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Žal moram mesec začeti z žalostno novico: zapustil nas je moj dragi prijatelj, Guy de la Poterie, ki je bil 25 let 
član ekipe Forever. Po tej poti bi rad izrazil svojo globoko bolečino in sožalje njegovi dragi družini. Guy de la 
Poterie je bil državni direktor in član Eagle Summita. Dosegel je uspehe, o katerih jih veliko le sanja. Dragi moj 

prijatelj, pogrešali te bomo.

Komaj par tednov, da sem spet doma, pa sem že imel priložnost udeležiti se fantastičnega super relija v Denverju. 
Veliko vas je menilo, da je bil ta najveličastnejši od vseh dozdajšnjih relijev. Upam, da bom vsako leto poslušal kaj 
podobnega, saj se naša ekipa prizadeva storiti vse, da bi vam pričarala nepozabne dneve. Iščemo nove in nove priložnosti 
za popularizacijo Forever, da bi naše sporočilo prišlo do čim več ljudi. Letos smo v ta namen uporabili tudi internet: s 
pomočjo tehnike smo vse tri dni poročali o dogodkih. 
Letos smo predstavili nekaj prav izjemnih novih izdelkov. Iskreno verjamem, da bo  ARGI+ nov mejnik našega 
podjetništva in da bo v kratkem eden najbolj prodajanih izdelkov. Nestrpno pričakujem tudi predstavitev energijskega 
napitka FAB: za Forever odpira pot do novih generacij. Ob dozdajšnjih fantastičnih izdelkih se bo na nebu Forever 
pojavil kot nov barvni spekter.  Čim več boš izvedel o teh izdelkih in to svoje znanje podelil s čim več ljudmi, tem večji 
napredek bo v tvojem poslu. 
Rad bi čestital dvema zakoncema, novim distributerjem, ki so tudi v letu 2010 dokazali, da mej ni!  Prva sta Vadimir 
in Elvira Nabokov iz Kazahstana. V letu 2009 sta dosegla 1.283 kartonskih točk. Bila sta zelo blizu uvrstitve na 
motivacijski reli. Bilo jima je jasno, da je udeležba na reliju pomembna za njun posel, zato se je Vladimir potrudil, da 
sta bila s sinom v Dallasu. Ta izkušnja je zanj pomenila tako inspiracijo, da je z vso paro začel nadaljnje razvijanje 
podjetništva in sta v tem letu dosegla zastavljeni cilj, tj. 1.614 kartonskih točk. Ob taki bojevitosti lahko mirne duše 
ugotovimo, da mej preprosto ni.
Toda več je takih, kot je Vadimir. Anna in Patrick Carton iz Irske sta leto 2009 sklenila s 1.000 kartonskimi točkami. 
Tudi onadva sta čutila, da je udeležba na super reliju pomemben mejnik njunega podjetništva, zato sta podobno kot 
Vadimir sama financirala udeležbo. Pričakovani učinki tudi pri njiju niso izostali; letos sta bila s 1.500 kartonskimi 
točkami med udeleženci super relija.
Rad imam te zgodbe. Dokazujete, da nas trdo delo v Forever in upanje povzdigneta v višave, kamor po nobeni drugi poti 
ne bi prišli. Govoril sem že o preteklosti in sedanjosti, verjamem pa, da bo prihodnost Forever še svetlejša kot do zdaj. 
Tudi predstavljeni primeri dokazujejo, da je mogoče vse, če resnično verjameš v to, kar počneš. Veliko ljudem pomeni 
Forever fantastično priložnost, zdravje in bogastvo! Meja pa ni!

Rex Maughan
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Pa smo naredili tudi to: na Trgu svobode smo organizirali največjo zdravstveno-
svetovalno konferenco, razstavo in sejem, ki je kdaj potekal v Budimpešti: prvi 
Dan zdravja Forever.

Opravili smo blizu pet tisoč zdravstvenih presejanj udeležencev – o ugotovitvah bomo v 
kratkem poročali tako v tisku kot na Dnevu uspeha.
Prvič se je zgodilo, da je Forever odprl svoja vrata javnosti in tako predstavil ogromne 
možnosti ki se skrivajo v podjetju in njegovih sodelavcih. Torej neverjetno priložnost, ki 
jo ponujamo prebivalcev za bolj srečno, lepšo in bolj zdravo prihodnost.
V dveh dneh prireditve so o alternativnih možnostih ohranjanja zdravja, o možnostih 
sodelovanja med uradno medicino in zdravilstvom in seveda o gospodarskem blagostanju 
ki ga ponuja multi level marketing, spregovorili najbolj vidni strokovnjakih teh 
področij.
Vsa podjetja, tako tudi podjetje Forever potrebuje pozitivne komunikacije in 
prepoznavnost, za to pa je prav primeren Dan zdravja, kjer so o pomenu zdravega načina 
življenja spregovorili naši najboljši predavatelji.
Zahvaljujem se vsem partnerskim podjetjem ki so se udeležili prireditve, ki so s svojimi 
izdelki in storitvami prispevali k uspehu dogodka.
Moram poudariti tudi družbeni pomen prireditve, kjer smo izvedli obsežen nadzor nad 
zdravstvenim stanjem prebivalstva in tudi s tem nakazali na pomen ustrezne prehrane 
pri ohranjanju zdravja prebivalcev. Prireditev je naletela na izjemno ugoden odziv 
med sodelavci in obiskovalci, zato za leto 2011, že načrtujemo organizacijo II. Dneva 
zdravja Forever. Upamo, da bodo tudi vremenske razmere ugodnejše ter da se bo še več 
obiskovalcev odločilo izkoristiti priložnosti ki jih ponuja Forever.

Veliko zdravja in bogastva, FLP!

dr. Sándor Milesz 
državni direktor
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Zmagovalci spet doma

dan uspeha, Budimpešta, 11. septemBer

Med obiskovalci športne arene 11. septeMbra sicer niso bili vsi te sreče, da bi s 
»posebno enoto svetovnega relija« prišli tudi v aMeriko, vendar pa duh doživetij 
čez lužo preveva dan uspeha. dr. sándor Milesz naM je prinesel tudi spoMinek, 
spoMinsko ploščo, ki dokazuje doseženo tretje Mesto Madžarske ekipe.



Veliko nas je še, ki stojimo v vrsti na 
dežju, iz dvorane pa se že sliši Luijev glas: 
himna Forever nam kot cerkveni zvonovi 

oznanjajo: izplača se pohiteti, če ne želimo zamuditi 
začetkov prireditve dan uspeha.
Ko vstopimo, nas za kulisami pričaka Lui in nam 
pove, da že pripravljajo nov videospot k himni: 
kakor v glasbi je prenova potrebna tudi v poslu, 
pravi. »imam novega asisstant managerja, enega 
supervisorja, grem v poreč,« našteva veselo. nekateri 
pa ne gredo, ampak prihajajo. József Szabó, ki se 
je sprehodil po ameriki, je še vedno pod vtisom 
eagle summita: »Človek lahko doseže vse, le verjeti 
mora o sebi, da je tega sposoben! tam, zunaj, sem 
videl, kako čudovito vodstvo ima FLp, kaj vse delajo 
in prenašajo fizično in duševno … denver me je 
znova prepričal, da sem na pravem mestu. domov 
prinašam štafetno palico, ki jo je dovolj predati 
drugim in jih povabiti, naj sodelujejo. Jasno, da se 
kdaj tudi oznojimo. saj to je del tega posla.
V dvorani je veliko tistih, ki jim je to popolnoma 
jasno. Verjetno pa najbolj osebi, ki pravkar prihaja 
na oder in sporoča: »Fantje, dobili smo bronasto 
kolajno!« res je, dr. sándor milesz ima razlog za 
ponos: madžarska in jugovzhodnoevropska regija 
se je s svojimi poslovnimi uspehi znova uvrstila na 
tretje mesto med 143 državami. »prihodnje leto 
vabim tudi tiste, ki letos niste bili z nami,« pravi 
državni direktor in seveda tudi tokrat ne gre brez 
ria, ria, hungaria. 
proslave in slavja so pomembna, vendar življenje 
teče naprej. seveda, ni vseeno, kako. pred občinstvo 
športne arene stopi verodostojna oseba, profesor 
univerze štefana svetega, dr. Géza Márai. tema 

predavanja je okolje, prehrana in zdravje 
oziroma soodvisnost teh treh dejavnikov. 
dr. márai, ki že dve desetletji izvaja 
raziskave na področju kmetijstva, nam 
pove, da so tla opustela, s tem pa tudi 
vsebnost hranilnih snovi in vitaminov v 
naši prehrani, zato je vse več obolenj, ki 
so posledica pomanjkanja teh pomembnih 
snovi in tudi različnih alergij. nič ni 
presenečen, da potrebujemo vse več 
prehranskih dopolnil, vendar – kot pravi 
profesor – le tistih iz naravnih surovin. 
»prav zato sva se našla, jaz in Forever. 
Zame so sprejemljivi edino ti izdelki in tudi 
medicinske raziskave dokazujejo moj prav,« 
sklene svoje misli dr. márai. 
V Forever nikoli ni primanjkovalo zanesljivega 
znanja. na odru si sledijo zdravniki, 



programski sklop zdravniških izkušenj z izdelki 
danes povezuje družinska zdravnica revmatologinja 
dr. Adrienn Rokonay, je tudi članica Kluba 
osvajalcev. »tega se občinstvo nikoli ne naveliča, saj 
vedno slišijo nova doživetja z različni strokovnih 
področij,« pravi adrienn in dodaja: »nikoli ni 
dovolj govoriti o pomenu prehranskih dopolnil in 
naravnih učinkovin.« še pomembneje pa je, da to 
slišijo od zdravnikov, zdravstvenih delavcev, za nas 
pa je pravi izziv vse to predstaviti na preprost in 
razumljiv način.

na odru vladajo zdravniki, v oblačilnici pa se že 
pripravljajo zvezde FLp. Kakor se oži krog tistih, ki 
gredo naprej, narašča tudi nestrpno pričakovanje. 
Ljubljenec občinstva, Starlight Dance Company, 
je do zdaj uspešno premagal vse ovire. Tamás 
Tóth pravkar poravna baletno obleko, ki bi rada 
padla, potem pa teče proti odru. »nastopili bomo 
kot lutkice, v slogu hiphopa. radi bi ne le plesali, 

»Prišli smo se napolniti. 
Tu je neverjetno veliko 
pozitivnih energij. Radi 
imamo tiste, ki jih povabimo, 
skupaj smo in se veliko 
učimo. Danes nas je 
prišlo devet. Predavanja 
zdravnikov so vedno 
zanimiva in uporabna pri 
delu in v življenju.«

Rozália Maczó, Szentendre



ampak izvedli pravi šov. Za nami je pet kvalifikacij, sicer nam niso vsakič 
podelili najvišjega števila točk, ampak se trudimo.«

skupinici dovolimo na oder in se pogovarjamo s prikupnimi članicami 
skupine Apokrif. Glede na to gre za folklorno skupino; presenečeno 
ugotavljamo, da so danes posebno oblečene: ozke črne hlače in globoko 
izrezan zgornji del. »rade bi glasbeno izročilo približale tudi mladim. 
ni preprosto. mogoče bodo lažje začutili moč te zvrsti, če jo bodo 
spoznali v sodobni obliki,« pravi vodja skupine, ki že dvajset let pleše 
skupaj s soplesalkami.

njenim besedam pritrjuje tudi uspeh na odru: tudi danes so navdušile.
najavijo vrhunec današnje prireditve, na novo uvrščene pozdravita 
državni direktor dr. Sándor Milesz in regionalni direktor Tibor Kiss. 
državni direktor pove, da kar 60 odstotkov uvrščenih na raven assistant 
managerja v naši regiji doseže raven menedžerja, kar je izjemen dosežek tudi 
na evropski ravni.

na odru se zvrstijo vsi, ki so trdo delali v preteklih mesecih: to je bistvo 
dneva uspeha. 



 »prišla sem iz amerike.« s temi besedami 
začenja svoje predavanje dr. Edit Révész 
Siklósné, ki seveda ni prišla praznih rok. 
Za enkrat sicer samo virtualno, vendar nam je 

prinesla najnovejše izdelke. V novem paketu so: mleko za sončenje, 
razkužilni gel za roke in tudi energetski napitek. »tudi po desetih letih 
imam tremo na odru. Vendar je to nujno, če hočem biti uspešna,« 
pravi pozneje edit. »Veliko je novih zanimivih stvari, podjetje vlaga 
neverjetne energije v razvoj. tudi reli v denverju je bil brezhiben. 
Ko sediš ali zajtrkuješ skupaj z najvišjimi vodji, je to nekaj posebnega. 
tu distributerji resnično začutijo, da so oni najpomembnejši v tem 
poslu. edit sledita zakonca, seinor menedžerja dr. Erzsébet Nika 
in József Heinbach, ki vrednote, ki jim sledimo, primerjata z 
olimpijskimi krogi. Cilj, skupina, izdelki, delo, usposabljanje. 
to so ključne besede. Kje pa je denar, se sprašuje erzsébet in seveda 
takoj podata tudi odgovor. Čeprav je težko naš marketinški načrt 
povzeti v enem samem predavanju, nam vseeno predstavita osnove. 

