. 

Potem so oder preuredili in pozdravili 
smo lahko najuspešnejše evropske 
distributerje izdelkov, med njimi, v 
naše izjemno veselje, tudi Józsefa 
Szabója in Mariko Szabóné, ki 
sta kot najboljša madžarska in južno-
slovanska distributerja leta 2006 
dosegla peto mesto na evropski 
ravni. Številčna madžarska ekipa je z 
ogromnim navdušenjem pozdravila 
ta izjemen uspeh. Čestitamo jima!

Madžarska in južno-slovanska ekipa 
je ves čas Rallyja potrdila svojo 
enotnost in skupno pripadnost, kar 
je vodstvo Forever Living Products 
nagradilo tako, da nam je že tretjič 
zapored dodelilo nagrado 
Spirit Award. Hvala vsem 
udeležencem za sodelovanje, hvala 
vsem za udeležbo, dobimo se leta 
2007 v Stockholmu!
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Gostitelja slavnostnega Jonathanovega 
dneva sta že tradicionalno bila 
najuspešnejša distributerja Srbije, 
naša sodelavca, diamantna managerja 
Veronika in Stevan Lomjanski. 
Zakonca Lomjanski sta v Srbiji položila 
temelje Forever. Hvaležni smo jima za 
daljnosežno vizijo in neomajno vero, s 
katero sta zagnala delovanje FLP Srbije. 
Vera in Stevan sta bila odličen vzor 
vsem nam in pokazala, kako močno 
lahko ljubiš FLP.

Direktor FLP Srbije Branislav Rajić 
je zaželel vse najboljše ob rojstnem 
dnevu. Podjetje Forever Living 
Products s poštenim delom širi 
idejo zasebnega podjetništva, svoje 
sodelavce pa redno nagrajuje z bonus 
točkami in motivacijskimi programi. 
Gospod direktor Rajić je poudaril, 
da so temelj uspešnega delovanja 
izdelki odlične kakovosti, pregledno 
poslovanje in pošten odnos do 
sodelavcev.

Državni direktor FLP Madžarske in 
južno-slovanskih regij dr. Sándor 
Milesz je v svojem pozdravnem 
nagovoru poudaril, da so pred 
nami izjemni poslovni uspehi ter da 

gredo vsi, ki se pridružijo FLP svetli 
prihodnosti naproti. Jasno nam je, 
da so tudi taki, ki mislijo drugače, 
vendar pa mi gradimo na poštenosti, 
zaupanju, časti in pomoči drug 
drugemu. Naprej FLP!

Poklicna pot opernega pevca Ivana 
Saramandića traja že več desetletij. 
Blagodejne učinke aloje vere je spoznal 
pred več kot desetimi leti, vendar pa 
takrat še pomislil ni, da bo nastopil 
na prireditvi ob rojstnem dnevu, ki 
ga organizira podjetje, ki se ukvarja 
z distribucijo izdelkov na temelju 
aloje vere. Ivan Saramadić je izjemna 
osebnost srbske operne sfere in veliki 
prijatelj FLP. S svojo neposrednostjo je 
veliko prispeval k temu, da je bila naša 
prireditev ob rojstnem dnevu še bolj 
svečana, še bolj slavnostna. Prepričani 
smo, da bomo še velikokrat uživali ob 
nastopu našega odličnega umetnika na 
naših prireditvah.

Izkušnje preteklega obdobja so odlično 
gonilo za prihodnost. Uporabniške 
izkušnje in izkušnje zdravnikov so 
pravo zagotovilo za odlično kakovost 
in blagodejni učinek izdelkov, ki na ta 
način izboljšujejo kakovost življenja. 
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vErOniKa lOMjansKi in 
sTEvan lOMjansKi
diamantna managerja
člana Senior Perident’s Cluba
vodje programa

Pred osemindvajsetimi 
leti je majhna, vendar 
navdušena skupina 
ustanovila podjetje, za 
katerega takrat še slutili 
niso, da bo nekoč delovalo 
v zadovoljstvo več deset 
milijonov ljudi in postalo 
podjetje svetovnih 
obsežnosti. njihovi viziji 
gre zahvala, da je podjetje 
Forever living Products 
danes prisotno tudi na 
tržišču srbije.

S FLP do svetle 
prihodnosti!
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Hvaležni smo naši sodelavki, safirni 
managerki dr. Mariji Ratković, ki je 
odlično povezovala ta del programa. 
Prepričani smo, da bo pri svojem delu 
tudi v prihodnje uporabljala široko 
paleto naših izdelkov.

Antioksidanti so izjemnega pomena 
za zdravo funkcioniranje človeškega 
organizma, saj krepijo in povečujejo 
odpornost. Današnji življenjski tempo, 
stres, neredna prehrana je le nekaj 
tistih dejavnikov, ki vplivajo na naše 
zdravstveno stanje. Dr. Biserka 
Lazarević je v svojem predavanju 
predstavila izjemne izdelke FLP, ki 
imajo širok učinek antioksidantov. 
Sledimo dobrim nasvetom dr. 
Lazarevićeve in živimo bolj zdravo 
življenje.

Naš oder se je pokazal za premajhnega 
za vse novo uvrščene supervisorje, 
assistant managerje in 
managerje. Pozdravili smo tudi naša 
nova senior managerja, Ljubico in 
Jordana Aleksova.

Senior managerja Zorana Ocokoljića 
obdajajo odlični sodelavci. Na ta 
način je spremenil svoje življenje in 
življenje svoje družine, saj nam FLP 
prinaša svobodo, finančno blagostanje, 
samozavest in polnovredno življenje. 
V svojem predavanju je poudaril, da ne 
smemo izgubljati niti minute časa, ker 
je FLP veliko podjetje prihodnosti.

Safirna managerja Irena in Goran 
Dragojević sta pripovedovala o tem, 
kako sta najpomembnejšo življenjsko 
odločitev sprejela v trenutku, nakar so 
se dogodki vrstili z neverjetno hitrostjo, 
njihovo življenje pa se je korenito 

spremenilo. Tudi po toliko letih menita, 
da jih največ dela šele čaka, saj stojita 
na začetku poti. FLP izpolnjuje vsakdan 
zakoncev Dragojević, ki verjameta v še 
lepši jutrišnji dan. 

Goca Tržan je velika zvezda srbske 
zabavne industrije in zvesta prijateljica 
Forever Living Products. Kar poleteli 
smo z njenim neposrednim, zanosnim 
in lebdečim glasom. Prepričani smo, da 
bomo ohranili naše sodelovanje in še 
večkrat srečali to odlično umetnico.

S ploskanjem smo pozdravili člane 
Kluba osvajalcev, sodelavce, ki so se 
zvrstili na odru in ki jih bo letos gostilo 
naše matično podjetje v Združenih 
državah. Zmagovalci programa za 
spodbujanje nakupa osebnega 
avtomobila so spet Ljiljana 
Milanović, Boro in Vesna Ostojić 
ter Siniša Kuzmanović.

Na poti, ki vodi k uspehu, nam veliko 
pomaga pozitiven pristop, ki bistveno 
vpliva tudi na našo kariero. Odločitve 
sprejemamo sami, sami smo odgovorni 
tudi za njihovo realizacijo. Ti pogoji 

zagotavljajo uspeh in zadovoljstvo 
znotraj marketinške mreže – je 
povedal naš sodelavec, safirni manager 
Cvetko Ratković. Hvaležni smo mu 
za odlično predavanje, s katerim je 
odgovoril na marsikatero naše, tudi 
neizrečeno vprašanje.

Uspešno skupinsko delo – zmagovita 
kombinacija. Soaring managerja 
Marija in Boško Buruš imata veliko 
skupino, katere uspeh zagotavljajo 
sodelavci, ki skupaj z njimi letijo k 
zagotovljenemu uspehu, s svojim 
delom premagujejo vse ovire in so 
uspešni v FLP. Hvaležni smo zakoncema 
Buruš, saj sta nam predstavila pomen 
skupinskega dela. 

Iskreno čestitamo našim novim 
assistant managerjem in jim želimo še 
veliko uspehov v FLP. 

