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Na mojem zadnjem potovanju, ko sem obiskal Madžarsko, Turčijo in Nemčijo, sem spet začudeno 
ugotavljal, kako vpliva Forever na življenje ljudi.
Ko sva se z Aidanom v Budimpešti, na Success Dayu, pridružila več kot dvanajst tisočim 

prijateljem, se me je znova dotaknil občutek, kako ogromno priložnosti prinaša posel Forever v življenje 
ljudi. Brez najmanjšega dvoma sem ugotovil, da moramo nadaljevati širjenje posla zdravja, bogastva in sreče 
po svetu. 
To potovanje me je prav tako spomnilo, da je naše življenje polno preizkušenj in nesreč ter uspehov in sreče. 
Skoraj ves čas mojega evropskega prebivanja je deževalo. Ob pogovorih je beseda vedno nanesla na slabo 
vreme. Jasno sem čutil, da ta težava dejansko negativno vpliva na življenje in vsakdan ljudi. Tem prijaznim 
ljudem sem povedal, da na vremenske razmere res ne moremo vplivati, lahko pa vplivamo na naš odnos do 
tega problema. Napol v šali sem dodal: Ne skrbite, kamor koli pridem, s seboj prinašam sonce.
Podobno kot tisti, ki radi pozabijo srečne trenutke, ki so jih doživeli, so Evropejci v teh dneh pozabili na 
sončne dni. Včasih je življenje res neusmiljeno, če se ne predamo, če poskušamo opaziti tudi dobro, če je 
poudarek na pozitivni miselnosti, pa je obenem tudi polno upanja in priložnosti. 
V Arizoni prevladuje sončno vreme, zato mi bolj cenimo prav deževne dneve. Naš pristop se razlikuje prav v 
tem, da ne dovoljujemo, da bi postali ujetniki okoliščin. V veliko večji meri se osredinjamo na naš odziv na 
te okoliščine. Seveda mi je jasno, da ni lahko prenašati življenjskih tragedij. 
Jasno pa mi je tudi, da je odločilen naš pristop, ki v veliki meri vpliva na 
rešitev težav. Tudi pesnik Edgar A. Guest govori prav o tem v svoji pesmi z 
naslovom Things work out.
Bodite odprti. Vem, da so trenutki, ki vam jemljejo voljo. Včasih se pojavijo 
ovire, ki jih lahko premagate le z veliko časa, potrpljenja in vztrajnosti. 
Verjemite mi, končno bo posijalo sonce in se bo svet prebudil v čudovito jutro. 
Kamor koli greste, s seboj nosite sončni žarek. Odločitev je vaša. Vsako jutro, 
ko vstanete, se spomnite na čudovite blagoslove svojega življenja in na to, da 
ste tudi sami del najbolj fantastične priložnosti na svetu. Odločite se, da bo 
današnji dan vaš dan Forever.

Rex Maughan
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Naj bO daNašNji daN Vaš 

dan Forever! 



Kmalu slavimo obletnico ustanovitve naše države, kar je seveda zelo pomembno v življenju in zgodovini 
vsakega naroda. Medtem ko se pripravljamo na praznik, v Denverju že poteka Forever Super reli in 
predaja priznanj, kjer se bo ustanovitelj našega podjetja, predsednik uprave in generalni direktor Rex 

Maughan, predstavnikom 145 držav iz vsega sveta svečano zahvalil za letno realizacijo. On je s tem ustanovil 
mednarodno državo, skupnost Forever Living Products International. Katera načela vodijo to čudovito 
enotnost? Katere so tiste sile, ki so skovale skupnost več deset milijonov ljudi z vsega sveta? 
Skupno vodilo je poslanstvo našega generalnega direktorja Rexa Maughana in poslanstvo podjetja Forever 
oziroma predaja brezmejnih možnosti in vizije svobode. Kaj to pomeni? Kako se to odraža v vsakdanjem 
življenju državljanov Forever?
Glavni cilj je doživetje uravnovešene, srečne gmotne neodvisnosti. Sicer ne želim postavljati vrtnega reda, 
vendar bi na drugo mesto dal zdravo življenje brez odvečnih stresov. Vsaj toliko pomembna pa sta tudi 
spoštovanje do pozitivnih človeških vrednot in negovanje prefinjenih medčloveških stikov.
Moto Rexa Maughana je zelo preprost. Moč Forever je moč ljubezni. Na sočloveka se res lahko obrnemo le z 
ljubeznijo. Le tako mu lahko pomagamo, ko izgubi vero v prihodnost. Če se nam pridruži, ne bomo izpustili 
njegove roke, ampak ga bomo popeljali po poti, ki zagotavlja pravi življenjski slog, cilje in njihovo doseganje 
ne le njemu, ampak za vso njegovo družino in celo za nove generacije. 
Sledimo Rexovim besedam, zaupajmo neverjetnim energijam, ki se skrivajo v nas in naših sodelavcih. Če 
bomo sposobni najprej v sebi sprostiti te sposobnosti, če se bomo naučili veščin tega krasnega poklica, bomo s 
preprosto predajo svojega znanja tudi milijonom drugih odprli neverjetne možnosti. Ustvarili smo novo deželo. 
Svetovno deželo Forever. Del nje smo ljudje, ki živimo tu, v srednji in jugovzhodni Evropi. Bodimo dnevno 
udeleženci čudeža, ki nam ga zagotavlja ta svet, zberimo pogum in se pridružimo temu sistemu, izkoristimo 
njegove danosti, uživajmo v njegovih radostih in sadovih.
Naprej FLP Madžarske, naprej Madžari!

Dr. Sándor Milesz,
državni direktor
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„Sanjal 
   SEM zaSE nOV SVEt”

              (Attila Pataky)



Naj stane, kar stane, postali bomo svetovni prvaki! S to skupino bomo 
pokazali. Prepričan sem: vsi me boste podprli! Saj nam je takoj jasno, kdo 
je tisti, kdor v mikrofon izgovarja in čara te besede. Dr. Sándor Milesz 

spodbuja svojo skupino v topli poreški noči. Počasi se spušča mrak, oleandri in 
palme uživajo v lahnem vetru, v eni od dvoran pa bodo luči še dolgo prižgane: na 
predvečer prireditve potekajo priprave na znani, znameniti madžarski izum, na 
Holiday reli. Okrog mize sami velikani: Berkics, Vágási, Varga, Biró, Halmi in drugi 
bodo jutri stopili na oder, danes pa napeto poslušajo državnega direktorja, danes je 
zanje le Sándor, ki govori o pomembnih zadevah.
Zbrali smo se – pravi – ker tisti, ki so se uvrstili v program, ki mu pravimo Holiday 
reli, veliko pričakujejo od nas. Vi ste njihovo upanje. Res je, da delamo vsi zase, tisti 
dodatek, tisto nekaj več pa boste vi dodali v teh dveh dneh. Ste pripravljeni na to?
Da, se sliši odgovor, takoj po tem pa tudi običajna kritika: »Otroci, to je bilo nič«.
Tudi naslednji poskus se zdi dr. Mileszu še precej slab, ampak kot pravi, se bo 
pristop že okrepil. 
Hodimo po svetu in vidimo, da niso nič boljši od nas pa tudi tako odličnih 
predavateljev nimajo, sicer ne bi vabili nas. Stvar je preprosta. S kom se borimo? V 
prvi vrsti sami s seboj. Začnimo se boriti, se sliši slogan, ki dejansko označuje začetek 
serije vrhunskih predavanj v naslednjih dveh dneh. Vodilna skupina se odpravlja k 

Kaj človek pridobi, če najde svoj življenjski poklic? 
V nekaterih podjetjih priznanje. V drugih veliko denarja. 
Spet v nekaterih uživa v dobrem delovnem vzdušju. So tudi 
primeri, ko je deležen dveh ali vseh treh. Vendar pa je le 
eno podjetje, ki vam bo zagotovilo vse tri, poleg tega pa 
vam bo podarilo še s štiridnevne brezplačne počitnice ob 
morju, s predavanji, ki vam lahko prinesejo milijone. 
Le tako: kot smetana na torti. To je Poreč, 
to je Holiday reli, to je FLP Madžarske.  

HOliDay Reli, POReč, 24.–27. juNij 2010

Nagradna igra



počitku, rano bo treba vstati, avtobusi bodo zjutraj 
odpeljali udeležence v gledališko dvorano, ki jo bodo 
naslednji dan zasedli velikani Forever living Products. 
Moramo biti prvi – še vedno odmeva v naši glavi, 
medtem ko hotimo na potki do morja. čutimo, 
kako apnenec izžareva podnevi vsrkano sredozemsko 
toploto, že vidimo recepcijo hotela s štirimi 
zvezdicami, izza avle terasa s pletenimi naslonjači in 
pult s koktajli, okrog park z živo zelenimi zimzelenimi 
rastlinami, bazeni in tam zadaj velika modrina 
morja. Preprosto ne moremo verjeti, da smo tu v tem 
poosebljenem razkošju. Potem se spomnimo, da so 
vsi, ki so tukaj, uvrščeni, torej jim kakovost pripada. 
Veliko dela so vložili. Potem pa spati. Danes ni zabave, 
jutri nas časata trdo delo in učenje.

Andrej Kepe, 
direktor FLP Slovenije

»Novim ljudem veliko pomenita 
ta dva dneva. Slišijo lahko 
predavatelje, ki so le redko 
dosegljivi v živo. To je kot srednja 
šola Forever. Ni lahko priti na 
njo, gre za začetnike, ki morajo 
razumeti, za kaj gre in kako 
deluje, potrebnega je nekaj časa, 
da se zgodi premik v glavi: gre 
za nov življenjski slog, mogoče 
preprostejši in veliko boljši, kot 
sem ga živel do zdaj.«

Nagradna igra



PeTeK, 25. junijA

Himna ostane, le drugače jo bomo zapeli – razlaga za zaveso glasbeni umetnik 
Lui. Malce pokukamo izza zavese, občinstvo počasi prihaja, uvrščeni petih 
držav zasedajo svoje mesto v gledališču. –  Nato bo še Šurda, pesem sponzorjev, 

Vlak ljubezni – našteva lui, ki se sploh ne meni za zunanji svet. Že četrto leto je v 
podjetju, v treh mesecih je postal direktor, zdaj nadaljuje do soaringa, pravi.
Na drugem koncu dvorane, ob mešalni mizi, Dia Biró razlaga nekaj tehniku; za Sonya 
šov pripravlja presenečenje, vendar o tem niti besede. če ima tremo, jo sprašujem. 
Vedno je polna napetosti, ko se pripravlja na predstavitve, to je namreč tisto, kar iz 
človeka potem potegne maksimum. Prihaja Tünde Hajcsik in preverja stanje. – Poreč 
ima poseben čar – pravi, ni velike gneče, tisti, ki se uvrsti v program, pa čuti, da je med 
najboljšimi.
ura je šele devet, Sándor Tóth pa že pleše ob glasbi. Delo ali zabava, kaj je zate Holiday 
reli? – ga vprašam. – Oboje, to je lifestyle Forever – pravi popolnoma prepričan o svojem 
prav.
Nazaj za kulise, kjer direktorica madžarskih ustanov Forever Resorts Katalin Király 
»premika« štiri ljudi, da bi bil predavateljem v vsakem primeru na voljo prigrizek oziroma 
napitek. S svojo skupino je prišla dan prej, da bi lahko vse kupili v krajevnih trgovinah. 
Na pamet pozna okus voditeljev. – lanska uspešnica je bila pita z višnjami, vendar je 
skupina vsejeda, radi imajo vse, kar pripravimo.
Na oddelku ViP dr. Terézia Samu poglobljeno ureja svoje papirje. Zapisala je le nekaj 
tez, sicer rada govori na pamet.  – Seveda se poviša raven adrenalina, brez tega ni dobrega 
predavanja. Vendar le do zdrave mere, se smehlja.
Nekateri pa so povsem mirni. Nekdo, ki je že razdelil naloge in zdaj uživa v rezultatih 
organizacije, ki je potekala v preteklih mesecih. – Hvala bogu, delam s profesionalci, vsi 



poznajo svoje naloge, pravi dr. Milesz. V dvorani pa sedi nova generacija, ki v največji 
meri vpliva na prihodnost Forever. To je sloj srednjih voditeljev, ki bodo postali pravi 
vodje in bodo prisluhnili predavanjem najboljših. 
Še preden a začnemo delo, pa potrebujemo veliki odmerek energije, ki se ji reče Tanja 
Žagar: na oder stopi (skoči, priteče) neverjetno dinamična pevka s svojo skupino.
uspeh je nepopisen, po nastopu že na hodniku razposajeno izjavi: to je krasno občinstvo. 
Ne pozna meja!
Prišel je težko pričakovan dan, prvi Holiday reli 2010, se sliši prvi stavek iz zvočnikov:  
s temi besedami dr. Sándor Milesz tudi uradno odpre prireditev. – če verjamete v to, 
globoko v sebi, boste najboljši. Vendar je prvo mesto le eno in moramo biti resnično 
prvi. Kdo želi postati svetovni prvak? Drugače bom vprašal: smo svetovni prvaki?
Daaaa! Odmeva odgovor in s tem se začenja dan, ki ga z neverjetnim zanosom 
povezujeta Jadranka Kraljic Pavletic in Tibor Lapicz.
le kaj bi bila lahko rdeča nit prireditve, če ne aloja? Vedno mislimo, da smo že vse slišali 
o njej, potem pa ugotovimo, da nam lahko soaring managerka dr. Edit Révész Siklósné 
vedno pove še kaj novega. Pa ne le o osnovnih sestavinah, ampak tudi o tem, kako nam 
pomaga obvarovati zdravje ob izzivih sodobnega sveta. 
Safirni manager, dr. Endre Seres, govori o svoji poti: Trinajst let, ponosen sem na 
vsak trenutek teh trinajstih let, pravi in našteva svoje uspehe, doživetja in primere. Naj 
nadaljujem? Bom, prekine sebe in začutimo, da bi lahko ta pripoved trajala še in še. le o 
čem bi lahko govorila soaring managerka dr. Terézia Samu kot o zdravem življenjskem 
slogu? lahkotno, vendar strokovno si sledijo znanstvene novice in vsakdanje izkušnje. 
Predstavitev izkušenj z uporabo izdelkov povezuje soaring managerka dr. Ilona Juronics 
Vargáné, nato safirni manager Zsolt Fekete »organizira naše delo«, pravzaprav nam 
pove, kako bi ga on opravljal.

