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Letos je bilo večkrat slišati, da je leto 2007, leto pravega 
preboja v našem poslu. Morda se še spomnite, da je 
bilo v začetku leta, na prvi strani našega časopisa, v 

pozdravnem nagovoru zapisano tudi to, kako pomembna je 
razporeditev našega časa, saj je to ključnega pomena, da bi 
lahko izkoristili vsako priložnost za razcvet našega podjetja. 
Čas vseh nas je omejen, značilnost časa je tudi hitro minevanje. 
Dokaz za to je že to, da smo stopili v zadnjo četrtino letošnjega 
leta. Prišel je torej čas, ko je treba pregledati, kaj nas še čaka, 
kaj moramo še storiti, kaj nam še manjka, da bi izpolnili pogoje 
aktualnega motivacijskega programa, Evropskega relija oziroma 
da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v svoji skupini.

Pred nekaj tedni smo se vrnili iz Anaheima s Super relija. 
Upam, da ste se vsi počutili tako odlično kot sem se sam! 
Delili smo doživetje najboljših in najbolj vztrajnih sodelavcev. 
Spoznali smo nove izdelke ki se odlično dopolnjujejo našo 
paleto in dostojno zastopajo sporočilo zdravega življenja. 
Vredno je čim več izvedeti o teh izdelkih, jih preskusiti in jih 
predstaviti tudi drugim. Vzporedno s tem bo rasla velikost in 
moč našega podjetja.

Hvala vsem ki ste prišli v Kalifornijo, hvala, da smo bili skupaj! 
Krasno je bilo videti znane obraze in spoznati nove čudovite 
ljudi. Čestitam udeležencem Post Tour in Silver Post Tour, 
verjetno so se dobro počutili tako na krožnem potovanju kot 
na oddihu na Havajih. Upam, da jih ta doživetja spodbujajo k 
novih uspehom. Seveda si želim, da si zagotovijo mesto tudi v 
prihodnjem letu!

Morda ste že slišali, da bomo prihodnje leto naš Super reli 
organizirali v Phoenixu, v Arizoni. Ker proslavljamo trideseto 
obletnico našega podjetja, smo pomislili, da je za slavje najbolj 
primerno mesto prav sedež našega podjetja, torej točka, s katere 
smo krenili. To bo posebna priložnost in želim si, da bi tudi vi 
bili tam! Silver Post Tour tistih, ki bodo dosegli 2500 točk, bo 
v Puerto Vallarti, ki je biser mehiške zahodne obale.

Ob naši trideseti obletnici bomo ponosno proslavljali dejstvo, 
da je minulih trideset let preteklo v znaku odličnosti. V 
minulih tridesetih letih je Forever s svojimi odličnimi izdelki 
in edinstvenim poslovnim načrtom, s pomočjo katerih 
uresničujemo svoje sanje, postal temeljni steber varnosti za 
milijone ljudi. Najbolj ponosen sem na naše skupne uspehe, 
poln pričakovanj in s srečnim nemirom se oziram na prihodnja 
tri desetletja, ki so pred nami!

Do konca leta 2007 so ostali še trije meseci. Imamo 
torej dovolj časa da bi dosegli svoje cilje, da bi decembra 
čutili, da smo izkoristili vsak trenutek, ki nam je bil dan. 
Prepričan sem, da sledimo svojim ciljem s predanim delom 
in zavezanostjo. In medtem, ko se uresničujejo naše sanje in 
dosegamo vse višje poslovne ravni, ko sodelujemo pri poletu 
vse več naših sodelavcev, ko delamo zato, da bi se uresničile 
tudi sanje drugih in ko se veselimo njihove sreče – dobivamo 
največje darilo od življenja!
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Glasno, 
tiho …?
Ugotavljam, da marsikdo med nami še vedno nima dovolj 

poguma, da bi iskreno pokazal svoja čustva, ne ploskamo 
vedno dovolj močno, ne pokažemo svojega dejanskega 

veselja, velikokrat čutimo zadržanost, kot da bi nas ovirala tuja roka, 
kot da bi imeli cmok v grlu.

Seveda so tudi ljudje, ki so že po naravi taki, da se veselijo bolj po 
tihem, so pa tudi taki, katerih žalost zna biti zelo glasna.

Mi v Forever oznanjamo svobodo. Veliko nas je že tudi poskusilo 
to svobodo, lep je občutek živeti v svobodi, predajati tudi drugim 
radosti te svobode in uživati rezultate tega imenitnega dela.

Bodimo svobodni, bodimo glasni. Veselimo se uspehov drugih, 
ploskajmo, navijajmo skupaj, pojmo skupaj, saj gre za vesel posel.

Okrog mene so na odru srečni in uspešni ljudje, vidim in čutim, da 
bi najraje zaklicali zbranim: hej, otroci, zbudite se, sledite mi na oder.

In ker je ta posel poln radosti in dobre volje, je popolnoma naravno, 
da smo glasni. Tudi tisti, ki je danes tiho, bo jutri, pojutrišnjem 
glasen, saj bo na odru stala in priznanje prejemala njegova skupina. 

Znebimo se torej občutka zadržanosti, dovolimo zraku, da bo 
svobodno zapustil naša pljuča, dvignimo visoko roke, zaploskajmo, 
saj bomo tako izrekli priznanje, spodbudo, da se bomo tako tudi 
sami približali svojemu cilju. Po tej poti hodijo najboljši, to pot so 
zarisali sebi, mi pa želimo biti najboljši v Evropi, dolgoročno pa tudi 
v svetovnem merilu.

Naprej FLP Madžarske!

Kot redni organizator in 
udeleženec prireditev 

Forever velikokrat srečujem 
negotovost novih 

distributerjev izdelkov glede 
tega, kako glasna naj bo sama 

prireditev. Pri tem seveda 
mislim na besede sodelavcev, 

ne pa na samo ozvočenje 
prireditve.
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Državni direktor dr. Sándor Milesz je v svojem pozdravnem nagovoru 
spregovoril o izjemnih rezultatih madžarske in južnoslovanske Forever, 
posebej poudaril pomen in priznanje, ki ga daje osrednja pisarna 

usposabljanjem Sonya. Dokaz za to so palete presenečenja Sonya, ki jih je naši 
regiji podaril sam predsednik generalni direktor Rex Maughan.

Plesna skupina Breakdance je udeležence dneva uspeha pozdravila z 
izjemno kakovostnim in tehnično dodelanim nastopom, ki so ga zbrani 
večkrat nagradili s prisrčnim ploskanjem.

Soaring managerka dr. Ilona Vargáné Juronics nam je v svojem predavanju 
predstavila metode, tehnike in možnosti, ki nam foreverovcem pomagajo 
pripraviti naše otroke na jesen, da bodo zdravi pričakali tudi prihod zime.

Predstavitev izjemno koristnih izkušenj uporabnikov izdelkov je povezovala 
senior managerka dr. Anna Schmitz, nato pa so na oder prišli 
zdravstveni delavci, ki nam bodo tudi v prihodnje zagotavljali 
strokovno ozadje, tako potrebno za naše vsakdanje delo.

Foreverjev oder, velik več kot dvesto kvadratnih metrov, so 
napolnili novi, julija in avgusta uvrščeni supervisorji. Skupaj 
smo se veselili in slavili, tisti na odru in vsi, ki smo bili 
navzoči. Slavljenci in občinstvo so postali eno, enako čutili, 
enako se veselili.

Prijetno je bilo občutiti moč, ki jo predstavlja ta skupina, 
moč, ki se je širila po dvorani. Množici supervisorjev 
so sledili novi assistant managerji, ki so obljubili, da 
se bodo v areno v kratkem vrnili kot managerji, da 
bomo spet skupaj slavili. Prisrčno čestitamo vsem 
novim supervisorjem in assistant managerjem. 

Senior managerki Klára Hertelendy in 
Diána Orosházi sta super reli predstavili 
z izjemno zanimivega zornega kota, imeli 

Dan uspeha Forever Living  Products Madžarske, 
15. septembra 2007, sta pred več tisoč udeleženimi 
sodelavci povezovala naša sodelavca, senior 
managerka dr. Renáta Steiner in manager 
András Bánhidy. 

Pogumne 
sanje in cilji

DR. RENÁTA STEINER
senior managerka

FOTO: BÉLA KANYÓ

ANDRÁS  BÁNHIDY
manager
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smo občutek, kot da iz ozadja tudi sami spremljamo 
dogodke v Anaheimu, potem pa sta na oder prišli skupaj 
in nas očarali s prekrasno Barbarino pesmijo.

Doživeli smo podobne občutke kot na našem julijskem 
dnevu uspeha, ko sta senior managerja Imre Kulcsár 
in Ilona Kulcsárné Tasnádi v svojem predavanju tako 
prisrčno in polno čustev predstavila svoja doživetja pri 
gradnji mreže.

Spet so sledile uvrstitve, na oder je prišla nova skupina 
kluba osvajalcev, ki so jo vodili Endre Tordai in Irma 
Tordainé Szép ter Gabriella Dominkó. 

Eden nosilnih stebrov marketinškega sistema Forever je 
raven managerja. Potem ko so prevzeli priponke, so nam 
novo uvrščeni sodelavci povedali svoje prve misli, besede 
zahvale. Zahvalili so se svojim skupinam, višjim linijam. 
Čestitamo za uspeh!

Po razglasitvi dobitnikov programa za spodbujanje 
nakupa osebnega avtomobila sta na oder stopila senior 
managerja Péter Szabó in Ilona Szabóné Horváth, nato 
pa nova soaring managerja dr. Tamásné Szabó in Tamás 
Szabó, da bi nam spregovorili o svojih občutkih in ciljih. 

Naša sodelavka safirna managerka in članica President's 
cluba Ágnes Krizsó se je v svojem predavanju ozrla na 
desetletje, ki ga je prebila v Forever, na lepe trenutke, 
ki jih ji je to podjetje zagotovilo doma in v tujini. Ob 
koncu njenega predavanja je občinstvo v Areni prisrčno 
zaploskalo nastopu presenečenja njene hčerke, Ági Szabó. 

Predavanje safirne managerke in članice President's cluba 
Aranke Vágási so prevevali zanos, ogenj in globoka 
čustva. Aranka je s svojim soprogom, Andrásom 
Kovácsom, prav na ta način dosegla tako visoko raven. 

Njeno dejavnost vseskozi spremljajo tekmovalnost in 
seveda smerokazi, ki jih je postavil sam Rex.

Naš septembrski dan uspeha se je končal s 
predavanjem safirnega managerja in člana 
President's cluba dr. Adolfa L. Kóse. Ob 
njegovem predavanju je marsikateri naš 
sodelavec spregledal, saj je govoril o pogumnih 
sanjah in visokih ciljih. Udeleženci so kar 
goltali njegove besede. Zahvaljujemo se vsem 

predavateljem za koristna predavanja, ki 
so nam v neprecenljivo pomoč pri 
gradnji mreže.

