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Ne najdem pravih besed za veselje in srečo ob srečanju z dragimi distributerji in prijatelji na super reliju v Phoenixu. Iskreno 
vam povem, da sem sicer resnično užival tudi na zadnjih dveh super relijih v Denverju in Washingtonu, vendar je bil ta v 
Phoenixu nekaj posebnega, saj sem se z vami srečal na 'domačem terenu', kjer je doma Forever. Upam, da ste tudi vi uživali 
in doživeli nepozabno doživetje ob izletu v Home Office. Iskrene čestitke vsem, ki ste se s trdim delo uvrstili na super reli 
ter na Silver in Traditional Post Rally. Hvala, ker ste s svojo navzočnostjo prispevali k temu, da je serija teh dogajanj postala 
fantastični skupni praznik.

Medtem ko sem sam neznansko užival na super reliju v Phoenixu, so moje misli nenehno premlevale, kako krasne možnosti in 
koliko novih čudežev nam obetajo novi globalni reliji. Morda se ob tem sprašujete: »Ali sem sposoben tega? Ali je mogoče, da 
bo leto 2012 res moje najboljše leto v Forever? Ali bom res prišel na Havaje?« Vendar pa imate še dovolj časa do 31. decem-
bra, da se pripravite na največjo pustolovščino svojega življenja. Vse, kar potrebujete, da bi dosegli svoje cilje, je zaupanje vase. 
Vsakič, ko premišljujem o samozavesti, se spomnim besed Eleanor Roosevelt: »Kaj vse bi naredili, če bi bili prepričani, da ne 
bomo izgubili?« Ustavite se za trenutek in pomislite, kaj potrebujete za uvrstitev na globalni reli. Skupaj le 1500 cc in boste 
tam. Forever vam zagotavlja vso podporo za doseganje ciljev, da bi uživali v gmotni neodvisnosti, da bi varovali svoje zdravje, 
bili član močne skupine in pomagali tudi drugim. Potrebujete le samozavest. Krenite z zavestjo, da za vami stoji Forever in ne 
morete izgubiti. 

Obstaja veliko stvari za krepitev samozavesti in tako dosegli svoje najboljše leto v poslu Forever. Najprej se spomnite, koliko 
ljudi je že doseglo izjemne uspehe v tem poslu. Berite časopis Forever, v katerem vedno predstavimo vzornike, fantastične 
osebe, ki so že dosegle lepe rezultate in prišle do neverjetnih višin. Predstavljamo vam pot, po kateri so hodili ljudje, ki so 
postali resnično uspešni. Če so bili oni tega sposobni, ste tudi vi. Pomislite le na distributerje, ki so pred vami že prišli do 
vrha. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti, verjemite, da ste tudi vi sposobni doseganja rezultatov. In še nekaj: bodite ponosni 
na dosežke, ki so že vaši. Postanite za trenutek in preglejte dosežke minulih let. Kaj ste dobro delali? Pomembno je, da se 
osredinite na pozitivne dosežke, saj so to tisti rezultati, ki jih lahko znova dosežete in jih še nadgradite. Ne premlevajte svojih 
storjenih napak! Pripravite seznam napačnih dejanj in si recite: »Naslednjič bom veliko boljši!« Pomislite na to, kaj morate 
storiti, da bi do konca leta dosegli svoje cilje. Vedeti morate, kaj je treba narediti, in verjeti, da ste sposobni tega in da bodo 
vaši dosežki bogato nagrajeni. V življenju je malo področij, na katerih lahko dosežete tako velike uspehe, kot vam jih zagotavlja 
Forever. Skratka, čestitam vam za že dosežene uspehe in vas spodbujam, pogumno zaupajte vase in naj postane letošnje leto 
najuspešnejše leto vašega življenja!

         Zaupaj  uspehu!



Prišel je september in se vsi s prenovljenimi močmi pripravljamo na globalni reli leta 2013. 
Tudi mi smo se vrnili iz Združenih držav s ciljem, da bi se prihodnje leto vsi udeležili 
svetovnega srečanja Forever, ki bo na prekrasnih havajskih otokih. Obdajajo nas globalna 

miselnost, svetovne ideje, finančna svoboda, osebni cilji in prizadevanja in nas vodijo v vsakdanjem življenju. Na temelju tega 
smo tudi sami ugotovili, da moramo tudi v naši regiji malce spremeniti svojo miselnost: postavljati si moramo višje cilje, naša 
merila morajo biti še obsežnejša. 
Leta 2013 bo tudi Holiday Rally na novi lokaciji, v biseru nekdanje avstro-ogrske monarhije, v Opatiji, kjer so nekoč oddih 
in zabavo našli cesarji, kralji, guvernerji in cerkveni dostojanstveniki.  Hotel Ambassador je ena najlepših na jadranski obali. V 
kristalni dvorani svetovnega slovesa nas bodo poučevali naši odlični sodelavci, diamantni managerji, med njimi Miklós Berkics, 
zakona Lomjanski in družina Gidófalvi.
Če šele sedaj začenjate ta posel, se vam ponuja priložnost, ki je le redkim dana v življenju. Kaj je moja naloga? – se boste 
spraševali. Svojim znancem, prijateljem, svojcem morate priporočati izdelke vrhunskega podjetja svetovnega slovesa, da bi si 
podobno kot vi, tudi oni zagotovili brezbrižno življenje v prihodnosti. Gre za resnično neverjetno ponudbo, hkrati pa vam 
podarjamo tudi razkošno potovanje. Zahvaljujoč našemu glavnem direktorju, Rexu Maughanu, skupaj delamo, se smejemo, 
praznujemo in še na počitnice gremo skupaj. 
Velikokrat sem premišljeval o tem, kako bi se lahko Rexu ustrezno zahvalili za priložnosti, ki nam jih ponuja. Odgovor je sila 
preprost: sprejmimo njegovo ponudbo, izpolnimo pogoje in se počutimo dobro na Holiday Rally-ju. Spet se bomo veliko 
naučili od najboljših in se polni zaleta pripravljali na naslednje leto. Vsi, ki so samo enkrat začutili duh Holiday Rallyja, vedo, da 
je ta prireditev nekaj posebnega. Na njej se lahko v nekaj dneh naučiš vse, kar bi sicer mesece pobiral iz knjig, videoposnetkov 
in zgoščenk. Na Holiday Rally-ju se lahko učimo od najboljših na svetu! 
1. septembra 2012 se je začel motivacijski program Holiday Rally III, ki vam omogoča uvrstitev na našo opatijsko prireditev 
leta 2013. Pogoji so ostali nespremenjeni, priznanje pa boste dobili na najvišji ravni. 
Če vam je karkoli nejasnega v zvezi z razpisom, ni treba posebej raziskovati, le svojega sponzorja pokličite. On vas bo prijel 
za roko in boste skupaj dosegli raven supervisorja ali celo managerja. Potem pa boste vi prijeli za roko druge in jih učili. Če 
si želite lepega in bogatega življenja ter gmotne varnosti, krenite na Holiday Rally. Dobimo se leta 2013 v Opatiji! 
Seveda pa je pred nami še letošnja zaključna prireditev Holiday in sicer oktobra v Poreču. Ta usposabljanja bodo spremenila 
vaše življenje. Če želite narediti kaj zase in za svojo družino, vas vaše mesto pričakuje. 

Dr. Sándor Milesz, 
državni direktor 
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Nekoč je živel …     
Nekoč je živel fant, ki je ljubil, se učil, se ukvarjal s športom, igral 
karate, se boril, se smejal in nasmejal druge. Življenje je zajemal 
s polno žlico. Spopadel se je z zmajem  s sedmimi glavami, 
prehodil zasnežena polja, odkrival morja in oceane ter vladal nad 
puščavami. 

Kdo ne bi poznal naslednjih misli v madžarski regiji Forever: 
»Pripravil sem dve predavanji, eno razumevajoče in eno iskreno. 
Katero bi raje slišali?«

TAMÁS BUDAI. Same velike črke. Ime iskrenega prijatelja, sina, 
ponosnega očeta, pomoči pripravljenega brata, ljubečega 
partnerja, predanega vodje, odločnega predavatelja, borca.

Spoznal sem ga pred osemnajstimi leti v praškem hotelu ob kitari 
in pokušanju sirov. Do novega srečanja je minilo kar precej let. 
Ko sem se vrnil z Japonske, se mu je »zgodil« paket Touch, po 
»naključju« sem namreč prav v tem času bil v Gyöngyösu … Pa ni 
bilo preprosto. »Poslušaj, Zsolti, a ni ničesar bolj elegantnega? Avto, 
zlato … ne pa sok nekega kaktusa?! Le kaj bodo mislili o meni?« Le 
kaj?! Stali so odprtih ust na robu igrišča. Položil je temelje novega 
imperija in pritegnil svoje poznejše vodje. 

Dolgo sva delala skupaj. Ko se je osamosvojil, je hitro in odločno 
napredoval. Predanost, ki ga je spremljala na športnih terenih 
je bila zanj značilna tudi v Forever. Rad je imel motivacijske 
pograme, izzivi so bili del njegovega življenja. Bil je borec in tudi 
nas je učil, kako se boriti.

Bil je razumevajoč do začetnikov, pomagal in motiviral je svoje 
sodelavce. Pokazal je, kako lahko tujci postanejo prijatelji, svoje 
vodje je usmerjal z očetovsko skrbnostjo. Bil je odprt in prijazen 
do vseh. Bil je vzor, ki smo mu sledili. Človek, ki mu gre zahvala, 
da je naše življenje postalo lepše in boljše. Vedno smo lahko 
računali nanj. Bil je eden največjih vodij Forever, postal je ikona 
podjetja. Njega nismo mogli ne opaziti. S svojo duhovitostjo, 
samozavestnim nastopom in zanosom je obvladoval tudi oder. 
Tomi je preprosto bil Tomi. 

Bila sva prisotna pri ustanavljanju eagle teama in z veseljem 
spremljala razvoj skupine. 
Aktivno je sodeloval z drugimi vodji svoje višje linije, s Teco 
Hermann in Zsoltom Levelekijem. 

Tomi! Naše skupne sanje so se uresničile!
Svojim »poslovnim« otrokom si zapustil korenine in krila. 
Pomagali jim bomo v višave!

Pri sta bila posel in družina popolnoma prepletena. Svoje otroke 
je vzgajal z brezmejno ljubeznijo, bil je motor, ki poganja družine, 
bil je vzornik v njihovem življenju. 

„Kam greš mami?” – me je vprašala hčerkica.
„Grem se posloviti od prijatelja.”
„Ali gre daleč?”
„Da, zelo daleč.”
„Bo dolgo ostal tam?”
„Dolgo … ”- tiho dodaja moj soprog.
„ Potem mu odnesi mojo čokolado, da ne bo lačen …”

Človek v otroških letih sanja o herojih. Bere knjige, gleda filme 
in se poistoveti z nastopajočimi. Tomi je vse to dosegel. Postal 
je heroj, naš heroj. Z nami ostane njegova miselnost, še slišimo 
njegov smeh … ohranili ga bomo. Stojim tu s čokolado v rokah in 
z mnogimi nezapisanimi doživetji in mislimi … 

Nadaljevali bomo, kar si začel! Spokojno potovanje ti želimo. 
Tomi, radi te imamo!

Tvoji prijatelji  
Zsolt Fekete in Noémi Ruskó 

“Nepredvidljiva in nepričakovana smrt nam te je prerano vzela, Tamás. Utrip našega srca in naše molitve so zdaj 
namenjene tvojim dragim, prijateljem in znancem. Molimo, da bi omilili njihovo bolečino. Bil si trd boj, tvoj vzor pa bo 
v pomoč vsem, ki so ti v tem boju stali ob strani.”
                                                                                                                                                                                                              Aidan O’Hare

BUDAI TAMÁS  (1968-2012)



Velika družina Forever se 
je letos srečala v domovini 
Forever, v ameriškem Phoenixu. 
Tradicionalne prireditve so se že 
po tradiciji udeležili najuspešnejši 
distributerji, sodelavce iz številnih 
držav sveta pa so osebno sprejeli 
vodje podjetja. Svoje vtise o 
doživetjih čez lužo so zabeležili 
člani skupine madžarske in 
južnoslovanske regije. 

