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Prišel je čudoviti november s 
temperaturnimi rekordi, kljub temu pa 
se v zraku že čuti, da se vsi pripravljamo 
na praznike ob koncu leta. Tudi mi 
ne smemo zaostajati, saj je še kako 
pomembno, da bodo naši najdražji pod 
jelko našli darila Forever oziroma da z 
njimi na miklavževo razveselimo tudi naše 
malčke. 

Rex, Gregg in Aidan so nam iz Home 
Officea že poslali čudovito darilo v osebi 
Holly Stout, ki nas je naučila vsega, kar 
je treba vedeti o naših izdelkih. Holly 
je prekrasna osebnost, ki je s svojim 
krasnim predavanjem popolnoma očarala 
številčno družino Forever naše regije. 
Hvala ji! Skupaj z njo so prispeli tudi naši 
novi izdelki, ki so vam na voljo v naših 
skladiščih in v spletni trgovini – našli 
boste nove čudeže.

Ne boste verjeli, kako pozorna sta 
Rex in Gregg. Če pogledate novo 
pakiranje Infinite, boste videli, da je 
na trgu Forever na voljo v praznični 
obleki. Neverjetno, na kaj vse je 
pozorno naše podjetje, ki nam ponuja 
ugodnosti, darila pri nakupu trojnega 
pakiranja izdelkov, darilne točke in še 
veliko drugega, kar boste uporabili pri 
prazničnih pripravah. 

Bodite pozorni tudi na motivacijski 
program Stockholm, saj je potovanje 
v deželo Vikingov čudovito darilo za 
pod jelko. Prinaša vam veliko lepih 
spominov, nova prijateljstva in srečanje 
s starimi znanci. Dajmo, če se bomo 
skupaj potrudili, bomo tudi tretjič 
dobitniki nagrade spirit award.

Še dva meseca in se konča čudovito 
leto. Rex bo kmalu slavil rojstni dan, 
zaželimo mu dolgo, uspešno in lepo 
življenje, podarimo mu veliko, veliko 
kartonskih točk, saj je najbolj vesel 
naših dosežkov; to mu vzbudi največjo 
radost in veselje. Vse najboljše, Rex 
Maughan!

Kmalu se bo vsa država praznično 
oblekla. Slavimo dostojno, bodimo 
pozorno do svojih najdražjih in 
podarimo nekaj, kar pomeni trajno 
vrednoto – podarimo Forever.

Naprej Forever!

dr. Sándor Milesz 
državni direktor

Bližajo se prazniki
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V Forever začnete delati. Podpišete in se 
odločite, da boste postali poslovni partner. 
Polni ste zaleta in navdušenja, kar prinese 
rezultat: postali ste supervisor. Dosegli 
ste prvo stopničko. Kako dalje? Pri tem 
vam bo v pomoč Poreč oziroma edinstveno 
usposabljanje Forever Living Products 
Madžarske in južnoslovanske regije, 
Diamond Holiday Rally. Tako je, odklop in 
usposabljanje. Zabava in delo – kot vsak 
dan, ki ga boste preživeli kot sodelavci tega 
podjetja. Voditelja programa: dr. Sándor 
Milesz in Miklós Berkics 

DR. EDIT RÉVÉSZ SIKLÓSNÉ
soaring managerka: Kar vsekakor
morate vedeti o aloji
Človeštvo že tisočletja uporablja to fantastično zdravilno 
rastlino. Že v antični dobi so jo poznali po vsem svetu, 
od Egipta do Japonske. Le nekaj njenih učinkovin: 
antioksidanti, vitamini, rudninske snovi, aminokisline, 
encimi, rastlinski steroidi, polisaharidi … Zahvaljujoč 
tem sestavinam aloja blaži vnetja in bolečino, razkužuje 
in deluje kot naravno čistilo. Je odlična hranilna snov, 
ki lahko spodbuja delovanje imunskega sistema, daje 
kondicijo in še bi lahko naštevali, saj jo še vedno 
raziskujejo in je vse več dokazov, da uničuje viruse, 
uravnava presnovo in črevesno floro. Torej je pravi 
blagoslov za človeštvo. 

DR. RENÁTA SZÁNTÓ SZABÓNÉ 
eagle managerka: Vloga prehranskih 
dopolnil pri zdravju
Da bi lahko živeli polno življenje, ni dovolj uporabljati 
enega izdelka, saj na naše zdravje vplivajo številni 
dejavniki. Genetika nima tako pomembne vloge, kot 
ji običajno pripisujejo, zato je veliko pomembnejši 
naš življenjski slog. In tudi pri tem bodimo pozorni 
na štiri elemente: ustrezna prehrana (in prehranska 
dopolnila), gibanje, počitek in mentalno zdravje. V ta 
namen so nepogrešljivi ogljikovi hidrati, beljakovine, 
maščobe, vitamini, rudninske snovi, elementi v sledovih, 
aminokisline, vlaknine in probiotiki. K sreči aloja vsebuje 
večino teh potrebnih elementov, so pa še drugi naši 
izdelki, ki vam bodo zagotovili življenjsko pomembne 
osnovne elemente. 

POREČ
28-29. 09. 2018. 

PRVI DAN
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NEPOZABNO DARILO
Miklós Berkics, diamantni 
manager, eden najuspešnejših 
graditeljev mreže, se je letos uvrstil 
na najvišjo raven programa eagle – 
edini iz srednjevzhodno evropske 
regije je postal diamantno-safirni 
eagle manager. Rex Maughan je ta 
dosežek priznal s posebnim darilom. 
Predsednik našega podjetja je 
Miklósu podaril poseben bronasti 
kip plesalca, ki se preoblikuje v orla 
in je do zdaj krasil pisarno Rexa 
Maughana. 

DR. TERÉZIA SAMU  soaring managerka: 
Fit s Forever
Trg shujševalnih kur je izjemno obsežen in le od nas je odvisno, 
kolikšen delež bomo zase vzeli iz te torte. Žal je tematika zelo 
aktualna: pred kratkim je Madžarska postala najdebelejši 
evropski narod in tudi na svetovni ravni smo na »zmagovalnih« 
stopničkah. Marsikdo še danes sledi zastarelim prehranskim 
priporočilom, čeprav bi morali namesto pretiranega uživanja 
sladkorjev in moke v večji meri posegati po pravih, torej 
nepredelanih živilih, bogatih z beljakovinami, in uživati veliko 
več zelenjave. Ob tem pa Svetovna zdravstvena organizacija za 
ohranitev zdrave telesne teže priporoča tedensko vsaj 150 minut 
gibanja, s kardio- in kondicijskimi vajami ter z obremenitvami, 
ki so primerne zdravstvenemu stanju posameznika. Vital 5, C9, 
F15: za pravi uspeh je nujna sprememba življenjskega sloga in 
pri tem je Forever najboljši partner.  

DR. MÁRIA HOCSI managerka: 
Zdravje naših otrok
Vse se začne na samem začetku, z otrokom. Še več, 
pred otrokom so še starši: spočetje, izzivi v zvezi z 
ohranitvijo nosečnosti, nato pa ustrezna prehrana 
dojenčka. Naši izdelki ponujajo naravne hranilne snovi 
in energijo. Nadzor telesne teže je pomemben že v 
otroštvu, saj tako lahko preprečimo debelost otroka 
oziroma pozneje odrasle osebe. Pomembna naloga je 
tudi krepitev imunskega sistema, zlasti če naši otroci 
ne uživajo zadostnih količin sadja in zelenjave. In tudi 
pri najstnikih sta gibanje in vnos ustreznih hranilnih 
snovi izjemnega pomena, saj se naša kostna masa 
razvija do 22 oziroma 23. leta, po tej starosti pa se 
znižuje. Čuvajmo svoje otroke, da bodo postali lepi in 
pametni odrasli in bodo lahko premagali ves svet. 
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TÜNDE HAJCSIK 
senior eagle managerka: Infinite
Infinite: skupina izdelkov, genialno orodje za popolno lepo-
to, ki je v pomoč pri zaviranju normalnih procesov staranja 
kože. Z odličnimi sestavinami, brez škodljivih stranskih 
učinkov, koži varno zagotavlja vse potrebno, učinkovine 
pa spodbujajo izločanje kolagena, elastana in hialurona, 
vlažijo, hranijo in spodbujajo krvni obtok. Seveda pa 
je naša lepota veliko več kot nega kože. Samozavest, 
zagotavljanje notranjih hranilnih snovi in zunanja nega: le 
od nas je odvisno, s kakšnim dostojanstvom bomo stopili 
v naslednjo starostno obdobje. Lepota izvira iz naše no-
tranjosti, naše izžarevanje je odvisno od našega počutja, 
zato ni vseeno, kaj vidimo mi sami in zunanji opazovalci. 
Najpomembnejše orodje pa je nasmeh, obstajajo dražja 
kozmetična sredstva, bolj učinkovitih od nasmeha pa ni. 

DR. KATALIN PIRKHOFFER DR. SERESNÉ 
IN DR. ENDRE SERES safirna managerja: 
Motivacijski programi v Forever
Izdelki so postali del našega vsakdana, saj z njimi lahko 
delamo le dobro. Vanje so združeni največji znanstveni 
izsledki in moč narave. Ali je v vas dovolj navdušenja? 
Ker vam bo prav to pomagalo kreniti: radi bi bolje živeli, 
bili bogatejši in pomagali drugim. Slediti je treba le petim 
osnovnim elementom: novačenju, ohranjanju, produktivnosti, 
razvoju – v skladu s tem so izdelani motivacijski programi 
od 2 + 6 do programov eagle in Chairman’s bonusa oziroma 
članstva GLT, ki vam bodo pomagali do cilja. Z njimi boste 
ostali osredotočeni in boste lahko načrtovali. Če boste 
vzeli resno to, kar delate, se bo vaše življenje v nekaj letih 
korenito spremenilo. Čim višje si boste prizadevali, tem večje 
bo priznanje. Naj bodo motivacijski programi vaš kompas, 
pomagajte drugim do rasti in boste prišli na cilj. 

DR. OTTÓ KERTÉSZ manager: Zdravje 
hišnih ljubljenčkov, civilizacijske 
bolezni
Hišni ljubljenček, reševalni pes, lovski tovariš … 
danes dejansko živimo skupaj s svojimi živalmi. 
Vendar pa civilizacijski trendi vplivajo tudi nanje: 
premalo gibanja, preveč hrane – za vse to je 
odgovoren gospodar. In kakor pri ljudeh se žal tudi 
pri kužkih pojavljajo resna obolenja, kot so bolezni 
srca in ožilja, tumorji, motnje presnove. Pogosto 
je treba tudi pri ljubljenčku začeti s shujševalno 
kuro in uporabiti tudi prehranska dopolnila. Kot 
živinozdravnik sem vedno vesel, če je zadovoljen 
gospodar, pa tudi žival. Čuvajmo svoje štirinožne 
prijatelje, saj nam prinašajo veliko veselja.
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JÓZSEF SZABÓ safirni manager, 
član GLT:  Jaz in Forever
Bodite dobri v tem poslu in najdite boljše od sebe 
– meni je že uspelo. Bili so časi, ko sem bil na tleh, 
vendar mi verjemite, vse je mogoče premagati. 
Čudovito je, da se je do ravni managerja treba boriti za 
vsako posamezno točko, to pa privede do korenite spre-
membe vaše osebnosti. Od tega trenutka imate le dva 
sovražnika: ogledalo in čas. Premislite: kaj želite doseči 
še v tem življenju? Vera, upanje, ljubezen: poskusite 
strastno živeti, čeprav se bodo med potjo pojavljale 
ovire. Vendar se bodo čez čas pojavili tudi tisti, ki ne 
bodo dvomili, ampak vam bodo stali ob strani. 
Dotaknite se čim več svojih znancev in bodite 
potrpežljivi z njimi. Uresničite svoje sanje. Tudi pot je 
lepa, imejte pogum za velike stvari.