Branislav rajić
regionalni direktor FLP Srbije 
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Klub 
osvajalcev  

Prvih deset 
distributerjev 
– osebne in 
nemanagerske 
točke
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  1.  Szabó Ferencné in 
Szabó Ferenc

  2.  Szabó Péter in 
Szabóné Horváth Ilona

  3.  Hajcsik Tünde in 
Láng András

  4. Sulán László
  5.  Varga Róbert
  6.  Császár Ibolya Tünde
  7.  Hegedűs Árpád in 

Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
  8.  Czele György in 

Czeléné Gergely Zsófia
  9.  Petrovai Tamásné in 

Petrova Tamás
10. Gulyás Melinda

  1.  Barnak Danijela in 
Barnak Vladimir

  2.  Dr. Lazarević Predrag in 
Lazarević Biserka

  3.  Gubecka Jarmilka in 
Gubecka Zdenko

  4.  Kuzmanović Vesna in 
Kuzmanović Siniša

  5.  Mirkov dr. Rozmaring in 
Mirkov Jovica

  6.  Milić Tanja in 
Punišić Dragan

  7.  Filić Zorica in 
Filić Dragan

  8.  Koródi Kovács Elizabetta in 
Koródi József

  9.  Milić Mira in 
Milić Marko

10.  Stojanović Emilija in 
Stojanović Nenead

MADŽARSKA SRBIJA IN ČRNA GORA

CONQUISTADOR CLUB
Najuspešnejši distributerji meseca maja 2006
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  1.  Sukser Margareta in 
Sukser Marijan

  2.  Stilin Tihomir in 
Stilin Maja

  3.  Kraljić-Pavletić Jadranka in 
Pavletić Nenad

  4.  Ciler Dominik in 
Ciler Stefanija

  5.  Orinčić Marija Magdalena
  6. Stazić Juliana
  7.  Jurović Sonja in 

Jurović Zlatko
  8.  Jezl Vladimir in 

Jezl Irena
  9.  Vidiček Velimir in 

Vidiček Ivka
10.  Golubović Karmela in 

Golubović Roman
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  1.  Mustafić Subhija in 
Mustafić Safet

  2.  Šurković Edin in 
Šurković Amira

  3. Glavinka Željko
  4.  Smajić Mevludin in 

Smajić Sandra
  5. Njegovanović Vaselije
  6. Njegovanović Svetlana
  7. Hodžić dr. Sead
  8.  Kurevija Slavko in 

Kurevija Biba
  9. Duredbegović Razija
10.  Alić Amina in 

Alić Fuad

  1. Brumec Tomislav
  2. Brumec Lovro
  3.  Bole Natali in 

Bole Matej
  4.  Arbeiter Jožica in 

dr. Arbeiter Miran
  5. Jazbinšek Kim
  6.  Cijanović Ana in 

Cijanović Božidar
  7.  Lorbek Zlatka in 

Lorbek Martin
  8.  Iskra Rinalda in 

Iskra Lučano
  9. Bigec Danica
10. Mohorič Brigita

HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA SLOVENIJA

CONQUISTADOR CLUB
Najuspešnejši distributerji meseca maja 2006
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FLP Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 
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Raven soaring managerja sta dosegla

Kuzmanović Vesna in Kuzmanović Siniša

Raven senior managerja sta dosegla

Barnak Danijela in Barnak Vladimir

Raven managerja so dosegli

Brumec Lovro
Csáthyné Hengán Ágnes in 
Csáthy András
Csehi Attiláné in Csehi Attila
Czibolya Zoltánné in 
Czibolya Zoltán
Erdei Zoltán in Erdei Ilona Etelka

Filić Zorica in Filić Dragan
Gerencsér József in 
Gerencsérné Bakos Erzsébet
Gubecka Jarmilka in 
Gubecka Zdeno
Lajtai Tamás in 
Lajtainé Horváth Szilvia

Milić Tanja in Punišić Dragan
Mirkov dr. Rozmaring Mirkov Jovica 
Sulán László
T. Szabó Pálné in T. Szabó Pál
Tenke János in Tenke Jánosné
Zsolnai Zsuzsanna
Zsóka László in Zsóka Mariann

Raven assistant managerja so dosegli

Bíró Attiláné in Bíró Attila
Bole Natali
Dévai Kovács Gyula
Dr. Fülöp Lászlóné
Főző Lászlóné in Főző László
Hubacsek Ágota
Ivović Milka in Ivović Radoslav

Klement Péterné in Kollár Csaba
Kovács György in 
Kovácsné N. Bernadett
Könczöl Ilona
Lukács Péter in Fakó Andrásné
Makkos Péter
Milić Mira in Milić Marko

Molnár Tibor in Molnárné Csendes Katalin
Müllner Márta
Novák János in Novákné Csomor Judit
Reményi József in Daragó Rita Laura
Rosza Edit in Rosza Csaba
Soós István in Soósné Zelei Mária
Uzoni Zsuzsanna

Raven supervisorja so dosegli

Anišić Biljana
Bán Zsuzsanna
Béri Júlia
Bajin Ljiljana
Bakos Antal in Bakos Éva Natália
Benedeczki Györgyné in Benedeczki György
Bocsi István
Bodnár Zsolt
Bodnár Józsefné in Bodnár József
Bojer Ana in Bojer Todor
Budaváry Tamás
Buzási Izabella in Felhő István
Čehić Ingrid
Dely Ferenc
Dinčić Ana in Dinčić Stojan
Dr. Gajdos Blaho Ildikó in Gajdos István
Dr. Nedić Mirjana in dr. Nedić Boško
Dr. Bálint Zoltán in dr. Bálintné dr. Molnár 
Zsuzsanna
Dr. Barta Zita in Csima István
Durucz István
Fodor Jánosné in Fodor János
Fodor Hajnalka
Galgány Ferenc
Gubecka Vladimir in Gubecka Katarina
Hajdu Szilvia in Bocsi Péter

Hargitai Anikó
Havas Gábor
Herczeg Miklós
Hirshné Faragó Tünde in Hirsch László
Jávorka Mihály in Jávorka Ildikó
Jancsó Gusztáv
Jovanović Perunika
Jovanović Marija
Juhász László
Kaponyás Ágnes
Kis Zoltán in Kis Zoltánné
Kis Judit
Kissné Barta Tünde in Kiss László
Kissné Köszegi Mónika in Kiss István
Kocsis Gyula in Kocsisné Stefán Éva
Kojić Ivana in Kojić Boban
Komornyik György
Krupla Anett in Krupla Alexand
Kucsera Mihály 
Kuntić Alenčica
Kőszegi Zsolt in Szász Rita Csilla
László Imre
Leszó Éva
Ljumović Tatjana in Ljumović Mladen
Lorbek Zlatka in Lorbek Martin
Mészáros Gáborné

Maczi József in Macziné Repka Tünde Éva
Maravić Mileva in Maravić Milan
Marković Ivana
Mentes Éva
Miletić Milena in Miletić Goran
Milinov Mančić Aranka in Milinov Miroslav
Mojsin Veselka in Mojsin Vasa
Németh László György in 
Némethné Schmidt Ildikó
Némethné Kotnyek Eszter in Németh Tibor
Nagy Erzsébet in Jinás Elek
Nagy László
Nagy Roland
Nagyné Bárkányi Erika in Nagy Imre
Nagyné Bereczki Beatrix in Nagy János
Nagyné Uhel Éva in Nagy Lajos
Neda Dojna in Neda Vaselije
Novković Gorica in Novković Željko
Obert Lászlóné
Pápa László
Palotás Béla in Wolf Edit
Pap Alexandra
Pinczelné Kavarnyik Éva in Pinczel Zsolt
Piszér István in Piszér Istvánné
Prajda Istvánné in Prajda István
Pócsné Kovács Erzsébet in Pócs György
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Rákóczi Gyöngyi
Radin Slobodan in Radin Gordana
Radjenović Tijana
Rutai Hajnalka
Sarić Slavica in Sarić Bela
Solar Soka
Stojanović Dijana in Stojanović Zoran
Stojišić Slavica in Marjanovic Milan

