


Lagal bi, če bi trdil, da bi bil sam na njihovem 
mestu popolnoma miren. Samo pomislite, 
koliko poguma je treba zbrati, da svoje življenje 
na novo ovrednotite in celo popolnoma 
spremenite. Če v nekem trenutku nekdo začne 
dvomiti in je to edina ovira med njim in 
izhodom, jo lahko premagamo z nekaj 
prijaznosti in ljubeznivosti. 

Vedno znova sem navdušen nad tem, kako 
lahko droben nasmeh spremeni odnos 
drugega. Zelo pozitivno lahko vpliva tudi 
prijateljski stisk roke, trepljaj po ramenu ali 
preprost pozdrav: »Pozdravljen, lepo, da si tu!« 

Tako kot vi lahko občutke novih poslovnih 
partnerjev Forever razumem tudi jaz. Natančno 
vem, kako je, ko si negotov. Pred več kot štirimi 
desetletji sem se brez garancije in načrta B 
odpovedal uravnoteženi in uspešni karieri. Vse, 
kar sem imel, je bila ideja in zemlja. 

Takrat še ni bilo vseh teh stvari, s katerimi 
razpolagajo sedanji poslovni partnerji Forever. 
Imeli nismo niti začetnih paketov. 

V tistih začetnih obdobjih so se poslovni partnerji 
Forever podjetju pridružili samo zato, ker so verjeli 
v izdelke in prepoznali možnosti, ki jih je Forever 
ponujal. Izmisliti in vzpostaviti sem moral poslovni 
model, ki bi deloval tudi pri tistih, ki bi šli po mojih 
stopinjah. 

Zdaj imamo za začetne poslovne partnerje 
Forever res nekaj posebnega: vam podobne ljudi, 
ki vas bodo vzeli pod svoje okrilje. Ljudi, ki so bili 
dovolj pogumni, da so izbrali novo smer in svoje 
življenje posvetili drugim, jim omogočili lepši videz 
in boljše počutje. K temu dodajte še 40 let slave 
ter široko paleto izdelkov najvišje kakovosti in 
dobili boste vse sestavine za pripravo zmagovalne 
spojine. 

Predstavljajte si, kakšen občutek bi bil, če bi na 
prvo srečanje prišli že z občutkom, da ste del te 
družine. Kot da bi bili vsi okoli vas vaši prijatelji, še 
preden bi vstopili v dvorano. Kot da ste bili že 
pred tem del te izkušnje, dosegali uspehe ter se 
okrepili zato, ker ste napredek drugega spodbujali 
enotno kot skupina. 

Od dneva, ko se je začelo naše partnersko 
poslovanje, smo govorili, da v poslu sicer 
delate zase, a ne sami. Vedno, ko boste videli, 
da so se nam pridružili novi ljudje, se spomnite 
teh besed. Kot je Henry Ford nekoč dejal: 
»Priti skupaj je začetek. Ostati skupaj je 
napredek. Delati skupaj je uspeh.« 

Z večno ljubeznijo,

Rex Maughan

CEO, Forever Living Products

V preteklih 40 letih sem na prvi razgovor videl vstopiti več 
deset tisoč novih poslovnih partnerjev Forever. Običajno so vsi 
nekoliko živčni, nikogar ne poznajo, niti ne vedo, kam naj 
sedejo ali na kaj lahko računajo. Vam zveni znano? Vas 
spominja na vaš prvi razgovor? 

svoje okrilj
e

Vzemite
nekoga pod

 



V svojem življenju sem sodeloval že 
na številnih prireditvah, toda letošnji 
dogodek v Poreču je bil pravi čudež. 
Kvalificiralo se je namreč več kot 450 
poslovnih partnerjev Forever, kar je bilo že 
samo po sebi dovolj za odlično vzdušje 
prireditve. Razigrano razpoloženje, ki 
je doseglo vrhunec naslednji dan, se je 
kazalo že med Diamantno večerjo. 

Pravzaprav se je vse začelo z darilom 
Mikiju Berkicsu, ki mu je lastnik in 
ustanovitelj našega podjetja Rex 
Maughan podaril čudovit bronasti kip, 
ki prikazuje preobrazbo indijanskega 
bojevnika v orla in je simbol Miklósevega 
vsakodnevnega dela. On je naš zgled 
in pravi diamantni eagle. Redko ga 
imam priložnost videti tako ganjenega 
in hkrati tudi neizmerno veselega. 
Komaj smo si nekoliko opomogli, ko 
sta nas popolnoma očarala gostujoča 
predavatelja Gizella in Márius Botis, sveža 
diamantna managerja. Vsi, ki so stopili 
na oder, od Jószefa Szabója pa vse do 

Attile Gidófalvija, so resnično dali vse 
od sebe. Fantastičen dan se je končal s 
tekmovanjem naših talentov, od katerih 
so številni nastopili s pravimi svetovnimi 
produkcijami. 

Toda oder je resnično zažarel šele drugi 
dan Rallyja, ko so se na njem drug 
za drugim zvrstili naši profesionalni 
predavatelji. Že velikokrat sem omenil, 
da sta mi Rex in Gregg zaupala vodenje 
skupine, ki jo sestavljajo strokovno 
izvrstni in izredno humani ljudje. Imam 
najlažje delo v Evropi, saj so naši vodje 
že zdaj evropski prvaki, zato se na 
izziv v Stockholmu resno pripravljamo. 
Tudi vi boste tam, ali ne?! Deležni smo 
bili neverjetnih in čudovitih predavanj, 
slišali pa smo tudi besede članov 
nove generacije, ki so nam predstavili 
prihodnost spletnega marketinga. 

Zvečer smo se udeležili zaključne 
zabave, ki se je v veselem vzdušju 
končala šele ob zori. Zaploskali smo 

čudovitim nastopom talentov in 
zaplesali ob ritmih glasbe didžeja 
Smasha. 

Rad bi se zahvalil predavateljem, 
moderatorjem, vsem sodelavcem 
Forever Madžarske in jugovzhodne 
Evrope, tehnikom, varnostnikom, 
ponudniku cateringa, organizatorjem 
prireditve ter celotnemu osebju za 
njihovo neutrudno in več dni trajajoče 
delo. 

Ob takšni priložnosti sem običajno 
rekel: to usposabljanje so bile sanje, ki 
bi jih rad še dolgo sanjal. Želim si, da bi 
imeli še veliko takšnih srečanj. 

Naprej, Forever!

Dr. Sándor Milesz
državni in regionalni direktor 
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ČE SE ODLOČITE POSTATI POSLOVNI PARTNER FOREVER LIVING PRODUCTS, SE 
PRIPRAVITE, DA S TEM NE BOSTE DOBILI LE IZDELKOV IN MOŽNOSTI ZA GRADNJO 
POSLA, TEMVEČ TUDI SKUPNOST. »TO JE MOČ PRIPADNOSTI,« STA DEJALA SENIOR 
EAGLE MANAGERJA DR. ADRIENNE ROKONAY IN DR. PÉTER BÁNHEGYI, KI STA 
POVEZOVALA PROGRAM PRIREDITVE. TUDI SAMI SMO LAHKO ZAČUTILI TO ENERGIJO, 
MEDTEM PA SE UČILI OD PREDAVATELJEV, KI SO NAM ZGLED. 
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DR. SÁNDOR MILESZ  
DRŽAVNI DIREKTOR  
Državni direktor dr. Sándor Milesz je 
v svojem pozdravnem nagovoru ob 
aktualnostih iz podjetja spregovoril 
tudi o našem vrhunskem izdelku, gelu 
aloje, ki pred nas zdaj že prihaja v 
neverjetni čistosti in kakovosti, brez 
vseh umetnih aditivov. »Naš sedanji 
promet, vreden milijardo, bi lahko bil 
vreden tudi deset milijard, če bi na 
Madžarskem vsi uživali gel,« je dodal 
dr. Sándor Milesz. »Želim si, da bi 
prišel čas, ko bi bil pri zajtrku ali kosilu 
na mizi vseh nas tudi izdelek v novem 
pakiranju. V našem poslu se skrivajo 
ogromne možnosti, zato pogumno 
izjavljam: Smo šele na začetku 
procesa. Upam, da bomo tudi letos 
sklenili senzacionalno leto. Sledite mi 
tudi v tem, da bomo skupaj krenili na 
vrh Evrope!«

PRIZNANJE

Za uspešno prosvetno 
delo in promocijo 
zdravega življenjskega 
sloga je Združenje 
madžarskih zdravilcev 
dr. Sándorju Mileszu 
podelilo diamantno 
diplomo. Kot je povedal 
predsednik organizacije 
dr. István Taraczközy, 
gre za uspeh 21-letne 
skupne poti in skupne 
miselnosti. 
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SZABRINA CZIMERMAN IN 
GERGŐ CZIMERMAN, MANAGERJA: 
PRIŠLA SVA DOMOV 
Skupaj sva od mature, devet let je že od tega. Doma v Transilvaniji 
nisva imela vizije. Vedno sva iskala kraj, kjer bi lahko delovni čas 
uravnotežila s kakovostnim časom. Poskusila sva na Danskem 
in Nemčiji, vendar se nama računi niso povsem izšli. Po rojstvu 
hčerke sva se morala soočiti tudi z dejstvom, da skupaj z otrokom 
ne bova našla prave eksistence. Videla sva, da na najin največji 
čudež gledajo kot na oviro, za naju pa ona pomeni »zakaj«. Soprog 
je delal na dveh delovnih mestih, sama pa sem tudi iskala pot iz 
tega stanja. In priložnost je prišla, vendar je nisem opazila, ker 
sem bila negativna. Ni lahko stopiti iz cone udobja, vendar Forever 
pride vedno takrat, ko ga najbolj potrebujemo. Ugotovila sem, da je 
uspeh v tem poslu odvisen izključno od mene same. Moja glavna 
motivacija pa je bila biti zgled svoji hčerki. Tu sem srečala ljudi, ki 
so verjeli vame, sicer danes ne bi stala tu pred vami. Navdihnilo 
me je življenje, kakršno so živeli. Zato sem krenila, vendar sem 
na dosežke morala počakati. Na eni od prireditev Academy me je 
prešinila misel, da sem si vedno želela biti ljubljena in da bi tudi 
sama imela rada druge. Posel se je iz moje glave preselil v moje 
srce in tudi moj soprog je čutil, da gre za podjetje, ki mu lahko 
zaupa življenje svoje družine. Tako sva v tem poslu našla dom, 
prišla sva domov k ekipi, na katero sem izredno ponosna. Tu sva 
resnično doma, ker tu ne šteje, kje, v kakšnih razmerah je bil kdo 
rojen in kje je odrasel. 

RISE AGAINST HUNGER: SKUPAJ 
PROTI OTROŠKI LAKOTI PO VSEM 
SVETU
Prihodke iz prodaje časopisa Forever bo 
fundacija Forever Giving v okviru pro-
grama Rise Against Hunger odslej v obliki 
paketov živil posredovala na različne 
konce sveta, kjer še vedno stradajo otroci. 
Z nakupom časopisa Forever boste tudi vi 
podprli ta plemeniti cilj. 

ÁGNES KRIZSÓ, SAFIRNA MANAGERKA: 
21 LET V FOREVER
Podjetje se že 40 let dokazuje z najboljšimi izdelki. Vendar je 
pripadnost podjetju veliko več kot uživanje izdelkov. Pripadnost 
pomeni tudi odgovornost in zavezanost. Tu zastopate Rexa, Gregga, 
Aidana, svojo družino in zdravnike svetovalce. Naučite se sprejemati 
darila, ki vam jih dajejo iz srca. Vendar, ali ste sami sposobni biti 
to, kar želite, da bi drugi videli. Ali je ob velikih dobičkih, prekrasnih 
avtomobilih in ogromni mreži to verodostojno življenje, ki ga živite? V 
svetu MLM Madžarsko omenjajo kot najbolj čudovito državo, želimo 
si, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Delamo za podjetje na svetovni 
ravni, da bi se Forever ter naša regija skupaj z Madžarsko krepila. Kaj 
lahko vi prispevate k temu? Ljudje so utrujeni, brez potrpljenja, čas 
jih stalno preganja. Kaj jim lahko ponudite? Kdo ste pravzaprav vi in 
zakaj vam naj sledijo? Lahko spremenite življenje drugih, medtem pa 
se tudi sami prekrasno počutite – za to gre pri tem življenjskem slogu. 
Uspeha ne morete kupiti. Ni je priponke in bogastva, zaradi katerih bi 
se odrekli verodostojnosti. Ali veste, kakšen je občutek, ko ostajate in 
se borite tudi takrat, ko tega drugi ne morejo razumeti? Tudi do zdaj 
smo dobro delali, vendar ne dovolj dobro. Odprite svoje srce, ni dovolj 
gledati, treba je videti, čutiti! To, kar boste enkrat naredili, se vam bo 
povrnilo. 
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ZSOLT LEVELEKI, SOARING MANAGER: 
ŠPORT IN FOREVER
V mladih letih sem se vedno ukvarjal s športom, vendar 
sem odnehal. Moral sem dozoreti in najti pravega 
mojstra. In v pravem trenutku sem znova začel ‒ tako 
je karate kyokushin postal moja strast. Podobno kot v 
gradnji posla morate tudi v tem športu čez različne faze, 
da bi prišli do črnega pasu. In seveda od deset tisočih, ki 
bodo krenili, bo le eden dosegel črn pas. 
Kdo bo uspešen v poslu? Dejal bi, da je poslovni 
uspeh dejansko poslovni razgovor. Vaša naloga je le 
pogovarjati se z nekom, tudi če vas bo ta oseba zavrnila. 
Ne pričakujte, da bodo ob prvem pogovoru ljudje takoj 
pristali, najprej morate zgraditi zaupanje in razumevanje. 
Vendar še pred tem potrebujete cilj, ki vas bo gnal naprej. 
Če ste se odločili, najprej povejte svojemu sponzorju 
za vaš cilj. Zelo verjetno je, da bo v tem primeru tudi 
»trening« drugačen. 
Če si tu želite tudi izzivov, si za cilj zadajte doseči raven 
eagle! Morda bo pot od tega trenutka dalje veliko bolj 
strma. Učite se iz svojih napak in jih ne ponavljajte. Vaša 
naloga je premagati strah. Preizkušnje vas bodo okrepile. 
Osamljeni volkovi tu ne bodo uspešni, tu ekipa dela in 
nato slavi skupaj. Želim si, da bi doživeli ta občutek.
Le polovica klasičnih podjetij preživi prvo leto delovanja. 
Podatki za MLM so veliko boljši. Bodite del tega posla, ne 
odnehajte, imejte svoje cilje. Borite se, učite se in boste 
prej ali slej uspešni. 