Tamás Biró, soaring manager  

»Velika je odgovornost predavati novincem. Menim, da je prav Poreč spremenil imidž 
Forever. Mislim, da velja stara modrost: pojdi daleč, naj stane več, pa bo tudi informacija bolj 
dragocena. Če se držiš temeljnih načel, pa uspeh preprosto ne more izostati.«



Nato oživijo družinske dnevne sobe: soaring manager Sándor Tóth nazorno in 
duhovito prikaže, kako potekajo družinske predstavitve: dobro je slišati (in seveda v 
sebi na novo premisliti) o situacijah, ki so nam vsem znane. Safirni manager István 
Utasi nam pove, da je vsaka rešitev že zdaj v naših glavah. Res je sicer, da je vedno ne 
občutimo, vendar prav od teh misli dobimo moč, ki nas vodi po pravi poti.
Pri Halmiju je najboljše, ko začne vse s samoironijo, tako nimaš slabega občutka, 
da moraš biti popoln. Divje gosi pridejo štirideset odstotkov dlje, če letijo v obliki 
klina, kot če bi letele posamično; dokler obstaja upanje za vrnitev, ne zapustijo 
nobenega člana skupine, to je dokaz za to, da je delo v skupini veliko učinkovitejše. 
Kakšni ljudje boste postali v petih letih, je odvisno od knjig, ki jih berete, in od 
ljudi, s katerimi se družite, nas opozarja safirni manager István Halmi, nato pa 
nadaljuje z najpomembnejšimi vogalnimi kamni: skupni cilji, sodelovanje, predanost, 
komunikacija in dobro vodenje. in seveda ljudje, ki so nam pripravljeni slediti. 
Ko ga poslušamo, se nam zdi, da je vse tako preprosto.
Ne sprašuj, kaj dobim, ampak kaj lahko dam drugim: ta nasvet nam je predala soaring 
managerka Márta Zsiga. Prava čarobna moč je tista, ko daješ sebe. Prepričljivi smo le, 
če smo pristni, prepričani o svojem prav. Bodite veter, ki dvigne ljudi!
Márti je v vse bolj toplem soju luči reflektorjev sledil nadarjeni mladenič, senior 
manager András Bánhidy. Tudi doma imamo skupino, ki jo moramo organizirati. Pa 
seveda tudi sprejeti, pravi in nas spomni na svojega 11-mesečnega dojenčka, ki jim je 
spremenil vsakdanje življenje. Potem pa s primeri iz športa in zgodovine dokazuje: ta 
posel računa na nas.
Soaring manager Tamás Biró v roki stiska temno zelen kamen, kristal, ki prinaša srečo. 
Tudi jaz potrebujem podporo, imel ga bom pri sebi tudi pred predavanjem, se smehlja. 
Pozornost pritegne tudi brez izgovorjene besede. Prav to se dogaja tudi zdaj: Tamás se 
sproščeno naslanja, pogleda svoje občinstvo, medtem pa se iz zvočnikov sliši pesem: 
toliko tega bi moral še povedati. Potem slišimo o knjigah, pomenu predavanj, o stabilnih 
stebrih, ki mogočno stojijo, čeprav so se nekoč smejali njihovim graditeljem. Tamásu se 
danes nihče ne smeje, prav nasprotno: vsi so na nogah in mu navdušeno ploskajo.
V osmih letih diamantni safir, že dvanajst let član President’s kluba, njegov ček je že 

sedem let med najvišjimi. Tudi mati in sin 
sta že dosegla raven managerja in voditelj 
programa Tibor Lapicz ne bo miroval, 
dokler ne bo to postal tudi njegov vnuk. 
Na oder stopi Aranka Vágási. – ali želiš 
pokojnino ali pa avtorske honorarje? 
postavlja provokativno vprašanje, kar pa 
je še pomembneje: Sama tudi jaz ne bi 
zmogla, imam krasno skupino, skupaj 
smo dobri, dodaja, nato pa prisotne 
povabi k odru. 

jasna Kvaternik janković

»Obiskala sem veliko prireditev na 
Hrvaškem in Madžarskem, vendar nam 
Poreč vsakič daje nekaj novega, nekaj 
zanimivega. Lanska prireditev mi je 
dala veliko zaleta, pridobila sem veliko 
izkušenj, slišala odlične predavatelje in 
se napolnila s pozitivno energijo.«



Sledi nekdo, ki preprosto ne pozna pojma nemogoče. Diamantno-safirni manager 
Attila Gidófalvi pripoveduje o dosežkih, ki se lahko izrazijo v številkah, vendar 
hitro dodaja: imam pa tudi slabo novico: za to je treba delati. in on dela že dvajset 
let. Delo zanj pomeni dajati sanje. – Potrebnih je več poskusov, ne more vsak 
uspeti, pripoveduje. Ni lahko najti pravega ključa. Vendar se bo enkrat našel ključ 
za vsako ključavnico. Gidó obljublja: ko bo postal diamant, bo ugasil svojo zadnjo 
cigareto. Občinstvo mu prisrčno zaželi, da bi čim prej dosegel svoj cilj.
Sledi večerja. Kaj večerja, v jedilnici nas pričakuje prava pojedina. Dolgi pulti se 
lomijo pod težo različnih dobrot: eksotične solate, juhe, sveže pečene ribe in meso, 
specialne zelenjavne priloge in čudovite sladice. Pravo izobilje, sploh ne vemo, 
kje začeti in kaj preskočiti, saj vsega ne moremo poskusiti. in potem še neverjetna 
ponudba piva, vin in osvežilnih pijač, naše misli so lahke kot metuljeva krila, čaka 
nas kratek spanec in potem zajtrk, spet mizica, pogrni se …

SoBoTA, 26. junijA

Po bujenju se še zaspani pomikamo proti zajtrku, nekateri pa se z brisačo 
okrog ramen že vračajo s plavanja v morju. Nikjer ni osamljenega 
foreverovca, manjše skupine se vsepovsod pogovarjajo. Zvečer seveda gledanje 

tekem na televiziji, kar ne gre brez piva, po kosilu pa skupni oddih in kavica na 
terasi. Seveda, tudi to je Poreč: biti skupaj, drugače kot do zdaj, in biti pozoren do 
drugih enako kot do zdaj.
Pri avtobusih – kot vsako jutro – je tudi danes prvi dr. Sándor Milesz s svojo 
skupino: hodi pred nami, nam kaže pot in vzor. 
Naj dvigne roko tisti, ki resnično potrebuje denar, slišimo v dvorani. Nov dan, 
nov zanos, ki ga izžareva soaring manager Tamás Budai. Vendar – kot pravi – pri 
Forever še zdaleč ne gre le za denar: v vaše žepe ne želimo nalagati le denarja, želimo 
si, da bi vaše življenje postalo celovito, pravi Tamás Budai. 
Na oder prihaja nekdo, ki zelo prepričljivo predaja vrednote. čeprav je managerka 
Éva Váradi še zelo mlada, na osnovi njenih dosežkov sklepamo, da jo čaka lepa 
prihodnost. Ona zase pravi, da je »končni izdelek Poreča«. Tu je namreč pred 
kratkim dobila čustveno-duševni polet, ki jo je v primerjavi z njeno generacijo 
popeljal do presenetljivih višav. »Poreč sem zapustila z mislijo da sem v glavi že 



managerka,« se spominja začetkov, nato pa spregovori o svoji posebni 
razlagi pojma NDP – »neverjetna denarna priložnost«. Éva daje vtis, kot 
da bi s široko odprtimi očmi presenečenja postala prava profesionalka. 
Racionalno in nesramno. Kot dijakinja je kupila razkošen avtomobil iz 
lastnega zaslužka. Malo je takih, ki jim je to uspelo. 
in če smo že pri racionalnosti, sledijo dejstva: o svojih izkušnjah z 
izdelki in vodenju spregovori safirna managerka dr. Marija Ratković. – 
Malo je tistih, ki sprejemajo odgovornost za svoje življenje, pravi vodja 
pa nikoli ne prelaga odgovornosti na druge in ne dovoljuje, da bi z njim 
upravljale okoliščine. Pomembno je, da ima svojo in skupinsko vizijo,  
torej, da vidi naprej od drugih, pravi. 
Njene misli nadaljuje senior managerka Ágnes Klaj, ki na značilen mili 
način govori o sponzorski pomoči in moči odločitve. Sprejmi odločitev 
in se premikaj proti cilju!
Cilj žensk pa je biti všeč tudi sebi in drugim. Tünde Hajcsik, Diána 
Biró in Patrícia Rusák nam v atraktivnem Sonya šovu predajajo 
sredstvo za doseganje lepote. Ženske spodbujajo, naj imajo – ne glede 
na leta – dovolj poguma biti ženstvene. Potem pa ne le slišimo, ampak 
tudi vidimo, kako to doseči, saj podobno kot vsaki priložnosti tudi 
danes sledi praktična predstavitev. – Že dve leti uporabljam izdelke in 
povem, da boljših še nisem imela, mi prišepne managerka Hilda Pere in 
doda: če se komu zdijo predragi, lahko tu zasluži njihovo ceno. 
in že se dvigamo do diamantno-safirnih višav, na oder stopi Róbert 
Varga. Predtem še skupaj z Miklósom Berkicsem zlagata zloženko: 
osnutek predavanja na listkih. Kot pravi, s prvo različico ni bil 
zadovoljen. – Sicer pa mi o tem nismo brali, ampak smo skupaj naredili, 
razlaga. Zato je tudi povsem miren. Včasih se o temi svojega predavanja 
odločam v zadnjem trenutku, mogoče v trenutku najave mojega 
nastopa. 
Takoj ko začne, mu je že jasno: prepričati nas želi o tem, da se ne bi 
obremenjevali z denarnimi težavami. Res je sicer, da jih je nekoč tudi 

istván Halmi, safirni manager 

»Predavati tukaj je čisto nekaj drugega kot kjer koli drugje, saj je tu prava smetana, tu želijo 
biti vsi predavatelji boljši od drugih: drugi me spodbujajo. Cilj je seveda tudi utrjevanje 
skupine: štirje dnevi nas že dovolj zbližajo, za to so potrebni le skupni cilji in komunikacija.«



sam imel, vendar je imelo, kot pravi, pri tem 
največjo vlogo negativno programiranje. Danes 
mu je jasno, da so tudi napake del življenja; 
pomembno je le, da človek stalno proizvaja, 
proizvaja in proizvaja. Kako pa lahko pozitivno 
programiramo svoje misli? O tem nam govori 
soaring manager Tomislav Brumec. »Vse se dogaja 
v možganih, nismo telesna bitja,« pravi. – če boste 
pošteni, boste pritegovali poštene ljudi, obljublja. 
Potem pa se zasliši glas, ki bi ga vedno prepoznali; 
serijo predavanj nadaljuje naš priljubljeni safirni 
manager, dr. Adolf L. Kósa. »Beri, razumi, 
uporabi,« to je njegova zmagovita ideja, nato pa 
svoje predavanje strukturira okrog črke H, ki 
predstavlja ravnotežje in lestvico ki pelje v višave. 
Pove, da je zanj črka H simbol hvaležnosti. Za kaj 

vse je adolf hvaležen? Vrstijo se podobe zasluženega razkošja: rafting, 
jahanje, potapljanje, terensko vozilo, hiša v elitnem delu Budimpešte, 
na Rózsadombu, kjer se iz kopalne kadi odpira pogled na mesto … 
– a veste, kakšen je smrtni strah? – Strašno vznemirljiv, nas preseneti 
z odgovorom adolf. Vendar če vemo, da govori o strahu, ki spremlja 
ekstremne športe, nam je vse jasno. Treba je sprejeti tudi malce 
neprijetnosti in verjemite mi, izplača se, pravi manager. Podobno kot 
v tem poslu. 

Tako je v tem poslu, kjer ste lahko prav vi najboljši, tako 
vsaj pravi v svojem predavanju senior managerka Sonja 
Jurović. Poleg štirih vnukov že enajst let opravlja to 
delo. Pravi, da je treba začeti zaupati vase in se naučiti 
»želeti največ«, vedno vsaj eno stvar več, kot jo imamo. 
Tekmujmo le sami s seboj. Tisti, ki želi postati diamant, 
bo to tudi postal, sklene svoje predavanje. 
Vsak dvajseti milijonar sveta je obogatel v poslu MlM, 
pravi soaring managerka Dragana Janović in dodaja, da 
zdaj že razumemo ta načela: vse je zajeto v marketinškem 

Tamás Kovács s soprogo, supervisorja

»Prvič sva v Poreču, prideva tudi naslednjič. Naš otrok 
je star šele štiri mesece, vendar smo tudi njega vzeli 
s seboj, je mirno dete, lepo se obnaša. Še pomislila 
nisva, da ne bi šla v Poreč, veliko, veliko tega se še 
morava naučiti.«

Dr. Goran Franjić, 
assistant manager, 
Bosna in Hercegovina

»Poreč sem si vedno predstavljal kot močno 
usposabljanje, ki mi bo v pomoč pri delu. 
Dobil sem veliko odgovorov na vprašanja, o 
katerih sem že veliko premišljeval, na primer 
kako naprej, ko zastane življenje v mreži, 
kako preprosto in učinkovito spodbuditi 
nadaljevanje.«

jasmina Dragojlović

»Pridružila sem se letos marca in v treh mesecih postala 
supervisor. Pred dvema tednoma sem bila s svojim 
sponzorjem v Budimpešti, kjer mi je priponko predal sam Rex 
Maughan. Nestrpno sem pričakovala predavanja in so me 
tako navdušila, da sem včeraj, med večerjo, v sistem povabila 
tudi natakarja. Po službi je pristopil in danes že tudi opravil 
nakup.«



sistemu. če razumete temeljna načela, če jih boste dosledno 
posnemali, bodo ta načela resnično delovala.
Safet Mustafić se je z ravni supervisorja dvignil na raven senior 
managerja. Pripoveduje nam o prehojeni poti. – Spoznajte svoje 
vrednote, saj delate sami s seboj, svetuje Mustafić, ki pravi, da živi 
srečno in uspešno življenje. Seveda pa tudi stori vse, da bi to delovalo: 
24 ur na dan je na voljo vsem svojim sodelavcem.
Soaring managerka Hajnalka Senk v svojem izjemno profesionalnem 
predavanju govori o strokovno načrtovanem poslu. Pozneje izza odra 
dodaja: »Tukajšnji predavatelji dvigujejo raven energije, jaz pa se jim 
preprosto prepustim.«
Potem pa oder obsije močna osebnost: Veronika Lomjanski. 
– Kaj želiš postati, kako to želiš doseči: to je vprašanje dneva, 
pravi in dodaja: problem je v tem, da želijo vsi biti vodje in nihče 
spremljevalec. če želiš zmagati, moraš postati in eno in drugo.
Potem pa nekdo ,ki je že zmagal: diamantno-safirni manager, Miklós 
Berkics. – Vem, kaj je moja naloga. Ne čakam na druge, ne računam 
na druge. Raje dobim tisoč nejev, kot da bi se vrnil k železnici. Tu ste, 
da bi postali diamanti in ne managerji. Najprej v mislih, nato v sebi. 
jaz verjamem v svoj diamant, vendar tudi v arankin, adolfov in v 
Gidójev diamant. in ta vera premika gore, kot to duhovito dokazuje 
Miklós, ki se igra dvigovanja vreč s soljo z adolfom l. Kóso. Najprej 
ga na hrbet dvigne adolf, seveda smeje. Potem pa sledi Miklós, 
dvorana onemi. Zaskrbljeno pričakujejo, da se bo zlomil pod težo 
visokega športnika. Samo trenutek in adolfove noge že bingljajo. 
Miklós ga stabilno nosi na hrbtu. Sledi dolgo ploskanje.
Tako je, o tem je govor v tem poslu. Sodelavci vzajemno nosijo 
bremena drug drugega, tako občutijo le pol teže. in tu ne štejejo 
danosti. Dovolj je, da verjamemo, in uspelo bo.
Spet se zasliši Madonnina pesem Celabrate, spet se spomnimo 
preteklih trinajstih let in vsega, kar lahko slavimo, kar je vredno slavja. 
Slaviti, tudi sebe. Nič ni narobe pri tem. To je najpomembnejše, kar 
smo se naučili v teh dveh dnevih. Skupinski ples pred gledališkim 
odrom, nato pa v razkošnem poreškem hotelu, v vseh dvoranah, 
dokler nas noge držijo.

