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Kellemes karácsonyt és boldog új évet!
Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Blagoslovljen božić i sretnu novu godinu! 
Vesel božič in srečno novo leto!

Gëzuar Krishtlindjet dhe Vitin e Ri!

X. letnik 12. številka december 2006.



Vem da vas je veliko, 
ki boste prebrali tudi 
ta moj uvodnik. Veliko 
ljudi iz različnih kultur, 
ki na različne načine, 
morda celo ob drugem 
času slavite novo leto. 
holiday Season – 
prazniki se v Združenih 
državah začenjajo konec 
novembra z zahvalo, 
ki traja vse do prihoda 
novega leta. gre za 
čudovito obdobje, ko se 
v vzdušju ljubezni zbere 
družina in prijatelji, 
vsi polni pričakovanj 
opravljajo božične 
nakupe, ulice pa se 
napolnijo s svetlobo, z 
lučkami. naša poslovna 
stavba v Scottsdalu je 
vsako leto v središču 
pozornosti, saj jo okrog 
božiča okrasimo z več 
kot milijon lučkami, 
tako da je pravljično 
lepa! Pred prazniki smo 
polni pričakovanj. Ko se 
pripravljamo na prihod 
novega leta, se običajno 
ozremo v preteklo 
obdobje, naredimo 
bilanco, uporabimo 
nauke in načrtujemo 
prihodnost.



P rav privlačno je živeti v sedanjosti, ko smo 
prepričani, da bomo za sleherno svoje dejanje 
takoj nagrajeni. Vendar, če se bomo osredotočili 

le na sedanjost, bo prej ko slej sleherna nagrada jasen 
rezultat. Čim bolj preprosta je dejavnost, tem bolj jasno 
bo postalo, da ji pripada nagrada. Po eni strani je to 
dobro, saj lahko svoje fizične in duševne sposobnosti 
uporabimo za razvoj drugih področij. Odličen primer za 
to je dihanje. Če bi se morali osredotočiti na vsak vdih, 
nam ne bi ostalo kapacitet za nič drugega, saj bi vse 
naše energije uporabili za neprestano koncentracijo. Ali 
pa poglejmo proces hoje. Kot posledica procesa učenja 
je ta oblika gibanja postala narava in samoumevna. Če 
pa se zgodi, da zaradi zdravja ali nesreče izgubimo to 
sposobnost, potem ugotovimo, v kako neverjetni meri 
je ta sposobnost odvisna od nas. Menim, da je tudi naše 
zdravje nekaj naravnega in samoumevnega, še posebej, 
če gledamo na sedanjost. Zelo lahko zanemarimo 
ustrezno prehrano in vnos pravih količin hranil, kar pa bo 
imelo daljnosežne posledice.

Med navedenim in podjetjem Forever obstaja jasna 
povezava. Z aktivnim in zavestnim pristopom si v 
začetkih prizadevamo, da bi se čim več naučili, da bi 
sodelovali na usposabljanjih, da bi čim več ljudem 
ponudili priložnost. Pomembno se nam zdi sprejeti izzive, 
da bi bili deležni vsega, kar nam ponuja Forever. Sčasoma 
postanejo zdravstvene in finančne dobrine del našega 
vsakdana – takšna je pač človeška narava – in se nam 
zdi vse skupaj samoumevno. Pride čas, ko zaslužimo 
več, kot smo sploh kdaj sanjali, da smo tako zdravi, kot 
si nikoli nismo upali predstavljati. Lahko se zgodi, da 
bomo začeli namenjati veliko manj časa dejavnostim, ki 
so nas privedle do tega ugodnega stanja, naše zdravje in 
materialni položaj, za katerega smo prej toliko delali, se 
nam zdi nekaj naravnega in samoumevnega.

Nekoč sem slišal, da devetdeset odstotkov naših 
dejavnosti opravljamo rutinsko. Problem nastane, ker v 
tem primeru ne namenjamo dovolj energije za razvoj. 
In če je že novo leto na vratih, če imamo le še nekaj dni, 
dajmo, pripravimo letno inventuro, preglejmo, kaj smo 
dobili od podjetja Forever in organizirajmo svoje energije 
v skladu z novimi cilji! Ne smemo pomisliti, da bo tudi 
leto 2007 izjemno le zato, ker je bilo takšno leto 2006. Ni 

vedno prijetno, vendar poglejmo v ogledalo in se iskreno 
ocenimo. Stvari niso samoumevne! Če želite doseči več, 
kot si drugi lahko predstavljajo, morate tudi storiti več, 
kot si drugi lahko predstavljajo.

Zaupam v prihodnost, komaj čakam leto 2007. Minulo 
leto je bilo izjemno, naše podjetje se je razvijalo in raslo 
na različnih področjih. Tudi v prihodnje potrebujemo vaš 
odziv. Za naše podjetje je jasno, da nič ni samoumevno. 
Letos smo obnovili tudi logotip našega podjetja, orel 
Forever je izviren, mogočen in energičen.

Tudi naša paleta izdelkov ni samoumevna. Pri sestavinah 
si prizadevamo za permanenten razvoj, hkrati pa uvajamo 
nove, inovativne izdelke. Opremo tovarne Aloe Vera of 
America smo v veliki meri posodobili. Produktivnost smo 
dvignili do ravni, ko lahko mesečno proizvedemo več 
milijonov plastenk napitka aloje in drugih izdelkov, tako 
da lahko izpolnimo naraščajoče povpraševanje. Posodobili 
smo tudi sistem za nadzor kakovosti in naš logistični 
operacijski sistem, ki deluje po vsem svetu. Tudi na spletu 
smo izvedli posodobitve. Z našimi izdelki smo prisotni 
na novih območjih in v novih državah, naš oddelek za 
informacijsko tehnologijo nam je na voljo po vsem svetu. 
Obnovili smo tudi naš program profitne motivacije. Iz 
dneva v dan si prizadevamo doseči naš cilj, izpolniti naše 
poslanstvo, da bo naše podjetje vse večje in vse boljše.

Najpomembneje pa je, da bodo vsi naši poslovni partnerji 
vedeli, kako visoko cenimo njihovo delo – pozne večerne 
in rana jutra, srečanja in usposabljanja, prireditve 1/1 in 
predstavitve izdelkov. Hvaležni smo za ves trud, za trdo 
delo in lojalnost! Mi smo se obvezali za vašo prihodnost, 
saj ste vi tisti, ki razvijate naše podjetje!

Vam in vašim bližnjim želim vesele in srečne praznike! Želim 
vam, da bi našli čas zase, da bi se osredotočili na zadeve, ki 
se vam sedaj zdijo samoumevne, saj boste pozneje prav na 
ta način sposobni preseči dejanske ali namišljene ovire in 
tako bo uspešnost postala vaša stalnica!

Želim vam krasno in uspešno novo leto!

Z večnim spoštovanjem,
Rex Maughan

Načrtujmo prihodnost!



Ko se rodimo, se dotaknemo številnih čudežev 
tega sveta. Temelj našega življenja je dotik, 
duhovne, materialne in zavestne oblike dotika. 

Prebrana knjiga, film, ki smo si ga ogledali, nekaj dragih 
fotografij se dotakne naše zavesti, ki odseva in oblikuje 
svet okrog nas, ki je sposobna iz čudežev ustvariti še 
večje čudeže. Svet dotika je večplasten, dotik lahko vpliva 
na vse naše poznejše življenje. Z dotikom tudi sami 
oblikujemo svet, ustvarjamo, izdelamo lahko vse več in 
več novih stvari.

Tudi mi, člani Forever, imamo svoj dotik, ki mu v 
angleščini pravimo Touch. Ta preprosti dotik je še kako 
pomemben za vse nas. Dotik Forever oziroma Touch of 
Forever je več kot snov, je več od materializirane enote. V 
tem dotiku je znanje velikega števila ljudi, njihove ideje 
in kreativnost, ki so privedle do udejanjanja. Kreativnost 
skupine, velike skupine Forever, je ustvarilo sredstvo, ki je 
dosegljivo tudi zate. 

Dotiki so pomemben del našega življenja. Lahko se zgodi, 
da bo to doživetje popolnoma spremenilo našo usodo. 
Touch of Forever oziroma Dotik Forever je že spremenil 
življenje milijonov ljudi, jim pokazal pot v lepšo, 
srečnejšo, bolj radostno in uravnovešeno življenje. 

Z enim samim Dotikom lahko spremenimo svoje okolje, 
prihodnost velikega števila ljudi, življenje svoje družine. 
V roke si dobil fantastično sredstvo in priložnost. Predali 
so ga tvoji prijatelji, znanci, ki so ga morda pred leti 
dobili od nekoga, ki so se odločili to priložnost ohraniti 
zate. Prvi Dotik smo vsi dobili od enega človeka, od 
generalnega direktorja Forever International, Rexa 
Maughana. Gre za Dotik, s pomočjo katerega se milijoni 
učijo osnov idealno delujočega gospodarskega sistema. 
Veliko nas je, ki se nas je Rex dotaknil, zato lahko rečemo, 
da prenašamo energijo, ki ji on pravi: Moč ljubezni.

Pomemben je prvi dotik, Dotik Forever vpliva na naše 
življenje, na našo kariero, pospremi nas v svet čudežev. 
Odpirajo se nam možnosti, o katerih v dosedanjem 
življenju še sanjati nismo upali. Morda je to za nekoga 
zadnja priložnost. Kot je rekel Attila Pataki: „Zadnji Dotik”, 
ki ga dobimo od življenja. Prosim, čuvajte ga, spoštujte 
ga, ker vam ponuja neverjetne možnosti, ker vam odpira 
vrata v nov, čudovit svet.

Tiste, ki ste že občutili Touch of Forever, prosim, dotaknite 
se vseh v vaši okolici, dovolite vsem, da doživijo ta 
občutek, brez katerega bi bilo življenje veliko bolj 
siromašno.

Dotik

DR. SÁNDOR MILESZ
državni direktor
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Uresničene 
sanje
D ržavni direktor dr. Sándor 

Milesz je spregovoril o 
neverjetnem razvoju ki 

je rezultat dela minulega obdobja. 
Vsi naši distributerji so vložili svoje 
najboljše znanje in sposobnosti, 
tako je naša skupina postala 
najbolj dinamično razvijajoče se 
skupina Evrope. 

Pevci Veronika Nádasi, Kornél 
Czeglédi, Tamás Demeter in Ottó 
Magócs so nam zapeli prekrasne 
napeve iz rock opere Kralj Štefan. 
Čestitke k  odlični predstavi. 

Naša sodelavka, senior managerka 
dr. Mária Debrődi je v svojem 
predavanju opozorila na nevarnosti 
ki našemu organizmu grozijo v 
jesenskih mesecih ter spregovorila 
o najpomembnejših dejavnostih 
in sredstvih ki so nam v pomoč pri 
ohranjanju zdravja ter telesnega in 
duševnega ravnovesja. 

Živinozdravnik dr. László Mezősi 
je predstavil svoje dragocene 
izkušnje. Domači ljubljenčki so – 
seveda s pomočjo svojih gospodarjev 
– povedali o svojih izkušnjah pri 
uporabi izdelkov za varovanje 
zdravja.  

Po atraktivni predstavi je glavne 
igralce predstavitve občinstvo 
nagradilo z dolgotrajnim 
ploskanjem. 

Hvala gospodu Mezősiju in vsem 
zdravstvenim delavcem za njihovo 
vztrajno in dosledno delo.

Sledil je eden vrhuncev našega dneva 
uspeha, ko so novi supervisorji in 
assistant managerji od državnega 
direktorja prejeli zaslužene priponke, 
nato pa na odru proslavljali skupaj s 
sodelavci, sorodniki in znanci.

Po odmoru je naša sodelavka 
managerka Piroska Lukátsi 
spregovorila o možnostih ki jih 
ponuja Forever, s pomočjo katerih 
lahko uresničimo tudi še tako 
neverjetne sanje; če bomo naredili 
program in izdelali tudi ustrezno 
strategijo, če imamo tudi prijatelje in 
znance, če bomo sposobni sestaviti 
ekipo ki bo uresničila naš program in 
strategijo, bomo zagotovo uresničili 
svoje sanje. 

Senior managerja Ilona Orosz in dr. 
Zsolt Gönczi sta v svojem predavanju 
spregovorila o pomembnem elementu 
pri delu v Forever, o vztrajnosti. 
Ni dovolj začeti z delom, treba je 
prehoditi pot, rešiti vse več težav, 
reagirati na različne izzive. Če bomo 
vse to naredili, bomo zagotovo dosegli 
svoje zastavljene cilje.