Kot vrhunec dneva je sledila neskončna 
kolona na novo uvrščenih assistant 
supervisorjev, podelitev priponk je potekala 

v krasnem vzdušju, za konec pa smo naredili 
še skupni posnetek za spomin.
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MADŽARSKA SRBIJA, ČRNA GORA, KOSOVO

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca avgusta 2007

UVRSTITVE

Klub 
osvajalcev  

  
  Prvih deset 

distributerjev 
– osebne in 

nemanagerske 
točke

  1. Dominkó Gabriella
  2. Klaj Ágnes
  3.  Tóth István in 

Zsiga Márta
  4.  Lapicz Tibor in 

Lapiczné Lenkó Orsolya
  5.  Tamás János in 

Tamás Jánosné
  6.  Dr. Szabó Tamásné in 

dr. Szabó Tamás
  7. Szekér Marianna
  8.  Nagy Ádám in 

Nagyné Belényi Brigitta
  9.  Papp Tibor in 

Papp Tiborné
10.  Gecző Éva Krisztina

  1.  Lomjanski Stevan in 
Lomjanski Veronika

  2.  Janović Dragana in 
Janović Miloš

  3.  Knežević Sonja in 
Knežević Nebojša

  4.  Rakovac Radmila in 
Rakovac Budimir

  5.  Kuzmanović Vesna in 
Kuzmanović Siniša

  6. Nakić Marija
  7.  Baletić Sonja in 

Baletić Ivan
  8.  Buruš Marija in 

Buruš Boško
  9.  Perić Zorica in 

Perić Zoran
10.  Dimitrić Ružica in 

Dimitrić Živorad
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HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA  SLOVENIJA  

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca avgusta 2007

UVRSTITVE

  1.  Draščić Dušan in 
Draščić Marija

  2.  Kraljić-Pavletić Jadranka in 
Pavletić Nenad

  3.  Jurović Zlatko in 
Jurović Sonja

  4.  Romić Mészáros Mirjana in 
Katić Ivan

  5.  Golubović Karmela in 
Golubović Roman

  6.  Vidiček Velimir in 
Vidiček Ivka

  7.  Marelja Slaven 
  8.  Lesinger Ivan in 

Lesinger Danica
  9.  Boljat Stela in 

Boljat Zdenko
10.  Fadljević Snježana in 

Fadljević Milan

  1.  Mustafić Subhija in 
Mustafić Safet

  2.  Smajić Mevludin
  3. Dr. Hodžić Sead
  4. Vraneš Zrinka
  5.  Dragić Meliha in 

Dragić Dragan
  6. Marić Slavica
  7.  Šurković Edin in 

Šurković Amira
  8.  Ćatić Gaibija in 

Ćatić Munira
  9. Njegovanović Zoran
10.  Paleksić Slavko in 

Paleksić Mira

  1.  Iskra Rinalda in 
Iskra Lučano

  2.  Bigec Danica
  3.  Jazbišek Tanja
  4.  Pekosak Helena
  5.  Jazbinšek Kim
  6.  Jaušovec Peter
  7.  Krizman Nadja in 

Krizman Franc
  8.  Praprotnik Tončka
  9.  Kuder Justina in 

Kuder Vinko
10.  Batista Ksenija
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FLP Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Kosovo, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

UVRSTITVE ZA MESEC AVGUST

Dr. Szabó Tamásné in dr. Szabó Tamás

Raven soaring managerja sta dosegla:

Bárányné Dr. Szabó Éva in 
Bárány István
Bíró Attiláné in Bíró Attila
Gál Dezső Zoltán in 

Gál Dezső Anita
Juhász Erzsébet
Juhász Júlia Zsuzsanna
Kun Gábor in 

Kunné Páger Judit
Majoros Éva
Perić Zorica in Perić Zoran
Rakovac Radmila in 

Rakovac Budimir
Smajić Mevludin
Szávóné Lupó Andrea

Raven managerja so dosegli:

Dr. Ilić Zoran in Ilić Radmila
Dr. Horváth Ildikó
Dr. Offenbacherné Czakó Judit
Dörflinger Tamásné in 

Dörflinger Tamás
Ferentzi Gáborné in Ferentzi Gábor
Gallai Attila in
Gallainé Bóka Viktória

Dr. Hodžić Sead
Hollóné Kocsik Judit in Holló István
Kustos Adrienn
Makai István in Makai Istvánné

Offenbacher Géza András
Pruzsinszky Ivett
Szűcs Noémi in Dinya László
Tejes Zsuzsanna

Raven assistant managerja so dosegli:

Árvainé Kolozsvári Marianna in 
Árvai László
Angyal Ágnes
Bérczes Bernadett
Balieski Dragana in Balieski Milovan
Ballóné Mező Enikő in Balló Sándor
Balog Imre in Sejben Mónika
Balogh Zoltán
Banyai Melinda in Bartos Gyula
Bata Orsolya
Berbakov Biljana in 
Berbakov Branislav
Bodnár Daniela
Borka Csaba in Borkáné Lévai Anikó
Branković Sava
Buzulov Ljubinka in Buzulov Milan
Bódog Istvánné in Bódog István
Bónáné Válóczi Teréz in Bóna Attila
Csaba Erika in Csaba Péter
Cserépyné Varga Mária
Csernyánszki Norbert in 
Csernyánszkiné Ollé Roxána 
Csillik Judit
Csipi Jánosné in Csipi János
Csordás Eszter
Davidović Milica in Lučić Aleksandar
Deákné Zsíros Enikő in Deák Zsolt
Dr. Baran Zoltán in Baran Judit
Dr. Bozsik Imre
Dr. Kovácsné Papp Kata in 
dr. Kovács Csaba

Dr. Milvius Hedvig
Dr. Papp Józsefné
Fábián Györgyi
Farkas Józsefné  in Farkas József
Farkasné Szécsényi Éva in 
Farkas István
Feketéné Nagy Tünde in 
Fekete Zoltán
Fidrik János
Fülöp Valéria
Galambos Tamás in Galambosné 
Pfeiffer Lívia
Graora Radoš
Graora Radovan in Graora Mica
Greguschik Judit
Gróf Marianna
Gubiši Róbert in Rácz Zsuzsanna
Gyenis Brigitta
Gyurcsikné Balogh Edit
Haber Milan in Haber Leposava
Hartainé dr. Benkő Ibolya
Hatos Imre in Hatos Imréné
Horváth Ferencné
Hrisztov György in 
Hrisztov Györgyné
Hrisztov Tamás
Huber Edit
Huszár Anikó Márta
Janković Nebojša
Jaušovec Peter
Jovanović Tatjana

Jovanović Saša in Jovanović Verica
Jovin Tanja in Marić Slobodan
Kádas Zsolt in Vida Anita Éva
Kárpáti Zsuzsanna
Kéri Andrea in Kreutz Balázs
Kéri Péter in Kéri-Zsigmond Aliz
Karácsony Alexandra
Karczag Eszter
Kecskés Ferencné
Kerékgyártó Miklós Róbert
Kezić Branka in Kezić Pejo
Kissné Miklós Edit in Kiss László
Kljajić Slobodanka in Klajić Milan
Kondor Ágnes Margit
Konyicsak Erzsébet
Kovács Magdolna
Kovács Xénia
Kurecz Istvánné in Kurecz István
Landi Éva
Lilón Antónió
Lipcseiné Horváth Gréta in 
Lipcsei Zsolt
Lippáné M. Mónika in Lippa István
Lovas Nikolett
Lukács Emil
Lukács Cecília
Majorné Balog Éva in Major Zoltán
Maravić Radovan
Marečić Dragica
Marinković Danijela in 
Marinković Zoran

Mattyasovszky Ivett
Mikula Lászlóné in Mikula László
Milutinović Snežana in 
Milutinović Nade
Milutinović Milorad
Molnár Gabriella
Molnár Imréné in Molnár Imre
Molnár-Juhász Dóra in 
Molnár Dénes
Momčilović Soka in 
Momčilović Dragoslav
N. Soltó Krisztina in Soltó Csaba
Németh Istvánné
Nagy Andrea
Nagy Attila
Nagy Zoltánné in Nagy Zoltán
Nemes Bernadett
Nemes Roland
Nestorovski Radojka
Nišić Nenad in Mazinjanin Jovana
Oláh József
Pal Marina in Pal Janos
Paljevac Sabiha in Paljevac Jonuz
Palkó Gyuláné
Pandurović Gorica in Pandurović 
Aleksandar
Paragi Ferenc in paragi Ferencné
Paragi Zsuzsanna
Pekosak Helena
Perić Ljiljana in Perić Ljubiša
Peter Nagy Nora in Peter Norbert

Supervisor szintet ért el:

Mustafić Subhija in Mustafić Safet Szabó Péter in Szabóné Horváth Ilona

Raven senior managerja so dosegli:



14   15www.flpseeu.com
UVRSTITVE ZA MESEC AVGUST

Petrov Sandra
Pintér Zsuzsanna
Pohánka Tamásné
Pócsik Roland in
 Pócsik-Balogh Zsuzsanna
Ruszbach Rita
Sárig Katalin
Šćekić Ljiljana in Ščekić Zoran
Senderak Svetozar in 
Senderak Dragica
Sipos László
Slankamenac Aleksandar in 
Slankamenac Mirjana

Somogyi Ferenc in Somogyiné 
Olsovszy Patrícia
Stošović Gordana in Stošović Zoran
Sujić-Tačić Petar
Szána-Kis József in 
Szána-Kis Józsefné
Szabó Attiláné in Szabó Attila
Szabó Beatrix
Szabó László
Szabóné Székely Éva
Szakos Zsanett
Szegedy Mária
Szepesi Józsefné in Szepesi József

Szikszay Györgyné in 
Szikszay György
Szmolenné Szűcs Ildikó in 
Szmolen Sándor
Szolár Lászlóné in Szolár László
Tímár Béla Vincéné in 
Tímár Béla Vince
Úti Jenő
Vályi Róbert
Váradi Éva
Vaczkó Józsefné in Vaczkó József
Valent Samo
Valkai Anett

Varga Ernő in Vargáné Sátor Mónika
Veres Attila
Veres Károlyné in Veres Károly
Vlajin Dragana
Vujošević Miladin in 
Vujošević Olgica
Weisz Lászlóné
Wortmann Istvánné