16.-18. avgust 2012 



»Žal se je zgodilo, da se je prav v času letošnjega super 
relija rodil naš vnuk, tako sem se prireditve udeležil 
malce osamljeno, kljub temu pa sem ponosen na 
fantastične rezultate. Počutil sem se izvrstno!«
                                                                                                                                                      
Attila Gidófalvi, vodilni distributer sveta, 
diamantni manager, 12500 cc

»Čudovito je biti z ljudmi, ki jih označuje poštenost, pridnost, 
spoštovanje in vztrajnost. Dragi Rex, gospod generalni direktor, 
znova se ti zahvaljujem, da si nam vzor za ponižnost. Marsikdo bi 
se lahko učil od tebe. Zadnji reli?! Začetek nečesa velikega: april 
2013 – Havaji, Global Rally! Vaše mesto vas čaka! Aloha – jaz sem 
vas opozoril!«
                                                                                                                                                      
József Szabó, safirni manager, 5000 cc

»S FLP je vsak reli najboljši, saj imamo najboljše vodstvo 
in najboljše osvajalce, kar pomeni, da najboljši ne poznajo 
ovir. Tudi vi se uvrstite na globalni reli! Aloha!« 
                                                                                                                                                      
Veronika Lomjanski in Stevan Lomjanski, diamantna 
managerja, člana President’s kluba, 2500 cc



»Z bolečino zadnjih časov se je mešala ljubezen, 
hvaležnost in občutek odgovornosti. Ljubezen, ki ga 
do nas izžareva podjetje, Rex Maughan in njegova 
»družina«. Hvaležnost, ker smo del te družine in lahko 
uživamo v varnosti in svobodi, ki ga zagotavlja ta 
posel; in odgovornost, da je treba ta blagoslov, kakor 
tudi odličnost novih in starih izdelkov ter varnost, ki ga 
zagotavlja ta posel, deliti z drugimi.«
                                                                                                                                                      
Tünde Hajcsik in András Láng, 
senior eagle managerja

»Ta potovanja nam omogočajo spoznati svet: vidimo naravne 
lepote, na zasluženih počitnicah se skupaj veselimo in zabavamo 
s sestrskimi linijami in sodelavci. Na reliju smo se znova prepričali, 
da zastopamo pravo stvar. Ure in ure je vihrala madžarska zastava, 
skupaj smo se veselili doseženim rezultatom.«
                                                                                                      
dr. Ilona Juronics Vargáné, soaring managerka, 
članica President’s kluba, 1500 cc

»Zahvaljujeva se vodjem FLP Madžarske, saj so 
dr. Sándor Milesz, Péter Lenkey in Zsuzsanna 
Petróczy bili pozorni na vsako podrobnost, zato 
smo se krasno počutili tudi na super reliju 2012. 
Bilo je čudovito doživetje, ko nama je priznanje za 
uvrstitev na safirno raven, z imeni naših devetih 
vodilnih managerjev vgraviranih na marmorni tabli,  
predal sam Rex Maughan.«
                                                                                                                                                      
István Kása in Istvánné Kása,
 safirna managerja, 
člana President’s kluba

 »Karkoli doživimo zadnjikrat, smo vedno nekoliko žalostni. Za ta reli pa to sploh ne velja. Prav 
nasprotno! FLP deluje že 35 let, super reliji potekajo že 20 let, deset let že imamo Silver Post 
Rally – v tem času smo hodili na prečudovitih mestih, zdaj pa prihaja Global Rally, svet se bo 
še bolj odprl, lahko pridemo v kraje, kamor so do zdaj šel le ožji krog udeležencev svetovnega 
relija. Na prireditve nas je spremljalo prav to pričakovanje, vzdušje pa je bilo enkratno. Za nekaj 
časa smo se poslovili od Home Office in nestrpno čakamo na Havaje. Aloha!«

dr. Terézia Samu, soaring managerka, 1500 cc



»Največje doživetje – poleg neverjetnega vzdušja na reliju – je za naju bila 
večerja, kjer smo se dokončno osvobodili svojih strahov in smo si zadali nove 
cilje za prihodnost. Krasno je bilo obdarovanje, ki krepi občutek pripadnosti k 
podjetju. Hvala! Drugo posebno doživetje je bil obisk v Home Office in v Forever 
Nutraceutical. Tu smo srečali Rexa Maughana in Steva Hatchha, ki sta jamstvo za 
delovanje in izdelke FLP.«

                                                                                                                                            
dr. Edit Révész Siklósné in Zoltán Siklós, 
soaring managerja

»Nepopisni so občutki, ki smo jih bili deležni na 
super reliju. Zame je to nepozabno doživetje in 
popotnica za vsakdanje delovanje. Dejstva so 
jasna: 1. Novi izdelki so briljantni. 2. Glavni mo-
tivi usposabljanja na reliju: treba je postati eagle 
manager, diamantni posel je treba zgraditi z ea-
gle managerji. Hvala, da sem tudi leta 2012 bila 
deležna svetovnega srečanja.«
                                                                                                                                                      
Melinda Gulyás, 
senior managerka 

»Že mesece sva nestrpno pričakovala avgust in se pripravljala na 
veliko potovanje. Skupaj s svojimi sponzorji, v središču podjetja 
doživeti super reli – ta želja naju je že dolgo spremljala. Organizacija 
prireditve je bila profesionalna, kljub temu, da gre za veliko podjetje, 
se na vsakem koraku čutita toplina in človečnost. Domov sva se vrnila 
polna prijetnih doživetij. Hvala Rexu, hvala najinim sponzorjem!«

Adrienn Háhn in dr. Attila Nagy, managerja



»Bil je moj osmi super reli in sem bil malce nostalgičen, ker je hkrati bil tudi 
zadnji. Kljub temu pa je domača ekipa ustvarila neverjetno vzdušje in obdobje 
»super« zaključilo s popolno organizacijo. Go Global Rally! Go Hawaii!«
                                                                                                                                                     
dr. László Molnár, senior manager, 
člani President’s kluba , 1500 cc

»Silver Post Rally je vrhunec številnih predavanj. Name je 
najbolj učinkoval nagovor Rexa Maughana, še posebej 
del, v katerem zgodba o otroku, ki gre na univerzo in slovo 
od družine ponazarja pravo človeško ljubezen in skrb 
za drugega. Leta hitro minevajo, zato moramo vsakemu 
trenutku skupnega življenja s Forever zagotoviti pravo 
veselje.«
                                                                                                                                                      
Aranka Vágási, diamantno-safirna managerka, 
članica President’s kluba, 2500 cc

»Tritedensko potovanje je bilo sestavljeno iz nepozabnih 
trenutkov. Podjetje je bogato nagradilo celoletno delo. Za 
nameček pa je lepo videti razvoj podjetja, nove kakovostne 
izdelke in neverjetno podporo, ki jo zagotavljajo za brezmejne 
priložnosti v tem poslu. Prosim vas, postavite si cilje, potujte z 
nami na Havajske otoke. Karkoli se bo tam zgodilo, bo nepozabno 
doživetje. Vedeti morate, da je FLP odličen organizator, na 
samostojnem potovanju nikoli ne boste deležni takih posebnih 
doživetij. Naša zgodba ni zgodba o denarju, ampak o moči 
skupnih doživetij. Hvala celotnemu osebju podjetja, še dolga 
leta nadaljujte svojo plemenito dejavnost!«
                                                                                                                                                      
Tomislav in Andreja Brumec, 
safirna managerja, 
člana President’s kluba, 2500cc

»Deležna sva vila nepopisnega doživetja, ki se 
ga ne da opisati z besedami, le občutiti v sebi. 
Okrepila sta se najina vera in samozaupanje, kar 
nam daje novega zaleta za nadaljevanje dela. 
Zahvaljujeva se najinima mentorjema dr. Terézii 
Samu in Andrásu Brucknerju za vso skrb, hvaležna 
sva tudi svojim sponzorjem za priložnost. Reli je bil 
fantastičen, najinim sodelavcem pa sporočava: tisti 
ki hoče, tudi zmore!«
                                                                                                                                                      
Tamás Tóth in Emília Bostyai, 
managerja



»Z vsakega relija se domov vrnemo polni energije in s potrditvijo, da smo pri najboljšem 
podjetju. Organizacija podjetja, eleganca našega hotela, odlično okolje in profesionalni program 
relija so tudi tokrat bili očarljivi. In potem brezmejna Rexova potrpežljivost ob fotografiranjih in 
mimohodu, Greggova ponazoritev tega, kako lahko premagamo svoj strah, Aidanov duhovit 
zanos – zaradi tega je bila vsaka minuta super relija enkratna in nepozabljiva. Očarana sva nad 
novimi izdelki, komaj čakava, da jih bova začela tudi doma priporočati. Na mesto dvajset letnega 
obdobja super relijev bo stopilo novo obdobje v življenju Forever in v našem življenju, doba 
globalnih relijev. Zahvaljujeva se za deset super relijev, dobimo se na Havajih.«

Éva Keszi Szépné in Mihály Szép, soaring managerja, 1500 cc

»Najprej čestitke Kati in Attili Gidófalvi, ki sta postala najuspešnejša 
distributerja sveta. Odslej ju bomo klicali  No. 1! Bilo je zelo človeško, 
ko nam je na večerji dobrodošlice Rex zaupal, da je v začetku tudi 
sam bil poln pomislekov in strahov, vendar ga je naprej vodila 
njegova vera. Ta reli je bil odlična priložnost za vse, ki bomo pustili 
svoje strahove in gledali samo še v prihodnost. Vsem svetujem, 
odvrzite strahove, pijte več aloje in bodite del »forevolucije«!«

Csaba Pintér, 
senior manager, 1500 cc

Poročilo o super reliju bomo nadaljevali v naslednji številki našega časopisa!

16. AVGuST 
Dopoldan: Business Training: 
Postanite tudi vi eagle manager!
Popoldan: Predstavitev novih 
izdelkov
Arctic-Sea – predaval je dr. Jorn 

Dyer, profesor, Nobelov nagrajenec
Vitolize for Women – predstavila 
Sherry Torkos, farmacevtka
Vitolize for Men
Sonya Luscious Lips, Mini Palettes
Zvečer: Večerja uvrščenih

17. AVGuST 
Dopoldan: 1. dan super relija
Popoldan: Izlet – Home Office & 
Forever Nutraceutical
18. AVGuST 
2. dan super relija
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       RAVEN ASSISTANT 
       MANAGERJA SO DOSEGLI

Baráth György
Halmi Bence István
Matija Jagodin & Sandra Jagodin
Jónás Éva
Majda Koglot & Lučjan Koglot
Kreicsik Ilona

       RAVEN SupERVISORJA
        SO DOSEGLI

Alekszejenkó Viktorné Dr. Simon Zsuzsanna
Aleváné Utasi Zsanett & Aleva Ferenc
Vehbi Alimuca
Bedő Gábor & Bedő Mária
Cseke András László & Daróczy Orsolya
Denkné Czuczai Zsuzsanna 
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Andrea Nagy  
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Če je vaš cilj pravi, bo rešitev prišla po sebi. 
Bodite vztrajni, ključ do uspeha ste vi sami!

László Bartus & Mária Czalbert Bartusné 
(sponzorka: Andrea Nagy)

Samo FOREVER ti daje moč in voljo, 
ki premaga vse.

Ana Cvijanović & Božidar Cvijanović 
(sponzorka: Petra Smiljanić)

Uspeh in sreča vam bosta stopila na pot, če 
postanete odprti do okolice, se zanesete na svoje 
dobre strani, živite z vero v prihodnost, pozabite na 
preteklost in za napake sprejmete odgovornost. 

Ferenc Kelényi 
(sponzorka: Andrea Nagy)

Izdelke Forever sem srečal tudi pred leti, ko pa 
danes vidim in preizkušam to neverjetno izbiro, 
ugotavljam, da so resnično učinkoviti. Priporočam jih 
tudi vam.
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Iz našega sistema smo pripravili bazo – neaktivni distributerji iz leta 2007 in 2009. Stikom iz leta 
2007 smo poslali »Zeleno pismo« po pošti a odziv je bil zelo majhen (manj kot 3%).  Nato smo za 
preostale stike začeli izvajati telefonske klice. V tem primeru je bil odziv mnogo boljši - približno 
32% poklicanih je želelo prejeti FLP katalog ali pa so imeli dodatna vprašanja.   Večina je izgubila 
stik s sponzorjem in zaradi tega niso kupovali več.

Projekt na katerem sta delala 1-2 zaposlena, smo pričeli 17.04.2012.
Skupno število opravljenih klicev: 1947 
Skupno število poslanih »Zelenih pisem« po pošti: 887   
Skupno število poslanih katalogov: 641
Število distributerjev, ki so ponovno kupovali po prejemu kataloga, nekateri tudi več krat:  30

Dobre izkušnje projekta so povratne infomacije, ki smo jih prejeli. Na primer mnogo jih je povedalo, 
da bi kupili več, če ne bi bilo omejitve minimalnega nakupa. Drugi so v preteklosti že kupili FLP 
izdelek, s katerim so bili zadovoljni, a so vmes tudi pozabili kje so ta izdelek kupili.

Naš načrt je, da bomo še naprej delali na tem projektu na enak način, ker imamo v naši bazi še 
vedno stike katere moramo poklicati. Hkrati pa tudi že delamo na tem, da ustvarimo večjo in 
bolj ažurno bazo stikov z email naslovi, za kar pa moramo pridobiti privoljenja posameznikov. 
V bodoče želimo več kot 90% komunikacije izvajati elektronsko. 

Naši cilji so izvajanje načrtovanih elektronskih kampanij obveščanja, preko katerih smo še bolj 
v stiku z ljudmi glede novosti, izdelkov in podobno. Hkrati tudi promoviranje uporabe sodobnih 
orodij med Distributerji. 

Prosimo vse sponzorje, da svojim starim in novim distributerjem prenesejo informacijo o tem, da 
lahko preko e-maila prejemajo koristna sporočila.
Vsi, ki želijo prejemati poročila naj se prijavijo na seznam.  To storijo tako, da pošljejo svojo prijavo 
na:  marketing@forever.si ali preko distributerske strani.

Vaš FLP team Slovenije

Povprašali smo distributerje,  ki  že dalj časa niso kupovali.