NA PRIREDITVI SMO 
PRIZNANJA PODELILI 
NASLEDNJIM UVRŠČENIM:
2+6 cc, assistant supervisor, 
supervisor, assistant manager, 
manager, diamantno-safirni 
manager, 60 cc+, 100 cc+, 
Forever2Drive, Diamond Holiday 
Rally
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ÁRPÁD HEGEDŰS IN PIROSKA 
LUKÁTSI HEGEDŰSNÉ, SENIOR EAGLE 
MANAGERJA: NEMANAGERSKIH 100 CC+
Ko čutite, da se vam vse ruši in vam nihče ne verjame, 
morate vedeti, da se vam odpira nov svet, ki se šele 
vzpostavlja, ki bo dolgo živel le v vašem srcu in mislih. 
Sprejeti morate nekatere odločitve in se znebiti čustev, 
kot so malodušje, pomanjkanje samozavesti in občutek 
krivde. Opustiti morate predmete in tudi osebe in vaša 
jama se bodo spremenile v odskočno desko. Pogumno 
sprejemajte odločitve, delajte napake, opravljajte svoje 
delo. Ni napačnih odločitev, le izkušnje. Če ste modri, se 
boste iz njih učili. 
Obstaja v vas zvestoba in poštenost? Vas bomo tu 
srečali tudi čez dva meseca ali dve leti?
Ponosni smo, ker ustvarjamo svet, kjer imajo besede 
težo. Kjer sprejemamo odgovornost za svoje odločitve, 
da bi lahko vodili svojo skupino in napredovali. 
Saj sva tudi midva kdaj razočarana. Vendar glejte na to 
drugače. Misli imajo ustvarjalno moč. Tu boste srečali 
veliko navdihujočih življenjskih zgodb in vse govorijo o 
tem, kako lahko z vero spremenite usodo. Veste, da ste 
na pravem mestu. Tu verjamejo v vas in vas bodo tudi 
dvignili. Zato sprejmite odgovornost za svoje odločitve, 
da bi lahko doživeli energijo, ki jo čutimo na mednarodnih 
srečanjih. Da boste tudi vi del skupnosti in skupne 
energije. 

ZABAVNI 
PROGRAM:
Glasbena predstava Veronike 
Fekete-Kovács in Szabolcsa 
Jánosa Kádárja

 SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN FOREVER TV TER SI OGLEJTE POSNETKE IN POVZETKE DOGAJANJA V POREČU!
FOREVERTV.HU
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VERONIKA LOMJANSKI IN STEVAN LOMJANSKI, 
DIAMANTNA MANAGERJA: HOČETE ALI NOČETE?
Videla sem veliko ljudi, katerih navdušenje je bilo kot vžigalice: zagorijo, 
nato pa hitro ugasnejo. Preveč je tistih, ki ne želijo napredovati. Če bi 
bili v moji skupini takšni, danes ne bi stala tu pred vami. Vendar je ta 
mali narod kljub vojni in težkim časom želel naprej in ni hotel propasti. 
Vprašajte se, zakaj prav vi opravljate to delo. Če nimate svojega 
strastnega, navdušenega zakaj, ne boste ničesar čutili, medtem ko 
ste na najboljšem mestu na svetu. Ni ga še enega takega podjetja. 
21 let opazujem njegovo delovanje, v tem času ni naredilo nobene 
napake. Uporabljajte izdelke iz dneva v dan, vedno več! Vendar najprej 
verjemite, da gre za fantastične izdelke, in šele nato se odločite za 
zaslužek.
Bodite vztrajni, ne kradite časa sebi, ker ne boste napredovali. Odločite 
se, da boste kljub vsemu dokazali sebi. Ne postavljajte se pred drugimi. 
Ni treba, da vas poslovni partnerji obožujejo. Vi obožujte njih!
Sama sem tudi danes polna ciljev in v pravi formi, polna energije tudi po 
60. letu. In večina mojega fokusa je še vedno na aloji …
Sami s seboj se pomenite in se odločite, da boste stoodstotno delali 
za ta posel. Sprejmite odgovornost zase. Vendar ne pozabite: tudi to je 
delo, ki ga je treba vsak dan opravljati. 

 SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN FOREVER TV TER SI OGLEJTE POSNETKE IN POVZETKE DOGAJANJA V POREČU!
FOREVERTV.HU
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Hajdu Ildikó Rózsa 
& Hajdu Kálmán
Halász Tímea
Haramia Andrea
Hartai Klaudia
Hausel Beatrix
Hegedűs Tímea
Heizer Gyuláné
Hendre Ágnes
Hoffmann Tímea
Holig János Norbert
Hollóné Kocsik Judit 
& Holló István
Dr. Horváth Zsófia
Huberné Tibold Anikó
Illés György
Illés Krisztina
Ilyés Andrea Renáta
Istókné Horváth Ildikó
Jenei Zsuzsanna
Jónás Dániel
Juhász Katalin
Juhász Viktória
Zeljko Kaic 
& Marija Bodrozic Kaic
Ardita Katanolli 
Dr. Katona Ilona
Kerényi Ádám
Khell Fruzsina
Kisfalviné Gregus Ágnes
Kocsis Tamás
Kollányiné Hartai Zsuzsanna
Komondi Julia

Adamkovics Lajosné
Djenan Alidzikovic
Lejla Alidzikovic
Angyal-Kadinger Anett Barbara
Maja Ankic
Antal István Józsefné
Antalné Kerekes Mária
Hrvoje Ausic
Ginera Avdija
Babály Mihály
Bálintné Belinczky Zsuzsa
Bárdos Dezső 
& Bárdos Dezsőné
Dragan Baretic 
Bécsi Mónika
Beller Renáta
Besenyei Mátyás
Blaskó Csaba Tibor
Blaskó Ferenc
Bodnár-Bokor Enikő
Bőszéné Nagy Anett
Antonela Bradas 
Marija Burus & Bosko Burus
Buzási Bálint
Buzási István 
& Buzási Istvánné
Csete Balázs
Csüri Ildikó
Deák Zsanett
Flutura Dega 
Dénes Gabriella
Dinya Györgyné
Dobai Anita

Dobai Lászlóné 
& Dobai László
Dormány Kristóf
Mirjana Drumlic
Maja Duris
Ehler Zsuzsanna
Eisner Ágota
Farkas Margit
Farkas Tamás Ádám
Dr. Fazekas Ferenc
Feketéné Horváth Anita
Ferencz László 
& Dr. Kézsmárki Virág
Fisi Marcel
Földházi Lászlóné
Fraknóyné Mezei Gabriella
Frankó-Balla Boglárka
Frey Lajos
Fritz Adrienn
Fritzné Zax Ildikó
Fuchsné Sütő Hajnalka 
& Fuchs Gábor
Gajdos Mónika
Gálné Moldován Anita
Glatter Andrea
Glovotz Erik Roland
Godó Richárdné
Gondos Sarolta Éva
Gőgös Csaba
Gőgös Gabriella
Renata Gregor
H. Pezenhofer Brigitta 
& Henc Krisztián

DIAMOND HOLIDAY RALLY POREČ 2018
KVALIFIKACIJE
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Hajdu Ildikó Rózsa 
& Hajdu Kálmán
Halász Tímea
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Hartai Klaudia
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Hegedűs Tímea
Heizer Gyuláné
Hendre Ágnes
Hoffmann Tímea
Holig János Norbert
Hollóné Kocsik Judit 
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Istókné Horváth Ildikó
Jenei Zsuzsanna
Jónás Dániel
Juhász Katalin
Juhász Viktória
Zeljko Kaic 
& Marija Bodrozic Kaic
Ardita Katanolli 
Dr. Katona Ilona
Kerényi Ádám
Khell Fruzsina
Kisfalviné Gregus Ágnes
Kocsis Tamás
Kollányiné Hartai Zsuzsanna
Komondi Julia

Stefán Judit
Radenko Stevic
Szabó György 
& Szabó Nikoletta
Szabó Péter
Szabó Réka
Szabó Renáta
Szabóné Szilágyi Boglárka
Szakács Zsolt 
& Szakácsné Kis Judit
Szalárné Oszkó Marianna
Székely Károlyné
Szél Zsuzsanna
Szemerédi István
Szentesiné Zaránd Mónika
Szentpéteriné Kapus Ilona
Sziklavári Beáta
Szolga Bernadett
Szólláth Éva
Szűcsné Kertész Lilla
Szűcsné Pernyéz Kitti
Takács Andrea
Takács Éva
Timári-Kovács Barbara
Moni Tkalec Stanojevic 
Tomkáné Bereczky Klaudia
Deni Toric 
Tornyi Gyuláné
Tóth Anna
Tóth Attiláné
Tóth Kálmán Róbert
Tóth Márk
Tóth Rita
Tóth Zoltán
Tóthné Csordás Viktória
Tóthné Szabó Zsuzsanna
Urbancsek Csilla
Varga Szilvia
Vass Gáborné
Vécsei Magdolna
Veress-Bakosi Brigitta
Kinga Andrea Vichor 
Bojana Vidovic
Sladana Vukojevic 
Willi Viktor
Marica Zlovolic 
Zsolnay György

Kovács Edina
Kovács Gyuláné 
& Kovács Gyula
Kovács Imre
Kovács Magdolna
Kovácsné Tóth Anita
Kozma Pál
Kozma Szikszai Szilvia
Kőrösi Hajnalka
Körtvélyessy Vivien
Kötélvető Zsófia
Kremzner Nikoletta
Kubinyi Ida
Sead Kunovac
Kusnyér Mihály 
& Kusnyérné Csillag Erika
Filip Kuzmanov
Küri András & Küri Andrásné
Küri Attila & Küri Szilvia
Lakila Nikolett
Leel-Őssy Gabriella
Lepojevic Laura
Lóczi Tímea
Lőrincz Renáta
Luczek Johanna Dorottya
Magyari-Martos Mónika
Major Krisztina
Majoros Éva
Majoros-Hoffer Enikő
Majsai Edit
Málec Krisztina
Arzu Mamo
Dusan Markovic
Dr. Sladjana Markovic
Marosi Ilona
Martikán Mónika
Márton Mónika
Máté Viktória
Mattenheim Nóra
Dalibor Medimurec
Mesterné Sándor Tímea
Mészáros János
Jelena Mijatovic Sedlan
Millich József
Misiné Simonyák Ágnes
Marija Mladenovic
Mladoniczkiné Nagy Klaudia

Molnár Péter
Molnárné Kiss Tímea
Sofija Momcilovic-Pusic
Petar Mrdjenovic
Azemina Music
Nagy Károly
Nagy Tímea
Németh Andrea
Nika Nándor & Bedi Éva
Nikola Novakovic
Novozánszkiné Almási Zita
Merdana Nukic
Orsós János
Pálinkás-Tóth Anita
Pálinkás-Tóth Melinda
Pappné Hubai Katalin
Párkányi Dóra
Patkós Györgyi & Patkós Péter
Pavlovics Istvánné
Pék Melinda
Pergéné Holló Helga
Piller Bernadett
Pintér Ádám
Pintér Izabella
Pintér-Berzsenyi Boglárka
Pohánka Tamásné
Pozvári Ramóna
Magdolna Pristov
Pusománé Bencsik Ágnes
Pusztiné Homok Mónika
Rácz György
Dr. Rokonay Adrienne 
& Dr. Bánhegyi Péter
Ross Andrea
Rozovits Adrienn
Rózsáné Virág Alexandra
Rusák Patrícia
Ruzic Ivana
Salap Edina
Sárpátki Éva
Lucija Simac
Simó Károly & Slovensky Noémi
Ruzica Skivjani
Smida Béláné
Somogyi Péter
Ana Stanojevic
Srdjan Stanojevic

DIAMOND HOLIDAY RALLY POREČ 2018
KVALIFIKACIJE



Človekove izkušnje se nenehno bogatijo. To je temeljni razvoj telesa in 
duha in je več kot staranje. V tistem, kar počnemo, bomo modrejši in 
boljši. 

V preteklem mesecu sem pisal o tem, 
kako pomembno je delovati v skladu s 
štirimi temeljnimi načeli Forever: 

+ novačenje 
+ ohranitev   
+ razvoj 
+ produktivnost

Uspešen eagle manager pri svojem 
poslovanju vedno upošteva ta štiri 
temeljna načela in se nanje tudi 
osredotoča. Upoštevajte ta pravila in jih 
pretehtajte! Ta štiri načela so duša 
uspešnega poslovanja. Če v vsako 
vlagate ustrezno količino energije, vas bo 
trdna pot popeljala do izpolnjevanja 
pogojev eagle managerja. 

Ne spomnim se, da bi kdajkoli na svoji poslovni 
poti srečal poslovnega partnerja Forever, ki si ne 
bi prizadeval za osebnostni, profesionalni ali 
kreativni razvoj. Tisto, zaradi česar je družina 
Forever tako edinstvena, ni samo želja po 
nenehnem razvoju, temveč strast, ki na to pot 
pripelje tudi druge. 

Zato sem tudi tako navdušen nad našo novo 
kvalifikacijsko politko. Ta bo managerjem 
omogočila, da bodo z razvijanjem linij eagle 
managerjev lahko stopili na višji položaj. Odkar 
smo napovedali to načelo, je zagotavljanje 
pomoči svojim nižjim linijam, da postanejo eagle 
managerji, postalo pomembnejše kot kdajkoli 
prej. 

Verjetno ste že slišali – saj večkrat poudarjam 
– da je eagle manager s tem, kar počne za vaše 
poslovanje, čudovit program. To vam govorim 
zato, ker je res. Ključni pogoj za kvalifikacijo 
eagle managerjev je, da ste za napredovanje 
sposobni odpreti svoje linije eagle managerjev. 
Za gradnjo trdnih poslovnih temeljev. 

Torej, zakaj smo omogočili to 
kvalifikacijsko možnost? Zato, da 
pokažemo, kako pomembno je ustvariti 
trdne temelje in stabilno poslovanje ter 
hkrati pomagati tudi drugim. 

Naredili ste korak proti temu, da 
postanete poslovni partner Forever. Zdaj 
lahko svojo pot nadaljujete tako, da 
pomagate drugim, da postanejo lepši in 
se počutijo bolje. Poleg tega boste 
dosegli, da bodo vaše nižje linije s 
pomočjo spodbudnega leta eagle 
managerja vzpostavile stabilno 
poslovanje. 

Bodite vedno nasmejani!

Gregg Maughan

predsednik,  Forever Living Products

Poletimo
z 

Eagli 
eagli 
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Na ure joge, pa tudi na 
pohode v gozd, s seboj 
vzamemo napitek, ki ga 
pripravimo tako, da vodi 
Sirona dodamo Argi+ in 
CardioHealth. 