»Prišla je vsa družina, tudi otroci 
uživajo v tem programu. Posel 
se stalno razvija, bolj resno sem 
pristopil pred letom dni, danes 
sva namestnika direktorja. Imava 
stalni krog uporabnikov, ki jih lahko 
vedno nagovoriva. V svetu je veliko 
nezanesljivih stvari, ta posel ne sodi 
mednje. Podobno kot drugje so tudi 
tukaj včasih slabši, včasih boljši 
meseci, prihajajoča zima pa nama 
bo gotovo prinesla nov vzpon.«
László Kiss, Békéscsaba



program se nadaljuje s šovom sonya, bi zapisal reporter, 
vendar danes dobimo veliko več kot kozmetično predavanje, 
več kot preprost šov. pred nami se na odru razvije prava 
predstava, ki so jo udeleženci dolgo časa pripravljali – roko 
si podajajo udeleženci, plesalci in menedžerji. »stopite 
bliže, tega ne morete sede spremljati,« spodbuja dr. sándor 
milesz; in res je, v nekaj trenutkih se počutimo, kot da smo 
v  moulin rougeu: atraktivni ples, maske, prikupna dekleta, 
celo pravi kabriolet na odru!
nastop dr. Edit Révész, Tünde Hajcsik, Kláre Hertelendy, 
Die Biró, Diáne Fittler Bánhidy poudarja: vsi smo lahko 
zvezde. »ni nujno, da ste popolni, pokažite le tisto, na kar 
ste ponosni,« nas poučijo dekleta in seveda večni slogan: 
»ne sanjaj življenja, doživi svoje sanje!«
piko na i dodaja Miklós Berkics: »Kaj če te zavrnejo v 
dnevni sobi, če ti to zagotovi takšno življenje. naj te letalo 
ponese v ameriko, stopi na oder. odloči se, spremeni svoje 
življenje, bodi nova zvezda FLp!« kliče v mikrofon.
in že prihajajo nove zvezde, na odru se zvrstijo osvajalci 
meseca julija. slavje, cvetje, solze sreče.
delo se nadaljuje. temeljno vprašanje, ki si ga zastavlja 
soaring menedžer Tamás Budai: kakšen človek moram 
postati, da bi lahko dostojno in srečno živel iz te dejavnosti? 
»postanimo osebnosti, ki bodo ljudi prepričali, da bodo 
sedli z nami in se pogovarjali,« pravi. ne gre posel? problem 
nikoli ni v poslu, ampak v nas … Bodite boljši človek, kot 
ste bili včeraj, in jutri boste še boljši, kot ste danes.«

»Dnevi uspeha so dobri vse leto, vendar je današnji nekaj posebnega, obe sva se uvrstili, dosegli raven assistant managerja 
in supervisorja. Začela sem pred poldrugim mesecem, pravzaprav še dojela nisem v celoti … « Tukajšnje vzdušje je fantastično, 
človek se napolni. Ne morem reči, kateri predavatelj je bil najboljši, vedno so takšni, da se izplača priti. Za novince pa je to 
doživetje, ki jih bo skoraj gotovo prepričalo!«                                                                                                
                                                                                                            Jutka Joó in Györgyi Balla Doroginé, Békésszentandrás, Makó



»Velikokrat srečujem ljudi, ki veliko zaslužijo, vendar je tisto, kar porabijo 
zase, merljivo v nekaj centih. ne znamo živeti s tem, kar imamo, tudi kulture 
zdravja in ravnanja z denarjem nas niso naučili. Živeti je treba vzorno življenje. 
sam sem tekmovalni tip in si prizadevam k popolnosti, vendar sem prepričan, 
da bo uspelo. dobro življenje ne more biti težko. Jasno mi je, da teh misli ne 
more sprejeti taka množica, vendar pa, če je le nekaj takšnih, ki bodo razumeli, 
se je že splačalo,« nam po predavanju pove tamás in razlaga, zakaj se ukvarja s 
tem vprašanjem.

Filozofsko razpravo prekinejo novi zvoki zvezd FLp, vendar so oni le uvod in 
sprostitev pred predavanjem soaring menedžerja, Sándorja Tótha. sándor bi 
lahko mirne duše postal zvezda FLp, saj je njegov nastop vsaj tako zabaven 
kot programske točke pred njim. ukvarja se z vprašanjem, zakaj postane 
neko podjetje nekaj posebnega. sicer vam ne bomo izdali vseh skrivnosti, le 
toliko: sándor vse pomiri: “podjetja so prihajala in odhajala, vendar ste vi na 
najboljšem mestu”.

da je Lajos Túri oziroma Lui ne le dober pevec, ampak tudi odličen razvijalec 
posla, nam je že dolgo jasno. senior menedžer se odloči postaviti vrsti red med 
časom, denarjem in zdravjem. »Kaj je najpomembnejše? danes že menim, da 
je to čas,« pravi, svoje besede pa najbolj krasno podkrepi z glasbenim spotom 
in s pesmijo »Zdaj živiš«, ki jo je izvajal péter máté. učinek je neverjeten, 
vsi, ki ste posegli po robčkih, jih kar imejte pri roki, saj sledi Ágnes Krizsó. 
danes je posebna priložnost: pred trinajstimi leti, točno na današnji dan, je 



začela ta posel. odlična 
predavateljica poskuša 
nemogoče: povzeti 
doživetja preteklih 
trinajstih let. »naj 
ostane zlata sredina, ta je 
prava. ni lahko, vendar se 
moramo potruditi, da ne bi 
osramotili podjetja, od katerega 
pričakujemo izboljšanje svojega 
življenja. danes sem veliko bolj predana 
kot v začetku. Vzrok za to je odgovornost, 
ki jo čutimo. meni nihče ni pogrnil rdečega 
tekača, imela sem veliko neprespanih noči 
in veliko prijateljev me je zapustilo. Vendar 
so namesto njih prišli novi, še boljši. 
distributerjev je veliko. sama nisem 
hotela postati distributerka, želela sem 
si le ugodnejše, lepše življenje. Kjer 
koli danes hodim, se svet okrog 
mene spreminja.«
Ági se s tem poslavlja in napočil je 
čas, da bi se poslovili tudi mi, vendar 
le do naslednjega dneva uspeha.





Medtem ko je južni del Arizone prava puščava, severni 
pokrivajo del neprehodni gozdovi. Obiskovalca 
popolnoma očara bogastvo živalskega in rastlinskega 

sveta v nedotaknjenem naravnem okolju površine, v katero bi 
lahko spravili kar nekaj držav, kot je Madžarska. Eden farm 
Maughan se nahaja prav tu, v bližini znanega in priljubljenega 
jezera Mormon Lake, kjer vlada pravo vzdušje Divjega zahoda. 
Pred dvema letoma v Velikem kanjonu, lani v dominikanskih 
nasadih, letos pa je to mesto gostilo prireditev Eagle Summit. Že 
četrto leto je Eagle Summit srečanje najboljših in največjih. Prav 
tu, pri Mormon Laku, je bilo pred štirimi leti prvo srečanje tistih, 
ki so dosegli 7.500 točk ali več, in prav tu so se letos znova zbrali 
najboljši sveta Forever, da bi se spopadli z novimi izzivi (ponoči 
smo tukaj slišali tudi oglašanje prerijskih volkov). Vrhunski vodje 
Forever so prišli z vseh koncev sveta, in sicer z željo, da bi svoje 
meje potrpljenja, spretnosti in iznajdljivosti preskusili v gozdovih 
Arizone in ne nazadnje tudi zato, da bi odkrili svoje skrite 
sposobnosti in širili meje svojih zmogljivosti. Madžarsko in regijo 
sta zastopala safirni manager József Szabó in diamantno-safirni 
manager, Miklós Berkics. 
Gozdni »orlovski tabor« smo postavili daleč od naseljenih mest, v 
bližini gozdne jase. Kljub avgustu nam je ob večerih prijal taborni 
ogenj, ki smo ga naložili iz ogromnih debel. Ob zori je zrak še kar 
ščipal, rosa se je le počasi sušila na listih dreves in grmov. 
Srečanje si je tudi letos za cilj postavilo fizične in umske preskuse 
(jahanje, streljanje, plezanje po steni, vožnja s quadom, paintball 
ter terenske orientacijske naloge in vaje, ki naj bi spremenile naš 
pogled, odprlo oči za dotlej neznane zadeve in nas soočilo z izzivi, 
ki jih prej nismo poznali). Izkušnje kažejo, da se človek spremeni, 
če uspe premagati strahove, ki jih skriva v sebi. Ta sprememba pa 
ugodno vpliva na osebnostni razvoj, krepi samozavest, dviguje 
prag občutljivosti, napolnjuje z zadovoljstvom ter spodbuja, da 
bi še višje postavili letev oziroma si postavljali še višje cilje. V 
tednu dni trajanja je tudi letošnji Eagle Summit dokazal, da ga 
ni izziva, s katerim se ne bi mogli spopasti in se nanj ustrezno 
odzvati. Veliko strahov je izginilo; pokazalo se je, da izzivi, ki 
smo se jim do zdaj izogibali, lahko postanejo priljubljen način 
preživljanja prostega časa. Nekateri med nami še tega niso znali, 
kje se konj začenja in kje konča, potem pa smo jih komaj spravili 
iz sedla. Drugi so se zaljubili v strelstvo, bili pa so tudi taki, ki so 
po prvih metrih vzpona na skalo s tresočimi nogami in viseč na 
varnostni vrvi sklenili, da bodo po vrnitvi takoj obiskali domačo 
šolo plezanja. Nekateri so se veselili že zato, ker so premagali sebe, 
ko so se podali v dejavnost, katere so se doma na daleč izogibali. 
Vsak dan nam je podaril nekaj novih naukov. Naši voditelji so 

nam vsak dan dajali napotke, kazali smer in nas pohvalili. Bil je 
poseben večer, ko sta ustanovitelja in lastnika našega podjetja, 
Rex in Ruth Maughan, ter vodilni pravni svetovalec podjetja 
R’Jay Lloyd in njegova soproga Anne pripovedovali o prijateljih 
iz otroških let, obujali spomine, govorili o svojih sanjah, načrtih 
in o tem, kako so dosegli svoje cilje.
Po obisku na bližnji farmi Maughan smo se vsi preskusili v 
kavbojskem življenju in ugotovili, da niso trmasti le osli, ampak 
tudi teleta, ko ugotovijo, da se pripravlja nekaj, kar jim ni po 
volji. Laso in usnjene rokavice sicer niso vsakdanji pripomoček 
gradnje mreže, tukaj pa so bili dobrodošli. Potem ko so udeležence 
razdelili v skupine in jim na temelju načrtov določili naloge, 
so začeli izvajati svoje naloge, pripravo stokilogramskih telet na 
cepljenje, žigosanje in mogoče na kastriranje. Pri tej nalogi je bil 
skupinski pristop posebnega pomena. Morali smo biti pozorni na 
drugega, se prilagajati situacijam, ki so se v trenutku spreminjale, 
si pomagati, kdaj pa kdaj celo varovati drug drugega. Med izzivi 
pa se je ponudila tudi priložnost za izmenjavo mnenj, kar je poleg 
premagovanja lastnih mej prav tako namen Eagle Summita, torej 
stalna izmenjava mnenj med vodstvom Forever in najboljšimi 
sodelavci, distributerji. Tu se je porodilo že veliko misli, sprememb, 
dopolnitev in pobud za izdelke, del tega smo tudi uresničili in 
vnesli v delovanje sistema. Tudi letos nam je bila dana priložnost 
vprašati in podeliti svoje misli o težavah, s katerimi se srečujemo 
v državi, skupini ali pri nas samih z najvišjim vodstvom FLP, 
poleg tega pa spregovoriti tudi o dosežkih, uporabljenih tehnikah, 
ukrepih trženja in gradivu za treninge. 
Ob vsem tem pa uvrščeni na Eagle Summit kot uradni 
ambasadorji in člani kuratorija fundacije Forever Giving 
veliko prispevajo k projektom, ki jih izvaja fundacija, oziroma 
predlagajo izvajanje novih projektov. Tako se je po letošnjem 
srečanju začela izvajati pobuda za afriški program mrež proti 
komarjem, v okviru katerega bomo iz donacij, vrednih več deset 
tisoč dolarjev, nakupili mreže proti komarjem, ki bodo v številnih 
afriških naseljih rešili življenje več tisoč otrokom in jih obvarovali 
pred malarijo. 
Eagle Summit je srečanje vrhunskih voditeljev. Pred nove situacije 
postavljajo tiste, ki so najboljši v pogledu skupinskega prometa, 
da bi naučeno predali članom svoje skupine, da bi osebnostno 
in poslovno obrestovali svoje izkušnje. V Forever je veliko mesta 
na vrhu, vsak lahko postane prvi. Po številnih pustolovščinah bo 
mesto vrhunskega srečanja orlov v prihodnjem letu v New Yorku.  
Saj boste tudi vi tam?!

Péter Lenkey 
evropski izvršni direktor
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Počasi se pomirjajo doživetja iz Denverja. Tretje uvrščeni 
v svetovnem merilu! Poslovili smo se od tistih, ki so 
krenili domov, na pa je že naslednje jutro čakala nova 

pustolovščina:  Silver post reli Frisco! Kaj moramo storiti da 
bi se uvrstili na tako potovanje? 2500 ali več točk v enem 
poslovnem letu. Se izplača ali ne? Velja poskusiti…
Potem ko smo pristali v Oaklandu in se z avtobusom vozili 
proti mestu, so se na obzorju prikazovale znane silhuete.