Forever Living Products (Hungary) Ltd

http://www.facebook.com/pages/Forever-Living-Products-Slovenija/161855783867002-

Spoznaj iz prve roke naše akcije, novoSti, izobraževanja! priključi Se naši 
SkupnoSti tudi na Facebooku!  Forever living productS  (Hungary) ltd

Delež distributerjev povratnikov na osnovi stikov (madžarske statistike)

e-pošta zelena karta telefon



Kako se pridružite sistemu 
Forever potovanje ki vam zagotavlja potovalne ugodnosti: 

1.  Vstopite na spletno stran www.foreverutazas.hu!
 2. Kliknite na registracijo in vpišite podatke osebe ki je registrirana 
     v FLP oz. podatke podjetja!
 3. Pri načinu plačila izberite brezplačno registracijo do 31. 12. 2012.
 4.  Vpišite geslo, ki bo varovalo vaš dostop!
 5.  O uspešni registraciji boste dobili obvestilo na podani naslov e-pošte.
 6.  FLP vas bo prav tako po elektronski pošti obvestil o aktiviranju registracije. 

Forever Utazási Információs Pont
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9-11.

Osebno urejanje zadev:+ 36 70/777 9997

Brezplačna
registracijado 31. 12. 2012



1. Začetek šolskega leta lahko v sebi skriva številne napetosti. Novo, neznano okolje, novi ljudje, novi učitelji, strah pred neuspehom, 
mogoče spomini na neprijetna doživetja. Pomembno je, da takrat starši pomagamo svojim otrokom in poudarimo pozitivne stvari. 

Duševne priprave so vsaj tako pomembne kot nabava knjig in zvezkov. V takih primerih nam je v veliko pomoč matični mleček, ki blaži 
stiske. Prav tako je dobro, če se iskreno in veliko pogovarjamo o morebitnih strahovih, da povemo, da gre za nekaj običajnega, da ne bi naši 
otroci ob najmanjših težavah začeli posegati po tabletah. Stres namreč odlično sprošča sprehod na prostem ali nekaj športne dejavnosti. 

2. Marsikaterega otroka zjutraj pred odhodom v šolo boli trebuh, kar se dejansko dogaja zaradi strahu pred neuspehom. V takim 
primerih nam bo v veliko pomoč žlica ali dve aloje, ki blaži bolečine in vnetja. 

3. Bodimo pozorni na to, da bodo naši otroci šolo začeli kar najbolj zdravi. Okrepimo njihov imunski sistem, da bi jih lahko obranil 
pred okužbami v skupnosti. Zdravilna rastlina aloja hrani in poživlja ter usklajuje delovanje organizma. Na stotine raziskav 

dokazuje, kako pomembna je zdrava črevesna flora. Izplača se izbrati takšne probiotike, ki vsebujejo ‘prijazne bacile’. Bioflavonoidi 
rastlinskega izvora oziroma izvleček slamnika nam je prav tako v pomoč pri krepitvi imunskega sistema. Vedno imejmo doma propolis, 
saj nas tudi ta varuje pred bacili. Pa tudi vitamin C, cink, vitamin D, zdravilne gobe maitake in šitaki ter sadni oligosaharidi blagodejno 
vplivajo na zdravje črevesne flore. 

4. Eden glavnih pogojev za ustrezno zmogljivost je zadostna količina spanja. Ne pozabimo, da si najbolj odpočijemo v urah pred 
polnočjo. Res je sicer, da bodo naši otroci teže zaspali, ko bodo vedeli, da jih naslednjega dne čaka zahtevna šolska naloga. Takrat 

jim dajmo kozarec mleka z medom, nekaj rudninskih snovi, maščobne kisline omega 3 in omega 9, vitamin B in cvetlični prah – ti so 
namreč sposobni čudežev.

Poletje se počasi izteka, začenja se novo šolsko leto, ki ga mladi 
začenjajo ob izzivih, primernih svoji starosti. V nadaljevanju vam 
želimo predati nekaj nasvetov za boljši začetek šole in doseganje 
boljših rezultatov.

Zdravstveni namigi ob novem šolskem letu



Zdravstveni namigi ob novem šolskem letu

5. Poskrbimo za to, da bodo tudi možgani v vsakem trenutku imeli dovolj hranilnih snovi za optimalno delovanje. Z redno 
prehrano lahko zagotovimo ustrezno raven krvnega sladkorja. Pomembno je, da naši otroci v šolo ne gredo brez zajtrka 

oziroma malice. Ker pa imajo naši najstniki veliko raje še četrt ure spanja kot zajtrk, jim pripravimo mešanico sadnega napitka, tako 
bo koza sita in zelje celo. Najpomembnejši dnevni obrok je prav zajtrk. Ne dovolimo, da bi dan začeli s praznim želodcem. Našim 
malčkom pripravimo tudi malico!

6. Pogosto se zgodi zlasti manjšim šolarčkom, da zaradi strogega urnika ne upajo popiti dovolj tekočin, saj jim je nerodno pred 
25 sošolci prositi, da bi šli lulat. Pomanjkanje tekočine pa povzroča motnje pozornosti, zaprtje in glavobol. Preprečimo to! 

Svojemu otroku vedno dajmo v torbo tudi plastenko naravne negazirane mineralne vode, morebiti čaj iz zdravilnih zelišč in alojo ali 
pa naravni sadni sok. 

7. Žal je res, da je ob številnih obveznostih in nenehni naglici danes skoraj nemogoče zagotoviti celovito prehrano, ki bi 
zadovoljila vse potrebe našega organizma. Preprečimo pomanjkanje vitaminov in rudninskih snovi. Svoje telesu zagotovimo 

kakovostna prehranska dopolnila iz naravnih snovi. Sama kot zdravnica najbolj zaupam izdelkom Forever Living Products, ki varujejo 
tudi moje otroke. 

8.Varujmo hrbtenico in sklepe svojih otrok! Ortopedi pravijo, da teža šolske torbe ne bi smela presegati deset odstotkov otrokove 
teže. Pomembno je tudi redno gibanje, saj je pri otrocih to čas hitre rasti. Zavestno uživajmo dovolj vitaminov in rudninskih snovi, 

izogibajmo pa se gaziranim napitkom. Še posebej pomembno je zaužiti ustrezne količine vitamina D! 
Dermatološki testi dokazujejo, da se zdravilna rastlina aloja zelo dobro absorbira tudi prek kože, zato 
nam je v pomoč pri vnašanju učinkovin v globlje plasti našega organizma. Občasno zaščitimo sklepe 
naših otrok športnikov z izdelki, ki vsebujejo naravno žveplo in krepijo hrustanec. 

9. Moja hčerka, ki obiskuje četrti razred, mi je pripovedovala, da njen sošolec iz žepnine kupuje 
energetski napitek. Redno. Bila sem presunjena! Menim namreč, da majhni otroci ne potrebujejo 

energetskih napitkov. Večjim dijakom priporočam energetske napitke z zdravilnimi zelišči, saj gvarana, 
ginseng in druga zelišča blagodejno stimulirajo organizem. Namesto kave lahko popijemo tudi napitek 
z vsebnostjo ginsenga in zlate čie. Če pa potrebujemo malce spodbude za možgane, posezimo po 
gingku, ki izboljšuje spomin.                                                                                                
            

dr. Boglárka Francia 
hišna zdravnica, družinska terapevtka

managerka 

LITERATURA
1. Earl Mindel: Vitamin biblia, Glória Kiadó, 1985
2. Uwe Gröber: Interakciók gyógyszerek, vitaminok 
és nyomelemek
között, Zafír Press, 2010
3. Dr. Peter Atherton: Aloe vera a gyógyító növény, 
Duna International, Bp., 2006
4. Csupor Dezső: Fitoterápia - növényi szerek a 
gyógyászatban,
JATEPress, Szeged, 2009
5. Szendrei Kálmán és Csupor Dezső: 
Gyógynövénytár, Medicina
Könyvkiadó, Bp., 2009
6. Dr. Dean Ornish: Spektrum, HVG Kiadó, Bp., 2010
7. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás, Jaffa Kiadó, 
Bp., 2009
10. B. Luban-Plozza: pszichoszomatikus betegek az 
orvosi gyakorlatban,
Animula, Bp., 1994
11. Az iskolatáska súlya és a gyermekek gerincének 
egészsége (A Magyar Orvosi Kamara állásfoglalás), 
Bp., 2004. dec. 3.



Pred FLP sem bil v svojem življenju prepričan, da poznam pravo svobodo. Počutil sem se svobodnega, vendar sem šele, ko sem se pridružil 
FLP in dosegel raven managerja, razumel, da do takrat sploh nisem bil svoboden. Živel sem življenje sužnjev. Kaj je potem svoboda? Saj 
poznamo pojem iz slovarja in načeloma smo vsi svobodni. Ali drži ta trditev? Po mojem mnenju nikakor. Človek je srečen, če ima delo, 

dobiva plačo in lahko odplačuje najete kredite. Dela ves dan, tudi ob sobotah in nedeljah, pa še nadure. Ali je tak človek res svoboden?

Delati za nekoga drugega tako, kot on zahteva, takrat, ko on zahteva, torej delati na delovnem mestu, kjer vam drugi določajo višino zaslužka. 
Ali je to res prava svoboda? Ali si želimo takega življenja? Dnevno srečujemo ljudi, ki tako delajo – za drobiž, ker so podpisali, da sprejemajo to 
plačo. Te nizke plače veliko povedo o našem delodajalcu, o tem, koliko nas ceni, če je naše delo zanj vredno le malo denarja. Živimo v hišah in 
stanovanjih, za katere dolga leta odplačujemo kredite. Vozimo avtomobil, ki ni v naši lasti, saj ga najemamo na lizing. Ali je to res prava svoboda? 
Kaj se pa zgodi, če slučajno ne moremo plačati obrokov? Čez noč lahko ostanemo brez stanovanja in avtomobila. To nikakor ne more biti prava 
svoboda. Svoboda je tista, ko svoj delovni čas preživljamo z družino in prijatelji, se ukvarjamo s tem, kar nas veseli. S svojimi konjički. Pa ne 
takrat, ko ti to nekdo drug dovoli, ampak ko si sami tega želimo. 

Vendar če vse to, o čemer sem govoril, ni svoboda, zakaj se večina ljudi odloči živeti tako? Morda ne poznajo boljšega. Morda so jim od mladih 
let govorili, da je to edini pravi življenjski slog. Vendar mi v FLP že vemo, da  ni tako. V Forever Living Products so ljudje, ki so se odločili živeti 
svobodno. Da bodo delali, ko se jim ljubi, tam, kjer želijo, in s tistimi, s katerimi želijo. Imajo prihodke, kot si jih želijo, živijo v svojih hišah, vozijo 
svoje avtomobile, gredo na dopusta takrat in tja, kamor si želijo. Managerji FLP poznajo odgovore. Oni so se odločili vzeti usodo v svoje roke, 
sami odločajo o lastni prihodnosti in o prihodnosti svoje družine.

Svoboda izbire v FLP



Če lahko sami načrtujete svoje življenje, boste vnaprej videli stvari. To je edini način, da lahko živite svobodno. Managerji FLP so dojeli, da jim 
je življenje ponudilo novo priložnost, ki ji pravimo jutrišnji dan. Razumeli so, da se bodo kesali le v primeru, če ne bodo sprejeli tveganja, ki ga 
prinaša ponujena priložnost. V poslu FLP sicer ni tveganj, res pa je, da je treba resno začeti. V začetku smo seveda vsi polni strahov. Bojimo se 
in se sprašujemo: ali smo sposobni tega? Vendar so vedno v bližini naši sponzorji, ki nam bodo pomagali. Znebiti se je treba strahov, zbrati je 
treba pogum. Vsak manager FLP je v nekem trenutku sprejel tveganje in postal pogumen in odločen pri doseganju svojih ciljev – da bi postal 
manager. Morate se naučiti hoteti velike stvari, le tako boste postali bogatejši in bolj srečni. Znebite se svojih ovir, saj vam je na voljo vse, kar 
obstaja na tej zemeljski obli. Čeprav večina ljudi nima poguma, vi imejte pogum za velike stvari. In takoj boste razumeli, da ste drugačni kot 
drugi, da hodite po pravi poti. V vašem slovarju ni besede ‘nemogoče’. To je samo izgovor ljudi, ki niso pripravljeni narediti pravih korakov. Tistih, 
ki niso dovolj pogumni, da bi si upali tvegati. Ko boste izpolnili načrte, se bo pojem nemogoče spremenil v mogoče. Potrebujete le vero vase. 
Zaman bomo v vas verjeli mi, vaši sponzorji, če vi ne boste verjeli  vase. Potrebna je vera, vera v FLP in v izdelke. Svobodno boste zaživeli šele, 
ko boste vse to imeli v sebi. 

Vseh nas so se dotaknile sanje velikega človeka, Rexa Maughana, mi pa moramo te sanje predati drugim. Naše vodilo je delati dobro drugim. Ne 
razlikujemo se od drugih, vendar imamo vero in vizijo, ki nam omogoča svobodno življenje. Glavno prizadevanje Rexa je vsem ljudem zagotoviti 
dostojno življenje. Naša naloga je širjenje njegove ideje. Vsak dan. To nam bo prineslo popolno svobodo. 