László Molnár, direktor FLP Hrvaške

Četrto leto organiziramo Holiday reli in smo neskončno ponosni, da so med 
državami FLP izbrali prav našo. Skupaj s sodelavci imamo seveda veliko dela 
z organizacijo prireditve, vendar je zelo dober občutek, ko prispe tisoč tristo 
gostov. Od letošnjega leta bomo imeli letno dva Holiday relija, vendar to 
ne pomeni podvojitve nalog, saj imamo vse več izkušenj in lahko že 
delamo z manj ljudmi, kar pomeni tudi veliko bolj sproščeno vzdušje. 
Samo mesto e domačno, marsikdo pravi, da je navdušen nad oskrbo. 
Mi se sicer domov vedno vračamo precej utrujeni, vendar ko dobivamo 
pisma zahvale iz vseh držav, dobi naša utrujenost povsem drugačne 
dimenzije.
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Prisrčno pozdravljam vse vas, ki ste se to poletje pridružili pravemu 
svetovnemu podjetju. Iskrene čestitke za vašo odločitev. Vem, da bi 
lahko izbirali med izdelki drugih proizvajalcev, lahko bi ustanovili 

svoje podjetje na katerem drugem področju ali pa sodelovali z drugimi podjetji 
MLM – vendar ste vi pravi člani Forever. Povejte o tem vsakomur. Naj se sliši od 
Budimpešte do Dunaja!
 
Gotovo ste opazili, da se te dni v Forever vsi pogovarjajo o nekakšnem reliju. 
Tisti, ki še ne poznate sveta Forever, me večkrat vprašate, kakšne avtomobilske 
dirke prirejamo. Pa povem, da so naši reliji drugačni. Naši reliji pomenijo 
oddih v Poreču, evropske in ameriške motivacijske programe, vendar pa obstaja 
podobnost med tradicionalnim relijem in relijem Forever. Na obeh lahko 
sodelujejo le tisti, ki so s trdim individualnim in skupinskim delom ter z veliko, 
veliko treningov dosegli rezultate.
Reliji pomenijo dinamičnost, napredek in željo po zmagi, potekajo na najlepših 
mestih sveta, veliko je navijačev, ki se iskreno veselijo in navdušujejo nad dosežki 
zmagovalcev. Na obeh prireditvah slavimo pošteno opravljeno delo, izrekamo 
spoštovanje do najboljših in jim izrekamo priznanje vsi, mladi in bolj zreli, 
Madžari, Slovenci, Hrvati, Srbi, Albanci, Angleži, Nemci, Švedi in Estonci. 
Pri nas se že vsi pripravljamo na drugi Holiday reli, ki bo konec septembra v 
Poreču (do 31. avgusta lahko tudi vi izpolnite pogoje in dosežete uvrstitev). Poleg 
tega pa se te dosežene točke upoštevajo tudi v kvalifikacijah za Evropski reli. Vem, 
da si tudi vi želite videti veliko Evropo Forever in Forever madžarske skupaj z 
jugovzhodno evropsko regijo na Dunaju. Zbirajte točke, imate še skoraj tri mesece 
časa. Kvalifikacije trajajo do 31. oktobra tega leta. 
Tudi če ste popoln začetnik, lahko mimogrede dosežete vsaj prvo raven, že zaradi 
zabave. Gre za 20 točk realizacije v štirih mesecih. Pet točk mesečno? Gotovo 
lahko dosežete veliko več. Gre za resnično življenjsko priložnost, ko lahko kot 
začetnik dosežete prvo raven in se udeležite največjega evropskega dogodka 
Forever – v živo, na Dunaju!
Dunaj je blizu. Pridite z vlakom ali pa štirje z avtomobilom. Zberite za gorivo, 
gre le za nekaj tisoč forintov po osebi. Pomagajte do uvrstitve vsaj trem svojim 
prijateljem in se skupaj pripeljite. V primerjavi s preteklimi leti za letošnji reli ne 
bomo prodajali vstopnic. Tisti, ki se ne bodo uvrstili, se ne bodo mogli udeležiti, 
tako bodo ob doživetje, ki jim lahko spremeni življenje.
Dunajska arena lahko sprejme 12.000 članov Forever. Vprašajte svoje sponzorje 
in višje linije, poglejte v razpise za reli, mesečno si kupite Rally Box, ki je vreden 
eno točko (majhen paket Touch) in zraven izberite modno in ekskluzivno reli 
majico. Ponosno jo nosite in razkazujte, govorite o njej, predajte njeno sporočilo 
svojim prijateljem. Majice ne moreš dobiti ne zastonj ne za denar, je del paketa 
Rally Box, je del in simbol vašega evropskega uspeha.

Tibor radóczki, 
 soaring manager

regionalni direktor

Dragi novi orli!



Potem ko sta na kratko predstavila podjetje od njegovih začetkov pred 
32 leti pa vse do danes, ko je prisotno po vsem svetu, sta nas povabila, 
naj skupaj zapojemo z našimi starimi znanci, s skupino Maestral iz 

Opatije. 
Mr. sc. László Molnár je pozdravil sodelavce iz vse Hrvaške in drage goste 
iz sosednjih dežel. Pohvalil je hrvaške distributerje, kajti njihovo predano 
delo je prispevalo k povečanju prometa, pripeljalo do novih uvrstitev, s tem 
pa do veliko novih zadovoljnih ljudi. Prisotne je povabil na dan uspeha 
ob rojstnem dnevu, ki ga bomo letos oktobra organizirali na Reki. Tega 
dne se nam bodo kot partnerji in organizatorji pridružili tudi madžarski 
kolegi, ki nam bodo pomagali, da bo ta dan resnično svečan in uspešen. 

Mag. Molnár je pozval distributerje, naj povabijo čim več svojih sodelavcev, in jim 
obljubil nepozabno doživetje.
Senior manager Ivan Ciler, dipl. ing., je človek, ki se zanima za vse in je privrženec 
samorazvoja. Kot inženir računalništva je bil zaposlen v vodilnem hrvaškem 
telekomunikacijskem podjetju. Ceni naravo in zdravilna zelišča. Je zagovornik 
zdravega življenjskega sloga in zdrave prehrane. Poskušal nam je pojasniti, zakaj je 
prav aloja FLP najboljša. Po njegovem mnenju je FLP najbolj korektno podjetje 
MLM sveta in najbolje organizirano podjetje na Hrvaškem. Od ekološke pridelave z 
naravnimi gnojili, predelave, sistema zagotavljanja kakovosti, pakiranja in skladiščenja 
– vse to prispeva k nazivu najboljšega na trgu. Tu so še certifikati ISO in HACCP, 
standardi čistosti košer in halal – vse to imajo naši izdelki. 
Dominik Zvinek ima le enajst let in obožuje naše proizvode – še posebej First. Videz 
plastenke, sestavo in delovanje Firsta – vse to nam je predstavil v svojem simpatičnem 
predavanju, ko so ga prisotni večkrat prekinili z gromkim ploskanjem. Prepričani smo, da 
bo Dominik v prihodnosti postal resnično uspešen v FLP. Njegovo odlično predavanje je 
dejansko najava prihodnjih dosežkov.
Dr. Albert Keresztényi je prvi manager Hrvaške, človek, ki je sprožil delovanje Fiume 
teama. Dr. Albert je v svojem predavanju spregovoril o pripravah na poletje. Pravilna 
prehrana – čim manj soli, telesne aktivnosti in seveda izdelki FLP – 
so priprave našega telesa za prihajajoče poletne dni. Dr. Keresztényi 
je v svojem odličnem predavanju razložil, katere napake delamo v 
svoji prehrani in negi kože. Do svojega telesa se sploh ne obnašamo 
prijateljsko, kar povzroča povišanje telesne teže in težave s kožo. Vse 

to lahko spremenimo, če bomo spremenili svoje navade in svojemu 
telesu posvetili več pozornosti. Izdelki, ki jih ponuja FLP, nam lahko 
pomagajo na različnih področjih.

Dan uspeha smo organizirali v prekrasni Opatiji, v dvorani 
hotela Milenij. Program prireditve sta povezovala Mirjana 
Katić Mesaroš in Tihomir Stilin. Gospa Katić je od samih 
začetkov članica Forever. S svojim soprogom Ivanom 
to delo opravljata profesionalno in z veliko ljubezni. 
Tihomir in njegova soproga Maja sta dosegla raven senior 
managerja in sta najuspešnejša foreverovca Hrvaške. 
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Dan uspeha 



Predstavitev izkušenj uporabnikov izdelkov je povezovala višja medicinska sestra iz Pulja, senior 
managerka Manda Korenić. Slišali smo izkušnje distributerjev, ki že dolga leta uporabljajo naše izdelke. 
Tudi Manda je dolgoletna uporabnica naših izdelkov; uporablja jih tudi v svojem kozmetičnem salonu. 
Uporabniške izkušnje je dopolnila s svojimi nasveti in tako prispevala k širitvi spoznanj uporabnikov o 
tem, kako čim bolj ustrezno uporabljati naše pripravke. 
Ana Židan Laginja je čisto na začetku svoje poti v FLP. Spregovorila je o svojem navdušenju nad izdelki 
in poslovni priložnosti. Pravi, da je trenutek sprejetja odločitve tisti trenutek, ko se odločiš kreniti. In ona 
je sprejela svojo odločitev. Upamo, da bomo kmalu priče njeni zgodbi o uspehu. 
Najlepši trenutki vsakega dneva uspeha so tisti, ko podeljujemo priznanja najuspešnejšim. Tu so novi 
assistant managerji, veliko novih supervisorjev in top 10 najboljših distributerjev, pri njih se dogajajo 

največja presenečenja. Vsi so prejeli svoje zaslužene priponke in so se skupaj s svojimi sponzorji veselili 
dosežkov, hkrati pa obljubili, da je to šele začetek. Zaploskali smo jim in se skupaj z njimi veselili.
Zlatko in Sonja Jurović sta nova senior managerja. Zakonca sta od samih začetkov člana FLP. 
Vse svoje življenje in skupno delo sta posvetila svojemu uspehu in seveda uspehu svojih sodelavcev. 
V njihovem simpatičnem in duhovitem predavanju smo slišali o vseh naših napakah, ki jih 
delamo, ko ponujamo poslovno priložnost. Skozi dolga leta dela sta se Sonja in Zlatko učila na 
svojih napakah, zdaj pa sta nam predala svoje izkušnje, da bi se jim mi izognili. Sonji in Zlatku se 
zahvaljujemo za duhovito in poučno predavanje.
Reška managerka Jadranka Kraljić Pavletić je v svojem navdihnjenem in motivirajočem predavanju 
spregovorila o tem, zakaj je dobro biti manager. Edinstveni smo prav zaradi različnosti. Vzemite, 
kar vam je všeč, kar vam ni všeč, pa pustite za seboj. Izkoristite čas, ker je na vaši strani. Vsak dan 
dobivamo čas, ki bi ga morali izkoristiti, mi pa ga ne cenimo dovolj. Čas teče tudi brez nas. Naš 
posel bo krenil, ko se bodo odločiti izkoristiti čas, pogledati v ogledalo in sprejeti odločitev: jaz to 
želim. Najdite sebe, odločite se, delajte in se družite s krasnimi ljudmi v FLP – je sklenila svoj nastop 
Jadranka. Ágnes Krizsó je bila prva, ki je spodbudila sodelavce na Hrvaškem. Gre za izjemno žensko, 
ki resno in predano opravlja svoj posel. Safirna managerka nam je predstavila programe in nagrade, 
ki jih zagotavlja FLP. Najpomembneje je, da drug drugemu pomagamo, da se spoštujemo, saj 
nihče ne more uspeti sam. V prvi vrsti bodimo odgovorni do sebe. Skrbite za svoje zdravje, varujte 
svoje otroke, skrbite za svoje starše, saj se prihodnost gradi na preteklosti. Motivacijski programi so 
ponujeni, pogoji se lahko izpolnijo. S skupnim delom jih lahko izpolnimo in verjemite, vsi bomo 
srečni. Tisti pod nami in tudi tisti nad nami. Načrtujte, mislite pozitivno, sledite svojim voditeljem 
in uspeli boste – nam sporoča Ágnes. 
Potem ko se je zahvalil predavateljem in gostiteljem, je mag. Molnár podelil priponke orla 
sodelavcem, ki so dosegli raven assistant supervisorja, in jim zaželel, da bi ostali in skupaj z nami 

poleteli v višave. 
            Mr. sc. László Molnár,

regionalni direktor FLP Hrvaške





Po napornem delu smo dobili priložnost spoznati 
prekrasno okolico, obiskati jamo v Potpeći, ki velja 
za eno najlepših podzemnih jam Srbije. Za vse nas je 

bilo posebno doživetje obisk etnovasi Zlakusa in lončarskega 
centra poleg Užica. 

Namen predavanj je bil podati prave usmeritve, nakazati 
na napake storjene pri dozdajšnjem delu, in podati rešitve 
za težave, ki se pojavljajo pri nas samih, naših sodelavcih 
oziroma pri gradnji mreže.

Udeležence srečanja managerjev je pozdravil regionalni 
direktor FLP Srbije Branislav Rajić, ki je poudaril, da se 

moramo zavedati lastnih vrednot in da nikoli ne smemo 
odnehati, saj smo vodje, torej smo odgovorni za svoje 
sodelavce in tudi zase. 

Regionalni direktor madžarske in jugovzhodno evropske 
regije dr. Sándor Milesz je managerje spomnil, da ima 
Srbija še veliko neizkoriščenega razvojnega potenciala. Poleg 
neverjetnih možnosti sta na strani FLP tudi tradicija in 
zaupanje. Bilo bi žalostno, če te priložnosti ne bi predstavili 
vsem, ki so resnično potrebni pomoči.

Da bi nam bilo popolnoma jasno, kaj je naša naloga, da bi 
svojim sodelavcem dali prava napotila, moramo prehoditi 

Podjetje FLP že tradicionalno organizira 
srečanje najuspešnejših srbskih distributerjev v 
turističnem biseru države, v pogorju Zlatibor. Naše 
druženje, učenje in delo so potekali v popolni 
harmoniji v čudovitem okolju hotela Mona. Trdno 
smo sklenili, da bomo storili nov velik korak pri 
razvijanju mreže v Srbiji. 

SRečaNje maNageRjev, ZLatiBoR, jUNij   2010

Umetnost vodenja
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štiri faze: navdušenje, zbiranje informacij, stisko in znani aha 
efekt, je razložil v svojem predavanju dr. Aleksandar Petrović.

»ostani vodja, saj si tudi v duši vodja, to dokazujejo tvoji 
dosežki. Skrivnost umetnosti vodenja se skriva v dejstvu, ko 
druge spodbujaš k dejanjem, čeprav oni mislijo, da je bila 
ideja njihova,« pravi safirna managerka dr. Marija Ratković, 
nato pa dodaja: dober vodja vedno najde pravo razmerje med 
pravili in ljubeznijo. 

Dejansko je mLm izmenjava energij, kjer je največ odvisno od 
človeka, ki vodi predstavitev. Poznamo svoje pomanjkljivosti, 
po vsakem padcu vstajamo z odločnostjo, da bomo naslednjič 
gotovo premagali to oviro, je spregovorila o idealnem pristopu 
senior managerka Mirjana Mićić. Njeno predavanje nas je 
spodbudilo, da smo globoko premislili o svojih napakah.

– malo je tistih, ki si postavljajo visoke cilje in ki jih tudi 
dosežejo, pravi Dragana Janović. vodja je oseba, ki vedno 
prepozna pravo pot in rešitev, obenem pa se zaveže svoje 
znanje predati tudi drugim. managerji se ne smejo utruditi, 
ker bo »zarjavela« njihova mreža. morajo biti vzor svojim 
sodelavcem, jim kazati pot, kako opravljati to delo, je 
poudarila soaring managerka. 

– Prihodnost bo služila tistim, ki so v pravem trenutku 
pripravljeni na spremembe, učenje in na spreminjanje težav 
v nove priložnosti. vsi smo rojeni zmagovalci, dana so nam 
sredstva, s pomočjo katerih lahko spremenimo svojo usodo, 
pravi dr. Nick. – Le 2–5 odstotkov ljudi ima vizijo in so tudi 
pripravljeni storiti kaj, da bi dosegli svoje cilje. mLm pa 
kljub temu vsem ponuja možnost pridobiti delež v najbolj 
poštenem tržnem sistemu. »Prodajam znanje, ga predam, 
nato pa žanjem sadeže svojega dela. Največje darilo pa je 
naša preobrazba, ki se zgodi, medtem ko opravljamo svoje 

delo. Smo BReZSKRBNi, Kajti HoDimo Po 
Poti USPeHa – smo slišali moto.