Kaj vemo o mestu?
Mesto so leta 1776 na sami obali ožine Golden Gate ustanovili 
španski priseljenci in ga posvetili svetemu Frančišku Asiškemu. 
V času zlate mrzlice leta 1848 je prišlo do silovitega razvoja 
in je mesto postalo eno največjih v Združenih državah. Veliki 
potres leta 1906 ga je skoraj povsem uničil, vendar so ga hitro 

obnovili in danes je eno najbolj znanih mest na svetu. 
Mesto je znano po strmih bregovih, po mešanici viktorijanske 
in sodobne arhitekture, a megli ki se včasih drži tudi po mesec 
dni. Slednje smo kmalu tudi sami preskusili, k sreči je trajala le 
dva dni. 
V mestnem središču so nas nastanili v enem izmed najbolj 
razkošnih hotelov, v The Westin St. Francisu. Ta hotel je bil 
prvi med tistimi, zaradi katerih so na prelomu stoletja Frisco 
poimenovali zahodni Pariz. Stavba je preživela veliki potres 
leta 1906 ter z udobjem in razkošjem ves čas razvaja utrujene 
potnike in energične udeležence Silver relija. Seveda smo kmalu 
krenili na ogled mesta in začeli odkrivati »mestece«, ki ima 
sedem in pol milijonov prebivalcev. Večerja z več kot petsto 
udeleženci je potekala v odličnem vzdušju. Ti ljudje so zastopali 
blizu enajst milijon družin, ki živijo v svetu Forever. Za mizo je 
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Ko smo izvedeli da je FlP 
organiziral srečanje 
vodilnih v enem najbolj 
Priljubljenih amerišKih 
mest, smo se taKoj 
sPomnili utrinKov s suPer 
relija iz leta 2002.  Frisco, 
mesto tisočih obrazov… 
Ki ga niKoli ne Pozabiš. če 
Pa še nisi tam hodil, moraš 
to čim Prej videti!

15.-19. AVGuSTA 2010, SAn FRAnciScO



sedela skupina voditeljev ogromne družine ki napreduje v isto 
smer, v kateri so člani pozorni drug do drugega, ki se stalno 
učijo in dostojno nosijo zastavo FLP.
Zjutraj so se začeli programi. Ogled mesta: znane točke in 
simboli: Golden Gate, Alcatraz, Twin Peaks, Muzej sodobnih 
umetnosti v San Franciscu, Transamerica Pyramid, chinatown 
in kabelska železnica.

Že od doma so nam organizirali fakultativne programe: 
Monterrey Bay, vožnja po zalivu z jadrnico, ogled mesta z 
helikopterjem… Skoraj nam je zmanjkalo časa za vse!
V torek zjutraj so kar gorela peresa ko smo zagnano beležili 
predavanja velikanov iz sveta FLP. Predstavljajte si, ko prvič 
pridete na Silver post reli in ugotovite, da je 2500 točk v tem 
klubu šele začetek. Temu sledi 5000 cc, 7500 cc, 10 000 cc, 12 

500 cc… Z veseljem smo pozdravili naša nova voditelja z 12 
500 kartonskimi točkami, to sta Ligno in noemia Barbosa iz 
Brazilije.
in zabava se je nadaljevala, Frisco je kar blestel z voditelji 
FLP… Poslovilno večerjo so organizirali na starinski ladji z 
začetka prejšnjega stoletja, ob dobri glasbi smo se odpravili 
na vožnjo po zalivu, si ogledali Golden Gate  in medtem ko 
se je počasi spuščala noč, so luči mesta obsijale obraz vodij 
madžarske regije. 
Dnevi so hitro minili, polni novih energij smo se odpravili 
domov k svoji skupini. Dobimo se prihodnje le na 
Bahamskih otokih, na Silver post reliju 2011!

Zsolt Fekete in Noémi Ruskó  
safirna managerja 
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        Delček

Amerike

Potem ko se je v Denverju končal reli, smo v nedeljo 
poleteli. Na vsako destinacijo smo se peljali s 
čarterskimi poleti, na katerih so bili le potniki FLP; s 

tem so nas ubranili neugodnih čakanj v vrstah na letališču. V 
naših torbah so preverili, ali ne vsebujejo mogoče kakih ostrih 
predmetov. Seveda smo kot dobri privrženci Forever s seboj 
vzeli FAB (nov energijski napitek), novo razkužilo za roke v 
obliki vode ali želeja.
Naša prva postojanka je bil Las Vegas, mesto, ki nikoli ne 
počiva. Zatekli smo se v vroče poletno razpoloženje. To je 
treba razumeti dobesedno. Predstavljajmo si ogromen fen za 
lase, usmerjen proti našemu obrazu ... Same luči, razkošje, 
bleščica in veliko ljudi, ki jih zanima vse. Fantastično in 
obenem pikantno, sijoče in bahato, v dobrem pomenu besede. 
To vse skupaj je Las Vegas, noro mesto. Imeli smo priložnost 
za ogled mesta iz limuzine – tudi to pot se zahvaljujemo 
Miklósu Berkicsu, ki nas je povabil, potem pa smo bili 
udeleženci celodnevnega izleta po reki Kolorado.
Veliko smo razpravljali o tem, česa bi se najbolj veselili 
porabniki (oprostite, fantje, toda mi smo zastopali predvsem 
ženski spol). Bilo mi je zelo všeč, da vodstvo zanima 
naše mnenje. Tako zelo, da je Aidan O’Hare (evropski 
podpredsednik) to tudi zapisal in naše predloge izročil Navazu 
Ghaswalu (predsednik predsedstva). Odkrili smo tudi to, da 
je naš ženski parfum kreacija Aidana O’Hara. In najlepše pri 
vsem tem je to, da smo se o vsem pogovarjali, ležerno sedeč ob 
bazenih hotela Ceasar Palace (eden najbolj znanih hotelov v 
Las Vegasu, tu smo bili nastanjeni).
Po našem potovanju smo obiskali še Phoenix in si ogledali 
Home Office. Sedeli smo v Rexovem stolu, se sprehodili po 
pisarnah vodilnih in videli strogo varovane relikvije, darila 
graditeljev mrež. Pisarne so krasili: številne fotografije, plaketi, 
talismani, zahvalna pisma. Nato smo si ogledali tudi novo 
tovarno, Forever Nutraceuticalt, kjer nastajajo novi izdelki.
O dnevih, ki smo jih preživeli, in edinstveni možnosti, 
ko smo pet dni preživeli z najboljšimi vodji, se od takrat 
velikokrat pogovarjam s Hajniko Senk (soaring manager) ter 
z Miklósom Berkicsom oziroma Attilo in Katiko Gidófalvi 
(diamantno-safirni managerji). Nepozabna doživetja so bili 
motivacijski razgovori ob večerjah med potovanji. Edinstvena 
priložnost je učiti se iz življenjskih izkušenj vodilnih. Na 

predstavitvah firm je bilo dobro osebno videti tolikokrat 
omenjene nasade in ljudi, ki delajo na njih, ki po žgočem 
soncu ročno pobirajo alojine liste. Seveda smo mi – zvesti 
našim običajem – »okupirali« traktor za slikanje, da bomo 
imeli dokaz o tem, da znamo tudi mi pobirati alojo, če je 
treba … Koristno je bilo spremljati predelavo in videti, kako 
je družbi pomembno, da se spoštujejo predpisi, čistoča in 
ne nazadnje mi sami. Stalno so nam nudili hrano, pijačo 
(voda FLP), da smo se na naši poti počutili dobro v vsakem 
trenutku. Vsepovsod smo bili deležni nadstandardne oskrbe 
in nastanjeni v čudovitem hotelu. Na potovanju po Ameriki je 
nepogrešljiv program (predvsem za ženske) t. i. shopping tura, 
za kar smo imeli priložnost v vsakem večjem mestu. Domov 
grede sva z Dio Biró (soaring manager) bili prisiljeni kupiti 
dodatni kovček, da bi vanj spravili ves nov »plen«. Ildikó 
Damásdi (manager) je prvič sodelovala na takem potovanju. 
Zanjo je bilo najpomembneje da smo ves čas uživali v družbi 
Rexa Maughana in Aidana O’Hare. Velikokrat smo se 
pogovarjali, skupaj kosili ali večerjali, torej smo se še bolj 
spoznali.
Ne enem izmed čarterskih potovanj, seveda s posredovanjem 
Aidana, smo v business classu lahko potovali le mi, Madžari, 
seveda skupaj z njima. Dogodki so se vrstili s tako hitrostjo in 
program je bil tako bogat, da smo imeli občutek, kot da smo 
že več tednov tu. 
Naše zadnje postajališče je bilo mesto Dallas, ki je preživelo 
toliko tega. Udeležili smo se ogleda mesta, prešli smo znano 
Kennedyjevo pot, nato pa je ob spremstvu rodeopredstave in 
country glasbe sledila na Southfork ranchu poslovilna večerja z 
okusno hrano. Zahvaljujoč gostoljubnosti družine Maughan, je 
našo zadnjo večerjo ob divjem plesu prevevalo razgreto vzdušje.
Nikoli ne pozabim omeniti svoje sponzorke, senior 
managerke, Kláre Hertelendy, brez njene podpore in 
potrpežljivosti ne bi nikoli dosegla te ravni in bila deležna teh 
fantastičnih doživetij. 
Ne slike ne besede ne morejo povrniti tistega vzdušja, ki ga 
lahko zagotovi 1.500 km dolga pot po Ameriki. Oditi in 
doživeti! Le malo dela, močne volje in tudi tebi bo uspelo, 
dragi Bralec!

Gabriella Dominkó
senior managerka

Vsako leto je aVgusta neko posebno potoVanje, ki nam 
ga omogoči podjetje. madžarsko je letos zastopala 
fantastična ekipa in zato so bili tam prežiVeti dneVi še 
bolj posebni.
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Izberimo  si  
zvezdo …
… je spraševal Petőfi Eržiko, ko je »voz s 
štirimi voli napredoval počasi vzdolž ceste.« 
Na septembrskem dnevu uspeha Forever 
si tega vprašanja nismo postavljali, saj je 
vse prisotne v Športni areni Budimpešte 
zajela vročica. Svoje je k temu prispevalo 
tudi to, da je prisotne distributerje, ki 
so nestrpno pričakovali nastop svojih 
ljubljencev, presenetila ekipa Apokrif 
z ognjevito in virtuozno koreografijo. 
Očarljive produkcije ni primanjkovalo niti 
zdaj. Na osnovi točkovanja žirije ne bodo 
tekmovali naprej, toda tisti, ki so izpadli, so 
se lepo poslovili: junija je občinstvo na oder 
vrnilo Nógrádi Pro Band in profesionalnega 
plesalca, ki je sicer »utrpel« menjavo 
partnerke, Petra Pandúrja, natančneje 
Dance Style duo. Z maksimalnim številom 
točk se je znova lahko ponašala Évi Sári, 
toda največje presenečenje dneva je bil Lajos 
Bereczky, ki je s svojim značajem izžarevanja 
dobre volje, celo koreografa Sandorja 
Romána, vodjo znane skupine ExperiDance, 
pripravil do tega, da mu je dodelil najvišje 
mogoče število točk. V žiriji sta ob Gabrielli 
Berkes in Károlyju Horváthu sedela plesni 
mojster Csaba Sebestyén in novinarka Ilona 
Bayer. Med razgovorom v slačilnici je prišlo 
na površje, da bo točkovanje glede na 
profesionalen nastop tekmovalcev čedalje 
težje. Seveda nas to pred četrtfinalom 
ne moti, saj smo navdušeni nad takimi 
prijetnimi presenečenji …

Zsolt Frenkó 
umetniški vodja 



Razkošje s petimi zvezdicami 

Vsem tistim, ki se bodo na Evropskem reliju uvrstili na 
drugo ali tretjo raven, bomo zagotovili nastanitev v hotelu 
s petimi zvezdicami na Dunaju. Vprašanje je le še, v 
katerem razkošnem dunajskem hotelu se boš nastanil. 
Le Meridien, Intercontinental Vienna oziroma Hilton 
Vienna. V katere hotele boste nastanjeni v posameznih 
državah, bomo objavili po kvalifikacijah.

PrograM:
14. april: prihod
15. april: dopoldne: program po lastni izbiri 
               popoldne: reli
16. april: dopoldne: neobičajen reli trening 
z gostujočimi izvajalci 
popoldne: reli
zvečer: program po lastni izbiri

dunaj, avstRija 15.–16. apRila 2011.
obdobje uvrstitve: od 1. julija do 31. oktobra

3. Raven

2. Raven

1. Raven

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

 vstopniCe za Reli

 3 nočitve v hotelu

 potovanje z letalom

 vstopniCe za Reli

 3 nočitve v hotelu

vstopniCe za Reli

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

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

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

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

Vi (aktivni)

Vi (aktivni)

Vi (aktivni)

Assistant supervisor 
najmanj 30 CC

Assistant supervisor 
najmanj 30 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC

Assistant supervisor 
najmanj 15 CC

Assistant supervisor 
najmanj 15 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC

Assistant supervisor 
+ 2 CC



Težko je spraviti v besede občutke, ki so nam napolnjevali 
srce. Vreme je bilo prekrasno, predavatelji odlični, torej 
smo imeli vse pogoje za idealno prireditev. V prijetni 

in do zadnjega mesta polni dvorani hotela Splendid je goste 
sprejel nastop našega sodelavca Lajosa Túrija. Nato je voditeljica 
programa, soaring managerka Diána Biró, najavila državnega 
direktorja madžarske in južnoslovanske regije dr. Sándorja 
Milesza. Naš vodja je spregovoril o Črni gori, državi, ki je polna 
lepot in priložnosti za zaslužek; poudaril je, da so prav pogoji, ki 
jih ponuja FLP, najprimernejši za uspešnost. 