Subonj Stelji in Subonj Florina
Svonja Božidar
Szepesi Bencze
Szilvásiné Bodnár Mónika
Tompa Andrásné in Tompa András
Tompa Zoltán in Tompa Zoltánné
Torma József
Túri Lajos in Dobó Zsuzsanna

Ujvári Anikó in 
Zsamboki János
Varga Péter
Velemir Divna in Velimir Veljko
Veres Gabriella
Vida Norbert
Zoboki Ilona
Zsiga Zsuzsanna

Zmagovalci programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila

I. nivo

Atanasov Divanis
Babály Mihály in 
Babály Mihályné
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella in Gesch Gábor
Barnak Danijela in Barnak Vladimir
Becz Zoltán in Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta in 
Papp-Váry Zsombor
Bánhegyi Zsuzsa in 
dr. Berezvai Sándor
Botis Gizella és Botis Márius 
Bognárné Maretics Magdolna in 
Bognár Kálmán
Bojtor István in Bojtorné Baffi Mária
Brumec Tomislav
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
Futaki Gáborné
Dragojević Goran in 
Dragojević Irena
Fejszés Ferenc in 
Fejszésné Kelemen Piroska
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
Kása István in Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária in 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám in Ótós Emőke
Knisz Péter in Knisz Péterné      

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
Milovanović Milanka in 
Milovanović Milislav
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Dr. Molnár László in 
dr. Molnár Stantić Branka
Molnár Zoltán
Nakić Marija in Nakić Dusan
Miškić dr. Olivera in Miškić dr. Ivan
Dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes
Németh Sándor in 
Némethné Barabás Edit
Ocokoljić Daniela
Ocokoljić Zoran
Orosz Ilona in Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Tibor in Papp Tiborné
Perina Péter
Petrović Milena in 
Petrović Milenko
Radóczki Tibor in 
dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán in Ramhab Judit
Révész Tünde in Kovács László
Šaf Ljiljana in Šaf Vladimir
Schleppné dr. Käsz Edit
Senk Hajnalka
Stegena Éva
Stilin Tihomir és Stilin Maja
Pintér Csaba in Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné in Szabó Ferenc
Szabó Péter in Szabóné Horváth Ilona
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Szidiropulosz Angelika és Miklós 
Tamás János in Tamás Jánosné
Tóth Csaba
Ugrenović Miodrag in Ugrenović Olga
Virágné Tóth Erika in Virág Tibor
Vitkó László

II. nivo

Ádám István in 
Ádámné Szőllősi Cecília
Bánhegyi Zsuzsa in 
dr. Berezvai Sándor
Bíró Tamás
Czele György in 
Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin in 
dr. Seres Endre
Erdős Attila és Bene Írisz
Gecse Andrea     
Illyés Ilona     
Janović Dragana in Janović Miloš      
Kis-Jakab Árpád in 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Nagy Gabriella
Nagy Katalin 
Papp Imre in Péterbencze Anikó
Rózsahegyi Zsoltné in 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna in 
dr. Komoróczy Béla
Siklósné dr. Révész Edit in 
Siklós Zoltán
Székely János in  
Juhász Dóra
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
Fekete Zsolt in Ruskó Noémi
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István in Halminé Mikola Rita
Herman Terézia in Pattzai Sándor
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan in Lomjanski Veronika 
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 
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OSREDNJA OBVESTILA REGIJE

Naše pisarne na Madžarskem
–  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 Földi
Naše pisarne v Bosni in Hercegovini
–  pisarna v Bijeljini: 76300 Bijeljina, Trg. Ðenerala Draže Mihajlovića 3,  

tel.: +387-55-211-784
–  pisarna v Banja Luki: 78 000 Banja Luka, Duška Koščica u. 22,  

tel.: +387-51-228-280 
Regionalni direktor: dr. Slavko Paleksić

–  pisarna v Sarajevu: 71000 Sarajevo, Akita Šeremeta do 10,  
tel.: +387-33-760-650. Regionalni direktor: Enra Hadžović

Naše pisarne na Hrvaškem
–  pisarna v Zagrebu: 10000 Zagreb, Grada Mainza 21,  

tel.: +385-1-390-9770
–  pisarna v Splitu: 21000 Split. Križine 19, tel.: +385-21-459-262
–  pisarna v Čakovcu: 40000 Čakovec, Masarykova 22,  

tel.: +385-40-310-430. Regionalni direktor: dr. László Molnár 
Naša pisarna na Kosovu
–  Prishtina, Rr. Zagrebi PN, tel.: +381-38-240-781.  

Regionalni direktor: Lulzim Tytynxhiu
Naše pisarne v Črni gori
–  81000 Podgorica, Crnogorskih serdara bb., tel.: +381-81/621-201,  

tel./fax: +381-81/621-301.  Regionalni direktor: Branislav Rajić
Naše pisarne v Srbiji
–  pisarna v Beogradu: 11000 Beograd, Kumodraška 162,  

tel.: +381-11-397-0127
–  pisarna v Nišu: 18000 Niš, Stefana Nemanje 69,  

tel./fax: 381-18-263-534
–  pisarna v Horgošu: 24410 Horgoš, Rade Končara 80,  

tel.: +381-24-792-195. Regionalni predstavnik: Branislav Rajić
Naša pisarna v Sloveniji
–  1236 Ljubljana Trzin, Borovec 3, tel.: +386-1-562-3640.  

Regionalni direktor: Andrej Kepe
–  Naslov skladišča v Lendavi: Kolodvorska 18., 9220 Lendava. 

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.

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 

Spoštovani distributerji!
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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. 

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. 

OBVESTILA NAŠIH PISARN NA MADŽARSKEM

Svoje cenjene distributerje obveščamo, da je mesto našega Dneva 
uspeha, ki bo 23. septembra ob 10. uri, Papp László Sportaréna, 1143 
Budapest Stefánia út 2. Prisrčno vabljeni!
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.

Pisarna v Debrecenu

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.
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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,
– 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

–  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.  Naši partnerji lahko 
predajo naročila tudi po telefonu. Telefonske številke našega Telecentra 
so: +36-1-297-5538, +36-1-297-3172.

Cenjene sodelavce opozarjamo, da zaradi nemotenega računalniškega 
zaključevanja konec meseca realiziramo naročila, ki prispejo po 
petindvajsetem dnevu v mesecu, v začetku naslednjega meseca, ko 
izstavimo račun in pošljemo blago; tako se tudi dobropis kreditnih točk 
izvede v novem mesecu. 

OBVESTILA NAŠIH PISARN V SRBIJI

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 tarifnih 
postavkah Pošte 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. Naš 
naslednji Dan uspeha bo 23. septembra 2006. 

Pisarna v Beogradu

OBVESTILA NAŠIH PISARN IZ BOSNE IN HERCEGOVINE

V  primeru telefonskega naročila v bosanskih pisarnah Forever 
Living Products kličite naslednje številke (ni možna registracija novih 
distributerjev po telefonu): Bijeljina: +387-55-211-784. Delovni čas ob 
delavnikih od 9.00 do 16.30. Sarajevo: +387-33-760-650. Delovni čas ob 
delavnikih 9.00–16.30, v sredo 12.00–20.00.

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

Naslov pisarne v Bijeljini: Draže Mihajlovića br. 3, tel.: +387-55-211-784 
+387-55-212-605, faks: +387-55-221-780. 

Naslov našega centra v Banja Luki: Duško Koščica u. 22. Tel./Faks: +387-
51-228-280, Faks: +387-51-228-288

OBVESTILA HRVAŠKE PISARNE 

Obveščamo svoje uporabnike in sodelavce, da je pisarna FLP Zagreb 
v Ulici grada Mainza 21.  Delovni čas: ponedeljek in četrtek od 12. do 
20. ure.; torek, sreda in petek od 9. do 17. ure, telefon: 00 385 1 3909 
770 in faks: 00 385 1 3909 771.  Telefonska naročila lahko sporočite 
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FLP TVna 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. Sporočamo Vam, da poslujemo tudi v Splitu, 
na naslovu Križine 19, telefon: 00 385 21 459 262.  Delovni čas splitske 
pisarne: ponedeljek od 12. do 20. ure; torek, sreda, četrtek in petek od 
9. ure do 17. ure.  