Na odru se je spremenil ritem, 
prižgale so se luči, zaplesali so člani 
plesne skupine Positive Force, ena 
najbolj priljubljenih madžarskih pevk, 

ILDIKÓ ZAKAR managerka

PÉTER MAYER  senior manager 
član President‘s Cluba

voditelja programa

Več tisoč sodelavcev je v 
športni areni Papp László 

v Budimpešti nestrpno 
pričakovalo začetek 

prazničnega Dneva uspeha 
Forever Living Madžarske 

d.o.o. Program sta 
povezovala managerka Ildikó 

Zakar in senior manager 
Péter Mayer.  Luči so se 

počasi pogasile in voditelja 
programa sta pozdravila 

številno občinstvo.
 

FOTO: ERIKA TÓTH 
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Magdolna Rúzsa pa je s svojim 
nebeškim glasom očarala občinstvo. 
Čestitamo ji in ji želimo še veliko 
podobnih uspehov v karieri.

Po izjemnem nastopu smo na odru 
pozdravili sodelavce Kluba osvajalcev, 
njim pa so sledili novi managerji, ki 
jim je priponko predal naš državni 
direktor. Za konec sta na oder prišla 

senior managerja Szilárd Mrakovics in 
Emőke Csordás ki sta se zahvalila svoji 
višji liniji in vsem ki so jima pomagali pri 
njihovem lepem opravilu.

Soaring managerja Sándor Tóth in 
Edina Vanya sta predstavila svoje 
podjetje, podjetniško skupino Forever, 
svetovnega vodilnega pridelovalca 
aloje vere in vodilnega distributerja 

izdelkov na temelju aloje vere. V 
njunem izjemno natančnem in široko 
zastavljenem predavanju smo lahko vsi 
videli vizijo, ki jo onadva že poznata in 
globoko občutita.

Safirni manager József Szabó član 
senior President‘s Cluba je nagovoril 
čustva zbranih in v svojem odprtem 
in iskrenem predavanju spregovoril o 
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bistvenem elementu dela v Forever, o 
ČLOVEKU. Pojasnil je, da je ključ vsega v 
naših rokah, da so naše misli in odločitve 
sposobne prenesti zastavo Forever, ki jo 
je sam prinesel na Madžarsko. Ponesite 
in dvignite visoko to zastavo. Hvala za 
čudovito predavanje!

Na oder Forever je stopil naš stari 
znanec Michael Strahowitz ki so 

ga sodelavci sprejeli z navdušenjem, 
saj vedo, da se od njega lahko 
vedno naučijo česa novega. Gospod 
Strahowitz je na njemu značilen 
duhovit in ganljiv način predstavil 
dejavnike, brez katerih ni mogoče 
zgraditi stabilne mreže. Skrb za 
kupne je eden temeljnih stebrov 
stabilnega tržišča. Imamo srečo 
da smo se tega lahko naučili od 

tako uglednega predavatelja ki ima 
neverjetno veliko znanja. 

Za zaključek Dneva uspeha smo 
na odru Forever pozdravili nove 
assistant supervisorje, za katere 
bomo zagotovo še slišali v prihodnjih 
mesecih in letih na tržišču Forever. 
Čestitamo vsem za narejen, 
najpomembnejši korak!
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Zbrane sodelavce je pozdravil 
regionalni direktor FLP Srbije, 
Branislav Rajić. V svojem 

uvodu nas je spomnil na aktualne 
motivacijske programe FLP in najavil 
nekaj novosti pri delovanju FLP na 
območju Srbije. V logotipu našega 
podjetja se ponašamo z novim 
simbolom, ki nas bo popeljal še višje 
pri udejanjanju marketinškega načrta 
Forever Living Products.

Skupina „SON CUBA SON” nam je 
s svojo glasbo in besedili v srbskem 
jeziku približala daljno Kubo. V 
slavnostni dvorani Doma sindikatov 
smo takoj vstali s svojih sedežev in 
skupaj zaplesali v latinskoameriških 
ritmih. Hvala odlični kubanski skupini 
za gostovanje na naši prireditvi.

Eden najpomembnejših programskih 
sklopov naših prireditev Success 
je predstavitev izkušenj naših 
uporabnikov. Vsakič se znova 
pokaže blagodejnost naših izdelkov, 
ki so nam v pomoč v vsakdanjih 
prizadevanjih za ohranitev zdravja. 
Hvala našim sodelavcem in 
zdravnikom, ki so z nami iskreno 
podelili svoje bogate izkušnje. Dr. 

Snežana Kontra je prav mojstrsko 
povezovala ta del programa.

Dobro razpoloženje in zdravje pomeni 
za človeka isto, kot pomeni sončna 
svetloba za rastline. Iskrena hvala 
dr. Snežani Tomanović za odlične 
nasvete, iz katerih smo lahko izvedeli, 
kako lahko s pomočjo izdelkov FLP 
živimo kakovostno življenje. 

V nadaljevanju smo na odru 
pozdravili naše sodelavce, ki 
so dosegli raven assistant 
supervisorja, supervisorja, 
assistant managerja in 
managerja. Vsem uvrščenim 
iskreno čestitamo in želimo še veliko 
delovnih uspehov.

S številnimi motivacijskimi programi 
zagotavlja Forever Living Products 
idealne pogoje za popolno tržno 
gospodarjenje, s tem pa tudi za čarobne 
možnosti za uspeh. Od letošnjega leta 
so programi Holliday rally postali del 
uradnega programa našega podjetja 
in s tem pomenijo še večjo motivacijo 
za vse tiste, ki delajo prve korake v 
FLP. Posebne zasluge za ta program 
pripadajo Andrei in Tamásu Budaiju, 

rajKa BUljin 

sava BUljin 
senior managerja

voditelja programa

Komaj so se poslovili zadnji 
poletni sončni žarki, je jesen 
FlP potrkala na naša vrata s 

še lepšimi, še sijajnejšimi cilji. 
Gostitelja naše prve jesenske 

prireditve success Day sta 
bila naša sodelavca, senior 

managerja rajka in sava 
Buljin. Po krasnem naključju 

sta prav istega dne slavila 
tudi obletnico svoje poroke. 

v imenu FlP smo zakoncema 
Buljin zaželeli še veliko 

srečnih obletnic poroke in 
se jima zahvaljujemo za 

odlično povezovanje programa 
naše prireditve.

FOTO: ALEXANDAR OLĆAN

Svoboda dela in 
življenjski slog
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ki sta prepoznala široke možnosti, ki jih 
ponuja tržno gospodarjenje FLP.

Naš sodelavec, manager Slobodan 
Antonijević, je potreboval kar nekaj 
časa, da je dovolil FLP stopiti v svoje 
življenje. Vendar se je pravi preboj 
zgodil takrat, ko se je odločil načrtno 
uresničiti marketinški plan Forever. V 

svojem predavanju je dokazal, kako 
pomembne so osebne izkušnje pri 
uporabi izdelkov, da bi prišli bliže 
poslovnim možnostim, ki zagotavljajo 
svobodo dela in dvig življenjske 
kakovosti do neverjetnih višin.

Na odru naše prireditve Success 
Day smo pozdravili najuspešnejše 

distributerje preteklega meseca, 
člane Conquistador Cluba,  
ki so v primerjavi s predhodnim 
mesecem bistveno povečali  
svoj promet in tako postali  
vredni članstva v Clubu. Iskrene 
čestitke članom Kluba osvajalcev, 
želimo jim še veliko uspešnih 
uvrstitev.
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Naša gospodarska prihodnost 
je odvisna od medsebojnega 
sodelovanja in od še večje 
predanosti delu, ki ga opravljamo. 
Vsi si prizadevamo zagotoviti trdne 
temelje za svoje delo in seveda 
okrepiti svojo predanost do najvišje 
profesionalne ravni. Gradnja mreže 
FLP je delo enaindvajsetega stoletja, 

saj s pomočjo odličnih izdelkov 
in idealnega sistema distribucije 
na prvo mesto postavlja človeške 
priložnosti. Iskrena hvala našemu 
gostujočemu predavatelju Dušanu 
Pavloviću. Prepričani smo, da boste 
z njegovimi nasveti dosegali nove 
uspehe pri vašem vsakdanjem delu 
oziroma življenju.

Za zaključek naše prireditve Success 
Day smo predali priponke našim 
novim assistant supervisorjem. 
Želimo jim veliko sreče na poti  
do novih stopničk na marketinški 
lestvici FLP.

Branislav rajić 
regionalni direktor FLP Srbije



f o r e v e r  s u c c e s s  d a y ,  b e o g r a d     14     w w w . f l p s e e u . c o m



V polni dvorani nam je zapela 
skupina Skuter s pevko 
Katjo Lesjak, ki nas je 

s svojim energičnim nastopom 
napolnila z dobro voljo in pripravljeni 
smo bili za resno delo. 

Voditeljica, senior managerka, Tanja 
Jazbinšek je toplo pozdravila vse, 
ki smo ta dan praznovali. Poseben 
pozdrav pa je namenila vsem 
gostom, ki so nas obiskali. S svojim 
obiskom iz tujine so nas počastili 
državni direktor dr. Sándor Milesz, 
srbski regionalni direktor Branislav 
Rajić, bosanski regionalni direktor 
Slavko Paleksić s soprogo Miro, 
hrvaški regionalni direktor László 
Molnár s soprogo Branko, vodja 
debrecenske pisarne Kálmán 
Pósa s soprogo Márti, vodja 
szekesfehervarske pisarne 
Attila Fődi, finančna direktorica 
Gabriella Rókásné Véber s 
soprogom Sándorjem in 
predavatelj Tamás Bíró.  

Tanja je pripravila majhno 
presenečenje in na oder povabila 
svoja prijatelja in sodelavca 
managerja Jožico in Mirana 
Arbeiterja. Nekateri so se spraševali 
kaj sedaj sledi, ko je po dvorani 
pričelo odzvanjati: »Pred petimi 
smo leti se dobili, da bi se skupaj 
nekaj naučili, Forever Living ta je 
zdaj »ta pravi«, za zdravje in veselje 
poskrbi,…«. Seveda, naši odlični 

sodelavci so nam zapeli pesem, ki je 
med tem že postala himna slovenske 
pisarne. Sledil je bučen aplavz 
navdušene množice. Da pa je vse 
to res, nam je potrdil tudi naš gost, 
katerega smo bili zelo veseli. 

Na odru sta se nam pridružila 
regionalni direktor Dr. Sándor 
Milesz in vodja slovenske pisarne 
Andrej Kepe. Ste vedeli kako 
uspešni smo? Niste? Sedaj veste, 
da smo najbolj dinamično rastoča 
pisarna v regiji in da zasedamo 
tretje mesto. 

Dr. Sándor Milesz nam je vlil voljo in 
pogum, da bomo poleteli še višje, da 
bomo še bolj uspešni in predvsem, 
da bomo še naprej tako vestno 
delali. Našemu cenjenemu gostu iz 
Budimpešte se najlepše zahvaljujemo 
za obisk in za vse vzpodbudne 
besede, ki nam jih je podaril. 

Obljubimo, da vas ne bomo 
razočarali. Tudi naslednji gost, 
ki se nam je pridružil, prihaja iz 
Budimpešte. Kako je začel pred 
desetimi leti nam je zaupal senior 
manager Tamás Bíró. 

Pravi, da je bilo težko. Ni imel 
nikogar, govorili so mu, da bo utonil, 
da nikoli ne bo uspel,… Delal je 
cele dneve, opravljal vsa dela, med 
drugim vsa direktorjeva dela, vendar 
nikoli ni dobil njegove plače. 

Forever ponuja 
lepše življenje

TANJA JAZBINŠEK 
senior managerka

voditeljica programa

Leto je naokoli, listje odpada 
z dreves, pihlja jesenski 
veter, a kljub temu nas 

greje sonček. V soboto 11. 
novembra je sonce tako 

močno sijalo, da je zasijala 
tudi velika Unionska 

dvorana v GH Union. Si lahko 
mislite, da smo upihnili že 
peto svečko na torti? Kako 

hitro gre čas. Pravijo, da 
čas beži, ko se imamo lepo. 