I. nivo

Ádámné Szőllősi Cecília in 
Ádám István
Babály Mihály in Babály Mihályné
Bakó Józsefné in Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella in Gesch Gábor
Barnak Danijela in Barnak Vladimir
Bánhegyi Zsuzsa in 
dr. Berezvai Sándor
Brumec Tomislav
Becz Zoltán in Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta in 
Papp-Váry Zsombor
Bognárné Maretics Magdolna in 
Bognár Kálmán
Bojtor István in
Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán in Botka Zoltánné
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó in Kovács Gábor
Csuka György in dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza in 
Csürke Bálintné
Dominkó Gabriella
Darabos István in Darabos Istvánné
Davidović Mila in Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila in 
Csisztuné Pájer Erika
Dr. Dóczy Éva in dr. Zsolczai Sándor
Dr. Farády Zoltán in 
dr. Farády Zoltánné
Dr. Farkas Margit in Szabó János
Dr. Kálmánchey Albertné in
dr Kálmánchey Albert
Dragojević Goran in 
Dragojević Irena
Dr. Dušanka Tumbas
Fejszés Ferenc in Fejszésné 
Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde in Láng András
Halomhegyi Vilmos in 
Halomhegyiné Molnár Anna
Haim Józsefné in Haim József
Hanyecz Edina

Hári László
Heinbach József in 
dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir in 
Jakupak Nevenka
Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
Kása István in Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária in 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám in Ótós Emőke
Klaj Ágnes
Knisz Péter in Knisz Edit
Knežević Sonja in 
Knežević Nebojša
Kovács Zoltán in 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kuzmanović Vesna in 
Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona in 
Kulcsár Imre
Lapicz Tibor in 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarević Predrag in 
Lazarević Biserka
Mussó József in 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József in 
Mártonné Dudás Ildikó
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László in 
dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija in Nakić Dušan
Milovanovic Milanka in
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
Dr. Miškić Olivera in dr. Miškić.Ivan
Mrakovics Szilárd in Csordás Emőke
Dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes
Németh Sándor in Némethné 
Barabás Edit
Orosz Ilona in dr. Gönczi Zsolt
Nagy Ádám in 
Nagyné Belényi Brigitta
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro

Papp Tibor in Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena in Petrović Milenko
Radóczki Tibor in dr. Gurka Ilona 
Révész Tünde in Kovács László
Pintér Csaba in Szegfű Zsuzsa 
Róth Zsolt in Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert in Rudicsné 
dr. Czinderics Ibolya
Stegena Éva
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir in Stilin Maja
Sulyok László in 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabó Ferencné in Szabó Ferenc
Szabó Péter in 
Szabóné Horváth Ilona
Schleppné dr. Käsz Edit in 
Schlepp Péter
Szabados Zoltán in 
Szabadosné Mikus Emese
Dr. Szabó Tamásné in 
dr. Szabó Tamás
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János in Juhász Dóra
Széplaki Ferencné in 
Széplaki Ferenc
Tamás János in Tamás Jánosné
Tanács Ferenc in Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika in 
dr. Tombácz Attila
Tordai Endre in 
Tordainé Szép Irma
Ugrenović Miodrag in 
Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. nivo

Botis Gizella in Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin in 
dr. Seres Endre
Erdős Attila in Bene Írisz

Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Janović Dragana in Janović Miloš      
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre in Péterbencze Anikó
Ratković Marija in Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné in 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna in 
dr. Komoróczy Béla
Senk Hajnalka
Siklósné dr. Révész Edit in 
Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Tóth István in Zsiga Márta
Varga Géza in 
Vargáné dr. Juronics Ilona

III. nivo

Berkics Miklós
Bíró Tamás in Orosházi Diána
Fekete Zsolt in Ruskó Noémi
Bruckner András in 
dr. Samu Terézia
Buruš Marija in 
Buruš Boško
Éliás Tibor in 
Szász Marianne
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István in
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád in 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan in 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Szabó József in 
Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva in Szép Mihály
Tóth Sándor in Vanya Edina
Utasi István in Utasi Anita
Varga Róbert
Vágási Aranka in 
Kovács András

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:
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Spoštovani distributerji!
Success Days v letu 2007 Športna arena Budapest
20.	oktober,	17.	november,	15.	december.
		

Spoštovani sodelavci!
V	našem	časopisu	meseca	avgusta	2007	smo	zapisali,	da	smo	na	
temelju	sklepa	Forever		Living	Products	Inc.	sodelavko	Anett	Tóth	
izključili	iz	naših	vrst.	Naj	zapišemo,	da	gre	za	distributerko	Anett	Tóth	iz	
Gellénháze.	Vsem	prizadetim	se	opravičujemo.

Naročajte izdelke po spletni strani www.flpseeu.com.
Je	najbolj	udobna	in	varna	rešitev	–	ne	le	zaradi	neposrednega	
nakupa	temveč	tudi	zaradi	evidence	naročil.	Je	odlično	sredstvo	
tudi	pri	priporočanju	izdelkov,	saj	je	taka	možnost	mamljiva	za	vse	
zainteresirane.	Vrednost	točk	slehernega	naročila	se	v	roku	24	ur	
prišteje	k	aktualni	vrednosti,	po	spletu	lahko	v	vsakem	trenutku	
preverite	stanje	vaših	točk		(www.foreverliving.com).	

Plastične	grosistične	kartice	lahko	prevzamete	v	pisarnah	našega	
podjetja	vsak	delavnik	v	tednu!

Svojim	distributerjem	zagotavlja	naše	podjetje	več	načinov	za	
pridobitev	informacij	o	podatkih	oziroma	doseženih	točkah:

–		Mesečni	obračun	bonusa	(v	zadnji	vrstici	podjetniškega	obračuna	
{obračun	provizije})	boste	našli	svoje	uporabniško	ime	(LOGIN	
ID)	in	geslo	(PASSWORD)	za	ogled	ameriške	podjetniške	spletne	
strani	(www.foreverliving.com).	Na	tej	strani	boste	našli	povezavo	
za	Madžarsko,	kjer	si	lahko	ogledate	aktualno		
število	svojih	točk.

–		Informacije	o	točkah	lahko	pridobite	tudi	v	sistemu	SMS,	ki	
uspešno	deluje	že	več	let.

–		Prijazno	Vas	pričakujejo	tudi	naši	sodelavci	telefonske	
informativne	službe	v	osrednji	pisarni	v	Budimpešti.	

–			O	svojih	osebnih	točkah	lahko	sodelavci	iz	Madžarske	vprašate	na	
številkah	+36-1-269-53-70	in	+36-1-269-53-71,	sodelavci	iz	Hrvaške,	
Bosne	in	Hercegovine,	Srbije	in	Črne	gore	pa	na	številki	+36-1-
332-55-41.	Sodelavce	prosimo,	da	sprašujejo	le	po	vrednosti	svojih	
točk	oziroma	o	svojem	poslovanju!

Internetinfo: 
Našim	spoštovanim	distributerjem	sporočamo,	da	so	informacije	
dosegljive	na	dveh	domačih	straneh	našega	podjetja.	Na	spletni	
strani	naše	regije	„www.flpseeu.com” so	dosegljive	tudi	naše	
spletne	prodajalne.	Za	dostop	do	teh	strani	oziroma	za	spletni	nakup	
pridobite	vstopno	kodo	v	naših	pisarnah.	Aktualna	in	bivše	številke	
našega	časopisa	Forever	so	dosegljive	z	geslom	„forever”,	fotogalerija	
pa	z	geslom	„success”.	Osrednja	domača	stran	podjetja	oziroma	tako	

imenovana	„ameriška	domača	stran”	je	www.foreverliving.com. 	
Prinaša	novice	iz	sveta	FLP,	o	mednarodnih	dosegljivostih	ter	druge	
pomembne	informacije		in	tudi	dnevno	sveže	podatke	o	doseženih	
točkah	posameznega	sodelavca.	Dostop	do	distributerske	spletne	
strani	je	mogoč	s	klikom	na	„distributor	login”.	Vaše		uporabniško	
ime	je	vaša	distributerska	stevilka	(brez	vezajev).	Geslo	najdete	na	
dnu	vašega	mesečnega	obračunskega	lista.	

Tudi	v	bodoče	prosimo	cenjene	distributerje	za	pravilno	
izpolnjevanje	naročilnic	in	drugih	obrazcev.	Da	bi	se		
izognili	nesporazumom,	ne	sprejemamo	popravljenih		
(podatki	naročnika	in	sponzorja)	in	nepodpisanih	naročilnic.	
Prav	tako	vas	prosimo	za	pravilno	in	čitljivo	izpolnitev	prijavnic:	
s	tiskanimi	črkami,	s	črnilom	črne	ali	modre	barve.	V	primeru	
spremembe	podatkov,	prosimo,	uporabljajte	ustrezne	obrazce!	

Če	želite	pridobiti	informacije	o	bonusih	preko	pooblaščene	osebe,	
mora	ta	imeti	pri	sebi	osebno	izkaznico.	To	je		
potrebno	upoštevati	iz	varnostnih	razlogov.	Na	temelju	
mednarodne	poslovne	politike	pridobi	vsak	distributer,	ki	podpiše	
prijavnico	(pogodbo),	pravico	do	izdelkov	po	veleprodajnih	cenah	
neposredno	iz	pisarne.	Registrirani	distributer	postanete	s	prvim	
nakupom	ob	predložitvi	že	prej	predane	in	z	žigom	opremljene	
prijavnice	(2.	primerek)	in	izpolnjene	naročilnice.	

ProtI PravIlom
Nikoli ne kupujte oziroma prodajajte izdelkov po drugih 
elektronskih kanalih oziroma maloprodajnih enotah. Po 
pravilih Forever living Products namreč različni kanali 
elektronskih medijev štejejo za maloprodajne enote. 
Po veljavni poslovni politiki FlP je strogo prepovedana 
distribucija oziroma razstavljanje izdelkov ali tiskovin v 
maloprodajnih enotah. Elektronska distribucija izdelkov je 
dovoljena izključno preko spletne strani www.flpseeu.com.

obveščamo vas, da sprejemamo izključno lastnoročno 
podpisane pogodbe! vsak drug podpis šteje za ponarejanje 
dokumentov!

responzoriranje! 
Opozoriti	vas	želimo	na	pravila	v	zvezi	s	„ponovnim	
sponzoriranjem”,	ki	jih	najdemo	v	12.	poglavju	Poslovne	politike.	
Pomembno	je	vedeti,	da	možnost	responzoriranja	ni	samodejni	
proces,	temveč	ga	je	možno	uveljavljati	izključno	z	izpolnitvijo	
in	predajo	določenih	obrazcev	(izjava	o	responzoriranju,	nova	
prijavnica)	ter		ob	preverjanju,	ali	prosilec	ustreza	postavljenim	
pogojem.	Za	kršitev	Poslovne	politike	šteje,	če	kdo	ponovno	
vključi	že	registriranega	distributerja,	ne	da	bi	opravil	postopek	
responzoriranja.