Évin  
NASVET

Éva: Ukvarjanje s telesno dejavnostjo ni pogojeno s starostjo. Niti po šestem 
desetletju še ni prepozno, da spoznamo, da je telo tempelj naše duše. In čeprav 
hranimo telo z zelo kakovostnimi hranili ter dušo s pozitivnimi mislimi, moramo telesu 
tudi na fizični ravni dati tisto, kar zahteva: kakor naš dom, moramo tudi tempelj duše, 
naše telo, občasno pospraviti in vzdrževati. Nikoli nisem bila 'sport lady', menila sem, 
da je igranje violine in viole ter vodenje posla zame čisto dovolj aktivnosti. Toda z leti, 
ko postajam starejša, želim ostati vitalna, zato je vsakodnevno gibanje zame postalo 
zelo pomembno. Preizkusila sem številne stvari, a nikakor nisem naletela na mojstra, 
ki bi me resnično prepričal. Potem pa sem spoznala inštruktorja joge, ki je bil zmožen 
posredovati vse tisto, od česar se človek resnično dobro počuti. Tudi tu je podobno 
kot pri mrežnem marketingu: človek se pridruži človeku. Z jogo se ukvarja tudi moj 
partner András. Te najine ure so pomembne tudi zato, da lahko živiva v ljubezni 
in medsebojnem razumevanju. Na jogo greva vsaj enkrat na teden, čeprav se je 
včasih zelo težko odpraviti od doma. Občutek imam, da ima moje telo popolnoma 
samostojno pamet: um ve, da moram iti, toda telo je leno in bi najraje ostalo v 
naslanjaču. Kljub temu ne zamudim nobene ure joge, saj uživam že med izvajanjem 
vaj, pozneje pa sem prav vesela, da nisem obupala. 

FIT PO 60. LETU 
NAŠ OKTOBRSKI 
PROGRAM GIBANJA 
PRIPOROČA: 
managerka Éva Rajnai 
s partnerjem Andrásom 
Grauszom   

GIBANJE
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1. Kobraállás
POLOŽAJ DREVESA  - 
VRKSASANA  
Tako kot korenine zagotavljajo trdnost 
drevesu in vejam, tudi noge zagotavljajo sta-
bilnost našemu telesu. Položaji za ravnotežje 
imajo močan vpliv tudi na naše duševno 
stanje. Da bi ohranili ravnovesje, se moramo 
osredotočiti, in če nam misli odtavajo, vaje ne 
moremo izpeljati. Pogled usmerimo naprej, 
v daljavo. Pripravljalna vaja za to je položaj 
gore. Ravnotežje bomo lažje ohranili, če 
stopalo na podporno nogo namestimo neko-
liko nižje. Najustreznejša drža v tem položaju 
je, če lahko upognjeno nogo namestimo čim 
višje. Dlani sklenimo pred srcem. Če smo 
dosegli ravnotežje, vdihnemo in sklenjene 
dlani dvignemo nad glavo. 

POLOVIČNI LOTOS  
 - PADANGUSTHA-
PADMAUTKATASANA
Vajo začnemo s položaja gore, 
nato pa levo nogo položimo 
na desno koleno. Desno nogo 
pokrčimo. Hrbet naj bo čim 
bolj raven, roke sklenemo 
pred srcem v položaju molitve. 
Pogled usmerimo na vrh nosu. 
Priporočljivo je, da predhodno 
izvedemo pripravljalne vaje 
(na primer: drevo, stol). Lažja 
različica vaje je, če si nogo 
pridržimo z rokami. Previdno 
se vrnemo na začetni položaj, 
sprostimo mišice podporne noge, 
nato pa vajo ponovimo še z drugo 
nogo. Očisti zavest, spodbuja 
koncentracijo, razvija občutek 
ravnovesja. Pri tej vaji se moramo 
osredotočiti na srce. 

FIT PO 60. LETU 
GIBANJE
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       POLOVIČNA SVEČA  
        - VIPARITAKARANI 
To vajo izvajamo v paru ali samostojno ob steni. 
Boke namestimo tesno ob steno (partnerja), 
ležemo na hrbet, nato pa obe nogi dvignemo in 
jih naslonimo na partnerjeve noge ali na steno. 
Zaprimo oči in se osredotočimo na dihanje. Kot 
nasprotno vajo lahko izvajamo katerikoli stoječi 
položaj. Če nam premik zadnjičnih mišic k steni 
pomeni težavo, kolena nekoliko upognemo. Roke 
lahko namestimo na različne načine: iztegnjene 
levo in desno ali pa jih z rahlo upognjenimi 
komolci dvignemo nad glavo. Prisluhnimo ritmu 
dihanja. Ta pasivni položaj prepreči zastoj krvi 
v nožnih žilah in umirja živce. Izvajanja tega 
položaja ne priporočamo ljudem z visokim 
krvnim tlakom, oftamološkimi težavami, med 
menstruacijo, v primeru srčnih obolenj, med 
nosečnostjo ter pri poškodbah vratu. 

       +1: POHODNIŠTVO 
    Odkar smo postali 'hribovci', so pohodi po gozdovih 
postali del našega vsakdana. Vsaj dvakrat na teden 
se odpravimo v gozd ali hrib. Za to ne potrebujemo 
posebnih priprav: zadoščajo že navadne kavbojke 
ali trenirka. So dnevi, ko se samo sprehajamo in 
pogovarjamo, spet drugič pa intenzivno prepešačimo 
tudi po več kilometrov. Za bolj energičen pohod je 
priporočljiva uporaba palic za nordijsko hojo, saj roke 
podpirajo delo naših nog. Enako je tudi, če gradimo 
posel. Najprej se človek odloči, kako velik posel želi 
zgraditi, nato pa začne s temu primernim minimalnim 
nakupom ali paketom, morda zaprosi za pomoč 
sponzorja ali pa zadevo reši sam. Ima kratko- ali 
dolgoročne načrte. 

MAČKA - 
VARIACIJA 
MARJARYASANE
Za začetek se postavimo 
na vse štiri. Vdihnemo 
ter dvignemo levo roko 
in desno nogo. Čutimo, 
kako se nam sklepi v pasu 
vedno bolj raztegujejo, 
sproščajo in se vretenca 
prijetno odmikajo druga 
od druge. V tem položaju 
poskusimo vzdržati nekaj 
časa, nato pa se vrnimo na 
začetek. Vajo ponovimo še 
na drugi strani

FIT PO 60. LETU 
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BÉRES MÓNIKA  manager

Naša oktobrska gostitelja, 
zakonca Zsolt Tóth in 
Eszter Borza Tóthné, senior 
eagle managerja, sta bralce 
časopisa Forever sprejela 
v svojem domu v Sopronu. 
Med obiskom je bil njun sin 
Bendegúz še v šoli, zato 
pa je polletna hči Alíz iz 
materinega naročja zvedavo 
opazovala očeta, ki je 
spretno pripravljal različne 
okusne jedi. 

Forever
Kuhinja 
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Zelo radi imamo dobro hrano v dobrih 
restavracijah, zlasti pa obožujemo italijansko 
kuhinjo in ribje jedi. Tudi ko kuhamo doma, si 
prizadevamo, da pripravljamo zdrave jedi iz 
kakovostnih osnovnih sestavin. Nekoč sem se 
ukvarjal z gostinstvom, danes pa kuham samo 
še za družino in prijatelje. V vseh teh letih sva 
razvila posebno delitev dela, in sicer tako, da 
Eszti pripravlja hladne predjedi in posladke, jaz 
pa rajši jedi iz posebnih sestavin, kakršen je 
tudi današnji meni. 
Številni imajo odpor do ribjih jedi, zato je treba 
sestavine kupovati pri zanesljivih prodajalcih. 
Spoznati in odkriti je treba različne vrste rib, ki 
morajo biti bistven del normalne prehrane. Pri 
nas je riba na mizi vsaj enkrat na teden. Bend-
egúz je že od malih nog moral vse poskusiti, in 
čeprav je trenutno v nekem izbirčnem obdobju, 
ima ribe in rake, na srečo, še zmeraj zelo rad. 

Nasvet Eszter 
in Zsolta

Kaj ne sme izostati: 
pred jedjo popijte velik 
kozarec Aloe Vera Gel, 
Forever Garcinia Plus, 
Forever Therm.

Sredozemski prigrizki 

SESTAVINE: 
sveže pečena bageta 
kozice (začimbe: česen, sol, 
poper, zelišča) 
bivolja mocarela 
sveža bazilika 
koktajl paradižnik 
oljčno olje 

PRIPRAVA:
Predpečeno bageto v pečici 
spečemo do konca in jo še toplo 
narežemo na rezine. Na eno 
rezino naložimo začinjene repke 
kozic, ki smo jih predhodno 
na hitro ocvrli, na drugi kos pa 
damo mocarelo in paradižnik ter 
posujemo s svežo baziliko. 
Preden postrežemo, prelijemo z 
nekaj oljčnega olja. 

Postrv na žaru in testenine 
pappardelle s špinačo

SESTAVINE: 
file postrvi 
oljčno olje
svež timijan 
česen 
testenine pappardelle 
listnata špinača 
čebula 
origano
parmezan

PRIPRAVA:
Fileje postrvi predhodni večer osolimo, 
popramo, vtremo česen in timijan ter 
prelijemo z oljčnim oljem, da dobijo 
intenzivnejši okus. Na oljčnem olju 
prepražimo drobno narezano čebulo, 
dodamo listnato špinačo, solimo, 
popramo ter začinimo s svežim 
origanom in veliko česna. Dodamo 
smetano za kuhanje ali kislo smetano, 
prevremo in primešamo (ne premehko) 
kuhane testenine pappardelle. Tudi 
fileje popečemo na oljčnem olju, in 
sicer najprej na tisti strani, kjer je koža, 
nato pa jih obrnemo na drugo stran, a 
samo za nekaj trenutkov, da se ne bi 
izsušili. Za pest koktajl paradižnikov 
na hitro popečemo na oljčnem olju 
ter jih na koncu dodamo jedem. 
Testenine posujemo s parmezanom in 
postrežemo. 
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ÉLETMÓDVÁLTÓ

Če pogledamo skozi okno, že vidimo spremembe v naravi. Sonce vzhaja 
pozneje, zvečer tema prihaja prej kot poleti. Tudi temperaturne razlike 
so večje, zjutraj je še neprijetno hladno, zrak je poln vlage, opoldan pa 
nas pričaka prava pripeka. So pa zato jesenske barve prekrasne: odtenki 
rumene, rjave in temno rdeče … prekrasen pogled na jesensko listje. Tudi 
sadje dozoreva, narava pa se pripravlja na zimski sen. Tudi človeški 
organizem gre skozi spremembe, saj se morata presnova in hormonski 
sistem prilagoditi spremenjenim svetlobnim in temperaturnima 
razmeram, pa tudi imunski sistem se mora pripraviti na vse pogostejše 
napade virusov. 



KAJ LAHKO NAREDIMO, DA 
BI BIL TA PROCES ČIM BOLJ 
USPEŠEN?

1.ČIM VEČ SE ZADRŽUJMO NA 
PROSTEM

Za skladno delovanje organizma in 
presnovo je nepogrešljivo zagotoviti 
zadostne količine svežega zraka, 
polnega s kisikom. Vendar pa je 
poleg sestave zraka pomembna tudi 
vsebnost vlage. V kurilni sezoni je 
v večini stanovanj zrak suh in topel, 

kar ni po godu obrambni sposobnosti 
sluznice dihalnih organov. Ker se 
sluznica kmalu izsuši, je tudi bolj 
izpostavljena okužbam. Zato bodimo 
veliko na prostem, pomembno 
pa je tudi redno prezračevanje 
stanovanjskih prostorov. 

2.REDNO GIBANJE
Gibanje prinaša telesu številne 

prednosti. Blagodejno vpliva na 
presnovo, na telesno težo, hormonski 
sistem in krvni obtok. V jesenskih in 
zimskih mesecih pa imamo najraje 
pozitiven vpliv gibanja na imunski 
sistem in splošno počutje. Že 20 do 
30 minut gibanja dnevno dela prave 
čudeže. 
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DR. IBOLYA BAGOLY
soaring managerka

zdravnica-naturopatinja

se na

mesece
Pripravimo

jesenske-zimske 

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
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3.DOVOLJ SPANJA
Za regeneracijo in brezhibno 

delovanje imunskega sistema naše telo 
potrebuje sproščujoč, globok spanec. 
Nujno bi bilo, da bi v posteljo šli še pred 
polnočjo in neprekinjeno prespali vsaj 
šest do osem ur. Ne pozabimo, da otroci 
potrebujejo veliko več spanja.

4. OBLECIMO SE PAMETNO
Vsak letni čas ima svoje nasvete 

za oblačenje. Bodimo pozorni na 
slojevitost, saj so jesenska jutra in 
večeri že nekoliko hladnejši, opoldanska 
sončna pripeka pa spominja še 
na poletje. Poskusimo se izogniti 
čezmernemu znojenju, saj je to lahko 
vzrok neprijetnega prehlada! V zimskem 
času moram poskrbeti tudi za ustrezno 
zaščito okončin. Predvsem noge naj 
bodo na toplem, saj smo za različne 
virusne okužbe s hladnimi veliko 
dovzetnejši. 

5.PIJMO VELIKO TEKOČINE
Brez vode ni življenja! To velja tudi 

za naš metabolizem in imunski sistem. 
V teh letnih časih bi prav tako morali na 
dan popiti vsaj 2 do 2,5 litra tekočine. Če 
ne čutite potrebe po tekočini, preizkusite 
s pitjem zeliščnih čajev, ki pomagajo pri 
ustvarjanju občutka žeje, to pa pomeni, 
da bo organizem začel zahtevati vodo. 

6. PREHRANJUJMO SE 
HRANLJIVO

V hladnejših mesecih številni dajejo 
prednost predvsem bolj kalorični 
prehrani. Vendar je namesto tega bolj 
priporočljivo, če bi izbirali hrano, bogato 
z vitamini in minerali. Naša prehrana naj 
temelji na sveže pripravljeni sezonski 
zelenjavi in sadju, polpripravljenim in 
gotovim jedem pa se poskušajmo čim 
bolj izogibati. Uporabljajmo zelišča ter 
izkoristimo njihov pozitivni učinek na 
presnovo in imunski sistem. Prav tako je 
pomembno uživati čim več raznovrstnih 
solat ter večkrat nenasičenih olj in oljnih 
semen.

7. POMEMBNI SO VITAMINI, 
MINERALI 

Naše telo potrebuje številne 
nenadomestljiva, življenjsko pomembna 
hranila, ki jih moramo nenehno dodatno 
vnašati. To so vitamini, minerali, 
elementi v sledovih, maščobne in 
aminokisline. Če naša prehrana ali 
način življenja nista ustrezna, nam teh 
esencialne snovi morda primanjkuje, 
kar lahko ogrozi ravnovesje presnovnih 
procesov. 