Vsako leto po prireditvi se 
ustavim in se vprašam

 kaj smo to leto dosegli. 
In vsako leto rabim več časa, 

da vse naštejem. 
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Nikoli ni niti sanjal o Havajih. Le kaj 
ga je takrat spodbudilo, da je zapustil 
delovno mesto in odšel na pot s takrat 
še neznanim FLPjem?  Pa poglejmo kje 
je danes. Z voljo in pogumom je postal 
senior manager in prepričan sem, da je 
vse bližje tudi naslednjemu priznanju. 
Danes so Havaji njegova realnost. 
Dajmo, posnemajmo ga, vem, da 
nam bo uspelo. Hvala Tamasu za tako 
odličen nastop.

Vsak dan slišimo vsaj 10 novic. Kaj 
pa je novega pri nas, pa vam je 
zaupal slovenski regionalni direktor, 
manager, Andrej Kepe. Dobili smo 
dva nova izdelka. Predstavil nam je 
vse njune dobre lastnosti in kdaj jih 
bomo uporabljali. Poleg tega pa je 
za nami uspešno leto, zato nam je 
predstavil tudi vse dosežke. Koliko 
novih sodelavcev smo pridobili, 
koliko priznanj za zasluženo delo 
podelili,… Rečem lahko samo to, da 
smo uspešni! 

Katera izdelka nas vedno rešita 
zagate na morju? Ne veste? Vprašajte 
pevca skupine Skuter. Nastopajoči so 
dobro vedeli, da sta to First in Aloe 
Sunscreen, ki jih uporabljajo. Zapeli 
so nam še dve pesmi, ki sta nas 
dokončno napolnili z energijo, tako 
da smo bili pripravljeni na priznanja 
najboljšim. 

Na odru so se zvrstili supervisorji, 
assistant supervisorji, 
managerji, senior managerka 
in dobitnik ključa za dosežen 
avto program. Čestitam Tatjani 
Jazbinšek za dosežen nivo senior 
managerke in Tomislavu  
Brumec za dosežen avto program! 
Ponosen sem tudi na vse ostale 
dobitnike priznaj. 

Pojdite še višje. In če smo ravno v 
višavah, je prav, da se posladkamo. 
V dvorano so nam pripeljali torto na 
kateri je gorelo pet svečk, katere smo 
z veseljem upihnili in skupaj s Katjo 
Lesjak, ki nam je zaželela še mnogo 
uspehov zapeli »Vse najboljše FLP«. 
Čas za zaslužen posladek in odmor se 
nam je prav prilegel.

Vsi spočiti smo se vrnili v dvorano in 
na odru nas je pričakala voditeljica 
Tanja Jazbinšek, ki je na oder 
priklicala presenečenje Success Daya. 

Pridružil se nam je najbolj znani 
slovenski humorist….Jaka 
Šraufciger. Nisem vedel, da se lahko 
komu tako nasmejim. Spraševal sem 
se v čem je skrivnost, da je vedno 
manj časa za predavanja. Jaka, ki 
uporablja izdelke FLP, nam je povedal, 
zakaj so moški tako zaposleni. 
Odgovor se skriva v Multi Maci. Zapel 
nam je še pesem, ki jo je sam sestavil 
in posvetil FLPju. 

Vse objokane od smeha nas je pustil, 
da nas popelje v svoje začetke senior 
managerka Ivanka Mill-Riljak iz 
Hrvaške.  »Kako sem začela?« Pravi, 
da odkar je spoznala FLP, so se ji 
uresničile prav vse sanje. Opisala 
nam je svoje zanimive začetke in 
zaupala še vse cilje, ki jih namerava 
doseči s FLPjem. Za obisk se ji 
zahvaljujemo.

Pomlad je sicer še daleč, čebelice 
počivajo, soaring manager Tomo 
Brumec pa je kot vedno delaven 
kot čebelica. Tudi jeseni! Novi lastnik 
avto ključa nam je s svojim zanimivim 
predavanjem o čebeljih izdelkih, 
razjasnil marsikatero skrivnost 
o našem Forever Bee Honeyu. 

Enostavno je najboljši. Ste vedeli, da 
blagodejno vpliva na spanec? Tomo, 
hvala ti za še en prečudovit nastop. 

Kalcij? Le kdo drug nam lahko razloži 
skrivnosti kalcija, kot manager Miran 
Arbeiter. Miran nam je povedal 
toliko novih in uporabnih lastnosti 
našega Forever Kalciuma, da moram 
priznati, da do sobote nisem vedel, 
kako zelo ga potrebujemo. Naj vam 
povem samo eno lastnost, da regulira 
bitje srca. V našem tempu, ki nam 
ga narekuje življenje se mi zdi to 
pomembno.

Izkušnje! Izkušnje, ki nam pomagajo 
pri našem poslu. Tokrat jih je vodila 
managerka Jožica Arbeiter in 
moram priznati, da na prav prisrčen 
način. Izvedeli smo veliko novega, 
zato se Jožici zahvaljujem za njeno 
izvirnost in pomoč. 

Na odru so nas še enkrat počastili s 
svojim obiskom vsi prisotni direktorji 
in zaposleni v FLP Slovenija. Še enkrat 
bi se rad vsem zahvalil za obisk  
in vso pomoč. 

Bližali smo se koncu današnje 
prireditve, zato so se na odru zvrstili 
še naši začetniki, ki so dosegli dve 
točki.  Vsem čestitam in vas vabim, 
da sedaj stopite na odrivno desko in z 
orlom poletite še višje. 

Naši gostiteljici, senior managerki 
Tanji Jazbinšek čestitam za zelo 
uspešen Success Day. Upam, da bomo 
v prihodnje še naprej tako uspešno 
sodelovali. Vas pa pozivam, da 
poletite visoko k svojim ciljem. Nikoli 
se ne ustavite, ne obupajte.  
»Če človeka nekaj sili leteti, se nikdar 
ne bo plazil.«
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Gostitelja Dneva uspešnosti 
ob rojstnem dnevu sta 
bila zagrebška managerja 

Vasilija Golub in Zsolt Pölhe. 
Kot sta nam objasnila v pozdravnem 
nagovoru, sta se spoznala na odprtju 
zagrebške pisarne FLP, kjer sta sklenila 
prijateljstvo, ki bo trajalo Forever.

Potem ko sta pozdravila sodelavce 
in goste, smo zapeli z našo staro 
znanko, Latinko Ruski. Že tretjič 
je nastopila na naših prireditvah. 
Ko je pred dvema letoma prvič pela 
za nas, ji je bila kariera na prvem 
mestu. Sedaj je poročena in ima 
petnajstmesečno hčerkico.

Hrvaški regionalni direktor, dr. László 
Molnár, je v svojem pozdravnem 
nagovoru povedal, zakaj smo 
Jonathanove dneve preimenovali v 
Dneve uspeha, in seveda je spregovoril 
tudi o novem simbolu našega podjetja 
– orlu. Potem je na oder poklical 
državnega direktorja dr. Sándorja 
Milesza, ki nam je čestital za sedmi 
rojstni dan in imel zanimivo predavanje 
kar v hrvaščini. Izvedeli smo, da 
ima Rex Maughan, predsednik in 
generalni direktor FLP, rojstni dan 
istega dne, kot ga slavimo v FLP 
Hrvaške. Vsi se rodimo in prihajamo na 
Zemljo z določenimi cilji in nalogami. 
Človek od rojstva raste, se uči, gre v 
neko smer, da bi dosegel nekaj, da 
bi postal nekdo. Nekateri ljudje so 
rojeni, da bi s svojim delom vplivali 

na življenje drugih. Rex Maughan 
je vzpostavil sistem, ki temelji na 
človeških vrednotah in zaupanju. Rex je 
storil veliko dobrega drugim in čeprav 
za to ni prejel Nobelove nagrade, 
pomeni zanj ljubezen teh ljudi veliko 
več od priznanja.

Potem ko nam je zaželel veliko 
zdravja in delovnih uspehov, je 
dr. Milesz pomagal dr. Molnárju 
prižgati svečke na torti, na odru 
pa so se čestitkam pridružili vodja 
ljubljanske pisarne Andrej Kepe, 
vodja beograjske pisarne Branislav 
Rajić, vodja podgoriške pisarne 
Aleksandra Dakić in regionalni direktor 
v Debrecenu Kálmán Pósa.

Sledilo je izjemno predavanje dr. 
Terezije Samu. Nekaj nas je že imelo 
priložnost slišati njeno predavanje na 
Holliday rallyju v Poreču. Seveda so te 
izkušnje še toliko pomembnejše, saj 
je o njih poročala zdravnica, točneje 
specialistka kirurgije, ki že deset let 
uporablja in priporoča naše izdelke. 
Izvedeli smo, kako komunicirati s 
kupci, kaj in kako naj jim predstavimo, 
kako naj jim ponudimo poslovno 
priložnost, kako jim povedati o 
pomenu preventive in uporabi 
prehrambnih dopolnil. Hvaležni smo 
dr. Samujevi za izjemno zanimivo in 
poučno predavanje. 

Sledile so izkušnje uporabnikov, ki jih 
je tudi to pot povezoval dr. Albert 

VAsILIJA GoLUB manager 
 

zsoLT PÖLHE manager
voditelja programa

Minilo je sedem let, odkar 
je FLP Hrvaške leta 1999 

začel delovati v Gundulićevi 
ulici v zagrebu. Minila so 

leta za jaslice in vrtec, prišel 
je čas, ko smo se končno 

vpisali v osnovno šolo.

FOTO: DARKO BARANAŠIĆ
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Človeška vrednota 
in zaupanje



Keresztényi. Na oder so prihajali tisti, 
ki že leta uporabljajo naše izdelke, in 
svoje izkušnje podelili z udeleženci. 
Dr. Keresztényi je s svojimi vprašanji in 
sugestijama pomagal razumeti pomen 
preventive in stalne uporabe izdelkov. 
Hvala vsem, ki so nesebično predali 
svoje dragocene izkušnje.

Latinka Ruski nam je s pesmijo 
voščila ob rojstnem dnevu, nato pa 
smo dobro razpoloženi šli k odmoru in 
na kratko druženje ob torti.

Drugi del programa se je začel s 
plesalkama plesnega studia TT 
Exclusive Adrijano in Petro, ki 
sta izvedli zanimivo plesno točko ob 
glasbi Cristine Aguilere.

Če obstaja nekdo, ki mu je bilo težko 
graditi posel FLP, je to vsekakor 
gospa Mirjana Mesaroš Romić. 
Selitev iz druge sredine, nov posel, 
nova sredina, skrb za hčerke – vse 
to je spremljalo njene začetke v FLP. 
Vendar je ona samo rekla: „Dajte mi 
recept in bom spekla kolač!“ Sestavina 
tega recepta je tudi imenski seznam, 
iz njenega izjemno koristnega 
predavanja pa smo izvedeli, čemu 
služi ta seznam. 

Manda Korenić se je pridružila 
Klubu prekrasnih babic FLP. Te dni je 
proslavila šesto obletnico dela v FLP. Je 
lastnica centra za zdravje in lepoto v 
Pulju, kjer prav tako uporablja izdelke 
FLP. Kolekcija in kozmetika Sonya ji je 

v pomoč pri lepotičenju, zdravstveni 
program pa ji pomaga pri ohranjanju 
notranje lepote. Kako uspeti, kako 
doseči svoj cilj? Zakaj je izbrala FLP? 
Kaj vse nam ponuja: zdravje, finančno 
varnost, skrb za izdelke, dizajn, 
skladiščenje, izplačila ... Kaj pa mi? Mi 
uporabljamo izdelke in jih priporočamo 
drugim. Zato je Manda izbrala FLP.

Posebna čast je, če ti priznanja na 
Dnevu uspeha ob rojstnem dnevu 
preda državni direktor. Na odru so  
se predstavili najuspešnejši in  
njihovi sponzorji. Veliko veselih in 
nasmejanih obrazov.

Oseba, ki je že velikokrat nastopila na 
naših dnevih usposabljanja in je stalna 
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članica naše skupine predavateljev, je 
mag. Marija Novak Ištok. Svoje 
znanje nam predaja zelo podrobno, 
jasno in profesionalno, hkrati pa 
razigrano in lahkotno. Seveda so pri 
vsakem poslu najtežji prvi koraki. 
Kako jih narediti s čim manj padcev in 
bolečine – o tem smo slišali v izjemno 
zanimivem predavanju.