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

obvestila
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•		Osrednja	pisarna	v	Budimpešti:	1067	Budapest,	Szondi	utca	34,	
tel.:	+36-1-269-5370.	Direktor	za	mednarodne	odnose:	Péter	Lenkey	

•		Prodajno	skladišče	v	Budimpešti:	
1183	Budapest,	Nefelejcs	u.	9–11,	
tel.:	+36-1-291-8995.	Regionalni	direktor:	Péter	Lenkey	

•		Pisarna	v	Debrecenu:	4025	Debrecen,	Erzsébet	u.	48,	
tel.:	+36-52-349-65	7.	Regionalni	direktor:	Kálmán	Pósa	

•		Pisarna	v	Szegedu:	6721	Szeged,	Tisza	Lajos	krt.	25,	
tel.:	+36-62-425-505.	Regionalni	direktor:	Tibor	Radóczki

•		Pisarna	v	Székesfehérvárju:	8000	Székesfehérvár,	Sóstói	út	3,	
tel.:	+36-22-333-167.	Regionalni	direktor:	Attila	Fődi

Svoje	cenjene	distributerje	obveščamo,	da	je	mesto	naše	
prireditve	Success	Day,	ki	bo	20.	oktobra	2007	ob	10.	uri,	Papp	
László	Sportaréna,	1143	Budapest	Stefánia	út	2.	Prisrčno	vabljeni!	
Izdelke	Forever	Living	Products	distribuiramo	s	priporočilom	
madžarske	zveze	zdravilcev.

Cenjeni	distributerji!	Prijavnici	tudi	v	prihodnje	priložite	
kopijo	podjetniške	izkaznice,	tudi	za	nazaj;	podjetja	naj	priložijo	
tudi	kopijo	prijave	dejavnosti	davčnemu	uradu.	Provizijo	vam	
v	bodoče	lahko	nakažemo	le	ob	predložitvi	teh	dokumentov.	
Madžarski	partnerji,	ki	želijo	izstavitev	računov	za	nakupe	na	
ime	lastnega	podjetja,	lahko	storijo	to	le	v	primeru,	če	bodo	naši	
pisarni	posredovali	vse	potrebne	izpolnjene	obrazce	oziroma	
kopije	poslovnih	dokumentov,	s	katerimi	dokazujejo	lastništvo	
v	podjetju.	Podrobne	informacije	so	na	razpolago	na	oglasnih	
deskah	naših	pisarn	oziroma	osebno	pri	naših	sodelavcih.	

Informacije	o	nakupu	z	ugodnostmi

Za	enostaven	nakup	z	ugodnostmi,	prosim,	upoštevajte	
naslednja	pravila:	

1.  Izjava:  Prosimo,	pozorno	in	točno	izpolnite	vsako	rubriko	
izjave.	Naši	sodelavci	pri	osebnem	prevzemu	preverijo	točnost	
podatkov,	vendar	pa	v	primeru	pošiljanja	po	pošti	to	ni	mogoče.	
Prav	zaradi	tega	prosimo,	pozorno	preverite	svoje	podatke,	saj	v	
primeru	napačne	izpolnitve	izjave	sistem	ne	bo	odobril	nakupa	
z	ugodnostmi.	

2.  Nakup: Pri	nakupu	bo	sistem	avtomatično	ponudil	maksimalni	
znesek	popusta	vsem,	ki	so	ustrezno	izpolnili	izjavo.	Nakup	
pomeni	ugodnost	oziroma	izplačilo	bonusa,	zato	je	pri	
osebnem	nakupu	potrebno	predložiti	osebni	dokument.	V	
primeru	skupinskega	nakupa	se	za	vsako	posamezno	osebo	
predloži,	k	vsakemu	naročilu	priloži,	pisno	pooblastilo	overjeno	
s	podpisom	dveh	prič.	Sodelavci	bodo	naročilo	sprejeli	le,	če	
bodo	izpolnjeni	vsi	navedeni	pogoji.	Brez	osebne	identifikacije	
oziroma	veljavnega	pooblastila	tudi	za	osebe,	ki	so	podpisale	
izjavo,	ne	bo	mogoče	izpolniti	naročil!

3.  Informacije: 	Sodelavci	v	prodajnih	skladiščih	posredujejo	
informacije	o	aktualnem	znesku	popusta	na	temelju	osebne	
predložitve	osebnega	dokumenta	oziroma	pooblastila.	

Tisti,	ki	že	imajo	izjavo,	ter	sodelavci,	ki	želijo	bonuse	dvigniti	tudi	
v	obliki	računa,	dobijo	informacije	o	točnih	zneskih	v	Budimpešti,	
v	Szondi	u.	34.

Informacija	našim	madžarskim	distributerjem	v	zvezi	z	možnostjo	
paketne	dostave	naših	izdelkov.	Na	ta	način	bomo	našim	
spoštovanim	distributerjem	naročilo	izpolnili	v	največ	dveh	dneh	
–	na	temelju	uskladitve	časa	dobave	na	katero	koli	točko	v	državi.	
Blago	se	mora	prevzeti	v	48	urah,	sicer	bomo	račun	in	pripadajoče	
točke	stornirali.	Cena	naročenih	izdelkov	in	dostavni	stroški	se	
poravnajo	ob	prevzemu.	V	primeru	nakupa	v	vrednosti	nad	eno	
točko	prevzame	stroške	dostave	naše	podjetje.	

Način	predaje	vašega	naročila:
–			po	telefonu,	kjer	boste	od	našega	sodelavca	dobili	točne	

informacije	o	vrednosti	naročila,	o	številu	točk	in	dostavnih	
stroških.	Telefonske	številke:	061-297-5538,	061-297-5539,	mobil:	
06-20/456-8141,	06-20/456-8149

–	preko	spletnega	naslova	www.flpshop.hu,
–	in	sedaj	že	tudi	po	SMS	na	številki	0620-478-4732.

telefonske številke zdravnikov svetovalcev:
dr.	Gabriella	Kassai:	+36-30-307-7426	
dr.	György	Bakanek:	+36-30-9428-519	
dr.	László	Kerekes:	+36-20-9-441-442	
dr.	László	Mezősi,	živinozdravnik:	+36-20-552-6792

OBVESTILA MADŽARSKIH PISARN

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

obvestila
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OBVESTILA SRBSKIH PISARN

•		Pisarna	v	Beogradu:	11000	Beograd,	Kumodraška	162,		tel.:	+381-11-397-0127
•		Pisarna	v	Nišu:	18000	Niš,	Učitelj	Tasina	13/1.	tel.:	+381-18-514-130,	

+381-18-514-131.	Delovni	čas:	ponedeljek	in	petek	od	11.	do	19.	ure,	
ostale	delavnike	od	9.	do	17.	ure.

•		Pisarna	v	Horgošu:	24410	Horgoš,	Bartók	Béla	80,		
tel.:	+381-24-792-195.	Regionalni	direktor:	Branislav	Rajić.	
Delovni	čas:	vsak	delavnik	od	9.	do	17.	ure.

–		Forever	Living	Products	Beograd	vam	ponuja	naslednje	storitve:	
naročanje	blaga	preko	telefona	–	Telecenter.	Blago	lahko	
naročite	na	naslednjih	številkah:	011/309-6382.	Delovni	čas	
Telecentra	in	beograjske	pisarne:	ponedeljek,	torek	in	četrtek	
od	12.00	do	19.30,	ostale	delavnike	od	9.00	do	16.30.	V	primeru	
telefonskega	naročila	se	blago	pošlje	naslovniku,	ki	je	naveden	
na	kodni	številki.	Plačilo	se	izvede	ob	prevzemu	blaga.	

–		Poštni	stroški	se	obračunajo	po	tečaju	Narodne	banke	Srbije	na	
dan	predaje	pošiljke.	Poštne	stroške	povrne	FLP	Beograd	le	v	

primeru,	če	vrednost	naročila	pod	eno	kodno	številko	presega	
vrednost	1	točke.	

–		Preko	telefona	ni	možno	včlaniti	novih	članov.	
–		Pri	telefonskem	naročilu	upoštevamo	le	naročila,	ki	so	bila	

oddana	do	25.	v	mesecu,	po	tem	datumu	lahko	naročila	oddate	
le	osebno	v	naših	pisarnah.	

–		Tudi	v	naših	pisarnah	v	Nišu	in	Horgošu	lahko	kupite	
propagandno	gradivo	in	obrazce	za	spreminjanje	podatkov.		

telefonska številka naših srbskih zdravnikov svetovalcev 
dr.	Biserka	Lazarević	in	dr.	Predrag	Lazarević:	+381-23-543-318
Naš	zdravnik	svetovalec,	dr.	Božidar	Kaurinović	pričakuje	vaše	klice	
ob	sredah	in	čertrtkih	med	12.	in	14.	uro	na	telefonski	številki	
+381-21-636-9575.

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

OBVESTILA NAŠIH PISARN V BOSNI IN HERCEGOVINI

 Pisarna v Bijeljini

•		Pisarna	v	Bijeljini:	76300	Bijeljina,	Trg.	Ðenerala	Draže	
Mihajlovića	3,	tel.:	+387-55-211-784,	+	387-55-212-606,	
faks:	+	387-55-21-780.	Delovni	čas	ob	delavnikih:	od	9.	do	17.	ure.	
Zadnji	delavnik	v	mesecu	od	9.	do	17.	ure.

•		Pisarna	v	Banja	Luki:	78	000	Banja	Luka,	Duška	Koščica	u.	22,	
tel.:	+387-51-228-280,	faks:	+387-51-228-288.	Regionalni	direktor:	
dr.	Slavko	Paleksić.	Delovni	čas	ob	delavnikih:	od	9.	do	16.30.	ure.