OBVESTILA NAŠE PISARNE V SLOVENIJI

Pisarna v Lendavi

Sporočamo Vam, da je pisarna v našem skladišču v Trzinu ob 
ponedeljkih in četrtkih odprta od 12. do 20.,  v torek, sredo in petek od 
9. do 17. ure. 

Ta delovni čas velja tudi za naročanje po telefonu. Številka Telecentra 
(naročanje po telefonu): 01/563-7501. Naslov skladišča v Lendavi: 
Kolodvorska 18, 9220 Lendava.

Telefonske številke naših madžarskih sodelavcev zdravnikov
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
Telefonske številke naših hrvaških sodelavcev zdravnikov
dr. Ljuba Rauski Naglić: +385-9151-76510
dr. Eugenija Sojat Marendić: +385-9151-07070
Telefonske številke naših srbskih sodelavcev zdravnikov
dr. Biserka Lazarević in dr. Predrag Lazarević: +381-23-543-318
Telefonske številke naših slovenskih sodelavcev zdravnikov
dr. Miran Arbeiter: +386-4142-0788
dr. Olga Čanžek: +386-4182-4163
Telefonska številka naše črnogorske sodelavke zdravnice
dr. Nevenka Laban: +381-69-327-127
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na internetu
www.flpseeu.com

SPORED
od 17. julija do 20. avgusta 2006

10.00 Dnevnik
10.05 Od rastline do izdelka
10.18 Jonathanov dan – István Darabos
 Cote D’Azur - posnetki
10.40 Conquistador Club
11.45 Film o izdelkih – Probiotic
 Houston - posnetki 
12.00 Rolf Kipp – Metode dela
12.40 Jonathanov dan – Nikoletta Pál
13.00 Srečanje managerjev 2005 – Szirák
13.35 FLP – Marketinški načrt
13.55 Jonathanov dan – Dr. Edit Révész Siklósné 
14.15 Profit Sharing 2006.
15.40 Katrin Bajri 1.
17.05 Film o izdelkih – Pravljica o šamponu 
17.10 Jonathanov dan - Dr. Terézia Samu
17.30 Emil Tonk– Profesionalno ali amatersko
18.00 Dnevnik 
18.05 Od rastline do izdelka
18.18 Jonathanov dan – István Darabos
 Cote D’Azur 
18.40 Conquistador Club
19.45 Film o izdelkih – Probiotic
 Houston - posnetki 
20.00 Rolf Kipp – Metode dela
20.40 Jonathanov dan – Nikoletta Pál
21.00 Srečanje managerjev 2005 – Szirák
21.35 FLP – Marketinški načrt
21.55 Jonathanov dan – Dr. Edit Révész Siklósné 
22.15 Profit Sharing 2006.
23.40 Katrin Bajri 1.
01.05 Film o izdelkih – Pravljica o šamponu 
01.10 Jonathanov dan - Dr. Terézia Samu
01.30 Emil Tonk– Profesionalno ali amatersko
02.00 Dnevnik 
02.05 Od rastline do izdelka
02.18 Jonathanov dan – István Darabos
 Cote D’Azur 
02.40 Conquistador Club
03.45 Film o izdelkih – Probiotic
 Houston - posnetki 
04.00 Rolf Kipp – Metode dela
04.40 Jonathanov dan – Nikoletta Pál
05.00 Srečanje managerjev 2005 – Szirák
05.35 FLP – Marketinški načrt
05.55 Jonathanov dan – Dr. Edit Révész Siklósné 
06.15 Profit Sharing 2006.
07.40 Katrin Bajri 1.
09.05 Film o izdelkih – Pravljica o šamponu 
09.10 Jonathanov dan - Dr. Terézia Samu
09.30 Emil Tonk– Profesionalno ali amatersko
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Z veseljem obveščamo vse naše drage bralke in bralce, da 
smo 5. junija 2006 v Budimpešti, v ulici Szondi 34, v prvem 
nadstropju zgradbe, v kateri sta tudi sedež FLP Madžarske 
d.o.o., odprli Storitveni in izobraževalni center Sonya. Prijavo 
imetnikov grosističnih kartic pričakujejo v našem centru 
strokovno usposobljeni sodelavci.

Pri pripravi ličil uporabljamo izdelke Sonya Colour Collection. 
Na svetu enkratna kozmetična kolekcija na bazi aloje vere 
povezuje dekorativno kozmetiko z umetnostjo ličenja. Sonya 
je kombinacija naravnih sestavin – kot je na primer čista aloja 
vera, vitamini antioksidanti, izvlečki iz morja oziroma kamilice 
– ki vsaka zase varuje in neguje ter razvaja našo kožo. Ta 
čudovita kolekcija zagotavlja paleto vseh barv za vse vrste kože 
oziroma razpoloženja. 

KOZMETIČNA NEGA

Cvet mladosti: približno 50-minutna nega
Čiščenje: Aloe Eye Makeup Remover, Exfoliating Cleanser
Odstranitev odmrle povrhnjice: Forever Aloe Scrub
Čiščenje obraza: Rehidrating toner
Nanos maske: Facial Contour Mask Powder in Activator 
Po odstranitvi: Rehidrating toner 
Dnevna krema: Firming Foundation Lotion 

Borba proti gubam: približno 50-minutna nega
Odstranitev ličila okoli oči: Aloe Eye Makeup Remover
Odstranitev ličila: Exfoliating Cleanser 
Priprava podlage: Rehidrating toner
Navlažitev okoli oči: Activator 
Nanos Forever Alluring Eyes                                      

Nanos zmesi R-3 Faktor in Alpha E factor na obraz, vrat
Nanos tkanine maske, prepojene z Activatorjem   
Vtiranje maske po odstranitvi preostalih učinkovin s kože  

Čarovnija morja: približno 50-minutna nega
Odstranitev ličila za oči: Aloe Eye Make up Remover
Odstranitev preostalega ličila: Exfoliating Cleanser
Odstranitev odmrle povrhnjice: Forever Aloe Scrub
Čiščenje obraza: Rehidrating toner 
Nanos Maske Forever Marine                                                                   
Po očiščenju: Rehidrating toner                                       
Dnevna krema: Firming Foundation Lotion

Globoko vlaženje: približno 50-minutna nega
Odstranitev ličila za oči: Aloe Eye Makeup Remover
Odstranitev preostalega ličila: Exfoliating Cleanser   
Odstranitve odmrle povrhnjice: Forever Aloe Scrub   
Čiščenje obraza: Rehidrating toner
Nanos zmesi Aloe Moisturizing Lotion  in 
Alpha E factor na obraz 
Nanos tkanine maske, prepojene z Aktivatorjem
Vtiranje ostanka kreme z dodatkom Firsta

Vitalna bomba: približno 50-minutna nega
Odstranitev ličila za oči: Aloe Eye Makeup Remover
Odstranitev preostalega ličila: Exfoliating Cleanser   
Odstranitve odmrle povrhnjice: Forever Aloe Scrub   
Čiščenje obraza: Rehidrating toner
Nanos zmesi Recovering Night Creme in 
Alpha E factor na obraz 

Pokritje s tkanino masko, prepojeno z Activatorjem
Vtiranje ostanka kreme z dodatkom Firsta

Informacije Storitvenega in 
izobraževalnega centra Sonya
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MASAŽA:
Osvežujoča, sproščujoča švedska masaža:  
pribl. enourna nega
Švedska masaža je tehnični postopek masiranja, pri katerem 
mehansko izboljšujemo splošno stanje mišic. Učinek: boljša 
prehranjevalna sposobnost celic; koža postane prožnejša; odmrla 
povrhnjica se olušči; izboljša se mišični tonus; odpravlja znake 
vnetij mišic in utrujenosti; sprošča mišične vozle, blaži bolečine.

Indijska masaža: pribl. enourna nega
Daje energijo, odpravlja stres, pomirja. Pod njenimi učinki se 
sproščajo nakopičene napetosti, odprejo in očistijo se čakre, 
obnovijo se samozdravilne energije. 

