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Na letošnjem Evropskem Rallyju 
v Cannesu na jugu Francije sem 
slišal prijetno zgodbico, ki bi jo 

rad delil z vami. Avtor te zgodbice je 
neznan, toda njen nauk je jasnejši od 
belega dne. 

Neka uboga starka je lepega dne 
ob ograji opazila tri starce. Takoj je 
videla, da so lačni, zato jih je prijazno 
povabila v hišo, da jih pogosti. Toda 
oni so njeno prijazno povabilo zavrnili 
z obrazložitvijo, da bodo v hišo stopili 
le, če je doma tudi gospodar. Starka je 
odgovorila: »Mož je na vrtu, takoj ga 
pokličem.« 

»Preden pokličete moža, nam 
dovolite, da se predstavimo. Moje 
ime je Bogastvo, eden od prijateljev 
je Uspeh, drugi pa je Ljubezen. V hišo 
lahko stopi le eden od nas. Skupaj z 
možem se morata odločiti, kateri bo 
ta, ki ga bosta povabila v hišo.«

Ko je starka vse to povedala možu, 
se je ta odločil takole: »Draga moja, 
povabiva k sebi Bogastvo!« Ženska 
se je malo zamislila, se vrnila k trem 
starcem in po tehtnem razmisleku 
rekla: »Odločila sva se, da v hišo 
povabiva Ljubezen!«

Ljubezen se je dvignil in krenil proti 
hiši. Sledila sta mu še druga dva 
tovariša. Starka je presenečena 
vprašala Bogastvo in Uspeh: »Jaz 
sem povabila Ljubezen, kako to, da 
prihajate vsi trije?« Nato so starci 
odgovorili: »Če bi povabili Bogastvo ali 
Uspeh, bi druga dva ostala zunaj. Toda 
ker ste se odločili, da v hišo povabite 
Ljubezen, prihajamo vsi trije, saj ga 
vsepovsod spremljamo. Kamor koli gre 
Ljubezen, ga spremljata Bogastvo in 
Uspeh!«

Poučno je, kako modre so včasih 
ženske, toda zgodba skriva tudi druge 
nauke. Zame je bistvo sporočila v 
tem, da ne glede na to, kaj počnemo, 
moramo to početi z ljubeznijo. 
Pomislimo samo na tista naša 
opravila, ki jih radi delamo. Pa naj bo 
to igranja golfa, vrtnarjenje, FLP ali 
šah, zmeraj deluje isti mehanizem. 
Recimo, da je vaš hobi igranje golfa. 
Po vsej verjetnosti boste že ob prvi 
priložnosti uživali v igri in to kljub 
temu, da niste bili najuspešnejši. Toda 
ker ste temu namenjali vse več časa, 
ste postajali vse bolj uspešni. In tem 
bolj vam je igranje uspevalo, tem 
bolj ste v njem uživali in bolj in bolj 
ste igro spoštovali. Danes ste gotovo 
boljši igralec, kot ste bili na začetku.  

Podoben princip deluje tudi v naši 
dejavnosti Forever! Za trenutek se 
posvetimo našim najuspešnejšim 
distributerjem. Vsi radi počnejo to, 
kar delajo. Z veseljem delijo svoje 
izkušnje in naše izdelke z vsemi in 

najdejo veliko veselja v vseh tistih 
nagradah, ki jih za opravljeno delo 
v dejavnosti Forever prejmejo sami, 
njihovi ljubljeni ali poslovni partnerji. 
Ko v zvezi z delom, podjetništvom 
ali poslom spregovorim o ljubezni, 
seveda ne mislim na tisto globoko 
čustvo, ki ga čutimo do svoje družine, 
do svojih ljubljenih. To je prej neka 
strast, ki nas žene, da namenimo 
čas in energijo naši dejavnosti, da si 
prizadevamo biti vse bolj uspešni. 
Mehanizem deluje: čim več časa 
namenjamo učinkovitemu delu v FLP, 
tem boljši in uspešnejši bomo. Čim 
več pozitivnih povratnih informacije 
prejmemo, tem več časa bomo 
namenjali tej dejavnosti, in čim več 
časa bomo namenili svoji dejavnosti, 
tem uspešnejši bomo. In na koncu, ko 
bodo rezultati vse boljši, bosta rasla 
naša ljubezen in strast do dela in krog 
se ne bo nikoli zaprl. 

Ali imate vi radi svoje delo? Jaz 
ga imam zelo rad! Naše podjetje 
zagotavlja neskončne možnosti, da 
bi postali uspešni in bogati, da lahko 
živimo tako, kot si želimo. 

Tako kot je naredila starka: naj bo v 
naši vsakodnevni dejavnosti ljubezen, 
sreča in bogastvo pa ji bosta sledila!

REX MAUGHAN

To morate imeti radi!
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Dragi bralec! Ko ste se prvič 
srečali s podjetništvom Forever, 
vam je po vsej verjetnosti 

marsikdo govoril, da je to podjetništvo 
zelo zahtevno, da je to podjetništvo, 
kjer vlada trda poslovna konkurenca. 
Zasuli so vas s številkami, z odstotki in 
nivoji, nekateri Vam nenehno govorijo 
o poslovnih korakih, o stopnicah. 
Nekateri izmed tistih, ki za razliko od 
Vas, niso imeli poguma začeti, Vas bodo 
zasuli s koristnimi nasveti, Vas skušali 
pregovoriti, Vam dokazati, da to ne 
deluje, da to pač ni za Vas. 

Dejstvo je, da je to podjetništvo polno 
pasti, toda delo je obenem polno takih 
lepot, ki jih drugje, na drugih delovnih 
mestih ne bomo našli. Podjetništvo 
Forever temelji na človeških odnosih, na 
medsebojnem zaupanju in razumevanju, 
pozornosti in vzajemni predanosti. 
Za tem podjetništvom zmeraj iščemo 
… dihajočega, čutnega, čutečega, 
pozornega, ljubezni željnega Človeka. 
Če želi kdo postati resnično uspešen v 
podjetništvu Forever in v dosedanjem 
življenju ni znal vzpostaviti stikov z 
ljudmi, ni bil sposoben vzpostaviti 
resničnega odnosa, ni bil sposoben 
komunicirati, se lahko vsega tega nauči. 

Vsak človek ima te sposobnosti, le na 
površje jih je treba spraviti, le osvoboditi 
jih je treba.  

Razmišljajmo skupaj, predstavljamo si, 
da stojimo sredi neke skupine in vsak v 
tej skupini pričakuje od nas kaj dobrega, 
lepega, kako pomoč. Kaj sploh moramo 
storiti? Opazujmo. Bodimo tiho in jim 
prisluhnimo. Poslušajmo, kaj bi sploh 
radi, zakaj sploh živijo tu na Zemlji. Z 
morebitnimi vprašanji jim pomagajmo 
spregovoriti. Naj spregovorijo o svoji 
družini, o otrocih, v kolikor še nimajo 
družine, o pričakovanjih in o svojih 
predstavah prihodnosti, mi pa jim 
pozorno prisluhnimo, vsakemu posebej, 
potrpežljivo. Svoje znanje osredotočimo 
na to, kako bi lahko, s čim in komu 
pomagali k boljšemu življenju. Če se 
bomo osredotočili na to, bo tudi naše 
življenje lepše in bolj uspešno, saj ima 
vse to na nas ljudi vzajemen vpliv. 

Vsakdo išče najprimernejšo metodo 
za izgradnjo svojega podjetništva. 
Opazujmo tiste, ki so že uspešni med 
nami. Opazujmo in analizirajmo 
vpliv skupinskih usposabljanj, učinke 
prireditev Forever in se učimo. Učimo 
se drug od drugega, od tistih, ki že 

poučujejo to, kar bi mi resnično radi 
slišali oziroma nam je že nekje znano, je 
prirojeno, le da ni prišlo v ospredje naše 
pozornosti.  

Opazujmo, iščimo in si medsebojno 
pomagajmo. Če bomo to počeli, 
bomo uspešni ljudje, bo uspešno naše 
podjetništvo Forever in ko bomo že imeli 
dovolj znanja, predajmo to znanje tudi 
drugim. Predajmo….

Naprej FLP Madžarske!