•		Pisarna	v	Sarajevu:	71000	Sarajevo,	Akita	Šeremeta	do	št.	10,	
telefon:	+387-33-760-650	oziroma	+387-33-470-682,	faks:	
+387-33-760-651.	Delovni	čas:	9:00	–	16:30,	ob	sredah:	12:00	
–	20:00.	Vsaka	zadnja	sobota	v	mesecu	je	delovna,	in	vsako	
zadnjo	soboto	imamo	v	pisarni	FLP	v	Sarajevu	Mini	Dan	uspeha.		
Regionalni	direktor:	Enra	Hadžović.	V		primeru	telefonskega	
naročila	v	bosanskih	pisarnah	Forever	Living	Products	kličite	
naslednje	številke	(ni	možna	registracija	novih	distributerjev	po	
telefonu):	+387-55-211-784	v	Bijeljini	in	+387-33-760-650	v	Sarajevo.

obvestilo sarajevske pisarne FlP:

–		Spoštovanim	uporabnikom	izdelkov	in	distributerjem	
sporočamo,	da	nam	je	od	septembra	na	razpolago	zdravnica	
svetovalka	v	Bosni	in	Hercegovini	telefonska	številka	zdravnice	
svetovalke:	dr. Esma Nišić: +387-62-367-545

–		Delovni	čas	ob	sredah	v	sarajevski	pisarni:	od	17.	do	19.30.	ure

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

OBVESTILA ČRNOGORSKE PISARNE

•		81000	Podgorica,	Serdara	Jola	Piletića	br:	20.	
tel.:	+381-081-245-402,	tel./fax:	+381-081-245-412.		
Regionalni	direktor:	Aleksandar	Dakić

telefonska številka naše črnogorske zdravnice svetovalke
dr.	Nevenka	Laban:	+381-69-327-127

obvestila
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FLP TV

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

10.00   Zsolt László Gecző  in Zsoltné László Gecző 
–Svoboda marketinškega sistema

10.20 Film o izdelkih – Pro6
10.25 Film o izdelkih – Nature’s 18
10.28 Film o izdelkih – Aloe2Go
10.30 Uvrstitve – Super rally
11.12 Koncert skupine Shadows Hungary Band
11.30  Dr. Terézia Samu – Pravljica čudežne aloje
11.55 Károly Léránt – Nemogoče ne obstaja
12.20  Michael Strachowitz – Uspešna gradnja mreže v FLP
13.20 Koncert – Lui 
13.40 Sonya Show 2005, Debrecen
14.25 Intervju z Mariann Szekér 
14.50 Glasbena skupina Rajkó
15.05  Predavanje – evropski podpredsednik Aidan O’Hare
15.25 Himna FLP
15.30  Predavanje – podpredsednik FLP Gregg Maughan
15.45 Koncert – Attila Pataky in skupina Edda
16.05  Pozdravni nagovor predsednika in generalnega 

direktorja FLP Rexa Maughana

16.35  Dr. Anna Schmitz – Mineralna voda Forever
16.55 Marketinški načrt FLP
17.15 Katrin Bajri – S sistemom do vrha
18.10  Ilona Bencze in Gábor Maros – Pesmi iz Cabaretta Bonbonier
18.30  Gabriella Dominkó – Vztrajnost, zanos, sodelovanje in vera
18.55  Piroska Hegedűsné Lukátsi – Uresničene sanje
19.30 Intervju – Péter Perina 
20.20 Holiday Rally – Poreč
21.20 Koncert – nova plošča skupine Borágó
21.40 Zsolt Fekete – Ujemi ritem
22.00  Zsolt László Gecző  in Zsoltné László Gecző –Svoboda 

marketinškega sistema
22.20 Film o izdelkih – Pro6
22.25 Film o izdelkih – Nature’s 18
22.28 Film o izdelkih – Aloe2Go
22.30 Uvrstitve – Super rally
23.12 Koncert skupine Shadows Hungary Band
23.30 Dr. Terézia Samu – Pravljica čudežne aloje
23.55 Károly Léránt – Nemogoče ne obstaja
00.20  Michael Strachowitz – Uspešna gradnja mreže v FLP

01.20 Koncert – Lui  
01.40 Sonya Show 2005, Debrecen
02.25 Intervju z Mariann Szekér
02.50 Glasbena skupina Rajkó 
03.05  Predavanje – evropski podpredsednik Aidan O’Hare
03.25 Himna FLP
03.30  Predavanje – podpredsednik FLP Gregg Maughan
03.45 Koncert – Attila Pataky in skupina Edda
04.05  Pozdravni nagovor predsednika in generalnega 

direktorja FLP Rexa Maughana
04.35 Dr. Anna Schmitz – Mineralna voda Forever
04.55 Marketinški načrt FLP
05.15 Katrin Bajri – S sistemom do vrha
06.10  Ilona Bencze in Gábor Maros – Pesmi iz Cabaretta Bonbonier
06.30  Gabriella Dominkó – Vztrajnost, zanos, sodelovanje in vera
06.55  Piroska Hegedűsné Lukátsi – Uresničene sanje
07.30 Intervju – Péter Perina
08.20 Holiday rally – Poreč
09.20 Koncert – nova plošča skupine Borágó
09.40 Zsolt Fekete – Ujemi ritem

spored tv FlP od 20. oktobra do 17. novembra 2007

OBVESTILA HRVAŠKIH PISARN

Hrvaški	Dan	uspeha	ob	rojstnem	dnevu	bo	27.	oktobra	2007	v	
Histrionski	dvorani	–	ilica	90.	–	(bivši	kino	Apolo	Britanac).

•		Pisarna	v	Zagrebu:	10000	Zagreb,	Grada	Mainza	21,	
tel.:	+385-1-390-9770,	faks:	+385-1-390-9771.	Delovni	čas:	
ponedeljek	in	četrtek	od	12.	do	20.	ure.;	
torek,	sreda	in	petek	od	9.	do	17.	ure.

•		Pisarna	v	Splitu:	21000	Split.	Križine	19,	tel.:	+385-21-459-262.	
Delovni	čas:	ponedeljek	in	četrtek	od	12.	do	20.	ure.;	
torek,	sreda	in	petek	od	9.	do	17.	ure.	
Regionalni	direktor:	dr.	László	Molnár	

–		Telefonska	naročila	lahko	sporočite	na	telefonsko	številko	00	385	
1	3909	773.	Če	vrednost	enega	naročila	preseže	1	točko,	plača	
stroške	dobave	blaga	FLP.	

–		Predavanja	o	marketingu	in	proizvodih	so	ob	ponedeljkih	in	
četrtkih	ob	18.	uri	v	osrednji	pisarni.

telefonske številke naših hrvaških sodelavcev zdravnikov
dr.	Ljuba	Rauski	Naglić:	+385-9151-76510
dr.	Eugenija	Sojat	Marendić:	+385-9151-07070

OBVESTILA SLOVENSKIH PISARN

•		1236	Ljubljana	Trzin,	Borovec	3,	tel.:	+386-1-562-3640.	
Delovni	čas	ob	ponedeljkih	in	četrtkih	od	12.	do	20.,		v	torek,	
sredo	in	petek	od	9.	do	17.	ure.	

•		Naslov	prodajnega	skladišča	v	Lendavi:	Kolodvorska	
14,	9220	Lendava.		Delovni	čas:	ponedeljek	od	12.	do	20.;	
torek	in	petek	od	9.	do	17.	ure.	
Regionalni	direktor:	Andrej	Kepe

Številka	Telecentra	za	naročanje	po	telefonu:	
+	00	386-1-563-7501

telefonske številke slovenskih zdravnikov svetovalcev 

dr.	Miran	Arbeiter:	+386-4142-0788
dr.	Olga	Čanžek:	+386-4182-4163

SPOROČILA KOSOVSKE PISARNE

www.fl pseeu.com  na internetu

•		Prishtina,	Rr.	Zagrebi	PN,	tel.:	+381-38-240-781.

obvestila

OBVESTILA ALBANSKIH PISARN

•	Albanija,	Tirana	Reshit	Collaku	96.	Villa	Forever	36.
Fax:	+355	4230	535

Regionalni	direktor:	Gergő	Géza	Kálovits,	tel.:	+36-20-5755-553



PUERTO VALLARTA je 
eksotično mesto, ki 
vsakomur ponuja nekaj 
posebnega. 

Ne boste razočarani če se odločite 
za plažo, lahko pa greste po 
nakupih, obiščete umetniške 
galerije ali izberete kopališče.  
Ob večerih lahko uživate pri 
večerji ob morju ter mariaških 
pesmih in latinskih plesih oziroma 
mehiški fiesti!

Lahko sodelujete pri opazovanju 
kitov, jahate, pričakujejo pa vas 

tudi vodni parki, različni športi in 
festivali! Zaželite si karkoli, Puerto 
Vallarta je idealno mesto za vas!

Silver Post Rally Tour
2,500 cc – Zberite 2,500 cc, tako 
se boste uvrstili na trip Silver Post 
Rally Tour– PLUS $1,000 žepnine 
za vsakega distributerja! 

5,000 cc - Zberite 5,000 cc, tako 
boste pridobili pravice na vse 
bonuse tistih ki so se uvrstili na 
raven 2,500 cc, – PLUS $1,000 
žepnine za vsakega distributerja 
(skupaj $2,000), posebno priznanje 
na Super Rally-ju, nadaljnje 
možnosti na mestu samem za 

pridobitev vrste VIP pri nakupu 
izdelkov! 

7,500 cc - Zberite 7,500 cc, tako 
boste pridobili pravice na vse 
bonuse tistih ki so se uvrstili 
5,000 cc-a - PLUS, $1,000 žepnine 
za vsakega distributerja (skupaj 
$3,000) ter posebno srečanje z 
vodstvom podjetja na Silver Post 
Rally Touru!

10,000 cc - Zberite 10,000 cc, 
tako boste pridobili pravice na 
vse bonuse tistih ki so se uvrstili 
7,500 cc - PLUS, za Vas pa bomo 
zagotovili tudi potovanje na Super 
Rally z Business Class-om!
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MISS FOREVER

13. septembra 2007 je v 
jugovzhodnoevropski regiji Forever 
Living več sto naših prekrasnih 
sodelavk nestrpno pričakovalo 
trenutek, da bi pokazale svojo 
lepoto profesionalni žiriji v 
Budimpešti, Beogradu, Bijeljini, 
Sarajevu, Zagrebu in Ljubljani. 
Prireditev se je vrtela okrog 
kolekcije Forever Sonya – frizerji, 
mojstri ličenja in stilisti so 
pomagali damam, da bi s svojo 
zunanjostjo očarale člane žirije. 
S to fotoreportažo vam želimo 
pričarati vzdušje tega dne in 
vam seveda predstaviti 
šestintrideset lepotic, ki so 
prišle v sklepni del, ki bo 17. 
novembra.

Miss Forever Evrope
Jugovzhodnoevropski regionalni polfinale
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Gyöngyi Kovács Sándorné Horváth Bettina Maksa
Eszter Szűcs

Kitti Kelemen

Dalma Resán
Zsuzsa Lázár Marija Janković

Marija Petrović Marija Minić

Polina Bule
Adrijana Strabić

Ana Sovinc
Mojca Fajc

Anja Grubišić
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MISS FOREVER

Petra Kulisics
Roxána Tóth

Nóra Nagy
Anett Kacsinta

Anett Farkas

Tanja Stanisavljević
Alexandra Stankić Sladjana Djurdjević

Maja Rogić
Tena Marićak

Sanja Gutić
Simić Jelena

Milica Jović
Marijana Ilić

Miljana Vulović

Mirjeta Hoxhallari

Aurora Kordha
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Takratni glavni urednik 
televizijskega dnevnika mi 
je predlagal dermatologinjo 

kozmetičarko Judit Olasz, ki se 
je že v devetdesetih ukvarjala 
z alternativnimi kozmetičnimi 
izdelki. Sama je pripravljala 
maske iz vrtnic, netreska, ognjiča 
in drugih naravnih učinkovin. 
Hkrati pa je v svojem salonu 
imela tudi najnovejše francoske 
in švicarske kreme in maske. V 
njenem prekrasno opremljenem 
kozmetičnem salonu sem prvič 
srečala nekronano kraljico sveta 
kozmetike, Estée Lauder, ki ima 
madžarske korenine.