Tajska masaža: pribl. enourna nega
Tajska masaža se ne osredotoča na fizično, temveč na 
človekovo energetsko telo. Pritiska se na energetske točke 
oziroma se uporablja pritisk nasploh, poleg tega pa so sestavni 
del te masaže tudi raztegovalne vaje. Masiranje energetskih 
linij spodbuja prosti pretok življenjske energije in pomaga pri 
vzpostavitvi splošnega zdravstvenega stanja.

Masaža podplatov: pribl. enourna nega
Vpliva na delovanje organov. Ugodno vpliva na krvni obtok, na 
splošno počutje in odpravi živčno napetost. 

Aroma relaksacijska masaža: pribl. enourna nega
Je telesna in duševna sprostitev z eteričnimi olji. Kožo hrani, 
regenerira in pomirja. Krepi prožnost kože. 

Shujševalna masaža proti celulitu: pribl. enourna nega
Zaradi njenih učinkov postane koža bolj napeta. Zmanjšuje 
celulitis, spodbuja krvni obtok, čisti kožo. Odstranjuje 
nakopičeno tekočino in strupe. 
                              
Seveda je samo po sebi umevno, da pri vseh vrstah masaž 
uporabljamo izdelke Forever: Aloe Body Toning Kit, Aloe Heat 
Lotion, Aloe Moisturizing Lotion, Aloe Body Toner, Aloe Body 
Conditioning Creme, Aloe Vera Gelly, Aloe Lotion, Aloe Propolis 
Creme, Forever Aloe Scrub, Alpha-E Factor, First. 

Profesionalne storitve zagotavljamo po izjemno ugodnih 
cenah, toda le sodelavcem imetnikom grosistične kartice, da 
bi tudi tako spoznali izjemnost naših izdelkov, da bi spoznali 
skrivnosti ličenja, in seveda da bi v našem Centru, ob počitku 
in relaksaciji, preživeli prijetno urico. Tudi to je pomembno, da 
bomo lahko z novim elanom začeli graditi mrežo, saj moramo 
tudi svojemu organizmu zagotoviti počitek in primerna 
hranila in nenazadnje še tako lepe ženske postanejo čudovite. 
Prijava in uskladitev termina: za masažo pričakuje vaš klic na 
telefonski številki 20/4571155 Mónika Vida; za kozmetične 
storitve se lahko prijavite po telefonu številka 269-5370/124 
pri Magdolni Darvas. Sodelavke našega novega centra, 
maserke Ildikó Hrncsjár in Csilla Fülöp, ter kozmetičarka Ildikó 
Mészáros želijo vsem polepšanje, počitek in relaksacijo. 

Vse ki si želite lepote, vas Kata Ungár pričakuje vsak torek in 
četrtek od 10. Ure v Informacijskem centru.
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Če bi danes začel… bi resno vzel 
zadeve! Verjel bi v možnosti, hodil bi po 
že shojeni stezi. Neugnani divji žrebički 
iščejo svoje mesto v svetu. Prav je tako 
– ima dovolj energije in časa – nihče 
in nič ga ne sili, hiša še stoji, ni še prišel 
pravi čas! Mora sam preizkusiti, videti, 
odkriti – ko bo opazil svojo zmoto, 
bo stopil v vrsto ali pa zaostal. Boleče, 
užaljeno in z zavistjo bo gledal: zakaj le 
drugim uspeva?!… So pa žrebički, ki 
četudi zaostanejo, najdejo drugo pot, ki 
vodi do vrha, pot, ki je morda težja, pot, 
ki morda zahteva več časa in energije, 
vendar pripelje do cilja. Naj sam prehodi 
svojo pot odkrivanja. Morda je zanj prav 
ta pot idealna. Podobno kot ptici, galebu 
Jonathanu, ki se ni zadovoljil z varno 
višino letenja. Sprejel je izziv, sprejel je 
nevarnosti, boril se je z elementi in glej 
ga, kljub vsemu dosegel svoj cilj...

Marsikdaj čutim, da je zame še to 
premalo, postati hočem orel, leteti vse 
višje, pomagati še več ljudem, doseči še 
več uspehov, saj vem: „lahko poletim do 
zvezd…!”

Na vrh vodijo različne poti... pa 
vseeno! Če bi znova začel, bi si hitreje 
prizadeval priti na vrh, hodil bi po stezi, 

ki jo je že naredil Rex Maughan, po 
stezi, ki je že dala veliko diamantnih 
in safirnih managerjev. Odložil bi vso 
navlako, nadomestna dejanja, verjel bi 
tistemu, kar danes že vem, doživljam 
in razglašam, češ, da sem resnično na 
najboljšem mestu na svetu.

Sprejel bi njihovo roko, obesil bi se 
nanje in slepo sledil tistemu, kar pravijo 
izkušeni „gorski vodiči”. Tisti, ki so že 
prišli na vrh... tisti, ki so že hodili po 
Rexovi stezi... Ali jim je bilo lahko? Bili 
so pionirji, skorajda brez opreme. Le 
posnemati bi jih morali! Stopil bi v vrsto 
orlov, ki visoko letijo, svoj uspešen let bi 
prepustil zagonski sili in tudi sam iskal 
možnosti za popoln let, za popolno 
smer in navigacijo. Letel bi visoko, tako 
visoko, kot letijo le ptice. Ne bi iskal 
izgovorov, pozabil bi besedico: če... Ne 
bi čakal na pravi veter, pravo vreme, saj 
idealnih okoliščin nikoli ne bo, zmeraj 
so in bodo neprave okoliščine. In če bi 
mi življenje od vseh sladkih sadežev 
podarilo le limono, tudi ne bi obupal, bi 
si pač naredil limonado... 

Na obeh straneh moje steze so se 
ponujale krasne, bleščeče možnosti. Saj 
veste, sosedov vrt... Včasih sem se le 

„Vse do zvezd…!”
TIBOR ÉLIÁS
soaring manager
član President’s Cluba

Ko človek osvoji vrh, se 
srečen in prijetno utrujen 
ozre po narejeni poti... 
tudi to mi je uspelo. Koliko 
hribov moramo osvojiti, 
da bi dosegli tudi višje 
vrhove?! Spočijemo se, si 
malce oddahnemo in srečni 
ugotavljamo: saj sploh ni 
bilo tako težko, kot je bilo 
v začetku videti. In to je 
trajalo osem let...?!  Stokrat 
pretehta, kako se je zgodilo, 
zakaj je zašel v krivo smer, 
katere so bile večje ali 
manjše ovire, kje bi lahko 
skrajšal pot, kje bi lahko 
vodila lažja, hitrejša pot. 
Saj, po bitki smo vsi generali 
in vzdihujemo: če bi lahko 
znova začeli, bi marsikaj 
drugače storili…
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težko uprl skušnjavi! Vendar, kakor sem 
se učil, delal, znal in zbiral izkušnje, so se 
razkrivale „skrivnosti”, svet FLP in sem 
sinonime uspeha spoznaval v njihovi 
čisti preprostosti. Končno sem uspel 
premagati vse skušnjave. Ugotovil sem: 
saj sem vse življenje iskal prav to. Prav v 
to smer sem hodil. Tu sem našel in dobil 
vse, o čemer sem sanjal. Ker se lahko 
celo sanje uresničijo, če si resnično želiš 
in če vztrajno delaš le dobro, če „plačaš” 
zanje pravo ceno… 

Povrnjeno zdravje, novi prijatelji, uspeh 
in materialna neodvisnost, več prostega 
časa... Moje življenje je dobilo smisel: 
koristna pomoč drugim, neodvisnost 
in svoboda! Počasi sem spoznal, da 
se moram sam spremeniti, če želim 
pomagati drugim. S svojim primerom 
sem lahko vzor drugim. Pri meni najdejo 
telesno, duševno in finančno oporo, le 
iskati je treba. Naša domovina potrebuje 
poštene, zdrave, ustvarjalne ljudi, četudi 
milijonarje ali pa „samo” zadovoljne, 
srečne državljane.