Dati največ od sebe, kljub temu pa so še področja, 
kjer se morate izpopolniti? ali lahko popeljete svoje 
sodelavce do vašega skupnega cilja? ta pomembna 
vprašanja je postavila safirna managerka Marija 
Buruš. – Premagati sebe pomeni premagati vse 
težave in to je pot, ki gotovo vodi do uspeha. Lahko 
postanete pravi zmagovalci, ki obvladajo recept 
uspeha, ki ga delijo z vsemi, ki jih to zanima. 

Ste managerji ali vodje? Le od vas je odvisno; uspeh je 
rezultat vaše osebne odločitve. Delo in še enkrat delo. 
moramo se vrniti k tistemu, v čemer smo najboljši. 
Prepričani smo, da nam bo šlo, saj smo nekoč že delali 
tako. Današnji čas je najprimernejši za takšen pristop, 
postali smo pravi vodje in hodimo po pravi poti, je v 
svojem predavanju poudarila diamantna managerka 
Veronika Lomjanski.

– čisto na začetku sva začela brez trga, o izdelkih in 
marketingu sva imela le malo informacij, zastopala sva 
podjetje, ki ga takrat v Srbiji nikjer niso beležili. od 
začetka sva vse svoje energije in vso voljo usmerjala 

k uresničevanju načrtov. to usmerjenost moramo obnoviti, 
moramo zaupati vase in v svoj uspeh, je dodal diamantni 
manager Stevan Lomjanski, ki je nakazal na povezave med 
nekdanjim in današnjim stanjem in na celo vrsto možnosti, 
ki nas čakajo v prihodnje. 

Srečanje managerjev je postalo že tradicionalno, zato upamo, 
da se bomo junija prihodnjega leta spet srečali na Zlatiboru.

 
Branislav Rajić, 

regionalni direktor FLP Srbije
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Program prireditve sta povezovala safirna 
managerka Daniela Ocokoljić in njen 
soprog, soaring manager Zoran Ocokoljić. 

Zakonca dostojno dokazujeta, da so lahko tudi 
mladi uspešni podjetniki, le imeti morajo pravo 
vizijo, obenem pa je pomembno tudi, da njihovi 
številni sodelavci pridno in predano opravljajo 

svoje delo. 

Zbrane je pozdravil regionalni direktor FLP 
Srbije Branislav Rajić, ki je poudaril, da so za 
nami veliki dosežki, pred nami pa resni izzivi. 
FLP nam zagotavlja najboljšo priložnost za 
delo. Naše podjetje sledi spremembam na 
svetovnem trgu ter nesebično investira v 
kakovost naših izdelkov in marketing, saj je 

to edini način, kako ostati konkurenčen 
med podjetji, tržnimi tekmeci. Veliko je 

novosti, ki nam pomagajo opravljati 
delo in omogočajo še večjo 

učinkovitost. Najpomembnejša 
novost je sistem NDP, ki 
sodelavcem začetnikom zagotavlja 
novo distributersko ceno, kar 
pomeni, da lahko na samem 
začetku dejavnosti pridejo do 
visokih zaslužkov.

Prišlo je poletje, z njim pa novi motivacijski programi 
in novi izzivi. Na beograjski prireditvi Success Day 
smo dobili nov kompas za naše delo v Forever. 

VZtrajeN uSPeh, BeograD, 3. juLija 2010



 
Prvo kvalifikacijsko obdobje motivacijskega programa holiday reli 
Poreč 2010 v celoti ustreza pričakovanjem udeležencev. Kot rezultat 
aktivnosti so se vzpostavile skupine sodelavcev, ki so sklenile s 
popolnoma izkristalizirano vizijo in z delovno metodo, novimi 
cilji in z neverjetnimi energijami nadaljevati pot uspeha. Bogatejši 
smo s številnimi pozitivnimi izkušnjami, srca so polna lepih čustev 
in skupaj smo se odločili: vse bomo storili, da se septembra spet 
dobimo v Poreču. Čestitamo uvrščenim, Jasmini in Miroslavu 
Dragojloviću pa se zahvaljujemo za pregledno predstavitev 
doživetij in motivacijskega programa.

Znanstveniki so ugotovili, kako deluje osnova funkcionalna 
življenjska enota – celica. te ugotovitve FLP izkorišča v vsakdanji 
praksi. jasno nam je, da sta naše zdravje in kakovost življenja 
povezana z ustrezno prehrano vsake celice našega organizma. 
energije, ki jih potrebujemo za življenje, črpamo iz lastnih virov 
in sobivanja z naravo. Le od nas je odvisno, v kakšni meri bomo 
izkoristili ponujene možnosti. Zdravi bodo ostali tisti, ki bodo 
ohranili zdravje celic, ki tvorijo naš organizem. Če si zdrav, pa 
si koristen sebi, svoji družini in okolici, je poudarila v svojem 
predavanju dr. Dušanka Tumbas.

Pri našem delu pridobivamo izkušnje, s katerimi lahko 
odpravimo naše mogoče pomanjkljivosti, s tem pa 
pomagamo sebi in drugim. Na prireditvah našega 
podjetja slišimo koristne izpovedi naših uporabnikov 

in sodelavcev zdravnikov o učinkoviti uporabi 
odličnih izdelkov FLP. ta del programa je to pot 
povezovala naša sodelavka, managerka, dr. Sonja 

Jović.

Na odru Doma sindikatov smo pozdravili 
nove supervisorje in sodelavce, ki so se kot 
uvrščeni na 1. in 2. raven udeležili holiday relija v 
Poreču. Čestitamo vsem uvrščenim sodelavcem!



Milan Topalović - Topalko je eden najbolj priljubljenih srbskih pevcev. 
Njegova iskrena neposrednost, čisti in prosojen glas, naravna privlačnost 
in veliko energije so tega julijskega dne ustvarili pravo harmonijo z 
občinstvom Doma sindikatov. hvala za čudovito doživetje. 

težko je napredovati tistim, ki ne sledijo spremembam svetovnega trga. 
Veliko je poklicev, ki izginjajo, spreminjajo se pogoji dela. Vsi, ki želijo 
doseči več, morajo sami poskrbeti za svoj osebnostni in poklicni razvoj. 
Danes si skoraj ne moremo predstavljati uspešnega dela brez knjig, 
zgoščenk, kaset in katalogov. Senior managerka Elizabeta Korodi Kovač 
se je zahvalila Forever, ki upošteva tudi ta vidik in zagotavlja kar največ 
tudi na tem področju.

Kvalifikacije za evropski reli predstavljajo enega najpomembnejših 
motivacijskih programov FLP, ki omogoča v novem obdobju z novim 
zanosom pridobiti nove nagrade. Sami izbiramo mesto, kjer bomo delali, 
in tudi nove sodelavce, v času kvalifikacij pa lahko izpolnimo še dodatne 
pogoje, kar nam prinaša uvrstitev na holiday reli, nova potovanja, nove 
mreže in mednarodni promet. »Vsako leto vlagam veliko energije v 
motivacijski program evropski reli. Priporočam tudi vam, izkoristite 
priložnosti, ki jih ponuja Forever,« je povedal v svojem predavanju soaring 
manager Boro Ostojić.

Na odru prireditve Success Day smo nagradili sodelavce, ki so v primerjavi 
z istim obdobjem preteklega leta bistveno povečali svoj promet in tako 
stopili med člane Kluba osvajalcev. 



Z najbolj priljubljeni izdelki, osebnim vzorom, s pomočjo sponzorjev, 
sloganom »aloja hrani in varuje« in s primerno mero odločenosti 
lahko izstopimo iz vrst povprečnežev in nadaljujemo po poti uspeha, 
je povedala v svojem predavanju Mirjana Mićić. Največ negativnih 
odgovorov in zavrnitev so prejeli prav najuspešnejši sodelavci. Le osem 
odstotkov ljudi je pripravljenih vztrajno delati in ostati na poti uspeha, 
le Forever Living Products lahko poplača realno protivrednost našega 
vloženega dela, je dodala senior managerka, katere besede nam veliko 
pomagajo pri premagovanju težav. 

– Naši uspehi so odvisni od moči želje, ki gori v nas, je nadaljeval 
mednarodno priznani strokovnjak za marketing, mr. sci Dušan 
Pavlović. Forever zagotavlja priložnost za dejavnost, ki daje vrednote 
in gospodarsko blagostanje. Le naš ego nam lahko prepreči, da bi še 
več dajali in delali, da bi še bolj ljubili. Skrivnost delovne in življenjske 
uspešnosti se skriva v pozitivnih čustvih, ki se širijo s hitrostjo virusov; 
pomembno je le, da sodelavci dosežejo optimalno raven motiviranosti. 
Naš predavatelj nas je spomnil, da so uspehi dosegljivi le, če imamo radi 
svoje delo in če ga opravljamo z veseljem. 

ob koncu smo čestitali našim sodelavcem, novim assistant 
supervisorjem, in jim zaželeli veliko uspešnega dela v vrstah FLP.

              Branislav Rajić,  
                           regionalni direktor FLP Srbije 
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Na poti – to je uspeh!



Naš novi sosed je mojo soprogo 
Krisztino oktobra 2006 povabil na 
poslovno srečanje. Povedal ji je da se 

bo srečala z njegovim poslovnim partnerjem in 
bi lahko tudi ona sodelovala v novem projektu.
Takrat sva oba bila zaposlena, dnevno sva 
hodila v službo, Kriszti je bila asistentka 
menedžerja pri državnem podjetju, sam 
pa poslovni direktor mednarodne delniške 
družbe. Imela sva občutek da je najino življenje 
na pravi poti, res pa je da nama je vedno 
primanjkovalo časa za družino.
Najina športna preteklost – Kriszti je bila 
atletska prvakinja in tudi sam sem bil košarkar 
v vodilni madžarski ekipi – nama je dala nekaj 
dobrih lastnosti, kot so bojevitost, ponižnost, 
vztrajnost. Pravzaprav sva slutila da naju čaka 
nov izziv, preprosto nisva hotela sprejeti da 
bi najino življenje dolgoročno izpolnjevalo le 
delo, trening, družina, delo, trening, družina…
Soproga se je vrnila s poslovnega srečanja 
(javne predstavitve) in izjavila: No, to je tisto s 
čimer se ne želim ukvarjati. Bili so izdelki, bili 
so ljudje, vendar pravzaprav nisem razumela za 
kaj gre. Očitno pa je naš sosed neki veliki kralj 
ker je tudi on nastopil. A »kralj« je bil najin 
poznejši sponzor Ádám Nagy, ki je bil pravi 
profesionalec, saj ni dovolil da bi poslovno 
ponudbo ocenila le z očmi moje soproge in 
naju je povabil na novo srečanje ki mu je 
sledila skupna večerja v pri  Ádámu in njegovi 
soprogi Brigi. Razvila se je simpatija do teh 
izjemnih zakoncev. S svojo takratno sedanjostjo 
sta nam narisala vizijo za katero sva se odločila 
tudi midva.
Polna radovednosti, želje po znanju in delovno 
vnemo sva krenila novim izzivom naproti. 
Našla sva kar sva iskala. Nekaj, v čemer sva 
lahko dobra, kjer lahko ustvarjava in dosegava 
uspehe.
Po šestih tednih sva dosegla raven supervisorja 
in sva uživala v priznanju. Doživela sva dotlej 
neznan občutek, ugotovila da nas sistem 
bogato nagradi za najino vsakdanje delo. Eden 
prvih daril ki sva ga prejela je bila publikacija 
Od supervisorja do managerja, v katero sta 
najina sponzorja vpisala posvetilo: „Poti do 
sreče ni. Sreča je pot sama.”
Že v prvim mesecih sva se naučila marsikaj o 
čemer nama dotlej kljub dvema diplomama in 
vodilnemu položaju, nikjer niso spregovorili. 
Rekli so: Postavi si cilje! Zapiši jih! Obdaj se s 
svojimi cilji! Predstavljaj si, da si jih že dosegel! 

Razvijaj svojo osebnost! Sprašuj in pohvali 
druge! Najprej dajaj da bi lahko dobival! Beri! 
Poslušaj posnetke! Obiskuj prireditve! Išči 
družbo uspešnih ljudi!
Vzpostavila sva človeške stike ki so pomembno 
vplivale na najino življenje: s svojim zaupanjem 
sta naju počastila najina prva direktorja, Ágika 
Sipos Kleinné in Miklós Klein, ki sta kot 
upokojenca vzor številnim mladim, saj sta 
dokazala da se v Forever daleč pride s človeško 
čistostjo, nesebičnostjo in željo po znanju. 
Ponosna sva na vse sedanje in prihodnje vodje 
najine skupine, na ljudi ki v prostovoljni 
organizaciji sledijo svojim ciljem do jasnejše, 
varnejše in bolj zdrave prihodnosti. 
Ádám in Brigi sta uporabila edino in najbolj 
učinkovito sredstvo vodenja, osebni vzor in 
nam s tem vseskozi kazala vizijo prihodnosti. 
Njun poslovni potencial, znanje, lojalnost in 
osredotočenost k cilju jih uvršča med najboljše 
vodje nove generacije. Hvaležna sva ker lahko 
delava z njima, ker se dnevno učiva od njiju.
Alex Rex, Ádámov in Brigin sponzor nam 
je kot poosebljenje svobodnega življenjskega 
sloga, pravi poznavalec obnašanja z ljudmi 
in strokovnjak gradnje mreže, s svojim 
edinstvenim slogom in stalnim spodbujanjem 
pri vsakem srečanju krepil vero v uspeh.
Izjemno veliko nam je dal in še vedno daje 
Tamás Biró, ki ga štejeva za najboljšega učitelja 
v Forever. Modro opazuje najino pot, z enim 
samim stavkom, nasmehom ali s kretnjo glave 
spreminja človeške usode. Tamás nama je rekel: 
„Če hočeš zmagati za vsako ceno, boš izgubil. 
Če se hočeš igrati, lahko zmagaš.” S svojo 
soprogo Dio sta upravičeno člana vodilne elite 
Forever.
Delamo v najboljšem podjetju sveta! 
Neutrudljivo delo dr. Sándorja Milesza nam 
zagotavlja brezmejne možnosti. V današnjem 
svetu srečujemo veliko obljub ki pa za vedno 
ostanejo le obljube. Naš državni direktor 
ne obljublja, ampak dela, potem pa najavi 
spremembe.
V preteklih treh letih in pol smo srečali številne 
definicije uspeha:
• uspeh je pot sama
• uspeh= sprememba
• uspeh je odločitev ki jo sprejmeš za 
izboljšanje svojega življenja
• uspeh je ko pomagaš sebi do uspeha
Svetujem vam, odločite se kaj za vas pomeni ta 
pojem in si prizadevajte vsak dan živeti tako, 

da se boste počutili uspešni. Uspešen je tisti ki 
je zadovoljen ko opravlja svoje delo. Forever pa 
nam pomaga da bo naše delo zanimivo in ga 
opravljamo z užitkom. Kot da čas hitreje teče 
v Forever, v veliko krajšem času smo pridobili 
več praktičnega znanja, doživetij, priznanj 
in človeških stikov. Naučili smo se drugačne 
miselnosti, jasno nam je da se stvari dogajajo 
zato, da bi nam bilo boljše!
Vedite da ste omejeni glede denarja, časa 
in priložnosti če ste zaposleni ali delate 
kot običajen podjetnik. Čas je za vas 
najpomembnejši vir energije, saj ga iz dneva v 
dan vse bolj primanjkuje da bi lahko uresničili 
svoje sanje. Torej ni vseeno, v kaj boste 
vlagali svoj čas. V ta posel se ga splača vlagati. 
Možnosti so brezmejne, tukaj lahko pridobite 
tri najpomembnejša sredstva za uresničevanje 
sanj: zdravje, denar in prosti čas. Morate se 
učiti, razvijati, uporabljati pridobljeno znanje, 
delati napake in se učiti iz njih in vse to tako 
dolgo ponavljati, dokler ne dosežete cilja ki ste 
si ga zadali. Najpomembnejše pa je stopiti na 
pot ki vas bo popeljala do popolnega življenja. 
Midva hodiva po poti uspeha, po zgrajeni, 
varni poti ki je tlakovala s spoštovanjem 
in poštenim delom. S soprogo sva opustila 
službo in se že leto dni ukvarjava izključno z 
razvijanjem posla Forever. Skupaj sva lahko 
24 ur dnevno in sama razporejava svoj čas. 
Zahvaljujoč Forever sva uresničila svoje sanje 
živeti brez stresa, imeti pasivne prihodke, 
odpotovati v Ameriko, več časa preživeti z 
družino in vsemi ki so nam dragi, delati za 
lastne cilje, živeti kot si želiva. 
Našim najboljšim vodjem, Róbertu Vargi, 
dr. Adolfu L. Kósi, Istvánu Halmiju, Attili 
Gidófalviju, Ági Klajevi, Tiborju Lapiczu, 
naši višji liniji Teci Hermanovi, Aranki 
Vágásijevi, Miklósu Berkicsu, Józsefu 
Szabóju in vsem drugim sva hvaležna za 
vztrajnost katere rezultat je sedanji položaj 
Forever Madžarske, saj gre za vodilno multilevel 
marketing podjetje Madžarske in Evrope. 
Mi se odločamo o tem ali bo naše življenje 
zanimiva pustolovščina ali pa izgubljena 
priložnost. Ko boste sprejeli odločitev se bodo 
težave umaknile z vaše poti. Želiva vam veliko 
uspehov!