DR. SÁNDOR MILESZ 
državni direktor

Išči Človeka…
„Čudeže ki jih iščemo, nosimo v sebi.” (Eric Butterworth)
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Državni direktor dr. Sándor Milesz 
je v svojem pozdravnem nagovoru 
obudil spomine na najpomembnejši 
dogodek za Forever Madžarske in 
južno-slovansko regijo, na Evropski 
Rally in na odru smo lahko pozdravili 
naše sodelavce, safirna managerja 
Józsefa in Mariko Szabó, imetnike 
pete največje mreže v Evropi, našega 
diamantno safirnega managerja 
Miklósa Berkicsa, soaring 
managerje Istvána Halmija in 
Rito Mikolo, brez katerih bi si težko 
predstavljali našo uvrstitev na prvo 
mesto na Evropskem Spirit Awardu. 

Prepričali smo se o pomembni vlogi 
Izobraževalnega in storitvenega centra 
Sonya pri izgradnji mrež in prisotni 
so si lahko ogledali nekaj posnetkov 
tega centra, nazadnje pa nas je 
Attila Pataky s TV reportažo 
seznanil z domačimi skrivnostmi 
uporabe aloje vere. 

Zmagovalci programa Clean 
and Lean so na odru športne arene 
prevzeli zaslužene nagrade. Zmagovalci 
programa Clean and Lean 2006: tretje 
uvrščeni Sándor Pattzai je prejel 
nagrado, mali paket Clean & Lean + 
3 preglede v Centru Sonya. Na drugo 
mesto se je uvrstil Zoltán Siklós, ki je 
za nagrado prejel veliki paket Life Style 
+ 3 preglede v Centru Sonya. Prvo 
mesto je zasedel dr. Gyula Rosner, ki 
je za nagrado prejel fitnes vikend paket 

v hotelu Kastely Szirák.
Oder Forever sta zasedla svetovna 
prvaka v plesu Gergely Gyurka in 
Dávid Krizsai, ki sta nam predstavila 
svoje izjemne dosežke, za kar ju je 
hvaležno občinstvo nagradilo z burnim 
aplavzom. Fantoma čestitamo! 

Naša sodelavka managerka dr. Maria 
Fábián je v svojem predavanju 
spregovorila o tistih preprostih in 
zapletenih tvarinah, ki jih v našem 
okolju zasledimo v naravni obliki, 
v rastlinah. To so snovi, ki varujejo 
človeški rod pred škodljivimi vplivi, 
pred prostimi radikali, ki so sposobni 
uničiti človeški organizem. Te varovalne 
snovi so antioksidanti, katerih vloga 
je izjemnega pomena pri ohranjanju 
človeškega rodu. Čestitamo za izjemno 
natančno in poglobljeno predavanje! 

Pod vodstvom naše sodelavke, 
managerke dr. Edit Schleppné 
Käsz, smo prisluhnili izkušnjam z 
izdelki, ki so nas prepričali, da se 
resnično splača delati, saj rezultati 
govorijo sami zase. Prijeten občutek 
je bil opazovati številne zdravnike na 
odru Forever, ki so v obliki dopolnilne 
ali glavne dejavnosti že doslej veliko 
naredili za Forever, saj so oni tisti, ki 
zagotavljajo stabilno strokovno ozadje. 
Zahvaljujemo se jim za delo!

Na odru je sledila razglasitev skoraj 
neskončne vrste vseh v aprilu in maju 

ARANKA VÁGÁSI  
članica Senior Presidents Cluba
MIKLÓS BERKICS 
član Royal Presidents Cluba
diamantno safirna managerja
voditelja programa

V športni areni v Budimpešti 
se je 24. junija 2006, kljub 
veliko vročini zbralo več tisoč 
ljudi in naša diamantno safir 
managerja Aranka Vágási 
in Miklós Berkics sta kot 
voditelja programa odprla še 
en izjemen dan Forever. Na 
ta dan smo prvič preizkusili 
nov, s spektakularno tehniko 
opremljen oder Forever 
Madžarska, ki je tega dne 
požel navdušenje prisotnih. 

FOTO: ERIKA TÓTH
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uvrščenih supervisorjev, sledil je 
izjemen trenutek in ne le za tiste na 
odru, temveč tudi za slavljence med 
občinstvom, saj vsaka posamezna 
uvrstitev na določeno raven odraža 
predano delo celotne ekipe. 

Prvi del Forever Success Day smo 
zaključili z razglasitvijo assistant 
managerjev, sledil je pozdrav 
uvrščenih, skupinski posnetek, nato 
pa so na oder prišla darila in cvetje ter 
zaslužena priznanja.

Po odmoru nam je prijetne trenutke 
pričaral koncert skupine Mona 
Lisa, ki ga je posnelo več televizijskih 
družb. Izjemno spektakularen koncert 
je spremljal aplavz in petje občinstva. 
Zahvaljujemo se umetnicam Ildikó 
Jakab, Adéli Mészáros in Krisztini 
Dörnyei za predstavo, v kateri smo 
resnično uživali! 

Po predstavi je sledilo predavanje 
naših novih managerjev, območnih 
direktorjev v Budimpešti Zsuzse 
Lenkey in Pétra Lenkey, ki sta 
v svojem predavanju izžarevala 
zadovoljstvo, da sta v našem podjetju 
dosegla nivo managerja. Rezultati 
njunega vztrajnega dela so lahko za 
primer številnim graditeljem mrež, 
izjemno zanimiv način predavanja pa 
je prevzel celotno občinstvo. 

Naša nova senior managerka, 
sodelavka Krisztina Király je v 
svojem predavanju spregovorila o 
poti, ki jo je prehodila, da bi dosegla 
nivo senior managerja, o poti, ki zanjo 
predstavlja stopničko, posamezen 
korak na poti uspeha. Zmeraj je uspela 
premagati ovire, ki so se znašle na tej 

poti in tako ji je uspeh zagotovil, da se 
je dvignila na zasluženi nivo. 

Na odru so sledile kvalifikacije 
zmagovalcev Kluba osvajalcev. 
Skupaj smo proslavili aprilsko uvrstitev 
managerja Zoltána Molnárja 
na prvo mesto in majsko uvrstitev 
managerjev Ferencné Szabó in 
Ferenca Szabója na prvo mesto, 
nakar je bila na vrsti kvalifikacija naših 
novih managerjev. 

Po spektakularni kvalifikaciji managerjev 
je sledila kvalifikacija senior in 
soaring managerjev. Aprila sta 
nivo soaring managerja dosegla 
Tibor Radóczki in dr. Ilona Gurka 
Radóczkiné, kot senior managerja 
sta se kvalificirala Károly Léránt in 
Edina Tóth Lérántné. Čestitamo 
našim na novo uvrščenim sodelavcem!

Po kvalifikacijah je polkovnik dr. János 
Karászy-Kulin dr. Sándorju Mileszu 
slavnostno predal naslov Centucky 
Colonel.

Ob zatemnjenem odru se je pričel 
fantastičen program, pravi show, 
prava parada razkošja barv Sonya 
Colour Cosmetics. Ob zvoku 
čudovitih melodij smo si lahko v 
ogromni dvorani Arene ogledali 
nepozabne barve, pričeske, obleke 
in modele. Na odru so druga drugi 
sledile barve, ena lepša od druge, in 
razkril se nam je čaroben svet, ki ga je 
možno ustvariti le z našim sistemom 
Sonya. Hvala vsem sodelujočim: 
plesni skupni Positive Force, 
Projektni skupini Ženska štirikrat 
– Piroski Bucsuházy, Antónii 
Kolyvek, Adrienni Körtvély in 

Magdolni Teigesser , vizažistki 
Ági Horacsek, frizerju Róbertu 
Mokosu in režiserju Zsoltu 
Frenkóju. 

Po viharnem show programu sta 
na oder stopila soaring managerja 
Emőke Ótos in Ádám Kibédi, ki sta 
v svojem predavanju nazorno prikazala 
uspehe, dosežene v Forever, stebre, na 
katerih temeljijo ti uspehi in graditelje 
mrež, brez katerih ne bi bilo mogoče 
doseči tega uspeha. Občinstvo arene je 
uživalo v njunem predavanju. 