Ena od zablod je, češ posel MLM 
običajno začenjajo ljudje brez 
perspektive, z roba eksistence. Safirni 
manager Adolf L. Kósa, nekdanji 
košarkar, diplomirani pravnik, 
priljubljen radijski in TV voditelj, je 
bil uspešen v življenju tudi, preden 
je prišel v FLP. Bilo je zelo poučno 
poslušati njegovo predavanje, v 

katerem nam je pripovedoval prav o 
tem, zakaj se nam je pridružil, kako se 
je sam menjal, kaj je dosegel, katere 
sanje je uspel uresničiti v svojih petih 
letih FLP. Vzponi in padci, pripadnost 
k skupnosti – skupinsko delo, 
veselje zaradi lastnega in tudi tujega 
uspeha, ljudje, ki jih verjetno sicer 
nikoli ne bi srečal – vse to je njegovo 
življenje v FLP naredilo prekrasno in 
neprecenljivo bogato.

Po Adolfovem predavanju nam je  
dr. László Molnár predstavil 
zaposlene v zagrebški pisarni FLP, 
ki nam s svojim predanim delom 
pomagajo pridobiti vse tisto, kar 
naj bi pisarna zagotovila svojim 
uporabnikom in članom.

Proslava ob sedmem rojstnem dnevu 
se je počasi približevala h koncu. Z 
željami za dobro zdravje in veliko 
uspeha je dr. Milesz predal priponke 
assistant supervisorjem, torej 
sodelavcem, ki so dosegli dve točki in 
krenili po poti uspeha ...

Naš naslednji Dan uspeha bo  
16. decembra 2006 v Teatru Exit, 
gostitelja pa bosta zagrebška 
managerja, Margareta in  
Marijan Sukser.

Dr. LászLó MoLnár
regionalni direktor

FLP Hrvaške



Klub 
osvajalcev  

Prvih deset 
distributerjev 

– osebne in 
nemanagerske 

točke
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  1.  Tanács Ferenc in 
Tanács Ferencné

  2.  Juhász Csaba in 
Bezzeg Enikő

  3.  Gulyás Melinda
  4.  Soós István in 

Soósné Zelei Mária 
  5.  Zakar Ildikó
  6.  Siklósné dr. Révész Edit in 

Siklós Zoltán
  7.  Senk Hajnalka
  8.  Bánhidy András
  9.  Dr. Kiss Ferenc in 

dr. Nagy Ida
10.  Jancsik Melinda

  1.  Ocokoljić Danijela
  2.  Milanović Ljiljana
  3.  Lomjanski Stevan in 

Lomjanski Veronika
  4.  Buruš Marija in 

Buruš Boško
  5.  Ocokoljić Zoran
  6.  Ostojić Boro
  7.  Jakupak Vladimir in 

Jakupak Nevenka
  8.  Dragojević Goran in 

Dragojević Irena
  9.  Svenderman Hajnalka, in 

Svenderman Stevan
10.  Stojiljković Srba

MADŽARSKA SRBIJA, ČRNA GORA

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca oktobra 2006
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  1.  Ciler Dominik in 
Ciler Stefanija

  2.  Sukšer Margareta in 
Sukšer Marijan

  3.  Golub Vasilija, 
  4.  Žutinić Momo in 

Žutinić Mare
  5.  Jezl Vladimir in 

Jezl Irena
  6.  Golubović Karmela in 

Golubović Roman
  7.  Baksa Dušanka in 

Baksa Željko
  8.  Curić Ljubo in 

Curić Grozdinka
  9.  Semialjac Patrik
10.  Boljat Stela in 

Boljat Zdenko

  1.  Dragić Meliha in 
Dragić Dragan

  2.  Misić Cveta
  3.  Njegovanović Vaselije
  4.  Bulić Drenka in 

Bulić Djuro
  5.  Njegovanović Svetlana
  6.  Catić Gaibija in 

Catić Munira
  7.  Kundert Aida in 

Kundert Božidar
  8.  Varajić Zoran in 

Varajić Snežana
  9.  Djordjević Radmila
10.  Alić Amina in 

Alić Fuad

  1.  Arbeiter Jožica, in 
dr Arbeiter Miran

  2.  Bizjak Marija
  3.  Bigec Danica
  4.  Novak Mihaela
  5.  Hladnik Barbka
  6.  Brumec Lovro
  7.  Jazbinšek Kim
  8.  Brumec Natalija
  9.  Jagodič Joža in 

Jagodič Tone
10.  Bole Natali in 

Bole Matej

HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA SLOVENIJA

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca oktobra 2006



FLP Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 
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Raven managerja so dosegli

Eszes Emil in Eszes Emilné
Fridrik Eszter
Jancsik Melinda
Kocsi Katalin
Kovács György in 
Kovácsné N. Bernadett

Kósa János in 
Kósa Jánosné
Stojilković Srba
Svenderman Hajnalka in 
Svenderman Stevan
Turjačanin Snežana

Tóth Zoltán in 
Horváth Judit
Urbán Éva
Vorgučin Rac Aranka in 
Vorgučin Boško

Raven assistant managerja so dosegli

Banjanac Veljko in 
Vujić Marija
Duduković Goran in 
Duduković Jelena
Erdődi István in 
Erdődiné Molnár Zsófia
Kara Katalin
Kasza Csaba
Koncz Tiborné in 
Koncz Tibor

Kovács Tibor
Németh Mónika
Palotás Zoltán
Rácz Anita
Rácz Ildikó
Rakovac Radmila in 
Rakovac Budimir
Rankov Siniša in 
Rankov Vera
Samu Tibor in Lázár Katalin

Simon János
Tesla Branko in Tesla Ester
Tóth Andrea
Vukić dr. Radenko in 
Vukić Radenka
Žica Milena in 
Žica Dušan

Raven supervisorja so dosegli

Adamik Mária
Aleksić Slavica in Aleksić Rade
Andó Zoltán in Blaskó Ildikó
Bakonyi Judit in Nánai Krisztián
Balogh Tamás
Balogh Edina
Baloghné Mónos Csilla in Balogh József
Bohusné Fekete Zsuzsa in 
Bohus György
Brankov Branimir
Bulić Drenka in Bulić Đuro
Böngyik Istvánné in Böngyik István
Bódi István
Csávás Lajos in Rendik Ilona
Cuka Marija in Cuka József
Dimitrijević Mirjana in 
Dimitrijević Nenad
Dinya Tímea
Dobó Adrienn
Dobó József
Dosković Marija in Dosković Jovan
Dosztig Ildikó
Dr. Cserhalminé Demeter Edina in 
dr. Cserhalmi Tamás
Dr. Hegedűs Balázsné in 
Légrádi Krisztina
Dr. Máhr Károly in Bali Viktória
Dr. Nagy Tiborné in dr. Nagy Tibor
Dr. Perdukné Tárczy Viktória in 

dr. Perduk András
Dr. Schuszter W. András
Dr. Szlovenszki Adrienn
Dóry Erika
Eraković Mirjana in 
Eraković Radomir
Eszes Tamás
Fekete Béla in Feketéné Nagy Julianna
Gáborné Márton Judit
Gara Balázs
Garami Marietta
Ghisini-Szöllősy Andrea in 
Juhász János
Gulyásné Tamás Edit in Gulyás József
Hladnik Barbka
Horváth Attiláné in Horváth Attila
Jandrić Zana in Hrnčić Predrag
Jovanović Mirjana in 
Jovanović Dragan
Juhász Gabriella
Kékesi Ferenc
Kékesi Gábor
Kajári Zoltán in Heinczinger Petra
Kanyó Beatrix
Karikó Józsefné
Keneseiné dr. Milics Margit in 
Kenesei Gyula
Kertész Zsoltné in Kertész Zsolt
Király Ida

Kiss Teréz Anna
Kocsis Jánosné
Kovács Péterné
Kutassy Lászlóné in Kutassy László
Láng Andrásné in Láng András
Mexné Táncos Éva
Miskolczi Szonya in Nagy Sándor
Molnár Ernő in Molnár Ilona
Muhari Andrea in Farkas Zsolt
Mustapić Natalija in Mustapić Nikica
Némethné Besenyei Erika in 
Németh József
Nagy Gábor
Nyitrainé Németh Katalin in 
Nyitrai Péter
Őri Tibor
Pappné Bekker Julianna in Papp József
Patuzzi Anett
Paunović Zlata
Pavlović Aleksandar in 
Pavlović Biljana
Ponyeczki György Gyula
Popovics Annamária Gábor
Prčić Jasmina in Prčić Dejan
Póczos Andor in Póczosné Jákfalvi Szilvia
Rajković Slobodan
Rankov Bojan
Róth András
Sándor Tibor

Raven senior managerja so dosegli

Fittler Diána Tanács Ferenc in Tanács Ferencné
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Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila

I. nivo

Atanasov Divanis
Ádámné Szőllősi Cecília in Ádám István
Babály Mihály in 
Babály Mihályné
Bakó Józsefné in Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella in Gesch Gábor
Barnak Danijela in Barnak Vladimir
Becz Zoltán in Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta in 
Papp-Váry Zsombor
Bánhegyi Zsuzsa in 
dr. Berezvai Sándor
Botis Gizella és Botis Márius 
Bognárné Maretics Magdolna in 
Bognár Kálmán
Bojtor István in Bojtorné Baffi Mária
Brumec Tomislav
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó in Kovács Gábor
Csuka György in Dr. Bagoly Ibolya
Csürke B. Géza in Csürke Bálintné
Darabos István in Darabos Istvánné
Davidović Mila in Davidović Goran
Dr Csisztu Attila in Csisztuné Pájer Erika
Dr. Dóczy Éva in Dr. Zsolczai Sándor
Dr. Farády Zoltán in dr. Farády Zoltánné
Dr. Farkas Margit in Szabó János
Futaki Gáborné
Dragojević Goran in Dragojević Irena
Fejszés Ferenc in 
Fejszésné Kelemen Piroska
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde in Láng András
Halomhegyi Vilmos in 
Halomhegyiné Molnár Anna
Haim Józsefné in Haim József
Hanyecz Edina
Hári László in Hegyi Katalin
Heinbach József in 
Dr. Nika Erzsébet
Hertelendy Klára
Jakupak Vladimir in Jakupak Nevenka
Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
Kása István in Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária in Keszler Árpád
Kibédi Ádám in Ótós Emőke
Knisz Péter in Knisz Péterné      
Dr. Kovács László in dr. Kovács Lászlóné

Kovács Zoltán in 
Kovácsné Reményi Ildikó
Kuzmanović Vesna in Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor in Lapiczné Lenkó Orsolya
Mayer Péter
Markó Mária in Markó Antal
Márton József in
Mártonné Dudás Ildikó
Mičić Mirjana in Harmos Vilmos
Milovanović Milanka in 
Milovanović Milislav
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Dr. Molnár László in 
dr. Molnár Stantić Branka
Molnár Zoltán
Nakić Marija in Nakić Dušan
Miškić dr. Olivera in Miškić dr. Ivan
Mrakovics Szilárd in Csordás Emőke
Dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes
Németh Sándor in 
Némethné Barabás Edit
Ocokoljić Daniela
Ocokoljić Zoran
Orosz Ilona in Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Tibor in Papp Tiborné
Perina Péter
Petrović Milena in Petrović Milenko
Radóczki Tibor in dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán in Ramhab Judit
Révész Tünde in Kovács László
Šaf Ljiljana in Šaf Vladimir
Schleppné dr. Käsz Edit
Senk Hajnalka
Stegena Éva
Stilin Tihomir in Stilin Maja
Pintér Csaba in Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné in Szabó Ferenc
Szabó Péter in Szabóné Horváth Ilona
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János in Juhász Dóra
Szidiropulosz Angelika in Miklós 
Tamás János in Tamás Jánosné
Tanács Ferenc in Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika in 
dr. Tombácz Attila
Tóth Csaba
Ugrenović Miodrag in Ugrenović Olga
Virágné Tóth Erika in Virág Tibor
Vitkó László

II. nivo

Bánhegyi Zsuzsa in 
dr. Berezvai Sándor
Bíró Tamás
Botis Gizella in Botis Marius
Czele György in 
Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin in 
dr. Seres Endre
Erdős Attila in Bene Írisz
Fekete Zsolt in Ruskó Noémi
Gecse Andrea     
Illyés Ilona     
Janović Dragana in Janović Miloš      
Kis-Jakab Árpád in 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Nagy Gabriella
Nagy Katalin 
Papp Imre in Péterbencze Anikó
Rózsahegyi Zsoltné in 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna in dr. Komoróczy Béla
Siklósné dr. Révész Edit in 
Siklós Zoltán
Tóth István in Zsiga Márta
Tóth Sándor in Vanya Edina
Varga Géza in 
Vargáné dr. Juronics Ilona

III. nivo

Berkics Miklós
Bruckner András in dr. Samu Terézia
Buruš Marija in Buruš Boško
Éliás Tibor és Szász Marianne
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István in Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan in 
Lomjanski Veronika 
Dr. Ratković Marija in Ratković Cvetko
Szabó József  in Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva in Szép Mihály
Utasi István
Varga Róbert
Vágási Aranka in Kovács András

Schuszter Anikó
Schwarcz Attila
Semialjac Patrik
Simon Károly
Simon Istvánné
Starovlah Zorica
Steigler Hajnalka
Szabó Ilona
Szeitnerné Mondi Katalin

Szlovenszki Lászlóné
Szőcs Péter
Szűcs Noémi in Dinya László
Szűcsné Rapi Mária
Takács Sándorné
Takács Judit
Tausz Krisztián
Toldi Tijana
Turjačanin Slaviša

Tóth Gergő
Lieber Brigitta 
Vásárhelyi Csaba
Varga Csaba
Vendrey Anita
Veréb Annamária
Vučković Dušan
Wicha Erzsébet



SUCCESS DAYS V LETU 2007 NA MADŽARSkEM
13. januar,  17. februar, 24. marec, 26. maj, 23. junij, 21. julij, 15. september , 
20. oktober, 17. november, 15. december.