TERÉZIA HERMAN 
soaring eagle managerka: Razvijanje 
vodij v Forever
Pravijo, da se vodje rodijo, sama pa sem prepričana, da 
lahko vsakdo postane vodja, vložiti mora le dovolj energije 
in časa. Vodenje nikoli ni povezano s funkcijo, ampak z 
dejanji in zgledom. Najprej si zabeležite, kakšne osebe 
želite pritegniti v svoje življenje. Opazujte, ali lahko ustrezno 
sodelujete z njimi. Začnite komunicirati, in to pravilno! Svoj 
sodelavce poučujte etično, bodite tudi sami aktivni član 
svoje ekipe. Pred seboj vedno imejte cikle Forever in sistem 
ekipe. Bodite pozorni na zunanje in notranje vrednote, poleg 
individualnih ciljev si vedno zadajte tudi cilje skupine. Vse 
svoje življenje se učimo in poučujemo, ali delamo pravilno, 
pa se pokaže šele, kadar vam lahko sledijo. 

GIZELLA BOTIS IN MARIUS BOTIS 
diamantna managerja: Diamantna pot
Gizella: Le malo je tistih, ki vedo, da sva tudi midva začela z 
gradnjo posla na Madžarskem in tam dosegala tudi svoje prve 
uspehe. Pravi zalet pa sva dobila, ko je bilo treba za uvrstitev 
podvojiti oziroma potrojiti svojo realizacijo in sva se tako lahko 
udeležila potovanja v Ameriko. Na koncu poti vas čaka diamant, 
vendar je ta pot dolga. Sama sem se morala zaradi hude poškodbe 
znova učiti hoditi. Da bi lahko šla v Dallas, mi je uspelo celo to. 
Vsakič, ko imate občutek, da ne morete več, lahko še vedno 
naredite korak. In ta majhen korak bo spremenil vse. 
Marius: Vse se začne z odločitvijo; tudi ta trda pot. Delal sem kot 
rudarski inženir in ni mi bilo lahko, vendar sem od samih začetkov 
verjel v napredovanje. Oh, kolikokrat so me hoteli odvrniti … 
Včasih mi nič ni uspevalo. Ko sva šla domov, v Romunijo, nisva 
imela ničesar, ne izdelkov ne papirjev in katalogov, pa nama je 
kljub temu uspelo. Kaj pa vi vsako jutro poveste ogledalu? Sam 
sem si dnevno ponavljal, da bom diamant. Tudi vi boste zmogli. 
Polovica teh, ki ste danes tu, ne bo na usposabljanju prihodnjega 
leta. Obstaja le eno vprašanje: ali boste vi med njimi ali med nami?
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RÓBERT VARGA IN TÍMEA 
HORTOBÁGYI-VARGA diamantno-
safirna managerja: Utrjevanje skupine 
– Forever
Utrjevanje skupine se začne že doma, kjer se naučimo 
vzajemno podpirati drug drugega. Ne bom skrival dejstva, 
da tega posla sami ne morete opravljati. Posebnost tega 
posla je, da se ukvarjamo z ljudmi in se energije v skupini 
stopnjujejo. Postati morate vodja. Vodja, ki mu bodo sledili, 
torej morate drugim biti zgled. Sledimo pa lahko le tistemu, 
ki je nekam namenjen. Ne poznam človeka, ki ga ne bi 
zanimali zdravje, denar, prosti čas. Skratka svoboda. In 
to je naš pravi izdelek. Seveda pa ima vse svojo ceno. 
Oseba, ki ste bili do zdaj, ne more doseči ciljev, ki ste si jih 
zastavili. Premislite, postavite si cilj, odločite se, nato hitro 
prenehajte premišljevati in delajte – stalno. 

ARANKA VÁGÁSI  diamantno-safirna 
managerka:  Zanos – Forever
Tudi sama sem bila supervisor, vsi tako začnemo. In 
tu vsak šteje. Obenem pa se lahko vsak sam odloči, 
koliko energije bo vložil v posel. Ni ovir, na tem odru 
je dovolj mesta za vse. Ovire so samo v glavi. Nikoli 
ne odnehajte, tudi sama nisem. Ne v vrhunskem 
športu in ne v gradnji posla. 
Na koliko nogah stojite v Forever? Stojte na več 
stebrih. Kaj morate za to narediti? Učiti se, opazovati 
in usvojiti misli, ki so primerne za vas. Bodite to, kar 
ste! Oblikujte svojo miselnost v skladu s Forever. 
Okrepite se in verjemite, da gre za dolgoročno 
priložnost. In če boste vi v celoti tu, vam bodo sledili 
tudi drugi. Na tekmah zmaguje nadarjenost, na 
prvenstvih pa skupinsko delo in razum.

ISTVÁN HALMI IN RITA MIKOLA 
HALMINÉ  diamantno-safirna 
managerja: Elkötelezettség - Forever
Življenje včasih pred vas postavi zid. Tudi sam sem 
naletel na zid v obliki bolezni: virusnega meningitisa. 
Bilo je peklensko, resnično strah zbujajoče, vendar 
niti za trenutek nisem pomislil, da ne bom preživel. Ne 
morem še proč, imam še veliko nalog na tem svetu. 
Predan sem družini, sodelavcem, vsem, ki sem jih 
pripeljal v ta posel. In ni bilo nobenih dvomov: izdelki so 
se pri meni že dokazali. Učite se iz teh zgodb, učite se 
iz izkušenj drugih. 
Ta posel bo deloval, če boste zavezani podjetju, ki ga 
zastopate in ki vas nosi na rokah. 
Sam bom ostal v tem poslu in bom postal diamant. Za 
vas in z vami bom premagal vse zidove.
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ATTILA IN KATI GIDÓFALVI
diamantna managerja, člana GLT: 
GLT 2019
Dovolj je, da imate sanje, orodje vam je dano. 
Predanost, strast in vztrajnost in lahko vsak postane 
tisto, kar želi, le narediti mora, kar je treba. Bodite 
dober človek, potem se vam bodo pridružili in vam 
sledili. Ne bodo sledili izdelkom, marketingu, ampak 
vam. Torej je le od vas odvisno, kako daleč boste 
prišli. Lahko živite povprečno življenje. Če pa želite 
več, boste morali premagati ovire, to je zakonitost. Tu 
vam je dana priložnost, le delati je treba dobro. Bodite 
vedno tam, kjer je vaš sponzor. Svoj posel gradite od 
seminarja do seminarja. Namesto vas nihče drug ne 
more sanjati. 

VERONIKA IN STEVAN LOMJANSKI 
diamantni managerji, ANA LOMJANSKI 
managerka: Forever je moje življenje
Ana: Ko so me starši vpisali v gimnazijo, so kupili svoj 
prvi paket Touch in od takrat redno obiskovali prireditve v 
Budimpešti. Pogosto sem šla z njima in leta 2003 sklenila, 
da se želim tudi sama ukvarjati s tem poslom. V treh letih 
sem dosegla raven managerja, posledično pa sem lahko 
študirala v Angliji in Španiji. Le kaj bi bilo z nami in drugimi 
družinami brez Forever? Kaj bi se zgodilo, če se moji 
starši takrat ne bi odločili za to? Naj vam bo jasno, koliko 
energije in časa so vaši starši vložili v vas, da bi postali to, 
kar ste danes.
Veronika: Uporabljajte izdelke, saj boste verodostojno lahko 
priporočali le tiste, ki jih tudi sami uporabljate. Ob tem se 
učite in se stalno razvijajte. Za uspeh pa je potrebno, da ste 
odločeni pomagati drugim. Živite in delajte zavestno. Na kaj 
pa ste vi osredinjeni? Bodite pozorni na aktivnosti, ki prinašajo 
promet. Bodite najboljša podoba samega sebe, živite svoje 
življenje. Dokler boste lizali svoje rane, ne bo šlo. Jaz sem se 
odločila narediti z vami ali brez vas. Vi se pa odločite.

GÉZA VARGA IN DR. ILONA JURONICS 
VARGÁNÉ  safirna managerja: Poučujem 
Forever
Géza: V tem poslu se počutimo popolnoma varni. Popoln 
ustanovitelj, briljantni marketinški načrt; tu nas razen 
strahu nič ne more zaustaviti. Ne poznam boljšega 
mesta. In to je večno, vedno bo delovalo v vseh okoljih. 
Morava biti hvaležna, saj živiva polno življenje.  
Ilona: Živeti premišljeno, vendar igrivo uživati v življenju. 
Danes je treba drugače poučevati kot nekoč: v skupini, 
v slogi, skupaj sanjati o doseganju skupnih ciljev, si 
vzajemno pomagati. Moramo biti zgled, ki mu bodo sledili. 
Štiri točke so osnova, to sploh ne sme biti vprašljivo: 
ta igra se igra na rezultat. Napredujte z zaletom, 
potrpežljivostjo, odgovornostjo, pričakovanji in dejanji. 
Brez skupine in njenih članov ne morete pričakovati 
dosežkov. Naredite vse za enotnost. Poučujte tiste, ki 
imajo konkretne cilje in občutek odgovornosti. 
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Letošnje srečanje eagle managerjev je potekalo od 7. do 13. 
oktobra v Phoenixu, kjer je madžarsko in južnoslovansko 
regijo zastopalo več eagle managerjev kot na katerem-
koli prejšnjem srečanju. Povabilo na prireditev so prej-
eli tudi člani GLT: József Szabó ter Attila in Kati Gidófalvi. 
Doživetja bodo z vami delili nekateri udeleženci srečanja.

SREČANJE EAGLE MANAGERJEV 

LÁSZLÓNÉ DOBAI 
Eagle Managerka
»Nestrpno smo pričakovali ta dan, ki smo ga načrtovali skupaj z vodji 
čudežne skupine. Globoko v duši smo upali, da se nam bo uspelo srečati 
s predsednikom podjetja Rexom, obenem pa smo komaj čakali, da si 
ogledamo zaledje matičnega podjetja, proizvodne obrate. Zame je bilo 
čudovito doživetje, čutila sem se popolnoma varna, kar človek čuti le, če 
ima rad svoje delo. Ko vidi, da strokovnjaki matičnega podjetja s svojim 
znanjem podpirajo razvoj našega posla. Srečanje z Rexom je bilo ganljivo 
in je v nas sprožilo globoka čustva. Vse naše spoštovanje njemu in 
celotnemu vodstvu. To podjetje je meni in moji družini dalo spoštovanje, 
blagostanje in prekrasno doživetje potovanj.«

KRISZTINA KOVÁCS-KIRÁLY 
Senior Eagle Managerka
»Name je največji vtis naredil obisk Home 
Officea. Prvič sem bila tam in sem nestrpno 
pričakovala ta dan. Ko smo stopali z avtobusa, 
se me je že pri vhodu dotaknil neskončen mir, 
ljubezen, čistoča in urejenost. Medtem ko smo 
se sprehajali po različnih kotičkih stavbe, me 
je popolnoma prevzel občutek varnosti. Že 
14 let mi je jasno, da sem na pravem mestu, 
vendar je občutek edinstven, ko doživiš vse 
tisto, kar si prebral v knjigah ali slišal od 
drugih. Vrhunec je bilo seveda srečanje z 
Rexom. Krasen, ganljiv in spodbuden trenutek 
in seveda solze v očeh.«

Najboljšadoživetja
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ÉVA MAJOROS
Senior Eagle Managerka
»Končno mi je uspelo priti v središče našega 
podjetja, v obrat za tabletiranje. Ta misel me 
je spremljala drugi dan EMR18. Koliko let 
sem že čakala, da bi vse to videla z lastnimi 
očmi, zdaj pa smo lahko pokukali tudi v 
najmanjšo pisarno in seveda tudi v največjo, 
Rexovo. Zanimalo me je seveda tudi to, 
kako proizvajajo prehranska dopolnila, od 
kod prihajajo izdelki, ki jih doma dnevno 
uporabljamo. Medtem ko sem stopala po 
hodnikih Forever Nutraceutical, sem srečala 
same nasmejane obraze. Tovarna, kjer 
zaposleni niso zagrenjeni, ampak te prijazno 
sprejmejo, ti mahajo in neutrudljivo odgovarjajo 
na vsa vprašanja. Nova potrditev dejstva, da je 
pri Forever v središču vsega ČLOVEK. Krona 
dneva pa je bilo naše srečanje in rokovanje z 
osebo, ki je s Forever uresničil svoje in naše 
sanje, Rexom Maughanom. Mislim, da so bila 
s tem izpolnjena vsa naša pričakovanja.«