Soaring manager član Presidents 
cluba Tibor Éliás je spregovoril o 
velikanskih svetovnih priložnostih, 
ki jih skriva Forever, o poslovni, 
prijateljski in človeški priložnosti, 
ki nam odstre svet in v katerem 
lahko svoje podjetništvo gradimo do 
neskončnosti: »Meja je modro nebo.« 

Predavatelj mrežnega marketinga 
Tibor Virág je na zanj značilen 
profesionalen in duhovit način pritegnil 
pozornost več tisoč sodelavcev 
graditeljev mrež in podal odgovore na 
vprašanje, ki si jih največkrat zastavijo 
novi v gradnji mrež in obenem 
podal rešitev: rešitev se skriva v Vas 
samih. Hvala našim predavateljem 
za prizadevanja, ki so ji vložili in še 
vlagajo v Forever.  

Ob zaključku Forever Success Day 
je sledila uvrstitev novih assistant 
supervisorjev, ki so potrpežljivo, 
skoraj eno uro, od državnega direktorja 
prevzemali priponko, ki ponazarja 
njihov prvi velik korak. Naj jim bo ta prvi 
korak začetek dolgega niza korakov v 
njihovem življenju Forever! Hvala!
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Domačina prireditve Success Day 
sta bila naša izjemno uspešna senior 
manager sodelavca Milena in 
Milenko Petrović. Njuno uspešno 
delo je krasen primer tega, kako je 
možno z vztrajnostjo, prizadevnostjo 
in s sodelovanjem vseh članov mreže 
doseči izjemne rezultate. Hvala za 
odlično delo naših senior managerjev in 
upamo, da bodo njihovi uspehi tudi v 
bodoče ostali tako očitni. 

Naše sodelavce je prisrčno pozdravil 
območni direktor FLP Srbije, Branislav 
Rajić. Izrazil je zahvalo vsem, ki so v 
preteklih mesecih na dostojen način 
zastopali Srbijo v okviru Madžarske 
in južnoslovanske regije na prireditvi 
Evropski Rally, organizirani v Nici in 
Cannesu. Spomnil nas je, da nas konec 
septembra čaka še Spodbujevalni 
program Holiday Rally, ki bo organiziran 
na hrvaški obali. 

Igralec beograjskega gledališča Terazije, 
Dragan Vujić-Vujke je imel svoj 
prvi nastop na naši prireditvi. Uživali 
smo v njegovih igralskih in pevskih 
sposobnostih in v tem, kako je na 
nevsakdanji način podal pesmi skupine 
»Legende«. S svojim humorjem je do 

solz nasmejal naše sodelavce in upamo, 
da bomo tudi v bodoče imeli priložnost 
gostiti tega izjemnega igralca. 

Zahvaljujemo se naši manager 
sodelavki dr. Dušanki Tumbas za 
njeno strokovno vodenje programa 
in za vso tisto nesebično pomoč, s 
katero je zagotavljala pomoč vsem 
tistim, ki so bili voljni svoje izkušnje z 
uporabo izdelkov podeliti s številnim 
občinstvom.

Naš prebavni sistem je obrat, ki brez 
prekinitve obratuje dan in noč. Številna 
dejstva otežujejo njegovo delo in to 
lahko privede do resnih zdravstvenih 
težav. Dr. Snežana Kontra  je v 
svojem predavanju natančno in strnjeno 
prikazala široko paleto učinkovin 
izdelkov FLP, ki so zelo pomembni 
pri preprečevanju nastanka škodljivih 
vplivov na prebavni sistem in pri 
pravočasnem odkrivanju neugodnih 
sprememb. 

Na odru smo pozdravili sodelavce, 
kvalificirane na raven supervisorja, 
assistant managerja in managerja 
in smo jim zaželeli veliko uspeha pri 
njihovem delu. 

MilEna PETrOvić in 
MilEnKO PETrOvić 
senior managerja
voditelja programa

niti zadušljiva vročina 
ni preprečila najboljšim 
sodelavcem Forever 
living Products srbije, 
da s svojo prisotnostjo 
počastijo najnovejši biser 
našega podjetja – našo 
vsakomesečno prireditev, 
ki jo od sedaj dalje lahko 
pozdravljamo kot 
success Day.

FOTÓ: ALEKSANDAR OLĆAN

Dobra organizacija 
je pol uspeha 
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Prizadevanja skupine Kulturnega 
društva »Dimitrije Tucović« za 
ohranjanje tradicionalnih plesnih 
običajev so znana po vsej državi. Z 
mladostniškim zanosom, s svojo lepoto 
in očarljivo predstavo so v veliki meri 
pripomogli k svečanemu vzdušju Doma 
sindikatov. 

Na poti, ki vodi do največjega uspeha, 
nas vodi vera v uresničitev naših želja. 
Tekom našega dela iz dneva v dan 
pridobivamo izkušnje, s katerimi si 
zmeraj postavljamo nove in nove cilje. 
Naši rezultati so odraz vložene energije, 
vzpodbujanja in podpore sodelavcev 
in sponzorjev. Dušanu Pavloviću, 
svetovno znanemu strokovnjaku 
za kvaliteto izdelkov in profesorju 
na fakulteti v Združenih državah, 
dolgujemo veliko zahvalo. Upamo, da 
bomo tudi v bodoče lahko nadaljevali 
naše tvorno sodelovanje s svetovno 

znanim strokovnjakom, saj bi s tem 
zagotovil izjemno pomoč nadaljnjemu 
razvoju našega podjetja.  

Iz srca čestitamo tistim sodelavcem, 
ki so se uvrstili na raven managerja 
in novim članom Kluba osvajalcev. 
Želimo jim, da bi svoje delo v FLP tudi v 
prihodnje tako predano nadaljevali. 

Naša sodelavca Danijela in Vladimir 
Barnak sta dosegla raven senior 
managerja. Njuna pot do uspeha je 
tlakovana z ekipnim delom. Poleg 
kvalifikacij za senior managerja sta 
obenem nova zmagovalca programa 
za spodbujanje nakupa osebnega 
avtomobila! Čestitamo! 

Dovoli, da tvoje sanje poletijo visoko, 
da letiš visoko do uspehov s tistimi 
možnostmi, ki ti jih zagotavlja FLP. 
Mozaik FLP je sestavljen iz številnih 

čudovitih potovanj, prijateljstev, iz 
perfektnega marketinga in iz najbolj 
kvalitetnih izdelkov. O tem nas je v 
svojem predavanju prepričala naša 
sodelavka soaring managerka članica 
Presidents cluba Dragana Janović, 
saj je s svojim možem Mišom in s svojo 
ekipo to vse že uresničila. 

Dobra organizacija je že pol uspeha. 
Naša soaring manager sodelavka Ljilja 
Milanović je v svojem predavanju 
prikazala pomembnost koledarja FLP, saj 
nas ta vodi do uspeha, nas privede do 
manjših in večjih predstavitev izdelkov 
in prireditev, do rednega izplačevanja 
bonusov in pokaže druge čudovite 
priložnosti, ki jih lahko našim sodelavcem 
zagotovi FLP marketinški načrt.  

Branislav rajić 
Regionalni direktor  

Forever Living Products Srbije 
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Spomnila nas je na tridesetletni obstoj 
FLP, ki s svojimi izdelki in poslovno 
priložnostjo pomaga spremeniti 
življenja ljudem po vsem svetu. 
Karmela se je zahvalila državnemu 
direktorju dr. Sándorju Mileszu, ki 
je s svojo prisotnostjo počastil našo 
svečanost, izrekel priznanje za delo 
in tako dal še dodatno spodbudo 
reškim managerjem. Potem ko je 
pozdravila prisotne sodelavce iz vseh 
koncev Hrvaške ter goste iz Slovenije 
in Madžarske, še posebej Miklósa 
Berkicsa in Tamása Bírója, je na 
oder povabila vodjo hrvaške pisarne, 
da bi nam poročal o dogodkih minulih 
treh mesecev.

Gospod Molnár László se je reškim 
sodelavcem zahvalil za prisrčen 
sprejem in organizacijo svečanosti. 
Reški in istrski managerji so s svojo 
dejavnostjo resnično zaslužni za to, 
da se dnevi izobraževanja enkrat 
letno organizirajo prav na Reki. Še 
posebej se je zahvalil dr. Albertu 
Keresztenyiju, ki je vložil ogromno 
dela v organizacijo in sprejem gostov.

V življenju pisarne je veliko novosti. 
Poleg izdelkov je aktualen program 

motivacije za supervisorje. Podjetje 
FLP nagrajuje uvrščene s tremi dnevi 
brezplačnega bivanja na Jadranu. Gre 
za program motivacije za tiste, ki še 
niso prišli do vrha. Malo je podjetij po 
svetu, ki nagrajujejo svoje začetnike. 
Forever Holliday Rally bo priložnost 
druženja za vse tiste, ki bodo junija, 
julija in avgusta dosegli raven 
supervisorja. Se že veselimo druženja 
z njimi.