OSREDNJA OBVESTILA REGIJE

Naše pisarne na Madžarskem
–  osrednja pisarna v Budimpešti: 1067 Budapest, Szondi utca 34, 

tel.: +36-1-269-5370. Direktor za mednarodne odnose: Péter Lenkey 
–  prodajno skladišče v Budimpešti: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11, 

tel.: +36-1-291-8995. Regionalni direktor: Péter Lenkey 
–  pisarna v Debrecenu: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48, 

tel.: +36-52-349-657. Regionalni direktor: Kálmán Pósa 
–  pisarna v Szegedu: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25, 

tel.: +36-62-425-505. Regionalni direktor: Tibor Radóczki
–  pisarna v Székesfehérvárju: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3, 

tel.: +36-22-333-167. Regionalni direktor: Attila Földi
Naše pisarne v Bosni in Hercegovini
–  pisarna v Bijeljini: 76300 Bijeljina, Trg. Ðenerala Draže Mihajlovića 3, 

tel.: +387-55-211-784
–  pisarna v Banja Luki: 78 000 Banja Luka, Duška Koščica u. 22, 

tel.: +387-51-228-280
Regionalni direktor: dr. Slavko Paleksić

–  pisarna v Sarajevu: 71000 Sarajevo, Akita Šeremeta do 10, 
tel.: +387-33-760-650. Regionalni direktor: Enra Hadžović

Naše pisarne na Hrvaškem
–  pisarna v Zagrebu: 10000 Zagreb, Grada Mainza 21, 

tel.: +385-1-390-9770
–  pisarna v Splitu: 21000 Split. Križine 19, tel.: +385-21-459-262
–  pisarna v Čakovcu: 40000 Čakovec, Masarykova 22, 

tel.: +385-40-310-430. Regionalni direktor: dr. László Molnár 
Naša pisarna na Kosovu
–  Prishtina, Rr. Zagrebi PN, tel.: +381-38-240-781. 

Regionalni direktor: Lulzim Tytynxhiu
Naše pisarne v Črni gori
–  81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića br: 20. tel: +381-81/245-412, 

tel./fax: +381-81/621-301.  Regionalni direktor: Aleksandar Dakić
Naše pisarne v Srbiji
–  pisarna v Beogradu: 11000 Beograd, Kumodraška 162, 

tel.: +381-11-397-0127
–  pisarna v Nišu: 18000 Niš, Ucutelj Tasina 13/1. 

Tel.: +381-18-514-130, +381-18-514-131
–  pisarna v Horgošu: 24410 Horgoš, Rade Končara 80, 

tel.: +381-24-792-195. Regionalni direktor: Branislav Rajić
Naša pisarna v Sloveniji
–  1236 Ljubljana Trzin, Borovec 3, tel.: +386-1-562-3640. 

Regionalni direktor: Andrej Kepe
–  Naslov skladišča v Lendavi: Kolodvorska 18., 9220 Lendava. 

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

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

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

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

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

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

–  Prijazno Vas pričakujejo tudi naši sodelavci telefonske informativne 
službe v osrednji pisarni v Budimpešti. O svojih osebnih točkah 
lahko sodelavci iz Madžarske vprašate na številkah +36-1-269-53-70 
in +36-1-269-53-71, sodelavci iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije 
in Črne gore pa na številki +36-1-332-55-41. Sodelavce prosimo, da 
sprašujejo le po vrednosti svojih točk oziroma o svojem poslovanju!

Internetinfo: Našim spoštovanim distributerjem sporočamo, da so 
informacije dosegljive na dveh domačih straneh našega podjetja. 
Na spletni strani naše regije „www.flpseeu.com” so dosegljive tudi 
naše spletne prodajalne. Za dostop do teh strani oziroma za spletni 
nakup pridobite vstopno kodo v naših pisarnah. Osrednja domača 
stran podjetja oziroma tako imenovana „ameriška domača stran” je 
www.foreverliving.com.  Prinaša novice iz sveta FLP, o mednarodnih 
dosegljivostih ter druge pomembne informacije  in tudi dnevno sveže 
podatke o doseženih točkah posameznega sodelavca. Dostop do 
distributerske spletne strani je mogoč s klikom na "distributor login". 

Spoštovani distributerji!
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Vaše  uporabniško ime je vaša distributerska stevilka (brez vezajev). 
Geslo najdete na dnu vašega mesečnega obračunskega lista. 

Tudi v bodoče prosimo cenjene distributerje za pravilno 
izpolnjevanje naročilnic in drugih obrazcev. Da bi se izognili 
nesporazumom, ne sprejemamo popravljenih (podatki naročnika in 
sponzorja) in nepodpisanih naročilnic. Prav tako vas prosimo 
za pravilno in čitljivo izpolnitev prijavnic: s tiskanimi črkami, s črnilom 
črne ali modre barve. V primeru spremembe podatkov, prosimo, 
uporabljajte ustrezne obrazce! Sporočamo Vam, da je podpis in 
predaja pogodb brez pooblastila proti pravilom, in bomo 
zaradi ponarejanja poslovnih listin proti storilcem sprožili 
postopek pri ustreznih organih.

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

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

OBVESTILA NAŠIH PISARN NA MADŽARSKEM

Svoje cenjene distributerje obveščamo, da je mesto naše prireditve Success 
Day, ki bo 13. januarja 2007 ob 10. uri, Papp László Sportaréna, 1143 
Budapest Stefánia út 2. Prisrčno vabljeni! Nadalje vam sporočamo, da bo 
tega dne naše prodajno skladišče v Nefelejcs utca odprto od 17. do 20. ure. 
Praznični delovni čas: 2., 9., 16., 23. in 30. decembra - kot ob delavnikih. 

Izdelke Forever Living Products distribuiramo s priporočilom 
madžarske zveze zdravilcev.

Cenjeni distributerji! Prijavnici tudi v prihodnje priložite kopijo podjetniške 
izkaznice, tudi za nazaj; podjetja naj priložijo tudi kopijo prijave 

dejavnosti davčnemu uradu. Provizijo vam v bodoče lahko nakažemo le 
ob predložitvi teh dokumentov. Madžarski partnerji, ki želijo izstavitev 
računov za nakupe na ime lastnega podjetja, lahko storijo to le v primeru, 
če bodo naši pisarni posredovali vse potrebne izpolnjene obrazce oziroma 
kopije poslovnih dokumentov, s katerimi dokazujejo lastništvo v podjetju. 
Podrobne informacije so na razpolago na oglasnih deskah naših pisarn 
oziroma osebno pri naših sodelavcih. Na naši spletni strani lahko z 
geslom "forever" preberete aktualno številko in prejšnje številke 
našega časopisa.

Pisarna v Debrecenu

Informacije o nakupu z ugodnostmi
Za enostaven nakup z ugodnostmi, prosim, upoštevajte naslednja pravila: 

1. Izjava:  Prosimo, pozorno in točno izpolnite vsako rubriko izjave. Naši 
sodelavci pri osebnem prevzemu preverijo točnost podatkov, vendar pa v 
primeru pošiljanja po pošti to ni mogoče. Prav zaradi tega prosimo, pozorno 
preverite svoje podatke, saj v primeru napačne izpolnitve izjave sistem ne bo 
odobril nakupa z ugodnostmi. 
2. Nakup: Pri nakupu bo sistem avtomatično ponudil maksimalni znesek 
popusta vsem, ki so ustrezno izpolnili izjavo. Nakup pomeni ugodnost 
oziroma izplačilo bonusa, zato je pri osebnem nakupu potrebno predložiti 
osebni dokument. V primeru skupinskega nakupa se za vsako posamezno 
osebo predloži, k vsakemu naročilu priloži, pisno pooblastilo overjeno 
s podpisom dveh prič. Sodelavci bodo naročilo sprejeli 
le, če bodo izpolnjeni vsi navedeni pogoji. Brez osebne 
identifikacije oziroma veljavnega pooblastila tudi za 
osebe, ki so podpisale izjavo, ne bo 
mogoče izpolniti naročil!

Skladišče FLP v Budimpešti

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



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

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

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

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

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

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

Dostavni stroški:
  Budimpešta Podeželje   
0-5 kg 640 Ft 1260 Ft
5-10 kg 1240 Ft 1720 Ft
10-30 kg 1520 Ft 1940 Ft
nad 30 kg 30 Ft/kg 30 Ft/kg

–  Gornje cene veljajo za tri naročila po naslovniku, v primeru več kot treh 
naročil zaračunavamo po naročilu 200 Ft dodatnih stroškov. 

– Stroški pobiranja prispevka za dostavnino 360 Ft/naslov.
–  Zavarovalnina: do 200.000 Ft zajeto v ceni dostave, nad tem zneskom, za 

vsakih začetih 100.000 Ft, 50 Ft.

Zgoraj navedeni zneski ne vsebujejo 20 % DDV.
Dostava pošiljk po predhodnem telefonskem naročilu. 
Gornje cene vsebujejo strošek telefonskega usklajevanja.  
Naši partnerji lahko predajo naročila tudi po telefonu. Telefonske številke 
našega Telecentra so: +36-1-297-5538, +36-1-297-3172.

OBVESTILA NAŠIH PISARN V SRBIJI

Forever Living Products Beograd vam ponuja naslednje storitve: naročanje 
blaga preko telefona – Telecenter. Blago lahko naročite na naslednjih 
številkah: 011/309-6382. Delovni čas Telecentra in beograjske pisarne: 
ponedeljek, torek in četrtek od 12.00 do 19.30, ostale delavnike od 9.00 
do 16.30. V primeru telefonskega naročila se blago pošlje naslovniku, ki je 
naveden na kodni številki. Plačilo se izvede ob prevzemu blaga. Poštni stroški 
se obračunajo po tarifnih postavkah Pošte Srbije na dan predaje pošiljke. 
Poštne stroške povrne FLP Beograd le v primeru, če vrednost naročila pod 
eno kodno številko presega vrednost 1 točke. Preko telefona ni možno 

včlaniti novih članov. Pri telefonskem naročilu upoštevamo le naročila, ki 
so bila oddana do 25. v mesecu, po tem datumu lahko naročila oddate le 
osebno v naših pisarnah. Tudi v naših pisarnah v Nišu in Horgošu lahko 
kupite propagandno gradivo in obrazce za spreminjanje podatkov. Naš 
naslednji Success Day bo 23. decembra 2006. 

OBVESTILA NAŠIH PISARN IZ BOSNE IN HERCEGOVINE

V  primeru telefonskega naročila v bosanskih pisarnah Forever Living 
Products kličite naslednje številke (ni možna registracija novih distributerjev 
po telefonu): 

Bijeljina: +387-55-211-784. Delovni čas ob delavnikih od 9.00 do 16.30. 