ČrNa gora 04. 09. 2010.
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Po uvodnem nagovoru je na oder stopila stalna gostja 
črnogorskih prireditev, safirna managerka dr. Marija Ratković, 
in spregovorila o pomenu aloje vere pri ohranjanju zdravja in 
zdravega življenjskega sloga. 

Nadaljevala je predavateljica, svetovalka FLP Črne gore, 
dr. Nevenka Laban, ki je bila med prvimi, ki je dosegla raven 
managerja v Črni gori. Skupaj s sodelavci nam je predala veliko 
koristnih informacij o vsakdanji uporabi izdelkov. 

Dr. Labanovi je sledil regionalni direktor FLP Črne gore 
Aleksandar Dakić, ki je na oder povabil nove supervisorje, 
da bi jim predal zaslužene priponke. Skupaj smo pozdravili na 
novo uvrščene in jim zagotovili, da jih bomo tudi v prihodnje 
dostojno nagradili za pridno delo.

»Najboljši čas za sajenje dreves je bil pred 
dvajsetimi leti. Zdaj je spet prišel ta čas!«
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assistant manager Rajko Radulović je član naše distributerske 
skupnosti od same ustanovitve FLP Črne gore. Spregovoril je 
o težavah gradnje mreže v pogojih gospodarske krize v državi. 
»Kriza? Pa kaj!« je nadaljeval in dodal: »Tudi diamant nastaja 
pod velikim pritiskom …«

Po odličnih predavanjih nam je pripadla čast, da smo v Črni 
gori lahko prvi uživali ob nastopu glasbene in plesne skupine 
Android, nato pa so nam spretne roke sodelavk, kozmetičark 
in frizerk pokazale, kako preprosto in lahko je barvanje las 
oziroma ličenje obraza z izdelki Forever. Priredile so nam prav 
čaroben šov Sonya. 

Dr. Dušanka Tumbas nam je preprosto in strokovno 
predstavila svet novih izdelkov našega podjetja. Blagodejni 
učinki odličnih izdelkov FLP odpirajo nove dimenzije zdravega 
življenjskega sloga. 
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Za zaključek pa še »smetana na torti«: diamantna 
managerka Veronika Lomjanski! Najuspešnejša 
sodelavka iz Srbije ima neverjetne izkušnje v MLM, 
ki jih je v vsakem trenutku pripravljena predati 
vsem, ki ji želijo slediti. »Če bi poslušala druge, ne 
bi postala uspešna v FLP,«  pravi in nadaljuje: »Le 
od tebe je odvisno, ali boš ostal uspešen. Moraš 
upoštevati posledice svojih odločitev. Zame ni 
gospodarske krize, ne ovire, ki bi me lahko ustavila. 
Čas teče. Hočeš ali nočeš?« je spraševala Veronika 
in dodala: »Ne razbijaj si glave z zadevami, ki jih ne 
moreš spremeniti.«
Takrat, tam v dvorani, se nam resnično nič ni zdelo 
nemogoče.

Aleksandar Dakić
regionalni direktor FLP Črne gore 



1.   Ferenc Tanács        
      Ferencné Tanács

2.   éva váradi                                     

3.   renáTa Zsidai OlTvölgyiné                             

4.   LászLó Dobai                       
      LászLóné Dobai

5.   MiháLyné Kovács
      MiháLy Kovács      

6.   Lajos Túri                      
      zsuzsanna Dobó

7.   Dr. PéTer bánhegyi 
      Dr. aDrienne roKonay

8.   józsef Kiss  
      józsefné Kiss       

9.   anDor TeMesvári  
      ágnes ferenczi TeMesváriné         

10. áDáM nagy                                   
      brigiTTa beLényi nagyné
    

      

Madžarska srbija

1.   smiljka radišić                           

2.   BrankO mihailOvić                           
      marija mihailOvić 

3.   vuk milisavljević                                   
      Tamara milisavljević

4.   saša raDivojević   
      Marija raDivojević Trnavac      

5.   MiLan Prazić                         
      sMiLja Prazić

6.   zoran DjuKić  
      gorDana DjuKić

7.   aLeKsanDar raDović                                   
      Dana raDović

8.   DjorDje saveLjić                                   
      vera saveLjić

9.   Lazar vasiLjević                               
      MiLica gLuMičić  

10. raDan PoPović                                   
      sonja PoPović

                     

24 forever  2010/10



bosna-HercegovinaHrvaška slovenija

DeseT najusPešnejših DisTribuTerjev 
na osnovi osebnih in neManagersKih TočK

1.   nedeljkO Banić                              
       anica Banić 

2.   edvard Badurina
      Tea mićić                                                        

3.   nenad PavleTić 
       jadranka kraljić-PavleTić

4.   ivan vrLić                                  
      ana vinKović  

5.   Dušan Draščić                
      Marija Draščić

6.   jaKov rogić  
      eLvisa rogić

7.   ivan Lesinger 
      Danica Lesinger

8.   jasna KvaTerniK janKović                       
      ivica janKović 

9.   čoP neLa                               

10. Lorena DroPuLić                                   
      Mario DroPuLić

           

                                

1.   TOmislav Brumec 
      andreja Brumec

2.   lučanO iskra                               
      rinalda iskra  

3.   danica Bigec                               

4.   inna KragoLniK                                    

5.   Lovro bruMec                               

6.   Tanja Lorenčič                          

7.   sTanisLava vinšeK                                  

8.   gorazD bruMec 
      Karina babič

9.   MarjeTa Krejči hrasTar                                  
      MiLan hrasTar

10. sLavica božniK                              
    

1.   Prim. dr. gOran Franjic                                   

2.   Predrag milOsavljević                                  
       milanka milOsavljević

3.   dr. nedim BahTić                                
      Belma BahTić

4.   ajLa MusTafić         

5.   Marija grabo                            

6.   MuhareM PašaLić                          
      jasMina PašaLić

7.   MirKo babić                           
      naDa babić

8.   nevenKa TrifKović

9.   raDoje KuzManović                            
      naDa KuzManović 
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 Raven assistant 
                manageRja so dosegli

Burák Attila & Burák-Kovács Krisztina
Erika Davis & Henry Davis
Gulyás István & Gulyásné Czakó Tünde 
Hegyes Katalin 
Koleszár Tamás 
Kurucz István & Dékány Mónika 
Kupás Deák László & Kurucz Zsuzsanna 
Kocsis Pál & Maczó Rozália 
Morvainé Szabó Edit 
Schlaferné Morzsányi Edit 
Szabadi Attila & Szabadi Attiláné 
Tamás Sándor & Tamásné Kucsma Julianna

               Raven supeRvisoRja
                so dosegli

Mile Zsuzsanna & Odermatt Hans-Rudolf 
Bara Imréné és Bara Imre 
Barna Zsuzsanna 
Bartus Pál István 
Bartus Nikolett 
Bartus Brigitta 
Berényi Ferencné 
Csobán Mihály 
& Csobánné Stelkovics Edina

Decker Vivien 
Gordana Djukić & Zoran Djukić
Doroginé Balla Györgyi & Dorogi Zoltán 
Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia 
& Dr. Medgyesi János András 
Dr. Varga Ágnes 
Lorena Dropulić & Mario Dropulić
Esztári Imre & Esztári Imréné 
Esztergályos Márta
Fejszés Ferenc & Perényi Mónika
Ferkóczáné Csécs Ilona & Ferkócza Tibor
Ferkócza Balázs
Gajić Dušanka 
Goldschmidt Norbert 
& Goldschmidt-Nagy Gabriella 
Gömöri Márta 
Halasi Norbert & Ács Renáta 
Hegedűs Mónika 
Hegedűs György 
Huncsik Róbert & Huncsik Róbertné 
Ivanics János & Ivanics Jánosné 
Káplár János & Káplárné Deczki Julianna 
Kiss Attila
Kovács Andrea
Lászka Péter & Lászkáné Czakó Anita 
Mészárosné Markus Mária 
Vesna Maksimović

Markotán Ildikó 
Anica Marković & Aleksandar Marković 
Miladinka Mihailović
Tamara Milisavljević & Vuk Milisavljević
Predrag Milosavljević 
& Milanka Milosavljević 
Moldován Éva 
Moldvay Ildikó
Molnár Judit 
Netyéné Szilágyi Ildikó & Netye Zsolt 
Radan Popović & Sonja Popović
Smilja Prazić & Milan Prazić
Jovica Pribičević & Jelka Pribičević
Rády Antalné & Rády Antal 
Marija Radivojević Trnavac & Saša Radivojević
Djordje Saveljić & Vera Saveljić
Siposné Dr. Tóth Márta
Szabóné Bruder Erika
Szente Gáborné 
Tornyi Gyula & Tornyi Gyuláné 
Antonio Trajkovski & Majda Trajkovski
Vígh Ferenc & Török Mónika 
Vámos Katalin 
Lazar Vasiljević & Milica Glumičić
Gorica Vukadinović
Milena Vukčević
Igor Žokić & Galja Žokić
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UVRšČENI MESECA 08.

Edvard Badurina & Tea Mičić 
(Nedeljko Banić & Anica Banić)

Srečna sva, ker sva postala managerja. V FLP sva stopila letos aprila. Junija sva kot supervisorja 
sklenila, da bova do naslednjega poreškega relija postala managerja in to nama je tudi uspelo. 
Delava s polno paro, prepričana sva da bova tako doživela še številne čudovite trenutke. 
Zahvaljujeva se za nesebično pomoč gospodu Baniću in zakoncema Jurović, brez njihove 
pomoči gotovo ne bi uspela. 

             Raven manageRja so dosegli

 



SKUPAJ NA POTI USPEHA
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UVRšČENI MESECA 08.

Zmagovalci pRogRama     
Za spodbujanje nakupa 

osebnega vtomobila

1. Raven

Ádámné Szőllősi Cecília 
Balázs Nikolett
Balogh Anita & Süle Tamás 
Bánhidy András
Becz Zoltán
Biró Tamás & Biró Diána
Bodnár Daniela
Tomislav Brumec & Andreja Brumec
Csuka György & dr.  Bagoly Ibolya
Dobsa Attila & Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević & Irena Dragojević
Éliás Tibor
dr. Dósa Nikolett & Dr. Farády Zoltán 
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána 
Anton Gajdo & Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné & Gecző László Zsolt  
Gecse Andrea
Gergely Zsófia & Dr. Reindl László  
Demcsák-Görbics Orsolya Judit 
& Demcsák L. Miklós 
Haim Józsefné & Haim József   
Hajcsik Tünde & Láng András   
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor   
Illyés Ilona
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt & Molnár Judit
dr Kardos Lajos & 
dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István & Kása Istvánné
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Kibédi Ádám & Ótos Emőke
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Kovács Gábor & Csepi Ildikó

Kovács Gyuláné & Kovács Gyula   
Jadranka Kraljić-Pavletić & Nenad Pavletić  
Léránt Károly & Lérántné Tóth Edina
Lipp Szilvia & Molnár Mihály  
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán & 
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Major István & Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović & Marija Mihailović
Miklós Istvánné & Tasi Sándor    
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella & Márkus József  
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić & Dušan Nakić   
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona & Dr. Gönczi Zsolt   
Orosz Lászlóné
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka Ilona
Ráth Gábor
Rezván Pál & Rezvánné Kerek Judit
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok László & Sulyokné Kökény Tünde
dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor  
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Tanács Erika
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán   
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné & Térmegi László   
Tóth Tímea
Túri Lajos & Dobó Zsuzsanna
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor  
Vitkó László
Jozefa Zore

2. Raven

Dominkó Gabriella
Dragana Janović 
& Miloš Janović
Milanka Milovanović
& Milislav Milovanović 
Révész Tünde 
& Kovács László 
Siklósné dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva 
& Szép Mihály
Varga Géza 
& Vargáné dr. Juronics Ilona

3. Raven

Berkics Miklós
Bruckner András 
& dr. Samu Terézia
Budai Tamás 
& Budai-Schwarcz Éva
Marija Buruš & Boško Buruš  
Fekete Zsolt 
& Ruskó Noémi
Halmi István 
& Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Dr. Németh Endre 
& Lukácsi Ágnes
Senk Hajnalka
dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre 
Szabó József & Szabó Józsefné
Tóth István & Zsiga Márta
Tóth Sándor & Vanya Edina
Utasi István & Utasi Anita
Vágási Aranka & Kovács András  
Varga Róbert
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Na spletni strani naše družbe, www.foreverliving.
com, s klikom na DISTRIBUTOR LOGIN (geslo 
in uporabniško ime za vstop najdete na zadnjem 
listu mesečnega obračuna bonusa) najdete naslednje 
koristne informacije:
– dnevno dosežene točke
– spletna prodajalna
– mesečni obračun bonusov
Na spletni strani najdete tudi druge marketinške 
materiale in informacije, med drugimi:
– naš mesečnik
– tedenske informacije
– koledar dogodkov
– opis naših motivacijskih programov
– obrazce ki jih lahko snamete
– učna gradiva, kataloge
– našo mednarodno poslovno politiko
Naš spletni YouTube kanal je dosegljiv na naslovu 
http://www.youtube.com/user/AloePod .
NADALJNJA PRODAJA, OGLAŠEVANJE 
Proti pravilom je prodaja naših izdelkov in 
marketinškega gradiva tako po elektronski kot po 
običajni trgovski poti. Prosimo da o tem več preberete 
v točkah 14.2.5 in 14.9.1 naše mednarodne poslovne 
politike. Tu boste našli tudi informacije o pravilih 
za oglaševanje vaše dejavnosti (14.14) oziroma 
izdelavo lastne spletne strani (14.9.2). Za pridobitev 
PODATKOV O PROMETU so vam na voljo 
naslednje možnosti:– na internetu – na distributerskih 
straneh spletne strani www.foreverliving.com
– s pomočjo programske opreme Forever Telefon
– naša služba za stranke, ki je za madžarske partnerje 
dosegljiva na številkah +36-1-269-5370 in +36-1-
269-5371, za ostale države naše regije pa na številki 
+36-1-332-5541.
DISTRIBUTERSKIH POGODB  (distributerska 
prijava, prenesena distributerska prijava oziroma 
spremembe, dopolnitve in preklic le-te) ni dovoljeno 
popravljati. V primeru če bi pri izpolnjevanju naredila 
napako jo prosimo, ne popravljajte, ampak v vsakem 
primeru izpolnite novi obrazec. Pogodbena stranka 
(distributer) mora pogodbo podpisati lastnoročno. 
Popravljene pogodbe oziroma pogodbe ki bi jo v im-
enu distributerja podpisala druga oseba, ne moremo 
sprejeti. 
KOLEDAR PRIREDITEV Budimpešta – Success Day 
16.10.2010, Success Day 20.11.2010, Success Day 
18.12.2010.