Novost je še, da bo od meseca 
septembra v zagrebški pisarni delala, 
s polovičnim delovnim časom, 
profesionalna kozmetičarka in 
maserka, ki bo svoje tretmaje izvajala 
izključno z izdelki FLP.

Naš dragi gost, regionalni direktor FLP, 
nam je pripovedoval o tem, kaj mu je 
FLP prinesel v minulih devetih letih. 
FLP mu je pomagal pri uresničitvi sanj 
– od tistih najbolj skromnih do tistih, 
ki so se mu zdele nedosegljive. FLP 
mu je dal veliko prijateljev in znancev, 
ki jih verjetno nikoli ne bi spoznal, dal 
mu je življenjsko izkušnjo. Čas je bil 
prekratek, da bi lahko opisal, kaj vse 
je pridobil v teh devetih letih, zato je 
govoril samo o najljubših dogodkih, od 

KArMELA GoLUBoVIĆ
managerka
voditeljica programa

svečana prireditev FLP je 
bila že tretjič organizirana 
v reškem gledališču Fenice, 
program pa je izjemno dobro 
povezovala managerka 
Karmela Golubović. 

FOTOGRAFIJE: DARKO BARANAŠIĆ

FLP ti pomaga 
uresničiti sanje
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začetkov do danes. Zahvaljujemo se 
dr. Mileszu, ki je s svojo pristnostjo 
ovenčal ta dan in dokazal, kako 
pomembni so zanj pridni sodelavci te 
regije ter z nami podelil svoje izkušnje.

Mihaela in Toni sta člana 
popularnih Gustafov in voditelja 
studia za kreativne glasbene aktivnosti 
»Skroz music Oz« za malčke od 
petega do devetega leta starosti. 
Pripovedovala sta o svojih glasbenih 
začetkih in o vsem, česar so se skozi 
igro in simbole, primerne svoji starosti, 
naučila o pihalnih instrumentih. 

Dr. Jasna Žirovnik nam je 
predstavila, kako moramo svojo 
kožo pripraviti za poletje. Iz njenega 
poučnega predavanja smo izvedeli 
vse o koži, o njeni funkciji ter o tem, 
kako jo ščititi skozi vse leto, še posebej 
poleti. Široka paleta izdelkov FLP nam 
je v pomoč pri zunanji in notranji negi 
kože. Dr. Žirovnik nam je povedala tudi 
o tem, katere izdelke FLP uporabiti pri 
opeklinah, posebej pa je spregovorila 
o zaščiti občutljive otroške kože. 
Zahvaljujemo se doktorici Jasni za 
koristno predavanje. 

Tamás Bíró je eden najuspešnejših 
graditeljev mreže FLP. Tamás spada 
k ekipi, ki beleži največjo rast. Vsak 
drugi mesec organizirajo velike 
seminarje in lepo je biti član skupine, 
ki tako raste. Tamás je posebej 
poudaril pomen izobraževanja in 
branja. Na Madžarskem pride na 
vsakega prebivalca v povprečju letno 
ena knjiga. Člani njegove strukture 
preberejo po eno knjigo na teden. 
Z branjem in učenjem dobivamo za 
petdeset odstotkov več informacij 

in znanja ter seveda za petdeset 
odstotkov več zaslužka kot povprečen 
državljan. Da bi bili še uspešnejši, 
berite in se učite, nam je sporočil 
Tamás Bíró.

Nadaljevali smo z izkušnjami 
uporabnikov, ki jih je povezoval dr. 
Albert Keresztényi. Albert je oseba, 
ki živi FLP. Njegovo ogromno znanje in 
izkušnje pa so neskončno pomembni 
za slehernega člana in uporabnika. 
Albert je zmeraj pripravljen svoje 
znanje nesebično podeliti z vsakim 
uporabnikom izdelkov, naše izkušnje pa 
dopolnjuje s svojimi koristnimi nasveti. 
In to na svoj izredno dinamičen in 
duhovit način, tako kot to zna samo on 
in zaradi česar je tako priljubljen med 
sodelavci.

Po odmoru in prijetnem druženju na 
soncu pred gledališčem smo prisluhnili 
enim od najuspešnejših slovenskih 
managerjev oziroma senior 
managerjev, Tanji Jazbinšek ter 
Jožici in Miranu Arbeiterju, ki so 
zapeli v zboru. Na glasbeno podlago 
pesmi Marina, Marina, Marina so 
sestavili tekst himne FLP »Forever, 
Forever, Forever! V mreži smo tvoji 
zdaj vsi, Forever, Forever, Forever, za 
pridnost denar se dobi…« Večglasno, 
duhovito, veselo. Iskrena hvala 
prijateljem iz Slovenije za udeležbo in 
za prekrasno pesem.

Zlatko Jurović je posebna zgodba v 
FLP. Takšno je tudi njegovo predavanje. 
Zlatko nam je na izjemno duhovit 
in dostopen način objasnil, kako se 
izogniti neuspehu v poslu. Ker neuspeh 
obstaja, se moramo z njim soočiti. 
Pot ni zmeraj posuta s cvetjem, če pa 

postane neuspeh naša vsakdanjost, 
moramo zbrati moči, vztrajnost in 
trud, da bi ga premagali in potem 
spet nadaljevati po poti uspeha. Ti 
drobni padci so nam v pomoč, da bi se 
vrnili še bolj odločni in da bi razumeli, 
da moramo, če se želimo izogniti 
neuspehu, delati na sebi in na svojih 
sodelavcih. 

Zagrebška managerka Ivanka 
Vidiček je izjemno vedra in pozitivna 
oseba, ki je predana svojemu poslu 
in kolegom iz FLP, ne glede na to, 
katero raven so dosegli. Vedno vam 
bo rada priskočila na pomoč s svojim 
nasvetom in polepšala vaš dan s svojim 
nasmehom. Ivanka je zmeraj tu, ko 
potrebujete podporo. 25-75-120 - 
Ivanka nam je razložila, za kakšne mere 
gre. To so stopničke uspeha v FLP. Kako 
priti na posamezno stopničko, na kaj je 
treba biti pozoren na tej poti uspeha, 
o tem nam je Ivanka pripovedovala v 
svojem predavanju.

Sledil je najbolj svečani del programa. 
Po dolgem času so na oder spet 
stopili senior managerji. Proglasili 
smo tudi managerje, assistant 
managerje in supervisorje. 
Veselili smo se z našimi dobitniki 
avtomobilskega programa, 
posebno zanimanje pa je spremljalo 
razglasitev Top 10 za minule tri 
mesece. Na desetih vodilnih mestih so 
se izmenjevali najuspešnejši managerji, 
izoblikovalo se je pravo tekmovanje, 
saj so vsi želeli biti prvi na seznamu. 
Vsakič z veseljem pričakujemo 
razglasitev prvega mesta, ki se ga vsi 
skupaj veselimo, hkrati pa obljubljamo 
»ostro« borbo za zmago v prihodnjem 
mesecu. 
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Miklos Berkics je diamantno safirni 
manager. Vsekakor gre za enega 
najuspešnejših FLP-jevcev v regiji. 
Dvakrat je osvojil največji ček profitno 
motivacijskega programa tretje ravni.  
Je član senior president cluba in 
predstavnik Madžarske na Rallyju. V 
čem leži skrivnost njegovega uspeha? 

Kako se je iz vsakdanjega človeka 
spremenil v najuspešnejšega? »Izdal 
vam bom zmagovalne kombinacije 
lota,« nam je na začetku svojega 
predavanja obljubil Miki. Številke 
lota je primerjal s koraki, ki so zanj 
najvažnejši v tem poslu. Številka 
1: poslušajte, številka 22: učite se, 

številka 32: sodelujte na seminarjih in 
prireditvah Success Day Jonathanovih 
dnevih.  Pravo skrivnost uspeha svoje 
zmagovalne kombinacije je primerjal z 
delovanjem avtomobilskega motorja. 
Najprej mora vložiti svoje delo en 
človek, nato skupina ljudi, to pa se 
preoblikuje v energijo, ki poganja 
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avtomobil oziroma FLP. Veliko smo 
se naučili iz Mikijevega predavanja, 
zahvaljujemo se mu, ker je sprejel 
naše povabilo, da bi predaval na 
našem dnevu usposabljanja.