Pisarna v Bijeljini

Obvestilo Sarajevske pisarne FLP 

Spoštovanim uporabnikom izdelkov in distributerjem sporočamo, da je 
naslov sarajevske pisarne: Akifa šeremeta št. 10, 71000 Sarajevo, telefon: 
+387-33-760-650 oziroma +387-33-470-682, faks: +387-33-760-651
Delovni čas: 9:00 – 16:30, ob sredah: 12:00 – 20:00

Spoštovanim uporabnikom izdelkov in distributerjem sporočamo, da nam je 
od septembra na razpolago zdravnica svetovalka v Bosni in Hercegovini, in 
sicer: Dr. Esma  Nišić +387-62-367-545
Njen delovni čas ob delavnikih: 18:00 – 21:00
Naša zdravnica svetovalka bo ob sredah, od 17. do 19.30. ure, izvajala 
svetovanje v sarajevski pisarni.

V primeru telefonskega naročila se blago plača po povzetju. Če vrednost 
naročila ne dosega 1 točke, plača stroške dostave distributer. 
Naslov pisarne v Bijeljini: Draže Mihajlovića br. 3, tel.: +387-55-211-784 +387-
55-212-605, faks: +387-55-221-780. 
Naslov našega centra v Banja Luki: Duško Koščica u. 22. Tel./Faks: +387-51-
228-280, Faks: +387-51-228-288

OBVESTILA HRVAŠkE PISARNE 

Obveščamo svoje uporabnike in sodelavce, da je pisarna FLP Zagreb v 
Ulici grada Mainza 21.  Delovni čas: ponedeljek in četrtek od 12. do 20. 
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FLP TV

o b v e s t i l a     29     w w w . f l p s e e u . c o m

ure.; torek, sreda in petek od 9. do 17. ure, telefon: 00 385 1 3909 770 in 
faks: 00 385 1 3909 771.  

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

Predavanja o marketingu in proizvodih so ob ponedeljkih in četrtkih ob 
18. uri v osrednji pisarni. Sporočamo Vam, da poslujemo tudi v Splitu, 
na naslovu Križine 19, telefon: 00 385 21 459 262.  Delovni čas splitske 
pisarne: ponedeljek od 12. do 20. ure; torek, sreda, četrtek in petek od 9. 
ure do 17. ure.  

OBVESTILA NAŠE PISARNE V SLOVENIJI

Sporočamo Vam, da je pisarna v našem skladišču v Trzinu ob ponedeljkih in 
četrtkih odprta od 12. do 20.,  v torek, sredo in petek od 9. do 17. ure. 

Ta delovni čas velja tudi za naročanje po telefonu. Številka Telecentra 
(naročanje po telefonu): 01/563-7501. Naslov skladišča v Lendavi: 
Kolodvorska 18, 9220 Lendava. Telefon: +3862-575-1270. Skladišče v Lendavi 
je ob četrtkih odprto od 9. do 17. ure.

Pisarna v Lendavi

Telefonske številke naših madžarskih sodelavcev zdravnikov
dr. Gabriella Kassai: +36-30-307-7426 
dr. György Bakanek: +36-30-9428-519 
dr. László Kerekes: +36-20-9-441-442 
dr. László Mezősi, živinozdravnik: +36-20-552-6792
Telefonske številke naših hrvaških sodelavcev zdravnikov
dr. Ljuba Rauski Naglić: +385-9151-76510
dr. Eugenija Sojat Marendić: +385-9151-07070
Telefonske številke naših srbskih sodelavcev zdravnikov
dr. Biserka Lazarević in dr. Predrag Lazarević: +381-23-543-318
Telefonske številke naših slovenskih sodelavcev zdravnikov
dr. Miran Arbeiter: +386-4142-0788
dr. Olga Čanžek: +386-4182-4163
Telefonska številka naše črnogorske sodelavke zdravnice
dr. Nevenka Laban: +381-69-327-127
Telefonska številka naše zdravnice svetovalke iz Bosne in Hercegovine:
Dr. Nišić Esma: +387-62-367-545

na internetu
www.flpseeu.com

SPORED
od 15. decembra 2006 do 13. januarja 2007

10.00 Dnevnik
10.05 25 let FLP
10.20 Rex Alex – Aloe design center 
10.50 Evropski rally 2006 – Cannes, Nizza
12.00 Success Day – Miklós Berkics – Darilo  
12.30 Film o izdelkih – Forever Pomesteen
12.40 Success Day – Kim Madsen 
13.30 Film o izdelkih – Aktiv Probiotic
13.40 FLP – Marketinški načrt  
14.00 Success Day – Sonya Show
14.20 Success Day – Patrícia Rusák– Imej pogum za sanje!  
14.40 Intervju – Aranka Vágási in András Kovács  
15.05 Film o izdelkih – Active HA  
15.10 Alan Pease – Tehnika spraševanja
16.25 Od rastline do izdelka 
16.40 Film o izdelkih – Forever Pomesteen
16.45 Success Day – József Szabó – Ne odpovej se sanjam
17.05 Katrin Bajri – S sistemom do vrha
18.00 Dnevnik
18.05 25 let FLP
18.20 Rex Alex – Aloe design center 
18.50 Evropski rally 2006 – Cannes, Nizza
20.00 Success Day – Miklós Berkics – Darilo  
20.30 Film o izdelkih – Forever Pomesteen
20.40 Success Day – Kim Madsen 
21.30 Film o izdelkih – Aktiv Probiotic
21.40 FLP – Marketinški načrt  
22.00 Success Day – Sonya Show
22.20 Success Day – Patrícia Rusák– Imej pogum za sanje!  
22.40 Intervju – Aranka Vágási in András Kovács  
23.05 Film o izdelkih – Active HA  
23.10 Alan Pease – Tehnika spraševanja
00.25 Od rastline do izdelka 
00.40 Film o izdelkih – Forever Pomesteen
00.45 Success Day – József Szabó – Ne odpovej se sanjam
01.05 Katrin Bajri – S sistemom do vrha
02.00 Dnevnik
02.05 25 let FLP
02.20 Rex Alex – Aloe design center 
02.50 Evropski rally 2006 – Cannes, Nizza
04.00 Success Day – Miklós Berkics – Darilo  
04.30 Film o izdelkih – Forever Pomesteen
04.40 Success Day – Kim Madsen 
05.30 Film o izdelkih – Aktiv Probiotic
05.40 FLP – Marketinški načrt  
06.00 Success Day – Sonya Show
06.20 Success Day – Patrícia Rusák– Imej pogum za sanje!  
06.40 Intervju – Aranka Vágási in András Kovács  
07.05 Film o izdelkih – Active HA  
07.10 Alan Pease – Tehnika spraševanja
08.25 Od rastline do izdelka 
08.40 Film o izdelkih – Forever Pomesteen
08.45 Success Day – József Szabó – Ne odpovej se sanjam 
09.05 Katrin Bajri – S sistemom do vrha

Nova telefonska številka uprave v ulici Nefelejcs +36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478
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Zbudila sem se v sončno 
jutro. Čez nekaj minut je zrak 
preplavil vonj po kavi. Tudi 

nepogrešljive „polovičke” sem natočila 
z namenom, da bi zbudila Tiborja. 
(Koktejl Pomesteen gel je nepogrešljiv 
za začetek dobrega dneva). Toda on 
je že sedel pred računalnikom in me 
nejeverno gledal:
– Pridi, preberi! A dobro vidim? 
Pismo, ki ga je bral – čeprav v angleščini 
– je tudi zame odkrilo svojo vsebino. 
„Houston, Super Rally, You singing” in 
datum … podpis: Greg Maughan.
Nemirno, z mešanimi občutki sem 
gledala naslov prejemnika. Komaj sem 
uspela zložiti vprašanje:
– Kako je to mogoče? Od kod pa vejo 
… Od kod jim je znano, da poješ tako 
dobro, da si zaslužiš nastopiti na odru 
Super rallyja? 
– Pred leti, ko nas je obiskal Rex, sem 
ga jaz vodil po Dunakanyaru. Ves dan 
sva prebila skupaj. Tedaj sem se lahko 
prepričal, kako čudovit človek je. Da ni 
legenda, da je živ in je iz mesa in krvi, 
ki bo kljub svojemu bogastvu ostal 
človek v pravem smislu besede 
do konca življenja. 

Res je! Spomnila sem se dneva 
podelitve profi t sharinga v Bukarešti. 
Po slavnostni večerji v Parlamentu 
sem sedela na stopnišču veže in čakala 
Tiborja, s katerim se običajno izgubiva. 
Opazovala sem vhod. Tu me bo gotovo 
našel, videla ga bom, kako prihaja 
– sem pomislila.

Naenkrat je v spremstvu nekaj ljudi v 
vežo vstopil Rex Maughan. Po nekaj 
narejenih korakih me je opazil in se 

mi približal. Ponudil mi je roko, mi 
pomagal vstati in prijazno vprašal: 
- Marianne, a je morda kaj narobe? 
(Komaj sem zajela sapo. Srečala sva se 
pred desetimi meseci v Kobenhavnu. 
S Tiborjem sta izmenjala par besed, 
potem naju je predstavil. In spominjal 
se me je, še imena se je spomnil. Čeprav 
se na vsakem rallyju sreča/fotografi ra s 
tisočimi.)
– Hvala, nič ni narobe. 
– Prijazno me je objel, mi zaželel lahko 
noč ter odšel. 

Tibor je nadaljeval:
– Tisti dan je bil zame namreč tako 
doživetje, da sem mu hvaležno podaril 
CD. Z neapeljskimi pesmimi, ki jih 
prepevam. Toda iskreno priznam, še 
pomislil nisem na to, da jih bo kdaj 
poslušal. Lahko si misliš, koliko drobnih 
daril dobi z vseh koncev sveta …  
– Kaže, da je kljub temu poslušal …
– Tako se mi zdi. Kašna čast! Si lahko 
predstavljaš? Sto dvajset držav sveta 
sodeluje v tem in iz vsake je kar nekaj 
ljudi! 
– Kaj bi rad zapel? – sem postavila 
običajno vprašanje. 
– Nekaj vzvišenega, neko pesem, polno 
čustev … Ne vem. Kaj misliš? 

Po kratkem razmisleku sem izgovorila 
eno od najtežjih tenorskih arij sveta. 
Velik izziv – sem pomislila – toda 
zadevo bo rešil na briljanten način. 
Zmeraj je kos nalogam. Če obstaja cilj, 
obstaja tudi rezultat! 
– Calafovo arijo „vincerota”!
– Veš, kakšen je to zalogaj? 
– Vem, toda ko je treba, rešiš tudi 
najtežje naloge! 

Madžar na odru Super Rallyja

MARIANNE SZÁSZ 
soaring managerka

članica President’s Cluba

„Vsemu dajmo to, 
kar gre. Očem prizor, ušesom 

glasbo, mislim polet, telesu 
počitek, resnici priznanje, 

prijatelju prijatelja, 
človeku spoštovanje.” 

(Tatios: Kreposti srca)
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Madžar na odru Super Rallyja
Toda tedaj še nisem vedela, da ga čaka 
še večji izziv, kot so arije! Nabavili smo 
glasbeno podlago, najboljšo, kar je 
mogoče pri nas dobiti, in Tibor je vadil, 
saj tudi glas zarjavi, če ga dnevno ne 
uporabljamo. Potrebno ga je polirati, 
odstraniti obloge z glasilk. 

Poslala sva odgovor, v katerem sva 
zapisala, da bodo slišali „Calafa”. 

Bližal se je čas odhoda, glas je blestel, 
besedilo je „šlo” brez napak, mojster je 
bil primerno vznemirjen, skratka vse je 
bilo tako, kot mora biti!

Od odhoda nas je ločevalo le nekaj dni. 
In tedaj je eksplodirala bomba! Skromna 
prošnja Rexa Maughana: Če je mogoče, 
bi rad slišal znani napev iz Fantoma iz 
opere, Žametna noč! Po vsej verjetnosti 
si niti predstavljal ni, da te pesmi ni v 
Tiborjevem „ repertoarju„. In je ni bilo. 
Še predstave ni videl. 

Ali si jo lahko ogleda, ali se lahko nauči 
v tako kratkem času, ali bo mogoče 
najti primerno glasbeno podlago in ali 
lahko sprejme to obveznost, ne da bi bil 
prepričan v svoje sposobnosti? Tisočero 
vprašanj! Ali bo imel priložnost za vaje? 
Kakšen neki bo mikrofon? 