ZOLTÁNNÉ DONKÓ
Eagle Managerka
»Bilo je posebno doživetje, da smo dobili vpogled 
v vsakdanje delo podjetja, ki poteka v središču 
Nutraceuticals. Najlepše darilo pa je bilo srečanje 
z Rexom Maughanom. Vse življenje mu bom 
hvaležna. Hvala za vse, kar nam daje, za življenje, 
ki nam ga omogoča Forever. Z besedami se ne da 
opisati čustev, ljubezni in svetlobe, ki je napolnila 
naše srce. Hvala za nepozabna doživetja, ki so 
vsakemu na voljo, le poseči je treba po njih.«

MÓNIKA MÁRTON
Eagle Managerka
»Spominjam sem, ko sem prvič slišala za kraj potovanja eagle 2018. 
Takrat je bila moja prva misel: Oh, bog, Phoenix! Oh, bog, Rex! Posel 
gradim nekaj več kot tri leta in od velikih vodij sem pogosto slišala, 
kakšen je Rex v živo, kako izžareva ljubezen, da je močan veliki 
vodja, vendar je tudi njegov stisk roke poln ljubezni. V meni je gorela 
želja, da bi ga srečala. Devetega oktobra smo nemirno stali pred vrati 
in čakali na veliki trenutek. Vsaka beseda, ki sem jo slišala prej, drži. 
Neverjetna ljubezen, prisrčen ČLOVEK, neponovljiv, močan stisk 
roke. Nikoli ne bom pozabila teh trenutkov. Bili so pravo darilo usode 
za moj rojstni dan, s katerim zaključujem svoje drugo desetletje 
življenja.«
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ENDRE KURUCZ 
Eagle Manager
»Potovanje eagle 2018 bo v spominski knjigi mojega življenja 
zapisano z zlatimi črkami. Česa smo bili deležni? Celega šopka 
potrditev, da bomo verjeli, da smo resnično na pravem mestu in 
da ne bi pozabili na neskončne možnosti, ki jih ponuja ta posel. 
Naše svetovno podjetje je znova dokazalo svojo odličnost. 
Obstaja eno edino podjetje, kjer je varnost resnično to, kar 
mora biti. Kjer usposabljanje poteka na najvišji ravni, kjer ima 
stabilnost sedanjost in prihodnost. Kjer je zagotovljena vizija 
družin. Čas, ki smo ga preživeli z Navazom Gashwalo, je bil 
pravi dragulj našega programa eagle. Hvala za vse! Go Eagle!« 

BEÁTA TASNÁDY
Eagle Managerka
»Pričakovala sem čudeže, posebne trenutke, pomembna srečanja in 
stavke, povezane z ogromnim rdečim trakom, ki so namenjeni samo 
meni. Vse sem dobila. Čudovit odnos, pozornost, razkošje, ki je bilo 
namenjeno izključno nam. Nepozabne in nepopisne trenutke. Stavke, 
ki jih je izrekel Navaz Ghaswala o svojih 40 letih v Forever. Celo uro 
je pripovedoval samo nam. Tiho, premišljeno. Vsaka njegova beseda 
nas je učila. On je pravi zgled. In znova veliko srečanje z Rexom: 
fotografija, objem in večna hvaležnost! Poletela sem.«
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BEÁTA BERTÓK M. 
Eagle Managerka
»Pred 20 leti sem med svoje cilje zapisala obisk 
Home Officea, da bi si ogledala, kje upravljajo 
svet Forever. Bila sem srečna, ko so nas vodili 
po zgradbi, moje srce je bilo polno sreče, ko smo 
stopili v sejno dvorano in sem znova zagledala 
Rexa. Bilo je najino osmo osebno srečanje. 
Ponudila sem mu roko, on pa me je objel, mi dal 
dva poljubčka in dejal: Dobro je, da si tu. Stiskal 
me je za roko, jaz pa sem iz sebe iztisnila le: 
Hvala za vse. Smehljal se je in v tem nasmehu je 
bilo vse, kar je pomembno: ljubezen, veselje in 
ČLOVEK, katerega vizija je spremenila tudi moje 
življenje.«

ERIKA KOVÁCS 
Eagle Managerka
»Od rojstva živim v kraju Pilisvörösvár, tu sem obiskovala 
osnovno šolo in bila članica pionirske skupine Váci Mihály. 
Pri vhodu v šolo je bil napis, ki sem si ga zapomnila za vse 
življenje in ga uporabljam vsakič, ko se komu predstavim: 
Naj čutijo po tvojem stisku rok, da želiš dobro, da si čist in 
dober. Ta rek je zame z vsebino napolnilo srečanje z Rexom 

in njegov stisk roke, ki ga hranim na posnetku. 
In še nadaljevanje reka, ki ga moramo predati vsem, 
ki nam zaupajo:
Naj njihov pogled pove, da živite za lepe stvari 
in da se izplača živeti. Verjela sem in želim vsem, 
da bi to predali še tisočim, da bi tudi sami verjeli.«
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Pri vajah lastne telesne teže imamo to prednost, da smo sami 
sebi vedno pri roki, vaje lahko opravljamo kjerkoli in kadarkoli. 
Graditelji mreže veliko potujemo in spodaj opisane vaje so 
primerne tudi na potovanju. 
Pomembno je, da izmenično krepimo zadnjo verigo (hrbtne in 
zadnjične mišice ter mišice za stegovanje stegna) in prednjo 
verigo (prsne in trebušne mišice ter mišice za napenjanje 
stegna). Izmenično krepimo mišice, ki potrebujejo veliko krvi, 

in tiste manjše. Za naš krvni obtok je blagodejno, ko mora kri, 
bogato s kisikom, dostavljati različnim mišicam na različnih 
mestih organizma. 
Vaje so primerne tudi za začetnike, seveda pa naj bo manj 
ponavljanj in vmes več počitka. 
Če boste dvakrat na teden opravili predstavljene vaje, lahko 
pričakujete napredek, če pa jih boste izvajali trikrat na teden, 
lahko dosežete trajne rezultate in boljšo kondicijo. 

GIBANJE
15 MINUT NA DAN ZA ZDRAVJE

NAŠ NOVEMBRSKI 
PROGRAM GIBANJA 
PRIPOROČA 
Péter Szabó, 39-letni 
eagle manager, 
svetovalec življenjskega 
sloga, trener.

Pred začetkom izvajanja vaj 
razširja žile ter pripravi srce in 
ožilje na obremenitve. 

Petijev 
NAMIG
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Preden začnete z 

vajami, segrejte 

svoje mišice z 

malce gimnastike.

1.  VAJA
Cilj: z brado seči nad drog 
Če vam je to za zdaj pretežko, 
lahko začnete s tem, da poskočite, 
se za trenutek zadržite nad 
drogom, nato pa se (po možnosti 
počasi) spustite nazaj na tla. 
Ponovite nekajkrat. 
Prijem lahko prilagajate in se 
izmenično dvigujete. 

2. VAJA
Iztegnite noge, stojte 
vzravnano, ramena dvignite, 
hrbet naj bo vzravnan. 
Med vajo si prizadevajte 
hrbet držati ob naslonu. Vajo 
izvajajte tako, da noga nikoli 
ne pride izza linije naslona.

3. VAJA 
Izhajajte iz položaja sklece: trebuh naj bo napet, 
zadnjične mišice stisnjene, medenici ne dovolite, 
da pride pod linijo glave. Boki naj bodo vzporedni 
s tlemi. Ne da bi se obrnili vstran, se z desno roko 
dotaknite levega ramena, nato pa z levo roko 
desnega ramena in poskusite ta položaj obdržati 
dve sekundi. Tako boste vključili tudi notranje 
tonusne mišice. 
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5.  VAJA
Znova začnete iz položaja sklece. 
Nagnite se nazaj, stojte na prstih, naslonjeni na dlani, in se spustite med ramena: nadlaket naj bo ob ušesih. 
Nato iztegnite nogo, se vrnite v izhodiščni položaj in naredite skleco. 
Vajo ponovite 6- krat, 8-krat ali 10-krat. 

4.  VAJA
Počepnite, roke dvignite 
nad glavo, hrbet naj bo 
vzravnan. 
Zadnjico spustite, kot bi 
želeli sesti, kolena imejte 
razprta, da bi se lahko 
globoko spustili. Bodite 
pozorni, da bo roka 
iztegnjena, s tem boste 
napeli tudi hrbtne mišice. 
(Pomembno je, da kolen 
med gibanjem ne spustite 
preveč pred stopala.)
Tisti, ki zmorete, lahko 
poskusite tudi počep 
izmenično na eni nogi, 
stopala pa naj ostanejo na 
tleh. 

In s tem je krog 

končan. 

Po izvedbi treh, štirih 

ali petih krogov 

boste prijetno 

utrujeni. 

Sledi sproščanje in 

raztezanje. 

Na zdravje!
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Čudni znaki, občutek 
nelagodja, težave neznanega 
izvora … Spodbujam vas, da ob 
takih znakih poiščete pomoč 
zdravnika, da ugotovi, ali so 
nemara vzroki zanje kakšne 
bolezenske spremembe. Poleg 
zdravljenja pa se izplača 
poiskati tudi strokovnjaka za 
prehrano, ki vam bo v pomoč 
pri korakih za spremembo 
življenjskega sloga. 

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
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DR. MÁRIA FÁBIÁN 
managerka
specialistka nevrologije 

– kako vam lahko koristi?

Svetovanje 
življenjskega 
sloga 

Vsi se nekako prehranjujemo. 
Nekateri svoje življenje živijo na osnovi 
desetletnih navad in uporabljajo 
zanje znane sestavine. Drugi dajejo 
prednost posebnim jedem in napitkom, 
proizvodom sodobne prehranske 
industrije, ki naj bi veljali za zdrave. 
So pa tudi takšni, ki poznajo 
spremembe, do katerih pride pri 
obdelavi prehranskih surovin, in so 
pripravljeni narediti tudi preventivne 
korake. 
Organizem nam pošilja signale. Tudi 
takrat, ko smo prepričani, da se z njimi 
ni treba ukvarjati. Vendar se bodo ti 
drobni simptomi ponavljali … Lahko jih 
seveda pometemo pod preprogo, ne 
smemo pa pretirano čakati, saj bomo 
v tem primeru veliko težje reševali 
težave. 

»Vaši nameni za prihodnost 
bodo določali, kaj in kako boste 
delali danes, vsak dan.«  

Brian Tracy

Običajno mislimo, da se 
prehranjujemo zdravo, saj 
uživamo biološka živila in veliko 
zelenjave, jemo trikrat na dan, 
ne hodimo v restavracije s hitro 
hrano, dnevno kuhamo. Marsikdo 
se ukvarja s športom, kdo drug 
pa zaupa mentalnemu razvoju. 
Nato pa nepričakovano pride do 
težav. Bolezen, ki se zdi skorajda 
neozdravljiva in je skupek simptomov, 
ki znižajo kakovost življenja ali celo 
prekinejo kariero.

»Neuspeh je dejansko stalno 
ponavljanje slabih navad.«
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BODITE POZORNI NA ZNAKE, KI VAM 
JIH POŠILJA TELO, IN PRAVOČASNO 
USTAVITE TA PROCES.
KATERI SO TI ZNAKI, OBČUTKI, 
MISLI? 

 Jutranja utrujenost: težje se prebujate, 
stežka vstanete iz postelje. Potreba 
po spanju, čas spanja, ki vam je prej 
zadostoval, se podaljša. Nastopi stanje: 
samo še deset minut. 

 Težko zaspite – ko vas postelja ne vleče, 
celo postane sovražna, saj postane kraj 
nemirnega obračanja. Ponoči se pogosto 
prebujate, večkrat vas tišči na stranišče. 
Spanec vam ne daje več počitka. 