Judit me je poučila, kaj in kako 
uporabljati za ohranitev prožnosti 
kože. Kozmetična industrija 
je šele pozneje ugotovila, kako 
pomembne so naravne učinkovine 
pri negi kože, tako je zdaj vse več 
takih proizvajalcev – predvsem 
francoskih, ki so bili vedno med 
vodilnimi na tem področju, sledijo 
pa jim tudi Španci in Nemci, ki že 
izdelujejo alternativne kozmetične 
pripravke.

Nekaj let pozneje sem se ob službi 
začela ukvarjati z marketinškim 
sistemom nekega ameriškega 

podjetja, obiskovala sem 
kozmetične tečaje in propagirala 
kozmetične izdelke podjetja, 
vendar pa jih sama nisem mogla 
uporabljati. Ta neuspeh me je 
spremljal še leta, zato sem bila 
neverjetno zadržana, ko mi je 
soprog podaril črno škatlo, polno 
kozmetičnih izdelkov. Zahvalila sem 
se mu, vendar škatle vsaj še pol leta 
nisem odprla. Moje ravnodušnosti 
ni spremenilo niti dejstvo, da je bil 
v tem času moj soprog, Imre Papp, 
vse uspešnejši v FLP. Še danes ne 
vem, kako naj se mu oddolžim in 
zahvalim za njegovo neverjetno 
vztrajnost.

Kot vodja regionalnega 
televizijskega studia sem v tistem 
obdobju, pod stalnim stresom, 
delala tudi po 10 do 12 ur na dan 
in so se seveda na mojem čelu 
začele pojavljati prečne gube. Moja 
koža je bila dokaj suha, ponekod po 
obrazu z mastnimi predeli, moje oči 
so izjemno občutljivo reagirale na 
vse alergenske snovi. 

Potem sem se spomnila škatle, ki 
je ležala nekje v kopalnici. Odprla 
sem jo, preizkusila izdelke in bila 
presenečena, ko so moje gube po 
uporabi izdelkov FLP začele bledeti, 

Celovita nega kože 
z naravnimi kozmetičnimi pripravki

 ANIKÓ  PÉTERBENCZE
soaring	managerka

S	profesionalnimi	kozmetičnimi	izdelki	
sem	se	prvič	srečala	leta	1990.	Takrat	sem	
kot	napovedovalka	in	novinarka	začela	
delati	na	televiziji,	to	pa	me	je	spodbudilo,	
da	sem	začela	več	pozornosti	namenjati	
svojemu	videzu.	

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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potem pa postopoma izginile. 
In kako drage kreme sem nekoč 
uporabljala! Prej je bila moja 
koža problematična, včasih me je 
srbela okoli nosu, in ta neprijeten 
občutek je kar izginil, imela 
sem občutek, da se je moja koža 
pomladila. Za vse to se moram 
zahvaliti kozmetičnim izdelkom 
FLP oziroma miselnosti, da se 
lepota začenja z zdravjem. 

V osebi dr. Sándorja Milesza, 
ki je vodja FLP Madžarske in 
južnoslovanske regije z blizu 
štiridesetmilijonskim trgom, pa 
sem spoznala človeka, ki z resnim 
strokovnim znanjem in neverjetno 
predanostjo ureja dovoljenja in 
distribucijo prehranskih dopolnil, 
hkrati pa z veliko empatije vodi tu 
kozmetično industrijo FLP.

Lepota je bila po starih pisnih virih 
vedno povezana z duševnim in 
fi zičnim zdravjem.

Od antike so znane lepotice, kot 
so bile faraonka Hatšepsut iz 15. 
stoletja pred našim štetjem, pozneje 
pa tudi Kleopatra in Nefretiti, 
uporabljale darove narave, tiste 
naravne učinkovine, ki jih najdemo 
tudi v izdelkih FLP. Mednje spada 
tudi Aloja Barbadensis Miller.

Vendar se pa v boju za preživetje v 
21. stoletju vse prevečkrat zgodi, 
da se ohranjanje zdravja in lepote 
potisne v ozadje.

Stanje slabša dejstvo, da nas 
namesto zraka, polnega 
ozona, obdaja ozračje, ki 

je polno svinca. Zaradi gostega 
cestnega omrežja in zračnih 
koridorjev je območje Karpatske 
doline še posebej onesnaženo. 
Ozonska plast je zlasti tanka nad 
madžarskimi območji, ozonski 
sloj se nenehno tanjša, kar pa 
pomeni, da nas vse manj varuje 
pred škodljivimi atmosferskimi 
vplivi, k temu pa moramo dodati 
še globalni učinek, ki izvira iz 
vse večjih količin ogljikovega 
dioksida. Štirideset odstotkov 
pragozdov, ki so pljuča planeta, 
je že posekanih, dnevno se zaradi 
interesov posameznikov oziroma 
mednarodnih podjetij poseka 
gozd v velikosti nogometnega 
igrišča. Dokler en sam sadež 
kivija prispe iz Nove Zelandije v 
Evropo, pride v zrak petkrat toliko 
ogljikovega dioksida, kot je teža 
samega sadeža. To pa le povečuje 
toplogredni učinek. Tudi z našo 
prehrano so težave. Po študiji, ki je 

bila opravljena v okviru Evropske 
unije, je Madžarska na drugem 
mestu glede slabe kakovosti 
živil. Evropejci pojemo letno 6 
do 7 kilogramov aditivov! Med 
vodilnimi smo tudi pri potrošnji 
antibiotikov. Večinoma tudi 
nezdravo živimo, se malo gibamo 
in pijemo premalo tekočine.

In kakšne so posledice?

Devetdeset odstotkov Madžark 
ima dehidrirano kožo. In to nima 
nobene zveze s tem, ali je koža 
suha, mastna oziroma mešana. 
Vendar, ni še treba obupati, rešitev 
obstaja!

Ko smo opravili vse to, se lotimo 
nege kože!

Lepota	=	zdravje

Zdravje	=	lepotaCelovita nega kože 
z naravnimi kozmetičnimi pripravki

Splošni vzroki za 
težave s kožo
•  KLIMATSKO-zemljepisne	

razmere
•  PITJE PREMAJHNIH KOLIČIN 

TEKOČIN
•  POMANJKANJE GIBANJA
•  NEPRAVILNE PREHRANSKE 

NAVADE	(dodatki,	barvila)
•  SOCIALNE RAZMERE	(zasebne	

težave,	eksistenčni	problemi,	
seksualne	težave,	stres)

Pogoji za zdravo 
lepoto

1.  GIBANJE	v	zdravem	okolju,	
dnevno	vsaj	dvakrat	po	
dvajset	minut

2.  PITJE	ustrezne	količine	
TEKOČIN	primerne	kakovosti

3.		Opustitev	NEPOTREBNIH 
ZDRAVIL

4.  RAZSTRUPITEV 
Clean	and	lean,	Čaj	Aloe	
Blossom	Herbal	
+	Gel	aloje	vere

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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R3 Factor
Sestavine:
•  alfa-hidroksidna	kislina	

–	naravna	rastlinska	sadna	
kislina,	pomoč	pri	odstranitvi	
poškodovane	povrhnjice;	

•  glikolova	kislina	–	sladkorna	
trstika;

•  citronska	kislina	–	citrusi;
•  vinska	kislina	–	grozdje;
•  jabolčna	kislina	–	jabolka;
•  vitamin	E	–	tokoferolacetat	

močno	zavira	staranje	kože,	
preprečuje	poškodbe	celične	
membrane;

•  vitamin	C;
•  vitamin	A;

•  aloja	vera	–	pomoč	pri	
prenosu	učinkovin	v	globlje	
plasti	kože;

•  natrijev	hialuronat	
–	intenzivno	vlaženje;

•  linolinska	kislina	–	
preprečuje	izgubo	vlažnosti.

	
Uporaba:
1.		za	suho	kožo,	ki	ji	

primanjkuje	površinske	
oziroma	globinske	vlage;

2.		za	mlahavo,	nagubano	kožo;
3.		za	močno	mastne	površine.

Alpha-E Factor za »turbo vlaženje«
Sestavine: 
•  stabilizirana	aloja	vera;
•  vitamin	E	–	tokoferol	acetat;
•  vitamin	A;
•  vitamin	C;
•  olje	borečevega	semena	–	koži	zagotavlja	gama	linolinsko	kislino,	ki	

zavira	izgubo	vlage;
•  bisabolol	–	izvleček	kamilice,	blaži	vnetja;
•  lecitin	–	antioksidant,	mehča	kožo;
•  izvleček	kokosovega	olja	–	capric	triglicerid	močan	vlažilni	učinek;
•  izvleček	sojinega	olja	–	močan	vlažilni	učinek.

Uporaba:
1.	dehidrirana	površina	na	koži	različnega	tipa;
2.	globinsko	pomanjkanje	vlage	na	koži	lica;
3.	preprečevanje	nastanka	gub;
4.	zaviranje	nastajanja	gub;
5.		v	posameznih	primerih,	s	kompleksno	nego,	tudi	zaustavitev	

nastajanja	gub;
6.	odprava	suhosti	kože	v	menopavzi;	
7.	poškodba,	sledovi	operacij	na	obrazu	oziroma	drugje	po	telesu;
8.	odstranjevanje	poporodnih	strij;	
9.	nega	občutljivih	bradavic	med	dojenjem.

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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Forever Epiblanc
Sestavine:
• 	arbutin	–	gornik;
• 	rumex	oxidentalis	–	kislica;
• 	vitamin	E;
• 	aloja	vera.

Uporaba
1.	odprava	rjavih	lis;
2.	odprava	poškodovanih	površin;
3.	najstniške	težave	s	kožo;
4.	sledovi	operacij.

Torej, naša prva naloga naj bo 
zagotoviti ustrezne količine vlage, 
hidratacija. Na srečo imamo na 
razpolago »turbo vlažilnike«, in 
sicer ALPHA-E Factor in R3 Factor. 

Njuna skupna uporaba je pravi 
serum, saj prodreta tudi do 
globin najbolj izsušene kože in 
lahko z njihovo redno in trajno 
uporabo dosežemo izjemne 
rezultate pri trideset- oziroma 
štiridesetletnicah oziroma tudi pri 
starejših generacijah. 