Tedaj se je začela norišnica. Vse 
nabaviti: vstopnico za „fantoma”  
(imeli smo srečo, bila je zadnja 
predstava v sezoni), glasbeno podlago 
– nazadnje smo dobili celo dve 
verziji – najti inštruktorja s prostim 
terminom, najti verodostojni tekst, ki 
ustreza glasbeni podlagi … in se vse 
to naučiti v nekaj dnevih. 

Imeli smo srečo. Vse je bilo na mestu, 
tudi glasilke je že imel pripravljene, 
saj je veliko vadil za prvotno pesem in 
končno mu je uspelo, da se je naučil 
angleškega besedila … 

S sabo smo vzeli Mp3, natipkano 
besedilo, Zsolt Fekete je na začetku 
poti prevedel besedilo, ki smo ga 
potrebovali zaradi razumevanja in 
ves čas potovanja na letalu, čakanja 
na letališču, bivanja v hotelu smo 
namenili le pripravam. Seveda  
smo na dnu potovalke imeli tudi  
CD, ki je ustrezal prvotni zamisli.  
Za vsak primer!

Potem se je pokazalo, da imamo v 
dvorani na razpolago dvajset minut 
za vaje. V času kosila. Tehnično osebje 
ni bilo nad tem preveč navdušeno. 
„Seveda” gibljivega mikrofona ni 
bilo, bilo pa je toliko več izgovorov. 
Vseeno, to kar je, je! Od napetosti 
so se mi nabirale solze v očeh … In 
potem je zadonela glasba, odzvanjali 

so prvi akordi in Tiborjev lirski glas 
… Delavci, ki so dotlej robantili, so 
naenkrat utihnili. Glasbeni tehnik je 
utišal glasbo, se opravičil in odšel. Po 
nekaj minutah se je vrnil z izjemno 
kakovostnim mikrofonom. Povedal 
je, da je dolga leta delal kot glasbeni 
tehnik opere v Los Angelesu in ni  
imel nobenih pričakovanj do 
„amaterskega” izvajalca. Zelo mu je 
bilo žal, v vsakem primeru ta glas 
zasluži dober mikrofon in pozornost. 

Naslednjega dne smo že imeli 
predvajalnik besedila in tehnična 
ekipa, ki nas je v začetku kvečjemu 
ovirala, je postala prava  
podporna ekipa!

Spoštovanje ustvarjalnosti! 
Ko govorimo o teh zadevah na 
naših prireditvah, smo prepričani, 
da govorimo o MLM. O FLP. Toda 
govorimo o ŽIVLJENJU. In z veseljem 
lahko izjavim: tudi FLP govori o 
ŽIVLJENJU! Si opazil/a? 
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Prvih štiriintrideset dni je bilo 
polno akcije, dobivala sem cele 
gore informacij, spoznavala 

vse več novih obrazov – misli se niso 
ustavile niti za trenutek. Rezultat je 
bil ne le »donos« opravljenega dela, 
temveč so mi kot posebno nagrado, 
od 29. septembra do 1. oktobra, 
podarili brezplačno udeležbo 
– stroške je seveda kril FLP – 
na hrvaškem srečanju. Ne v krogu 
svojih znancev ne v svojem življenju 
še nisem slišala, da bi kateri 
delodajalec začetnikom dodelil 
tako visoko premijo.

Za to priložnost se seveda moram 
zahvaliti tisti skupini, ki se je izoblikovala 
okrog mene, ter seveda predanemu delu 
mojega sponzorja, Lászlója Hajdúja.

Takoj na začetku našega potovanja sem 
občutila, da sem pomembna zanje, in 
seveda tudi skrbno organiziranost, ki nas 
je spremljala vso pot. Udoben, sodoben 
avtobus. Prehrana: zajtrk in kosilo 

(kot na letalu) okusna, kakovostna, 
elegantna. Naš konvoj, sestavljen iz treh 
avtobusov, so spremljali varnostniki in 
avtomobili. Ob prihodu so nas pričakali 
z darilnim paketom, predali so nam 
majice in torbe z logotipom našega 
podjetja. Namestitev v hotelu na najvišji 
ravni, ves čas bivanja smo imeli odlično 
oskrbo. Skratka: deležni smo bili vsega, 
kar si lahko oči in usta zaželijo.

Holiday rally z oč  mi novega supervisorja

TERÉZIA SZASZKÓ 
supervisorka

Zadnje dni julija 2006 se 
je začelo (zame dotlej 

nenavadno zveneče) novo 
štetje v FLP, o čemer sem 

pred tem že slišala od 
drugih. Ko se danes ozrem 

nazaj, že vem, da gre za novo 
poglavje v mojem življenju.
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Za večerno sprostitev smo prejeli 
brezplačne vstopnice v diskoteko in 
seveda tudi pijačo. Moram povedati, da 
smo se na plesu vsi fantastično zabavali.

Sedežni red na glavni prireditvi je 
jasno nakazoval, kako pomembni 
smo tisti, ki smo izpolnili razpisne 
pogoje, saj smo z akreditacijo dobili 
tudi glavne sedeže v predavalnici. Naš 
državni direktor, dr. Sándor Milesz, 
nam je predal diplome in še enkrat 
čestital vsem, ki so se uvrstili.

Popolnoma so me prevzela predavanja 
tistih, ki sem jih s kaset in zgoščenk 
že poznala. Miklós Berkics, človek 
z vzornimi človeškimi vrednotami, 
je s seboj prinesel budilko, da ne bi 
prekoračil časa, ki mu je bil namenjen. 
In ne le to: prizadeval si je ta čas 
najboljše izkoristiti. Prvič v življenju 
sem občutila tisto neskončno energijo 
in vehementnost, ki nam jo daje  
József Szabó. Še fotografirati ga je 
bilo težko, saj se je stalno izmaknil 

objektivu. Popolnoma me je prevzel 
glas Veronike Lomjanski, ki je kot 
glas vojskovodje, njen temperament, 
pa tudi skromnost in jeklena odločnost 
Katrin Bajri, ki je dokazala, da se 
moram še veliko tega naučiti.

S kozmično prispodobo bi lahko rekla, 
da smo bili priče rojevanju zvezd, paradi 
dragih kamnov.

Še zadnji dan, med zajtrkom, smo 
dobili koristne in navdušujoče napotke 
naših gornjih linij, Aranke Vágási 
in Andrása Kovácsa. Tako smo 
domov krenili resnično pripravljeni na 
doseganje novega cilja, na evropski rally 
v Stockholmu, kjer bom prvič v življenju 
– vsaj tako upam – srečala Rexa 
Maughana. S tem se bo zame začela 
nova pot, nova tradicija. 

Holiday rally z oč  mi novega supervisorja
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M islim, da se temu pravi 
velika skupina, družina. 
Družina FLP! Vem, da 

začetniki mislijo, da je vse skupaj 
že malce osladno, vendar verjemi, 
čim dalj časa boš v tem poslu, tem 
bolj boš razumel, o čem pravzaprav 
govorim. Torej, le naprej! Nikoli, 
nikoli ne obupaj!

Naj se najprej zahvalim svoji 
sponzorki Annamari Bernáth za 
neskončno potrpežljivost in delo ter 
ljubezen, ki mi jo je dala, za njeno 
podporo in pomoč tudi po tistem, 
ko sem že dosegla raven managerja. 
Hvala, da povezuje našo skupino. 
Vse skupaj je podobno zakonu, mar 
ne, Annamari? Skupaj, v dobrem 
in slabem, in četudi se včasih zgodi, 
da me imajo drugi zelo radi, ne 
morejo razdreti družine! HVALA TI 
ANNAMÁRIA!

Hvala Nikosu, že triintrideset 
let mojemu partnerju, prijatelju, 
soprogu, da je spoštoval in podpiral 
mojo odločitev in mi zagotavlja 
varno ozadje! S Forever proslavljamo 
že peto obletnico, in to je že nekaj!

Izjemno ponosna sem na svojo 
skupino: Bea Tasnády in Zoli 
Vörös, hvala za vajino delo, hvala 
za zaupanje, hvala, da sta mi verjeli, 
hvala za neverjetno vztrajnost! 

Laci Kótai, Tibi Fekete, hvala, 
da gresta vztrajno naprej, da se 
držita kljub marsikateri oviri. Zoli 
in Pepe Barabás, hvala za pomoč, 
ki jo dajeta skupini! Dosegli boste 
svoj cilj! To je naša majhna družina! 
Kakšna pa je tvoja „Družina”? 
Prepričana sem, da si na najboljšem 
mestu! Povem ti skrivnost: nikoli, 
nikoli se ne smeš predati! Zahvali 
se človeku, ki te je prijel za roko in 
pokazal pot. Le od tebe je odvisno, 
ali boš sprejel ponujeno roko!

Resnično smo ponosni na naše 
direktorje, Eriko dr. Tombáczné 
Tanács in dr. Attilo Tombácza ter 
na Irenke in Ferija Tanacsa, ki so 
sledili Bei in s fantastično hitrostjo 
gradili svoj posel (napihnjen balon 
res kdaj poči, vendar je njihov stalno 
v višavah), in kar je zelo pomembno, 
da do današnjega dne nikoli niso 
zaključili pod 80 nemanagerskimi 
točkami. Ali razumeš? Tako so 
lahko našo skupino predstavljali na 
evropskem rallyju in nam kažejo pot, 
kako lahko tudi sami pridemo naprej. 
Hvala Mariann Szekér in Kata 
Ungár, ki sta na evropskem rallyju v 
Franciji razvajali naše direktorje.

Čestitam našim assistant 
managerjem, Brigi in Balázsu 
Bicskeiju ter Aranki Mezei, 
supervisorjem, Évi Mentes, 

Dobro jutro
Madžarska! 
Tukaj „Toronto”!

ANGELIKA SZIDIROPULOSZ 
(Évi Görög)
managerka

Sonce prekrasno pripeka, 
jaz pa sem čudovito 

razpoložena! Kar letim 
od sreče in veselja, saj 

delam s podjetjem, kjer me 
spoštujejo, kjer me imajo 
radi, kjer si želijo mojega 
uspeha! Tudi zato moram 

napisati to pismo, da bi se 
zahvalila vsem prekrasnim 

ljudem, ki s prijazno besedo, 
spodbudo in čistim srcem 

pomagajo moji skupini, 
čeprav jih k temu ne veže 

noben finančni interes.
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hvaležni smo, da te imamo in da 
pomagaš otrokom, Gabiki Koncz 
in Zoliju Rabiju ter njegovim. 
Čestitamo ti, Andi Koncz, za 
dosežene rezultate, vesela sem, 
da sem aprila, ko sem bila doma, 
našla izgubljen diamant – sicer s 
tuje njive, vendar sem ga dvignila iz 
peska in ga začela brusiti. Upam,  
da bodo lastniki tega diamanta  
znali ceniti tega neverjetno 
dobrosrčnega človeka in da ga bodo 
čuvali! Vesela sem, ko se spomnim, 
kako pošteni in vztrajni so ti ljudje, 
ki morajo skrbeti za družino in 
otroke, pa kljub temu napredujejo z 
neverjetno hitrostjo in poštenostjo 
proti vrhu in so nam za vzor na vseh 
področjih, kjer jih srečamo.  
Tudi ti si lahko uspešen, če se boš 
držal svoje Družine!

Hvala Zoliju Vörösu in Attili 
dr.Tombácz ter seveda vsem fantom 
za podporo, ko dekleta delajo. ONI so 
tisti, ki v tem času skrbijo za otroke.

Kot pravi Józsi Szabó: „Skupinsko 
delo, razumeš?”

Seveda pa moram omeniti tudi svojo 
skupino v Torontu, Ági Kiss, ki je 
neverjetno vztrajna in ne glede na to, 
kaj je treba storiti, bo vse naredila. 
Hvala, Ági, za tvoje zaupanje. 
Verjamemo, da boš uspela!

Naj čestitam k novim uspehom 
tudi Tibiju Radoczkiju in njegovi 
skupini, hvala da ste v pomoč naši 
skupini v Szegedu, ki se vse bolj  
krepi in je vse bolj uspešna. Vodja 
naše velike skupine, dr. Sándor 
Milesz, neverjetno, kako nas 
povezujejo! To je Družina FLP! Hvala 
za prijaznost in znanje, ki sem ga 
dobila od vas, Tibor! 

Hvala zdravnikom, dr. Marcsi 
Botos, dr. Editke Révész, dr. 
Endreju Némethu, dr. Kerekesu, 
dr. Elemérju Nagyu za njihovo 
delo in pomoč, ki so jo zagotovili 
naši skupini.