 Zjutraj se morate kar prisiliti, da bi se 
pogledali v ogledalo, saj vas pozdravijo 
podočnjaki in nabuhel obraz. Raje 
vstanete 20 minut prej, da bi vse to 
odpravili do odhoda. Enake rešitve imate 
tudi za jutranjo hripavost. 

 Medtem ko se zjutraj pripravljate na 
odhod od doma, nenadoma ugotovite, 
da niste predvideli zajtrka, in spijete le 
skodelico ali dve kave. Nenehno ste 
v zamudi. Skočite kvečjemu v svojo 
priljubljeno pekarno po svoje najljubše 
pecivo. 

 Na delovnem mestu ali v svojem 
podjetju imate občutek, da se je vse 
zarotilo proti vam. Ne razumejo vas in 
tudi vi ne razumete njih. Večkrat ste 
slabe volje in morate vložiti kar precej 
napora, da bi situacije reševali na 
inteligenten način, brez kričanja.

 Med dnevom na hitrico zaužijete nekaj, 
kar položijo pred vas, jedi za kosilo ali 
večerjo ne izbirate zavestno. Po eni strani 
nimate dovolj znanja o tem, kaj izbrati, 
po drugi strani pa niti ne razumete, kaj je 
najbolje za vaš organizem. 

  Znak za alarm je, če po jedi tudi 
zaradi najmanjšega stresa nastopi 
napihnjenost, občutek prenasičenosti, 
morebiti bolečina v želodcu ali 
sprememba pri odvajanju blata. 
Seveda je lahko vse to povezano s 
spomladansko ali jesensko povečano 
količino želodčne kisline. Vendar 
vzemite te znake resno. Vse to lahko 
odpravite, če boste spremenili svoj 
življenjski slog. 

  Drhtenje, slabo počutje, občutek 
slabosti po jedi ali celo pred obrokom; 
vse to vas opozarja, da so vaše pre-
hranske navade zašle v nepravo smer.

  Ne gre za zdravo prebavo, če se 
morate izogibati nekaterim jedem. 
Celovita sprememba življenjskega 
sloga vam bo pomagala pri zaustavitvi 
tega procesa in preprečiti stanje, ko 
več ničesar ne morete zaužiti, ne da 
bi imeli zaradi tega prebavne motnje. 

  Čez dan ste pogosto utrujeni in 
zaradi tega izberete popoldanski 
počitek. Če pa tega ne morete 
narediti, posežete po enormnih 
količinah kave. Kot se pokaže, 
seveda lahko spijete ogromno kave, 
vendar boste zvečer na smrt utrujeni. 
  Poiščite svetovalca za prehrano 

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA



tudi v primeru, če se na vaši koži 
pojavijo moteči znaki – suhe pege, 
srbenje. Tudi če vas motijo gube, ki 
označujejo starost, pa ste še mladi. Ne 
sprejmite razlage, da je to v vaši družini 
nekaj normalnega. 

  Družina že od daleč sliši, da 
prihajate po stopnicah, saj vaši 
sklepi pokajo. Ko ugotavljate, da vas 
priljubljene športne aktivnosti utrujajo, 
ali če vam večkrat kdo reče, da se 
starate, saj enkrat boli tu, drugič tam … 

  Mišični krči ter hitra utrujenost in 
počasna regeneracija organizma 
niso vedno povezani s starostjo 
ali konstitucijo. Če je v vaši družini 
pogosta bolezen hrbtenice oziroma 
hernija, je to lahko posledica 
življenjskega sloga, ne pa genetsko 
pogojeno obolenje. Poglejte, kaj lahko 
delate drugače.

 Ugotovite, da ste pozabljivi – 
naenkrat se ne spomnite imena, kraja 
ali nečesa, kar je povezano z vašim 
delom, pozabite otroka v vrtcu, ključe 
za avto tedensko vsaj enkrat iščete in 
se sprašujete: Joj, bom tudi jaz takšen, 
kot sta bila dedek in babica? Je to 
dedno? Ti znaki se praviloma prav tako 
pojavijo zaradi napačnih prehranskih 

navad. DA, podedujejo se navade. Saj 
veste: navade so železna srajca.

  Ko so v družini prisotne bolezni 
ožilja ali sladkorna bolezen in resno 
premišljujete o preventivi, potem je 
rešitev v tem, da se izogibate stopinjam 
svojih prednikov. Našli boste odgovor 
na vprašanje: kaj naj spremenim v svoji 
prehrani in življenjskem slogu?

  Če so v vaši družini prisotne dedne 
težave dihalnih poti oziroma astma in 
ste se zavestno odločili za preventivo, 
je vaše mesto med nami.

 Pogosti znaki dušenja pri odraslih 
in otrocih pa narekujejo, naj prizadeta 
oseba preveri, kaj mora spremeniti v 
svojem življenju, da bi se ti procesi 
zaustavili. 

 Če niste zadovoljni s svojim telesom 
in ste se vsaj enkrat odločili za 
shujševalno kuro, vam svetujem, da 
življenja ne živite v obliki različnih kur. 
Ugotovite, kaj je porušilo vašo telesno 
težo. Zakaj uživate več kalorij, kot jih 
vaš organizem potrebuje? Kako lahko 
zaustavite ali obrnete ta proces? 

 Poiščite prehranskega strokovnjaka, 
če želite zdrav hormonski sistem 
in zdravega otročička. Zavestne 
priprave vedno privedejo do čudovitih 
rezultatov. 

 Vsekakor pomislite na spremembo 
življenjskega sloga ob nenadnih 
slabostih. Te namreč najprej le 
negativno vplivajo na vaše splošno 
počutje, pozneje pa bodo vse 
bolj vplivale na vaše vsakdanje 
življenje in odločitve. Je tudi dolžina 
načrtovanega potovanja odvisna od 
vašega stanja? Ali letite, potujete 
z ladjo ali pa ostanete kar pri 
avtomobilu? 

  Ko bolečina brez določenega 
vzroka ali glavoboli kljub preiskavam 
in zdravljenju ne minejo, ne iščite 
trenutnih rešitev, ampak se naučite in 
izvajajte učinkovite in trajne rešitve, 
ki vam jih prinaša sprememba 
življenjskega sloga.

Vsakič, ko se pri vas pojavijo 
bolezenski znaki in težave, za katere 
medicina ne najde vzrokov, ne ve, 
kaj bi naj naredila, pomislite na to, da 
je VAŠA naloga najti pot, ki vodi do 
rešitve. 

Moje sporočilo: 
»Če ne bomo spremenili svojih navad, 
hkrati pa pričakujemo drugačne rezul-
tate, pomeni, da sami sebe ne jemlje-
mo resno.«  – prosto po Brianu Tracyju
Izberite svoj osebno prilagojeni pro-
gram spremembe življenjskega sloga. 
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Krema za globinsko čiščenje z alojo je 
odlična za nego obraza oziroma celega 
telesa. Gosta krema združuje učinek čistega 
stabliliziranega gela aloje z alantoinom, 
oljem mareličnih pečk in jojobe, elastinom in 
topnim kolagenom ter tako vlaži in pomirja 
kožo. 

063   118 ml

ALOE MOISTURIZING LOTION

Pri nas so vedno naenkrat v uporabi po 
dve ali tri »vijoličaste kreme«, da bi bile 
dostopne za vse družinske člane. 
V vsebinsko bogati kremi prijetnega vonja 
je podobno kot v drugih tovrstnih izdel-
kih Forever osnovna sestavina aloja, tako 
učinkovine veliko lažje prodrejo v kožo. 
Je odlična negovalna krema za suho kožo, 
izsušene, morebiti razpokane komolce in 
pete. Samo ta izdelek pozimi uporabljam 
tudi za roke svoje hčerkice, ki pordijo 
zaradi zimskega mraza. 

ERZSÉBET SZALAY KISSNÉ 
EAGLE MANAGERKA
 

IZDELEK
MESECA
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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.

Izdelke sem spoznala še v času, ko sem delala v šolstvu. Bilo je malo 
pred božičem, pravi zimski čas, ko me je sponzor povabil v svoj dom in 
mi podrobno pripovedoval o blagodejnih učinkih izdelkov. Odločila sem se, 
da bom vsem svojim družinskim članom pod božično jelko namestila darilni 
paket z izdelki Forever. Vsi so bili veseli te novosti, ki so jih prejeli namesto 
običajne pižame ali kravate. Moji družinski člani in znanci so v novem letu 
poročali o čudovitih izkušnjah z izdelki, tako sem jih še bolj navdušeno 
priporočala vsem. Na gradnjo mreže pa takrat še nisem pomislila. Delo 
v Forever sem opravljala ob službi. Ko pa sem leta 2011 na šoli dobila 
odpoved, sem morala hitro premisliti, kako naprej. Takrat sem ugotovila, 
da sem se v preteklih letih naučila tega poklica, torej poznam veščine, 
potrebne za MLM. Sam prehod mi ni povzročal nobenih težav, moji voditelji 
so me vseskozi spodbujali, začetne težave pa sem premagovala tudi s 
samozavestjo. Preprosto sem verjela vase – in sem v tem trenutku postala 
del Forever. Bil je prelep občutek, ko sem sprejela novi ritem. Kot vodja 
skupine lahko še vedno poučujem, medtem pa spoznavam prekrasne ljudi. 
Sama gospodarim s časom, uživam v trenutkih, ki jih preživim z družino, 
srečna sem, ko vidim uspeh svojih sodelavcev. Hvaležna sem, da sem lahko 
svoja otroka s pomočjo tega posla pripravila za življenje. Obožujem, ko se 
učim od izjemnih oseb, saj se s tem tako strokovno kot človeško razvijam. 
Srečna lahko povem, da je Forever moje življenje. V začetku sem s prihodki 
dopolnjevala svojo mesečno plačo, danes pa mi ti prihodki zagotavljajo 
eksistenco. Z vsemi močmi si prizadevam sporočilo Forever posredovati do 
vsakega. Vem, da skupaj s sodelavci zmoremo vse. Ponosna sem, da sem 
poslovni partner podjetja Forever Living Products.
Hvala, Forever!

Erzsébet Huszti 

eagle managerka
profesorica
mati dveh odraslih otrok in babica enega 
fantka 

ŽENSKA KARIERA V FOREVER
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Women Od otroštva sem sanjala o zdravniškem poklicu, vendar se je življenje 
obrnilo drugače. Sledila sem poti svojih staršev in 18 let delala 
kot biotehničarka v tovarni zdravil Richter Gedeon. Pred potekom 
porodniškega dopusta sem iskala službo z dobro plačo, ki pa sprejema 
tudi vse tisto, kar se dogaja mladim mamicam in tolerira otroške težave. 
V času iskanja mi je ključ do rešitve ponudila Angelika Szidiropulosz 
in ga kot modra učiteljica dolgo potrpežljivo nosila za mano, sama 
pa sem z razdalje opazovala čuden, včasih zavidljiv svet graditeljev 
mreže. Ta način življenja me je sicer privlačil, vendar si nikakor nisem 
mogla predstavljati, da bi ga živela tudi sama. V ponujeni priložnosti 
nisem prepoznala priložnosti zase. Sčasoma pa so se moji predsodki 
o mreženju začeli spreminjati. Samozavestni, ciljno usmerjeni dijaki, 
soprogi in soproge, očetje in matere, ki so si želeli nekaj več in za to tudi 
vztrajno delali ter se razvijali, so počasi postali zgled, ki sem mu želela tudi 
sama slediti. Učila sem se, delala, se razvijala in uspeh je prišel. Raven 
managerja, avtomobilski program, honorarji. Prihajali so nauki, izkušnje 
in čudoviti medčloveški odnosi. Hvaležna sem bila za življenje, ki mi ga 
je omogočal Forever. Hvaležna za neodvisnost, svobodo, za uspehe,ki 
sem jih kot ženska in mati doživljala in s svojim delom izpopolnjevala 
sebe. V ušesih sem vedno slišala besede svojega sponzorja: »Ženska 
mora ta posel opravljati, da bi v vsakem primeru lahko preživljala svojo 
družino.« Še pomislila nisem, da bo vse to, kar sem se tukaj naučila 
(osnove podjetništva, razvoj, miselnost), v veliki meri vplivalo tudi na 
druga področja mojega življenja. Pred 16 leti sem našla pot domov. Našla 

sem, kar sem iskala, tisto, kar vsem odpira številne priložnosti za boljše življenje. Vse tisto, s čimer lahko premagamo težave 
današnje družbe. Tu sem našla varnost, prijatelje, učenje, razvoj, uspeh, priznanje, spoštovanje, denar, potovanje in svobodo. 