Na poti srečamo tudi razočarane, 
utrujene, zaostale, zadihane pohodnike. 
Tisti, ki sedejo, bodo le stežka znova 
vstali... Cona ugodja, stran, panika, 
zmotne vizije, zgrešen fokus, malodušje, 
brezciljnost, pomanjkanje vere v pot! In 
seveda, nekateri odnehajo. So tudi taki, 
ki so jih narobe informirali ali pa zavedli. 
Vidiš, v tem se razlikujejo profesionalci 
in šarlatani. Vendar je stabilen uspeh 
odvisen le od tega, kdaj in ali si 
pripravljen usodo vzeti v svoje roke, in 
„plačati” ceno. Pri meni je trajalo pet let, 
da sem preizkusil vse, kar ne funkcionira. 
Zadovoljil sem se s četrtino sedanjega 
uspeha, živel sem v coni ugodja. Pred 
tremi leti sem končno zapisal svoje 

cilje... doslej sem prišel do petine svoje 
načrtovane poti!

So tudi taki, ki jim zaman pripoveduješ 
o svojem prekrasnem potovanju v gore, 
oni si želijo na morje. Ne obupaj. Iskreno 
jim povej vse. Bodi ponosen nase, na 
svoje gore. Morda bodo kdaj krenili 
s tabo v planine in postali del tvoje 
pustolovščine.  

Tako je osrednji in najpomembnejši 
partner mojega življenja v preteklih 
osmih letih postala „moj gorski 
vodič” dr. Mária Pavkovics. Če bi 
danes začenjal, bi mi bilo veliko lažje, 
saj se z njo učijo cele generacije na 
„domačem poligonu” in če k temu 
dodamo še ostale prireditve, potem 
imamo pravo univerzo za uspeh. K 
nam sodijo vsi tisti, ki si resnično želijo 
in tudi „plačajo ceno” za poznejšo 
svobodo, dolgo, zdravo in srečno 
življenje. Zahvaljujem se odličnim 
„bratom in sestram”, skupini Halmi 
za pomoč na Hortobágyu. Aranka 
Vágási in njena družina so poosebljena 
tehnika, vztrajnost in energija, pravi 
vzor. Znanje, človečnost, prijateljstvo 
zakoncev Czele, vzor, ki nam ga kaže 
vztrajnosti in ogromna duša družine 
Szabó, profesionalnost majhnega 
Velikega človeka Miklósa Berkicsa, vsi 
so prispevali k oblikovanju mojega 
značaja, osebnosti in dozorevanja za 
vodjo. Vrhunski, prilagodljivi „vodilni”, 
pristop dr. Sándorja Milesza, ki vedno 
pomaga reševati težave, vedno humana 
in korektna pomoč Petra Lenkeya... 
lahko bi še našteval svoje drage 
sodelavce, s katerimi je vedno lepo 
biti skupaj. Z nekaterimi izmed njih 
resnično hodimo po svetu in to prav 
zahvaljujoč FLP. Zame ni naporno hoditi 

v skladišče, zame je to „prijateljski 
obisk”, ker je „dobra ekipa”. Pisarna 
in skladišče – družinska kuhinja in 
kamra... in seveda dnevna soba. Še vrt 
in vrtnar me spominjata na idealen 
Dom. Spat, seveda kljub temu hodim 
domov, kjer me čaka moja partnerica in 
inspiracija, moja desna roka: Marianne 
Szász. Nekoč nezaupljiva in sovražna 
do FLP (tudi njo so narobe informirali 
in pustili na cedilu tisti, zaradi katerih 
je „vstopila”), je postala izvedenka za 
gradnjo mreže. Pokazali smo ji Rexovo 
stezo! Danes je najboljša sledosledka! 
Njej gre moja posebna zahvala!

Ko človek osvoji vrh, se srečen in 
prijetno utrujen ozre po narejeni 
poti... In kakor se ozre, opazi še višje 
gore, še večje izzive. Sedaj se več ne 
bojim dolge poti, vrtoglavih višin, 
sledim sledem in vem, po kateri stezi 
moram hoditi. Letim s petimi orli, ki so 
sposobni visoko poleteti, to so Glória 
Geszty, Roland Szabó, Marianne Szász, 
Mária Szalkai in dr. Edit Wohlmuth s 
soprogom dr. Gyulo Wirthom, oni so 
mojih pet frontnih direktorjev. No in 
seveda ptičji roj Irénke Kilián in Zolija 
Veresa. Vendar jim že sledijo vodilni 
galebi: László Harrer, Irén Kassai, 
Benőné Mészáros, Schuszterjevi, 
Balázs Laibl, Jolika Szenttamási, József 
Raduly, Lóri Hlavathy, Marika Fábos, 
Klári Merész, Seresovi in ostali v 
globini, vendar lahko kadarkoli poletijo 
visoko, kot orli. Če mi bodo sledili po 
že pohojeni stezi, jih čaka vsebinsko 
bogato, pustolovščin polno in uspešno 
življenje.

Saj boste poleteli (soaring) z nami…! 
Naše geslo je: lahko poletim vse do 
zvezd!
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V kakšnem stanju je moja mreža?
Če bi želeli vedeti, v kakšnem stanju 
je vaše srce, potrebujete temeljit 
pregled pri kardiologu. Tudi če bi želeli 
vedeti za stanje svoje mreže, morate 
natančno proučiti obračun bonusov. 

Namenite trenutek zadnjemu delu 
obračuna, kjer boste našli vse svoje 
osebne in nemanagerske točke. 
A je vrednost rastoča? Kako se ta 
vrednost odraža v razmerju do istega 
obdobja v preteklem letu? Če vam je 
v bližnji preteklosti uspelo vzgojiti 
enega managerja, se bo vrednost 
vaših točk nekoliko znižala, saj se 
ustvarjeni promet novega managerja 

ne upošteva pri vas tako kot prej. Ali 
se bo vrednost točk začela ponovno 
dvigovati? Pomembno je, da je vsota 
nemanagerskih točk zmeraj okoli 50, 
saj je to zanesljiv znak, da se vaša 
mreža širi. Če se ta vrednost zelo 
zniža, ste lahko prepričani, da vaš 
posel nazaduje in je prišel čas, da na 
novo organizirate svoje delo. 

S stališča rasti in stabilnosti vašega 
podjetništva so izjemnega pomena 
osebne in nemanagerske točke. 
To so točke, ki izvirajo iz lastnega 
prometa in iz prometa tistih 
sodelavcev, ki ne spadajo k drugemu 
managerju.

Podjetništvo Forever:
Osebne in 
nemanagerske točke

Bill Lewis: Your FLP Business In 
Forever International
March 2006/issue 60.
PP. 20-21.
Fordította: Lenkey Zsuzsa
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Dokler nimate managerja v mreži, 
so vse vaše točke osebne oziroma 
nemanagerske, torej je vse vaše 
delo namenjeno njihovi rasti. Toda 
čim pridobite prvega managerja, 
se morate naučiti razporediti svoj 
čas. Nove managerje je treba še 
naprej brezpogojno podpirati, toda 
pomembno je, da ostane dovolj 
časa in pozornosti za podpiranje 
nemanagerskih skupin. 

Ta dejavnost je pa taka, kakršna je bila 
že pred tem: iskanje in ohranitev novih 
potrošnikov, iskanje in sponzoriranje 
novih distributerjev in zagotavljanje 
pomoči v sistemu lestvice nagrad. Čim 
sodelavec postane manager, mora biti 
sposoben, da bo sam vodja skupine, 
svoje sodelavce mora podpirati 
tako, kot se je učil od Vas. Po vsem 
tem boste sami imeli še več časa za 
podporo svojih skupin. 

Najpomembnejši elementi 
podjetništva so osebno sponzorstvo 
in gradnja skupine, zato je skupina 
oziroma aktivnost za 4 točke, ki daje 
upravičenost do vodilnega bonusa 
od ravni supervisorja, vsekakor 
življenjskega pomena. 