                                                                                                           Edvard Badurina 
                                                                                     manager - Reka



Madžarska selekcija juda je na poletnih olimpijskih igrah v Londonu dosegla 13 olimpijskih točk, 
eno srebrno in eno bronasto kolajno ter dve uvrstitvi na peto mesto. S tem je prispevala k uvrstitvi 

madžarske izbrane vrste na deveto mesto glede števila kolajn oziroma na 14. mesto na tabeli v 
tekmovanju narodov. 

Bronasta kolajna Éve Csernoviczki oziroma srebrna kolajna 
Miklósa Ungvárija je bila le podlaga za odlične dosežke 
madžarskega moštva na teh olimpijskih igrah. 

V poseben ponos mi je, da je vseh osem naših judoistov, skupaj 
s trenerji oziroma z zvezo, del velike družine Forever Madžarske: 
vsi so ponos moje majhne ekipe. 

Začelo se je spomladi leta 2009, ko me je stari znanec, zvezni 
kapetan uspešne ekipe leta 1992 (tega leta je Anti Atom Kovács 
dosegel prvo in do danes edino zlato olimpijsko kolajno v 
zgodovini madžarskega juda), stric Feri Moravecz prosil za 
pomoč, ker je bila ta športna panoga željna uspehov. 

Srečal sem domače vodstvo, ki je sicer s določenimi zadržki 
verjelo našim pogovorom, res pa je, da je bilo priporočilo velikega 
mojstra strica Ferija v veliko pomoč pri mojem argumentiranju. 

Spoznal sem zveznega kapetana ekipe, očeta Éve Csernoviczki, 
ki ga je zanimalo vse, kar lahko prispeva k boljšim dosežkom,  
preprečevanju poškodb oziroma  regeneraciji članov. Skupaj 
smo se pogovorili o prednostih izdelkov, nakar so člani državne 
selekcije začeli uporabljati pripravke. Dosežki na evropskem 
prvenstvu 2010 na Dunaju so prepričali tudi največje dvomljivce. 
Na tej mednarodni tekmi se je Madžarska s tremi zlatimi, dvema 
srebrnima in dvema bronastima kolajnama uvrstila na prvo 
mesto. 

Zmaga 

          s Forever 

30. poletne olimpijske igre 2012, london



Tudi trenerji so v tem času začeli spoznavati blagodejne 
učinke izdelkov Freedom, Freedom2Go, Active HA, Nature Min, 
kalcijevih tablet, tablet propolisa in cvetnega prahu, Royal 
Jelly, Fields of Greens ter seveda skupnega učinkovanja krem 
in Firsta. 

Selekcija in maser ekipe iz Tatabánye so skupaj odkrili 
blagodejne lastnosti mešanice krem, nato pa je prispel tudi 
ARGI+, ki so mu primešali praške Lite. Pri pripravah sta bila v 
pomoč tudi FAB in Fast Break.

Vsi so redno pili Freedom2Go, del njihove prehrane pa so 
postali tudi ARGI+, prašek Lite, FAB, Fast Break, kalcijeve 
tablete in tablete Nature Min, prav tako so redno uporabljali 
kreme, in sicer kremo za ogrevanje, gel MSM in masažno 
kremo. 

Seveda vse to ne bi zadoščalo, če tekmovalci ne bi 
sistematično opravili tudi potrebnih treningov, del katerih so 
bile tako fizične kot psihične priprave. 

Za konec sem pustil veliko tekmovalko, ki je zame – čeprav se 
je uvrstila šele na peto mesto – prava zmagovalka olimpijskih 
iger in si zasluži vse priznanje. Gre za Abigél Joó, ki ji je 
poškodba preprečila doseči vidnejše rezultate. Poškodovala 
se je v boju z ameriško tekmovalko, ki je pozneje postala 
olimpijska zmagovalka. Abigél je v boju vodila, vendar si 
je poškodovala koleno. Izkušena nasprotnica je kaj kmalu 
ugotovila, da ji lahko napad na poškodovano koleno prinese 
zmago. Kar se je tudi zgodilo. 

Abigél se je po tem porazu postavila na noge in spretno 
premagala poljsko tekmico in si s tem priborila priložnost za 
boj za kolajno, vendar jo je v tem preprečila poškodba noge, saj 
je njena nasprotnica ves čas napadala njeno koleno in si tako 
priborila srebrno kolajno, Abigél pa se je uvrstila na peto mesto. 
Vendar se Abigél, ki je z 22 leti dvakratna evropska prvakinja, 
ni odrekla svojim ciljem. Bila je operirana in se že pripravlja na 
novembrsko mladinsko evropsko prvenstvo in se tudi v času 
svoje rehabilitacije ni odrekla našim izdelkom. 

Besede, ki jih je predsednik judo zveze izrekel na poslovilni 
večerji, kjer seveda še nismo ničesar vedeli o poznejših dosežkih 
tekmovalcev, le potrjujejo uspešnost izdelkov in vloženega 
dela. Poslovil se je z mislijo: »Od septembra se bomo skupaj 
pripravljali na tekmovanje v Riu.«

Spomladi 2011 so se predavanja o postavljanju ciljev v ulici 
Szondi udeležili tudi Éva Csernoviczki, Miklós Ungvári in Csaba 
Csernoviczki. Skupaj s tekmovalci smo pripravili ovojnice, ki 
smo jih zaprli in jih hranita soaring managerja Mihály Szép in 
Éva Keszi Szépné. Odprli jih bomo na enem naslednjih srečanj. 
Olimpijska športnika nam bosta zaupala, kako sta dosegla svoje 
cilje oziroma uresničila svoje sanje.
Mislim, da bo zgodba poučna.

                                                     

                               László Rosta 
                                                      assistant manager



ne moreš priti
TIBOR ÉLIÁS  soaring manager

Do neobstoječega cilja 



Niste bili srečni kot priznani operni pevec? 
Bil sem zelo srečen. Hodil sem po svetu, pel na odru 
najznamenitejših hiš, v 130 letih sem na Madžarskem edini zapel 
Bizetovo opero Lovci biserov v izvirniku … Bil sem uspešen, potem 
pa mi je leta 1998 začelo nagajati srce in sem moral nehati. Spal 
sem po 12 ur, vendar sem se prebujal bolj utrujen, kot sem legel. 
Zredil sem se, bolezni so se vrstile, postal sem izčrpan človek brez 
energije. V takšnem stanju me je našla dr. Mária Pavkovics. Takrat 
še pojma nisem imel o tem, 'kdo' je aloja, vendar me je zanimala ta 
skrivnostna dama, hotel sem jo spoznati. Ko sem spoznal in začel 
uporabljati gel, sem postajal čedalje bolj navdušen. Prepričal sem 
se o njegovi učinkovitosti in tudi o tem, da se sicer lahko živi brez 
njega, vprašanje je le, koliko časa in kako. Doživel sem pozitivne 
spremembe, ki sem jih želel deliti z drugimi. Danes dejansko 
uporabljam že vse izdelke, zato lahko toliko delam ‒ če je treba, tudi 
ponoči ‒ in sem uspešen. Vsem sem delil izdelke, zato sem že v prvi 
mesecih dosegel veliko točk in v pol leta postal manager. Potem pa 
so me izzivi spodbujali, moji vodje so se kar vrstili, danes jih imam 
že sedem, vendar zelo načrtno delam, saj želim še letos doseči raven 
safirnega managerja. 

Tako preprosto? 
Seveda. Marsikdo mi pravi: »Ampak jaz nisem takšen.« Namreč 
graditelj mreže. A mislite, da sem jaz bil takšen? Da sem se jaz rodil 
kot graditelj mreže? Kje pa, takšen sem postal, ker sem želel zbrati 
korektne informacije, pomagati svojim najdražjim, prijateljem, sebi. 
Krasno je, ko ti konec predavanja ploska več tisoč ljudi, vendar je še 
lepši občutek, da si lahko pomagal drugim rešiti gmotne ali življenjske 
težave. 

Kateri je bil tisti trenutek, ko si se dobesedno vrgel v gradnjo posla?
Povod je bila poškodovana cev glavnega vodovoda: zaradi nje 
je bila moja kavarna pol leta zaprta in sem jo moral preprosto 
prodati. Kljub temu nikoli nisem gradil mreže zaradi preživetja, saj 
bi eksistenco lahko zagotovil s petjem, z novinarstvom oziroma v 
gostinstvu. Vendar sem vzljubil ta poklic, z veseljem gledam, kako se 
drugi razvijajo. Pri gradnji mreže pomagam tistim, ki morda nimajo 
druge možnosti. Pred 14 leti se mi pridružila Irénke Kassay. Bila je 
že v zrelih letih in je minilo 13 let, ko je postala managerka. Ponosen 
sem nanjo, ker je poleg vnukov in drugih obveznosti bila pridna in 
vztrajna ter dosegla svoj cilj. Ali pa fant z govorno napako, ki me 
je vedno znova spraševal: Tibor ali lahko to jaz naredim? Rekel sem 
mu: »Seveda, če res hočeš. Če boš posnemal druge, bo delovalo. 
Vendar za tistih nekaj mesecev ne smeš ničesar drugega načrtovati, 

Operni pevec, nOvinar, urednik kulturnega prOgrama mestne televizije v debrecenu, stevard pri letalski 
družbi malév, ustanOvitelj prve spletne trgOvine madžarskih izdelkOv, lastnik nekdanje kavarne 
nOsztalgia v szentendreju, vOdja restavracije luksuznega hOtela … neverjetnO, vendar je tibOr éliás 
vse tO že bil v življenju. zdaj  je le še graditelj mreže pri FOrever. in ni začel zaradi denarja.

sponzorka: dr. Mária Pavkovics 

višja linija: Ilona Illyés, Zsófia Gergely, Aranka Vágási in András Kovács, 
Miklós Berkics, József, Szabó, Rex Maughan
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moraš se osrediniti le na to nalogo.« Naslednji mesec je že 
imel 32 točk, čeprav je pred tem Imi Bara imel le nekaj točk. 
Danes je marsikomu vzornik, podobno kot Irénke Kilián 
s svojo skupino ali na primer Glória Geszty, dr. Edit 
Wohlmuth, Erika Hleba, Zoli Pallai, Kriszti Ilovai, Laci 
Blahunka, Torójevi in drugi! Ker uspeh opija ljudi, če vidiš, 
da zadeva deluje, prihajajo rezultati, saj začneš vlagati več 
energije. Težava je edino v tem, da večina ljudi želi rezultate, 
še preden naredi kaj zanje. Tako že ne bo delovalo. Tudi v 
aparat za kavo moraš najprej dati kovanec … Obenem lahko 
zatrdim, da gre za posel, v katerem ne moreš delati narobe, 
lahko pa izostaneš iz njega.

Kaj se je medtem zgodilo z vašimi drugimi funkcijami?
Opustil sem vse drugo. Poglejte, vse, s čimer sem se do zdaj 
ukvarjal, se delal na najvišji možni ravni. Kot gostinec sem s 
svojo ekipo zmagoval na vrhunskih tekmovanjih, kot pevec 
sem izdal devet zgoščenk. Odprl sem muzej zgodovine sladic 
in kave Dobos, napisal nekaj knjig … Ničesar ne smemo 
delati kar tako, ker bodo temu primerni tudi rezultati (torej 
jih ne bo!). Naše življenje je kratko, zato je treba ustvariti 
nekaj trajnega, nekaj, kar bo pustilo sled in živelo večno. 
Nekaj, kar je Forever. FLP je najboljša priložnost za to. 
Na odru sem igral vloge, zdaj pa prvič igram glavno vlogo 
svojega življenja. Nisem sam najpomembnejši, ampak 
skupina, s katero igram … ta oder je moj, naš! Zase skupaj 
gradimo srečnejšo prihodnost. Jaz pač grem naprej, vi se pa 
odločite!

Kaj je treba narediti za uspešno gradnjo mreže?
MLM danes ni enak, kot je bil pred 15 leti. Tu ne trgujemo, 
ne izkoriščamo priložnosti, ni se treba sprenevedati in 
preganjati nezasluženih uspehov. Tu so ljudje, ki jim je 
cilj dolgoročno obstati, zato pa iskreno in pošteno delajo. 
Od te točke je pomembno le še, ali dobiš in predaš prave 
informacije ali  napačne. Moja sponzorka, 'moja Mária', 
se je veliko mučila, dokler sem dojel, da je cilj gradnja 
mreže. Vendar se mi zdi, da se je izplačalo vlagati vame čas 
in energijo. Danes jaz predajam štafetno palico drugim, 
seveda v spremstvu svojih izkušenj in odgovorov na številna 

vprašanja. Že dolgo časa delam sam, vendar se o pomembnih 
rečeh vedno pogovorim z Mário. Sponzor je pomemben, ker 
vidi tvoje življenje in delo z očmi zunanjega opazovalca. Če 
mu boste sledili, boste uspešni. Cilj je postati še boljši od 
sponzorja. In verjemite mi, to ni nemogoče!