Zanimivo je vedeti, da je naše telo 
sestavljeno iz več kot 70 milijard celic, 
v katerih vsako sekundo poteka več 
milijard biokemijskih reakcij. 
Še ena zanimivost: vitamin C sodeluje 

v več tisoč različnih presnovnih 
procesih. Osem vitaminov skupine 
B (B-kompleks) pa igra pomembno 
vlogo v vseh reakcijah energetskega 
metabolizma in uravnava presnovo 
živčnega sistema. Cink in magnezij 
sta nujna za proizvodnjo številnih 
encimov. Zato že pri najmanjšem 
pomanjkanju lahko začutimo, da 
nam telo ne deluje harmonično. V 
virusnih obdobjih moramo biti na to 
še posebno pozorni, saj mora telo 
za odpornost pred bacili v delčku 
sekunde ustvariti več milijonov novih 
imunskih celic, katerih oblika in 
funkcija morata prav tako biti popolni. 
Vitamini, ki jih v jesensko-zimskih 
mesecih najbolj potrebujemo, so 
vitamini C-, B-, E- in D, od elementov 



v sledovih pa selen, cink in baker. 
Če s hrano ne moremo vnesti zadostne 
količine, je priporočljivo jemati 
prehranska dopolnila, ki so pravzaprav 
hranila, saj vsebujejo predvsem 
zelenjavne in sadne izvlečke. 

8. POTREBUJEMO TUDI 
SPOJINE ANTIOKSIDANTOV 

Vsaka celica našega telesa se mora 
dnevno upreti napadom več tisočih 
prostih radikalov. Ti ne prihajajo samo 
od zunaj oziroma niso razlog zanje 
zgolj zunanji dejavniki. Med zaščito 
pred okužbami v jesensko-zimskih 
mesecih jih imunski sistem ustvarja tudi 
sam, saj je to eden od pomembnejših 
elementov našega imunskega odziva. 
Toda če jih je v telesu preveč in 
se v njem predolgo zadržijo, lahko 
negativno vplivajo na delovanje 
organizma. Zato je tudi pomembno, da 
je ta del našega obrambnega sistema 
ustrezno prehranjen. Skoraj vsak 
element antioksidativnega sistema 
moramo vnesti s hrano, saj jih naše 
telo v večini ni sposobno proizvesti. Za 
vnos antioksidantov je najprimernejša 
zelo barvita, rdeča, rumena in zelena 

zelenjava in sadje ali iz njih pripravljeni 
napitki in prehranska dopolnila. 

9. BISTVENO JE STANJE 
NAŠEGA ČREVESJA 

Danes že skoraj vsak ve, da je 
dovršeno delovanje imunskega 
sistema odvisno od stanja črevesja. 
Najpomembnejša je sestava črevesne 
flore. Naše črevesje vsebuje desetkrat 
več bakterij, kot je število celic v 
telesu. Večji del predstavljajo probiotiki 
oziroma bakterije, s katerimi tesno 
sodelujemo in ki naredijo veliko stvari, 
da bo naše telo lahko optimalno 
delovalo. Naša edina naloga je s 
prehrano in življenjskim slogom 
podpirati njihovo naseljevanje in razvoj, 
da bodo še naprej lahko delali v našo 
korist. Če je le možno, naj bo naša 
hrana bogata z vlakninami, zato se 
izogibajmo vsakovrstnih pretiravanj. 
Probiotiki so občutljivi na stres, 
pomanjkanje spanja, pretirano uporabo 
začimb, maščobe, alkohol. Če naša 
prehrana vsebuje premalo probiotičnih 
živil ali obstaja sum, da je ravnotežje 
v črevesju porušeno, je priporočljivo, 
da jih nadomestimo z rednim vnosom 
kakovostnih pripravkov, ki vsebujejo 
veliko mikroorganizmov in več vrst živih 
bakterijskih sevov. 

10. NE POZABIMO NA 
NARAVNE ANTIBIOTIKE

V boju proti okužbam so nam lahko v 
pomoč tudi številne rastline in živila. 
Priporočljivo je redno uživati sok 
aloje, saj vsebuje številne vitamine in 
minerale, zaradi vsebnosti acemanana 
pa lahko sodeluje pri normalnem 
delovanju imunskega sistema. 
Prav tako so lahko koristni še alicin, 
scordinin in garlicin, ki jih najdemo 
v česnu, je pa ta zelenjava izredno 
bogata tudi z minerali in vitamini. 
Zaradi vsebnosti silicijevega dioksida 
je zelo učinkovito sredstvo za 
izkašljevanje. 

11.  POMEMBEN VIDIK: 
DUŠEVNO RAVNOVESJE 

Na imunski sistem močno vpliva tudi 
naše duševno ravnovesje. Odpornost 
na stres poskušajmo povečevati z 
meditacijo, jogo, v družbi pozitivnih ljudi 
ali doma, v topli sobi, ob prijetnem vonju 
dišečih olj. 

Jesensko-zimski čas ugaja tudi naši duši, 
saj se vseokoli nas nekoliko umiri, utiša 
in nam ponudi možnost, da se v miru 
poglobimo v lastne misli. Da razmislimo o 
minulem letu in se pripravimo na najlepši 
praznik, božič. Zima pa s seboj prinese 
pričakovanje novega leta z novimi načrti 
in idejami. 

K tem trenutkom želimo vsem predvsem 
notranji spokoj in zelo dobro zdravje!
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SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
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Novo!
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Forever Active Pro-B vsebuje več kot 8 
milijard CFU in klinično raziskanih probiotikov, 
ki se nahajajo v patentirani mešanici šestih 
sevov. Ti bakterijski sevi imajo posebej 
izbrano in razvito sposobnost, da učinkovito 
dosežejo črevesne resice. Forever Active 
Pro-B so pakirani v edinstveno ampulo, ki 
uravnava vlago in varuje aktivne bakterijske 
seve, kar zagotavlja maksimalni učinek.

610   30 kapsul

FOREVER ACTIVE PRO-B™

Hipokrat, najznamenitejši antični zdravnik 
je dejal, da ima vsaka bolezen svoj izvor 
v črevesju." Ravnovesje naše črevesne 
flore je torej velika dragocenost, zato ga 
varujmo! Zaščitimo črevesno floro pred 
škodljivimi vplivi in poskrbimo za njeno 
normalno delovanje z novim izdelkom 
Forever Active Pro-B!

Poleg gelov iz aloje je eden mojih 
najljubših izdelkov. V naši družini ga vsi  
redno uporabljamo. 

DR. IBOLYA BAGOLY
SOARING MANAGERKA
ZDRAVNICA-NATUROPATINJA

IZDELEK
MESECA

 



Tudi v tem letnem času priporočam 
ustrezno zaščito obraza pred 
močnimi sončnimi žarki, saj ima 
vedno več ljudi motnjo pigmentacije 
in se jim zaradi tega na koži 
pojavljajo madeži. Naše podjetje je v 
ta namen razvilo hidratantno kremo 
Protecting Day Lotion z zaščitnim 
faktorjem 20, ki je preprosto popolna, 
saj pomaga to preprečevati ter hkrati 
tudi nežno neguje in vlaži. Sama jo 
imam vedno v torbici, kajti vreme 
je zelo nepredvidljivo in kreme 
zjutraj običajno še ne potrebujem, 
toda popoldanski sončni žarki mi 
obraz včasih kar ožgejo. Imam 
tudi Activator v majhnem pršilu, 
s katerim si pred nanosom kreme 
očistim obraz in odstranim vse 
nečistoče. Kaj še skrivam v torbici? 
Moja nepogrešljiva spremljevalca sta 
še razkužilo za roke Hand Sanitizer, 
ki poskrbi za čiste in negovane roke, 
ter Lips, ki v teh vetrovnih dnevih 
mojim ustnicam še posebno ugaja. 
Vsi ti odlični pripomočki pa ne smejo 
manjkati niti v šolskih torbah mojih 
deset- in sedemletnih hčera. 

Kaj poleg naštetega potrebuje 
dan za dnem kozmetičarka, 
ki je hkrati tudi poslovna 
partnerica Forever?
Splošno znano je, da si moramo 
obraz vsako jutri in zvečer očistiti 
s čistilnim mlekom. Na tak način 
zjutraj odstranimo minimalne 
nečistoče, ki so se nam ponoči 
nabrale na koži, oziroma si 
omehčamo in navlažimo kožo, 
izsušeno zaradi ogrevanja v 
stanovanju, zvečer pa si z obraza 
odstranimo celodnevno umazanijo. 
Moj favorit iz te družine izdelkov je 
vsekakor Infinite! 

Odlične sestavine vlažilnega 
in čistilnega mleka za obraz 
Hydrating Cleanser – jabolčna 
kislina, kokos, sončninčno olje, 
arginin – omogočajo, da je že pri 
tej prvi fazi uporabe koža čista in 
žametna. 

Enkrat do dvakrat na teden 
uporabimo piling za obraz 
Smoothing Exfoliator, ki nežno 
odstrani vse odmrle celice in kožo 
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BEATRIX HAUSEL  managerka, kozmetičarka

Poletja je dokončno 
konec, zato 
moramo s prihodom 
jeseni za kožo 
oziroma telesno in 
duševno počutje 
ter osvežitev 
poskrbeti na 
nekoliko drugačen 
način. Pripravimo 
sebe in ljudi okoli 
nas na ekstremne 
vremenske 
spremembe, tako 
zunaj kot tudi 
znotraj. Kajti ni 
večjega veselja, kot 
je dobre izkušnje 
deliti tudi z 
drugimi.

NAMIGI BEAUTY

Prišla je jesen... 



pripravi za naslednje 
faze, kar pomeni, da bosta 
hidratacija in nega bolj učinkoviti. 
Manjšo količino izdelka nanesimo 
na vlažno kožo in s krožnimi gibi 
nežno vtrimo v obraz. Drobna 
jojobina zrnca in bambusov prah, 
obogateni z eteričnimi olji, bodo 
nemudoma učinkovali. Ne pozabite 
na toniranje.

Balancing Toner bo uravnal pH 
kože, ki jo pred zunanjimi vplivi ščiti 
naravni kislinski plašč. 

Tudi Activator je odlično sredstvo 
za nego obraza, ki hkrati čisti in 
osvežuje. Pri kozmetiki ga zelo 
rada uporabljam, predvsem za 
odpravljanje različnih težav s kožo. 
Koža okrog oči je še posebno 
občutljiva, zato potrebuje posebno 
nego. Najboljša izbira za to je 
Awakening Eye Cream. Njene 
sestavine – peptidi, kolagen, aloja 
in naravni rastlinski izvlečki – kožo 
učinkoviti ščitijo in zmanjšajo videz 
podočnjakov, oteklin in gubic. 
Velik pionir nege obraza je 
zame Infinite Firming Serum, 
ki izpolnjuje vse, kar obljublja 
njegovo ime. Vsebuje namreč tako 
učinkovite aktivne sestavine, da je 
leta 2017, kmalu po pojavu na trgu, 
prejel drugo nagrado Pure Beauty 
Awards. Ima lahkotno teksturo, 
ki se hitro vpija, zato je koža že 
kmalu po uporabi nežna na dotik. 
Poveča videz čvrstosti, gladi gube 
ter spodbuja proizvodnjo kolagena, 

elastina in hialuronske kisline. 
Čarobno! 

Vrhunec tega je obnovitvena krema 
Restoring Cream, ki je s svojimi 15 
aktivnimi snovmi resnična tovarna 
antioksidantov. Kot kozmetičarka 
in fanatična analitičarka učinkovin 
lahko brez slabe vesti izjavim: ta 
družina izdelkov je izredno velika 
stvaritev. Predvsem zato, ker paket 
vsebuje tudi prehransko dopolnilo 
Collagen-Ceramide, ki celotni 
sistem spodbuja od znotraj. Kajti 
v množici škodljivih civilizacijskih 
vplivov je zelo pomembno, da za 
naše telo ustrezno poskrbimo tudi 
od znotraj. 

Predhodno sem že omenila 
težave s pigmentacijo, ki zaradi 
čezmerne proizvodnje melanina 
vodijo k nastanku temnih madežev. 
V ozadju lahko pride tudi do 
presnovnih in funkcionalnih 
motenj ter različnih pomanjkanj. 
Zato pomagajmo svojemu 
organizmu in uporabljajmo 
naše pakete Vital, izdelke 
za spremembo življenjskega 
sloga. Koža nam bo hvaležna in 
sprememba bo vidna. 

Hladno in vlažno vreme lahko 
povzroči težave s sklepi in bolezni 
gibalnega sistema. Zato se vsak 
moj dan začne tako: V 1 dl želeja 
Freedom vmešam 0,5 dl želeja 
Natur ter manjšo količino prahu 
Pomesteen in Cardio Health, 
zraven vzamem še ribje olje, 
Beta care, Collagen Complex, 
Immublend in Vitolize Women. 

Pomaga pri jutranjem zagonu 
organizma. 

Tedensko si privoščim 'čas zame' 
in si pripravim kopel z dišečimi olji 
sivke in limone, nato sledi pranje las 
s šamponom Aloe Sampoo in nanos 
balzama. Za lasišče uporabim 
First, na konice las nanesem olje 
Alpha-E Factor, celotno dolžino pa 
premažem s serumom Sonya. 

Na obraz si nanesem (tudi zdaj) 
masko iz nekaj kapljic Forever Bee 
Honey, Aloe Mousturizing Lotion, 
olja Alpha-E Factor in Activatorja. 
Po 25 minutah delovanja sperem, 
nato pa si obraz na tanko namažem 
s kremo Deep Mousturizing Cream.
Upam, da sem vam z nasveti 
pomagala in boste zimo dočakali 
osveženi in z bleščečo zunanjostjo. 
Vsem dragim bralcem želim dobro 
počutje, zdravje in gladko, 
žametno kožo. 
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 08. 2018. NEW   QUALIFICATIONS

Renata Gregorc 
sponzorka: Bojana Vidović

Marija Buruš & Boško Buruš 
sponzorja: Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski

Prišel bo čas, ko se boste postavili 
na vrh svojega seznama. 

To zmorete tudi vi! Vse, kar si um lahko predstavlja, 
lahko tudi uresniči!

Németh Andrea 
sponzorja: Almási Gergely 
& Bakos Barbara

Laklia Nikoletta 
sponzorka: Luczek Johanna Dorottya

Szakács Zsolt & Szakácsné Kis Judit 
sponzorja: Fuchsné Sütő Hajnalka 
& Fuchs Gábor

Maja Ankić 
sponzorja: Marija Buruš 
& Boško Buruš

Sanjajte, načrtujte, uresničite! Brez različice B Sprememba življenjskega sloga, pomagati dru-
gim in varno materialno ozadje – to naj vas vodi!