Sponzoriranje v poslu zagotavlja 
rast. Sponzoriranje ne pomeni samo 
pripeljati novih ljudi v podjetništvo. 
Pomembno je, da jih stalno 
usposabljamo, spodbujamo in jim 
pomagamo po lestvici marketinškega 
načrta. To predstavlja naše osebne in 
nemanagerske točke.

Razvoj skupine nazorno odraža 
spodnja primerjava: predstavljajte 
si neko novo podjetništvo, v 
katerem skupaj s sodelavci veslate 
in napredujete na ladji. Čim eden 
od distributerjev doseže raven 

managerja, se s svojo skupino 
presede na drugo ladjo in zdaj oni 
skupaj veslajo naprej. Če nimate 
dovolj nemanagerskih sodelavcev, 
boste potem le težko napredovali. 
Predstavljajte si, da vsak sodelavec 
postane manager in vas zapusti, da 
vesla naprej s svojo skupino na svoji 
ladji, Vi pa boste po vsej verjetnosti 
zaostali. Seveda se lahko izgovarjate, 
da niste imeli časa sponzorirati 
novih distributerjev, ker ste morali 
pomagati managerjem, toda končni 
rezultat bo kljub temu ta, da boste 
Vi zaostali (če vaši managerji niso 
dovolj samostojni, po vsej verjetnosti 
pa niso bilo dobro usposobljeni, da 
bi lahko postali voditelji …).

Če je Vaš cilj zdravo, rastoče podjetje, 
dolgoročno enakomerno povečevanje 
bonusa in stabilni prihodki, se 
osredotočite na svojo ladjo!
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Split/Trogir, Croatia
Forever Living Products International nenehno 
spremlja in podpira delo svojih sodelavcev pri 
izgradnji mreže, še posebno skrbno pomaga 
sodelavcem začetnikom, ki so krenili po poti 
popularizacije izdelkov Forever.

Osrednja pisarna Forever je za madžarske in južnoslovanske 
distributerske skupine vzpostavila motivacijski program 
Forever Holiday, ki daje zalet gradnji mreže sodelavcev 
začetnikov in zagotavlja posebne nagrade za tiste, ki 
sodelujejo v motivacijskem programu.

Pogoji motivacijskega programa:

1. V motivacijskem programu lahko sodelujejo vsi domači 
sodelavci, ki so se registrirali v letu motivacijskega programa, 
in sicer 1. junija 2006, in pozneje in izpolnjujejo pogoje za 
distributerja izdelkov (v našem primeru torej vsi tisti novi 
domači distributerji, ki so se registrirali po 1. juniju 2006).

2. Motivacijski program Forever Holiday se začenja 1. junija in 
traja do 31. avgusta istega leta.

3. Distributerji morajo v mesecih junij, julij in avgust doseči 
vsaj raven supervisorja. Distributer mora v vsakem mesecu 
uvrstitve doseči štiri točke aktivnosti (aktiven mora biti od 
prvega popolnega meseca, seveda pa morajo biti tisti, ki se 
registrirajo avgusta, aktivni že v avgustu).

4. V Programu motivacije lahko sodelujejo tudi responzorirani 
distributerji. 

Uvrščeni distributer lahko s svojim zakoncem/partnerjem 
sodeluje v motivacijskem programu, podjetje zanju 
pokriva potne stroške, stroške sodelovanja in prenočišča 
za Rally.

Osnutek programa:

29. septembra 2006, petek:  

–   odhod z avtobusom v Trogir, 
Hrvaška večerja

– banket (za uvrščene/predavatelje)

30. septembra, sobota

– zajtrk v hotelu
–  od 9. ure – Od supervisorja do managerja trening 

(motivacijsko usposabljanje, Turbo Start) v Splitu
– 13.–13.30. ure – kosilo, bife
– od 13.30.–15.45. ure – usposabljanje 
– po 16. uri – počitek
–  od 19. ure Beach Party, predaja diplom (sodelujejo lahko 

tudi samoplačniki)

1. oktobra, nedelja 

– zajtrk v hotelu
– okrog 11. ure povratek z avtobusom

Nakup vstopnic:
Na razpolago je določeno število vstopnic tudi za distributerje 
ki se ne bodo uvrstili na Rally.
Usposabljanje priporočamo za supervisorje.
Kupite lahko dve vrsti vstopnic:
• vstopnica za usposabljanje
• vstopnica za Rally (usposabljanje+nočitev)



FOREVERFOREVERFOREVER HOLIDAY RALLY 2006
Split/Trogir, Croatia Bodite tudi Vi z nami na letošnjem 

Forever Holiday rallyju, v čarobnem 
hrvaškem primorju!!! 
Split/Trogir, 
29. 09.–01.10. 2006

www.fl pseeu.com
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Antioksidante imenujemo tiste 
tvarine v prehrani, s pomočjo katerih 
naš organizem nevtralizira proste 
radikale v celicah. 

Te molekule nastanejo pri normalni 
presnovi in škodljivo vplivajo na 
celice in tkiva, če njihovo število 
pod vplivom bolezni, strupov 
(zdravila, alkohol, droga!), staranja 
ali pretiranega sončenja naraste 
v organizmu. Fizična, psihična in 
duševna preobremenitev pospešuje 
razvoj prostih radikalov. 

Prosti radikali kar hitro stopijo v 
kemično reakcijo z molekulami, ki 
so v njihovi bližini in te poškodujejo 
tako, da se  spremeni njihova 
zgradba – oksidirajo – kar vpliva na 
njihovo delovanje.   

Učinek prostih radikalov:
- poškodujejo genski material v 
celičnem jedru in spodbujajo razvoj 
nepravilnosti in rakastih obolenj

-  zaradi oksidacije holesterola v krvi 
se ta vgradi v žilno steno aorte in 
povzroči nalaganje

- privede do nastanka sive mrene

-  nastane motnja v imunskem 
sistemu

- začetek vnetja sklepov
- vidno je rano staranje 

Vloga antioksidanta:
Človeški organizem tudi sam 
proizvaja snovi z antioksidantnim 
učinkom, ki nevtralizirajo učinek 
prostih radikalov. Vitamini, minerali 
in tvarine, ki se nahajajo v prehrani 
rastlinskega izvora so pomembni tudi 
s tega vidika, zato je za ohranjanje 
zdravja pomemben vnos le-teh v 
organizem.   

Antioksidanti po naravno poti 
nevtralizirajo učinek prostih radikalov. 
Vzpostavi se delovanje celic, izginejo 
znaki bolezni in celice, tkiva pravilno 
opravljajo svojo funkcijo.

Kje je mesto antioksidantov? Katere 
snovi učinkujejo kot antioksidanti? 
Te lahko razdelimo na štiri 
velike skupine.

1.  Vitamini

Vitamini D, K, B in vitamini  C, E, A, ki 
učinkujejo kot antioksidant. 

DR. MÁRIA FÁBIÁN
managerka

Zmeraj se mi je zdelo 
pomembno, da bi spoznali 
delovanje našega 
organizma, saj nam bo 
tako precej bolj jasno, s čim 
in zakaj dosežemo uspeh 
pri ohranjanju našega 
zdravja. Naredimo red med 
opredelitvami!

Antioksidanti
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Pri ljudeh ki so izpostavljeni stresu, 
ki jemljejo zdravila in pri kadilcih 
je potrebno količino vitamina C 
dopolnjevati v bistveno večji 
količini. Ta varuje pred rakom, 
ohranja zdravje sklepov in kit, 
krepi stene kapilar in pomaga pri 
preprečevanju nahoda. Z jemanjem 
lahko blažimo utrujenost.

Vitamin E , je „vitamin mladosti”. 
Krepi odpornost organizma, 
blaži utrujenost. Pomaga pri 
preprečevanju spontanih splavov in 
preprečuje nastanek krvnih strdkov. 
Varuje pljuča, skupaj z vitaminom 
A varuje pred škodljivimi vplivi 
prek dihalnih poti ter preprečuje 

oksidacijo nenasičenih maščobnih 
kislin, vitamina C, vitamina A in 
selena v organizmu. Preprečuje 
proces mišične distrofije in odmiranje 
rdečih krvničk. 