Ko sem pri triindvajsetih krenila v ta posel, še pomislila nisem, da bo postal moj 
življenjski poklic. Začela sem v gostinstvu, nato delala kot fitnes trenerka, čuvala 
sem otroke, bila hostesa in pri 21 letih začela kot podjetnica v mestu Eger. Tam 
sem srečala svojega sponzorja, ki je v meni prepoznal nekaj več, kot sem videla 
sama. Všeč mi je bilo vse, kar je zastopal, izdelki so me prepričali, so se pa 
mi nekateri posmehovali, češ s čim se želim ukvarjati. In sem že iz same trme 
začela s poslom. Bila sem kot žrebiček, vsako zavrnitev sem doživela z osebno 
užaljenostjo, sem pa pridno sledila korakom, ki so mi jih kazali moji vodje. In 
če boste delali ter verjeli v to, kar delate, poleg tega pa boste tudi vztrajni, 
bodo začeli prihajati tudi rezultati. V marsikateri življenjski situaciji sem lahko 
računala le na Forever. Nato pa je tudi moj soprog Gyuri nekako prišel na eno 
od prireditev in začutila sva, da bo to najin življenjski poklic. Od prvega trenutka 
sva si prizadevala, da bi v paru dostojno zastopala ta posel, živela v harmoniji ter 
predano gradila svojo skupino in življenje. In verjemite, vse se bo dogajalo takrat, 
ko se boste resnično odločili! Ko sva se odločila za otroka, se je v svetu Forever 
začela neke vrste spletna revolucija. Bilo mi je jasno, da je prav to tisto, kar 
potrebujem, saj se nisem hotela odločati med delom in otroki. Prav v tem mi je do 
današnjega dne v pomoč spletno mreženje. Sama razporejam svoj čas, in ker je 
starostna razlika med otrokoma majhna (Benedek ima 10 mesecev, Domonkos 
pa dve leti in pol), je to zame izrednega pomena. Njuno prihodnost gradim tako, 
da sem ob njiju, lahko doživljam vse čudeže materinstva. Zavestno kaževa 
pot svojima otrokoma, da bi lahko živela uravnoteženo, harmonično življenje. 
Soprog me v vsem podpira, spodbuja in prevzame svoj del odgovornosti, naj 
gre za vzgojo otrok ali gradnjo posla. V svoji skupini imava danes odlične vodje 
in vse več ljudi se odloča za posel. Če se sprašujete, kaj vam lahko da posel 
Forever, vam povem: Vse! Vse, v kar verjamete in o čemer sanjate. Le verjemite 
v svoje sanje, zaupajte v podjetje in vsak dan naredite potrebne korake.

ŽENSKA KARIERA V FOREVER

Beáta Tasnády

eagle managerka
biotehničarka     
mati dveh otrok

Nikoletta Szabó

senior eagle managerka
nekdanja podjetnica v lepotni industriji
mati dveh otrok
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 09. 2018. NEW   QUALIFICATIONS

Renáta Beller
sponzorja: Judit Hollóné Kocsik 
& István Holló

Imejte radi svoje delo. Cenite vse, ki vam 
pomagajo na poti, in ugotovili boste, da 

bo delo naenkrat postalo vaš poklic.

Izabella Pintér & Szabolcs Szekeres  
sponzorja: András Küri 
& Andrásné Küri

Verjemite tako močno v svoje želje, 
da druge izbire, kot da se uresničijo, 

ne more biti.

Dušan Marković   
sponzorka: Anita Falamic

Veliko neuspehov vas bo povedlo 
na pot do uspeha.

MANAGERS

Almási Gergely & Bakos Barbara
Andreja Brumec 
Laura Lepojevic 

100+CC
09. 2018. 

Hegedűs Árpád 
& Hegedűsné Lukátsi Piroska
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
Stjepan Belosa & Snjezana Belosa 
Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Hollóné Kocsik Judit & Holló István
Dr. Berezvai Sándor & Bánhegyi Zsuzsa
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Krasznai Cintia
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária 
& Dr. Rédei Károly
Katona Zsuzsanna
Szabóné Dr. Szántó Renáta & Szabó József
Egresits-Ilyés Andrea Renáta
Fekete Zsolt
Djenan Alidzikovic 
Flutura Dega 
Tóth Sándor & Vanya Edina
Aleksandra Petkovic & Bogdan Petkovic
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre

Varga Róbert 
& Varga-Hortobágyi Tímea
Majoros Éva
Fritz Adrienn
Komondi Julia
Dr. Fábián Mária
Éliás Tibor
Dr. Kolonics Judit
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Küri András & Küri Andrásné
Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Pintér Izabella
Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski 
Dobai Lászlóné & Dobai László
Háhn Adrienn
Glatter Andrea
Sladana Vukojevic 
Nagy Tímea
Dr. Rokonay Adrienne & Dr. Bánhegyi Péter
Rusák Patrícia
Vladimir Jakupak & Nevenka Jakupak 
Dr. Király Tünde & Nagy Károly
Zsidai Renáta
Dr. Dósa Nikolett
Manda Korenic & Ecio Korenic 
Zsiga Márta

60+CC
09. 2018. 
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 09. 2018. NEW   QUALIFICATIONS

Marica Zlovolić  
sponzorja: Stjepan Belosa 
& Snjezana Belosa

Rita Tóth   
sponzor: Oláh Gergő

Delajte, kar imate radi, in imejte 
radi tisto, kar delate!

V Forever sonce nikoli ne zaide.

Aszmuszné Erdős Kinga
Bakondi Brigitta
Baráth Valéria
Csiklya Irén
Hajnal Réka
Mensur Husic
Ervin Jonuzi 
Komáromi Judit
Lecső Gergely Gábor
Bercem Mamo 
Nagy Krisztián Attila
Orbán Nikoletta
Örkényi Patrícia
Nebojsa Petrovic 
Somogyi Zsolt
Szarka Gáborné & Szarka Gábor
Turza Jánosné
Töreki Viktória
Vercz Olivér
Veres Enikő Melinda
Magdalena Zlovolic 

SUPERVISORS

Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Dr. Berezvai Sándor & Bánhegyi Zsuzsa
Szabados Zoltán 
& Szabadosné Mikus Emese
Fekete Szilárd & Fekete Szilárdné
Kovács Angéla Zsuzsanna
Klein Miklós & Kleinné Sipos Ágnes
Glatter Andrea
Antalné Dr. Schunk Erzsébet 
& Antal Gyula
Futaki Ildikó
Rudolf Zsuzsanna
Vágási Aranka & Kovács András
Horváth Sándor
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre
Tóth Zoltán
Darabos István & Darabos Istvánné
Dr. Dósa Nikolett
Seres Máté & Seres Linda

Kis-Jakab Árpád 
& Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Kása István & Kása Istvánné
Miklós Istvánné & Tasi Sándor
Takács Tamás & Takács Tamásné
Bartakovics Gábor 
& Bartakovics Gáborné
Djenan Alidzikovic 
Zeljko Kaic & Marija Bodrozic Kaic 
Manda Korenic & Ecio Korenic 
Ginera Avdija 
Dr. Dusanka Tumbas
Dragana Zurka & Radisa Zurka 
Vladimir Jakupak 
& Nevenka Jakupak 
Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski 
Aleksandra Petkovic & Bogdan Petkovic 
Ana Lomjanski 
Petar Acimovic 
& Milanka Acimovic 

2+6CC 
10. 2018. 

Klaj Ágnes

150+CC
09. 2018. 
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Sándor se je Forever pridružil pred 21, Edina pa pred 19 
leti, že 17 let pa sta partnerja in dva od štirih domačih 
soaring eagle managerjev. O prihodnosti in njunem 
poslanstvu smo se pogovarjali, potem ko sta se vrnila 
s srečanja eagle v Phoenixu, ki sta ga podaljšala s 
počitnicami v Arubi. 

SÁNDOR TÓTH 
IN EDINA VANYA   

  
soaring eagle 

managerja

Sponzorja: 
Anita Balogh in Tamás Süle 

Višja linija: 
Miklós Berkics, József Szabó, 
Rolf Kipp
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Kaj vama pomeni raven eagle?
Sándor: Ta motivacijski program je 
tesno povezan z aktivnostjo. Vodenje 
je zame namreč enako kot  biti zgled: 
če verjamem v razvoj in rast svojih 
partnerjev, se moram tudi sam razvijati. 
Drugače ne gre. Tudi v bitkah je 
podobno. Šef poveljuje z »naprej«, 
vodja pa z »za menoj«. V preteklih letih 
sva v motivacijskih programih vedno 

izpolnila lastne obveznosti, zaostajala 
pa je realizacija nižjih linij. 

Kaj sta morala narediti drugače, da bi 
se to spremenilo?
Edina: Posamezni sodelavci so morali 
dozoreti.
Sándor: V preteklih letih so se eagli 
oglašali z različnih koncev sveta – iz 
Cancuna, s čezoceanske ladje, iz 
Grčije – in vse to je v vodjih privedlo 
do vibracij, ki so počasi dozorele. V 
Phoenix so se naši partnerji uvrstili na 
treh linijah, z 12 šiframi. 

Zakaj je ta program tako pomemben?
Sándor: Poslu lahko prinese novo 
kakovost, obenem pa gre za ogromno 
priložnost, ki jo sam izjemno cenim. 
Le pomislite: manager, ki je še precej 
oddaljen od 1500 točk, vendar zmore 
mesečno voditi skupino s 60 točkami, 
lahko gre v takšne kraje, o kakršnih 
navadni smrtniki običajno lahko le 
sanjajo. Naše podjetje je tudi v tem 
fantastično, ne poznam podobnega 
takšnega na svetu. Rexova in Greggova 
širokogrudnost je nekaj neverjetnega in 
edinstvenega. 
Edina: Na ta potovanja gresta lahko 
dve osebi. Ali poznate še podjetje, v 
katerem lahko na nagradno potovanje s 
seboj vzamete soprogo ali soproga, ki ni 
zaposlen v istem podjetju?
 
Imata načrt, da bi vajina ekipa iz leta 
v leto dosegala tak uspeh?
Sándor: Stalna rast. Ne sme biti 
zastoja. Ta posel ali raste ali pa 

upada, kar pomeni, da je brez 
rasti možen samo upad. Kadar 
sodelavci dosegajo vse višje ravni na 
marketinški lestvici in ohranjajo svoje 
dosežke tudi dolgoročno, potem je 
rezultat načrtovanja sam po sebi tudi 
izpolnjevanje pogojev razpisa za eagle. 
Pomembno si je vedno znova postavljati 
nove cilje, k njim pa seveda najti tudi 
partnerje – in tu ne mislim izključno 
na tiste, ki šele vstopajo v ta posel. 
Bodimo pozorni tudi na svoje že 
delujoče sodelavce. Ne pozabimo, da 
je sprememba miselnosti proces, ki 
traja: da bi lahko pravilno ocenili stvari, 
človeški um potrebuje čas. Potrebni so 
vtisi in doživetja s prireditev, ko misli in 
besede višjega vodje dajejo sodelavcem 
novo miselnost in navdih. To pa pomeni 
krepitev samozavesti in zaupanja v 
posel: izjave o poslanstvu ne dojema 
več le kot besed, ampak se lahko v 

»MI SMO 
KVEČJEMU 
POLOŽILI 
TEMELJE, 
ZGRAJENE IZ 
POŠTENOSTI 
IN ČLOVEŠKE 
DOBROTE.«

KAR DELAMO, 
JE DOBRO ZA 
VES SVET 
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živo prepriča v njeno verodostojnost. In 
prav nabiranje teh izkušenj privede do 
krepitve notranje vere sodelavcev. Za to 
pa je potreben čas. Spominjam se, ko 
sem bil leta 1998 del majhne skupine 
desetih sodelavcev, ki se je uvrstila na 

reli. Ko sem z lastnimi očmi videl nasade 
in predelovalnico, se je oglasil notranji 
glas: »Res je!« Pa sem bil že senior 
manager s 1500 točkami. 
Edina: Tudi zato spodbujava vse, pridite 
na Global Rally, tudi če se nanj ne 
boste uvrstili. Tam se namreč resnično 
okrepi občutek, da smo se pridružili 
odličnemu podjetju. Seveda visoko 
ceniva tudi domače prireditve, ki so 
zelo pomembne, vendar se prava vez in 
doživetje uveljavi na relijih. 
Sándor: Brez prireditev se skupina ne 
more utrditi, ne bo rasti. Pomembno je, 
da sodelavci vidijo in spoznajo vodje, 
ki se sprehajajo med ljudmi, se ustavijo 
in poklepetajo z njimi. Forever ne le 
oglašuje, ampak na različne načine 
izraža, da so zanj poslovni partnerji 
najpomembnejši. 