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

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

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

Izdelke Forever Living Products tržimo s 
priporočilom Zveze madžarskih zdravilcev.

Telefonske številke zdravnikov 
svetovalcev:
Dr. Gabriella Kassai + 36-70/414-2335
Dr. Brigitta Kozma  + 36-70/424-6699
Dr. László Mezősi  + 36-70/779-1943
Dr. Endre Németh  + 36-70/389-1746
Dr. Edit Révész Siklósné  + 36-70/703-0888

Telefonska številka našega 
neodvisnega zdravnika svetovalca:
Dr. György Bakanek + 36-70/414-2913

Izdelke Forever Living Products 
tržimo s priporočilom Zveze 
madžarskih zdravilcev.

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

• Osrednja uprava v Budimpešti:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: + 36-1- 291-8995,  
+ 36-70-436-4287, 
+ 36-70-436-4288
Državni direktor : Dr. Sándor Milesz 
Poslovni direktor: Rudolf Kádas    
Tel.: + 36-1-291-8995/103-as mellék
Finančna direktorica : Gabriella Véber Rókásné 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
Nadzorni direktor: Zsolt Suplicz 
Tel.: + 36-1-291-8995/181-es mellék
Direktorica za mednarodne zadeve, obračune in 
informatiko: Erzsébet Ladák 
Tel.: + 36-1-291-8995/160-as mellék
Vodja izpostave (kadrovske in varnostne zadeve): 
Bernadett Huszti Tel.: +36-1-291-8995/194
Osrednja uprava (tajništvo):
Zsuzsa Gerő +36-1-291-8995 int. 158, 
mobil: + 36-70-436-4272
Valéria Kismárton int. 107, 
mobil: + 36-70-436-4273
Zsuzsanna Petróczy  int. 106,
mobil: + 36-70-436-4276
Mónika Vida int. 159, 
mobil: 36-70-436-4278
• Regionalna uprava Debrecen:
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52-349-657, +36-20-914-2945
Regionalni direktor: Kálmán Pósa
• Regionalna uprava Szeged:
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62-425-505, +36-20-251-1712
Regionalni direktor: Tibor Radóczki
• Regionalna uprava Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, + 36 70 436 4286 
Regionalni direktor: Tibor Kiss
Forever Resorts
• Hotel Kastély Szirák 
3044 Szirák, Petőfi u. 26. 
tel: +36-32-485-300, 
fax: +36-32-485-285 , 
Direktorica hotela: 
Katalin Király  
Spletna stran: www.kastelyszirak.info

Spoštovani sodelavci!
Nova direktiva EU 2010 “Sprememba CDV” je začela veljati s prvim januarjem 2010. Ta direktiva vsebuje nova pravila za izračun in priglasitev  

DDV  za čezmejne storitve znotraj EU.  Primer bonusa: za tako storitev šteje bonus, ki smo ga dosegli v drugi državi članici.  
Toda ta direktiva na vaš bonus nima finančnega učinka. Če nimate prihodkov iz bonusa iz druge države članice, vam ni treba storiti ničesar. 

Novo pravilo je treba upoštevati le pri bonusu, ki izvira iz druge države članice EU. 
Če imate take prihodke, pa veljajo spremembe za naslednja področja: 

1. Oblika in vsebina bonus računa.
2. Dolžnost priglasitve krajevnega DDV.

Kot v primeru drugih direktiv EU je tudi v tem primeru implementacija odvisna od posamezne države. To pomeni, da bodo članice EU ta pravila uvedle različno.
Zato priporočamo, da navežete stik s pisarnami FLP v posamezni državi članici, v kateri ste po 1. januarju 2010 ustvarili prihodek iz bonusa. 

 Če razpolagate z identifikacijsko številko za DDV, si bodo v pisarnah FLP zapisali to številko in tudi doma je treba spremeniti način priglasitve DDV. 
Predlagamo, da glede te teme v vsakem primeru zaprosite za mnenje kakega računovodjo ali davčnega svetovalca. Če ne razpolagate z identifikacijsko 
številko za DDV, v vsakem primeru pokličite pisarno FLP države, v kateri ste ustvarili bonus prihodek. Vaš osebni davčni status v veliki meri vpliva na to, 

kako boste ustregli novim zahtevam glede DDV. Priporočamo, da se čim prej posvetujete s svojim knjigovodstvom. 
S spoštovanjem

vodstvo FLP 

OSREDNJA OBVESTILA OBVESTILA MADŽARSKIH PREDSTAVNIŠTEV



  SRBIJA

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

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

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

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

  SLOVENIJA

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

Regionalni direktor: Andrej Kepe

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

  HRVAŠKA

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

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

  ALBANIJA

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

Regionalni direktor:  Attila Borbáth 

  BOSNA IN HERCEGOVINA

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

Regionalni direktor:  Dr. Slavko Paleksić 

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

Vodja pisarne: Enra Hadžović

  KOSOVO

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

Dinamična, sugestivna, 
prikupna ženska in miren, 
samozavesten in nasmejan 
moški. kakšen naj bi bil 
iDealen par mlm? takšen. 
pri siklósijevih to očitno 
Deluje. tuDi pri graDnji 
Družine sta enako uspešna 
kot pri graDnji mreže.

Zoltán SiklóS in dr. Edit révéSZ SiklóSné



edit, videoposnetki tvojih predavanj 
sodijo med najbolj obiskane na spletni 
strani Forever. 
edit:  Kaj res? O tem nisem vedela.

kaj do tebe ne pridejo odzivi?  
edit:  Seveda, pridejo, vendar predvsem 
iz najine skupine. Težko je meriti, kdo 
vse posluša, gleda predavanja oziroma ali 
so jim všeč. Velikokrat se zgodi, da me 
nagovorijo tudi na prireditvah, vendar 
je težko reči, ali je razlog za to v moji 
osebnosti, v enajstih letih strokovnih 
izkušenj ali pa so preprosto že slišali 
zame.

ni bilo vedno tako, dolgo nisi hotela 
na oder, tudi posel si gradila kar tako, 
iz rutine.  
edit:  Vse skupaj se ni začelo kot 
posel. Leta 1999 sva na počitnicah v 
Dominikanski republiki spoznala Mikija 
Berkicsa, najinega poznejšega sponzorja. 
Postali smo dobri prijatelji, takrat še 
pojma nisva imela, s čim se ukvarja. 
Ni začel takoj agitirati, ni govoril ne 
o izdelkih ne o poslovni priložnosti. 
Pravzaprav so naju prepričali izdelki. V 
začetku nisva pretirano verjela v MLM, 
prav nasprotno: že prej sva sklenila, 
da se nikoli več ne bova podala v kaj 
takega. 

zakaj? 
edit:  Prej sva delala v eni drugi mreži, 
Zoli in jaz sva se tam spoznala. On je bil 
na visoki ravni, jaz pa precej globoko, pa 
je najin vodja – ki je nekaj videl v meni 
– sklenil, da se bo Zoli začel ukvarjati 
z menoj. Zadeva je bila uspešna, čez tri 
mesece sva že bila poročena. Danes je 
tega točno šestnajst let.

lepi spomini, kljub temu pa danes nista 
v tistem poslu.   
edit:  Ugotovila sva, da štejeva le, ko 
delava, ko najin vodja ni prišel na najino 
poroko, pa sva ugotovila, da sva jim 
zanimiva samo, če prinašava prihodke, 
če se zmanjša intenzivnost, pa nisva več 
pomembna. Bilo je čustveno-človeško 
razočaranje. 

zoltán:  Bil sem prepričan, da poznam 
ljudi, potem se je pokazalo, da sem živel 
v zmoti. Tu pa je prav človek, oseba 
Miklósa Berkicsa, garancija za dobro. 
Prav on si zasluži, da postane najboljši 
na svetu, ker njegova osebnost to zmore, 
po drugi strani pa je ostal isti ČLOVEK, 
ki sem ga spoznal leta 1999. Zame je to 
pomembno.

torej se nista držala svoje zaobljube.
zoltán:  Nisva imela vzroka za to. Zelo 
hitro sva namreč sprevidela, da gre za 
podjetje z dobrimi izdelki, ki redno 
plačuje in ima sposobno vodstvo. Pa sva 
rekla, dajva poskusiti, če bo Edit uspelo 
zaslužiti tri svoje plače, se ne bo vrnila v 
bolnišnico. Čez leto dni je zaslužila ne 
tri-, ampak petkrat več, kot je bila njena 
plača, tako nisva imela več vprašanj. 

vendar si imela pravi »poklic«. 
ti ni bilo žal, ko si se mu odpovedala?
edit:  Že. Vendar smo se medtem 
odselili iz mesta in sem ugotovila, da 
bi vsako jutro šla v službo, ko bi otroci 
še spali, vrnila pa bi se, ko bi že spali. 
Ker sem dežurala dvanajstkrat mesečno, 
bi ostal le en konec tedna, ki bi ga 
lahko preživeli skupaj. Videla sem tudi 
življenje svojih kolegov: nobenega zame 
idealnega zakona, nobenega mirnega 
družinskega življenja.

zoli, ti nisi dežural, pa si leta 2003 kljub 
temu pustil službo.
zoltán:  Čeprav sem rad opravljal svoje 
delo, deset let sem bil zaposlen v lovstvu 
in trgovini.  Vendar sem se malce 
utrudil, poleg tega pa sem ugotovil, 
da je prav podjetje Forever tisto, ki 
ti zagotavlja najboljše razmerje med 
vloženim delom in prihodki. 

edit pravi, da si bil tudi pred 
šestnajstimi leti uspešen poslovnež, 
čeprav nič nisi podoben nekim top 
menedžerjem. si zadržan, tih …  
zoltán:  Verjetno je moja zmagovalna 
kombinacija, da sem bil pred prijatelji in 
znanci v vsakem trenutku verodostojen. 
Kot drugje sta tudi v MLM pomembna 



osebnost in zanesljivost. Nikoli nikogar 
nisem prevaral, vedno sem sklepal 
poštene posle; kar obljubim, vedno tudi 
izpolnim.

vendar pravijo, da je treba tudi nekaj 
zdrave vsiljivosti.
zoltán:  To ni moj slog. Nikoli se ni 
zgodilo, da bi tudi petič poklical nekoga, 
ki me je prvič, drugič zavrnil. Vsaj do 
zdaj nikoli nisem bil prisiljen v kaj 
takega.

in edit? ali je res bila tako nadarjena, 
kot je ugotovil tvoj nekdanji vodja?
zoltán:  Iskreno? Takrat sploh nisem 
imel tega občutka. Edit se je neverjetno 
spremenila, izplača se primerjati njeno 
prvo predavanje z današnjimi. Vendar je 
za to veliko storila, brala, se učila, sledila 
najnovejšim znanstvenim dognanjem, 
torej se je zavestno pripravljala. Preboj se 
je zgodil leta 2000, ko je na oder stopila 
v gledališču Erkel. Neverjetno veliko se 
je pripravljala, še danes se spominjam, 
v kakšnem napetem pričakovanju sva 
živela.

edit:  Laiki in zdravniki so mi čestitali in 
dolga leta omenjali to predavanje. To mi 
je dalo pravo motivacijo.

in posel je krenil?   
edit:  Bi rekla. Res pa je bil takrat pred 
nama glavni cilj pomagati drugim. 
Ugotovila sva, da so izdelki učinkoviti 
in naenkrat sva hotela, da bi vsi prišli 
do njih. Potem pa sva začela pomagati 

moji kolegici in sestri, ker mi je bilo 
jasno, da je zanju to edina možnost. 
Moja sestra je kot mati samohranilka v 
Záhonyu vzgajala dva otroka s plačo 50 
tisoč forintov … kolegica je medicinska 
sestra, pričakovala je tretjega otroka … 
težko so živeli.

kaj se je zgodilo? 
edit:  Obe sta na ravni menedžerja s 
honorarjem. Ponosna sem na svojo 
sestro, bila je prva v županiji Szabolcs 
– Szatmár, ki je zgradila obširno mrežo, 
prva uvrstila v avtomobilski program, 
večkrat je prejela profitni ček … pri 
podjetju je spoznala tudi svojega 
zdajšnjega soproga, poročila sta se pred 
tremi leti, v Las Vegasu.