Balázs  Bársony 
manager
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1.   Ferenc Tanács        
      Ferencné Tanács

2.   ádám  nagy     
      BrigiTTa Belényi nagyné

3.   ildikó FuTaki

4.   Tamás Takács
      Tamásné Takács

5.   József andriska

6.   Józsefné Varga

7.   imre Tuboly      

8.   ágnes ferenczi TemesVáriné
      andor TemesVári

9.   szilárd kuThi

10. Tamás TóTh

      

Madžarska srbija

1.   Zoran Škorić
      dragica Škorić  

2.   Jovanka sTrBoJa  
      radivoJ sTrBoJa 

3.   TaTJana nikolaJević
      Bogdan nikolaJević 

4.   milanka miloVanoVić  
      milisaV miloVanoVić          

5.   Vladimir Jakupak 
      neVenka Jakupak

6.   laTinka sTefanoVić  
      dragan sTefanoVič  

7.   dragana JanoVić 
      miloš JanoVić

8.   dr. mariJa raTkoVić  

9.   zorka Jurišić  

10. Tibor boros gyeVi  
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bosna-HercegovinaHrvaška slovenija

deseT naJuspešneJših disTribuTerJeV 
na osnoVi osebnih in nemanagerskih Točk

1.    Jadranka kralJić PavleTić
       nenad PavleTić 

2.   nedelJko Banić 
      anica Banić 

3    andrea ZanTev 

4.   elVisa rogić
      JakoV rogić

5.   VasiliJa golub 

6.   edVard badurina
      Tea mičić

7.   iVan lesinger 
      danica lesinger

8.   Jasna kVaTernik JankoVić 
      iVica JankoVić 

9.   Velimir Vidicek
      iVka Vidicek  

10. rosana racane      
      roberT racane 

1.   Tomislav Brumec 
      andreJa Brumec

2.   JoZeFa Zore 

3.   danica Bigec 

4.   inna kragolnik 

5.   daša hofšTäTTer Jazbar
      marko Jazbar

6.   loVro brumec

7.   dr. srećko herlić  

8.   andreJ kepe 
      miša hofšTäTTer

9.   sTanislaVa Vinsek

10. karina brumec 
      gorazd babić
    

1.   Zečir crnčević
      samira crnčević 

2.   dževad džaFerović 
       alBina džaFerović

3.   Prim. dr. goran FranJić 

4.   zoran VaraJić  
      snežana VaraJić 

5.   dr. nedim bahTić
      belma bahTić 

6.   daniJel markoVić  

7.   sVeTlana nJegoVanoVić  

8.   gaibiJa caTić   
      munira caTić

9.   lJilJana markoVić 
      sToJan markoVić 

10. radmila ĐorĐeVić 
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 Raven assistant 
                manageRja so dosegli

Tripsigálczné Tanoss Katalin 
& Tripsigálcz Dimitrov

              Raven supeRvisoRja
               so dosegli

Sanja Balen & Davor Balen
Bódi László & Csörgics Veronika
Dr. Bakai Zoltánné
Gyimesi Orsolya & Gyimesi László
Hajnal Eszter
Juhász Attila & Gál Beáta
Zorka Jurišić
Katona György
Király Attila & Királyné Tímár Lilla
Király Barbara & Király Adrián
Kovácsné dr. Nagy Réka & Kovács Zoltán
Kragolnik Inna
Markovics György & Stéfely Éva
Pálfi Zsuzsanna
Rácz Viktória

Rosana Račane & Robert Račane
Schleer Tamás
Schleerné Kéri Zsuzsanna & Schleer Ferenc
Sigmond Zsolt
Simon Zsuzsanna 
& Béni Roland
Somogyvári Ildikó & Culák Tibor
Latinka Stefanović 
& Dragan Stefanović
Tuboly Imre
Tóth Attiláné & Tóth Attila

          
       

Zmagovalci pRogRama     
Za spodbujanje nakupa 

osebnega vtomobila

1. Raven

Bakó Józsefné & Bakó József
Balázs Nikolett

Balogh Anita & Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán 
Biró Tamás & Biró Diána
Bodnár Daniela
Botka Zoltán & Botka Zoltánné
Gergely Zsófia & dr. Reindl László
Csepi Ildikó & Kovács Gábor
Csuka György & dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza & Csürke Bálintné
Dobsa Attila & Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević 
& Irena Dragojević
Éliás Tibor
Dr. Farády Zoltán & dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána
Anton Gajdo & Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné & Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Görbics Orsolya Judit & Demcsák L. Miklós
Haim Józsefné & Haim József
Hajcsik Tünde & Láng András
Halomhegyi Vilmos
Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor
Illyés Ilona
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UVRšČENI MESECA 06.

Mihályné Kovács & Mihály Kovács 
(Ildikó Futaki)

Danes je najino poslanstvo drugim predati novico o FLP,  dosežki minulih dveh let so dovolj zgovorni. 
Pri nas se je FLP razvilo v družinsko podjetje, eden najinih otrok je naš vodja na prvi liniji, drug otrok 
vodi uspešno referenčno kozmetiko Sonya. Za nama in zahvaljujoč FLP je tudi pred nama uspešna 
življenjska pot. Ponosna sva na svojo odločitev.

Tóth Tamás & Bostyai Emília 
(Tamás Takács & Tamásné Takács)

Hvaležna sva sama sebi ker sva kljub svojim pomislekom začela z delom, hvaležna sva Forever za 
priložnost. Hvaležna sva svoji višji liniji ki ji lahko sledimo in krasnim ljudem ki sledijo nama. 
Hvaležna sva profesionalnim graditeljem mreže, iz njihovih besed dnevno dobivamo novo znanje in 
motivacije, hvaležna sva zato kar lahko predava svojim otrokom.
Vsem prijateljem želiva da bi prepoznali iz začutili neverjetno priložnost ki jim je dana.
Midva si z vsemi močmi prizadevava da bi jih z lastnim vzorom privedli do tega spoznanja. 

             Raven manageRja so dosegli

 



SKUPAJ NA POTI USPEHA
M A D ž A R S K A ,  A L B A N I J A ,  B O S N A - H E R C E G O V I N A - H R V A š K A                               K O S O V O ,  S R B I J A ,  Č R N A  G O R A ,  S L O V E N I J A

V duhu zavezanosti zdravemu življenjskemu slogu in zdravstveni preventivi  organizira FLP Madžarske  
 

na Szadadság trgu, v Budimpešti. 

Aktualizirane informacije na spletni strani  www.egeszsegnap.eu. 

Prisrčno vabljeni!  

I. Dan zDravja, 

Jancsik Melinda
Jozó Zsolt & Molnár Judit
Dr. Kálmánchey Albertné 
& dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos 
& dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István & Kása Istvánné
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária 
& Keszler Árpád
Kibédi Ádám & Ótos Emőke
Kis-Jakab Árpád 
& Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Klaj Ágnes
Sonja Knežević & Nebojša Knežević
Knisz Péter & Knisz Edit
Kovács Gyuláné & Kovács Gyula
Köves Márta
Jadranka Kraljić Pavletić 
& Nenad Pavletić
Kulcsárné Tasnádi Ilona 
& Kulcsár Imre
Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Predrag Lazarević 
& dr. Biserka Lazarević
Léránt Károly 
& Lérántné Tóth Edina
Lipp Szilvia & Molnár Mihály
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán 
& dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Major István & Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović & Marija Mihailović
Miklós Istvánné & Tasi Sándor
Mirjana Mičić & Vilmoš Harmoš
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd & Csordás Emőke
Mussó József & Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella & Márkus József
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić & Dušan Nakić
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona & dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné

Papp Imre & Péterbencze Anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán & Ramhab Judit
Ráth Gábor
Rezván Pál & Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt & Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert 
& Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Dr. Steiner Renáta
Dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok László 
& Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán 
& Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Szeghy Mária
Székely János & Juhász Dóra
Széplaki Ferencné 
& Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc 
& Tanács Ferencné
Tasnády Beáta 
& Vörös Zoltán
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné 
& Térmegi László
tomislav brumec & andreja brumec
Tordai Endre & Tordainé Szép Irma
Tóth Tímea
Dr. Dušanka Tumbas
Túri Lajos 
& Dobó Zsuzsanna
Miodrag Ugrenović 
& Olga Ugrenović
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna 
& Bognár Gábor
Vitkó László
Jozefa Zore

2. Raven

Botis Gizella & Botis Marius
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Hertelendy Klára
Dragana Janović 
& Miloš Janović
Milanka Milovanović 
& Milisav Milovanović
Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković
Révész Tünde & Kovács László 
Siklósné dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva 
& Szép Mihály
Tóth Csaba
Varga Géza 
& Vargáné dr. Juronics Ilona

3. Raven

Berkics Miklós
Bruckner András 
& dr. Samu Terézia
Budai Tamás & Budai-Schwarcz Éva
Marija Buruš & Boško Buruš
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Zoran Ocokoljić
Senk Hajnalka
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& dr. Seres Endre
Szabó József & Szabó Józsefné
Tóth István & Zsiga Márta
Tóth Sándor & Vanya Edina
Utasi István & Utasi Anita
Vágási Aranka & Kovács András
Varga Róbert 



Na spletni strani naše družbe, www.foreverliving.
com, s klikom na DISTRIBUTOR LOGIN 
(geslo in uporabniško ime za vstop najdete na 
zadnjem listu mesečnega obračuna bonusa) najdete 
naslednje koristne informacije:
– dnevno dosežene točke
– spletna prodajalna
– mesečni obračun bonusov
Na spletni strani najdete tudi druge marketinške 
materiale in informacije, med drugimi:
– naš mesečnik
– tedenske informacije
– koledar dogodkov
– opis naših motivacijskih programov
– obrazce ki jih lahko snamete
– učna gradiva, kataloge
– našo mednarodno poslovno politiko
Naš spletni YouTube kanal je dosegljiv na naslovu 
http://www.youtube.com/user/AloePod .
NADALJNJA PRODAJA, OGLAŠEVANJE 
Proti pravilom je prodaja naših izdelkov in 
marketinškega gradiva tako po elektronski kot 
po običajni trgovski poti. Prosimo da o tem 
več preberete v točkah 14.2.5 in 14.9.1 naše 
mednarodne poslovne politike. Tu boste našli 
tudi informacije o pravilih za oglaševanje vaše 
dejavnosti (14.14) oziroma izdelavo lastne spletne 
strani (14.9.2). Za pridobitev PODATKOV O 
PROMETU so vam na voljo naslednje možnosti:– 
na internetu – na distributerskih straneh spletne 
strani www.foreverliving.com
– s pomočjo programske opreme Forever Telefon
– naša služba za stranke, ki je za madžarske 
partnerje dosegljiva na številkah +36-1-269-5370 
in +36-1-269-5371, za ostale države naše regije pa 
na številki +36-1-332-5541.
DISTRIBUTERSKIH POGODB  (distributerska 
prijava, prenesena distributerska prijava oziroma 
spremembe, dopolnitve in preklic le-te) ni do-
voljeno popravljati. V primeru če bi pri izpolnje-
vanju naredila napako jo prosimo, ne popravljajte, 
ampak v vsakem primeru izpolnite novi obrazec. 
Pogodbena stranka (distributer) mora pogodbo 
podpisati lastnoročno. Popravljene pogodbe 
oziroma pogodbe ki bi jo v imenu distributerja 
podpisala druga oseba, ne moremo sprejeti. 
KOLEDAR PRIREDITEV Budimpešta – Success 
Day 11.09.2010, Success Day 16.10.2010, Success 
Day 20.11.2010, Success Day 18.12.2010.

NAROČANJE IZDELKOV
Naše izdelke lahko osebno kupite v naših 
predstavništvih, lahko pa jih tudi naročite:

– po mobilnem telefonu na številki 
+36-70-436-4290 in +36-70-436-4291 
oziroma po stacionarnem telefonu na številki 
+36-1-287-5538 in +36-1-287-5539  
ob delavnikih med 8. in 20. uro oziroma ob 
delavnikih med 12. in 16. uro na brezplačni zeleni 
številki +36-80-204-983.
– v naši spletni prodajalni na naslovu 
www.foreverliving.com oziroma neposredno na 
spletni strani www.flpshop.hu.

Izdelke naročene po telefonu in internetu 
vam bomo z uskladitvijo termina, v dveh 
dneh dostavili na dom. V primeru nakupa 
vrednosti nad 1 cc plača stroške dostave 
naša družba. 

Izdelke Forever Living Products tržimo s 
priporočilom Zveze madžarskih zdravilcev.

Telefonske številke zdravnikov 
svetovalcev:
Dr. Gabriella Kassai  20/234-2925
Dr. Brigitta Kozma  20/261-3626
Dr. László Mezősi  20/251-9989
Dr. Endre Németh  30/218-9004
Dr. Edit Révész Siklósné  20/255-2122

Telefonska številka našega 
neodvisnega zdravnika svetovalca:

Dr. György Bakanek  20/365-5959

Izdelke Forever Living Products 
tržimo s priporočilom Zveze 
madžarskih zdravilcev.