Kakšen sponzor si ti? 
Obvladam tisto, kar je najpomembnejše: vem, kaj deluje v 
tem poslu, vprašanje pa je, ali sem sposoben to predati tudi 
drugim oziroma ali so potencialni partnerji dovzetni za to, 
kar jim povem. Nič ne pomaga, če jaz verjamem v nekoga, 
on sam pa ne verjame vase. Potem ni rezultatov. Ali veste, 
koliko ljudi je prišlo z navdušenjem na predavanja, potem pa 
jih je zapustilo s spodrezanimi krili! Vsega se lahko naučimo, 
le hoteti moramo. In to, česar se pri Forever zastonj 
naučimo, lahko uporabimo na vseh življenjskih področjih.

Katere so najpogostejše napake?
Večina ljudi je izgubila vero vase, samospoštovanje 
in vztrajnost. Morda niso imeli pravih ciljev, do 
neobstoječega cilja pa ne moreš priti. Verjetno niso imeli 
temeljitega programa dela, premalo so se posvetovali. 
In še nekaj: lenoba praviloma premaga tiste, ki hočejo 
hitro do rezultatov. Ne uporabljajo pravih sredstev ali 
pa jih sploh ne, niso odprti za novo znanje … In človek 
brez samozavesti ne upa tvegati. Kje pa je tveganje v tem 
poslu? Tu lahko samo zmagaš. Vendar je res, da so se 
ljudje v življenju tolikokrat opekli, da že svojim očem ne 
verjamejo. Stvari pa delujejo prav obratno: verjemite in 
boste videli. Jaz sem začel maja 1998. V prvem mesecu 
sem popolnoma sam dosegel 24 točk, in to samo zato, 
ker mi nihče ni povedal, koliko je mogoče doseči. Gre za 
nesramno preprosto in lepo igro, le prave informacije in 
prijeme je treba dobiti ter vse to začiniti z vztrajnostjo 
in ljubeznijo do drugih. Mislite, da so naši olimpijci kar 
tako dobili kolajne? Vendar oni nikoli niso oporekali 
svojim trenerjem, nikoli niso odnehali na pol poti in niso 
obtoževali drugih, ko so kaj naredili narobe. Tam podelijo 
le eno zlato vsaka štiri leta … Vendar jim je jasno: uspeh 
ima svojo ceno, dosežki pa trajno vrednost!



Kaj vas poganja? 
Vidim, kako mi pred očmi rastejo osebnosti svetovnega 
razreda v Forever Madžarske. Vendar so tudi oni začeli s 
prvim korakom, kot se začne tudi najdaljše potovanje. Jaz 
sem se tako odločil, in če sem že krenil, želim s trdim delom 
priti med najboljše.

Zakaj? Zaradi ponosa ali zaradi življenjskega sloga?
Zaradi svobode in varnosti. Da mi ne bi bilo treba delati 
tistega, česar ne maram. Tu živim življenje, kot si ga želim. 
Zame je gradnja mreže igra, vendar moramo vse igre igrati 
z ustrezno resnostjo in si prizadevati za zmago. Pa za vzgojo 
zmagovalcev. Res je, gre za največjo skupinsko igro sveta, 
vendar v njej izgubijo le tisti, ki iz nje izostanejo. Vse skupaj 
je kot šport, vendar tu namesto časa, metrov in zadetkov 
igramo za točke. Potem pa ob dosežkih in po nji zabava na 
najbolj čudovitih krajih sveta – kot gostje FLP.  Če boste 
naredili tisto, česar drugi nočejo, boste kmalu zmogli vse, 
česar drugi ne morejo!

Katere so vaše glavne delovne metode?
So pristopi, ki so osnovni in se jih vsi držimo, in so seveda 
tudi takšni, ki jih sami oblikujemo. V našem primeru ne 
gre za osnovo za omako … Saj ne rečem, da mi vedno vse 
uspeva, res pa je, da se jed praviloma pokvari le, če se kdo v 
celoti ne drži dogovorjenega recepta. Ni dovolj imeti načrte, 
skupaj se je treba korektno boriti za doseganje ciljev. Dobra 
novica za vse, ki se nam danes pridružijo, je, da že imamo 
marsikateri odgovor na vprašanja in jim ne bo treba reševati 
osnovnih težav, kot smo jih v začetku morali sami. Danes 
imamo dobre prakse. Resnici na ljubo pa moram povedati, 
da tudi tukaj velja rek: dober duhovnik se uči do konca 
svojih dni.  

Verjetno ste doživeli marsikaj edinstvenega!
Verjetno sem edini, ki se je v nemanagerski kategoriji 
dvakrat udeležil svetovnega relija: bil sem v Južni Afriki in  
Hongkongu, kjer sem dejansko živel skupaj z 
Miklósem Berkicsem, Attilo Gidófalvijem, 

Veroniko Lomjanski in dr. Sándorjem Mileszom in si 
rekel: »To je življenjski slog, ki si ga želim.« Ne zato, ker 
bi rad več trošil, ampak ker mi bo več denarja omogočilo 
pomagati drugim. Niso še objavljene vse Erkelove opere na 
zgoščenki, veliko je še lačnih ust in nadarjenih ljudi, ki si 
zaslužijo pomoč. 

V čem se mora človek okrepiti, da bi dosegel safirno raven?
Še bolj se moramo osrediniti, biti pravi vzorniki, da nam 
bodo sledili stari in novi prijatelji.

Na odru ne le predavate, ampak tudi pojete operne arije. 
Lajos Túri Lui, Miklós Berkics in vi ste ustanovili skupino 
tenorjev Forever 3 ... 
Bila je Luijeva ideja! Miklósu sva rekla, da se mora ukvarjati s 
svojim glasom, ker ima odličen pevski slog. Izredno uživamo 
v skupnem petju, upam, da uživa tudi naše občinstvo. Naša 
želja je dati novo energijo vsem, ki so za to dovzetni. 

Kaj menite o možnostih naše države? 
Pri nas je najvišja vrednost prometa na osebo, kar ni le 
dosežek, ampak prava osnova za nadaljevanje. Čim več je 
zdravih ljudi, tem več bodo ustvarjali in služili denar, če pa 
imamo zdravje in denar, lahko naredimo karkoli v življenju. 
In ta karkoli si resnično zaslužimo. Vsem, ki imajo prave 
cilje in so pripravljeni korektno in vztrajno delati, Forever 
in madžarsko vodstvo zagotavljajo prave osnove in vzor, ki 
mu je lahko slediti, kar pomeni, da so vsi cilji dosegljivi. 
Verjamem, da je to priložnost, ki bo tako posameznikom kot 
vsej državi omogočila izboljšanje zdravja, eksistenco in tudi 
moralni dvig, ki je potreben za lepšo prihodnost. Pa še brez 
tveganj in stranskih učinkov. Vsi, ki bodo začutili, razumeli 
in pridobili 'občutek Forever', bodo imeli srečnejše življenje. 
Dobil sem odlično priložnost, ki sem jo preprosto izkoristil. 
Nisem iskal izgovorov, ampak rešitve in sem jih podobno kot 
vsi, ki tako delajo, tudi našel. Kdor išče, pač najde!



OBVESTILAOBVESTILA

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 ali pa pišete na naslovu it@flpseeu.hu) najdete 
naslednje koristne informacije: dnevno dosežene točke, spletna prodajalna, 
mesečni obračun bonusov. Tu najdete tudi druge marketinške materiale 
in informacije, med drugimi: naš mesečnik, koledar dogodkov, opis naših 
motivacijskih programov, obrazce ki jih lahko snamete, učna gradiva, kataloge. 
Naša mednarodna poslovna politika in mednarodni kanal YouTube so dosegljivi 
na spletni strani www.youtube.com/user/AloePod.

NADALJNJA PRODAJA, OGLAŠEVANJE
Prepovedana je nadaljnja spletna prodaja naših izdelkov in marketinškega 
gradiva. Znotraj prodajalne oziroma v pisarni se lahko izdelki prodajajo 
v skladu s točkami 16.02 (h), (i), (j) in (k) naše mednarodne poslovne 
politike. Pravila o oglaševanju oziroma izdelavi lastne spletne strani 
distributerja najdete v točki 16.02. (h) oziroma 17.10.

Informacije o PODATKIH O PROMETU: po internetu: na distributerski 
strani www.foreverliving.com, prek programske opreme telefon Forever, prek 
spletne storitve MyFlpBiz in v naših centralah: madžarski partnerji po telefonu 
na številkah +36-1-269-5370 in +36-1-269- 5371, iz drugih držav naše regije na 
številki +36-1-332-5541.

Osrednja uprava v Budimpešti:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. E-pošta: flpbudapest@flpseeu.hu 
Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289 
Državni direktor: dr. Sándor Milesz, mobilni  telefon: +36 70 316 0002 
Direktorica za marketing in komunikacije: Bernadett Huszti, interna 194, 
mobilni telefon: +36-70-436-4212;
Zsuzsanna Petróczy: interna 131, mobilni telefon: +36-70-436-4276; 
Dóra Harman: interna 157, mobilni telefon: + 36 70 436 4197
Direktorica prodaje in trženja: Erzsébet Ladák, tel.: +36-1-269-5370, interna 
160, mobilni telefon: +36-70-436-4230; Oddelek za mednarodne komunikacije: 
Aranka Szecsei, interna 136, mobilni telefon:+36 70 436 4229; Ottilia Csábrádi, 
interna 135, mobilni telefon: +36 70 436 4227.
Oddelek za razvoj in usposabljanje (FLP TV): Sándor Berkes, interna 133, 
mobilni telefon: +36 70 436 4213

Izobraževalni center: 
1067 Budapest, Szondi utca 34., tel.: +36-1-332-5956, +36-70-436-4285, 
+36-1- 373-0025, faks: + 36-1-312-8455, Delovni čas: ponedeljek-petek od 
10.00 do 21.00 ure.

Izobraževalni center SONYA: 
Usklajevanje terminov:  Veronika Kozma +36 70 436 4208, Popust na abonma: za 
10 obiskov 10%, za 5 obiskov 5%
BREZPLAČNO USPOSABLJANJE v izobraževalnem centru Sonya! V ulici Szondi, 
ob torkih ob 10. uri, v ulici Nefelejcs, v hiški Sonya, ob četrtkih, od 15. ure. Prijave 
po telefonu skupine Forever: Kata Ungár 30-331-1883. 
 
NAROČANJE IZDELKOV  
Naše izdelke lahko kupite osebno v naših predstavništvih oziroma jih 
naročite: 
- po mobilnem telefonu na številkah +36-70-436-4290 in +36-70-436- 4291 
oziroma po telefonu +36-1-297-5538 in +36- 1-297-5539, +36-70-436-4295, 
+36-70-436-4294 med tednom od 8. do 20. ure, oziroma na brezplačni zeleni 
številki +36-80-204-983, od 12. v ponedeljek od 12. do 20. uri, ostale dni od 
10. do 18. ure

– v spletni trgovini: www. foreverliving.com, ali www. flpshop.hu. Izdelke, 
naročene po telefonu ali prek spleta bomo v dveh dneh – s predhodnim 
usklajevanjem, dostavili na dom. V primeru če vrednost nakupa dosega 
1 cc ali več, plača stroške dostave podjetje. 

Nova številka Telecentra, ki deluje med 10. in 18. uro: +36-70+4364-295

Izdelke Forever Living Products tržimo s priporočilom Zveze madžarskih 
zdravilcev.
Operativna uprava:  
1183 Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: +36-1-269-5370, 

+36-70-436-4288, -4289 
Generalni manager: Péter Lenkey, mobilni telefon: +36 30 447 1927
Tajništvo: Mónika Vékás-Kovács, interna 192, mobilni telefon +36 70 436 4281
Delovni čas skladišča: ponedeljek: 9–20, torek-četrtek: 8–20, petek: 8–19 h 
Finančna direktorica: Gabriella Véber Rókásné, tel.: +36-1-269-5370, interna 
171, mobilni telefon: +36-70-436-4220 
Finančna recepcija: Katalin Blahut, interna 12, mobilni telefon: +36 70 436 4218 
Controlling direktor: Zsolt Suplicz, tel.: +36-1-269-5370, interna 181, mobilni 
telefon: +36-70-436 4194,

Regionalna uprava Debrecen: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Tel.: +36-
52-349-657, faks: +36-52-349-187 Delovni čas: ponedeljek-petek: od 10. do 
18. ure, fakturiranje od 10. do 17.30. ure, regionalni direktor: Kálmán Pósa, 
+36-70-436-4265

Regionalna uprava Szeged: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25., Tel.: +36-62-
425-505, faks: +36-62-425-342 Delovni čas: ponedeljek-petek: od 10. do 18. 
ure, fakturiranje od 10. do 17.30. ure, regionalni direktor: Tibor Radóczki 

Regionalna uprava Székesfehérvár: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3. 
Tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286, +36-22-500-020, faks: +36-22-503-913 
Delovni čas: ponedeljek-petek: od 10. do 18. ure, fakturiranje od 10. do 17.30. 
ure, regionalni direktor: Tibor Kiss 

Forever Resorts 
Hotel Kastély Szirák, 3044 Szirák, Petőfi u. 26., 
tel.: +36-32-485-300, faks: +36-32-485-285 www.kastelyszirak.hu 
Restavracija Sasfészek, tel.: +36-1-291-5474, www.sasfeszeketterem.hu. 
Direktorica ustanov Forever Resorts na Madžarskem: Katalin Király. 