verjetno pa ima vse svojo ceno.   
zoltán:  Zgodilo se je, da sva v 
Záhonyu prebila zaporedoma šest 
podaljšanih koncev tedna. Tudi Miki 
nas je večkrat spremljal, prihajal je 
iz Pécsa! Dnevno smo organizirali 
po tri predstavitve, zvečer pa smo se 
pogovarjali o izkušnjah. Res pa je, da je 
v tem primeru še vedno šlo za pomoč 
drugim: človeški pristop do kandidatov, 
predstavitev izdelkov in če se izdelki 
pokažejo učinkoviti, se rodijo tudi 
razvijalci posla.

se je medtem kaj spremenila vajina 
poslovna politika?  
edit:  Danes ne ponujava več vsakomur 
možnosti pristopa. Pomembnejši so 
nama kakovostni stiki, več pozornosti 

namenjava tistim, za katere ugotoviva, 
da imajo nekaj v sebi. In ne nazadnje, 
naučila sva se prepoznati te ljudi. 

zoltán:  Prej se je večkrat zgodilo, da je 
pristopil nekdo, ki je bil zelo dinamičen 
in prepričljiv, potem pa sva ugotovila, 
da pred svojimi znanci ni kredibilen. 
S človekom brez ustreznega zaledja ne 
moreš graditi posla.

kaj se je spremenilo v vajinem življenju?
edit:  Glede aktivnega življenja ne 
veliko, vedno sva bila v gibanju. Res pa 
je, da se nisva vedno premikala v pravo 
smer. Ves dan v službi, potem utrujeni 
domov, malo spanja, stalno drvenje. 
Zoli je ob zori krenil in obiskoval lovske 
družine po vsej državi, veliko je sedel v 
avtomobilu, pravzaprav ne vem, kdaj sva 
sploh počivala.

tudi vajino zdajšnje delo ni lahko.
zoltán:  Res je sicer, da sva bila v začetku 
še bolj aktivna. Vendar sva delala zase in 
to nama je dajalo moči. 

edit:  V začetku mi je bilo hudo, 
ko je dekletoma pravljice za lahko 
noč namesto mene prebirala babica. 
Spomnim se, ko se je Petra postavila 
pred mene in vprašala, kdaj bo vsega 
tega konec. Takrat sva ugotovila, da 
je treba tudi njiju vključiti. Postavila 
sva jima cilje: z odličnim spričevalom 
bosta z nama potovala v Ameriko. Ko so 
mlajši hoteli dati štirico iz matematike, 
je šla k učitelju in se borila tako dolgo, 



da je dobila odlično oceno. To je bila 
motivacija. Zabavni parki, Disneyland, 
Grand Canyon … neverjetna doživetja 
za otroke te starosti.

Dekleta, kaj moramo še vedeti o njiju?   
edit:  Barbara je stara 15, Petra pa 13 
let, obe sta zelo pametni in zdravi. 
Hodita v nemško manjšinsko šolo, že 
sta gimnazijki. Barbara je bila najboljša 
v svojem letniku in tudi Petronella je 
običajno odličnjakinja.

katera bo boljša graditeljica mreže?   
edit:  Barbi je s svojim koleričnim 
značajem vedno usmerjena k cilju, 
doseže vse, kar želi. Mala pa očara z 
osebnostjo, zjutraj zajame zrak in govori 
do večera in ima neverjeten smisel za 
humor.

kaj bi rekla, če bi ju vprašali za delo 
staršev?
edit:  Gotovo ne tistega, kar je rekel 
sinko moje prijateljice, češ da je njena 
mama dežurna. Tudi njegova mama 
je bila zdravnica in je fantek vedno 
slišal od babice, ki ga je pazila, da 
mamica dežura. To mi je ostalo, bilo 
mi je jasno, da si ne želim, da bi moja 
otroka tako odrasla. Če bi ju vprašala, 
bi Barbara verjetno odgovorila, da sem 
zdravnica, Petra pa, da sem zdravnica, 
graditeljica posla.  

in to ne kakršna koli, kakor tudi njen 
partner ne. v letu dni sta postala 

menedžerja, kar je leta 1999 veljalo 
za izjemen dosežek. čez leto dni sta že 
bila senior managerja, letno z novim 
menedžerjem v prvi liniji. zdaj sta 
soaringa. že osmo leto izpolnjujeta 
profit sharing, tretjič sta bila dobitnika 
avtomobilskega programa … ali vaju 
lahko sploh kaj ustavi? 
zoltán:  Danes morava veliko več 
delati za enake rezultate, preteklo leto 
je bilo le še temu posvečeno. Nekoč si 
lahko s priporočanjem izdelkov gradil 
posel, danes je pomembnejše, da se 
ukvarjaš s poslovnim delom. Vendar je 
ljudem skoraj lažje prodati izdelek, kot 
jih prepričati, da morajo spremeniti 
miselnost in drugače razmišljati.

edit:  Najprej bijeva bitke s človeškimi 
glavami, da bi sploh hoteli graditi posel. 
Gre za zahtevno nalogo in se velikokrat 
zgodi, da nimava dovolj časa in energije, 
da bi najprej rešila njihove probleme. 
Prav zaradi tega sva sklenila, da ni 
nujno, da bi za vsako ceno in z vsemi 
sodelovala. 

Drugim pomagata do uspeha. ali 
obstaja kaj poleg razvijanja posla, kar si 
štejeta za osebni izziv?
zoltán:  Rešiti na primer muco. 
Resno mislim, verjetno se komu zdi 
nepomembno, vendar je krasen občutek, 
ko dobesedno rešiš življenje živalce. 

Obožujeva živali; če na ulici zagledava 
izgubljeno muco, je nikoli ne pustiva 
tam. Več takih muc sva že posvojila.

edit:  Da, to so male radosti življenja. 
Za zunanjega opazovalca pa lahko 
pokaževa tudi kaj bolj atraktivnega: 
leta 2008 sem uresničila svoje sanje: 
odprla sva center lepote in zdravja. 
Moje geslo je: vi ste najboljši, ker 
verjamem, da je samozavest ključnega 
pomena.

ali denar osrečuje?
edit:  Denar sam po sebi ne, lahko pa 
življenjska raven, ki ga dosežeš z njim. 
Največja prednost tega posla je prav v 
tem, da te kdaj pusti tudi počivati.

včasih je to še kako pomembno. 
tudi vidva sta imela hude družinske 
trenutke.
zoltán:  Ko je leta 2006 umrl moj 
oče, je Edit prevzela večino obveznosti. 
Seveda sem tudi sam delal, vendar so 
bile moje misli drugje. Leta 2004 pa 
je bila Edit tista, ki pol leta ni mogla 
delati zaradi zdravstvenih težav. V tem 
času je bil seveda posel na drugem 
mestu, vendar je MLM prav v teh 
trenutkih pokazal svojo moč. Čeprav 
sva delala manj, se najini prihodki 
niso znižali. To, kar sva zgradila, je 
preprosto delovalo naprej.



FOREVER  2010/1034

21. 10.–28. 10. 2010

18:00, 06:00       Rex Maughan  
 Reporter: Klaudia Paczolay 
18:20, 06:20  Forever film   
 Trojna moč
18:55, 06:55       Dr. Adolf L. Kósa
 Gradnja ekipe na višji ravni
19:25, 09:25       Dr. Gabriella Kassai            
 Ohranjanje zdravja pozimi
19:55, 09:55       Dr. György Bakanek 
 Preventiva z alojo vero
20:15, 08:15       Emil Tonk                                                                          
 Vrednost podjetništva 
 – kako zagovarjati vrednote?
20:55, 08:55      IstvánUtasi  
 Postavitev ciljev
21:25, 09:25       John Curtis 
 Tudi Ti lahko bleščiš kot diamant!
22:20, 10:20       Dr. Terézia Samu 
 Zdrav način življenja v FLP                     
22:50, 10:50       Zoltánné Szilágyi  
 Leta niso pomembna 
23:20, 11:20       Sonya minute – 1. del
 Medena masaža
 Sonya minute – 2. del
 Higiena
23:25, 11:25       Miklós Berkics
23:55, 11:55       Dr. Ibolya Bagoly  
 Povej, kaj pričakuješ od življenja
00:35, 12:35       Rex Maughan 
01:25, 13:25       Aidan O'Hare 
02:20, 14:20       Sonya minute – 3. del  
 Higiena in nega las
02:25, 14:25       Hajnalka Senk 
 Strokovno postavljeno podjetništvo
03:00, 15:00       Klára Hertelendy  
 Temeljna načela sponzorstva
03:20, 15:20       Dr. Edit Révész Siklósné       
 Naravni antioksidanti v preventivi  
 in zdravljenju             
04:00, 16:00      Sonya  minute – 4. del 
 Nega kože           
04:05, 16:05       Dr. Terézia Samu
 Pogum za sanje!
04:55, 16:55       Hajnalka Senk 
 Strokovno postavljeno 
 podjetništvo
05:25, 17:25      Dr. Seresné dr. Katalin Pirkhoffer 
 in dr. Endre Seres 
 Postali smo safirji 

 

23. 9.–21. 10. 2010

28. 10.–4. 11. 2010

18:00, 06:00       Aidan O'Hare 
 Reporter. dr. Kósa L. Adolf
18:20, 06:20       Forever film, Trojna moč
18:55, 06:55       Buruš Marija
 Vsakdanja uporaba FLP 
19:30, 07:30        Szilvia Lipp in Mihály Molnár
 Postali smo osvajalci na poti uspeha
19:55, 09:55       Dr. Renáta Steiner
 Tvoje življenje, tvoje odločitve
20:15, 08:15      Sonya minute – 5. del, Sonya Skin Care
 Sonya minute – 6. del, Fleur de Jouvence
20.25, 08:25       Márta Zsiga: Čudoviti svet Forever
20:50, 08:50       Dr. Sándor Milesz: Vloga posameznika 
 v direktnem marketingu
21:25, 09:25       Sonya minute – 7. del, Scrub
 Sonya minute – 8. del, Marine Mask 
21:30, 09:30        Miklós Berkics: Na vrhu Evrope
21:50, 09:50       Michael Strachowitz: 
 Temeljni kamni uspeha: občutek, 
 motivacija, tehnika
22:45, 10:45       Dr. Csaba Gothárd: Sredstva  
 komunikacije in vzpostavljanja stikov 
23:20, 11:20        Dr. Ferenc Kiss in dr. Ida Nagy                                                
 Prvi pravi veliko korak 
 – postali smo seniorji 
23:45, 11:45       Dr. Adolf L. Kósa 
 Moje uresničene sanje in cilji 
00:10, 12:10        Rex Maughan. 
 Predavanje s podnapisi  
00:45, 12:45       Sonya minute – 11. del
 Sonya Colour Collection
 Sonya minute – 12. del, 
 Osnova za ličenje
 Sonya minute – 13. del, Barvne palete
00:55, 12:55       Zvezde  FLP I.
01:45, 13:45       Zvezde FLP  III. 
02:45, 14:45        Sándor Tóth in Edina Vanya
 Sanjaj, načrtuj, uživaj!
03:15, 15:15       Bence Nógrádi 
03:55, 15:55       Sonya minute – 14. del
 Veščine ličenja
 Sonya minute – 15. del, R3 Factor
04:00, 16:00        Pogovor treh Gracij
 Sonya minute 
04:20, 16:20        Miklós Berkics: 13 let uspeha
04:55, 16:55        Hilda Pere: Zgodba o uspehu
05:20, 17:20        Klára Hertelendy: Vse višje!
05:55, 17:55        Sonya minute – 3. del
 Higiena in nega las 

4. 11.–13. 11. 2010

18:00, 06:00 Forever film 
 Trojna moč
18:40, 06:40 Dr. Sándor Milesz 
 Reporter: dr. Kósa L. Adolf
18:55, 06:55       Zvezde  FLP    
 Drugi krog – 1. del
19:50, 07:50       Péter Lenkey 
 Reporter: dr. Kósa L. Adolf
20:00, 08:00       Aranka Vágási in András Kovács
 Cogito Ergo FLP 
20:25, 08:25       József Szabó 
 Prišel sem domov
20:50, 08:50       Dr. Edit Révész Siklósné  
 Reportaža 2.
21:10, 09:10       Poročila s Svetovnega relija  
21:50, 09:50       Aranka Vágási in Botond Kovács
22:35, 10:35       Dr. Edit Révész Siklósné 
 Reportaža 2. 
22:50, 10:50       Zvezde FLP   
 Drugi krog – 2. del
23:35, 11:35       Aidan O'Hare 
 FLP Evropa 
00:35, 12:35        István Halmi
 Reportaža
00:50, 12:50       János Nagy in Judit Postás Nagyné
 NDP 
01:00, 13:00 István Halmi
 Širi!
01:55, 13:55 Melinda Gulyás 
 Pogum za življenje 
02:15, 14:15 Emil Tonk 
 Vzemi resno!
02:55, 14:55       Tünde Hajcsik 
 Reportaža
03:10, 15:10 Ansambel Android & tekmovanje  
 Miss Sonya      
04:10, 16:10 András Bánhidy 
 Gradim podjetje, družino
04:30, 16:30       Dr. György Bakanek
 Forever energijski izdelki
04:50, 16:50 Dr. Csaba Gothárd 
 Jaz se učim, ti se učiš, 
 mi se razvijamo
05:10, 17:10       Tünde Hajcsik 
 Forever božič
05:35, 17:35 Miklós Berkics 
 Vi ste najboljši!

13. 11.– 18. 11. 2010         
Dan uspeha nonstop

program na internetu 

www.foreverliving.com



Prisrčno te pozdravljamo v svetu Forever Living  Products, polnem dogodkov. Upam, da si 
že dojel, da ti pri nas ne bo dolgčas. Forever je resnično čudovit kraj, je otok miru in arena 
razburljivosti.