Vaju poznajo kot par, ki se vzajemno 
dopolnjuje v izredno močnem 
zavezništvu. V čem je vajina 
skrivnost?
Edina: Med nama denimo ni 
tekmovalnosti. Oder je pač Sanyijevo 

področje, on je odličen motivator in 
predavatelj. Sama kot melanholik se 
raje posvečam podrobnostim, nalogam, 
ki zahtevajo več potrpežljivosti, ki pa 
jih Sanyi ne mara pretirano. Resnično 
se dopolnjujeva in vzajemno podpirava 
drug drugega pri delu. 
Sándor: Rada se imava in nisva le 
sodelavca, kolega (smeh). Pogovoriva 
se o vseh težavah in si jih prizadevava 
skupaj rešiti. Dejansko sva skupaj 24 
ur na dan, naloge si deliva in uživava v 
družbi drug drugega. 

Marsikdo trdi, da se bistvo mreženja 
ni spremenilo, le tehnični razvoj je 
s seboj prinesel nove metode. Se 
strinjata?
Sándor: Ko sem izbral Forever, je 
podjetje delovala že 20 let; od takrat 

je minilo novih 20. V tem času je prišlo 
tudi do zamenjave generacij. Jasno je, 
da z nekdanjimi metodami, s katerimi 
smo sami krenili, ne bi mogli graditi 
enakovrednega posla. Prišli so mladi, 
različica 4.0, fantje in dekleta, ki se že 
rodijo s pametnimi orodji in jih že kot 
triletniki profesionalno upravljajo. Odrasli 
smo se tega naučili s trdim delom. 
Ta možnost v veliki meri pospešuje 
izmenjavo informacij: namesto 
potovanja in pogovora ob kavici imamo 
spletne seminarje in konzultacije kar 
prek spleta. Po vsem tem času lahko 
ugotovim, da smo mi le položili temelje, 
sestavljene iz poštenosti in človeške 
dobrote. Tu ne gre le za dosežke, 
ampak veliko bolj za to, kako jih 
dosežemo; prepričan sem, da je merilo 
vsakega človeka tisto, kar daje drugim. 
(Opazoval sem svoje uspešne vodje in 
njihova skupna značilnost je, da je zanje 
najpomembnejše dajati.)
Če se vrnemo k možnostim, ki jih je s 
seboj prinesel tehnični razvoj: seveda, 
ta prispeva tudi k najinemu poslu, kar pa 
je še pomembnejše, da v samo skupino 
prinaša neverjeten zanos. Prepričan 
sem, da nas bodo naši mladi vodje 
prehitevali kar po desni. Ponosna sva 
nanje!
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Bo veljalo, da tehnični razvoj in 
motivacijski programi dajejo zalet 
tudi starejšim graditeljem mreže?
Sándor: Vsekakor, saj moramo tudi 
mi vedno znova dosegati točke. Po eni 
strani zaradi že omenjenega zgleda, 
po drugi strani pa imava tudi midva 
cilje. Vsekakor se želiva vse do takrat, 
dokler ne dozorijo najine linije, potrebne 
za tretjo raven, uvrstiti na drugo raven 
Chairman’s Bonusa. To pa zahteva 
intenzivno delo, ob tem pa bova kar 
mimogrede dosegla tudi uvrstitev na 
raven eagle. 

Zdi se, da v vajinih ciljih niso več 
največja motivacija prihodki … 
Sándor: Najpomembnejši del našega 
posla je, kar se sicer prikaže šele 
pozneje, da lahko omilimo trpljenje 
po svetu. Na začetku vsi vidijo denar 
in eksistenco, možnost, da zakrpajo 
»luknje«, in le pozneje prepoznajo: 
»Moj bog, ljudem lahko dam svobodo!« 
Po eni strani z izdelki pomagamo pri 
prenovi organizma, po drugi strani 
pa se z gradnjo posla sočasno začne 
osebnostni razvoj, ki vodi do popolne 
svobode in neodvisnosti. Človek ne more 
srečno živeti, dokler na vseh življenjskih 
področjih nenehno srečuje le ovire. 
Forever pa nam lahko odpre pot do 
popolnega življenja. 

Vidva sta izredno uspešen posel 
zgradila v mestu Salgótarján, ki je 
gospodarsko manj razvita regija, in 
s tem presegla stereotipe, češ da so 
okoliščine pomembne.
Sándor: Niso pomembne okoliščine, 
ampak naše misli. Tudi tu živijo čuteči 
ljudje, kot kjerkoli po svetu. Poleg tega 
sem prepričan, da je težje graditi v 
okolju z bogatimi ljudmi, saj tam ni tako 
močna denarna motivacija. Čudovito 
je, ko lahko s Forever spremenimo ne 
le svoje življenje, ampak tudi življenje 
drugih ljudi. Prepričan sem, da je to, kar 
delamo, dobro za ves svet, saj dokazano 
pozitivno vplivamo na življenja drugih. 
In ta vpliv bo tem večji, čim več nas bo 
v tem poslu. Pri Forever dajemo tako, 

da bo tudi nam ostalo več, ne pa manj. 
Pomagamo drugim ne le do majhnih 
dnevnih radosti, ampak do srečnega 
življenja. Vem pa tudi, da imajo naše 
misli in besede magično moč, zlasti tiste, 
ki jih projiciramo v prihodnost. Vidim 
ogromno rast, veliko sijaja v očeh mladih, 
ko prihajajo na oder in bodo nad Forever 
zgradili novo zvezdnato nebo. Čaka nas 
krasna prihodnost, ta čistost in delo, ki 
ga opravljamo z ljubeznijo, pa vsem nam 
obljublja fantastično perspektivo. 

TAKO GRADIVA:
•   Naj prireditev ne mine  
     brez vas.

•   Bodite vodja za zgled, ne   
     pa šef, ki ukazuje.

•  Medtem ko širite, bodite 
pozorni tudi na svoje že 
obstoječe sodelavce.
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STEP         

STEPBY

ZSOLT FEKETE 
safirni manager

Dragi prijatelji foreverovci!  

Ne vem, ali te vrstice 
prebirate kot začetniki ali 
tisti, ki poskušate znova, 
ali pa kot preizkušeni 
graditelji mreže. Vendar 
ne glede na vaš sedanji 
položaj želim z vami deliti 
nekaj pomembnih izkušenj, 
dejstev in metod, ki so se 
v 20 letih nabrale v knjigi 
receptov mojega uspešnega 
posla Forever. Gotovo ste 
tudi vi prepričani, da se 
naša stroka stalno razvija 
in spreminja. Večina 
ljudi se v nekaj mesecih 
nauči korakov svojega 
aktualnega dela in jih 
dejansko ponavlja iz dneva 
v dan. Mi, graditelji mreže, 
pa se stalno učimo in 
razvijamo, tako postajamo 
vse bolj usposobljeni in 
priznani strokovnjaki. To 
svetujem tudi vam! 
Poglejmo naslednjih 12 
korakov, ki so mi bili in 
moji skupini v izjemno 
pomoč!

1.   OKREPITE SVOJO VERO
Če je v vas kanček podjetništva, je 
mrežni marketing najboljša rešitev 
za vas. Veliko ljudi brez pravega 
znanja le tava v megli. Mrežni 
marketing je šola, ki ne kaznuje. Za 
pridobljeno znanje plačate veliko 
manj kot kjerkoli drugje. Če boste 
odnehali, seveda ne boste uspešni, 
in tudi če boste ostali v sistemu (in 
ne boste delali), vas samo članstvo 
ne bo pripeljalo do uspeha. Brez 
razvoja ni uspeha.
Poglejmo nekaj prednosti 
v primerjavi z običajnim 
podjetništvom. 
Ni večje naložbe, stroko se lahko 
naučite mimogrede, gradnjo 
posla pa prilagodite svojemu 
časovnemu razporedu. Resnično 
težke dele običajnega poslovnega 
modela Forever prevzema nase. 
Posel svetovnih razmer lahko 
zgradite z mobilnim telefonom ali 
prenosnikom. 
 
2.   PRILAGODITE SVOJA 
PRIČAKOVANJA
Vzpostavitev velike in delujoče 
mreže ni odvisna od sreče. Ne gre 
za lahko delo, za uspeh se je treba 
potruditi. Nekje leto dni traja, da 
se naučite osnov in pridete do 
dobička, tri leta boste potrebovali, 
da bi ta posel postala vaša glavna 
dejavnost, v petem letu boste imeli 

kar resne bonuse in do sedmega 
leta se boste razvili v pravega 
strokovnjaka. Medtem pa bo treba 
stalno in vztrajno delati ter se učiti. 

3.   NAJUČINKOVITEJŠI NAČIN 
PRIKLJUČITVE
- Na kakšen način ste začeli s svojo 
kariero v Forever? 

- Z največjim ali najmanjšim paketom 
ali nekje vmes? 

- Želite vzpostaviti delujočo mrežo?

Potem vam priporočam največji paket 
(Touch of Forever ali pa naše druge 
pakete v vrednosti 2 cc). To kaže na 
vašo predanost in pristop, tako boste 
najbolje spoznali izdelke. 

Če boste krenili z najmanjšim 
paketom (minimalni nakup), boste 
spoznali komaj kaj izdelkov in tudi 
vaš pristop ne bo mogel biti pravi. 
Le pomislite, o tem boste morali 
pripovedovati svojim kandidatom. In 
tudi odločitev za srednje velik nakup 
ni zmagovita kombinacija. 

Če niste krenili z največjim paketom, 
potem je čas, da se zanj odločite, 
tudi če ga kupite naknadno. Imeli 
boste pravi pristop in držo, kar bodo 
posnemali v vašem poslu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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4.  BODITE NAJVEČJI NAVDUŠENCI
Uspešna mreža se gradi z zadovoljnimi 
kupci. Da bi vaši poznejši partnerji 
postali redni kupci, boste morali biti 
sami najboljši in najbolj navdušen 
uporabnik. Spoznajte in uporabljajte 
čim več izdelkov. Čim več 
zainteresiranim pokažite učinkovite in 
ekskluzivne izdelke Forever.

5.   SPOZNAJTE MARKETINŠKI 
NAČRT
Spoznajte in se naučite prednosti 
poslovnega načrta Forever. Spoznajte 
aktualne motivacijske programe. 
Pokažite čim več zainteresiranim, da je 
priložnost Forever nekaj edinstvenega 
tudi v svetovnem merilu.

6.   GOSPODARJENJE S ČASOM IN 
NALOGAMI
Razčistimo nekaj takoj na začetku: časa 
se ne da upravljati, lahko pa upravljate 
svoje naloge. 
Gospodarjenje s časom = gospodarjenje 
z nalogami. 
Naloge mreženja morate vzeti resno 
od začetka, saj boste le tako vzpostavili 
ustrezen časovni red. To bo osnova 
vašega učinkovitega in uspešnega posla.

7.    PRIPOVEDUJTE SVOJO ZGODBO
Radi imamo zgodbe. Radi pripove-
dujemo in tudi poslušamo ter se 
poistovetimo z osebami iz zgodb. 
Dobra zgodba je sestavljena iz štirih 
delov. 