Tako smo z učenjem in zabavo prišli 
do konca našega prekrasnega dneva 

usposabljanja in druženja. Na samem 
koncu smo podelili galebe našim 
sodelavcem začetnikom in jim zaželeli, 
da bi izpolnili pogoje Forever Holliday 
Rallyja in skupaj z nami krenili po potih 
naših uspešnih predavateljev, ki so svoje 
znanje nesebično prenesli na nas in z 
nami podelili skrivnost svojega uspeha.

Naše naslednje druženje bo na Forever 
Holliday Rallyju na Jonathanovem 
dnevu, ko bo bomo slavili tudi 
svoj sedmi rojstni dan, ki ga bomo 
organizirali 22. oktobra 2006 v 
gledališču Komedija.

Dr. LászLó MoLnár
regionalni direktor FLP hrvaške
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Klub 
osvajalcev  

Prvih deset 
distributerjev 
– osebne in 
nemanagerske 
točke
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  1. Császár Ibolya Tünde
  2.  Kompp Rezsőné Czervá 

Ibolya in Soltész József
  3.  Hajcsik Tünde in 

Láng András
  4. Gulyás Melinda
  5.  Tanács Ferenc in 

Tanács Ferencné
  6.  Csürke Bálint Géza in 

Csürke Bálintné
  7.  Tóth Sándor in 

Vanya Edina
  8. Tóth Tímea
  9.  Dr. Tombáczné Tanács Erika in 

dr. Tombácz Attila
10. Kovalcsik Pálné

  1. Mitrović Jelena
  2.  Milić Tanja in 

Purišić Dragan
  3.  Milić Mira in 

Milić Marko
  4. Antonijević Sobodan
  5. Glogovac Dragan
  6.  Stojanović Emilija in 

Stojanović Nenad
  7.  Jović Rađenović dr. Sonja in 

Ranđelović Dragan
  8.  Dragojević Goran in 

Dragojević Irena
9. Gomilanović Snežana

MADŽARSKA SRBIJA IN ČRNA GORA

CONQUISTADOR CLUB
Najuspešnejši distributerji meseca junija 2006
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  1.  Ciler Dominik in 
Ciler Štefanija

  2. Calušić Dubravka
  3. Golub Vasilija
  4.  Vidiček Velimir in 

Vidiček Juka
  5.  Orinić Marija in 

Orinić Magdalena
  6.  Orešković Milica in 

Orešković Nikola
  7.  Petrović Mara in 

Petrović Blaž
  8.  Golubović Karmela in 

Golubović Roman
  9. Prodanović-Belić Marija 
10.  Pölhe Zsolt in 

Pölhe Sanja
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  1.  Mustafić Subhija in 
Mustafić Safet

  2. Vraneš Zrinka
  3. Smajić Mevludin
  4.  Ilijić Zdravka in 

Ilijić Filip
  5. Glavinka Željko
  6. Hodžić dr. Sead
  7. Njegovanović Svetlana
  8. Duradbegović Razija
  9. Drašković Janja 
10.  Mlađenović Milena in 

Mlađenović Milenko

  1. Zore Jožefa
  2.  Arbeiter Jožica in 

dr. Arbeiter Miran
  3. Jazbinšek Tanja
  4. Jazbinšek Kim
  5. Brumec Lovro
  6.  Kovačič Peter in 

Panjan Saja
  7.  Bigec Danica
  8. Mohorič Brigitta
  9.  Bole Natali in 

Bole Matej
10. Cijanovič Ana

HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA SLOVENIJA

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

Skupaj na poti uspeha 
Raven senior managerja sta dosegla

Szabó Ferencné in Szabó Ferenc

Raven managerja so dosegli

Dr. Fülöp lászlóné
Dr. Gáncsné Braun Andrea in 
dr. Gáncs László
Galánfy Lászlóné in 
Galánfy László

Lajosbányai Györgyné in 
Lajosbányai György
Lukács Péter in Fakó Andrásné
Makkos Péter
Milić Mira in Milić Marko

Mitrović Jelena
Révainé Kompp Szilvia in 
Révai Zoltán
Téglás Gizella
Uzoni Zsuzsanna

Raven assistant managerja so dosegli

Balogh Attila in Baloghné Ardai Zsuzsanna
Bernáth Andrea in Ludányi Gyula
Bertalan László in Bertalanné Koskai Orsolya
Borbély Gáborné in Borbély Gábor
Burgermeistre Edit in Verebélyi András
Cvijetinović Mila in Cvijetinović Milorad
Dr. Lázárcsik Ildikó
Dr. Miszné Veres Klára in dr. Misz Mihály

Glogovan Dragan
Gomilanović Snežana in Gomilanović Radoje
Gyurik Erzsébet
Hofbauer Rita in Gavalovics Gábor
Jobbágy Sándor in Jobbágy Sándorné
Kočić Angelina
Koskai Ferencné in Koskai Ferenc
Mezei Aranka

Müller Zoltánné in Müller Zoltán
Paréjné Molnár Júlia in Paréj Mihály
Suti Gábor
Szőllősi Krisztina in Lay Csaba
Szőlősi Tamás
Tóth Anett
Varga Józsefné
Vaskor Gabriella
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Raven supervisorja so dosegli

Ábel Jánosné in Ábel János
Báló Józsefné in Báló József
Bellabás Lászlóné in Bellabás László
Blaskó Judit in Hegyi Gábor
Bodáné Pass Petra in Boda János
Bogičević Vinka in Bogičević Krsto
Budai Tamás in Budai-Galambos Andrea
Citić Ružica in Citić Dragoslav
Cseh Ferenc
Dani Zoltán in Dani Szilvia
Dr. Győry Ferenc in dr. Kiss Judit
Dr. Petik Edit
Dr. Radeczky Éva in Horváth Tibor
Dr. Koncz Andrea
Đukić Mubina in Đukić Sejdo
Entinger Ildikó
Erdélyiné Varga Gizella in Erdélyi Péter
Fébóné Krehó Zsuzsanna in Fébó László
Farkas Attila in Farkas Attiláné
Fehérváry Béláné 
Gábor Istvánné
Gogolák Zsolt
Grozdanović Snežana  
Görgényi Gabriella
Halmos Hajnal Katalin
Hinger Krisztián
Hócza Tibor in Hóczáné Berczi Mária

Jošić Vesna in Jošić Siniša 
Jošović Pantelić Julka  
Juhász László
Kaposi Judit
Keszler Anna
Kocsis János in Kocsis Jánosné
Koller Lászlóné in Koller László
Komár Tünde
Koncz Tiborné in Koncz Tibor
Koppány György in 
Koppányné Vámos Judit
Kovács Ilona
Kovačić Peter in Panjan Saja 
Kozma János
Labancz István in Fehérváry Éva
Lakatos Sándor in Lakatos Sándorné
Lapajne Mitja   
Lehoczki Tamásné in Lehoczki Tamás
Lele Gyöngyi
Majlinger László
Malatinski János in 
Malatinszki Jánosné dr.
Mandić Mara   
Marázné Marcsek Csilla in Maráz Sándor
Milivojević Vojislavka 
Milutinović Olivera in 
Milutinović Nenad

Mohorić Brigita  
Molnár Kinga in Búzás Csaba
Nagy Katalin in Kovács András
Nagy Veronika
Olajos Szivia
Orlikné Horváth Judit in Orlik István
Páger Beáta in Páger István
Pálfi Tiborné in Pálfi Tibor
Petik Zoltán in Petikné Nagy Andrea
Petrović Draga in Petrović Slobodan
Popović Viktorio  
Prokić Nebojša in Prokić Marina
Rabi Zoltán in Rabiné dr. Nyirati Ildikó
Repka Sándor
Šarenac Zoran in Šarenac Milica
Sasvári Jánosné in Sasvári János
Schmidt Zoltánné in Schmidt Zoltán
Stanić Čedo in Stanić Smilja 
Stefanović Zorica  
Stipetić Lazar in Stipetić Rada
Strubl Jánosné in Strubl János
Szabó Zsolt
Szitás Gyöngyi
Szőcs Gábor
Takács Éva
Turjačanin Snežana  
Tömöri Mihály in Tömöri Bihari Beáta
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Török Julianna
Tóth Roland
Vajna Gábor in Vajnáné Zonda Júlia
Vaszily Andrea

Vejtey Miklós
Verő János in Verő Jánosné
Vesović Radmila in 
Vesović Milojko

Vincze Aranka
Vitányi Tiborné
Wirthné Bürge Alíz
Wolf Hajnalka in Orosz János

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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Naročanje po telefonu 06-1-269-5370/151 oziroma
  • za kozmetične usluge pri Magdolni Darvas, telefon 06-1-269-5370/124,

  • za masaže pri Móniki Vida, telefon 06-20-457-1155.