Po eni strani je svetovno podjetje, ki s svojo stabilno poslovno politiko in z jasno vizijo deluje 
že več kot triintrideset let v 150 državah sveta; je podjetje, kjer se je vedno prijetno ustaviti, je 
kraj, kjer srečuješ znance, kjer se lahko v miru pogovoriš in opraviš nakupe. Po drugi strani pa je 
Forever dinamično vrelišče, kjer se dogajajo resnično pomembne stvari v tvojem življenju.

Pri nas je leto dni toliko kot drugje pet – v izkušnjah, doživetjih, ogledu sveta, razvoju osebnosti 
napredovanju, priznanju in v zaslužku.

Še to je težko opisati, kaj vse se je zgodilo v zadnjih šestih, osmih mesecih.
V vseh državah so bila usposabljanja ekip, v Braziliji pa Svetovni reli. Več sto 

članov Foreverja je našo regijo zastopalo na največji evropski prireditvi v 
Londonu, na Evropskem reliju in srečanju spodbujevalcev Profita. Dnevi 

uspeha z več deset tisoč udeleženci, doma in v tujini. V Beogradu 
mednarodni dan uspeha v družbi Aidana O’Hara. Budimpešto 

sta obiskala ustanovitelj in generalni direktor Rex Maughan in 
evropski direktor Aidan O’Hare. Predtem celodnevno srečanje 
menedžerjev v čudovitem dvorcu Sziráki.
Septembra Dan uspeha v Črni gori v Splanded dvorcu s 
petimi zvezdicami, ki ga je obiskal tudi Siker James Bond (je 
prizorišče snemanja Casino Royal)  – mi bomo prišli večkrat. 
Mr. Bond je moral delati, mi smo šli na počitek, učenje in na 
zabavo.
V zgodnjih pomladanskih mesecih je v poreškem hotelu Holiday 
na stotine predanih začetnikov  začelo s prvo in z drugo ravnijo 
kvalifikacij – oktobrske pogoje jih je izpolnilo še več. Dve 
vznemirljivi letovanji, usposabljanja, zabava v treh mesecih in 
to še ni vse: do 31. oktobra 2011 traja obdobje kvalifikacij na 
Evropski reli na Dunaju. Kako si s točkami? Imaš še nekaj dni na 
voljo, izkoristi jih.
V Budimpešti smo s 1. državno Forever prireditvijo Dan zdravja 
ponovno ustvarili tradicijo in pisali zgodovino.  Smo prvo  MLM-
podjetje, ki je resničnost Foreverja prenesla na »ulice«, med 

ljudi, novim desettisočim smo omogočili, da nas spoznajo in 
vzljubijo.

Še ena dobra novica! Od 1. novembra se bo vsak član 
Forever na ravni distributerja, ki v preteklih šestih 
mesecih ni kupoval na svoje ime, lahko pridružil kot 
nov član, brez ponovnega postopka sponzoriranja. 
 Sem rekel, da ti ne bo dolgčas!

Tibor Radóczki
 soaring manager

regionalni direktor

Dragi novi orel!



Trg  
za svobodo  

»Povsod je dobro, najboljše pa je na Dnevu zdravja,« 
je izjavil moj sin Benjámin, potem ko je za svoje pravilne 
odgovore pobral vsa mogoča darila. 



Preboj. Zadnje dni mi v glavi roji le ta beseda. Tudi 
na Dnevu zdravja sem čutil enako. To je beseda, ki 
najbolje označuje vse, kar se danes dogaja v madžarski 

regiji Forever. 
Ko sem s soprogo Brigitto in z otrokoma, s sedemletnim 
Benjáminom in petletno Sonjo stopil na Trg svobode, me 
je napolnil nepopisen ponos. »Tudi to smo doživeli,« sem 
izrekel zahvalo. Zame je simbolično že samo mesto prireditve 
– Trg svobode. Tudi sam sem začel zaradi svobode. V 
življenjski filozofiji Forever in človeku, ki ga že tudi osebno 
poznam, ki je bil pobudnik vsega,  Rexu Maughanu, sem 
videl zagotovili za svojo osebno svobodo.
Medtem ko se moja družinica približuje trgu, čutimo, 
da gre za zgodovinski dan v življenju Forever. In sploh v 
svetu podjetij MLM. Do zdaj še nikoli nikomur ni uspelo 
vzpostaviti tržne množice, ki bi bila sposobna organizirati 
tako obsežno javno prireditev, kot je to zdaj storil Forever. 
Dr. Sándor Milesz, čigar vizija sega veliko dlje, kot bi si kdor 
koli mislil, je s svojo skupino tudi danes pokazal, kaj pomeni 
profesionalizem. Če je dan zdravja, potem naj bo z velikimi 
črkami: Dan zdravja! Premaknimo vse energije, ki želijo 
danes doseči zdravje, kot ga definira Svetovna zdravstvena 
organizacija: Zdravje je celovit in dinamičen sistem, ki 
je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča 
posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in 
poklicne funkcije in ne pomeni le odsotnosti bolezni.« Naj bo 
temu namenjen Dan zdravja Forever!

KaKo se je začelo?
Če boste v iskalnik Youtube vpisali besedi »forever« in 
besedno zvezo »dan zdravja«, boste našli intervju, v katerem 
Sándor govori o tem, da so se distributerji odločili stopiti 
pred javnost in se v okviru svojega poslanstva pokazati vsej 
Madžarski, vsemu svetu. . 



Njegove fantastične organizacijske 
sposobnosti, umerjenost in seveda neverjetni 
stiki so omogočili priti do te osrednje 
lokacije za prireditve. 
 
Gre za najbolj plemenito stvar današnjega 
sveta. Izboljšanje kakovosti življenja. 
Brezplačno presejanje. Otroški programi. 
Informacije o ohranjanju zdravja in 
zagotavljanju gmotne varnosti. Okusne jedi 
in napitki. Pokušina jogurta. In še bi lahko 
našteval, kaj vse je pričakovalo obiskovalce. 
 
In seveda nastopajoči. Tako široka podpora 
Zveze madžarskih zdravilcev, da smo v dveh 
dneh uspeli privabiti celo vrsto priznanih 
predavateljev zdravnikov, zdravilcev in 
univerzitetnih profesorjev. In seveda 
umetniški izvajalci, ki se popolnoma 
predajo prekrasnem vzdušju, ker imajo 
tudi izkušnje z izdelki Forever, pa hitro 
najdejo skupni jezik z večino obiskovalcev. 
Graditelji posla, ki so si v preteklih letih 
poleg zdravja zagotovili tudi gmotno varnost, 
ki – podobno kot Sándor – s človeškimi stiki 
kažejo vzor svojemu okolju. Multinacionalna 
podjetja, ki so danes partnerji FLP in ga 
kot sponzorji podpirajo pri širjenju dobrih 
namer. 

Na trgu so nas sprejeli urejena okolica, 
beli šotori, veliki osrednji oder in dobro 
razpoložena množica. Med sprehodom pred 
šotori srečujemo znane obraze, vreme je sicer 
malce kislo, na licih pa je nasmeh. Nimamo 
se česa sramovati, prišli smo do pomembne 
postaje našega poklica graditeljev mreže. 
 
Pred enim izmed belih šotorov je prava 
množica, šotor je poln, večina poslušalcev 
je ostala zunaj, vendar se vsi ozirajo v 
notranjost. Očitno v šotoru poteka zanimivo 
predavanje. Pred šotorom, na drugi strani 
trga, je otroško igrišče, polno glasnega 
živžava. Tu je šotor Forever s poslovnimi 
predavanji. Očitno je veliko tistih, ki bi radi 
prisluhnili besedam predavatelja, vendar je 
šotor premajhen. Pa nič zato, prihodnje leto 
bomo predavateljem postavili večji šotor. 
 

Dan mineva z veselimi pogovori. Vmes pa 
pogledamo tudi proti velikemu odru, kjer 
poteka pravi spektakel. Za otroke mi ni treba 
več skrbeti, našli so svoj svet na igrišču, se 
lovijo in zidajo gradove iz plastenk gela aloje 
vere. Vse je v redu, animatorji skrbijo zanje. 
Medtem dobivam sporočila na mobilni 
telefon: Poslušaj, ne bomo prišli, vreme je 
slabo. Potem pa: Tu smo, kje vas najdemo. 

Eni odpovedo, drugi pridejo. Kot običajno 
pri gradnji mreže. Tudi sam sem povabil 
takšne, ki se zanimajo za podjetje in zdravje, 
vendar še niso bili na uradni prireditvi FLP.
 
Kličeva se s sponzorjem Rexom Alexom, 
tudi njega zanima, kje nas bo našel. Vsi moji 
direktorji so tu. Balázs, Sagijevi, Kriszta, 
Ágika, Rita in Gabó, Pati ... Kratek pozdrav, 
nekaj besed, da jih »povzdignem« pred 
njihovimi civilnimi kandidati, ki jih bomo 
naslednji teden srečali na javni predstavitvi 
in jim predstavili tudi skrivnosti grajenja 
mreže. 
 
Prihaja Miki Berkics: »Ádám, čestitam k 
spletni promociji!« Intervju z dr. Révészovo 
si je v enem dnevu ogledalo več kot sto 
petdeset obiskovalcev! Mikiju povem, da 
ideja ni bila moja, ampak je z njo prišel Tibi 
Lapicz pa tudi izvedli je ne bi brez Zsolta 
Feketeja in privolitve President´s kluba. 
Kljub temu sem ponosen nase, da smo z 
amatersko pobudo uspeli nekaj dni pred 
prireditvijo na spletu predstaviti nekaj, kar je 
doživelo tako veliko odziv.
 
Brigi pobere otročičke. Zadihani se borijo 
za »samo še pet minut«. Vendar se mama 
ne da. Jutri bo nov dan, preboj se nadaljuje. 
Pričakujemo več deset tisoč obiskovalcev. 
Prišel je čas počitka. Srečen sem in 
zadovoljen. Nismo se osramotili. Poslanstvo 
je izpolnjeno, nadaljujemo po poti zdravja, 
gmotne varnosti in osebne svobode. 

Ádám Nagy 
senior manager



Odpiramo se svetuKonec tedna v sliKah

Več kot dVajset šotoroV, celoVito zdraVstVeno presejanje, predaVanje na treh 
lokacijah, atraktiVni program na Velikem odru: s tem ko je na trgu sVobode V 
budimpešti organiziral sVoj 1. dan zdraVja, se je Flp madžarske po trinajstih letih 

pokazal zunanjemu sVetu. odziVi so jasni – izplačalo se je.



»Stalno prinašajo plastenke aloje, 
umazane od peska, zato bomo 
namesto piramide gradili grad. 
Pomembno je, da je igra otrokom 
všeč. Pogoj za nagrado je, da 
naštejejo izdelke. Dobro jim gre, 
nekaterih še jaz nisem poznala.«
Ágnes Mátyás

»Veliko je bilo zanimanja, 
ves dan so prihajali. Veliko 
je tudi tistih, ki že uporabljajo 
izdelke Forever. Ti so glede 
zdravja veliko bolj ozaveščeni 
kot povprečni državljani, kar 
pomeni, da so tudi bolj zdravi. 
Seveda pa je naš namen 
vsakega usmeriti k zdravemu 
življenjskemu slogu.« 
Rozália Heréd zdravnica 

»Otroci prihajajo od jutra. 
Iz plastenk mineralne vode 
smo jim pripravili ristanc, 
iz plastenk gela aloje vere 
poligon za premagovanje 
ovir, imamo pa tudi kolo 
sreče in kegljišče. Marsikdo 
že pride v majici z napisom 
Forever, lahko pa jo tudi pri 
nas dobijo za nagrado.« 
Móni Nagy 

»Nekatera današnja predavanja 
so bila prav zanimiva. Adolf L. 
Kósa, Ágnes Klaj … Všeč so mi 
njihova prizadevanja, ko želijo v 
čim širšem krogu širiti »človeški 
vzor«. Da bi bili pozitivni, ne le v 
teoriji, ampak tudi v vsakdanjem 
življenju.«
Imre Kállai 

»Povsod sem se postavila v vrsto, 
kontrolirali so vse, od srca do telesne 
teže. Ugotovitve so kar ugodne, edino 
raven krvnega sladkorja je precej 
visoka. Že deset let poznam podjetje, 
vendar sem šele pred kratkim začela 
bolj resno z gradnjo mreže. Prireditev 
Dan zdravja je dobra tudi zato, ker 
lahko drugim predstavimo priložnosti, 
ki jih ponuja ta svet.«
                           

 Katalin Katzer 

»Na naši stojnici 
piše, da prodajamo 
vstopnice za Dan 
uspeha. Pridejo in 
sprašujejo, kaj je 
to. Ko rečemo aloja 
vera, pa je vsem 
jasno, kdo smo.«
Bea Lengyel 

»K sreči ni bilo nobenega 
posega, dan poteka 
povsem mirno. Računali 
smo sicer na manjše 
poškodbe ali kaj takega, 
pa nič. Saj smo na Dnevu 
zdravja, kajne?«

zdravnik reševalec, 
reševalna služba Főnix



»Malce sem bil ganjen … kot 
veterinar sicer večkrat predavam, 
vendar je nekaj čisto drugega 
predavati na Trgu svobode. Veste, 
zanimivo je, da so se ljudje veliko 
bolj pripravljeni žrtvovati za svoje 
ljubljenčke kot zase. Pa nič zato, 
stvari se razvijajo, v gradnji mreže 
gre za novo vejo. No, moram pojesti 
malo čokolade … pa le zato, ker 
nimam pri sebi Fast Breaka …«
Dr. János Újhelyi 

»Vesela sem, dobro je, ko se 
odpiramo svetu, čeprav včasih 
ta svet ni tako odprt. Vendar pa 
so predavanja učinkovita. Prav 
zdaj sem poslušala predavanje 
o tem, da postanemo to, kar 
jemo. Mislim, da je to temeljna 
zakonitost; sama verjamem v 
to in bom seveda tudi drugim 
pripovedovala o tem.«
Zsuzsa Varga 

»Nekaj kontrol smo že opravili, na 
primer merjenje indeksa telesne 
mase in pljučnih kapacitet. Vse je v 
redu. Prišla sva s sinom, soprog se 
nama bo pozneje pridružil. Člana 
mreže sva že pol leta, vendar je 
motivacija vedno dobrodošla. 
Zato imam rada prireditve.«
Anikó Vörös, Budimpešta

»Zgodi se tudi, da kdo prosi 
kavo, cigarete ali kolo, vendar 
so redki taki. Veliko je tistih, 
ki si ogledajo zdrava živila, 
vendar je cena še vedno 
pomembna. Pozabljamo pa, 
da se dolgoročno povrne vsak 
cent ki ga vložimo v zdravje.« 
Prodajalka, trgovina zdravja

»Seveda bomo počakali v 
vrsti. Zanima me moje splošno 
zdravstveno stanje in tu bom v 
enem dnevu izvedela vse, za 
kar bi morala mesece čakati v 
specialističnih ambulantah. In ti 
takoj povedo, kaj so ugotovili. 
Čestitam organizatorjem.«

Gabriella Horváth Mészárosné, 
Budimpešta

– What is this?
– The Forever’s Health Day. 
– Forever? 
– Aloe vera…
– A, aloe vera, ok, good! 
   Forever young!