NAŠA PREDSTAVNIŠTVA 
Forever Living Products
• Center za usposabljanje:
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1-332-5956, + 36-70-436-4285
Nosilec projekta: 
dr. Csaba Gothárd

• Osrednja uprava v Budimpešti:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: + 36-1- 291-8995,  
+ 36-70-436-4287, 
+ 36-70-436-4288
Državni direktor : Dr. Sándor Milesz 
Poslovni direktor: Rudolf Kádas    
Tel.: + 36-1-291-8995/103-as mellék
Finančna direktorica : Gabriella Véber Rókásné 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
Nadzorni direktor: Zsolt Suplicz 
Tel.: + 36-1-291-8995/181-es mellék
Direktorica za mednarodne zadeve, obračune in 
informatiko: Erzsébet Ladák 
Tel.: + 36-1-291-8995/160-as mellék
Vodja izpostave (kadrovske in varnostne zadeve): 
Bernadett Huszti Tel.: +36-1-291-8995/194
Osrednja uprava (tajništvo):
Zsuzsa Gerő +36-1-291-8995 int. 158, 
mobil: + 36-70-436-4272
Valéria Kismárton int. 107, 
mobil: + 36-70-436-4273
Zsuzsanna Petróczy  int. 106,
mobil: + 36-70-436-4276
Mónika Vida int. 159, 
mobil: 36-70-436-4278
• Regionalna uprava Debrecen:
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52-349-657, +36-20-914-2945
Regionalni direktor: Kálmán Pósa
• Regionalna uprava Szeged:
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62-425-505, +36-20-251-1712
Regionalni direktor: Tibor Radóczki
• Regionalna uprava Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, + 36 70 436 4286 
Regionalni direktor: Tibor Kiss

Forever Resorts
• Hotel Kastély Szirák 
3044 Szirák, Petőfi u. 26. 
tel: +36-32-485-300, 
fax: +36-32-485-285 , 
Direktorica hotela: 
Katalin Király  
Spletna stran: www.kastelyszirak.info

OSREDNJA OBVESTILA OBVESTILA MADŽARSKIH PREDSTAVNIŠTEV
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  SRBIJA

Beograjska pisarna: 11010, Beograd, Kumodraška 162,  
tel.: +381-11-397-0127. 
Odprto v ponedeljek, torek in v četrtek od 12.00 
do 19.30, v sredo in petek od 9.00 do 16.30.
Vsako zadnjo soboto v mesecu in v času Dneva uspeha 
od 9. do 13. ure.
Niška pisarna: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1, 
tel.: +381-18-514-130, +381-18-514-131. 
Odprto v ponedeljek in četrtek od 11. do 19. ure, 
preostali delavniki od 9. do 17. ure.
Vsako zadnjo soboto v mesecu in v času Dneva uspeha 
od 9. do 13. ure.
Regionalni direktor: Branislav Rajić.

TELEFONSKE ŠTEVILKE NAŠIH ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV:
Dr. Biserka Lazarević in dr. Predrag Lazarević:  
+381-23-543-318
Vaše klice pričakujeta v torek med 13. in 16. uro, 
ter v petek med 14. in 16. uro. 
  

Pisarna v Podgorici: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20, 
tel. +382-20-245-412, tel./faks: +382-20-245-402. Delovni čas: 
12.00–20.00. Preostali delavniki: 9.00–17.00. Zadnja sobota v 
mesecu je delovni dan. Delovni čas: 9.00–14.00.   
Regionalni direktor: Aleksandar Dakić

TELEFONSKA ŠTEVILKA NAŠE SPECIALISTKE:
Dr. Nevenka Laban: +382-69-327-127

  SLOVENIJA

Ljubljanska pisarna:1236 Trzin, Ljubljana, Borovec 3, tel.: 
+386-1-562-3640. Odprto: v ponedeljek in četrtek od 12. do 
20. ure, v torek, sredo in v petek od 9. do 17. ure. 
Naslov prodajnega skladišča v Lendavi:  9220 Lendava, 
Kolodvorska 14., tel.: +386-2-575-12-70, faks: +386-2-575-12-71, 
e-naslov: forever.living@siol.net. Odprto v ponedeljek od 12. do 
20. ure, od torka do petka od 9. do 17. ure. 
Delovni čas lendavske pisarne: Delovni čas ob delavnikih 
od 9. do 17. ure.

Regionalni direktor: Andrej Kepe

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV
Dr. Miran Arbeiter:  +386-4142-0788

  HRVAŠKA

Zagrebška pisarna: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Odprto: v ponedeljek in četrtek od 9. do 20. ure  
v torek, sredo in petek od 9. do 17. ure.
Reška pisarna: 51000 Rijeka Strossmayerova 3. 
Odprto: v ponedeljek in četrtek od 12. do 20. ure 
v torek, sredo in petek od 9. do 17. ure
tel: +385-51/ 372-361,  mobilni telefon: +385-91/455-1905
Regionalni direktor: dr. László Molnár 

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV
dr. Ljuba Rauski Naglić, mobilni telefon: 091 51 76 510 
Ob neparnih dnevih od 16. do 20. ure.

  ALBANIJA

Tiranska pisarna: Albanija, Tirane Reshit Collaku 36. 
Tel./Faks: +355 42230 535. 

Regionalni direktor:  Attila Borbáth 

  BOSNA IN HERCEGOVINA

Pisarna v Bijeljini:  76300 Bijeljina, 
Trg D. Mihajlovića 3, 
tel.: +387-55-211-784 +387-55-212-605, 
faks: +387-55-221-780. 
Odprto ob delavnikih od 9. do 17. ure

Regionalni direktor:  Dr. Slavko Paleksić 

Sarajevska pisarna: 
Sarajevo, Akita Šeremeta do br. 10, 
tel.: +387-33-760-650. +387-33-470-682, 
faks: +387-33-760-651. 

Vodja pisarne: Enra Hadžović

  KOSOVO

Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911

OBVESTiLA JUgOVZHODNO EVROPSKiH PiSARN
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Odločitev in vztrajnost  
mOja žiVljEnjska VzVOda!

Pred desetimi leti sem živela 
vsakdanje življenje podjetnika. 
kot frizerka sem delala v svojem 

salonu in imela občutek, da je moje 
življenje idealno.
Potem pa je vmes posegel »veliki režiser 
usod«: ena mojih mladih strank mi je 
priporočila priložnost FlP. Tri mesece 
še slišati nisem hotela zanjo, ker pa je 
bila vztrajna in sem upala da se je bom 
tako rešila, sem sklenila da bom šla na 
eno predavanje. Ta četrtek je spremenil 
življenje moje družine. Ugotovila sem 
namreč da sem sama odgovorna za 
svojo usodo in kakovost življenja svoje 

družine. Podpisala sem papirje in tako je 
ibolya Császár postala moja sponzorka. 
njej gre zahvala da se je moje življenje 
spremenilo. Tega nikoli ne bom pozabila 
in ji bom hvaležna do konca svojih dni.
kljub pozitivnim izkušnjam z izdelki 
pa slišati nisem hotela o poslovni 
priložnosti. najino prijateljstvo z ibolyo 
se je poglobilo in sem videla kako je 
deklica postala prava poslovna ženska. 
Vedno je bila dobre volje, imela dovolj 
časa za vse, ko pa mi je pokazala svojo 
plačo, sem začela premišljevati: morda 
pa ta mlm sploh ni tako slaba stvar.
sprejela sem odločitev: prisluhnila bom 

tudi predstavitvi poslovne priložnosti. 
Prvega avgusta 2004 mi je na terasi 
slaščičarne Virág v szegedu razložila, 
pravzaprav narisala kako lahko zaslužim. 
Všeč mi je bilo da sem lahko nadaljevala 
s svojo dejavnostjo, da nimam šefov, 
delam takrat, toliko in s tistimi s 
katerimi jaz želim, edina omejitev so 
moji cilji. sklenila sem čez noč: to je 
tisto kar potrebujem.
Vseskozi sem delala tako kot mi je 
naročila ibolya in sem po sedmih 
tednih dosegla raven supervisorja. Poleg 
rednega dela sem zaslužila 80-100 tisoč 
forintov in bila izjemno ponosna nase. 



Potem pa so nastopile kvalifikacije za reli 
v nici. V prvem mesecu je vse kazalo da 
hodim po pravi poti, v drugem mesecu 
pa so stvari krenile svojo pot. V začetku 
tretjega meseca sva spet sedli, pogledali 
kaj se dogaja in začeli načrtovati. ibolya 
me je spet motivirala in konec četrtega 
meseca sem izpolnila pogoje za drugo 
raven, od takrat se uvrstim na vse 
evropske relije.
ali kdaj zaprosiš za konzultacije? ali 
prosiš za pomoč svojega sponzorja? ali 
skupaj načrtujeta? ali res slediš tistemu 
kar zapišeta v načrte? Brez tega v tem 
poslu ne moreš uspeti. Poleg tvojih 
staršev je tvoj sponzor tisti, ki mu je v 
finančnem in moralnem interesu da bi ti 
postal uspešen.
na tej prireditvi sem se odločila: 
postati hočem managerka. Bila je 
pomembna odločitev. Hočem, da mi 
bo na naslednjem evropskem reliju v 
stockholmu želen rdeči trak predal sam 
Rex maughan. na voljo sem imela devet 
mesecev.
saj veš kako je, ko se odločiš, pridejo 
preizkušnje: ali resnično hočeš ali pa bi le 
rad nekaj? jaz sem resnično hotela!
in tudi storila vse da bi bila uspešna. na 
ravni assistant managerja sem sprejela 
novo odločitev, prodala sem svoj frizerski 
salon. Odločitev ni bila lahka, še danes 
obožujem svoj poklic, vendar mi je bilo 
jasno, da se moram nečemu odpovedati 
če želim doseči več v FlP. V prostem času 
ki sem ga pridobila sem gradila mrežo. 
ali ste vi že plačali ceno uspeha? ste se že 
odločili? ste vztrajni? ali greste do konca, 
ko se odločite? Verjemite mi, izplača se!
Veliko dolgujem svojemu višjemu vodji, 
istvánu szepesiju, ki me je s svojimi 
nasveti vztrajno podpiral pri mojem 
napredovanju. On me je naučila kako 
pomembna sta ponižnost in sposobnost 
da lahko oprostimo drugim oziroma da 
moram druge sprejeti takšne kot so. da 
ni treba nikogar spreminjati ker se bodo 
sami spremenili če bodo želeli. Hvala, 
szepi!
marca 2007 sem postala managerka! ni 
bilo lahko, veliko sem se borila, vendar 
je vse to postalo nepomembno ko sem 

na odru stala poleg Rexa in začutila okus 
uspeha. Uspelo mi je!
imela sem prekrasno skupino, nanjo 
sem lahko računala v vsakem trenutku, 
dobro sem zaslužila, moj posel je 
cvetel, vse to pa ni rešilo mojih težav v 
zasebnem življenju, moj zakon že dolgo 
ni deloval in je prišla neizogibna ločitev. 
To me je popolnoma zavrlo pri delu. 
Čez pol leta so se v mojem življenju 
pojavile nove težave. Bila sem na tleh.
ko sem imela občutek, da imam le še 
svoje otroke in očeta, sem ugotovila, 
da imam skupino, kjer so tudi moji 
prijatelji. nanje sem lahko računala 
vedno, ne le v poslu, ampak tudi v 
zasebnem življenju. če njih ne bi bilo, 
verjetno danes ne bi brali tega članka.
Posebna zahvala velja prijateljici, 
sodelavci ki je že tri leta z menoj, ki me 
je sprejela za svojo nadomestno mamo, 
ki pozna ponižnost in me je kljub svoji 
mladosti vedno potegnila iz letargije. O 
njej boste še veliko slišali. Brigitta kiri. 
zapomnite si to ime. Hvala, Brigi!
moja druga ljubljenka, ki jo vedno 
vidim pred seboj, ki s svojim koleričnim 
značajem napreduje kot pravi buldožer, 
ki me motivira in vnaša življenje v 
skupino, Eugénia Hanzsa. Hvala, Gina, 

da si me sprejela za vodjo in prijatelja!
Potem pa sta tu še zakonca ki jima 
prav tako veliko dolgujem. Pot mi 
kažeta s svojim vzorom, z neizmerno 
pomočjo in etično gradnjo mreže. 
Oni me učijo kako izpolnjevati nove 
izzive ki jih ponuja FlP. To sta zakonca 
Haim. józsi mi pomaga pri treznem in 
pragmatičnem razvijanju posla, mariann 
pa mi s stalno dobro voljo in motivacijo 
kaže kakšna je prava poslovna ženska.
Potem pa še veliki etalon, miki Berkics! 
sem v njegovi četrti globini, vendar 
mi tega nikoli ne daje čutiti. zakonca 
Haim sta ga lani povabila naj poučuje 
managerje v njuni skupini. Vsi smo 
dobili štirideset minut za osebne 
konzultacije. ker sem bila popolnoma 
na tleh, sem seveda tožila in tožila. On 
me je potrpežljivo poslušal, me tu in 
tam spodbujal s kakšno besedo in potem 
rekel: Erika, napiši si novo beležko ciljev. 
ko se spremenijo življenjske okoliščine, 
potrebuješ nove cilje.
ali imate svojo beležko ciljev? ali ste k 
ciljem pripisali tudi rok v katerem jih 
želite doseči? ali so to cilji do katerih 
želite priti za vsako ceno? Verjemite mi, 
brez tega ne gre!
skratka: sprejmite odločitev! Bodite 
vztrajni! imejte svojo beležko ciljev! 
Plačajte ceno uspeha!...in redno delajte! 
želim vam veliko uspehov!

Erika Borbélyné
managerka
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„Sem šele  diamant ”
V dvorani v Poreču je vzdušje že na vrhuncu. 
Napeti tišini sledi duhovito in dolgo ploskanje. 
Vendar je tukaj nekdo, ki nima časa za kaj 
takega, ona ima „poslanstvo“. Že več kot eno 
uro prislonjena k visoki mizi skupaj s sodelavci 
pregleduje popisane liste. Le kdo je oseba, ki se 
tudi po toliko predavanjih polna napetosti in 
treme pripravlja na svoje naslednje predavanje? 
Diamant vseh dimantov, Veronika Lomjanski.
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Vidim, pripravljaš se …
Predavati je velika odgovornost. Zdaj smo 
zložili besedilo, pri madžarskih izrazih mi je 
pomagal prevajalec, ker sem sicer Madžarka, 
vendar mislim srbsko.«

Vendar imaš vsebino v malem prstu …
Človek se vedno nauči kaj novega, mora 
urediti svoje že pridobljeno znanje, ga razvijati 
… ta proces se nikoli ne konča.«.

Meniš, da je še kaj, kjer bi se lahko razvila?
Nahajam se šele na četrtini poti uspeha, 
tako malo znam, saj sem šele diamant. Sem 
nekje na četrt tistega, kar se lahko doseže pri 
Forever. Čaka me še veliko dela, če želim do 
osemdesetega leta postati Centurion. S tem bi 
izpolnila svoje poslanstvo.«

Poznam marsikoga, ki bi bil zadovoljen tudi s 
tvojim zdajšnjim statusom.
V svojem dozdajšnjem življenju sem vedno 
šla do konca. Nikoli se nisem ustavljala 
na pol poti. Če koga privabiš v mrežo, si 
odgovoren za njegovo napredovanje. Danes 
je zelo dragocena zadeva, če ti kdo zaupa svoj 
podpis. In ne pozabi: mogoče kdo danes še 
ne želi resno delati, vendar to še ne pomeni, 
da čez nekaj let ne bo imel tega življenjskega 
sloga za svojega.

Nikoli ne spustiš rok svojih „izgubljenih 
ovčic“? Se nikoli nikomur ne odpoveš?
Nikoli. Če vidim, da kdo postane, ga pustim, 
mogoče ima zdaj drugačne življenjske cilje. 
Vendar sem prepričana, da se bo vrnil.
Ti nimaš drugačnih ciljev? 

Seveda jih imam. Moje največje poslanstvo 
je moja družina, ki je pred vsemi, saj če ne bi 
imela te družine, ne bi opravljala tega dela. 
Vendar imata družina in družina Forever 
enako težo v mojem življenju.