DIAMOND-SAPPHIRE MANAGER MANAGERS
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 08. 2018. NEW   QUALIFICATIONS

Küri András & Küri Andrásné 
sponzorja: Küri Attila & Küri Szilvia

Sami ne moremo biti uspešni, temveč le, če 
držimo skupaj. Takrat se nam odprejo vrata 

neskončnih možnosti! 

H. Pezenhofer Brigitta & Henc Krisztián
sponzorja: Karaszi Andrea & Vass Szilárd

Karaszi Andrea & Vass Szilárd
sponzor:ka Mezei Blanka

Küri András & Küri Andrásné
sponzorja: Küri Attila & Küri Szilvia

Mezei Blanka
sponzorja: Hegedűs Árpád 
& Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta

Pintér Izabella
sponzorja: Küri András & Küri Andrásné

Tóth Anna
sponzorja: Barta Csaba & Barta Csabáné

Marica Zlovolić
sponzorja: Stjepan Beloša & Snježana Beloša

ASSISTANT MANAGERS

Adamkovics Lajosné
Antal István Józsefné
Hrvoje Aušić
Babály Mihály
Antonela Bradas
Csete Balázs
Deák Zsanett
Fatbardha Demleka 
Dobai László József 
& Dobai Lászlóné
Dobi Kitti
Dobi Zoltán
Mirjana Drumlić
Duriš Katica
Duriš Maja
Ehler Zsuzsanna
Eisner Ágota
Farkas Margit
Farkas Tamás Ádám

Fisi Marcel
Fritzné Zax Ildikó
Robert Fućak
Gálné Moldován Anita
Glovotz Erik Roland
Glovotz Mónika
Gyalog Eszter
Haramia Andrea
Heizer Gyuláné
Horváth Norbert
Horváthné Mihalik Anita
Illés Krisztina
Ilyés Jenifer
Jónás Dániel
Ivan Jug
Dr. Katona Ilona
Korpás István 
& Korpásné Szűcs Melinda
Kovácsné Tóth Anita
Kozma Pál
Filip Kuzmanović
Lajos Zsuzsanna
Málec Krisztina

Arzu Mamo
Mattenheim Brigitta 
& Bányai Imre
Mattenheim Nóra
Dalibor Medimurec
Jelena Mijatović Sedlan
Millich József
Misiné Simonyák Ágnes
Marija Mladenović
Sofija Momčilović-Pušić
Petar Mrdjenović
Nagy Edina
Nagy Éva
Nagy Károly
Nika Nándor & Bedi Éva
Oláh Zoltánné
Orosz Ivett
Orsós János
Dr. Pálfy Adrienn Eszter
Pappné Hubai Katalin
Pék Melinda
Pozvári Ramóna
Pristov Magdolna

Rozovits Adrienn
Ivana Ružić
Salap Edina
Sárpátki Éva
Sebesta Judit
Ružica Skivjani
Somogyi Péter
Ana Stanojević
Srdjan Stanojević
Radenko Stević
Szabados Zoltán
Szabó Réka
Szabóné Szilágyi Boglárka
Szél Zsuzsanna
Szólláth Éva
Takács Éva
Timári-Kovács Barbara
Moni Tkalec Stanojević
Tóth Attiláné
Varga Szilvia
Vermes Mária
Snezana Vojinović
Zsolnay György

SUPERVISORS

FOREVER2DRIVE

3. RAVEN:

Szabó József
Berkics Miklós
Krizsó Ágnes

Marija Buruš & Boško Buruš 
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Terézia Herman se je podjetju Forever pridružila 
leta 1997, pol leta po vstopu na madžarski trg. V 
začetni eksplozivni rasti je igrala pomembno vlogo 
in ta zagon je ohranila vse do danes. Še več, s svojo 
skupino napreduje do novih ciljev. 

Sponzorja: Zoltán Becz in 
Zsuzsanna Kenesei 

Višja linija: Zsófia Gergely 
in dr. László Reindl, Aranka 
Vágási in András Kovács, 
Miklós Berkics, József Szabó, 
Rolf Kipp
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Enaindvajset let ste že poslovna 
partnerka podjetja Forever. Ob 
uspehih ste se najbrž morali 
spopadati tudi s težavami. 
V tem podjetju me je vedno zadrževala 
lojalnost: bila sem zvesta podjetju, izdelkom 
in svojim vodjem. Menim, da delam po 
poslovnem modelu, ki ga je preprosto 
posnemati. Čeprav se je tehnika močno 
spremenila, je bistvo ostalo in bo ostalo isto.

Prvi večji udarec je bila ločitev. Posel sva 
začela še v paru, a sem že kmalu, samo 
pol leta pozneje, nadaljevala sama. 
Čustveno sem bila sicer na dnu, a nisem 
nehala delati niti za trenutek. Nekaj 
mesecev pozneje mi je umrla mama, 
kmalu za njo pa še oče, jaz pa sem se 
zakopala v delo. To me je vedno vrnilo 
na noge: kakršnekoli skrbi sem imela, ko 
sem začela delati in sem se osredotočila 
na osebo pred menoj, sem lahko vse 
težave in bolečine potisnila na rob. 

Hči Detti je takrat imela šele deset 
let, danes pa živi v Nemčiji in je 
uspešna zdravnica, ginekologinja in 
porodničarka. Kako ste uspeli vlogo 
matere samohranilke uskladiti z 
nalogami poslovne ženske? 
Na začetku je bilo zelo težko, hči je bila 

pri mojih starših, sama pa sem tekala 
med njo in med službo. Zavestno sem 
bila pozorna na to, da je bil čas, ki sva 
ga preživljali skupaj, resnično aktiven, 
kakovosten in poln čustev. Pred nekaj 
leti sem jo vprašala, ali meni, da sem 
se takrat pravilno odločila, in hči mi je 
pravilnost mojih dejanj potrdila. Potrdila 
je tisto, kar sem sama že ves čas čutila, 
namreč da se bo iz ogromno vloženega 
dela izcimilo nekaj dobrega. Detti je 
dejala, da vsega, kar lahko doživljamo 
zdaj – potovanja, razmere, dejstvo, da 
je lahko medicinsko fakulteto obiskovala 
na lastne stroške ‒ ne bi bilo, če bi 
svoje sanje v preteklosti opustila; se 
ukvarjala samo z njo in ostala pri poklicu 
medicinske sestre. 

Vaša kariera ni prav nič vsakdanja. 
Začeli ste v Ceredu, majhni vasici 
v županiji Nógrád, po izobrazbi ste 
zdravstvena negovalka dojenčkov in 
otrok, danes pa vodite mrežo, v katero 
je vključenih več tisoč oseb. Kako se 
v vsem tem znajdete? 
Moji stara starša sta zmeraj govorila, naj 
nikoli ne pozabim svojih korenin in tega, 
od kod sem prišla – in tega se držim. 
Oseba, kakršna sem bila pred 21 leti, 
takšne skupine nikoli ne bi mogla imeti. 
V preteklih desetletjih sem se veliko 
učila: brala sem, sodelovala na številnih 
izobraževanjih, poslušala avdiomaterial. 
Moji vsakdani so še vedno v znamenju 
samoizobraževanja. Najraje prebiram 
dela Johna C. Maxwella ter knjige o 
razvoju in biografske romane, ki govorijo 
o tem, kako nekdo krene od nekod in 
izpolni svoje sanje. Zdaj že vem, da 
je vse, kar sem preživela, popolnoma 
normalen in naraven proces. Danes 

Živim 
TERÉZIA HERMAN 

    
soaring eagle 
managerka

»ŽIVIM V 
HARMONIJI, LJUBIM 
SVOJE DOSEŽKE, 
ZA KAR SO BILE 
POTREBNE TUDI 
OVIRE IN KLOFUTE, 
KAJTI TUDI TE SO 
MI POKAZALE, 
V KATERI 
SMERI MORAM 
NADALJEVATI.«

 v harmoniji



30  I  Forever I Oktober 2018

pravijo: »Petdeseta so nova trideseta.« In 
jaz jih resnično tako tudi doživljam. Živim 
v harmoniji, ljubim svoje dosežke, za 
kar so bile potrebne tudi ovire in klofute, 
kajti tudi te so mi pokazale, v kateri smeri 
moram nadaljevati. 

Že 19 let je ob vas tudi vaš partner 
Sanyi, ki pa pri poslu ne sodeluje. 
Kako je to možno?
Na začetku sem si želela, da bi sodeloval 
tudi on, a je o svojem življenju in delu 
imel lastno vizijo. Zelo sem srečna, da 
sva se našla in spoštujeva cilje, želje 
drug drugega. Zame je resnično stabilna 
opora, ki me podpira in sprejema vse, kar 

počnem. Glede tega med nama nikoli ni 
bilo nobenega spora. 

V kolikšni meri se je mreženje 
spremenilo v primerjavi z začetki? 
V osnovi se ni spremenilo nič, razen da 
se nam zaradi tehnološkega napredka 
na srečanje z ljudmi ni treba več ure 
in ure voziti z avtomobilom. Enako kot 
nekoč lahko še vedno organiziramo 
predstavitve, delimo zgodbe o uspehu, 
posredujemo izkušnje in gradimo posel. 
Samo da zdaj to počnemo s pomočjo 
spleta. Naš posel še vedno deluje v 
skladu z devetimi poslovnimi načeli, 
razlika je morda samo v tem, da so 

določeni koraki dobili nekoliko sodobnejša 
imena. 

Splet vam je v veliko pomoč, je pa tudi 
izziv, saj je v tem prostoru ogromno 
'hrupa'. Kako lahko izstopate, ste 
edinstveni? 
Moje izkušnje so, da moraš tudi v 
virtualnem prostoru biti tisto, kar si. Pri 
meni se registrirajo ljudje s podobnim 
načinom razmišljanja ali pa tisti, ki bi 
želeli doseči raven, kjer sem trenutno 
sama – jaz bom lahko informacije 
posredovala samo njim. Ne želim, da 
bi se neposredno k meni registrirali 
18-letniki, ker ne znam razmišljati z 
možgani osemnajstletnice. Mojo skupnost 
sestavljajo ljudje približno moje starosti, 
plus ali minus 10 do 15 let. 

Je za vas značilno dnevno razvijanje 
mreže ali delate samo še z obstoječo 
skupino? 
Oboje, vzporedno. Saj ne bi bilo nujno, 
vendar v vsakodnem delu izredno uživam! 
Rada opazujem, kako oseba odrašča, 
kako postaja vse večja, kako raste njej 
posel, um in način razmišljanja. Še danes 
me osrečuje, ko dobim potrditev, da 
tisto, kar povem, tudi deluje. Že 20 let 
delam in govorim isto, ne izumljam novih 
stvari. Načela in delovne metode, ki jih 
predstavljam, veljajo še danes in so trajne. 

Katere so za tiste osnovne vrednote 
podjetja Forever, pri katerih vztrajate? 
Naše matično podjetje je uspešno že 
40 let: v svetu je zelo malo podjetij, ki 
mrežno razmišljanje predstavljajo na ravni 
multinacionalne družbe. Poleg tega je 
zelo pomirjajoč njen značaj družinskega 
podjetja, nepremičnine, ki so v njeni lasti, 
pa tudi to, da ni izpostavljena nihanjem na 
borzi. Pomembno je, da so izdelki, ki se v 
gospodinjstvu uporabljajo vsak dan, visoke 
kakovosti. V podjetju Forever vrednoto 
predstavlja sam človek, njegovo zdravje 
in duh. Tu je človek povezan s človekom. 
Če ima nekdo ustrezno izoblikovano 
samopodobo, bo privabil sebi podobne 
ljudi. Če tega nima, mora najprej pridobiti 
ustrezno znanje. Če ljudi ocenjuješ po 
tem, kakšen je njihov odnos do samega 
sebe, do družine, kakšna je njihova 
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delovna morala, kako komunicirajo, boš 
tudi vedel, katera so tista področja, na 
katerih jim moraš pomagati, pa tudi to, 
kakšne so njihove odlike, sposobnosti. 
Kajti gradiš lahko samo na temelju 
njihovih sposobnosti. 

Kaj je vaše osnovno sporočilo, ko se 
z nekom srečate: materialna blaginja 
in svoboda ali možnost, da ohrani 
svoje zdravje? 
Zame oboje spada v isti paket. Da ne 
bi bili nenehno pozorni samo na svoje 
telo, ga moramo spraviti v dobro formo 
in to potem tudi obdržati. Če se fizično 
dobro počutimo, postanemo odprti za 
nove cilje ter sposobni, da krenemo na pot 
proti duhovnemu razvoju in svobodnemu 
življenju. 

Ste ena od štirih soaring eagle 
managerk na Madžarskem. Kakšen je 
občutek pripadati elitnemu klubu? 
Ugotovila sem, da je to res elitni klub, saj 
nas je celo na svetovni ravni razmeroma 
malo. Zavest, da mu pripadaš, je zelo 
vzpodbudna. Ponosna sem na svojo 
skupino in na to, da sem eagle postala na 
štirih temeljih. 

Kakšni so vaši nadaljnji cilji?
Čutim, da lahko dosežem 5000 točk, 
vendar ne želim ničesar delati na silo. 
Na katero raven bo skupina dozorela, 
takšen uspeh bo ustvarila. Nisem 
nepotrpežljiva, vedno počakam, da 
določena oseba dozori: spodbujam jo, 
toda razvijati se mora sam. Moja strast 
so usposabljanja za vodje. Okoli sebe 

imam rada ljudi, ki imajo 
lastne, izvirne zamisli, ki 
so sposobni, da motivirajo 
samega sebe. Ki lahko stojijo 
na čelu svoje skupine in jo 
vodijo. Edina skrivnost moje 
poslovne stabilnosti je, da 
imam v svoji skupini vodje. 

TAKO GRADIM:

•   Opravi osnovno delo.

•   Bodi potrpežljiv.

•   Ostani to, kar si.
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STEP         

STEPBY

ÁDÁM NAGY IN 
BRIGITTA BELÉNYI NAGYNÉ
senior eagle managerja

1. ODGOVOR NA VAŠE LASTNE 
IZGOVORE. 
Pogosto je uspeh odvisen od 
tega, ali izžarevamo prepričljivo 
energijo v poslu. To namreč vpliva 
na podzavest, drugi bodo tudi brez 
besed zaznali našo samozavest 
in bodo o naši ponudbi premislili 
le, če bomo uspešni na tem izpitu. 
Izkušnje kažejo, da ne bodo 
odgovorili pritrdilno, vse dokler 
nismo prepričani vase, če nismo 
odgovorili na lastne izgovore. Kako 
lahko odgovorite na svoje izgovore? 
Obiskujte prireditve, poslušajte 
zvočne in videoposnetke, poglejte 
zgodbe o uspehu na Forever 
TV. Pogovarjajte se s pravkar 
uvrščenimi managerji ali pa s 
takšnimi, ki že leta živijo svobodno. 
Naj bodo vaši izgovori vaši zakaji, 
zaradi katerih se boste odločili za ta 
posel. 