Vitamin A ugodno vpliva na vid, 
ohranja zdravje kože, las in nohtov. 
Krepi odpornost sluznice. V precejšnji 
meri poveča obrambno sposobnost 
organizma zoper okužbe. 

2. Minerali  

Za zdrav organizem potrebujemo 60 
vrst, od katerih je 22 nepogrešljivih, 
glede na velikost sedem makro in 
petnajst mikroelementov.

Npr. kalcij, fosfor, jod, železo, 
magnezij, kalij, krom, molibden 
ter kot učinkovit antioksidant 
selen, mangan, cink in baker. 
Poudarila bi pomen selena, ki nas 
varuje pred rakom, saj je odgovoren 
za celovitost genov (DNK). Poleg 
tega blaži simptome sive mrene, 
herpesa in lupusa. Selen je precej 
učinkovitejši če ga jemljemo skupaj z 
vitamini A in E.

Mineralne snovi, ki učinkujejo kot 
antioksidant, lahko nadomestimo 
s pripravki, ki vsebujejo naravne 
mineralne snovi, z multivitamini, z 
uživanjem zelenih rastlin, s pripravki, 
ki varujejo tudi oči.
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3. Zdravilna rastline

Našo prehrano lahko dopolnimo z 
uživanjem najrazličnejših zdravilnih 
rastlin. Služijo za preprečevanja 
nastanka številnih težav, bolezenskih 
znakov. Široko so znani učinki npr. 
borovnice, materine dušice, ginsenga 
in česna. 

Rastline, ki učinkujejo kot 
antioksidant, vsebujejo biološko 
aktivne substance, s katerimi smo 
dosegli pomembne rezultate pri 
ohranjanju zdravja. Celo to smo 
zaznali, da jih lahko uporabimo za 
izboljšanje imunskega sistema, pri 
preprečevanju nastanka vnetij in 
pogostih okužb.    

Ena od značilnih bolezni našega 
časa je rak. V boju zoper nastanek 
raka imajo pomembno vlogo 
zdravilne rastline, ki učinkujejo kot 
antioksidant, kot primeroma: aloja 
vera, licium , ginko biloba, granatno 
jabolko, mangostan.

Z uživanjem zelenja in zdravilnih 
rastlin zagotavljamo našemu 
organizmu precejšnjo zaščito. 
Nabavimo in uživamo jih lahko v 
obliki različnih napitkov in izdelkov.
 
4. Kategorija ostali, v katero 
uvrščamo elemente, ki so za naše 
zdravje vsekakor pomembni, jih pa 
med zgoraj navedene ne moremo 
uvrstiti. Takšno je primeroma ribje, 
skupina neškodljivih črevesnih 
bakterij, aminokisline, kot 
elementi za gradnjo beljakovin in 
fitosubstance (npr. flavonoidi, 
ksantoni), Q10.

Fitosubstance (npr. flavonoidi) 
so naravne molekule, biološko 
aktivne substance, ki se nahajajo v 
rastlinah. Izkušnje kažejo, da krepijo 
delovanje imunskega sistema, 
zmanjšujejo nastanek krvnih strdkov, 
uravnavajo nivo holesterola in 
hormonov, spodbujajo delovanje 
jetrnih celic in tako se krepi funkcija 
nevtraliziranja strupov. 

Veliko flavonoidov vsebujejo agrumi, 
grozdje, plava robida, borovnice. 
Zato jih lahko pogumno uporabljamo 
za preprečevanje nastanka zgoraj 
navedenih težav in kot dopolnilo pri 
zdravljenju za blažitev bolezenskih 
znakov.

Q10 je poseben temeljni element celic. 
To je snov ki pomaga pri „delovanju 
encimov” pri procesu presnove, kjer 
obstaja stalno delovanje. To je srčno-
žilni sistem, imunski sistem, živčni 
sistem, ki neprekinjeno funkcionira 
štiriindvajset ur na dan. Seveda 
potrebujejo to snov tudi vse druge 
naše celice, toda prav tu je izjemnega 
pomena. 

Q10 lahko uživamo skupaj z 
zdravilnimi rastlinami. V tem primeru 
bomo v veliki meri olajšali delovanje 
srca in živčnega sistema. 

Skratka, poleg nekaterih vitaminov 
in  mineralov učinkujejo številne 
zdravilne rastline in številna sadja kot 
antioksidanti.  

Želim vam veliko zdravja!

Drage bralce opozarjam, da 
posredovane informacije in 

ugotovitve niso strokovno stališče 
Državnega zavoda za zdravila. Poleg 
tega niso napotek za terapevtsko 
delo zdravnikov!

Govorim o izkušnjah, ki so jih o 
snoveh, ki jih zasledimo v naravi, 
zbirali stoletja, tisočletja in katere 
sem v svojem okolju preizkusila  
tudi sama.  

Založnik: 
Forever Living Products  

Magyarország Kft.

Uredništvo: 
FLP Magyarország Kft. 

1067 Budapest, Szondi u. 34.
Telefon: (36-1) 269-5373  

Faks: (36-1) 312-8455

Glavni urednik: 
Dr. Sándor Milesz

Urednik: 
Valéria Kismárton,  

Zsuzsanna Petróczy, Kálmán Pósa

Tiskarska dela: 
Tipofill 2002 kft.

Tiskarna: 
Veszprémi Nyomda Zrt.
Izide v 48 750 izvodih

Fotografije na platnicah: 
Dr. Sándor Milesz

Pisci člankov nosijo vsakršno  
odgovornost za svoje članke.

Vse pravice pridržane!

Prevajalci, lektorji: 
albanski: Dr. Marsel Nallbani

hrvaški: Darinka Aničić,  
Anić Antić Žarko  

srbski: Tóth-Kása Ottília, Molnár Balázs, 
Meseldžija Dragana

slovenski: Jolanda Novak Császár, 
Eurotranslate Ljubljana
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Spet so tu poletne počitnice in spet objavljamo povabilo za udeležbo na 
poletnem konjeniškem taboru, ki ga že več kot desetletje organiziramo 
z velikim uspehom. Prijavite se lahko po telefonu 06-32-485-300, in 
sicer za naslednje termine: 25. 06. – 01. 07., 02. 07. – 08. 07., 09. 07. 
– 15. 07., 16. 07. – 22. 07., 23. 07. – 29. 07., 30. 07. – 05. 08. 2006.

Predstavitev tabora: Tabor izvajamo v tedenskih izmenah v hotelu 
za turiste oziroma v konjušnici hotela dvorca Szirák. Udeleženci tabora 
so otroci, stari od devet do šestnajst let. Namestitev je v turističnem 
hotelu v dve- oziroma triposteljnih sobah. V sobah se nahaja umivalnik 
s hladno vodo, v vsakem nadstropju so na razpolago skupni kopalniški 
prostori s prho.

Izmene se začenjajo ob nedeljah, udeleženci morajo v 
dvorec prispeti med osmo in dvanajsto uro. Tu otroke od 
staršev prevzamejo vzgojitelji. Tabor se začne s kosilom. 

Prvega dne (v nedeljo popoldan) 

je že organizirano jahanje. Tega dne ocenimo jahalno znanje in 
sposobnosti otrok, tu se odloča tudi o tem, kdo lahko že jaha na 
terenu oziroma kdo bo začel v oboru.

Jahanje je dvakrat dnevno, dopoldne in popoldne. V vmesnem 
času se z otroci ukvarjajo vzgojitelji. Tabor se konča v soboto zjutraj 
(zadnji obrok je zajtrk). Otroke je treba prevzeti do desete ure. 
Hotel zagotavlja dnevno tri obroke, varstvo otrok ter strokovne 
inštruktorje za jahanje.  Izmeno organiziramo, če je prijavljenih vsaj 
petnajst oseb! Sprejemamo tudi čeke za letovanje.

Cena enotedenskega konjeniškega tabora z inštruktorji, vzgojitelji 
in polno oskrbo, od nedelje do sobote, je 44.900.-Ft, v ceno je 
zajet tudi DDV.

Upam, da smo vas uspeli zainteresirati in pričakujemo vašo 
čimprejšnjo prijavo.

Konjeniški poletni tabor v hotelu dvorcu Szirák
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