Kaj pa teža dejstva, da je kdo edini diamant 
regije?
Če bi to občutila kot breme, bi zablokirala. 
To je le postaja. Veliko diamantov pravi: jaz 
sem diamant. Jaz nisem takšen diamant. 
Nisem storila nič drugega kot prebudila 
željo pri petindvajsetih ljudeh doseči raven 
managerja in jim tudi pomagala do cilja. 
Vendar so delo opravili oni.

Ali so posebej nadarjeni tisti, ki so dosegli 
raven managerja?
Vsi moji sodelavci so diamanti, le zbrusiti se 
še morajo

Veliko je tistih ki jih zanima „skrivnost”?  
Seveda me sprašujejo, vendar je skrivnost v 
preprostosti. Delam enako kot v času, ko sem 
bila še supervisor. Tudi metode predstavitev 
nisem spreminjala. Govorim tako, da me bo 
razumel tudi petnajstletni otrok. Običajno 
pomislijo, da bi to oni veliko bolje povedali 
kot Veronika. In začnejo premišljevati. Ne 
prizadevam si k popolnosti, ker se ljudje 
prestrašijo. Zdaj pa me popravijo, če napačno 
povem kakšno besedo. Jaz se pa smehljam, 
ker to pomeni, da jih stvar zanima, in že 
premišljujejo o tem, kako bodo oni delali.
Verjetno je malo tistih, ki se poslužujejo te 
metode. Večina ljudi hoče biti boljša, kot so 
drugi.

S to metodo sem postala managerka, to 
mi je mesečno prineslo 60 točk, zakaj bi jo 
spreminjala?

Obstaja legenda, o tem kako si dosega 
safirno raven v času vojne, ko podjetje še ni 
bilo prisotno v Srbiji.
Vsak problem je problem le, dokler ga ne 
začneš reševati. Moja pokojnina je bila 58 
mark, ena plastenka aloje je tudi stala 58 
mark … cena bencina je skočila s poldruge 
marke na pet mark in si ga dobil le na črno, 
na ulici, v plastenkah. Marsikdo bi rekel, da 
je v takih razmerah neumnost začeti posel, 
mi pa smo rekli: gre za pošteno podjetje, 
s katerim se izplača sodelovati. Vendar mi 
gotovo ne bi uspelo brez mojih fantastičnih 
sodelavcev. Vzajemno smo se spodbujali, si 
govorili, da bo nekoč vse to minilo, saj ne 
more, ne sme trajati v nedogled. Ob vseh 
težavah so bile naše možnosti veliko boljše 
kot danes.

Kako to misliš?
Bili smo veliko bolj zagnani. Hvala Jasna 
Hrnčjar, dr. Marija Ratković, Marija 
Buruš, Dragana Janović, Dušica Popovac, 
Marija Nakić, Ádám Kibédi, János Székely, 
Slavko Mihajlovski, Julijana Žurma, 
Seka Paunović, Erzsi Koródi Kovács ... 
Izdelkov nikoli nismo prodajali, nismo hoteli 
prodajati, oni so hoteli kupiti. Le najti je bilo 
treba tiste, ki si želijo uporabljati alojo. Danes 
imam veliko sodelavcev, ki so dosegli svoj 
cilj in si niso postavili novega. Takrat so bili 
zagnani, danes imajo svojo hišo, avto in si 
želijo počitka. V vojnih časih sva s soprogom 
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verjela, da bova vse prenesla, ker pač 
morava, in da bova do konca življenja 
opravljala to delo.

Ali bi raje pozabila tiste težke čase ali 
pa si ponosna nanje?
Vsi smo ponosni. Če takrat ne bi 
začeli, danes ne bi imeli take skupine. 
Moji sponzorji me nikoli niso pustili 
na cedilu. László in Márti Hári, 
Aranka Vágási, Miki Berkics, Józsi 
Szabó so nam vedno dali dovolj elana, 
da bi verjeli sebi, da je mogoče tudi 
lepše in boljše živeti. Sama pa sem še 
vedno ostala distributerka, katero so 
vzljubili.

Ali se srečuješ tudi z zavistjo, 
zlobo? 
Me ne zanima. Moji starši so bili 
preprosti ljudje, vendar najboljši 
na svetu. Vedno so me učili, naj 
se ne ukvarjam s tistimi, ki me ne 
sprejmejo, ker ti ljudje tudi sebe ne 
marajo.

Si sprejela ta nauk? Zdi se, da 
sprejemaš sebe.
Ko me je bilo strah, da me ne bodo 
imeli radi, ker sem predebela, mi je 
mami rekla, da je bila Marylin lepa 
in je kljub temu niso dovolj ljubili, 
ni bila srečna. Lepota ni odvisna 
od zunanjosti in mi je pravzaprav 
vseeno, kaj drugi pravijo o meni. 
Pomembno je, kaj menim o sebi 
in da je moja vest mirna. Rada se 
spreminjam in spreminjam stvari 
okrog sebe, vendar sem vedno 
pozorna na to, kaj dajem iz sebe. In 
sprememba je potrebna, vendar ne 
pri gradnji mreže, ampak v osebnosti, 
v duhovnem znanju.

Bi naredila kaj drugače? 
Seveda, vendar le v zvezi z otroki. 
Veliko sem delala, nisem opazila, da so 
odrasli bolj, kot si jaz mislim. Nisem 
hotela dojeti, da so že odrasli. Vsega 
ne moreš doseči. Ponosna sem nanje, 
postali so resni, vztrajni, pametni in 
pridni ljudje

Si stroga ali zaskrbljena 
mati? 
Odgovorna. Tudi od 
njih sem pričakovala 
odgovornost zase. Zgodilo 
se je, da česa nisem mogla 
kupiti, da bi imeli kaj za 
jesti. Takrat niso razumeli, 
vendar menim, da jim 
je danes vse jasno. Imam 
krasne otroke, hčerka je 
stara 28, sin pa 31 let. 
Samostojno so končali 
univerzo v tujini, sin bo 
kmalu doktoriral, hčerka je 
magistrirala v Oxfordu … naučili so se, 
kaj je življenje. Seveda sem bila dobra 
mati, vse matere so dobre. Videli so, 
da veliko delam in so tudi sami postali 
pridni. Prav to sem hotela doseči, da 
jim nikoli ne bi bilo treba trpeti. Ko 
smo delali druge stvari, smo životarili, 
to delo pa nam omogoča razvoj.

Kaj pa oddih? 
Moj soprog, mati, hčerka, sin z družino 
... veliko časa preživimo skupaj: točno 
toliko, kolikor pričakujejo od mene, 
vendar smo takrat stoodstotno skupaj. 
Poleg tega lovim ribe v našem jezeru, 
hodim v gledališče, veliko berem in 
tudi če pridem opolnoči s predstavitve, 
sedem v džakuzi. Vsak dan si 
vzamemo čas zase. Moraš spoštovati 
sebe, da ne bi postal suženj drugih, 
pa tudi svoj suženj ne. Moje delo je 
pomagati drugim, tega pa ne čutim kot 
suženjstvo.

Dobro kuhaš? 
Jaz? Najboljša sem. Sicer jim že 
deset let ne kuham, vendar so 
moji otroci zelo radi jedli, kar 
sem skuhala. Danes svoj 
čas posvečam svojim 
vnukom, osrečuje 
jih, če jim berem, 
se igram z 
njimi, ne pa 
palačinke. 
Seveda pa dobijo 
tudi palačinke …
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Stevan, skupaj s soprogo Veroniko že trinajst 
let gradi posel v Forever Living Products. 
Katero obdobje ti pomeni največji izziv?
Seveda je to leto 1999, ko je divjala vojna. 
Vendar sva z malce spretnosti uspela dobro 
organizirati ta posel. Res pa je bilo težje, dokler 
nismo imeli izkušenj z izdelki, ljudi smo morali 
prepričati, da so nekje ljudje, pri katerih ta 
zadeva deluje in da gre za dobro stvar.

Izdelki so bili novi, vendar sta že imela izkušnje 
v gradnji mreže.
Res je, preizkusila sva se v več podjetjih, 
vsepovsod sva dosegla raven managerja, torej 
sva bila prepričana, da zmoreva, vendar sva 
morala zaupati tudi v izdelke in v podjetje, za 
katero se izplača delati. Stvar je postala veliko 
preprostejša, ko se je uradno odprla pisarna, za 
kar gre zahvala dr. Sándorju Mileszu in prvem 
predsedniku v Srbiji, dr. Slavku Paleksiću.

In se tu začenja pravljična zgodba? 
Tako preprosto pa spet ni bilo. Podjetje in 
izdelki naju nikoli niso razočarali, ljudje pa … 
to se je včasih zgodilo. Veliko je bilo tistih, za 
katere sva verjela, da bodo uspeli, prav kmalu so 
dosegli raven managerja, potem pa so se začeli 
ozirati drugam.

Kakšno priložnost si ti videl v tem poslu? Kaj si 
hotel doseči?
Imel sem in še danes imam veliko sanj in ciljev. 
V FLP sem prepoznal priložnost in ugotovil, da 
lahko svoje cilje dosežem, če bom delal čisto in 
preprosto.

Zadostuje vera?
Skoraj. Potrebni pa sta tudi ljubezen in želja, 
da bi dosegel svoj cilj. Če zaupaš vase in v 
to, da boš dosegel svoj cilj, je preprosto treba 
hoditi proti cilju. Če greš naprej, bodo tvoji 
dosežki postali denar. Vztrajnost in zvestoba do 
podjetja: to je najpomembnejše. Če jaz zaupam 
podjetju in podjetje zaupa meni, lahko skupaj 
dosežemo vse.

Sta naredila tudi kakšno napako? 

Ni človeka brez napak. Pomembno je ugotoviti, 
kje si storil napako, in jo popraviti. 

Vama sledita tudi vajina otroka?  
Oba sta managerja! Ponosna sva na njiju, 
sama sta dosegla vse, mrežo sta zgradila iz svoje 
generacije. Vendar so se ti mladi poročili, dobili 
otroke … najina otroka pa sta se odločila za 
nadaljevanje študija. Njun čas v FLP ju še čaka.

Kaj pa tvoj naslednji cilj?
Ne eden, veliko jih je! Napredovanje v poslu, v 
Srbiji pa? Naj se kar brusijo novi diamanti. Kar 
pa zadeva zasebno življenje, se največ ukvarjam 
z otroki in vnuki ter seveda lepšam svoje 
posestvo.

Se še spominjaš tistega prvega dneva, ko si 
spoznal Veroniko? 
Seveda, zgodilo se je leta 1973. Opazil sem 
jo na vrtu hotela, bila je s prijateljico, z mojo 
znanko. Takoj mi je bila všeč in sva se še istega 
dne dogovorila za zmenek.

Poleg skupne ljubezni je skupen tudi posel. 
Kako so razdeljene vloge?
Veronika je vodja, jaz pa sem tisti, ki sem odkril 
FLP. Trajalo je dva meseca, da sem jo prepričal, 
potem pa je začela s polno paro. Vedno je 
takšna: ali sploh ne začne, če začne, pa resnično 
dela s srcem in z dušo.

Skupna zgodba se je izpopolnila z drugim 
parom prstanov, leta 2005 sta kot prva v naši 
regiji dosegla diamantno uvrstitev. 
Krasno je bilo, nepozaben trenutek. Vendar so bili 
za to potrebni ljudje, kot sta dr. Sándor Milesz 
in direktor srbske pisarne Branislav Rajić; njima 
sva jima iskreno hvaležna, in seveda Greggu, ki 
si je vzel čas in trud za naju in dokazal, da ceni 
najino delo. Gregg Maughan nama je diamantno 
priponko pripel v Beogradu pred  3.600 
distributerji, nato pa je sprejel najino povabilo 
in bil najin gost na posestvu v Novem Sadu. Na 
posestvu, ki je zelo, zelo podobno tistemu, o 
katerem sem že kot otrok sanjaril …

„Verjel sem, da mi to pripada”
Za vsako uspešno žensko stoji uspešen moški, bi lahko pomislili, kar tudi drži, saj nam pravi 
partner veliko pomaga ne le v zasebnem, ampak tudi v poslovnem življenju. Veronika je bila 
veliko bolj sramežljiva, kot da bi v pogovoru spregovorila o svoji zvezi oziroma o svojem 
najpomembnejšem sodelavcu in življenjskem partnerju, vendar je Stevan govoril tudi 
namesto nje. Med njima je idealna delitev dela; to bi lahko poučevali celo na akademiji FLP.
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Ali ste že kdaj pomislili na to, zakaj toliko naših distributerjev 
verjame v Evropski reli? Mogoče pa še nikoli niste upoštevali 
dejstva, da je ta odličen motivacijski program v izredno 

pomoč vašemu poslu.
Če ste ugotovili, da si med listanjem časopisa Forever kar dolgo 
ogledujete posnetke o dosežkih v Forever, je mogoče prišel čas, da 
se resno začnete ukvarjati z razpisom Evropskega relija, da bi tudi vi 
sami postali del uspešne zgodbe. Kvalifikacijsko obdobje se je začelo 
1. julija, zato se postavlja vprašanje, zakaj se ga ne bi udeležili.
Večini naših distributerjev, ki že nekaj časa gradi mrežo, je 
popolnoma jasno, da je Evropski reli, z letno blizu deset tisoč 
udeleženci, eden največjih dogodkov v Forever. Seveda organizira 
Forever tudi veliko drugih prireditev po vsem svetu in so dvorane 
vedno polne do zadnjega kotička. Postavlja se vprašanje, zakaj so te 
prireditve tako zelo priljubljene.
Nedvomno je namen Evropskega relija priznati in nagraditi realizacijo 
in dosežke distributerjev. Obenem pa je edinstvena priložnost za 
skupno učenje in slavje distributerjev z vseh koncev Evrope, ki prav 
tu sklepajo nova poznanstva in gradijo svojo mrežo. Na tej veličastni 
zabavi slavimo izjemne energije, s pomočjo katerih je naše podjetje 
spremenilo življenje veliko ljudi.
Veronika Lomjanski, ki je že trinajst let distributerka in je svoj posel 
zgradila v nekdanji Jugoslaviji, kjer so se v tem času vrstili agresivni 
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Za nadaljnje podrobnosti 
in navodila za uvrstitev 
obiščite spletno stran www.
foreverknowledge.info.

konflikti, je letos v Londonu za svoje dosežke prejela ček za 
34.585,80 evra. Začetek njenega nagovora se je glasil: »Je kdo 
med vami, ki je prvič udeleženec Evropskega relija? Zaploskajmo 
jim, oni so namreč zmagovalci.« Zakaj se je odločila za te besede? 
Zato, ker se je Veronika leta 2001 prav na Evropskem reliju 
odločila, da je nič ne more ustaviti na poti do diamantne ravni. 
Čez pet let jo je dosegla. Pred leti je Veronika za preživetje v 
delnem delovnem času morala delati na petih delovnih mestih. 
Od zdaj ji nikoli več ni treba skrbeti zaradi denarja. 
Ogromne so priložnosti, ki jih ponuja Forever, v vsakdanjem 
vrvežu pa včasih kar pozabimo nanje. Prav zato verjame toliko 
naših distributerjev v Evropski reli, saj je tu dovolj časa za stvari, 
ki resnično vplivajo na distributersko dejavnost, obenem pa 
se tu srečujejo ljudje enake miselnosti, ob katerih se ponovno 
spomnimo, da so naše možnosti brezmejne.
Leta 2010 se je v londonskem stadionu Wembley zbralo več kot 
devet tisoč ljudi. To je bil dogodek, kjer smo v okviru programa 
profit sharing razdelili več kot šest milijonov evrov. „Doživeli 
smo nov dokaz za izjemno širokogrudnost podjetja Forever,” 
sta takrat izjavila vodilna distributerja izdelkov Velike Britanije, 
Jayne Leach in John Curtis. Razpon zneskov na čekih je znašal 
od 2.000 do fantastičnih 466.000 evrov.
Vendar ni denar tisto, česar se je treba spominjati, ampak 

realizacija. Prav razvoj, napredovanje in priznanje so tisto, 
česar si najbolj želimo v »normalnem« življenju, ko vsak dan 
delamo od devetih do petih. Le pomislite, kakšen je občutek, 
ko se sprehajate na odru pred deset tisoč ljudmi, ki vas slavijo, 
medtem ko vam ustanovitelj podjetja, Rex Maughan, osebno 
čestita in se zahvali za vaše delo. V tem trenutku boste gotovo 
dojeli pravi pomen slogana: »Posel gradiš zase, vendar to ne 
delaš sam«.
Najbolj pravljično pri vsem pa je, da za udeležbo ni treba 
plačati. Na dogodek se lahko le uvrstiš. Edini način za 
pridobitev vstopnice je uvrstitev. Zakaj se torej ne bi uvrstili? 
Pogoji razpisa Evropskega relija se lahko izpolnijo. Postavi si 
nekaj preprostih ciljev, dosezi jih in boš tam. Spomni se, da 
so prav majhna in dosledna dejanja tista, ki te bodo naučila, 
kako položiti temelje za uspešen posel v Forever. Če boste 
sledili tej poti, boste gotovo imeli vstopnico za Dunaj. Po 
ogromnem uspehu londonskega relija naj bosta vaša cilja 
Evropski in Svetovni reli na Dunaju. In naj ponovim: edini 
način za zagotovitev vašega mesta na Dunaju je, da se uvrstite in 
dovolite, da vas Forever nagradi za vaše pridno delo.
 