2. USTVARJALNA MOČ MISLI. 
Naše misli so majhni kamenčki, 
nevidni paketki energije iz katerih 
gradimo svoj svet. S to tematiko se 
ukvarjajo številne knjige in filmi. 
Preberite jih oziroma poglejte 
jih! Mednje vsekakor spada 
knjiga Napoleona Hilla Z idejo do 
bogastva, Skrivnost Rhonde Byrne 
ali Prosite, dano vam je! Esther 

Hicks. Tudi svojo podzavest lahko 
programiramo, k čemur nam daje 
odlične tehnike Louise Hay ali 
Béla Balogh. Midva verjameva v to, 
saj sva osebno doživela oziroma 
dnevno doživljava, da stvar deluje. 
A da bi lahko ustvarjali s pomočjo 
svojih misli, morate biti pozitivno 
naravnani in tako tudi delovati, sicer 
vam ne bo uspelo. 

3. USPEH JE STVAR ODLOČITVE.  
Angleška beseda decision, torej 
’odločitev’, izvira iz latinske besede 
decidere in pomeni 'ločiti nekaj od 
nečesa'. Ko se odločamo, polagamo 
svoj glas na eno stran. Uspeh je 
stvar odločitve. Če se odločimo zanj, 
potem moramo to svojo odločitev v 
vsakem trenutku podpirati z dejanji. 
Doseganje uspeha je znanost. Če 
bomo na vseh področjih naredili 
vse, kar je treba, bomo dosegli 
uspeh. K sreči so v spletnem 
marketingu ti koraki znani, lahko jih 
posnema kdorkoli, zato lahko uspeh 
načrtujete tudi v Forever. In če se 
odločite postati uspešni, morate 
poznati tudi korake in postati 
mojster teh korakov v vsakdanjem 
življenju. John C. Maxwell je v 
svojem delu 15 invaluable laws 
of growth dejal, da se nič ne bo 
spremenilo v vašem življenju, če ne 

boste spremenili svojih vsakdanjih 
dejanj oziroma vzpostavili navad 
uspeha. Le katere so te navade 
uspeha? 

4. 7 TOČK KLJUČNE OSEBE  – 
oziroma navade uspeha spletnega 
marketinga. Ko so najuspešnejše v 
podjetjih spletnega marketinga, ki 
delujejo že 30 let, povprašali, kaj jih 
je pripeljalo do uspeha, so vsi našteli 
nekaj popolnoma drugega. Ko pa so 
povprašali še več ljudi, se je prikazal 
vzorec, ki je bil značilen za vsakega 
od njih. Raziskava je ugotovila 7 
skupnih točk, ki so jih strokovnjaki 
prepoznali pri vseh uspešnih 
osebah in zato izjavili: Uspešen 
bo tisti, pri katerem bo izpolnjenih 
vseh sedem točk, ni pa jamstva za 
uspeh pri tistih, ki bodo izpustili 
eno samo točko. Teh sedem točk 
je kot nosečnost. Ženska je noseča 
ali ni. Če so izpolnjene vse točke, je 
posameznik ključna oseba, če bo 
manjkala le ena, to ne more biti. 

»V rokah imate čudovito 
orodje, s katerim lahko 
uresničite vaše sanje,« vam 
je dejal vaš sponzor, ko 
ste podpisali pristopnico. 
Vendar je ta trenutek pogosto 
poln mešanih občutkov. 
Čutite, da gre za neverjetno 
priložnost, na odru ste videli 
prave zglede, ki izžarevajo 
sporočilo svobodnega in 
srečnega življenja, vendar 
še vedno dvomite. Opustite 
dvome! Naredite korak za 
korakom po poti uspeha. Pri 
tem vam bo pomagalo teh 
nekaj misli:
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5. POSTATI VODJA, VZGAJATI 
VODJE  
V spletnem marketingu ne gre za 
izdelke. Če menite, da je to posel 
z izdelki, vam povem: motite se. 
Tudi prvi stavek izjave o poslanstvu 
podjetja jasno govori o tem, da »lahko 
postanete to, kar želite«. Pravi izdelek 
podjetja je svoboda, zdravje, finančna 
neodvisnost in samoizpolnitev. In 
prav pasivni prihodki vam lahko 
pomagajo do teh vrednot. Z družino 
že 15 let uživam v prednostih, ki jih 
ponuja Forever, pasivni prihodki 
so postali del našega življenja in 
omogočajo nam varno življenje brez 
stresa. Tudi vi lahko dosežete vse 
to, narediti morate le dva koraka: 1. 
postati vodja, 2. vzgajati vodje. Vodja 
lahko postanete, če boste postali 
ključna oseba, se naučili sodelovati 
z drugimi, oziroma kot je dejal Zig 
Ziglar: »Vse svoje cilje lahko dosežete 
le, če boste čim več drugim ljudem 
pomagali do cilja.« Vodje pa boste 
vzgajali, če boste delali tako, da vas 
bodo drugi lahko posnemali, če boste 
v ljudi vlagali svoj čas in ne le z njimi 
preživljali nekaj časa. 

6.LASTNA ZNAMKA – KAJ 
PRAVZAPRAV ZASTOPATE? 
Splet družbo preoblikuje v plemena. 
Plemena zastopajo eno stvar, spadajo 
k enemu miselnemu krogu, pred 
njimi je vizija, zaradi katere čutijo 
pripadnost k skupnosti. Lahko smo 
sočasno člani različnih plemen, lahko 

se razvijamo kot starši, smo člani 
skupnosti kreativnih podjetnikov, 
živimo zdravo, ozaveščeno življenje 
in se navdušujemo za filme Harrisona 
Forda ali Roberta De Nira. Da bi na 
spletu vzpostavili prepoznavno lastno 
znamko in tako dosegli, da se bodo 
drugi pridružili prav vaši skupnosti, 
boste morali najti vsebino, ki jo boste 
lahko strastno zastopali. Večina ljudi 
danes na spletu išče vsebino, ki jo 
lahko zagotovite vi. Dnevno bodo 
čakali na vaše objave, na nastope v 
živo, vaše bloge – le nove vrednote 
jim morate dati. In to s strastjo. Z 
informacijami, ki jih delite, jih boste 
človeško pritegnili. Čim bolj boste 
vplivali na njihova čustva, čim več 
takšnih dejstev, informacij ali zgodb 
jim boste posredovali, s katerimi se 
bodo poistovetili, tem večji bo tabor 
tistih, ki vam bodo sledili. Ne gre 
za lahek in hiter proces. Vzemite si 
čas in ne pričakujte, da boste takoj 
pobrali sadeže svojega dela. Vendar 
če vas bodo drugi sprejeli, bodo 
sprejeli tudi to, kar zastopate. Torej: 
čez čas se boste s tematiko zdravega 
življenjskega sloga dotaknili tudi 
tistih, ki jih danes mogoče zanimajo 
le filmi Roberta de Nira. 

Prepričana sva, da boste z 
navedenimi sedmimi točkami tudi 
vi imeli perspektiven posel Forever, 
ki vam bo dal popolno svobodo. 
Želiva vam uspešno in srečno 
gradnjo posla.

    NETWORK 
MARKETINGA  
Najuspešnejše navade 

PA POGLEJMO TEH 
7 TOČK?  
1. 100-odstotni uporabnik 
izdelkov.

2. Aktivno oskrbuje in širi svoj 
krog kupcev (4CC-aktivnosti).

3. Mesečno realizira 15 do 20 
marketinških predstavitev, pa 
ne le ena-na-ena ali dva-na-ena, 
temveč tudi skupinske.

4. Dnevno vsaj 15 minut prebira 
strokovne knjige. 

5. Dnevno posluša oziroma 
pogleda vsaj en zvočni oziroma 
videoposnetek.

6. Prisoten je na vseh 
prireditvah.

7. Je ekipni igralec (gradi, se 
posvetuje, ne dela navzkrižnih 
linij).

4CC
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P  werWomen
PARTNERICA, MATI, POSLOVNA PARTNERICA: NEVERJETNO, KOLIKO 
RAZLIČNIH VLOG IMA LAHKO V ŽIVLJENJU ŽENSKA. V FOREVER 
GOSPODARITE S SVOJIM ČASOM, KAKOR VAM NAJBOLJ USTREZA. 
PREDSTAVILI VAM BOMO NEKAJ DOBRIH ZGODB. 

Edina Anna Patkós

senior eagle managerka 

ŽENSKA KARIERA V FOREVER 

Sedemnajst let sem imela, ko sta se moja starša Péter in Györgyi Patkós Forever 
začela spoznavati s Forever kot novo poslovno obliko. Takrat sem bila še najstnica z 
množico težav. Skrivnost mojega sedanjega uspeha je, da je bila delavnost in vztraj-
nost značilna za našo družino. Moja mati je dve stvari zelo rada ponavljala: »Nikoli 
ne obupaj pri 90 odstotkih!« In: »Ne pritožuj se, ker s tem ne boš rešila ničesar!« Bila 
sem edinka, zato sem jih spremljala na vsako prireditev, tako domače kot tudi na 
globalni ravni. Vzdušje teh prireditev sem izredno vzljubila. Takoj, ko sem se pri 18 
letih lahko registrirala, sem zaprosila za paket Touch. Hvaležna sem, da sem se tudi 
pri tem lahko odločila po lastni volji. Niso mi prigovarjali, zakaj ne delam, kdaj bom 
napredovala na višjo raven ... Miniti je moralo dobro leto, preden sem postala supervi-
sorka. Ni mi bilo še jasno, kako velika stvar je to. Takrat se je začelo obdobje mojega 
odraščanja, kar je veljalo tako s poslovnega kot tudi z vidika osebnostnega razvoja. 
Čeprav nisem bila aktivna, sem prisostvovala vsaki prireditvi. Zdaj že lahko priznam, 
da me je množica uspešnih ljudi na odru pogosto prav spravljala ob živce. Medtem 
sem postala študentka komunikologije in medijskih znanosti in name je čakala 
čudovita kariera v multinacionalnem podjetju. Toda ker utesnjenosti in omejitve težko 
prenašam, po tej poti nisem niti poskušala hoditi. Na zadnjem seminarju v Poreču leta 
2012 sem se končno odločila in čez poltretji mesec se je svet okoli mene popolnoma 
spremenil. Izpolnila sem tisto, kar sem si obljubila, in postala managerka. Mislim, da 
sem šele takrat ugotovila, da lahko bobneče glasove naših strahov utišamo samo z 
nenehnim negovanjem svojih sanj in želja. Čez leto dni sem kot nova eagle manager-
ka lahko odpotovala v mehiški Cancún. Tu sem lahko prvič doživela velikodušnost 
Forever. Nisem mogla verjeti, da obstaja takšno razkošje in da sem bila pri svojih 
26 letih deležna tega na temelju rezultatov svojega dela. S pomočjo avtomobilskega 
motivacijskega programa sem si lahko kupila majhen športni avto, nato pa še športni 
kabrio. Od Mikija sem se naučila, da moram svoje delo dan za dnem opravljati tudi v 
težjih obdobjih. Zahvaljujoč temu in razvoju spletnega delovanja sem s svojim poslom 
prestopila mejo in v podkarpatski regiji zagnala neverjetno energično ekipo. Danes kot 
bogata mlada ženska, ki se še dalje nenehno razvija, sem končno lahko svobodna. 
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Women Ko so nam naši prijatelji navdušeno kazali, s čim so se začeli ukvarjati, 
nisem imela občutka, da bi to rada počela tudi sama. Zaželela sem jim 
obilo uspeha, a sem čutila, da nimam ne časa, ne denarja, ne nadarjenosti 
za takšno vrsto posla. Na prireditev so me vabili celih osem mesecev in 
privolila sem samo zato, da to stvar zaključimo enkrat za vselej. 
Na prireditvi pa smo nato poslušali predavanje, ki me je tako pritegnilo, 
da smo se za posel kar odločili. Takrat še nismo vedeli, na kakšen način, 
a če je uspelo drugim, bo tudi nam ... Ob zdravniškem delu v bolnišnici, 
dežurstvih in treh majhnih otrocih (starih dve, štiri in šest let) sem v enem 
letu dosegla managersko raven ter v službi dala odpoved. Zame je bilo 
veliko pomembneje, da grem lahko pravočasno po otroke v jaslice, vrtec, 
šolo, z njimi preživim popoldeve ter se ob vsem tem držim tistega, kar 
sem glede dolgoročne pomoči obljubila svojim sodelavcem. Po začetnih 
uspehih sem skozi leta preživela veliko vzponov in padcev, in ko je bilo v 
času gospodarske krize konec tudi mojega zakona, sem imela občutek, 
da se je name zgrnilo kar preveč vsega. Toda podjetje Forever, njegovo 
vodstvo, ekipa in priložnost so bili vedno ob meni in sem se tega močno 
oprijela. Sprememba je prišla s programom Eagle: nenehno izpolnjevanje 
programa mi je dalo cilj, uspehi so mi vrnili samozavest, prihodki pa so 
mi omogočili brezskrbno šolanje otrok, ki so medtem že odrasli. Tudi 
nagradna potovanja so mi občutno dvignili življenjski standard. Izzivi 
so me utrdili, vsled lekcij sem se razvijala, zaradi skupnosti pa sem 
dozorela. Danes lahko povem: podjetju Forever sem lahko hvaležna ZA 
VSE, celo za partnerja! Če bi bilo odvisno od mene, bi vsem ženskam 
dala možnost, da začutijo, kaj je prava svoboda! 