   Martin, Pariz



»Pravkar smo se pogovarjali z Irko, 
ki sicer ne razume madžarsko, 
vendar ji je všeč prireditev, 
tukajšnje vzdušje in ljudje. Ničesar 
ne vsiljujemo, tisti, ki želi, bo 
prisluhnil predavanjem, tisti, ki 
ga ne zanima, bo preprosto šel 
naprej. Sam že leto dni gradim svoj 
posel, sicer še ni pravi, ampak si 
prizadevam, da bi to postal.«
Róbert Kristyán 

Taka prireditev po eni strani pomeni 
odklop, po drugi pa nas tudi 
strokovno bogati. Pomembno je 
vzpostaviti partnersko razmerje z 
organizacijami, ki zastopajo podobne 
vrednote. Zato smo tu danes. Ljudje 
se zanimajo za sonaravno življenje in 
želijo spoznati sebe. V našem šotoru 
bodo slišali predavanja o teh temah. 
Govorili bomo o jogi, numerologiji … 
Ljudje so utrujeni in polni stresov, ki 
jih povzroča mestno življenje, na Trgu 
svobode pa je danes mala oaza miru.

Erzsébet Pál, 
Združenje zdravilcev Madžarske

»Pomembno je, da človek ne 
predava sam sebi. Zadeva naj 
bo interaktivna, naj postavljajo 
vprašanja: s tem se začne 
sodelovanje. Seveda pa ni dovolj 
količina, pomembna je tudi 
kakovost. Javna prireditev nosi tudi 
večje odgovornosti: usklajenost in 
natančnost sta še pomembnejša kot 
v primeru internega programa. Res 
pa je, da sem – podobno kot sicer – 
tudi tukaj poskušala dajati sebe.«
Ágnes Krizsó 

»Morali bi se dotakniti ne le članov 
FLP, ampak tudi drugih. Njim je 
seveda veliko težje dopovedati, zakaj 
je treba jemati vitamine in zakaj 
prav tista dopolnila, ki jih že trinajst 
let uporabljam v svoji praksi. O tem 
bom govorila v svojem predavanju. 
Zame je najpomembneje da se 
odpiramo javnosti. Pomembno je, da 
bo vsak razumel pomen zdravega 
življenjskega sloga in miselnosti, ki jo 
zastopamo.«
Dr. Ibolya Bagoly 

»Večina se je zanimala za 
presejanja, vendar so spraševali 
tudi o podjetju. Nekateri še niso 
slišali zanj … Niso vsi imeli pravih 
informacij, seveda smo jim vse 
pojasnili, vendar je bil pristop 
absolutno pozitiven, pa naj gre za 
navadne obiskovalce ali pa tiste, ki 
se zanimajo za posel. Naš namen 
je ponesti dobro ime podjetja.«
Orsolya Gyimesi 

»Krvavice iz mangalice 
so bile prava uspešnica. 
Seveda si vsi želimo dobre 
hrane in hrana iz takih 
surovin je veliko bolj zdrava. 
Če smo sicer dobrega 
zdravja, lahko mirne duše 
jemo tudi tovrstno hrano.«
Sodelavec iz jedilnice



II. RAVEN

BADURINA EDVARD & MIĆIĆ TEA  •  BUSI GÁBORNÉ & BUSI GÁBOR  •  CSONTOS  SÁNDORNÉ •  DOBOS KRISZTINA  •  
DR. KOCSIS ILONA & DR. SAS VILMOS • DR. SZÉNAI LÁSZLÓ & DR. SZÉNAINÉ KOVÁCS GABRIELLA
• DRENJAKOVIĆ RADMILA • KIRÁLY BARBARA & KIRÁLY ADRIÁN • KOVÁCS MIHÁLYNÉ & KOVÁCS MIHÁLY •
KRAGOLNIK INNA • SEBESTYÉN TIBOR DÁVID • SZABÓ ATTILA • TUBOLY IMRE • VIRÁNYI SZILVIA & SZABÓ ZOLTÁN • 

VRLIĆ IVAN • VUJIĆIĆ VIOLETA & VUJIĆIĆ MILAN • KATONA ÁGNES  &  POLGÁR ANTAL

I. RAVEN

BANIC NEDJELJKO & BANIĆ ANICA • BARA IMRÉNÉ & BARA IMRE • BARANYÓNÉ TAR TERÉZIA • BARÁTH ANETT • BARTUS 
BRIGITTA • BARTUS NIKOLETT • BERÉNYI FERENCNÉ • BOGNÁR KATALIN & BOGNÁR LÁSZLÓ • BRUMEC KARINA & 
BABIĆ GOZARD • BURÁK ATTILA & BURÁK-KOVÁCS KRISZTINA • CSOBÁN MIHÁLY & CSOBÁNNÉ STELKOVICS EDIT • 
DAVIS ERIKA & DAVIS HENRY • DECKER VIVIEN • DJUKIĆ GORDANA & DJUKIĆ ZORAN • DOROGINÉ BALLA GYÖRGYI 
& DOROGI ZOLTÁN • DR. GOMBKÖTŐ GYULÁNÉ • DR. MEDGYESINÉ DR. GESZTESI STEFÁNIA & DR. MEDGYESI JÁNOS 
ANDRÁS • DROPULIĆ LORENA & DROPULIĆ MARIO • ESZTERGÁLYOS MÁRTA • FEJSZÉS FERENC & PERÉNYI MÓNIKA • 
GOLDSCHMIDT-NAGY GABRIELLA & GOLDSCHMIDT NORBERT • GULYÁSNÉ CZAKÓ TÜNDE & GULYÁS ISTVÁN • GYIMESI 
ORSOLYA & GYIMESI LÁSZLÓ • HALASI NORBERT & ÁCS RENÁTA • HEGYES KATALIN • HORVÁT VERONA & HORVÁT 
ANTUN • IVANICS JÁNOSNÉ & IVANICS JÁNOS • JOÓ JULIANNA & KÁVÁSI MIHÁLY • JUHÁSZ ATTILA & GÁL BEÁTA  • JURIŠIĆ 
ZORKA  • KATONA GYÖRGY • KIRÁLY ATTILA & KIRÁLYNÉ TÍMÁR LILLA • KISS ATTILA • KOLESZÁR TAMÁS • KÓNYÁNÉ 
MIKLÓS ERZSÉBET  • KOVÁCSNÉ DR. NAGY RÉKA & KOVÁCS ZOLTÁN  • KURUCZ ISTVÁN & DÉKÁNY MÓNIKA • LÁSZKÁNÉ 
CZAKÓ ANITA & LÁSZKA PÉTER • LUKIĆ DANIJELA & LUKIĆ DJORDJE • MACZÓ ROZÁLIA & KOCSIS PÁL • MARKOVIĆ 
ANICA & MARKOVIC ALEKSANDAR • MÉSZÁROSNÉ MARKUS MÁRIA • MILISAVLJEVIĆ TAMARA & MILISAVLJEVIĆ VUK  
• MILOSAVLJEVIĆ PREDRAG & MILOSAVLJEVIĆ MILANKA • MOLDVAY ILDIKÓ • NAGY GÁBOR & NAGY GÁBORNÉ • 
NETYÉNÉ SZILÁGYI ILDIKÓ & NETYE ZSOLT • POPOVIĆ RADAN & POPOVIĆ SONJA • PRAZIĆ SMILJA & PRAZIĆ MILAN  
• PRIBICEVIĆ JOVICA & PRIBICEVIĆ JEKLA • RÁCZ VIKTÓRIA • RADIVOJEVIĆ TRNAVAC MARIJA & RADIVOJEVIĆ SAŠA • 
RÁDY ANTALNÉ & RÁDY ANTAL • RAFFAY LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ  • SAVELJIĆ DJORDJE & SAVELJIĆ VERA  • SZABÓNÉ BRUDER 
ERIKA • SZENTE GÁBORNÉ  •  SZÍJJ DOROTTYA  • TORNYI GYULÁNÉ & TORNYI  GYULA • TÓTH TAMÁS & BOSTYAI 
EMÍLIA • TÖRÖK MÓNIKA & VÍGH FERENC • VÁMOS KATALIN • VASILJEVIĆ LAZAR & GLUMIĆIĆ MILICA • VUKĆEVIĆ 
MILENA • ZOKIĆ IGOR & ZOKIĆ GALJA • MARKOVICS GYÖRGY & STÉFELY ÉVA • SIMON ZSUZSANNA & BÉNI ROLAND  
• TRIPSIGÁLCZNÉ TANOSS KATALIN & TRIPSIGÁLCZ DIMITROV • PAVLIKNÉ MOLNÁR PIROSKA & PAVLIK LÁSZLÓ
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Prehranska dopolnila

L-arginin je izjemno učinkovita aminokislina, ki 
jo znanstveniki omenjajo kot »čudežno molekulo«. 
Za to imajo dober razlog, saj spodbuja zdravo 
kroženje krvi, večji pretok krvi pa prispeva k 
ohranjanju zdravja naših organov. 

Poleg blagodejnega L-arginina Argi+TM vsebuje 
tudi: 
• granatno jabolko, ki je znano po učinku antiok-
sidanta;
• izvleček rdečega vina, ki uravnava ustrezno raven 
holesterola;
• izvlečke grozdne lupine in sadežev, ki spodbujajo 
srce in ožilje ter krepijo imunski sistem;
• več dragocenih vitaminov, ki so nepogrešljivi pri 
ohranjanju zdravja.

Sestava zagotavlja, da se z enim odmerkom zago-
tovi pokritje dnevne potrebe pot vitaminih C, D 
3, K 2 B 6, B 12 in folne kisline za odrasle. S to 
kombinacijo  učinkovin je nastal nov prehranski 
dodatek, ki omogoča ohranjanje zdravja našega 
organizma.  

Raztopite odmerek Argi+TM v čaši mineralne vode 
Sirona oziroma vašem priljubljenem napitku z 
alojo in spodbudite delovanje svojega organizma 
ter optimalno količino L-arginina za zdravo preh-
rano svoje družine. 

ARGI+TM L-Arginine & Vitamin Complex

Ugotovitve niso strokovno mnenje Državnega zavoda za zdravila. Izdelki niso namenjeni zdravljenju bolezni.

•  L-Arginin je znan kot »čudežna molekula«. 
•  Patentirana sestavina sadne mešanice z 
    učinkom antioksidantov.
•  Spodbuja zdravo krvno cirkulacijo.

DRUGE SESTAVINE:
citronska kislina, naravna aroma sadne mešanice, 
ksilit, D-riboz in sukraloz.

Ob nosečnosti, dojenju oziroma zdravljenju 
se glede uporabe izdelka posvetujte s svojim 
zdravnikom.

PREDLOG ZA UPORABO:
Dnevno raztopite en odmerek praška Argi+™
v 2,5 dl vode oziroma drugem napitku.
Ne prekoračite priporočenih odmerkov. 
Prehranska dopolnila ne nadomeščajo 
uravnotežene, raznovrstne prehrane.

vitamin C         80 mg 100%
vitamin D 3            5 µg 100%
vitamin K 2          75 µg 100%
vitamin B 6         1,4 mg 100%
vitamin B 12         2,5 µg 100%
Folna kislina         200 µg 100%
L-Arginin             5 g 100% 
Patentirana sadna 
mešanica Forever®         220 mg
Izvleček grozdnih lupin, izvleček granatnega jabolka, izvleček 
rdečega vina, bezgov sok v prahu, malinov sok v prahu, višnjev 
sok v prahu, robidov sok v prahu, sok črnega ribeza v prahu in 
borovničev sok v prahu

*RDA – priporočeni dnevni odmerek za odrasle v l  %

         1 odmerek  RDA%*

          (10 g)

Energijska vrednost:              40 kcal (167KJ)
Beljakovine          0 g 
Ogljikovi hidrati          3 g 
  od tega sladkor:          3 g 
Maščobe          0 g    

PRODUCT # 320
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