Phőnix prodaja letalskih vozovnic
Szondi u.: ponedeljek-petek: 12.00-18.00, Gabriella Pittmann +36 70436 4297

NAŠI ZDRAVNIKI SVETOVALCI:
dr. Gabriella Kassai: 70/414-2335; dr. Brigitta Kozma: 70/424-6699; 
dr. László Mezősi: 70/779- 1943; dr. Endre Németh: 70/389-1746; 
dr. Terézia Samu: 70/627-5678, dr. Edit Révész Siklósné, predsednica 
strokovnega zdravniškega odbora Forever Madžarske
Neodvisni zdravnik izvedenec: dr. György Bakanek 70/414-2913
Pokličete jih lahko v delovnem času.

KOLEDAR PRIREDITEV
Budimpešta, Success Day: 27. 10. 2012, 17. 11. 2012, 15 12. 2012, 

Madžarska

OsrEdNJa OBVEsTILa

DAN uSPEHA: 26. januar, 30. marec, 11. maj, 12. maj Dan zdravja, 20. julij, 14.september, 16. november
2 DNEVNA uSPOSAbLJANJA: 16.-17. marec, 8.-9. junij, 12.-13. oktober 

MOTIVACIJSKI PROgRAMI: 
21.-29. april,Global Rally, 23.-26. maj usposabljanje Eagle Manager, 15.-22. september usposabljanje Go Diamond, 4.-5. oktober Holiday Rally

PROgRAM uSPOSAbLJANJ ZA LETO 2013



OBVESTILA

BOsNa IN HErCEGOVINa

kOsOVO

aLBaNIJa

beograjska pisarna: 11010 Beograd, Kumodraška 162.
Tel.: +381 11 397 0127, Faks: +381 11 397 0126,
e-pošta: office@flp.co.rs
Predaja naročil: narucivanje@flp.co.rs
Vsako zadnjo soboto v mesecu in v času Dneva uspeha 
od 9. do 12.30. ure

Niška pisarna: 18000 Niš, Učitelj Tasina 1/3, 
Tel: +381 (0) 18 514 131;
faks: +381 18 514 130, e-pošta: officenis@flp.co.rs
Delovni čas: ponedeljek in četrtek od 11. do 19. ure
Sreda in petek od 9. do 17. ure
Vsako zadnjo soboto v mesecu od 9. do 12.30. ure

Horgoška pisarna: Tel/faks: +381 (0) 24 792 195,
e-pošta: tinde.szolnoki@flp.co.rs,
Delovni čas od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, 
vsako zadnjo soboto v mesecu od 9. do 12.30. ure 
Telecenter: +381 (0) 11 309 6382
Delovni čas: ponedeljek, torek in četrtke od 12. do 18.30. ure
sreda in petek od 9. do 16.30. ure
Lepotni salon Sonya: 063/394 171

Regionalni direktor: Branislav Rajić
Zdravnika svetovalca: Dr. Biserka Lazarević 
in dr. Predrag Lazarević: +381 23 543 318

Beograd, Success Day: .23. 09., 02. 12. 2012

Podgoriška pisarna: 81000 Podgorica, 
Serdara Jola Piletića 20., flppodgorica@t-com.me
tel. +382 20 245 412, tel./faks: +382 20 245 402
Delovni čas ob ponedeljkih od 12. do 20. ure, ostale delavniki 
od 9. do 17. ure.
Vsaka zadnja sobota v mesecu šteje za delavnik. 
Delovni čas od 9. do 14. ure.

Regionalni direktor: Aleksandar Dakić
Zdravnica svetovalka: Dr. Nevenka Laban: +382 69 327 127

Ljubljanska pisarna: 1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3.
tel.: +386 1 562 3640, faks: +386 1 562 3645 
naročanje izdelkov:  mobilni telefon: +386 40 559 631, tel: +386 1 563 7501
Delovni čas: Ponedeljek od 12. do 20. ure
Torek, sreda, četrtek, petek od 9. do 17. ure

naročila: narocanje@forever.si
računovodstvo: racunovodstvo@forever.si
vse druge informacije: info@forever.si

Prodajno skladišče v Lendavi: 9220 Lendava, 
Kolodvorska 14. tel.: +386 2 575 12 70, faks: +386 2 575 12 71
Delovni čas: ponedeljek-petek od 9. do 17. ure
e-pošta: lendva@forever.si

Regionalni direktor: Andrej Kepe
Zdravnik svetovalec: Dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Izobraževanja: javna predavanja vsako sredo od 19. ure, 
Draš Center, Maribor, Pohorska 57.

Ljubljana, Success Day:  29.09.2012  24. 11. 2012 

Zagrebška pisarna: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16. tel: +385 1 3909 770; 
faks: +385 1 3909 771, Delovni čas: ponedeljek in četrtek od 9. do 20. ure,
torek, sreda in petek od 9. do 17. ure
flp-zagreb@zg.htnet.hr
Reška pisarna: 51000 Rijeka, Strossmayerova 3/A
tel: +385 51 372 361, +mobilni telefon: +385 91 455 1905
Delovni čas: ponedeljek in četrtek od 12. do 20. ure,
torek, sreda in petek od 9. do 17. ure

Regionalni direktor: Dr. László Molnár 
Zdravnica svetovalka: Dr. Ljuba Rauški Naglić: mobilni telefon: +385 91 51 76 
510, Dr. Draško Tomljanović: mobilni telefon: +385 91 781 4728, 
torek in petek

Opatija, Success Day: 03.11.2012
Usposabljanja:  Zagreb, Trakoščanska 16., 
ponedeljek, sreda  od 18. do 19. ure 
Reka, Strossmayerova 3 a., ponedeljek, četrtek od 18. do 19. ure

Tiranska pisarna: Tiranë, Reshit Çollaku 36. Tel./faks: +355 42230 535
Delovni čas: ob delavnikih od 9. do 13. in od 16. do 20. ure
Flpalbania@abcom.al
Regionalni direktor: Attila Borbáth
mobilni telefon: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293 
Vodja pisarne: Xhelo Kiçaj  tel/faks: +355 69 40 66 811, 
mobilni telefon: +36  70 436 4310 

Tirana, Success Day: 2011.11.20.

Prištinska pisarna: Pristinë Rr. Uçk br. 94.
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911
flpkosova@kujtesa.com
Regionalni direktor: Attila Borbáth
mobilni telefon: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293 

Sarajevska pisarna: 71000  Sarajevo, 
Dzemala Bijedica 166 A.
tel.: +387 33 760 650, +387 33 470 682, 
faks: +387 33 760 651
forever.flpbos@gmail.com
Regionalni direktor: Dr. Slavko Paleksić

Delovni čas: ponedeljek, četrtek, petek od 9. do 16.30. ure,
torek, sreda od 12. do 20. ure

Vodja pisarne: Enra Hadžović

Bijeljina, Success  Day: 08. 12. 2012

HrVaŠkasrBIJa

 sLOVENIJa



Z veseljem vam sporočamo, da vam bomo od 1. septembra 2012 obračune bonusov pošiljali v elektronski obliki, in sicer 
na distributerski spletni strani www.foreverliving.com.

Tudi tako se želimo pridružiti okoljski ozaveščenosti, ki ji sledi naša ameriška centrala, saj bomo z manjšo uporabo papirja zmanjšali tudi 
obremenitve okolja. Ste vedeli, da 10 tisoč dreves izloči 150 milijonov litrov svežega zraka? Ali ste vedeli, da je letna količina odpadnega 
papirja po osebi na Madžarskem 81 kg, za proizvodnjo te količine pa je potrebno 178 kg lesa, 2975 l vode in precejšnja količina energije 
(648 kilovatnih ur)? Če to pomnožimo s številom prebivalcev, torej 10 milijonov, dobimo osupljive številke. Zaradi tega vas prosimo za 
razumevanje in da bi tako skupaj naredili kaj za naš planet in prihodnost naših otrok.

Kaj morate vedeti o eleKtronsKem obračunu
Svoj elektronski obračun boste našli na prenovljeni distributerski strani www.foreverliving.com, in sicer v meniju »Moj posel« pod točko 
»obračun bonusov«. Tukajšnje datoteke v formatu PDF lahko shranite v računalnik (tako se noben vaš obračun ne bo izgubil) ali želene 
strani morebiti tudi natisnete (z dvostranskim tiskanjem varčujemo s papirjem in varujemo okolje).
Seveda nam je jasno, da za zdaj vsi nimate dostopa do interneta. Zato boste od septembra v vseh naših izpostavah imeli možnost priti do 
računalnika in natisniti obračun bonusov.
Naši novi sodelavci lahko po vstopu zaprosijo za geslo za svojo distributersko stran po elektronski pošti na naslovu it@flpseeu.hu, tako 
bodo že na začetku naslednjega meseca imeli možnost, da si ogledajo svoj obračun bonusov. V elektronskem dopisu morate nujno navesti 
vsaj tri osebne podatke (npr. ime, naslov, šifra distributerja), da se bodo naši sodelavci informatiki prepričali o istovetnosti prijavitelja in 
geslo poslali pravi osebi.
Naj dodamo še to, da boste na distributerski strani našli le tiste obračune, ki jih predhodno nismo poslali po pošti.
Svoj elektronski obračun bonusov boste na distributerski strani praviloma našli okrog desetega v mesecu, torej vam bodo podatki na voljo 
veliko prej kot v času, ko ste obračun dobivali po pošti, saj se je zaradi različnih sprememb naslovov velikokrat zgodilo, da obračun sploh 
ni prišel do naslovnika.
Upamo, da vam bo poleg naše nove distributerske strani všeč tudi nov način obračunavanja bonusov.
Želimo vam veliko delovnih dosežkov!
                S spoštovanjem,

vodstvo FLP Madžarske d.o.o.

Pošljite e-pošto na naslov it@flpseeu.hu, navedite ime, naslov in distributersko šifro, mi pa vam bomo v odgovoru poslali 
geslo,potrebno za vstop na distributersko stran in za ogled vašega elektronskega obračuna bonusov.

KAKo PriDobiTi geSLo ZA DiSTribUTerSKo STrAN

Spoštovani 
Sodelavci!



Oddelek motoristov 
policijskega društva Hungária 
se je ob pomoči Forever Living 
Madžarske v Rusiji udeležil 
tekmovanja motorizirane 
policije 65. IPMC . Njihovi 
tekmovalci so se v boju ekip 
uvrstili na prvo mesto in tudi 
posamezniki so dosegli prvo, 
drugo in nadaljnja pomembna 
mesta na lestvici. Čestitamo 
jim in jim želimo še veliko 
nadaljnjih uspehov!

Načrtujemo vzpostavitev novega, mladostnega in interaktivnega televizijskega kanala, s popolnoma novo strukturo in celostno 
podobo ter novimi dnevnimi oddajami. Skratka, želimo si, da bi naše nove rešitve Forever TV pridobile vašo naklonjenost.

Novo programsko strukturo smo sestavili na podlagi sodobnih potreb in pričakovanj, po naši oceni zelo pomembnih pri doseganju naših 
rezultatov. Želimo si pestre programske strukture z oddajami za vse generacije, spletni televizijski program z motivacijskimi predavanji, 

portreti in magazini, ki bodo koristili vsem distributerjem FLP in tudi prihodnjim sodelavcem. Pri uresničevanju teh načrtov vas 
vabimo k sodelovanju.

Obrnite se na nas s svojimi vprašanji. Dobrodošla je vsaka ideja.
Veseli bomo vseh, zlasti pa vseh tistih, ki bi želeli dejavno sodelovati pri tem delu.

FLP TV Sándor Berkes 
Tel.: 70 436 4213  e-mail: flptv@flpseeu.hu

 Prenovljeni kanal Forever Tv



V drugi polovici 20. stoletja je medicina v svojem 
razvoju naredila velikanski korak naprej: novi 
instrumenti, kot so ultrazvok, CT, MR, odkritje 

novih operacijskih postopkov, kot sta  endoskopija, 
stentgrafti, ki omogočajo prehodnost žil od znotraj, 
in močna porast števila zdravil kažejo na to. V državah 
zahodne civilizacije je od šestdesetih in sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja skokovito naraslo število smrti 
zaradi bolezni srca in kmalu so tudi rakaste bolezni 
postale vse pogostejše. Danes lahko trdimo, da vsak 
drugi človek umre zaradi srčno-žilnih bolezni, vsak 
četrti pa zaradi rakastih sprememb v organizmu. 
Čedalje hitreje se povečuje število odraslih in tudi 

otrok s čezmerno telesno težo, s sladkorno boleznijo, z 
alergijami in avtoimunskimi boleznimi, pa tudi depresija 
je vse pogostejši pojav. Neposredno te bolezni niso 
smrtne, vendar močno poslabšajo kakovost življenja in/
ali pričakovano življenjsko dobo, opaziti je mogoče tudi, 
da te civilizacijske bolezni nastajajo pri čedalje mlajši 
generaciji. Odgovor na te pojave so nova in nova zdravila 
na trgu, ki blažijo le simptome za ceno številnih stranskih 
učinkov, razlogov za težave pa ne odpravijo. Res je, da 
pristaši te smeri niti ne iščejo problema tam, kjer je, torej 
v prehrani, ampak naštevajo večinoma zunanje, manj 
pomembne vzroke: genetske lastnosti, onesnaženost 
okolja, onesnaženost zraka, UV-sevanje …     

»Hrana je vsekakor ena najpomembnejših vezi med našim telesom in njegovim okoljem. V obliki hrane dejansko prihaja 
v naše telo okolje in ga preplavi. Vitamini so pri koordinaciji te povezave brez dvoma eden najpomembnejših dejavnikov. 
Prepričan sem, če bi naše telo postavili nazaj v tisto okolje, za katerega se je izoblikovalo, bi delovalo enako popolno kakor 
telo drugih živih bitij. Bolezen je izraz disharmonije med našim organizmom in okoljem.«

(Albert Szent-Györgyi)

Paleolitni 
jedilnik in 
civilizacijske 
bolezni 



 V letih  1960-70 so začeli preučevati razvoj vrst, ne le z 
vidika evolucije, pa tudi druge pojave, na primer raziskave 
humane etologije (obnašanje ljudi). Preučevali so čedalje 
več ljudstev v naravi: njihov način življenja, običaje in 
prehrano. Ugotovili so, da v primerih ljudi, ki so presegli 
obdobje dojenčka (pri številnih ljudstvih je namreč 
smrtnost dojenčkov visoka, kar znižuje povprečno starost) 
in so odrasli, je bila pričakovana življenjska doba 70 do 75 
let, niso bili redki primeri starostnikov, ki so doživeli tudi 
80 in 90 let. Razlika je v tem, da so bili vse življenje aktivni! 
V nasprotju s tem  na Madžarskem pričakovana starost 
ni visoka in velik del odraslega prebivalstva trpi zaradi 
civilizacijskih bolezni, česar pa ni opaziti pri ljudstvih, ki 
živijo v naravi. Na to imamo odgovor: čisto okolje, biološko 
kmetijstvo. Ali bi resnično bila razlaga samo v tem? 