Čeprav imam zelo rada otroke in sem tudi zelo rada poučevala, sem v učiteljskem 
poklicu čutila, da me premalo cenijo, preslabo plačajo. Zato sva se z Istvánom 
čez nekaj let začela ukvarjati z različnimi posli, kdaj uspešneje, naslednjič malo 
manj. Nekoč sva morala prodati celo avtomobil, ker je podjetje šlo v stečaj, spet 
drugič sva toliko zaslužila, da meje István za rojstni dan presenetil z novim av-
tomobilom. Ogromno sva delala, zaradi česar nama je zmanjkovalo časa za 
naju, za otroke. Iskala sva nekaj, kar mi v naša življenja vneslo veselje, zado-
voljstvo, spremembo – odprta sva bila za karkoli. Takrat pred 19 leti smo se 
srečali s podjetjem Forever. Po pozitivnih izkušnjah z njihovimi izdelki sva od-
nos do njega popolnoma spremenila. V kratkem času sva zgradila obsežen po-
sel, nato pa delovni tempo nekoliko zmanjšala in začela uživati v prednostih 
marketinškega načrta, da nam za delo, ki sva ga opravila v preteklosti, plačujejo 
tudi v bodočnosti. Ogromno sva potovala, od Singapurja do Havajev, od Bornea 
do Južne Afrike, od vzhodne do zahodne ameriške obale. Bila sva prisotna, ko si 
je najin sin Bence gradil šahovsko kariero, z njim sva potovala na številna sve-
tovna in evropska prvenstva. Oba otroka sva lahko poslala v tujino na različne 
tabore, jezikovne šole in smučanje. Obožujem kozmetiko, nego kože, ličenje in 
elegantna oblačila. Zato sem se na Modni šoli v Budimpešti učila teorije barv in 
slogov, obiskovala in zaključila pa sem tudi šolo ličenja. V naši trgovini ponujamo 
kakovostne izdelke za nego kože, tako da je z njimi olepševanje zelo preprost 
postopek. Velikokrat organiziramo odlične ženske dneve, večere, na katerih 
preizkušamo različne načine ličenja, klepetamo in se imamo neverjetno dobro. 
Je treba še kaj več? V preteklih letih sem se začela ukvarjati s fotografiranjem 
in uživam, če lahko ovekovečim številne prekrasne kraje, pokrajine, vzdušja in 
ljudi. Če na koncu še povzamem: FLP mi je omogočil vse, kar sem si želela: v 
preteklih letih sem s soprogom in prijatelji prepotovala svet. Imela sem čas za 
vse, za družino, zase in svoj hobi. In kot pravi tudi moj slogan: Včasih delamo ve-
liko, včasih veliko ne delamo, toda o tem, kdaj bomo kaj počeli, odločamo sami. 

ŽENSKA KARIERA V FOREVER 

Dr. Nikolett Dósa

senior eagle managerka
zdravnica
mati treh odraslih otrok 

Rita Mikola Halminé 

diamantno-safirna managerka, 
učiteljica
mati dveh odraslih otrok 
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Sicer sta minili šele dve leti, odkar je Zita 
postala foreverovka, vendar je izdelek First 
uporabljala že veliko prej. Ko je njen znanec 
najnovejše naročilo dostavil na njen dom, 
je pomislila, da bi lahko tudi sama našla 
svojo poslovno priložnost v distribuciji. 
Bala se je namreč, da bo po preteku osmih 
mesecev porodniškega dopusta morala 
delati nekje osem ur, ni pa našla nobenega 
pametnega dela, ki bi ga lahko opravljala 
od doma. »Pomislila sem, da če bom lahko 
le delček prispevala v družinsko blagajno, 
bom že zadovoljna«. Kmalu je poklicala 
svojo kontaktno osebo, vendar je morala 

počakati kar ves mesec, da si je lahko vzel 
čas zanjo. Vendar je nič ni moglo odvrniti 
od cilja, pridružila se je podjetju in Erika 
Kovács je bila tista, s katero sta se najbolj 
razumeli. »Od samega začetka delam z 
njo,« pripoveduje. »Naučila me je vsega, 
me vpeljala v svet spletnih metod, medtem 
pa sva postali najboljši prijateljici. Čeprav 
mi je bil ta svet všeč, si nisem upala začeti 
delati, vse dokler me ni prepričala.«
V dveh tednih je imela dve točki in je že 
ceneje prišla do izdelkov. Nato je začela 
prebirati razno učno gradivo –kot nam 
zaupa – in se je v njej nekaj preobrnilo. 

»Stalno so prihajali novi člani in od samih 
začetkov dosegam mesečne štiri točke. 
Tudi svoji skupini poučujem ta pristop, saj 
sem tudi sama tako napredovala do višjih 
ravni. Štiri točke so tista enota, ki jo lahko 
dosežemo brez prevelikega napora, vendar 
pa je za to treba vložiti delo. Torej stvar ni 
nič zapletena in se lahko doseže tudi ob 
družini.«
Zita danes dela predvsem po spletu, skoraj 
vse člane svoje skupine je nagovorila 
kot neznance. Njena metoda je čisto 
preprosta: prijateljevanje. »Prijateljujem in 
se spoznavam z novimi ljudmi, predvsem 

Sponzor: Lajos Frey 
Višja linija: Erika Kovács, 
Izabella Zachár-Szűcs in 
Zsolt Zachár, Éva Schwarcz, 
Judit Sebők, Tünde Hajcsik 
in András Láng, Józsefné 
Bakó in József Bakó, Zsolt 
Fekete, Zsolt Leveleki, 
Terézia Herman, Zoltán 
Becz in Zsuzsanna Viktória 
Kenesei, Zsófia Gergely in dr. 
László Reindl, Aranka Vágási 
in András Kovács, Miklós 
Berkics, József Szabó, Rolf 
Kipp

ZITA IMA 27 LET, 
PO POKLICU JE 
EKONOMISTKA, 
VENDAR NIKOLI 
NI DELALA V 
SVOJI STROKI. S 
SOPROGOM DÁNIELOM 
NOVOZÁNSZKIJEM, 
KI JE KOMERCIALNI 
REFERENT, ŽIVITA V 
KRAJU MARTONVÁSÁR. 
IMATA DVA OTROKA, 
PETLETNEGA DANIJA 
TER DVE LETI IN POL 
STARO LILIEN. 

ZITA ALMÁSI 
NOVOZÁNSZKINÉ   

    
managerka

NEW
MOJA 

MOTIVACIJA  
SO BILI VEDNO OTROCI



v skupinah mamic. In med pogovorom se 
kmalu pokaže, da jim nečesa primanjkuje: 
ne morejo potovati, ne živijo zdravo, 
primanjkuje jim časa ali denarja. Skoraj 
pri vsaki se pokaže kakšna težava, jaz pa 
poznam rešitve za vse. Ali bodo izkoristile 
ponujeno priložnost? Same se morajo 
odločiti.«

Tako je uspela doseči raven 25 točk. »Če 
bi se le malo bolj potrudila, bi mi mogoče 
uspelo že prej,« dodaja samokritično.
Ker s soprogom nista mogla na poročno 
potovanje, sta bila še posebno vesela 
potovanja v Poreč. Zita se je nadejala, da jo 
bo tudi mož bolj podpiral pri gradnji posla, 
če ga bo odpeljala na ta čudovit program. 
Kljub temu pa je na pravi zagon morala še 
počakati. 
»Trikrat zaporedoma se mi je izmaknila 
raven assistant managerja, ker mi je 
manjkalo deset točk. Dejala bi, da se 
pravzaprav niti nisem preveč potrudila, 
nekako še nisem razumela bistva. Neuspeh 
pa sem težko doživljala. Kaj bi olepševala 
stvari: bila sem povsem obupana. Celo na 
to sem pomislila, da bom odnehala. Pa 
mi je vseeno uspelo kreniti v drugo smer: 
začela sem se poglobljeno ukvarjati tako z 
osebnostnim razvojem kot poslom.«
Vprašamo Zito, kaj ji je v tem času dajalo 
moč. 
»Pomislila sem na svojo skupino. Njeni 
člani so se pridružili meni, meni so zaupali, 
od mene so pričakovali pomoč. Tudi ko 
nisem bila resnično uspešna, sem vedno 
dosegala štiri točke, samo da bi bila zgled 
zanje. Vse več sem brala in se razvijala, 
pa tudi moj mož me je vedno bolj podpiral, 
tako sem se počasi pobrala. Kmalu sem 
imela dva supervisorja, eden od njih je bil 
moj soprog. Pomislila sem, da se mi raven 
assistant managerja ne sme še enkrat 
izmakniti. In maja mi je uspelo!«
Od tega trenutka je bila mlada ženska 
nezaustavljiva. »Objavljen je bil štirimesečni 
razpis in v tem obdobju smo delali z vsemi 
močmi. V skupini je vladala neverjetna 
sloga, sama pa sem vztrajno iskala nove 
kandidate. Ne vem, kako bi rekla … 
preprosto sem se odločila, da mi bo zdaj 
uspelo. Veste, včasih slišim, da se kakšen 
vodja pritožuje čez svojo skupino. Ampak 
treba je vedeti, da skupina ne bo delovala, 
dokler tega ne bo videla pri svojem vodji. 

Ugotovila sem, da moram sama dati vse od 
sebe in šele potem lahko isto pričakujem od 
drugih. Pobrala sem se, si zastavila cilj in ga 
dosegla.«
Mogoče bi kdo pomislil, da ni lahko graditi 
posla ob majhnih otrocih. O tem Zita pravi: 
»Otroci so bili zame vedno motivacija, ne 
pa težava. Ko sem bila majhna, sem veliko 
časa preživela pri dedku in babici, saj so 
moji starši stalno delali. Ko sem odrasla, me 
je gnala misel, da tega ne smem narediti 
svojim malčkom. Ko so moji otroci doma, 
sem samo njihova. Ko pa mi to ne uspeva 
in pokličem pomoč, vedo tudi oni, da 
mamica dela.«
Zita in mož sta si že dolgo želela še 
tretjega otroka, vendar sta želela počakati 
raven managerja, da bi imela dovolj 
sredstev za zdravo vzgojo treh otrok. 
»Ko je junija test postal pozitiven, sva 
bila malce presenečena: kaj pa zdaj??! 
Sicer sem verjela, da bom dosegla želeno 
raven, vendar še nisem natančno vedela, 
kako. Končno nama je čez mesec dni 
uspelo doseči cilj: postala sva managerja. 
Torej je najin otročiček to vedel pred nama 
… In v tem trenutku nama je postalo 
jasno, da bova tega otroka obdržala. Saj 
sva se zahvaljujoč Forever za vse večne 
čase znebila dvomov in občutka strahu. 

TAKO GRADIM 
•   Vztrajajte pri štirih točkah – ne 

glede na okoliščine.

•  Bodite proaktivni: nihče ne bo 
delal namesto vas.

•  Zgledno uporabljajte orodja in 
sledili vam bodo.

...Ugotovila sem, 
da moram sama 
dati vse od sebe, 
šele nato lahko 
to pričakujem od 
drugih.....
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ALOE FIRST®

Aloe First® v praktičnem pršilu 
omogoča enostavni nanos na kožo. 
Poleg stabiliziranega gela aloje vere 
vsebuje še propolis, alantoin ter enajst 
ekskluzivnih rastlinskih izvlečkov. Je 
pH nevtralen in idealen tudi za najbolj 
občutljivo kožo.  

 040 

473 ml



Spominjam se, ko sem v roke vzel svoj prvi mobilni telefon in 
me je neomejenost, ki ga zagotavlja v komunikaciji, v trenutku 
prevzela. Seveda je bila to še naprava z enobarvnim zaslonom 
v ločljivosti 128 pikslov in edino, zaradi česar je nekoliko 
izstopala, je bilo ozadje jantarne barve, ki je bilo pravo 
nasprotje običajni zeleni. Potem pa se je pojavil prvi barvni 
telefon T68i. Prav oboževal sem ga. Na njem je bila popol-
noma neuporabna, strupeno draga formacija WAP. Priložnosti, 
ki jih je ponujal mobilni internet, so me že takrat močno 
privlačile in spraševal sem se, kdaj se bo pojavil tisti pravi, 
uporabni mobilni telefon, ki mi bo omogočil, da bom imel vse v 
eni napravi in v svojem žepu. 

Leta 2008 sem si lahko kupil rabljeni iPhone 3G, ki je takrat 
veljal za zelo posebno napravo. Zanimivo je, da so me zmeraj 
privlačile predvsem tiste stvari, na katerih se je bleščal jabolčni 
logotip, vendar so takrat še spadale v zame nedosegljivo 
kategorijo. Oboževal sem vizijo in poslanstvo, ki jih je podjetje 
predstavljalo. Tako kot naše podjetje so si tudi oni izbrali zelo 
posebno poslanstvo. Mi ustvarjamo plodno okolje, oni pa 
dajejo sredstva za ustvarjalne ume. Tudi sam se z veseljem 
priključujem obema. 

V mojem prvem zvezku za načrtovanje ciljev je bilo zapisano, 
da si bom lahko privoščil kupiti tako želene naprave z znakom 
jabolka. Natančno sem opisal, da jih bom kupil v trgovini v 
newyorškem Grand Centralu. V resnici sem dobil veliko več, 
saj nisem uresničil le tega. Obožujem inovacije in spremembe, 
zato tudi zmeraj nestrpno pričakujem, kaj se bo na Global 
Rallyju dogajalo. Novi izdelki iz prve roke, izboljšave in razvoj. 

Vso pošto, ki jo dobim od podjetja, odpiram z navdušenjem 
in se veselim vedno novih izdelkov. To je preprosto v mojih 
genih: sem ljubitelj razvojnih priložnosti in sprememb. 

Ta mala naprava mi je popolnoma spremenila življenje. 
Imam jo že deset let, seveda zmeraj njen najnovejši tip. 
Očaran sem nad dejstvom, da lahko sanje in predano delo 
ene same osebi izboljša toliko različnih stvari. Kar se tiče 
vsakdanjih reči, glasbo lahko poslušam, kjerkoli si želim, saj 
menim, da je za človeka zelo pomembna. Kadarkoli lahko 
fotografiram in naredim slike osupljive kakovosti ali pa 
posnamem video, za katerega bi pred desetimi leti 
potreboval veliko večjo napravo. Tudi če sem kilometre 
daleč, lahko svojim ljubljenim čustva izrazim tako, da me 
vidijo. Na tej napravim lahko gradim svoj posel in enako 
lahko storijo tudi drugi. Neskončno cenim sanje, ki pripo-
morejo k napredku sveta in imajo nesporen vpliv na življenje 
ljudi. Zame so sanje Rexa Maughana enako posebne in 
dejstvo, da lahko v njih aktivno sodelujem, moje navdušenje 
samo še stopnjuje. 
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Predmeti. Njihova vrednost, izražena v denarju, 
je lahko zelo visoka, lahko pa so neprecenljive 
vrednosti le za svojega lastnika. Zgodi pa se tudi, 
da sta želja in prizadevanje dobiti določen pred-
met vsaj tako velika kot zadovoljstvo, ko posa-
meznik predmet naposled prejme. Obstajajo 
drobni, skoraj neopazni, pa tudi ogromni in vidni 
predmeti. Lahko simbolizirajo bogastvo, bla-
gostanje, svobodo ali sadove življenjskega dela. 

Moj predmet  
POŽELENJA 

V tem zapisu 
naše serije bo 
senior eagle 
manager Gergely 
Almási predstavil 
predmet, ki je 
zanj neprecenljive 
vrednosti.



Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
Küri Attila & Küri Szilvia
Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária 
& Dr. Rédei Károly
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre
Rusák Patrícia
Dr. Berezvai Sándor & Bánhegyi Zsuzsa
Hollóné Kocsik Judit & Holló István
Vladimir Jakupak & Nevenka Jakupak
Zsidai Renáta
Maja Ankic
Szabóné Dr. Szántó Renáta 
& Szabó József
Fekete Zsolt
Djenan Alidzikovic
Küri András & Küri Andrásné
Katona Zsuzsanna
Éliás Tibor
Dr. Rokonay Adrienne 
& Dr. Bánhegyi Péter
Laura Lepojevic
Krasznai Cintia
Egresits-Ilyés Andrea Renáta
Hajdu Ildikó Rózsa & Hajdu Kálmán
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Marica Zlovolic
Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski
Kiss Zoltán & Kissné Szalay Erzsébet
Szűcsné Pernyéz Kitti
Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
Majoros Éva
Berecz Botondné & Berecz Botond
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Pintér Izabella
Aleksandra Petkovic & Bogdan Petkovic
Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Kása István & Kása Istvánné
Dr. Kardos Lajos 
& Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Nagy Tímea

Petar Acimovic 
& Milanka Acimovic
Almási Gergely & Bakos Barbara
Antalné Dr. Schunk Erzsébet 
& Antal Gyula
Ginera Avdija
Barna Beáta & Barna Róbert
Barna Krisztina
Stjepan Belosa 
& Snjezana Belosa
Dr. Berezvai Sándor 
& Bánhegyi Zsuzsa
Heinbach József 
& Dr. Nika Erzsébet
Horváth Sándor
Kis-Jakab Árpád 
& Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Dr. Kolonics Judit
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre
Szabados Zoltán 
& Szabadosné Mikus Emese
Takács Tamás & Takács Tamásné
Tóth Antalné & Tóth Antal
Vágási Aranka & Kovács András
Varga Géza 
& Vargáné Dr. Juronics Ilona

Klaj Ágnes
Hegedűs Árpád 
& Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Almási Gergely & Bakos Barbara
Marija Burus & Bosko Burus 
Andreja Brumec 
Stjepan Belosa & Snjezana Belosa

2+6CC 

 NEW QUALIFICATIONS

09. 2018. 

100+CC60+CC
08. 2018. 08. 2018. 
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KÖZLEMÉNYEK   SAOPŠTENJA  OBAVJEŠTENJA  OBVESTILA  NJOFTIME

 MAGYARORSZÁG

Termékrendelés
Webáruházunk: www.flpshop.hu
Telecenter:  hétfőn 8:00-17:45-ig, kedden 8:00-19:45-ig, szerdán, 
csütörtökön, pénteken: 8:00-17:45-ig hívható számaink: +36-1-297-55-38; 
+36-70-436-4290; +36-70-436-4291; +36-80-204-983 („zöld szám”: 
vezetékes hálózatból díjmentesen hívható), hétfőn 8:00-19:30-ig, 
keddtől-péntekig 10:00-17:30-ig hívható számunk: +36-70-436-4294
 
Ügyfélszolgálat, Információ
Ügyfélszolgálat (telecenter, webshop): ugyfelszolgalat@foreverliving.
hu, +36-1-269-5370/110 és 111, ügyfélkapcsolati igazgató: Kiss Tibor, 
+36-70-436-4170
Nemzetközi és Belföldi Kommunikációs recepció: +36-1-269-5370/123
Pénzügyi Recepció: +36-1-269-5370/121
www.foreverliving.com

Budapesti Központi Főigazgatóság: 1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. 
E-mail: flpbudapest@foreverliving.hu  
Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289, +36 1 297 1995
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.:745.
Ország igazgató: dr. Milesz Sándor: +36 1 297 1995, mobil: +36 70 316 0002
Főigazgató: Ladák Erzsébet: tel.: +36-1-269-5370/160-as mellék, 
mobil: +36-70-436-4230;
Főigazgató-helyettes: Kismárton Valéria: 130-as mellék, 
mobil: + 36 70 436 4273
Belföldi és nemzetközi kommunikáció: Szecsei Aranka: 136 mellék, 
mobil: +36 70 436 4229; 
Csábrádi Ottilia: 135 mellék, mobil: +36 70 436 4227
Oktatás és Fejlesztési Osztály (FLP TV): Berkes Sándor, 133. mellék, 
mobil: + 36 70 436 4213, dr. Karizs Tamás, mobil: +36 70 436 4271
Pontérték nélküli termékek: Galambos Dóra +36 70 436 4212
Rendezvényszervező: Altrichter Anett, rendezveny@foreverliving.hu, 
mobil: + 36 70 436 4240
Teremfoglalás: rendezveny@foreverliving.hu

Ügyvezető Igazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u 9-11. 
Tel.: + 36 1 297 1704, +36-70-436-4288, -4289
Ügyvezető igazgató: Lenkey Péter: mobil: +36-70-436-4279
Vékás-Kovács Mónika, tel.: 191-es mellék, +36-70-436-4239

Budapest, Nefelejcs utcai vevő- és ügyfélszolgálat és raktár 
nyitvatartás: H: 10-17:45, K: 10-19:45, Sz-P: 10-17:45,
minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján minden esetben 8-20 óráig,
Ügyfélkapcsolati igazgató: Kiss Tibor, mobil: +36-70-436-4170

Debreceni Területi Igazgatóság: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
Tel.: +36-52-349-657, mobil: +36-70-436-4287
Nyitvatartás: H – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30 
perccel befejeződik).
Területi igazgató: Pósa Kálmán, mobil: +36-70-436-4265

Szegedi Területi Igazgatóság: 6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 1., 
Tel.: +36 62 555 444, mobil: +36 70 436 4175 Nyitvatartás: H: 12-20 óráig, 
K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30 perccel befejeződik). 
Területi igazgató: Radóczki Tibor

Rendkívüli nyitvatartás: Termékárusítás illetve termékrendelés 
magyarországi képviseleteinken és telecenterünknél minden olyan 
hónap utolsó szombatján, amely után abban a hónapban már nincs 
munkanap: 10-16 óráig. Ezen alkalmak pontos időpontját 
honlapunkon és képviseleteinken minden alkalommal 
meghirdetjük. 

Forever Resorts 
Teleki-Degenfeld Kastélyszálló, 3044 Szirák, Petőfi u. 26.,  
Tel.: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285 www.kastelyszirak.hu 
Sasfészek Étterem, tel.: +36-1-291-5474, www.sasfeszeketterem.hu. 
A Forever Resorts magyarországi intézményeinek ügyvezető igazgatója 
Lenkey Péter, szálloda igazgató Király Katalin.

Orvos szakértőink: Siklósné dr. Révész Edit, a Forever Magyarország 
Orvos Szakmai Bizottságának elnöke, dr. Hocsi Mária: 70/882-3495, 
dr. Kertész Ottó: 70/418-7233, Szabóné dr. Szántó Renáta: 70/612-2486, 
dr. Samu Terézia: 70/627-5678, dr. Bakanek György: 30/942 8519

 SRBIJA
Internet prodavnica: www.flpshop.rs 
Telecentar: +381 11 309 6382; +381 65 309 6382
Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162
tel.: +381 11 3970 127, fax: +381 11 3970 126, Email: office@flp.co.rs
Predaja narudžbina: narucivanje@flp.co.rs
Radno vreme telecentra: ponedeljak, utorak i četvrtak 12:00-18:30; 
sreda i petak 9:00-16:30
Direktor: dr Branislav Rajić
Lekari konsultanti: dr Biserka Lazarević i dr Predrag Lazarević: +381 23 543 318
Utorkom i petkom 14:00-16:00

 CRNA GORA
Podgorička kancelarija: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20. 
Poštanski fah 25
tel: +382 20 245 402, fax: +382 20 245 412
Radno vreme: ponedeljkom 12:00 – 20:00, ostalim radnim danima: 9:00 – 17:00
Svakog meseca poslednja subota je radni dan, radno vreme: 9:00-14:00
Lekar konsultant: dr Nevenka Laban +382-69-327-127
Email: flppodgorica@t-com.me

 SLOVENIJA
Spletna trgovina: webshop.forever.si 
(dežurni telefon za spletno trgovino 064 259 222)
Pisarna Ljubljana: Stegne 15, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 562 36 40; email: info@forever.si; www.forever.si
Naročanje izdelkov: +386 1 562 36 40; mobilni telefon +386 40 559 631; 
email: narocila@forever.si; 
Delovni čas: ponedeljek in četrtek od 12:00-20:00, torek, sreda in petek od 09:00-17:00

Pisarna Lendava/Lendva: Kolodvorska 14, 9220 Lendava
Telefon: +386 2 575 12 70, email: lendva@forever.si 
Spletna trgovina / webshop: http://sl.flpshop.hu
Delovni čas: ponedeljek – petek od 09:00 – 17:00

Direktor: Andrej Kepe
Zdravnik svetovalec: dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Izobraževanja: Forever Info točka Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 20 in na 
sedežu podjetja Stegne 15, Ljubljana (razpored izobraževanj je na voljo na spletni 
strani www.forever.si)

 HRVATSKA
www.foreverliving.hr
Zagrebački ured: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16, 
Telefon: + 385 1 3909770; 3909773 ili 3909775; Faks: + 385 1 3909 776 
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak od 09:00 do 20:00, 
utorak, srijeda i petak od 09:00 do 17:00 
Područni direktor: Mr.sc. László Molnár 
Naručivanje e-mailom: foreverzagreb@foreverliving.hr 
Edukacije u uredima Zagreb : ponedjeljak i četvrtak od 18:00h 
Telefonski liječnici: Dr. Zoran Vrcić: + 385 91 5176510 – ponedjeljak od 16:30 do 
18:30 četvrtak od 16:30 do 19:30, Dr. Draško Tomljanović: + 385 91 4196101 – 
utorak od 14:00 do 17:00, petak od 14:00 do 16:00 

 SHQIPËRIA
Zyra e Tiranës: Rr. Selim Brahja 110. Sank  – Tirana 
Tel./Fax: +355 44 500 866
Hapur: ditët e punës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00
Drejtor rajonal:  Attila Borbáth, cel: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293
Shef Zyre: Xhelo Kiçaj: Cel: +355 69 40 66 811
e-mail: flpalbania@tring.al

 KOSOVA
Office Adress: Rr. HILMI RAKOVICA Nr 13 Prishtina-KOSOVA
E-mail: lulzimt@foreverliving.hu
Area Manager: Mr Sc Lulzim Tytynxhiu
+383 49 866 865 email: lulzimt@hotmail.com

 BOSNA I HERCEGOVINA
Centralna kancelarija: - adresa: Trg Đ. D. M. broj 3, 76300 Bijeljina
tel: +387-55-211-784, +387-55-212-605, fax: +387-55 -221-780
Radno vrijeme - ponedjeljak-petak: 9:00–17:00
elektronska pošta: forever.flpbos@gmail.com
Direktor FLP BiH: dr Slavko Paleksić
 
Ured u Sarajevu - adresa: Džemala Bijedića 166 A, 71000 Sarajevo
tel: +387-33-760-650, +387-33-470-682, fax: +387-33-760-651
Radno vrijeme - ponedjeljak, četvrtak, petak: 09:00–16:30,
utorak, srijeda: 12:00–20:00
elektronska pošta: flpm@bih.net.ba
Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović



CELOVITI PROGRAM ZDRAVSTVENEGA 
PRESEJANJA MADŽARSKE 

2018.

Ponosni smo, ker smo űe őesto leto glavni pokrovitelj akcije Celovit program zdravstvenega presejanja 
Madžarske 2010-2020 in ker je Forever Living Products Madžarske kot edino podjetje MLM pridobilo 
ekskluzivno pravico za promocijo izdelkov ARGI+ in Forever Ginkgo Plus.Letos vam bo zopet dana 
priložnost osebno zastopati Forever na programskih prireditvah (največ dve osebi po prireditvi). Za vse 
vas je to izjemna priložnost za promocijo izdelkov Forever in dodatna priložnost za gradnjo vašega posla. 
Če smo uspeli prebuditi vašo pozornost in ste prav vi tisti, ki bi radi zastopali Forever, se prijavite po 

elektronski pošti na naslov rendezveny@foreverliving.hu.

Za vsak termin lahko sprejmemo dve prijavi in sicer po vrstnem redu prijav. Prosimo, da v prijavi navedete 
čas prireditve, svojo šifro poslovnega partnerja Forever in številko osebnega dokumenta. Cena udeležbe: 

5000Ft+DDV na prireditev za osebo na dan.

TERMINI IN KRAJI PRIREDITEV MED 15. 10. - 15. 11. 2018.

     

Ta časovnica je predvidena v programu Celovitega zdravstvenega presejanja 
Madžarske 2010–2020 za leto 2018. Program si v odvisnosti od prireditev, delovanja 

organizacij za prireditve in tehničnih parametrov lokalnih parkirnih možnosti 
pridržuje pravico do sprememb.Spletna stran programa: 

www.egeszsegprogram.eu

BODITE MED PRVIMI, Z
AGOTOVITE 

SI U
DELEŽBO!
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15. 10. 2018.
Nyírbátor

16. 10. 2018. 
Tarcal

17. 10. 2018.
Eger

18.10. 2018. 
Debrecen

19.10.  2018.
Debrecen

20.10. 2018.
Budapest
 
25. 10. 2018. 
Bácsbokod

26. 10. 2018. 
Bácsbokod

29. 10. 2018.
Szeged

30. 10. 2018. 
Szeged

31.10. 2018. 
Szeged

05. 11. 2018. 
Budapest

06. 11. 2018.
Budapest

07. 11. 2018.
Budapest

08. 11. 2018.
Budapest

09.11. 2018.
Budapest

10. 11. 2018.
Székesfehérvár

12. 11. 2018. 
Tata

13. 11. 2018. 
Kecskemét

14. 11. 2018.
Kecskemét

15. 11. 2018.
Kecskemét



KOLEDAR PRIREDITEV 2018
ALBANIJA 
KOSOVO    BUDIMPEŠTA                                       SRBIJA          HRVAŠKA             SLOVENIJA             BOSNA

     

                             

                                       

                            

       

   

     

                 

                                                

     27. oktober Bijeljina

   24. november

 14. dec. Christmas Party
1. december 
Rojstni dan

20. oktober
Lovran 

Rojstni dan

GLOBALNI DOGODKI
 7.-13. OKTOBER 2018 

PHOENIX EAGLE MANAGER RETREAT

Izdajatelj: Forever Living Products Magyarország Kft. Uredništvo: FLP Magyarország Kft. 1184 Budapest, Nefelejcs u. 9-11. Telefon: (36-1) 269-5373 Faks: (36-1) 312-8455
Glavni urednik: dr. Sándor Milesz Uredniki: Valéria Kismárton, Kálmán Pósa

 Layout, priprava na tisk: Crossroad Consulting Kft. Prevod, lektoriranje: Mimoza Borbáth (albanski), Babity Gorán, Vladimir 
Žarko Anić Antić (hrvaški), Babity Gorán, Dragana Meseldžija (srbski), Jolanda Harmat Császár, Biro 2000 Ljubljana (slovenski). 

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



Prispel je! 
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