Pred pol leta se je pri meni najavila 
gospa pri petinpetdesetih, naj ji 
pomagam, saj zaradi vratnih gub 
hodi med ljudi le še ovita v šal. Po 
šestih mesecih redne nege in uporabe 
pripravka Alpha-E Factor srečna 
razkazuje svoj vrat in dekolte. 

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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Že leta organiziram 
kozmetične predstavitve 
v Budimpešti in drugod 

po državi. Do zdaj sem imela 
priložnost negovati kožo vsaj 
tisoč ženskam. Velikokrat sem 
srečevala hude težave, neprijetne 
napake kože. 

Nekaj primerov: zaradi jemanja 
steroidov je štiridesetletna ženska 
trpela za hudimi spremembami 
kože, vendar svojih težav, kljub 
uporabi različnih kozmetičnih 
pripravkov, ni uspela rešiti. 
Pripravek Epiblanc je v dveh 
tednih uspel odpraviti poškodbe 
povrhnjice.

Z redno uporabo pripravkov 
Alpha-E Factor in Epiblanc smo pri 
tridesetletnici skorajda popolnoma 
odpravili sledi operacije, opravljene 
pred veliko leti.

Najboljše rezultate pa smo dosegli 
pri najstnikih in najstnicah. V 
tej življenjski dobi so še posebej 
aktivne žleze lojnice, kar pa pripelje 
do različnih vnetij. Za odpravo teh 
težav je treba poleg prehranskih 
dopolnil, ki vsebujejo beta karoten, 
vitamin E in selen, poseči po 
pripravkih Activator in Epiblanc, 
morebiti dodati še Mask powder, in 
rezultat bo tu. To dokazujejo tudi 

moje družinske izkušnje; 
moji trije sinovi, 21-letni 
Dániel, ki je že manager, 16-letni 
Gergely in najmlajši, 13-letni Máté 
prav tako uspešno uporabljajo prav 
te izdelke.

Izdelki FLP za nego kože so 
profesionalni kozmetični pripravki, 
saj vsebujejo vse pomembne 
učinkovine/poseben osnovni 
kolagen, elastin, hialuron, vitamin 
E. Menim, da spadajo kozmetični 
izdelki FLP med vodilne svetovne 
kozmetične znamke. 

Svoje mnenje utemeljujem s tem, 
da vsebujejo izdelki FLP podobne 
dobre in celovite pripravke, kot vse 
vodilne svetovne znamke, njihova 
izjemna prednost pa je v tem, da 
vsebujejo stabilizirano alojo vero, 
ki se neposredno vgrajuje v celice 
in se absorbirajo štirikrat hitreje od 
vode, sežejo do sedme plasti, to pa 
pomeni, da so sposobne prenesti 
do celic več kot dvesto štirideset 
vrst fi tokemičnih snovi iz aloje 
vere. Izdelki ne vsebujejo ničesar, 
kar bi povzročalo alergijo, zato so 
uporabni pri še tako občutljivi koži. 

V minulih štirih letih nisem srečala 
niti ene ženske, pri kateri bi kateri 
od izdelkov povzročil neželene 
spremembe oziroma težave. 

Posebna prednost pri uporabi 
kozmetičnih izdelkov FLP pa je, da 
je na razpolago neverjetna paleta 
naravnih prehranskih dopolnil, 
kar omogoča ne le zunanjo nego, 
temveč tudi notranjo pomoč pri 
zagotavljanju lepe in zdrave kože.

Dejstvo je, da sama ne bi mogla 
več brez izdelkov, ki kožo naredijo 
mlado in brez gub, postali so 
del mojega življenja in bi rada 
pomagala vsem ženskam, da bi 
imele prožno, mladostno in svežo 
kožo. Pomembno je, da smo tudi 
v zrelih letih zadovoljni s seboj, saj 
bodo tako srečni tudi naša družina, 
naši najdražji.

To delo me navdaja s srečo, moj 
vzor je oseba, ki je razvila te izdelke 
skupaj s svojimi strokovnjaki, v 
svojem podjetju. 

Rex Maughan, direktor generalni 
direktor našega podjetja, 
nam je vsem v vzor s svojo 
neverjetno vitalnostjo, sodobnim 
humanizmom ter pravilnim 
mentalnim in fi zičnim življenjskim 
slogom.
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Kaj naj rečem? Še zdaj me 
spreletava srh, ko se spomnim 
tistih trenutkov. Bilo je 

nepozabno doživetje. Bila sem tako 
ganjena, da sem se pozabila ustaviti 
za posnetek. Pa nič zato, Rex je bil 
tam, z nežnim gibom me je ustavil, 
pokazal na fotografa, me pritegnil 
k sebi in se ves čas smehljal. Jaz pa 
sem se bojevala s solzami. Le stiskala 
sem šopek v roki in pomislila, da 
sanjam, da se bom kmalu zbudila in 
ugotovila, da so to sanje.

Vendar pa nisem sanjala. Rex je stal 
poleg mene, me objel okrog ramen, 
stisnil roko in se smehljal. Pogledala 

Postala sem 
direktorica

 ÁGNES HORDÓS
managerka

Prispela sem do mejnika, kamor prispejo vsi, ki ne 
odnehajo: postala sem managerka. 26. maja 2007 mi 
je managersko priponko orla predal sam predsednik 
generalni direktor podjetja Forever Living Products 
International, gospod Rex Maughan.

sem na svojo priponko in se spomnila 
besed svoje višje sponzorke Tece 
Hermanove: »Tako lepa je nova 
priponka. Moraš jo imeti, ti si jo 
zaslužiš!« Hvala, Teca. Res je: krasna 
je nova priponka.

Morala sem doseči managersko 
raven, prav zdaj sem jo morala 
doseči. Bil je pravi čas. Zdaj ko 
Forever Living Products Madžarske 
slavi deseto obletnico, zdaj ko nas je 
obiskal Rex Maughan. Ne prej, ne 
pozneje, prav zdaj.

Ko sem marca 2003 podpisala 
pristopno izjavo, sem imela pred 
sabo eno samo misel: stopiti iz stanja 
»zizi«. (Kaj je to stanje »zizi«? Ko si 
jezen tudi nase. Ko ti nič ni všeč, 
ko ti nič ni prav. Ko si jezen na ves 
svet, najbolj pa sam nase. Ne maraš 
nikogar, čeprav vzroka za to ne 
poznaš. Skratka: preobremenjenost, 
preutrujenost, nestrpnost. Skratka, 
ko si »ZIZI«.)

Torej, prav v takem stanju sem na 
neki prireditvi prvič slišala za alojo 
vero. Prav vidiš, dragi bralec, takrat 
sem prvič slišala besede aloja vera. 
Do takrat pojma nisem imela o 
tem, da o izdelkih oziroma podjetju 
Forever Living Products sploh ne 
govorim.
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tam v Egerju, da bom naredila. 
Nisem vedela, kdaj, niti tega, kako, 
vendar sem vedela, da bom naredila.  

Vrnimo se v Eger. V drugem 
odmoru sva se že pogovarjala 
z Bencejem. Zvečer smo ostali, 
prespali smo v hotelu. Zajtrk smo 
pojedli ob Bencejevi mizi in se 
dolgo pogovarjali o življenju. Tamás 
Koppány je previdno vprašal: 
»Bence, kaj je bolj donosno, zdravje 
ali zavarovalništvo?« Odgovora ne 
bom zapisala. Dragi bralec, kar sam 
ugani. Toliko ti bom pomagala, da 
je priponko supervisorja ob desetem 
rojstnem dnevu Forever Living 
Products Madžarske Tamás Koppány 
prejel od Rexa Maughana. Poznam 
ga že petindvajset let. 

Tako ganjenega in ponosnega ga še 
nisem videla. Je skromen, tih človek 
z veliko znanja in potrpežljivosti. 
Vendar pa je o tem dogodku ponosno 
pripovedoval svojim staršem. 
Staršem, ki so ga vzgojili v takega 
človeka. Hvaležna sem njegovim 
staršem, lahko so ponosni na svojega 
sina. Zasluži si to.

Če pa boš sedaj pomislil dragi 
bralec, da je pozneje vse šlo po 
maslu, se motiš. Ni šlo tako. Prišle 
so okoliščine. Saj veš »vsi imamo 
okoliščine«, kot po navadi pravi 
Mária Szeghy. Tudi jaz sem jih imela. 

Vrnila sem se na vrtiljak, kot 
suženj delala v svojem podjetju 
– namesto da bi gradila svoj posel 
FLP. Zakaj? Zaman je temeljilo 
moje podjetje na dobrih temeljih, 
okoliščine, gospodarsko stanje je 
bilo in je še danes neugodno. Vendar 

Iz rok Évike Baloghove sem vzela 
knjigo »Čisto in preprosto« in jo 
hotela takoj prebrati. Vendar je nisem 
mogla. Pa ne zato, ker je bila zabava, 
preprosto mi ni hotela dati knjige. Ni 
hotela, da bi jo opazili tudi drugi.

Vendar nisem bila zaman »zizi«. Sredi 
zabave je bil »zaklad« na dnu moje 
torbice. Tako je, zaklad. Zame že. 
Potem pa je ta knjiga postala moja 
biblija. Kot relikvijo jo imam v omari 
in je za vse moje sodelavce obvezno 
branje. Vsem supervisorjem, ki se 
uvrstijo v moji liniji, podarim prav 
to knjigo. Ne samo zato, da bi jim 
pomagala pri delu, temveč tudi zato, 
da bi ne prišli v stanje »zizi«.
Čez nekaj dni sta Évike Balogh in 
Zsolti Róth pri meni organizirala 
predstavitev izdelkov. 

Zaklad sem morala vrniti – vendar 
nič zato – vmes sem že imela drugega 
– in skupaj s Tamásom Koppányom 
sva lahko tudi fizično spoznala 
izdelke. Predstavitev se je končala 
z naročilom dveh touch paketov 
in še nekaj izdelkov, potem pa sem 
začela še bolje spoznavati izdelke 
in nabirati izkušnje. (Takrat temu 
seveda še nisem tako rekla.) Imena 
Ginkgo Plus tedne in tedne nisem 
znala izgovoriti. Pa sem veliko vadila. 
Zdaj že gre. Tudi v sanjah poznam 
lastnosti izdelkov. Kot je rekla Teca 
Hermanova: »Samo pritisnem na 

tvoj gumb in kar pritečejo znanje, 
informacije.«

Ne skrivam, rada imam informacije. 
Preberem veliko knjig. Knjige in 
informacije me pripeljejo do izvira 
in če si dovolj žejen, da bi pil, boš 
dosegel uspeh. Če spremeniš svoje 
območje ugodja, spremeniš svoje 
življenje – to so besede Márti Bakó.