Pri skupini staroselcev v Avstraliji, ki so se znašli v mestih, 
je z dramatično hitrostjo prišlo do čezmerne telesne teže, 
visokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, alergij, 
avtoimunih bolezni …  z eno besedo do civilizacijskih 
bolezni. Te bolezni zaradi negativnih okoljskih vplivov 
nastajajo šele po daljšem času (po letih, desetletjih). 
Opravili so preizkus: skupino staroselcev, ki so se znašli 
v mestih, niso vzeli iz mestnega okolja, ampak so se 
morali osem tednov prehranjevati tako, kakor so se 
nekoč v svojem prvotnem okolju: meso, mast, zelenjava, 
sadje, malo oljnih semen. Rezultati govore sami zase: v 
povprečju so shujšali za osem kilogramov brez stradanja, 
izginila sta sladkorna bolezen tipa 2 in visok krvni tlak, 
pa tudi v primeru simptomov drugih bolezni se je stanje 
močno izboljšalo. To  nedvoumno dokazuje, da težav niso 
povzročali negativni okoljski vplivi, ampak je glavni krivec 
zahodni način prehranjevanja! Današnji človek je prepričan, 
da je bilo to, s čimer se prehranjujemo zdaj, vedno del naše 
prehrane, vendar je to zmota: človek je na primer začel 
uživati mleko šele pred kakšnimi sto leti. 

Kako se je to v resnici zgodilo?
Današnja oblika človeštva je nastala v 2,5 milijona letih. 
Česar se je človek v tem času navadil, so bili meso, ribe, 
mast, zelenjava in sadje ter semena, saj je bil njegov način 
življenja ribolov, lov in nabiranje. Zaradi naraščanja števila 
prebivalstva sta se izoblikovala poljedelstvo in živinoreja, 
saj posamezna območja niso mogla več prehraniti 
tamkajšnjih prebivalcev. Kar je bilo po eni strani nujno, je 
bilo po drugi strani škodljivo: v prehrano so prišle rastline, 
na katere se organizem ni navadil, torej žita in stročnice. 
S poljedelstvom so se začeli ukvarjati pred približno deset 

tisoč v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, v Evropi pa 
šele pred pet tisoč leti, na severnih predelih te celina pred 
tri tisoč leti. Madžari so bili ob naselitvi v te kraje  lovci in 
nabiralci in šele po ustanovitvi svoje države  pred tisoč 
leti  so se začeli ukvarjati s poljedelstvom. Te številke so 
v primerjavi s človeštvom velikanske, vendar so, če jih 
opazujemo z vidika evolucije, neznatne. Če bi rekli, da je 
človeštvo nastalo v enem dnevu, potem je poljedelstvo 
v Evropi nastalo v 2 minutah in 50 sekundah, v pogledu 
Madžarov pa v vsega pol minute …
Znano dejstvo je tudi, da so človeški geni  že štiri tisoč let 
pravzaprav nespremenjeni – to je obdobje precej pred 
nastankom poljedelstva. 

Zakaj so se civilizacijske bolezni tako močno razširile 
šele v drugi polovici 20. stoletja, če je osnovni problem 
star že nekaj tisoč let? Dejstvo: prvi srčni infarkt je opisal 
neki avstrijski zdravnik leta 1874. Številne druge danes 
poznane bolezni – sladkorna bolezen, shizofrenija, 
Crohnova bolezen, depresija – so prvič omenjene v drugi 
polovici 19. stoletja ali v 20. stoletju. Kaj je povzročilo tako 
pogost pojav teh bolezni? Spremembe je prineslo obdobje 
industrializacije. Prebivalstvo je takrat začelo dominantno 
spreminjati način življenja iz vaškega v mestni. V tem času 
se je pojavil rafinirani sladkor, pa tudi takratna žita so začeli 
plemenititi, s čimer so učinkoviteje razvili njihove negativne 
vplive. Krompir in koruza, ki sta prišla iz Amerike, riž in žita 
pa so prinesli z vzhoda. Te rastline so bile cenena vrsta 
živil in so se hitro razširile. Ogljikovi hidrati, ki se hitro 
absorbirajo, so postali v prehrani prevladujoči, vendar 
človeški organizem na to ni bil pripravljen, saj se  z njimi v 
času evolucije  ni srečal. 

Meščanstvo je prineslo s seboj tudi to, da so ljudje čedalje 
manj časa preživljali v naravi, s tem pa se je preskrba z 
vitaminom D dramatično zmanjšala, kar močno prispeva 
k nastanku številnih bolezni, kot so rak, srčna smrt, 
avtoimunske bolezni. V mestih je živelo veliko ljudi na 
majhnem območju, neizogibna je bila gradnja kanalizacije 
in preskrba s pitno vodo iz vodovodov. Te spremembe so 
po določenem času povzročile pretiravanje s higieno, s 
čimer se je zmanjšalo srečevanje s povzročitelji bolezni in 
zmanjšal nastanek naravne imunosti (kar je še poslabšalo 
pretiravanje z zaščitnim cepljenjem proti boleznim). 
Dokazano dejstvo je, da ima pretirana higiena veliko vlogo 
pri nastanku alergij. Ambrozija je na primer na Daljnem 
vzhodu hrana, pri nas pa plačujemo globo, če je ne 
iztrebljamo, kakor da bi bila odgovorna za alergijo …



Poglejmo, v čem je težava pri ogljikovih hidratih (sladkor, 
žita, krompir, riž, koruza), ki se hitro absorbirajo!
Ogljikovi hidrati, ki se hitro absorbirajo, povzročijo, da 
se raven krvnega sladkorja močno dvigne, na kar se hitro 
dvigne tudi raven inzulina v krvi (hormon, ki uravnava 
vgradnjo sladkorja). Visoka raven inzulina povzroči lakoto 
in kot odgovor nanjo z naslednjim obrokom, z ogljikovimi 
hidrati, ki se hitro absorbirajo, kmalu spet pridejo v 
organizem in vse se začne od začetka. Prehranske piramide, 
ki so jih izoblikovali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja  
po priporočilih javnega zdravstva, so navdihovale ljudi, naj 
jedo žita oziroma ogljikove hidrate, ki se hitro absorbirajo, 
in to pet- do šestkrat na dan, ter naj pomenijo 40 do 
50 odstotkov dnevne prehrane. Tisti, ki so te nasvete 
upoštevali, so imeli čedalje višjo raven sladkorja in inzulina 
v krvi. Zaradi trajno visoke ravni inzulina postanejo celice 
neobčutljive oziroma ne morejo sprejemati in vgrajevati 
sladkor v organizem. Ta presežek se skladišči v obliki 
maščob, kar vodi k preveliki telesni teži in debelosti ter k 
nastanku sladkorne bolezni tipa 2. Poleg prevelike telesne 
teže se pojavi tudi visok krvni tlak in že smo pri skupini 
metaboličnih simptomov, ki je predsoba srčno-žilnih bolezni, 
a tudi rakaste in lokomotorne bolezni so pogostejše pri 
ljudeh s preveliko telesno težo. Prevelika telesna teža je 
povezana z neozdravljivimi, kroničnimi boleznimi zahodne 
civilizacije, ki močno skrajšajo življenjsko dobo.

Kako smo pristali tukaj? 
V letih okoli 1960 je na Zahodu skokovito poraslo število 
smrtnosti zaradi srčnih bolezni, takrat so razglasili holesterol 
za glavnega krivca in mesto obsojenih mesnih jedi so zasedla 

žita. V tem času je smrtni sovražnik postal tudi mast, olja 
pa so razglasili za edino zveličavno maščobo, potem pa 
so nas preplavili še z margarino. Margarina je izdelana iz 
večkratno nenasičenih maščob oziroma tekočih olj. Za to, 
da bi bila trdna (podobno kot pri nasičenih maščobah), je 
treba spremeniti več nenasičenih vezi v nasičene, kar ima 
za posledico, da nastane snov, ki je v naravi nikoli ni bilo 
… Pri oljih je še ena težava: zaradi segrevanja (pri kuhanju 
in pečenju) bodo iz nenasičenih vezi nastale nasičene – te 
imenujemo trans maščobe –, ki jih v naravni obliki prav tako 
ni mogoče najti, in dokazano je, da povečujejo tveganje 
za srčno smrt. V rastlinskih oljih je prisotnost omega 3 in 
omega 6 zelo različna, večinoma je prisotna omega 6 – 
sončnično olje na primer ne vsebuje maščobe omega 3. 
Zakaj je to težava? Omega 3 močno prispeva k ustreznemu 
delovanju organizma: varuje žile, uravnava krvni sladkor, 
je nepogrešljiv pri ustreznem delovanju živčnega sistema, 
zmanjšuje vnetja, prispeva k delovanju imunskega sistema ... 
Omega 6 pa deluje pravzaprav v nasprotju s tem. Res je, da 
potrebujemo obe maščobi, vendar pa ne smemo zanemariti 
razmerja. Idealno bi bilo: omega 3 : omega 6 v razmerju 3 : 1, 
dandanes je prevladujoče razmerje okoli 1 : 25.
Za zaščito našega zdravja: hladno stiskana kakovostna olja 
so primerna za hladen preliv na solate. 

Paleolitni ali evolucijski jedilnik vsebuje: meso, ribe, mast, 
zelenjavo, sadje, malo oljnih semen. 
Izključuje: žita, mleko in mlečne izdelke, ogljikovi hidrati, ki se 
hitro absorbirajo (sladkor, krompir, rž, koruza). 

Nadaljevanje sledi …
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dr. Terézia Samu, 
zdravnica, specialistka kirurgije, 
žilna kirurginja, soaring managerka 



Med podjetji MLM je Forever Living Products Madžarske edino, ki lahko 
sodeluje v celovitem projektu, ki traja deset let in se izvaja ob sofinanciranju 
Evropske unije. O začetkih in priložnostih nam je spregovoril manager 
Péter Szabó, ki ima pomembno vlogo pri tem, da je na vozilu, ki se vsak 
dan pojavlja na različnih koncih države, znak Forever, za stojnico Forever 
pa stoji naš sodelavec, ki udeležence sprejema s koristnimi informacijami in 
letaki. 

Kako se je začelo?
Pred nekaj meseci sem bil na neki športni prireditvi, ko sem opazil vozilo 
programa presejanja. Pridobil sem  stike organizatorjev in jih tudi osebno 
poklical. Čez nekaj dni se je z njimi srečal dr. Sándor Milesz. Potem ko so 
preverili podjetje Forever Living Product, smo sklenili pogodbo, na temelju 
katere bomo do leta 2020 kot glavni sponzorji sodelovali na akcijah. 

Ali se je programu lahko pridružilo katero koli podjetje?
Kje pa! Za vzpostavitev sodelovanja je bila potrebna 15-letna navzočnost 
Forever na Madžarskem, kakovostni izdelki, stabilnost gospodarjenja ter 
zanesljivost mednarodnega matičnega podjetja in domačega vodstva. 

Kakšne so začetne izkušnje, kako ljudje sprejemajo Forever?
Številni so že slišali za nas, poznajo tudi naziv. Vendar pa ni enako poznati 
ali uporabljati izdelke. Naše poslanstvo je omiliti pomanjkanje informacij: 
ne prodajamo zdravil, niti izdelkov z učinkom placeba, ampak kakovostna 
prehranska dopolnila. Pomembno je, da ljudje občutijo, da smo predani 
temu, da bi jim služili s kakovostnimi izdelki. Povemo jim, da tudi Forever 
podpira program presejanj, da nam je zelo pomembno ohranjanje zdravja 
ljudi. 