1. Povejte, kdo ste, s čim se ukvarjate, 
od kod ste prišli.
2. Pripovedujte o svojem problemu, 

ki ga želite rešiti (to najbolj zanima 
kandidate).
3. Povejte, kakšno rešitev ste našli.
4. Povzemite, kako se počutite in za 
kakšne cilje delate.
Vse štiri točke predstavite na kratko in 
učinkovito, prav? 
Zapišite svojo zgodbo in jo 
pripovedujte čim več kandidatom.

8.   ISKANJE PRVIH KUPCEV
Naredite seznam, na katerega boste 
zapisali vse, na koga lahko računate, 
ki jih spoštujete, s komer lahko vadite. 
Pomislite na bližnje, daljne in bežne 
znance. 
Spomnite se, kaj je naša glavna 
dejavnost: vzpostavitev soglasja in 
zagotovitev ustreznega usposabljanja. 
Iz teh oseb bo nastal vaš krog kupcev, 
tako boste postavili osnove za svojo 
aktivnost 4 točk.
Pripovedujte jim svojo zgodbo in jih 
vključite v svoj krog.

9.    KAKO NAJTI PRVE SODELAVCE
Metoda je enaka kot pri iskanju kupcev. 
Iz teh (in kupcev) boste zgradili svojo 
mrežo, iz njih se bodo pozneje razvili 
vaše vodje. 
Pripovedujte jim svojo zgodbo in jih 
vključite v svoj krog.

10. PRIJAVITE SE NA PRVO BLIŽNJO 
PRIREDITEV
Pravi vodje se rodijo na prireditvah. 
Vprašajte višje linije ali pri Forever, 
kdaj bo naslednja prireditev, in 
se takoj prijavite. Prireditve vam 
pomagajo do osredotočenosti, krepijo 
vašo odločenost in vam pomagajo 

do uspeha. Odločite se, na kakšno 
poslovno raven želite priti v vmesnem 
času.  Koliko interesentov/poslovnih 
partnerjev boste pripeljali s seboj?

11. VAŠ RAZLOG, ZAKAJ DELATE
Razjasnimo, zakaj želite graditi posel 
Forever? 
Zdravje, kariera, dodatni prihodki, 
pomoč drugim? Kaj drugega? 
Ti razlogi vam bodo pomagali ob 
preizkušnjah, vam dali vztrajnost in vas 
ponesli naprej, če bi kje opstali. 
Če so razlogi dovolj močni, boste veliko 
lažje premagovali ovire. 

12.  VZPOSTAVLJANJE CILJEV
Prosim vas, zabeležite si sledeče:
1. Zakaj začenjate (znova)?
2. Kaj ste pripravljeni opustiti iz svojega 
dosedanjega življenja, da bi dosegli te 
cilje?
3. Kaj bi naredili, če denar več ne bi bila 
ovira v vašem življenju?
4. Na koga želite s svojim uspehom 
narediti vtis?
5. Kaj bi naredili, če bi resnično bili 
uspešni?

Priskrbite si delovni zvezek Prvi koraki 
na poti do ravni managerja in ga 
izpolnite. Vpišite svoje cilje, načrtujte 
svojo pot, sledite sistemu korak za 
korakom. In prosite za pomoč svojega 
sponzorja, posvetujte se z njim.

»Mrežni marketing ni popoln, je 
preprosto BOLJŠI!«

 (Eric Worre)

Želim vam uspešno mreženje!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

korak
za korakom
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BÉRES MÓNIKA  manager

Bralce časopisa Forever 
je v tem mesecu 
gostila managerka 
Enikő Lehoczky s 
hčerko Anno, ki živi v 
Őrbottyánu. Zanimiv 
lasten recept Enikő je 
lahko navdih za vse, ki 
radi preizkušate nove 
rešitve in okuse. ForeverKuhinja
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Radi imava zelenjavo, pa naj gre za 
prilogo ali solato. Kaj največkrat kuhava? 
Za naju je pomembno, da je jed zdrava 
in okusna, seveda pa je prav, da se lahko 
pripravi v kratkem času. Zelene sicer 
ne marava preveč, vendar je v tej jedi 
potrebna za pravi okus. 
Ker Anna nima kosila v menzi, je 
zame kuhanje vsakdanja rutina: doma 
pripravim jed, ki ga lahko vzame s seboj 
za kosilo. Kuham z ljubeznijo in užitkom, 
zame kuhanje ni noben napor, ampak 
kreativno ustvarjanje. 

Namig Enikő:
Pri naju ima Lite shake osrednjo 
vlogo, saj nadomešča obrok. Anna 
začne vsak dan prav z njim: nikoli 
ne gre v šolo s praznim želodcem. 
Napitek namreč pokrije potrebo 
po energiji, hkrati pa 
zagotavlja 
vnos ustreznih 
vitaminov in 
rudninskih 
snovi. 

Začinjena piščančja bedra 
s paradižnikom, pirejem 
iz zelene in solato

Piščančja bedra

SESTAVINE:
4 cela piščančja bedra
1 žlica kokosovega masla
500 ml paradižnikovega pireja
1 manjša čebula
5–6 strokov česna
1/2 žličke drobljene bazilike
1/2 žličke drobljenega rožmarina 
sol, mleti poper
za konico noža čilijevih kosmičev

PRIPRAVA:
Bedra narežem na pol, jih solim 
in popram. Na hitro jih popečem 
na vroči kokosovi maščobi, 
dodam na drobno narezano 
čebulo in pečem približno 20 
minut na nizki temperaturi. Po 
potrebi dolijem malce vode. Nato 
dodam paradižnikov pire, strt 
česen, baziliko, rožmarin in čili 
ter kuham, da je meso mehko in 
pečeno. 

Pire zelene

SESTAVINE:
Pribl 1 kg zelene
2 korenčka
žlička kokosovega masla
1 manjša čebula
4–5 strokov česna 
malce muškatnega oreščka, 
ščepec mletega ingverja, sol

PRIPRAVA:
Očiščeno zeleno in korenček 
narežem na majhne kocke in 
jih dušim na kokosovem maslu, 
dodam drobno narezano čebulo 
in strt česen, dolijem malo vode 
in kuham do mehkega. Začinim 
z muškatnim oreščkom in 
ingverjem, nato pa s paličnim 
mešalnikom naredim pire. 

Solata Enikő

SESTAVINE:
5–6 večjih češnjevih paradižnikov 
1/2 kumarice
1 avokado
1 mlada čebula
1 manjša čebula
10–12 črnih oliv
125 gramov belega sira/fete (pol 
paketa)
žlička vinskega kisa 
žlička oljčnega olja
ščepec mešanice za solato

Sestavine drobno narežem, 
začinim, premešam, preden 
postrežem, nato prek solate 
zdrobim še beli sir. 



36  I  Forever I November 2018

V sistemu Forever ima Katalin šifro, ki 
ima naj koncu le pet številk, kar pomeni, 
da izdelke, odkar se je pred 17 leti 
registrirala, pozna že zelo dolgo. »Bila sem 
le uporabnica izdelkov – danes že lahko 
povem: žal.« 
Stanje se je korenito spremenilo maja 
lani, vendar razlogi za to segajo daleč v 
preteklost. Bila je šivilja na porodniškem 
dopustu. Ker sta se s soprogom odločila 
za tri otroke, je kar precej časa prebila 
doma. Po rojstvu tretjega malčka si sploh 
ni mogla predstavljati, kako se bo vrnila v 
šivalnico in delala osem ur ali več, medtem 

ko jo doma čakajo gospodinjska opravila 
in seveda otroci. Rada bi sicer živela kot 
mati, vendar je družina potrebovala denar, 
saj sta podobno kot veliko drugih tudi 
onadva najela kredit za svoj dom. 
Ker pa je gospodarska kriza v tistem 
času prizadela tudi gradbeno industrijo, 
je mož moral ogromno delati. Oba sta 
sicer vedela, da bi morala družina biti na 
prvem mestu, vendar nista mogla tako 
živeti. »Mož je delal ves dan, le malo sva 
bila skupaj, kljub temu se nisva zmogla 
premakniti z mrtve točke. Morala sem tudi 
sama delati.«

In takrat je dobila sporočilo od svoje stare 
znanke Kate Venczel. »Povedala mi je, s 
čim se ukvarja. Sama pa sem se odzvala 
kot številni drugi: zahvalila sem se ji, da je 
pomislila name, in ji obljubila, da se bom v 
primeru, če bi si premislila, gotovo obrnila 
nanjo.«
Torej jo je Katalin – sicer na fin način, 
zavrnila. Drugače pa se je odločila njena 
sestra Zsuzsanna Ecseri, ki je posel začela 
graditi v Angliji. Poskušala je nagovoriti 
tudi svojo mlajšo sestro, vendar ni imela 
denarja za nakup paketa Touch. »Na 
koncu mi je ona pomagala pri nakupu,« 

Sponzorka: Zsuzsanna Ecseri 
Višja linija:  Katalin Venczel, 
Krisztina Barna, Lászlóné Pelsőczy, 
Melinda Gulyás, Éva Keszi Szépné 
in Mihály Szép, Ilona Illyés, Zsófia 
Gergely in dr. László Reindl, Aranka 
Vágási in András Kovács, Miklós 
Berkics, József Szabó, Rolf Kipp

Osemintridesetletna 
Katalin Juhász s 
soprogom in tremi otroki, 
triletnim Domijem, 
šestletno Bogi in 
11-letnim Levijem, živi 
v kraju Isaszeg. Njen 
soprog Jácint Juhász je 
podjetnik v gradbeništvu. 

KATALIN JUHÁSZ  
    

managerka

NEW
NA ZIDU 

CILJEV JE 
VSE VEČ 
KLJUKIC



pripoveduje Katalin. »Porabili smo 
vsebino paketa in sem si dejala: Nimam 
česa izgubiti, poskusila bom!«
Kot se je že večkrat izkazalo, je bila tudi 
pri njej poleg prihodkov motivacija drugje. 
»Sicer je otrok nekaj najlepšega na svetu, 
vendar si mora ob njem človek zadati še 
druge razumne cilje. In ne bom rekla, da 
me denar ni motiviral, končno sem želela 
res zaslužiti s svojim delom.«
Katalin je premišljevala, kako bi se za 
pomoč zahvalila svoji sestri in izbrala 
najboljšo pot. »Sklenila sem, da bom tudi 
sama dosegla štiri točke in še v istem 
mesecu se mi je pridružil prvi poslovni 
partner. Od tega trenutka sem imela 
zmagovalno kombinacijo: v vrtcu, šoli, 
na otroškem igrišču … ljudje so opazili, 
da sem druga oseba. In sem vsa srečna 
vsem pripovedovala o tem, s čim se 
ukvarjam.«
Začela je torej maja in junija že postala 
supervisor z več kot osmimi točkami, kar 
pomeni naslednji korak: Poreč. »Nisem 
mogla verjeti, da potujemo. Kako? Saj je 
mož stalno prezaposlen. Končno pa mi je 
uspelo.«
To potovanje je bilo posebej pomembno, 
saj je bil pred njim Jácint izredno 
skeptičen, nato pa se je na prireditvi – 
pripoveduje Katalin – zgodil preobrat. 
»Končno sem imela njegovo podporo, 
ki mi je bila zelo pomembna, saj sem po 
začetnem elanu začela dobivati ogromno 
zavrnitev … Ugotovila sem, da se moram 
osebnostno precej razviti, saj je bila moja 
samozavest na tleh. Začela sem poslušati 
pozitivne motivacijske tonske posnetke, 
prisluhnila njihovemu nauku in zgodil se je 
čudež. Večkrat na dan sem si povedala, 
da se imam rada, to mi je dalo neverjetno 
energijo in samozavesti. Res pa je trajalo 
leto dni.«
Kakor se je spremenila njena miselnost, 
so začeli prihajati poslovni partnerji – 
uporabniki izdelkov in graditelji mreže. 
»Končno sem imela cilje, še več, svoj 
zid ciljev. Nikoli prej nisem slišala za 
kaj takega, zdaj pa po vrsti postavljam 
kljukice pri doseženih ciljih. Začela sem 
se ukvarjati s športom in se prekrasno 
počutim,« pripoveduje. 
Ima sedem aktivnih ključnih oseb, vse 
mamice. »Dobro se razumemo, saj 
smo v podobni življenjski situaciji in si 

pomagamo v dobrem in slabem. Imamo 
dovolj časa za delo in za družino, moji 
prihodki pa danes že presegajo nekdanjo 
plačo na delovnem mestu.«