Želimo vam veliko lepote, počitka in sprostitve, sodelavci novega centra, 
maserki Ildikó Hrncsjár in Csilla Fülöp ter kozmetičarka Ildikó Mészáros.

Vse ki si želite lepote in učenja, vas ob torkih in četrtkih od 10. ure pričakuje Kata Ungár!

SONYA STORITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER
FOREVER LIVING PRODUCTS MAGYARORSZÁG Kft.

1067 Budapest, Szondi utca 34. II. emelet

Imetnike grosističnih kartic pričakujejo
 v našem centru strokovni sodelavci! 

Kozmetična nega:
Cvet mladosti 3000 Ft
Boj proti gubam 2900 Ft
Čarovnija morja 2900 Ft
Globoko vlaženje 3000 Ft
Vitalna bomba 3100 Ft

Masaže:
Indijska masaža 3700 Ft
Tajska masaža 3800 Ft
Masaža podplatov 3900 Ft
Aromatična, relaksacijska/švedska masaža 4100 Ft
Shujševalna, proticelulitna masaža 4600 Ft



FOREVERFOREVER

CENA KOZMETIČNIH 
STORITEV
Nega obraza:
• Nega obraza s čiščenjem: 4800 Ft
• Nega najstniške kože: 3500 Ft

Majhna nega (brez čiščenja):
• Cvet mladosti: 3000 Ft
• Boj proti gubam: 2900 Ft
• Čarovnija morja: 2900 Ft
• Globinsko vlaženje: 3000 Ft
• Vitalna bomba: 3100 Ft

Ličenje:
• Dnevno: 2800 Ft
• Priložnostno: 3500 Ft
• Poročno: 4000 Ft
• Lepljenje umetnih trepalnic: 
 – prameni 150 Ft/pramen
 – vrstne 2000 Ft

Barvanje:
• Barvanje obrvi: 500 Ft
• Barvanje trepalnic: 700 Ft
• Barvanje brkov: 500 Ft
• Svetljenje obraza: 1000 Ft

Depilacija
• Obrvi: 500 Ft
• Brki: 500 Ft
• Obraz: 1000 Ft
• Pazduha: 700 Ft
• Delno fazoniranje: 900 Ft
• Popolno fazoniranje: 1100 Ft
• Depilacija nog: 2500 Ft
• Delna depilacija nog: 1700 Ft
• Depilacija rok: 1000 Ft
• Depilacija moških prsi: 1200–1500 Ft
• Depilacija moškega hrbta: 1500 Ft

Naročanje po telefonu 06-1-269-5370/151 oziroma
  • za kozmetične usluge pri Magdolni Darvas, telefon 06-1-269-5370/124,

  • za masaže pri Móniki Vida, telefon 06-20-457-1155.

Želimo vam veliko lepote, počitka in sprostitve, sodelavci novega centra, 
maserki Ildikó Hrncsjár in Csilla Fülöp ter kozmetičarka Ildikó Mészáros.

Vse ki si želite lepote in učenja, vas ob torkih in četrtkih od 10. ure pričakuje Kata Ungár!

SONYA STORITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER
FOREVER LIVING PRODUCTS MAGYARORSZÁG Kft.

1067 Budapest, Szondi utca 34. II. emelet

Imetnike grosističnih kartic pričakujejo
 v našem centru strokovni sodelavci! 
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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!

o b v e s t i l a     23     w w w . f l p s e e u . c o m

Nova telefonska številka uprave v ulici Nefelejcs +36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478
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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 naše prireditve 
Success Day, 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.

Skladišče FLP v Budimpešti
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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.

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 Success Day 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. Telefon: +3862-575-1270. Skladišče v 
Lendavi je ob četrtkih odprto od 9. do 17. ure.

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

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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Sándor in FLP sta predstavljala tako 
človeško požrtvovalnost, predanost, 
voljnost pomagati in zavest o 
poslanstvu, s kakršno se še nikoli 
doslej nisva srečala. Ob videnju razvoja 
podjetja v Ameriki in na mednarodnem 
trgu je bilo samoumevno, da je pred 
FLP odlična pot, da jo čaka tako s 
strokovnega kot človeškega vidika 
neprekosljiv razvoj. In zares, iz meseca 
v mesec, iz leta v leto je podjetje raslo, 
se razvijalo in številni graditelji mrež, 
željni uspeha in zato pripravljeni tudi 
kaj storiti, so ob koriščenju možnostih, 
ki jih zagotavlja FLP, zgradili in uresničili 
svoje želje.

Zmeraj sva z velikim veseljem in 
ljubeznijo gledala na izjemno delo 
sodelavcev našega podjetja, ki niso 
iskali izgovorov, medtem ko sva  bila 
midva zaposlena z drugimi življenjskimi 
stvarmi… Z rojstvom sina Mátéja, 
z nakupom zemljišča, z gradnjo, 
prihodom Matyija, skratka z dogodki, ki 
so značilni tudi za druge družine. 

Od samega začetka smo bili predani, 
zvesti in lojalni potrošniki izdelkov in 
ni čudno torej, da nas gospa zdravnica 
komaj pozna, tudi pri uvajanju v vrtec so 

bili presenečeni kako je vendar možno, 
da otroka nista bolna in tudi drugače, 
hvala,  smo dobro, čeprav bi se lahko 
sklicevali na okoliščine, toda to nas ne 
pelje naprej, tako kot naša odločitev, da  
nam gradnja mrež tako ne bi uspela, in 
smo si s tem omejili naše možnosti. 

Zmanjkalo nam je časa, energije in tudi 
možnosti. Čeprav smo imeli zamisel 
o tem, kako bi radi živeli. Vedeli smo, 
katere so tiste stvari in razpoloženja, ki 
bi nam omogočili, da bi bili neskončno 
zadovoljni z našo usodo.

In potem so se nam naenkrat odprle oči, 
končno smo uvideli, kaj se dogaja v naši 
neposredni bližini, kaj je tista edinstvena 
stvar, pri kateri smo dotlej le asistirali 
- ni majhna naloga in ponos – vendar 
sami nismo mogli biti del tega. Pomislili 
smo, kakšna izguba nas je doletela s 
tem, da se nismo vkrcali na ladjo in ne 
bomo več pustili, da bi naša največja 
»ladja« kar odplula mimo nas. 

Od Sandorja, našega sponzorja, 
smo dobili darilo, da lahko živimo s 
priložnostjo  in napaka bi bila to ne 
spoznati in ne živeti s tem. In takrat 
smo se odločili, da želimo tudi mi biti 

Darilo
ZSUZSA LENKEY 

Še kot študenta sva se 
spoznala s Petrom na 
debrecenski fakulteti. In 
začelo se nama je življenje z 
veliko začetnico. Najino prvo 
delovno mesto, prvo majhno 
stanovanje in vznemirjenje, 
ki vse to spremlja, je 
napolnilo najin vsakdan, ko 
sta na najina vrata potrkala 
dr. Sándor Milesz in FLP. 
Peter je z velikim veseljem 
sprejel Sándorjevo povabilo, 
da bi naj vodil center v 
Budimpešti, saj se je nanj 
že leta in leta obračal s 
spoštovanjem, ljubeznijo 
in zaupanjem, njegova 
osebnost pa je bila garancija 
tako za odločnost kot 
profesionalnost, da nama 
je bilo jasno, da morava 
izkoristiti to priložnost.  
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»taki«. Mi bomo le en majhen odsev v 
Šandorjevi priponki, saj je to najmanj, 
s čimer se lahko zahvalimo, da nam je 
to omogočil. Tako smo se s podporo 
najboljšega sponzorja naučili skrivnosti 
gradnje mrež, saj ni zadosti biti 
»takšen«, tega poklica se je treba učiti 
in ga vaditi.