Število krajev in terminov: 429
Število udeležencev celovitega programa 
presejanja: 68.369
Število udeležencev svetovanj o življenjskem 
slogu: 132.598
Število opravljenih pregledov: 1.845.963
Kilometri, ki jih je opravilo posebno vozilo 
za presejanje: 52.487
Število ur, namenjenih preventivi: 3864
Zdravstveno osebje, ki je v vseh županijah 
sodelovalo pri izvajanju programa: 769
Število odgovorov iz vprašalnika o zdravstvenem 
stanju prebivalcev Madžarske: 4.649.192
Število izdanih informativnih publikacij o 
zdravstveni preventivi: 93.000

PrograM v ŠtevilKah
(Stanje avgusta 2012):

Bi radi več izvedeli o programu?
 

 obiščite spletno stran:www.egeszsegprogram.eu

Celovit program 

zdravstvenega 

presejanja Forever in 

Madžarske 2010-2020



Triintridesetletna ekonomistka iz Budimpešte je 
zaposlena v družinskem podjetju, ima dve hčerki, ena je 
stara sedem, druga pa devet let. Po junijski uvrstitvi na 
raven managerja je Andrea že napredovala na še višjo 
raven, vendar je ta pogovor nastal ko je bila »sveža« 
managerka. 
Sponzorka: Ágnes Vass 
Višja linija: Anna Franyó, Antal in Andrea Németh, 
Miklós Berkics, József Szabó 

Tudi na odru si malo prej omenila, da si naredila nekaj 
ovinkov, preden si se pridružila k Forever. Kaj se je 
zgodilo?
Res je, moja najboljša prijateljica Ágnes Vass, ki je po 
porodu prišla v stik z izdelki, mi je kar dve leti »težila«. Dve 
leti me je stalno klicala in govorila, da gotovo potrebujemo 
te izdelke. Potem pa sva sedli in se pogovorili. Sicer 
ni pričakovala mojega soglasja, skoraj vsilila mi je dve 
plastenki Freedoma in mi pokazala, kje naj podpišem 
prijavnico. Vse to se je zgodilo konec leta 2010.

Kaj se je zgodilo pozneje?
Kaj preveč se z vsem tem nisem ukvarjala, sicer sem 
obiskovala prireditve in že zaradi poklicne predanosti 
začela študirati poslovni del ponudbe. Uporabljala sem 
izdelke, potem pa me je nekje konec lanskega leta začelo 
obremenjevati, da imam še vedno le dve točki, čeprav bi 

morala biti veliko višje. Odločila sem se, da bom postala 
managerka. Resnično sem si želela tega, vendar se mi 
nikakor ni uspelo premakniti s 25 točk. 

Ampak zdaj si tu, kaj se je zgodilo?
Aprila smo bili boj za udeležbo na prireditvi v Antalyi, 
vendar teden dni pred odhodom še nisem izpolnjevala 
pogojev. Potem pa sem vseeno krenila, vendar le kot 
spremljevalka. Bil je čuden občutek, saj pravice do 
udeležbe nisem pridobila sama. Jasno pa mi je bilo, da 
je moje mesto med njimi. Ko sem se vrnila, sva sedla 
z očetom – z njim tudi skupaj upravljava družinsko 
podjetje – in začela premišljevati in računati, saj sem jasno 
povedala, da želim postati managerka. Maj je bil mesec 
priprav, potem pa sem junija, torej v mesecu dni dosegla 
raven managerja. In ne bomo postali, zdaj se pripravljamo 
na Profit Sharing.

AndreA nAgy  senior managerKa

Vse do zvezd 



Česa je primanjkovalo v tvojem prejšnjem življenju?
V zasebnem in poslovnem življenju je veliko ljudi, ki jim šteje moje 
mnenje, vendar mi je vedno manjkalo priznanje. Tu pa so ljudje, ki 
dosegajo uspehe, vsi drugi in tudi podjetje, pa to priznava v obliki 
avtomobila, potovanja, priponke … Poleg tega pa je pomembno 
tudi finančno priznanje. Moj ego je bil prizadet, ko sem na 
prireditvah sedela v zadnjih vrstah, čutila pa sem, da bi morala 
stati na odru. 

Kaj je bilo potrebno, da se je potem, ko ti tudi pol leta ni 
zadostovalo, premik zgodil v nekaj mesecih?
Velikokrat sem morala premagati sebe, moja osebnost se je 
neverjetno razvila. Moja višja linija in tudi jaz sama, sem si 
postavljala naloge, ko sem morala preskočiti svojo senco. Vztrajno 
sem si govorila, da imam pomembne cilje, da poznam pot. Morala 
sem najti rešitev. Nekaterim stvarem sem se odrekla, nisem želela 
živeti v stalnem krču, nisem stalno gledala v koledar, pozorna sem 
bila le na naslednji korak.

Kam si namenjena?
Zame je raven managerja le osnova. Želimo si veliko večjega posla, 
torej nas lahko omejuje le zvezdnato nebo. Že so me spraševali ali 
želim postati diamantna. Vedno odgovarjam, da so cilji neskončni. 
Rada bi doživela posebne trenutke, pa naj gre za potovanje 
ali doživetja. Nič ni narobe, če kdaj vmes kaj zaboli, saj v takih 
trenutkih pomislim, da gre za katarzo in prihaja nekaj velikega, 
novega. 

Kdo so tvoji sodelavci?
Imam velikansko srečo, ker je moj neposredni sodelavec tudi Miki 
Berkics. Družina in prijatelji pa ne kupujejo od mene, ne sodelujejo, 
le gledajo, kaj bom dosegla. Res pa je, da se je po Antalyi tudi to 
delno spremenilo. Veliko lažje je graditi posel s sodelavci, ki so 
že tako partnerji našega podjetja, ki se ukvarja z ekonomskim 
svetovanjem. To poslovno okolje je resnično primerno, da 
predstavimo poslovno priložnost tistim, ki se na nas obračajo po 
nasvete in želijo mogoče spremeniti svojo dejavnost. Sicer sem 
poskusila hoditi po svoji poti, pa se to pri meni ni obneslo. 

Marsikomu se v Forever obrestuje osebni ugled, ki ga 
pridobijo na drugih področjih. Očitno tudi tebi. 
Da, moj oče me strukturira pred strankami, nato pa jaz predstavim 
to, kar sem našla v tem poslu. 

Imaš svoje posebne metode?
Ta posel bo deloval le, če boste vnesli osebno noto. Osnovne 
tehnike so sicer dane, vendar je uporaba teh, izbira časa in oseb, 
tvoja odločitev. V začetku sem si govorila, da ta posel ni zame, 
vendar nisem našla pravih argumentov, s katerimi bi sebe 
odvrnila s te poti. 

AndreA nAgy  senior managerKa

Vse do zvezd 



Program povezujeta  Jadranka Kraljić-Pavletić senior managerka
in Tibor Lapicz soaring manager

Pozdravni nagovor
Dr. Sándor Milesz državni direktor

vPliv aloje na ohranjanje zdravja 
Dr. Edit Révész Siklósné soaring managerka  

naŠi izdelKi z zdravilniM UČinKoM
Dr. Endre Seres safirni manager

zdrav življenjsKi slog v FlP
Dr. Terézia Samu soaring managerka  

izKUŠnje z izdelKi
Endre Dr. Németh soaring manager in

Dr. Ilona Juronics soaring managerka

aKtivnost 4 cc
Ágnes Klaj soaring managerka 

organiziraM svoje delo
Ádám Nagy senior manager

ste v najboljŠi sKUPini
Sándor Tóth soaring manager 

vi Kot Manager
József Mázás senior manager

gradiM Posel in drUžino
István Halmi diamantno-safirni manager 

od sUPervisorja do Managerja
Aranka Vágási diamantno-safirna managerka 

Moje življenje je FlP
József Szabó safirni manager 

diaMantna Miselnost
Attila Gidófalvi diamantni manager

5. oktober 2012 Petek (zaCetek ob 9. uri)



Program povezujeta  Jadranka Kraljić-Pavletić senior managerka
in Tibor Lapicz soaring manager

zaKaj Forever Proti Krizi
Péter Lenkey general manager

zaKaj FlP in zaKaj ne zlatKo d.o.o.
Zlatko Jurović  soaring manager  

lojalnost
Hajcsik Tünde senior managerka

strUKtUriranje
Zsolt Leveleki soaring manager

 vzPostavljanje stiKov
Hajnalka Senk safirna managerka

cilji – notranja Motivacija
Róbert Varga diamantno-safirni manager 

ohraniti stabilni Krog KUPcev
Tomislav Brumec safirni manager

etiKa Forever
Éva Váradi managerka 

organizacija drUžinsKih Predstavitev
Dr. Renáta Szántó Szabóné 

in József Szabó managerja

Povabilo
Zsolt Fekete safirni manager 

Kaj in KaKo storiti
Dragana Janović soaring managerka

od sUPervisorja do Managerja
Safet Mustafić senior manager

 vztrajnost
Ágnes Krizsó safirna managerka

vi saMi ste KljUČ lastnega UsPeha
Veronika Lomjanski diamantna managerka

tretji val
Miklós Berkics diamantni manager

6. oktober 2012 Sobota (zaCetek ob 9. uri)



Širitev, razvoj in napredovanje z velikimi koraki!
naj naŠ najnovejŠi motivacijski program, Holiday rally iii. traja 

od 1. 9. do 31. 12. 2012. pogoji za uvrstitev na Holiday rally iii. so enaki 
pogojem  razpisa Holiday rally i.-ii.

pridite in potujte z nami!

kvalifikacijsko obdobje: od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2012

kdo se lahko uvrsti: vsak novi in stari distributer, ki se uvrsti vsaj eno raven višje po marketinški lestvici 
(z distributerske ravni se lahko kvalificirate le z uvrstitvijo na raven supervisorja).
Udeležijo se lahko tudi responzorirani.

pogoji za uvrstitev v motivacijski program
Stopite za raven višje. Bodite aktivni v kvalifikacijskem obdobju od prvega polnega meseca naprej (4 cc osebno
priznanega nakupa, če se nakup v vrednosti vsaj 1 cc opravi pod lastno šifro), torej če boste vstopili 15.
oktobra 2012, potem od 1. novembra. Uvrstite se vsaj eno raven višje na marketinški lestvici (distributerji naj
dosežejo raven supervisorja). To je 1. raven Holiday Rallyja.

Po uvrstitvi boste imeli možnost do konca kvalifikacijskega obdobja znova izpolniti pogoje za uvrstitev, in sicer
v dveh zaporednih mesecih. Če boste torej z ravni distributerja ali assistant supervisorja oktobrs dosegli raven
supervisorja, boste morali ob ohranitvi aktivnosti oktobra-novembra oziroma novembra-decembra znova
doseči skupni promet 25 cc. Če ste krenili z ravni supervisorja in oktobra dosegli raven assistant managerja,
morate ob ohranitvi aktivnosti oktobra-novembra ter novembra-decembra znova doseči 75 cc prometa in
tako naprej. S tem se boste uvrstili na 2. raven Holiday Rallyja.

Če se boste priključili v zadnjem mesecu kvalifikacijskega obdobja in izpolnili pogoje za uvrstitev na Holiday 
Rally, sicer ne morete pridobiti oskrbe VIP na reliju, seveda pa se boste uvrstili na 1. raven.

Tisti, ki boste v kvalifikacijskem obdobju napredovali dve ali več ravni v našem marketinškem sistemu, boste na 
Holiday Rallyju deležni oskrbe VIP, torej boste dosegli 2. raven.

namestitev: v hotelu Ambasador s petimi zvezdicami, polna oskrba.
Sodelavce, ki se bodo uvrstili na 2. raven, bomo na kraj relija prepeljali z VIP-avtobusi, med prireditvijo bodo 
deležni oskrbe VIP-bifeja, zanje bomo uredili prodajne točke VIP, torej se jim ne bo treba postavljati v vrsto. 

Naši sodelavci, ki se bodo uvrstili na 1. raven, morajo sami pokriti stroške potovanja, naše podjetje pa jim 
seveda ob plačilu zagotovi vse storitve. 

kdaj in kje bo Holiday rally? 
Od 5. do 6. oktobra 2012 v Opatiju na Hrvaškem.



KOLOFON   
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Za vsebino člankov odgovarjajo avtorji. Vse pravice pridrŽane!
www.foreverliving.com

27. 10. 2012Renáta dR. Szántó 
Szabóné 

internistka, managerka
Vitalnost

SándoRné CSontoS
 managerka

Pomen motiVacijskih 
ProgramoV

ImRe meggyeSI, 
manager

Profesionalno o VPrašanjih

andRea nagy,
senior managerka 

Borite se za sVoje sanje!

JózSef Szabó 
safirni manager, 5000cc

na Pol Poti do oPatije

Program PoVezujeta:
Izabella zachár-SzűcS 

In zSolt zaCháR
eagle managerja 

uVrstiteV suPerVisorjeV, 
assistant managerjeV, 

kluB osVajalceV, uVrstiteV 
managerjeV, Predaja 

registrskih taBlic, uVrstiteV 
Vodilnih managerjeV, uVrstiteV 

assistant suPerVisorjeV.

dR. SándoR mIleSz
državni direktor 

PozdraVni nagoVor