Aidan O’Hare 
evropski podpredsednik
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FOREVER  2010/0840

19. 8.–26. 8. 2010

18:00, 06:00       Film Forever, Trojna moč 
18:40, 06:40  Minute Sonya, 1. del   
 Medena masaža 
 Minute Sonya, 2. del, Higiena          
18:50, 06:50       Dr. Ilona Juronics Vargáné    
 Poletno varovanje zdravja 
19:15, 07:15       Zvezde FLP, 1. del            
20:30, 08:30       Minute Sonya, 3. del                            
 Higiena, nega las  
 Minute Sonya, 4. del, Nega kože
 Minute Sonya, 5. del          
 Sonya Skin Care           
20:45, 08:45      József Szabó, Lojalnost do podjetja
20:50, 08:50      Aidan O'Hare 
21:15, 09:15       Dr. Adolf L. Kósa     
 Krepitev skupine na najvišji ravni
21:45, 09:45       Minute Sonya, 6. del            
 Fleur de Jouvence
 Minute Sonya, 7. del, Scrub
 Minute Sonya, 8. del, Marine Mask                     
21:55, 09:55       István Halmi, Pripravljamo se na  
 evropski in Holiday reli 
22:25, 10:25       Zvezde FLP, 2. del
23:05, 11:05       Aranka Vágási     
 Vrednost profit sharinga
23:25, 11:25       Minute Sonya, 9. del, Epiblanc
 Minute Sonya, 10. del         
 Igra z barvami
 Minute Sonya, 11. del        
 Sonya Colour Collection
23:35, 11:35       Róbert Varga            
 Iščem nove sodelavce
00:05, 12:05       Miklós Berkics, 13 let uspeha
00:40, 12:40       Veronika Lomjanski                               
 Kot člani diamantnega kluba 
00:50, 12:50       Rex Maughan
01:25, 13:25       Minute Sonya, 12. del, Osnova        
 Minute Sonya, 13. del, Barvne palete 
 Minute Sonya, 14. del 
 Prijemi ličenja   
 Minute Sonya, 15 .del, R3 Factor             
01:40, 13:40       Péter Lenkey, 
 Reporter. Dr. Adolf L. Kósa         
01:50, 13:50       Attila Gidófalvi, Miklós Berkics
 Kaj hočeš od življenja
02:45, 14:45       Skupina Android, 
 tekmovanje miss Sonya
03:45, 15:45       Dr. Terézia Samu, Pogum za sanje!
04:30, 16:30      Tamás Biró, Naši heroji
05:00, 17:00      Brigitta Belényi Nagyné, Ádám  
 Nagy,  Kako podvojiti promet?
05:30, 17:30 Dr. Csaba Gothárd, Učim se, 
 učiš se, razvijamo se
05:50, 17:50      Vágási Aranka, 
 

26. 8.–2. 9. 2010

18:00, 06:00       Film Forever, Trojna moč 
18:40, 06:40       Miklós Berkics, Tri krat osem
19:30, 07:30       Katika in Attila Gidófalvi        
 Diamantni življenjski slog
20:50, 08:50        József Szabó,  Krenil sem 
 iz Stuttgarta, vmes 
 v živo iz Nemčije
21:30, 09:30       Tünde Hajcsik, Ali izkoriščaš 
 ponujeno?
22:10, 10:10       Katrin Bajri, Vzemi resno!
23:10, 11:10       Emil Tonk 
23:50, 11:50       Dr. Katalin Pirkhoffer dr. Seresné 
 in dr. Endre Seres
 Postala sva safirja
00:30, 12:30       Aidan O'Hare, Evropa FLP 
01:30, 13:30        Dr. Sándor Zsolczai 
 Klinična uporaba aloje, izdelki  
 uspešnice Forever
02:00, 14:00       Dr. Edit Révész Siklósné
 Naravni antioksidanti
  v preventivi in zdravljenju
02:40, 14:40       Attila Gidófalvi, Safirna uvrstitev
03:50, 15:50        Csaba Tóth, Delam na 
 profit sharingu
04:40, 16:40       Michael Strachowitz, 
 Temelji uspeha. pristop, 
 motivacija, tehnika
05:35, 17:35        Mihály Molnár, 
 Neskončne možnosti s FLP

2. 9.–9. 9. 2010

18:00, 06:00       Michael Strachowitz
 Trije ključi uspeha
18:50, 06:50       Ilike Zoltánné Szilágyi             
 Leta niso pomembna
19:20, 07:20       István Utasi, Dobrodošla 
 sprememba!             
19:45, 07:45        József Szabó, Domov sem prišel
20:10, 08:10       János Nagy in Judit Postás Nagyné      
 NDP
20:20, 08:20       Dr. Terézia Samu, Pogum za sanje!
21:10, 09:10        Miklós Berkics, Ključ
21:40, 09:40       Hajnalka Senk, Profesionalno  
 zastavljen posel
22:10, 10:10       Veronika Lomjanski 
 Tudi jaz sem bila supervisor
 

22:40, 10:40 István Utasi, NDP 
23:10, 11:10 Dr. Miran Arbeiter, Kako sem  
 postal manager?
23:30, 11:30 Dr. Endre Seres   
 Tudi zdravnik je bil supervisor
00:00, 12:00       Aranka Vágási       
 Pomen strukture
00:20, 12:20       Tamás Biró
 Vsakdanji boji
00:50, 12:50       József Szabó
 Lahko si najboljši!
01:20, 13:20       Márta Zsiga
 Imaš dovolj znancev?
01:40, 13:40       Csaba Juhász, Širi!
02:00, 14:00       András Bánhidy  
 Gradim posel in družino
02:20, 14:20       Dr. Adolf L. Kósa
 V FLP si med najboljšimi
02:50, 14:50       István Halmi, Širi!
03:45, 15:45       Zsolt Fekete, Navezovanje stikov 
04:15, 16:15       Hilda Pere, Zgodba o uspehu 
04:40, 16:40        Imre Máté Kiss, 
 Uspešno razvijanje posla 
 - Business Builders 
05:00, 17:00       Zoltán Nyíri, Krisztián Hackl  
 Prednosti in priložnosti 
 osebnostnih tipov

09.09.-16.09.2010

18:00, 06:00 Film Forever, Trojna moč
18:40, 06:40 Zvezde FLP I.
19:30, 07:30 Zvezde FLP II.
20:30, 08:30       Zvezde FLP III.
21:30, 09:30 Ágnes Krizsó, Praznik
22:10, 10:10 Aranka Vágási in András Kovács        
 Cogito Ergo FLP
22:35, 10:35       Povzetek 
23:40, 11:40 Emil Tonk, Vzemi resno!
00:20, 12:20       Attila Gidófalvi, Safirna uvrstitevs
01:30, 13:30 Aidan O'Hare, Evropa FLP
02:30, 14:30 Dr. Csaba Gothárd 
 Komunikacija, sredstvo za   
 vzpostavljanje stikov
03:05, 15:05 Dr. György Bakanek, Kako kaj  
 zdravje z očmi Forever?
03:35, 15:35 Dr. Ilona Juronics Vargáné
 Priprave na jesen
03:55, 15:55 Jan Mary Lurel 
05:05, 17:05 Dr. Ferenc Kiss in dr. Ida Nagy             
 Prvi resnično veliki korak 
 – postala sva seniorja
05:25, 17:25        Bence Nógrádi 
 Predavanje – presenečenje

12.09.-16.09.2010
SucceSS Day NoN Stop

program Na iNterNetu 

www.foreverliving.com



SkupinSka uSpoSabljanja Flp  

Ugodna ponUdba

Vsebina paketa:

2 dni, ena nočitev dvakrat glavni obrok (kosilo, večerja), bife 
zajtrk osnovne storitve wellness oddelka Sonya (savna, solna celica, protitočni 

bazeni, džakuzi) uporaba teniškega igrišča

15.000.- Ft/oseba

Za sodelavce FLP zagotavljamo 50-odstotni popust v oddelku Sonya za kozmetično nego in masaže.

Usposabljanja potekajo v dvorani Ovidius. 
Opremo in tehnične pripomočke zagotavljamo po naročilu. 

www.kastelyszirak.info E naslov: info@kastelyszirak.infoTelefonska št.:  06 32 485 300



Dunaj, avstrija 15.–16. aprila 2011.
Obdobje uvrstitve: od 1. julija do 31. oktobra

3. raven

2. raven

1. raven

Realizirajte 95 CC (skupaj z osebnimi točkami) s svojo novo skupino

 vstopniCe za Reli

 3 nočitve v hotelu

 potovanje z letalom

 vstopniCe za Reli

 3 nočitve v hotelu

vstopniCe za Reli

Realizirajte 50 CC (skupaj z osebnimi točkami) s svojo novo skupino

novi pogoji za uvrstitev na vse ravni: oseba naj sponzorira vsaj tri distributerje iz prve generacije, ki dosežejo raven assistant 
supervisorja. vsak nov distributer mora doseči število točk iz zgornjega opisa. 

uvrščeni mora biti aktiven v vseh mesecih kvalifikacijskega obdobja. to traja od 1. julija 2010 do 31. oktobra 2010; v tem času je treba izpolniti vse 
pogoje. nove distributerje je treba včlaniti med kvalifikacijskim obdobjem; če se želi uvrstiti tudi nov distributer, mora biti aktiven že v mesecu pristopa. 
za datum pristopa šteje dan, ko se podatki včlanjene osebe vnesejo v računalniški sistem matičnega podjetja. v tem motivacijskem programu štejejo 
le nakupi znotraj regije. vsi distributerji iz nižje linije morajo imeti naslov prebivanja znotraj regije. za pravilno razumevanje pravil motivacijskega 
programa so odgovorni distributerji. izjem v nobenem primeru ne priznavamo. motivacijski program zajema izključno pogoje in nagrade predstavljene 
v zgornjem besedilu. z mogočimi vprašanji se obrnite na svojega državnega direktorja. nagrade se ne morejo izplačati in so neprenosljive. 

Realizirajte 20 CC (skupaj z osebnimi točkami) s svojo novo skupino

Vi (aktivni)

Vi (aktivni)

Vi (aktivni)

Assistant supervisor 
najmanj 30 CC

Assistant supervisor 
najmanj 30 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC

Assistant supervisor 
najmanj 15 CC

Assistant supervisor 
najmanj 15 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC



Na temelju vseh točk

Berkics Miklós 
Szabó József, Szabó Józsefné
Lomjanski Stevan, Lomjanski Veronika 
Krizsó Ágnes 
Varga Róbert 
Herman Terézia  
Leveleki Zsolt, Leveleki Anita
Halmi István, Halminé Mikola Rita
Tóth Sándor, Vanya Edina
Vágási Aranka, Kovács András
Dr. Kósa L. Adolf 
Dr. Németh Endre, Lukácsi Ágnes
Budai Tamás, Budai Schwarcz Éva
Senk Hajnalka  
Brumec Tomislav, Brumec Andreja
Utasi István, Utasi Anita
Stilin Tihomir, Stilin Maja
Juhász Csaba, Bezzeg Enikő
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, Dr. Seres Endre 
Fekete Zsolt, Ruskó Noémi
Bruckner András, Dr. Samu Terézia
Varga Géza, Vargáné dr. Juronics Ilona
Nagy Ádám, Nagyné Belényi Brigitta 
Biró Tamás, Biró Diána
Hertelendy Klára 
Szépné Keszi Éva, Szép Mihály
Zore Jozefa 
Kis-Jakab Árpád, Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Tanács Ferenc, Tanács Ferencné
Orosz Ilona, Dr. Gönczi Zsolt
Buruš Marija, Buruš Boško 
Éliás Tibor 
Kibédi Ádám, Ótos Emőke
Illyés Ilona 
Gecse Andrea 
Lapicz Tibor, Lapiczné Lenkó Orsolya
Becz Zoltán 
Balogh Anita, Süle Tamás
Gergely Zsófia, Dr. Reindl László
Székely János, Juhász Dóra

 

Na temelju osebNih 
iN NemaNagerskih točk

Brumec Tomislav, Brumec Andreja
Tanács Ferenc, Tanács Ferencné
Éliás Tibor 
Juhász Csaba, Bezzeg Enikő
Nagy Ádám, Nagyné Belényi Brigitta 
Tóth Zoltán, Horváth Judit
Berkics Miklós 
Futaki Ildikó 
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, Dr. Seres Endre 
Takács Tamás, Takács Tamásné
Andriska József  
Varga Józsefné 
Tuboly Imre 
Jurović Zlatko, Jurović Sonya
Lapicz Tibor, Lapiczné Lenkó Orsolya
Temesváriné Ferenczi Ágnes, Temesvári Andor
Kraljić-Pavletić Jadranka, Pavletić Nenad
Kúthi Szilárd
Varga Géza, Vargáné Dr. Juronics Ilona
Tóth Tamás, Bostyai Emília
Tóth István, Zsiga Márta
Dr. Rokonay Adrienne, Dr. Bánhegyi Péter
Kovács Mihályné, Kovács Mihály
Utasi István, Utasi Anita
Váradi Éva 
Senk Hajnalka 
Dr. Németh Endre, Lukácsi Ágnes
Visnovszky Ramóna, Bognár Gábor
Tóth Sándor, Vanya Edina
Dr. Kósa L. Adolf 
Petrović Jasminka, Petrović Mirko
Dobai Lászlóné, Dobai László
Budai Tamás, Budai Schwarcz Éva
Léránt Károly, Lérántné Tóth Edina
Schubertné Zsákai Ágnes 
Berta Ágnes, Incze Gyula
Vágási Aranka, Kovács András
Túri Lajos, Dobó Zsuzsanna
Tóth János 
Oltvölgyiné Zsidai Renáta 

 06. 2010

KOLOFON   
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Bath Gelée
 Aloe Vera Gel

Aloe Lips
Forever Bright Toothgel

Royal Bee Jelly
Aloe First

Aloe Vera Gelly ‒ Tube
Aloe Vera Lotion ‒ Tube

Aloe Heat Lotion
Aloe Ever-Shield Stick Deo

Forever Kids
Aloe Blossom Herbal Tea

Forever Fizz

Darilo: 
majica za evropski reli 2011 na Dunaju 
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