Tako je dobro čutiti in izkusiti, da 
postajamo vse bolj ozaveščeni, vztrajni, 
predani, pripravljeni dati in sprejemati. 
Dober občutek je videti, kako dozoreva 
sad našega dela, dober je občutek 
uživati v rezultatu vložene energije.

Dobro je vedeti, da je uspeh 
pomemben tudi drugim, ki nam 
predano pomagajo pri napredovanju. 
Hvala Vam, Józsi Szabó, Miki Berkics, 
Veronika Lomjanski, Laci Molnár, dr. 
Edit Révész,  Aranka Vágási in še bi 
lahko naštevala imena.

Srce ti ogreje, če delaš s tako ekipo, 
katere člani se trudijo vsak posebej, da 
bi vsakdo lahko iz skupnega velikega 
uspeha odnesel svoj kos. Zahvaljujem 
se za nesebičnost Tamásu Bíróju, za 
predan profesionalizem dr. Adolfu 
L Kosi, za neutrudno delo Ádámu 
Nagyu, Kriszti Király, Kati Ungár, Csilli 
Székely, Zoliju Barabásu in hvala za vaše 
prijateljstvo. Rada delam z vami, rada se 
razvijam z vami.

Rada imam občutek, da lahko storim 
nekaj za to, da se tisti, ki zaupajo 
vame in sprejmejo možnost skupnega 
dela, prav tako razvijajo in gradijo vse 
to, o čemer so sanjali. Smo različni, 
med nami so mlade mamice, dijaki, 
odpuščeni in na odpust čakajoči delavci, 
podjetniki, vendar skupna nam je volja, 

da dosežemo nekaj, da si zgradimo 
varno neodvisnost, da živimo tako, 
kakor smo že danes skoraj pozabili, 
da je možno. Hvala Vam za vztrajnost 
in zaupanje Anna, Eszti, Zsóka, Éva, 
Vali, Bozso, Enci, Nyirci, in hvala 
vsem partnerjem in velikemu številu 

uporabnikov, da smo hodili po isti poti v 
isto smer. Na odru je bilo dobro, vendar 
bo pravo veselje takrat, kadar bomo 
slavili vas, komaj čakam!

Naše sanje so lahko neomejene, 
sredstvo ponuja FLP na pladnju, le 
poseči je treba za njimi. Odkar kot 
graditelji mreže delujemo v podjetju ki 
nam pomaga do uspeha, je še posebej 
pomembna podpora ki jo dobivamo od 
državnega direktorja, našega sponzorja, 
Sir Alexandra, dr. Sándorja Milesza, 
ki vsak dan, z brezmejno energijo in 
profesionalnostjo usmerja delo in usodo 
FLP Madžarske.
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Program motivacijskega 
programa za Evropski Rally

Kvali� kacije trajajo štiri zaporedne 
mesece, in sicer avgusta, septembra, 
oktobra in novembra 2006 in v tem 
času lahko dosežete tri ravni:

1. raven:
•   Sponzorirajte po 1. avgustu pet 

novih distributerjev prve generacije, 

ki bodo vsi dosegli raven assistant 
supervisorja, nato naj zberejo po 
osebi še po dve kreditni točki! * (glej 
pravila).

•  Bodite „aktivni” v vsakem mesecu 
kvali� kacij.  V programu lahko 
sodelujejo tudi novi distributerji, ki 
bodo vstopili po avgustu, če bodo 
svoj prvi polni mesec v podjetju začeli 
aktivno**.

2. raven:

•  Sponzorirajte vsaj dva nova 
distributerja v drugo generacijo. 
Pomagajte jim, da bodo tudi oni 
dosegli raven assistant supervisorja in 
zbrali po osebi še po dve kreditni točki! 
Pomagajte njunima dvema novima 
distributerjema, da bodo dosegli raven 
assistant supervisorja in opravili nakup 
za dve kreditni točki po osebi!

•  Bodite „aktivni” v vsakem mesecu 
kvali� kacij!

•  Zberite v tej distributerski skupini v 
štirih  mesecih 45 točk, vključno z 
vašimi nakupi. V vaši novi skupini 
vas bo tako sedem.

WORLD/PROFIT SHARE/EVROPSKI RALLY
Stockholm, Šve  dska 2007!

Naj bo vaš cilj sodelovati 
na največji evropski 
prireditvi! S pridnim delom, 
s predanostjo in uporabo 
sistema multi-level se 
lahko tudi vi uvrstite in 
družite z najboljšimi! 
13. - 14. april 2007
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WORLD/PROFIT SHARE/EVROPSKI RALLY
Stockholm, Šve  dska 2007!

3. raven:

•  Sponzorirajte vsaj pet novih 
distributerjev v drugo generacijo. 
Pomagajte jim, da bodo tudi oni 
dosegli raven assistant supervisorja, 
in zbrali po osebi vsaj še po dve 
kreditni točki! Pet distributerjev druge 
generacije mora biti povezanih vsaj s 
tremi linijami prve generacije.

•  Bodite „aktivni” v vsakem mesecu 
kvali� kacij! 

•  Zberite v tej distributerski skupini 
v štirih mesecih 75 točk, vključno z 

vašimi nakupi. Tako boste imeli že 
deset novih distributerjev: pet v prvi 
in pet v drugi generaciji.

Čestitamo!
To je najvišja dosegljiva raven in 
največja nagrada.

Nagrade ki jih pridobite na 
posameznih ravneh
1. raven: Vstopnice za Rally 
2. raven:  Vstopnice za Rally +

3 nočitve v hotelu
3. raven:  Vstopnice za Rally +3 nočitve 

v hotelu+letalska vozovnica

(Z vstopnico za Rally lahko sodelujete 
na dvodnevni prireditvi ter na petkovi 
večerji.)

Pravila Motivacijskega programa
za Evropski Rally 2007

Razpis se začne 1. avgusta 2006 in 
traja do konca novembra 2006. V 
času kvali� kacij morate izpolniti 
vse pogoje.

* Sponzorirajte nove distributerje 
ki so najprej dosegli raven assistant 
supervisorja, NATO na naj dosežejo še 
dve osebni točki. To lahko storijo tako da 
dosežejo dve točki z lastnim nakupom 
ali pa tako, da sponzorirajo distributerje 
ki so dosegli raven enakovredno 
ravni assistant supervisorja oziroma 

sponzorirajo nove distributerje v 
naslednjih mesecih.

** V prvem polnem mesecu morajo 
uvrščeni doseči štiri točke, nato pa 
morajo biti aktivni tudi v nadaljnjih 
mesecih za kvali� kacije. (Če se na 
primer en distributer pridruži sredi 
ali konec meseca avgusta, mora biti 
aktiven le v mesecu septembru. Točke 
ki jih doseže avgusta pa seveda štejejo 
pri seštevku vseh točk potrebnih za 
uvrstitev.) Izjema je mesec november. 
Novi distributerji, ki se na 1., 2. oziroma 
3. raven uvrstijo v mesecu novembru, 
morajo biti aktivni v mesecu novembru.

Za čas prijave distributerja se šteje 
čas, ko se podatki iz Prijavnice vnesejo 
v računalnik matičnega podjetja. * 
Nagrade se ne morejo zamenjati za 
izplačilo. * Nagrade niso prenosljive. * 
Razpis velja le za evropske distributerje. 
* Za pravilno razumevanje zgoraj 
naštetih pogojev je osebno odgovoren 
vsak distributer. * V primeru nejasnosti 
se obrnite na državnega direktorja. * 
RESPONZORIRANI DISTRIBUTERJI NE 
ŠTEJEJO V KVALIFIKACIJE. * POMEMBNO 
JE DA SO VSI ČLANI SKUPINE IZ NIŽJIH 
LINIJ IZ MATIČNE DRŽAVE.
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Kot zdravnica za kožne bolezni se danes 
ponovno srečujem z občudovanja 
vrednimi učinki teh zdravilnih rastlin 
in s tistim prastarim zaupanjem, 
s katerim se ljudje, ki trpijo zaradi 
škodljivih vplivov civilizacije, znova 
zatekajo k učinkovinam, ki jih lahko 
najdemo v naravi. V mislih sem v šopek 
spletla nekaj takih rastlin, s katerimi bi 
kasneje na »nenaseljenem otoku« lahko 
opravljala svoj poklic zdravnice za kožne 
bolezni.  Poglejmo, za katere pogoste 
probleme bi morala najti rešitev. 