Za to pa je seveda Katalin letos konec 
julija morala doseči raven managerja. 
»Tudi za to gre zahvala sodelovanju v 
skupini, veliko pa sta mi pomagali tudi 
mentorici: Kata Venczel in Krisztina Barna. 
Poleg njiju je zdaj v naših bojnih vrstah 
tudi moj soprog: priporoča izdelke in je moj 
najboljši obraz za izdelke. Prej se je zjutraj 
prebujal slabe volje, zdaj pa se je povsem 
spremenil. Njemu se lahko zahvalim za 
marsikaterega svojega stalnega kupca.«
Seveda pa skupaj hodita tudi na 
prireditve in Jácint pravi, da obožuje 
vzdušje teh srečanj. »Moj glavni cilj pa 
je, da mu končno ne bi bilo treba tako 
veliko delati in bi se lahko dokončno 
spustil s strehe!« dodaja Katalin, ki si je 
zdaj za mesečni cilj zadala številke 2 + 6 
cc in 60 cc+. »Končno imam vizijo. Sem 
svobodna podjetnica, tudi finančno smo 
preskrbljeni, delava z izjemno stabilno 
ekipo in se vzajemno veselimo uspeha 
drug drugega. Kot majhna deklica sem se 
rada igrala trgovko, zdaj se moja hčerka 
igra kot trgovka v Forever …«

TAKO GRADIM
•   Naj vam ne bo dovolj tisto, kar 

ravno zadostuje.

•  Poleg denarja najdite še drugo 
motivacijo.

•  Tonski posnetki, prireditve, 
knjige … le tako boste 
napredovali.

»ljudje so 
opazili, da 
sem druga 
oseba«
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FOREVER KIDS®

MULTIVITAMINSKE ŽVEČILNE TABLETE

Z žvečilnimi tabletami Forever Kids 
Multivitamin boste svojemu otroku 
dnevno zagotovili vse potrebne 
hranilne snovi! Okusni multivitamin 
tako odraslim, kot otrokom starejšim 
od dveh let zagotavlja potrebne 
vitamine, rudninske snovi, železo in 
rastlinske učinkovine.

 354 

120 tablet



Sama posest predmetov mi ni nikoli prinesla veliko veselja. 
Saj je dobro, da ima človek varen avto, lepe obleke, dober 
telefon, ki je danes veliko več kot orodje za komuniciranje; 
današnji telefoni namreč nadomeščajo vsaj 50 drugih orodij. 

Vendar je bil zame že od otroštva pravi predmet poželenja – 
svet. Potovati, obiskati celine, spoznavati nove ljudi, drugačne 
kulture, poskusiti nove okuse, vstopiti v stavbe, plezati na 
gore, plavati v morju, moliti v cerkvi, videti na lastne oči 
čudeže, ki sem jih prej videl le na televiziji ali v potopisnih 
knjigah. 
Zame je bila največja motivacija premakniti se iz države, 
potovati in potovati, nabirati doživetja in čustva. 
Ne boste verjeli, vendar do svojega 30 leta nisem bil v tujini; 
najprej nisem imel za to denarja, pozneje pa kot podjetnik 
nisem imel časa. 

Potem pa je prišel Forever in z njim sanje, moj predmet 
poželenja – ves svet – je bil vse bližje in bližje. 
Zahvaljujoč mojima sponzorjema, Sándorju in Edini Tóth, je 
moja prva pot vodila na Tenerife. Ves čas, ki smo ga preživeli 
na otoku, sem okoli hodil nasmejan in srečen. Objel sem 
vsako palmo, saj sem pred tem palme videl le na fotografijah. 
Okusil sem vodo oceana, ali je res slana, fotografiral vsako 
posebno rastlino in stavbo. Večkrat sem bil ganjen do solz. Bil 
sem nepopisno vesel, saj so se mi uresničile sanje, ki sem jih 
sanjal tri desetletja. 

Ko sem krenil po poti Forever, pred seboj nisem videl lente 
managerja, zame to ni bila resnična spodbuda Pomembnejša 
je bila moja vizija. Ko sem zaprl oči, sem se videl na morski 
obali z iztegnjenimi rokami proti nebu in besedami: Uspelo mi 
je! Zame je bil to simbol svobodnega življenja. 

In od takrat se je uresničilo veliko več, kot sem si kdajkoli 
predstavljal. V preteklih letih sem obiskal blizu 40 držav, od 
tega več kot 20 v obliki nagradnega potovanja, na najvišji 
ravni. Za vse to gre zahvala Forever. Hvaležen sem Rexu 
Maughanu, svojim sponzorjem, mentorjem, da lahko z 
družino živimo takšno življenje. Zame je danes prava 
motivacija, da bi lahko tudi svojim najdražjim pokazal čim 
več sveta. Danes imam še več poguma za sanje. Naša 
največja motivacija je, da bi se vsak dan prebujali na morski 
obali. Skratka, pričakuje nas še veliko držav in čudovitih 
krajev. Obožujem svobodno življenje. Moje srce je polno 
hvaležnosti.
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Predmeti. Njihova vrednost, izražena v denarju, 
je lahko zelo velika, lahko pa so neprecenljive 
vrednosti le za svojega lastnika. Zgodi pa se tudi, 
da sta želja in prizadevanje imeti tak predmet 
vsaj tako velika kot zadovoljstvo, ko ga posa-
meznik naposled drži v rokah. Obstajajo drobni, 
skoraj neopazni, pa tudi ogromni in vidni pred-
meti. Lahko simbolizirajo bogastvo, blagostanje, 
svobodo ali sadove življenjskega dela. V tem zapisu 

naše serije bo 
soaring eagle 
manager Tibor 
Lapicz predstavil 
predmet, ki je 
zanj neprecenljive 
vrednosti.

Moj predmet  
POŽELENJA 



Novembrska predavateljica: Dr. Terézia Samu soaring managerka
 Naslov predavanja: Izdelki Forever IV.  Čas predavanja: 28. november 2018 ob 18. uri

Kraj predavanja: Forever Living Products Magyarország Kft. 1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11. 
 

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 16. 11.  - 14. 12. 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
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16. 11. 2018. 
Kecskemét

19. 11. 2018. 
Budaörs

20.11. 2018.
Budaörs

21. 11. 2018.  
Budaörs

23. 11. 2018.  
Budapest

24. 11. 2018. 
Budapest

25. 11. 2018.
Szigetszentmiklós

26. 11. 2018. 
Szigetszentmiklós

27. 11. 2018.
Budapest

01. 12. 2018. 
Budakeszi
 
02. 12. 2018. 
Kismaros

03. 12. 2018.
Budapest

04. 12. 2018.
Budapest

05. 12. 2018
Budapest

06. 12. 2018. 
Budapest

07. 12. 2018. 
Budapest

10. 12. 2018.  
Budapest

12. 12. 2018. 
Budapest

13. 12. 2018. 
Budapest

14. 12. 2018.  
Budapest

BODITE MED PRVIMI, ZAGOTOVITE 

SI UDELEŽBO!



     

                             

                                       

            

       

             

     

                             

                                       

            

     

  

KOLEDAR PRIREDITEV 2019

KOLEDAR PRIREDITEV 2018

GLOBALNE PRIREDITVE:  
5.-12. MAJ 2019

STOCKHOLM GLOBAL RALLY 

Dan uspeha 
24. november 

        BUDIMPEŠTA   SRBIJA  SLOVENIJA         

14. december Božična zabava
Tüskecsarnok

1. december
Rojstnodnevni dan uspeha

BUDIMPEŠTA         

26. januar DAN USPEHA – Doživljajski center Fusion

23. marec DAN USPEHA – Doživljajski center Fusion 

18. maj DAN USPEHA - Tüskecsarnok

20. julij DAN USPEHA - Tüskecsarnok

27-29. september Diamond Holiday Rally Poreč & Globalni dan uspeha

14. december BOŽIČNA ZABAVA - Tüskecsarnok



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@abcmail.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@foreverliving.hu 

 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
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Spoštovani partnerji!
 
Kot ste verjetno že seznanjeni, naše podjetje nadaljuje ambiciozno humanitarno akcijo svetovnih razsežnosti, da bi v dveh 
letih pripravili pet milijonov paketov živil in tako pomagali milijonom otrok do rednega dnevnega obroka, jim omogočili obisk 
šole, da bi se tako rešili brezizhodne situacije, v kateri so se znašli. Zdaj tudi vi lahko prispevate k uspehu akcije 160 držav, in 
sicer pri naročilu izdelkov z nakupom enega, dveh, deset ali več izvodov časopisa Forever. Časopis lahko od danes priložite 
svojemu nakupu in tako pomagate otrokom po svetu. 
Prosimo, pomagajte, če lahko, da bi tudi Madžarska dostojno prispevala k pomoči, ki jo ponuja Forever. En paket: en obrok 
hrane, en dan v šoli!
Glede na višino svoje donacije lahko tudi sami sodelujete pri pripravi paketov, ob nakupu sto ali več izvodov časopisa pa 
vas bomo nagradili z diplomo in spominkom
 
Hvala za vašo pomoč!                                                                                                             Moč Forever je moč ljubezni.

Forever TV je že peto leto dosegljiv na spletni strani 
forevertv.hu  Našli ga boste na tem naslovu, v 
brskalniku pa ga lahko iščete tudi z geslom flp.hu
Pomembno je povedati, da je naša televizija dosegljiva 
na vseh platformah in na vseh osebnih in mobilnih 
orodjih 24 ur na dan. 

Pomembno je vse to zapisati, ker je že marsikdo zastavil 
vprašanje, kje in kdaj je na ogled kakšen videoposnetek. 
Odgovor je preprost: na računalniku, prenosniku, tablici 
ali mobilnem telefonu kjerkoli, kjer imate internet. 

Na začetni strani spletne strani je vedno najbolj sveža 
vsebina, poleg nje pa boste v majhnih okencih našli 
kronološko nanizane starejše vsebine. Celo na dnu 
strani lahko listate po starejših vsebinah ali pa vnesete 
iskani niz v iskalnik in tako najdete želeni videoposnetek. 

V skladu s spletnimi navadami pa tudi mi največ gledalcev 
pridemo prek Facebooka. Zato gradivo, ki ga naložimo 
na Forever TV, sočasno objavimo tudi na strani Facebook 
naše televizije. Stran na družbenem omrežju boste našli 
pod naslovom FOREVER TV. Razlika med spletno in stranjo 
televizije na Facebooku je po eni strani v tem, da na zadnjo 
nalagamo videoposnetke, ki jih lahko zaženete s klikom na 
sliko, na spletno stran pa povezave na Youtube. Iz tega sledi, 
da so filmi FOREVER TV dostopni tudi na kanalu Youtube. 

FOREVER TV
SPLETNA TELEVIZIJA 

Dragi člani Forever! Verjetno je med vami veliko 
tistih, ki redno gledate oddaje Forever TV, o 
čemer priča večmilijonski obisk strani. Vendar 
se ta številka še vedno lahko poveča, saj je vse 
več novih članov, ki verjetno pri vstopu še sploh 
ne vedo za Forever TV. Ta članek je namenjen 
predvsem njim. Pa poglejmo!

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: Orsolya Bózvári-Holtai, 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



WHERE EAGLES
SOAR



Forever!
Podarite

infinite by Forever™ 
553 INFINITE SKIN CARE KIT -15%

554 INFINITE HYDRATING CLEANSER -10%

555 INFINITE FIRMING SERUM -10%

556 INFINITE COLLAGEN-CERAMIDE -10%

558 INFINITE RESTORING CREAM -10%

Praznicnaakcija
OD 1. NOVEMBRA DO 31. DECEMBRA

IME IN ŠIFRA VAŠEGA SPONZORJA