Rada imam knjige, ki jih je napisal 
Bence Nógrádi. Jasno. Na njegovem 
predavanju v mestu Eger sem vrela 
kot višnjeva marmelada. Kaj hoče ta 
tip? Zakaj moram svoj čas zgubljati 
in poslušati take naduteže? In za 
toliko denarja! 

Take in podobne misli so rojile po 
moji glavi – sploh izraz: rojile ni 
primeren – bila sem razdražena, in 
to tudi jasno povedala. Potem pa je 
spet prišla Teca Hermanova in me 
pomirila: »Počakaj do konca. 
Ne bo ti žal!«

In res mi ni bilo žal. Od takrat, če 
je le mogoče, grem na vsa Bencejeva 
predavanja. Vse njegove knjige so na 
moji polici. Velikokrat jih odpiram. 
In vsakič ko odprem njegovo knjigo, 
me pozdravijo prijazne besede iz 
njegovega posvetila. Hvala, Bence. 
Hvala za lepe besede in spodbudo. Ti 
verjetno takrat še nisi vedel, vendar 
pa sem se jaz odločila prav takrat, 

»Ni treba dokazovati, 
da si človeško srce 
najbolj želi priznanja in 
spoštovanja!«
Margery Wilson
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mi je že jasno, da to ne velja za 
vse posle. Marketinški načrt FLP 
– zame najlepša slika (to so beseda 
Zsolta Rótha) – mi je dokazal, da 
moram v drugo smer, na pravo pot. 
Marketinški načrt Rexa Maughana je 
bil zemljevid, ta slika pa je bila zame 
pravi smerokaz.

Moja pot ni bila običajna. 
Bila sem na vrhu, potem pa spet 
padla. In to velikokrat. Ko se zdaj 
spominjam preteklosti, morda je 
bilo več padcev. In ovir. 

Vendar je vedno bila blizu Teca 
Hermanova, prvakinja spodbujanja, 
ki je kot skrbna mati vedno vedela, 
kdaj me mora poklicati po telefonu 
oziroma povabiti k sebi. In jaz sem 
šla. Šla sem po nalivu v Sarlóspuszto, 

»Voditi podjetje je podobno kot graditi ladjo. 
Ljudje morajo verjeti, da nas na drugi strani 
morja čaka nov svet, ki ga moramo 
skupaj odkriti.«

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV

da bi spoznala Márti Bakó in dr. 
Dusána Kovácsa, da bi slišala Erzsike 
in Gézo Csürkeja, da bi se spet kaj 
naučila od Jánosa Tamása, da bi 
izvedela od Zsolta Levelekija, kako 
naj porazdelim svoj denar oziroma 
koliko moram delati, da bi postavila 
temelje za svoje cilje. (Zame, ki sem 
končala ekonomsko fakulteto, je bilo 
to predavanje izjemno poučno. In ne 
le poučno. Več kot to.) Hvala jim.

V Sarlóspuszti, pozneje pa v 
Lakitelku, sem dobila nov zagon, saj 
sem se od Mikija Berkicsa naučila, 
kako je treba ljudi povabiti v posel. 
Nihče se ne rodi kot strokovnjak. 
Tudi tega se moramo naučiti. In se 
lahko naučimo.

Maja 2005 mi je eden stalnih kupcev 
predal telefonsko številko in rekel: 
»Pokliči, radi bi kupili izdelke.« 
Poklicala sem Eszter Tóth – sestro 
Lacija Tótha – in šla k njenemu tastu. 

Predstavitev izdelkov je sicer 
neslavno propadla, vendar pa 
sem spoznala Lacija Tótha in 
Eriko Péczer, kjer je bila uspešna 
predstavitev s touch paketom (saj 
veš, stvar se posnema) in je nastala 
kakovostna, pridna skupina. 

Laci Tóth in Erika Tóthné Péczer 
zelo skrbno in premišljeno gradita 
svoj posel. In uspeh je seveda tu. 
Ob desetem rojstnem dnevu sta tudi 
onadva od Rexa prejela managersko 
priponko orla. 

Sta prva dragulja v moji priponki. 
Njuno pridno delo je rodilo sadove, 
njuna skupina se lepo razvija in širi. 
Ponosna sem nanju in na celotno 
njuno skupino.

Seveda pa moram omeniti tudi 
druge. Moji stalni kupci, na katere 
lahko zmeraj računam. Distributerji, 
ki mi stojijo ob strani, tudi takrat, 
ko sem potrebovala še tistih nekaj 
točk za raven assistant managerja 
oziroma managerja. Hvala vam. 
Računam na vas tudi v prihodnje, 
storila bom vse, da boste tudi vi čim 
prej dosegli višje ravni.

Pot je bila seveda težka, morda je 
tudi danes taka, vendar že vidim 
avtocesto. Cilj je zastavila moja višja 
linija, Teca Herman, jaz pa sem 
obljubila, da ga bom dosegla. Le od 
mene je odvisno.

Medtem ko pišem te vrstice, mi je na 
koleno sedla pikapolonica. Odprla 
bom okno, da bo lahko odletela. Že 
leti. Pozna svojo nalogo.  

In TI, ki bereš te vrstice
ALI POZNAŠ SVOJO NALOGO?



Ko gre za varstvo okolja in negovanje naravne 
dediščine, se v Združenih državah ime Rexa 
Maughana že leta omenja med tistimi, ki 
predano sledijo temu nazoru. Petinštirideset 
Forever Livig Resortsov je že pridobilo certifikat 
ISO 14001, ki tudi na mednarodni ravni 
dokazuje, da deluje organizacija v skladu s 
predpisi EMS (Environmental Management 
System), kar pomeni, da se drži predpisov in ne 
obremenjuje okolja. Ponosno vas seznanjamo, 
da je ekskluzivni proizvajalec izdelkov Forever 
Living Products, podjetje Aloe Vera of America 
(AVA) pridobilo certifikat ISO 14001. Podjetje smo 
registrirali julija 2006 in smo maja 2007 v New 
Orleansu, od Urada za varstvo okolja Združenih 

držav (United States Environmental Protection 
Agency – EPA) prejeli to dokazilo odličnosti. Z 
vsemi sredstvi si prizadevamo za ohranjanje 
našega okolja, v minulih dvanajstih mesecih 
smo količino trdnih odpadkov znižali za kar 3,5 
milijona kilogramov. 

Aloe Vera of America (AVA) si prizadeva 
pridobiti tudi certifikat OHSAS 18001, ki določa 
stroge pogoje za varstvo zdravja in varnosti na 
delovnem mestu. V pogledu zdravja in varnosti 
na delovnem mestu zaenkrat ni certifikata ISO, 
saj je pristojni organi še niso uspeli dogovoriti o 
sistemu ki bi bil splošno sprejet po vsem svetu. 
OHSAS je britanski sistem standardov, podjetja 

ki delujejo v Združenih državah pa morajo 
zadovoljiti tudi predpise sistema US OHSA. Ob 
vseh navedenih pa je naše podjetje pridobilo 
tudi certifikat za zagotavljanje kakovosti ISO 
9001-2000.

Po registriranih podatkih je naše podjetje edina 
družba v Združenih državah ki je pridobila 
certifikat vseh treh sistemov standardov. S temi 
dejstvi želimo le pokazati, da sta tako podjetje 
Forever Living Products kot Aloe Vera of America 
storila vse za varstvo okolja ter za zdravje in 
varnost zaposlenih, hkrati pa predano in uspešno 
uresničuje vse predpise povezane s proizvodnjo 
izdelkov najvišje kakovosti. 

Založnik: Forever Living Products  Magyarország Kft.
Uredništvo: FLP Magyarország Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Faks: (36-1) 312-8455

Glavni urednik:  Dr. Sándor Milesz
Uredniki: Valéria Kismárton, Angéla Veress, Zsuzsanna Petróczy, Sándor Rókás

Tiskarska dela:  Tipofill 2002 kft.
Tehnična urednika: Richárd Teszár, Gábor Buzássy

Tiskarna:  Veszprémi Nyomda Zrt. Izide v 50 250 izvodih
Pisci člankov nosijo vsakršno odgovornost za svoje članke. Vse pravice pridržane!

Prevajalci, lektorji: albanski: Dr. Marsel Nallbani – hrvaški: Darinka Aničić, Žarko Anić Antić  
– srbski: Ottília Tóth-Kása, Balázs Molnár, Dragana Meseldžija – slovenski: Jolanda Novak Császár, Biro 2000 Ljubljana

Kolofon
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Hotel Kastély Szirák**** 3044 Szirák, Petőfi u. 26.

Dvorec v Sziráku je bil 
zgrajen sredi 18. stoletja. 
Dvorec Teleki, ki se skriva 
med stoletnimi drevesi, 
je eden izmed biserov 
Madžarske, kjer je bil 
pred kratkim  urejen tudi 
wellness center. Tako to 
mesto postaja čedalje bolj 
priljubljena točka potnikov, 
poslovnežev, turistov, 
športnikov in celo lovcev, 
ki lovijo na tistem 
območju ter si želijo 
zdravja in lepote.

In še več: 
presenečenje ob prihodu ter ena ura 
vožnje s konjsko vprego, pozimi s 
sankami !!!

Namestitev v dvoposteljni sobi v 
glavni stavbi s prihodom v nedeljo
–  32.850.- Ft/2 noči/2 osebi z zajtrkom!

oziroma
–  43.800.-Ft/3 noči/2 osebi 

z zajtrkom!

dvoposteljna soba s kopalnico v 
stranski stavbi z nedeljskim prihodom
–  24.750.-Ft/2 noči/2 osebi z zajtrkom 

oziroma
–  33.000.-Ft/3 noči/ 2 osebi z 

zajtrkom
 

Možnost namestitve dodatne postelje za 
3.500.-Ft/osebo z zajtrkom, otroci do 
desetega leta brezplačno!
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Lepotni center v dvorcu

Prisrčno pričakujemo 
drage goste!

 Usposabljanja za različne skupine v 
odličnem okolju, z možnostjo nočitve 
do sedemdeset oseb. 

Običajno potekajo ta usposabljanja in 
kozmetična izobraževanja dva dni, z 
eno nočitvijo. 

Posebne ugodnosti za sodelavce FLP, 
11.000.-Ft+ddv/oseba, kar vsebuje 
nočitev, zajtrk, kosilo in večerjo. 

Uporaba tehnično opremljenih 
dvoran je BREZPLAČNA! 
 
Storitve:
Brezplačne: SONYA SPA - savne, 
bazeni z valovi, peneče kopeli, solna 
kabina, teniško igrišče!
Proti plačilu: SONYA Wellness 
- masaža, kozmetika, frizer, jahanje, 
igralnica - kegljišče, biljard, namizni 
nogomet, tajfun miza

E-mail: kastelyszirak@globonet.hu Telefon / Fax: 06-32-485-300
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