- Zdravljenje ran,    
- pomirjanje, lajšanje bolečin,
-  bakterijska, virusna in glivična obolenja,
- ustavitev srbenja, 
- odrgnine, piki žuželk,   
- zagnojene spremembe kože,
- ublažitev krvavitev,
- navlažitev kože,
- opekline, oparine,
- sončne opekline.

Kamilica
Stari Egipčani so cvet kamilice 
uporabljali za zdravljenje ran in za 
obkladke zaradi lastnosti zategovanja. 
Vikingi so jo uporabljali za pranje las, 
saj so postali svetli lasje bolj bleščeči. V 

XIX. stoletju so se s kamiličnimi obkladki 
borili proti gangreni. Zaradi prijetne 
arome in vsebnosti eteričnih olj je 
sestavina številnih negovanih sredstev 
za kožo. (Danes nam je že znano, 
da vzpodbuja imunski sistem prek 
aktiviranja makrofagov in limfocitov B.) 

Navadni regrat
Poznamo ga predvsem kot sovražnika 
urejenih trat, kot plevel. Toda njegov 
zdravilni učinek je znan že več kot tisoč 
let. Kitajski zdravniki so ga uporabljali 
za zdravljenje furunculusa, čirov in proti 
srbenju. (Danes nam je že znano, da 
vsebuje antioksidante, vitamin A in C in 
pomaga pri preprečevanju poškodb celic.)

Navadni rman
Po legendi je list navadnega rmana 
ustavil krvavitev Ahilovega tovariša 
v trojanski vojni. Uporabljali so ga 
za oskrbo ran in opeklin, zato ga 
imenujemo tudi „trava za rane” ali  
»rastlinski povoj«. (Danes nam je že 
znano, da rastlina vsebuje tvarine, ki 
blažijo krvavitve, bolečine in vnetja.)

Žajbelj
Stari Grki in Rimljani so ga uporabljali za 
konzerviranje mesa in za obkladke (zlata 

Dr. EDit tErstyánszky 
Specialistka za kožne bolezni

Hiša starih staršev je v 
mojem otroštvu dišala po 
kamilici in sivki. Šopki so 
se sušili v kuhinji in stara 
mama je za nas pripravljala 
obkladke tako za vnetje 
veznice kot za razne 
poškodbe na otroškem 
igrišču.

Vnetje veznice in 
poškodbe na igrišču
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žila) za izpiranje grla (vnetje grla in 
mandeljnov), pri odrgninah, zvinih, piku 
žuželk, krvavitvi iz dlesni in za blažitev 
znojenja. (Danes nam je že znano, da 
vsebuje močne antioksidante, zato je 
dober konzervans, vsebnost tanina pa 
pojasni učinek zategovanja (krvavitev iz 
dlesni, preprečevanje znojenja).) 

Ingver
Ingver so proti morski bolezni začeli 
žvečiti kitajski mornarji. Krepi imunski 
sistem za odpornost organizma proti 
okužbam, zato ga lahko uporabljamo 
tudi za preprečevanje gripe. 

Evkaliptus
List v obliki srpa je simbol Avstralije in 
edina prehrana koal. Njegov poseben 
vonj ima osvežujoč učinek. V XIX. 
stoletju so iz evkaliptusa pridelano olje 
koristili za razkuževanje katetrov, zato je 
postal znan kot »kateter olje«. Uničuje 
viruse gripe, zaradi uničujočega učinka 
na bakterijo deluje blagodejno tudi pri 
zdravljenju manjših ran. (Danes nam 
je že znano, da list, ki vsebuje kemijsko 
snov (eukaliptol) zagotavlja aromo, 
prijeten vonj in zdravilni učinek.)

Pasijonka
Andski Indijanci so iz cveta pripravljali 
osvežilni čaj. V Evropi so jo uporabljali za 
pomirjanje in za blažitev bolečin. Iztisnjen 
sok listov so uporabljali za obkladke, za 
zdravljenje oparin in pri zobobolu. 

Materina dušica
Danes jo poznamo predvsem kot 
kuhinjsko začimbo. V srednjem veku so 
jo smatrali za najprimernejšo sredstvo 
pri kožnih obolenjih. Njene učinkovine 
so uporabljali za zunanje razkuževanje. 
V prvi svetovni vojni je bila »bojno 

razkuževalno sredstvo«. (Danes nam je 
že znano, da eterično olje vsebuje timol in 
karvakol. Oba učinkujeta kot konzervansa, 
kot sredstvo proti bakterijam in glivicam.)

Aloja vera
Od začetka zgodovine jo uporabljajo 
za zdravljenje ter v primeru okužb in 
kožnih bolezni, za oskrbo opeklin, zlate 
žile, ran in sončnih opeklin. Dokazan 
je tudi protibakterijski, protiglivični in 
protivirusni učinek. Zaradi vlažilnega 
učinka na kožo so jo posebno cenili na 
trgu kozmetike. (Danes nam je že znano, 
da je salicilna kislina, ki jo vsebuje, 
odgovorna za blažitev bolečin in 
antiseptični učinek, mineralne snovi za 
vezavo vode, antioksidanti pa pomagajo 
pri preprečevanju staranja kože, itd.)

Gabez
2500 let le stara zgodovina uporabe, 
znan je bil za zdravljenje ran in kot 
blažilec vnetij. Zanimivost: iz rastline, 
kuhane v vodi, nastane lepljiva snov, ki 
se ohlajena strdi. V starodavnih bitkah 
so to uporabljali za mavčne povoje, za 
utrditev kosti. (Danes nam je že znano, da 
vsebuje tvarino alantoin, ki pripomore k 
rasti novih celic. Je aktivna komponenta 
številnih krem za nego kože.) 

Propolis
Propolis je v drevesih skrit lepljiv jantar, 
ki ga zberejo čebele, ga predelajo in 
z njim obložijo panj kot kako sterilno 
sobo. S tem varujejo čebelje družine 
pred okužbami. 

Antibakterijski učinek čebeljega 
propolisa se v obliki kreme ali raztopin 
uspešno uporablja pri zdravljenju 
površinskih ran in kožnih sprememb, 
nastalih z zunanjo okužbo. 

Vem, da naštete rastline tako 
zemljepisno kot podnebno potrebujejo 
drugačne pogoje, toda ob poznavanju 
načela sinergije, po katerem se ob 
primernem mešanju rastlin njihove 
učinkovine povečajo, bi bilo dobro imeti 
nekakšen »vsevedni« pripravek  »na 
tistem nenaseljenem otoku«, s pomočjo 
katerega bi lahko varno zdravili naštete 
težave s kožo. 
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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

Foto na naslovnici: Veronika Bakos 
Foto na zadnji platnici:

 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



Po velikem uspehu prvega usposabljanja Forever želimo našim 
sodelavcem, bodočim gostom, sporočiti, da se lahko v Hotelu 
Kastely Szirák spet organizirajo usposabljanja. 

V glavni stavbi dvorca, ki se nahaja v idiličnem okolju, razpolagamo s 
posebno konferenčno dvorano za usposabljanje manjših in večjih skupin. 
Na razpolago je raznovrstna tehnična oprema: video projektor, VHS 
predvajalnik, DVD predvajalnik, različne predstavitvene table, zvočna 
tehnika. Za preživljanje prostega časa: brezplačna uporaba savne, peneče 
kopeli in teniškega igrišča ter proti plačilu uporaba solarija, jahanje, vožnja 
s kočijo, kegljišče, streljanje z zračno puško, biljard, tajfun, pikado.

Naša restavracija se ponaša s sponzorsko tablo Zveza madžarskih kuharjev 
in slaščičarjev. V kulinarični ponudbi najdete raznovrstne jedi madžarske in 
mednarodne kuhinje.

Ponudba paketov za člane FLP
Nočitvene možnosti:
Soba s kopalnico 11.900.- Ft/osebo
Gostišče – turistične sobe 8.900.- Ft/osebo

Cena zajema nočitev, zajtrk, večerjo in kosilo, ter uporabo savne, peneče 
kopeli, teniškega igrišča. 

Prisrčno pričakujemo skupine, ki želijo izkoristiti ugodno ponudbo!

Király Katalin
direktorica

FLP usposabljanja v 
Hotelu Kastely Szirák



FLP usposabljanja v 
Hotelu Kastely Szirák Naslov: Hotel Kastély Szirák. 3044, Szirák, Petőfi út 26.

Tel.: (0036)32-485-300. E-pošta: kastelyszirak@globonet.hu
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