Péter in Zsuzsi Lenkey, čestitam 
za vaše fantastične uspehe in za 
predavanja, ste ljudje s čistim srcem, 
ponižni, skromni in polni znanja! Le 
tako se lahko dela! Tudi vi ste naš 
vzor! A razumete?!

S spoštovanjem se javno zahvaljujem 
Mikiju Berkicsu za njegovo delo, 
hvala Miki za zgoščenko, ki si mi 
jo poslal in nam je v neverjetno 
pomoč, hvala, ker si obdržal obljubo. 
Ali razumeš? Miki nima nobenega 
finančnega interesa pri nas, pa nam 
vseeno pomaga! Tudi na drugem koncu 
sveta! Ni naključje, da ima managerje, 
kot je Mariann Szekér Mariann.

Hvala Ibolyi Császár za prijazne 
besede moji skupini v Szegedu, 
za tvojo dobroto in poštenost, vsa 
skupina se te spominja z veliko 
ljubezni!

HVALA REXU MAUGHANU za 
priložnost, hvala za tvojo 
miselnost, učenje, poštenost, 
dobroto, hvala za tvoje vzorno 
družinsko življenje, hvala, ker 
nas učiš skromnosti, da bi nikoli 
ne pozabili, od kod prihajamo. 
Nikoli ne bom pozabila, ko 
je na evropskem rallyju na 
Madžarskem Rex povedal: 
„Resnično velik je tisti, če se 
lahko pripogneš in dvigneš 
človeka na raven, kjer se ti že 
nahajaš! Daj človeku priložnost, 
da bo dosegel tisto, česar 
je vreden!” To je umetnost. 

Nadpovprečna možnost za 
povprečnega človeka.

Nenazadnje hvala državnemu 
direktorju, dr. Sándorju 
Mileszu ,za njegovo vztrajno in 
neverjetno delo, ponosni smo, 
da lahko delamo s takšnim 
vodjo, kjerkoli lahko ponosno 
izgovorimo njegovo ime, ga 
poznajo, spoštujejo, vsi ga 
imajo radi! HVALA SÁNDOR, ti 
si vzor, ti si mojster posla in 
ravnanja z ljudmi!

Hvala dr. Adolf L. Kósa in Tamás 
Bíró za predstavljeno priložnost! 
Upam, da boste nekoč iskreno 
ponosni tudi na našo skupino 
– res je sicer, da nismo bili vedno 
zmagovalci, vendar zmaguje tisti, ki 
ostane v igri! Rezultati govorijo zase! 
Dr. Kósa je kot stroj, ki mu ne moreš 
slediti, ki ga ne moreš dohiteti, on 
nam daje ritem, po katerem gremo 
naprej. HVALA Adolf! 

Veste, Toronto je ogromno mesto, 
kjer živijo pripadniki različnih 
narodov. Tudi tu smo lahko uspešni, 
četudi je pot včasih strma in polna 
padcev, vendar če pomislim na to, da 
je majhna država, kot je Madžarska, 
na tretjem mestu! A razumeš? Veliko 
ljudi vas opazuje, veliko je takih, ki 
Vam želijo slediti. Upam, da vam 
to veliko pomeni! Mene navdaja 
s ponosom! Zato pazite, pa če ste 
doma ali v tujini, sami ali v skupini: 
bodimo za vzor na vseh področjih, 
le tako nas bodo spoštovali. Hvala 
bogu, v madžarski skupini so 
prekrasni ljudje. Hvala, da obstajate!

Zelo vas pogrešam, vaš nasmeh, vašo 
prijaznost, lepo je pomisliti na vas. 
Naprej Madžarska. Obožujem vas!
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Naša želja je, da bi izgledali 
sijajno, obenem pa bo 
to priložnost tudi za 

priporočanje izdelkov in gradnjo mreže! 
Naša zdrava zunanjost, ki bo kar žarela 
od lepote, bo seveda pritegovala 
radovedne poglede. In naše podjetje 
bomo najbolj verodostojno zastopali 
prav s tem, ko bodo na nas opazni 
znaki tega podjetja.

Paleta izdelkov Sonya Colour 
Collection je izjemno bogata.
Edinstvena izbira in edinstvene 
lastnosti:
– vsebujejo alojo vero, morske 
izvlečke in pomirjujočo kamilico
– olje avokada bo naše ustnice 
naredilo mehke, vlažne in voljne
– kožo hranijo in negujejo, ne da bi 
zamašili pore
– vsebujejo antioksidante ter 
vitamine A, C in E, ki varujejo pred 
škodljivimi učinki prostih radikalov
– sestavine barvil so koži prijazne in 
zagotavljajo naravni učinek
– vsebnost aloje vere in zaščitnega 
faktorja 15 varuje kožo pred 
škodljivimi učinki sončnih žarkov
– izdelki v obliki prahu, pudri, senčila 
za oči in rdečila za lice so izdelana 
z natančnim drobljenjem, tako se 
ne lepijo, se ne nabirajo v gube, z 
njihovo pomočjo lahko pripravimo 
trajno in profesionalno ličenje– ne 
vsebujejo alergenov
– ne izvajamo poskusov na živalih

Nekaj nasvetov, ki bodo zagotovo 
uspešni pri vseh generacijah: 
Pomembno je, da se temeljito 
pripravimo na ličenje. Izogibajmo se 

izumetničenemu videzu, negujmo 
svoj obraz, da ličilo ne bo izgledalo 
kot maska.

Kolekcija Fleur de Jouvence 
popolnoma ustreza temu namenu. 
Zaradi visoke vsebnosti aloje vere 
je primerna za vse tipe kož, aloja 
vera enako učinkovito deluje na 
suhi, mastni, mešani, mladostni in 
zreli koži. Dnevno negujte, čistite, 
tonirajte in vlažite svojo kožo. 
Za začetek ličenja izberite tekoči 
puder v barvi vaše polti, ki ga 
stabilizirajte s pudrom.

Z uporabo palete Night on the 
Town boste dosegli resnično 
atraktiven videz:

Oči: osnova: 149 Moonlight, za 
celotno površino vek
kotički: 145 Sterling
linija: 174 Midnight Black pri korenini 
trepalnic
poln pogled: 155 Charcoal, 
z nežnimi, navzven usmerjenimi 
potezami maskara za trepalnice 
170 Midnight Black 

Obrvi: 155 na dlačice

Ustnice: 173 Mahogany črtalo 
za ustnice, nato rdečilo Porsche 
Red. Odvečno barvo odstranimo s 
poljubom na papirnati robček, nato 
dodamo sijaj z Aloe Lipsom

Poglejmo, kako narediti zasanjan 
videz: Oči uokvirimo s senčilom 148 
Crystal Water vse do kotičkov. Ne 
poudarjajmo ustnic s šminko, ker bi 

Praznujmo s Sonyo!
Bližajo se prazniki, vendar 

postanimo za trenutek! 
Božič ni samo čas daril 
in prazničnih pojedin, 
priložnost bomo imeli 

sodelovati na večerjah, 
sprejemih in drugih 

prireditvah. 

Vir: Let’s party with Sonya
In: Forever UK. November 2006/issue 165, pp. 20-21
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Praznujmo s Sonyo!
s tem odvrnili pogled z oči. Na koži z 
videzom topline je vsekakor smiselna 
uporaba toplih barv Sonya. 

Oči: osnova: 133 Ginger
kotički: 134 Mink
poudarek: 149 Moonlight pod  
črto obrvi s črtalom za oči 176 
Burnished Brown potegnemo linijo,  
ki naj bo pri zunanjem kotičku bolj 
poudarjena maskara za trepalnice 
170 Midnight Black 

Obrvi: prečešimo s 172 Brow Fixom

Ustnice: črtalo za ustnice 175 Cocoa 
šminka za ustnice 118 Coffee Cream, 
nato spet črtalo

Lica: pod ličnicami 157 Sienna,  
nato ličnice poudarimo s senčilom  

za oči 153 Sunfire, odtenek tega 
damo tudi na ustnice.

Za dame z zrelo kožo velja, da 
je manj vedno več, pa naj gre za 
dnevno ali večerno ličenje! Posebej  
se izogibajmo poudarkom okrog  
oči, ne uporabljajmo bleščečih  
senčil, ker bodo poudarila drobne 
gubice. Enako velja za pretirano 
uporabo pudra. Osnovo pomešajmo  
z nekaj kapljicami Alpha-E Factorja, 
tako bo koža obraza postala  
nežno sijajna.  

Če želimo poudariti ustnice, 
uporabimo odtenek 124 Dusty Rose. 
Čudovit učinek dosežemo tudi z 
uporabo črtala za ustnice z gobico 
177 Mystique.

Rjavo-črna maskara za oči 171 
Brown/Black poživlja pogled, obrvi 
negujmo z uporabo 172 Brow Fixa.

Za posebna doživetja preizkusimo še 
naslednje različice:
– Azure Blue iz 204 Sedona Trio
– za oči 150 Pot of Gold in 153 
Sunfire, šminka 128 Solid Gold in 
sijaj za ustnice 190 Crystal Clear, 180 
Golden Shimmer
– 145 Sterling in 152 Hologram, 
dosegli boste poln sijaj!

Izkoristite našo brošuro Sonya Colour 
tudi pri priporočanju izdelkov!

Želimo vam veliko veselja pri 
eksperimentiranju, vendar ne 
pozabite pripraviti tudi darilnih 
paketov!
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Pravilno izbrano darilo  
je največje veselje! 
Dobro je vedeti, da lahko z naše 
palete izdelkov vedno izberemo 
darilo za svoje najdražje, darilo, ki jim 
zagotavlja zdravje in lepoto. Da bi 
radost obdarovanja bila resnično prava, 
smo sestavili tri vrste paketov: darilni 
paket za ženske in za moške ter darilni 
paket, ki ga lahko predate komurkoli 
in ste lahko prepričani, da boste z njim 
pričarali veselje na lica vaših ljubljenih. 
Pakete smo dopolnili še z drugimi darili, 
da bi tudi mi prispevali k vašemu darilu. 

Želimo, da bi vsi občutili, kakšno veselje 
je drugim dajati pravo veselje!

Darilni paket za ženske: Aloe Gel, 
Aloe Blossom Herbal Tea, A-Beta-CarE, 
Recovering Night Creme.

Darilni paket za moške: Aloe Bits 
n’Peaches, Arctic Sea, Gentleman’s Pride, 
Aloe Heat Lotion
Darilni komplet, ki ga lahko sami 
razporejate: Berry Nectar, Aloe 
Blossom Herbal Tea, Absorbent-C, 
Forever Kids, Aloe First, Aloe Liquid 
Soap, Propolis creme.



CENA KOZMETIčNIH STORITEV
Nega obraza:
• Nega obraza s čiščenjem: 4800 Ft
• Nega najstniške kože: 3500 Ft
Majhna nega (brez čiščenja):
• Cvet mladosti: 3000 Ft
• Boj proti gubam: 2900 Ft
• Čarovnija morja: 2900 Ft
• Globinsko vlaženje: 3000 Ft
• Vitalna bomba: 3100 Ft
Ličenje:
• Dnevno: 2800 Ft
• Priložnostno: 3500 Ft
• Poročno: 4000 Ft
• Lepljenje umetnih trepalnic: 
 – prameni 150 Ft/pramen
 – vrstne 2000 Ft
Barvanje:
• Barvanje obrvi: 500 Ft
• Barvanje trepalnic: 700 Ft
• Barvanje brkov: 500 Ft
• Beljenje obraza: 1000 Ft
Depilacija
• Obrvi: 500 Ft
• Brki: 500 Ft
• Obraz: 1000 Ft
• Pazduha: 700 Ft
• Delno fazoniranje: 900 Ft
• Popolno fazoniranje: 1100 Ft
• Depilacija nog: 2500 Ft
• Delna depilacija nog: 1700 Ft
• Depilacija rok: 1000 Ft
• Depilacija moških prsi:  1200–1500 Ft
• Depilacija moškega hrbta: 1500 Ft
Masaža:
• Indijska masaža: 3700 Ft
• Tajska masaža: 3800 Ft
• Masaža podplatov: 3900 Ft
• Aromatična, relaksacija/
   Svedska masaža: 4100 Ft
• Masaža za hujšanje, 
   proticelulitna masaža: 4600 Ft

Želimo vam veliko lepote, počitka in sprostitve, sodelavci  
novega centra, maserki Ildikó Hrncsjár in Csilla Fülöp  

ter kozmetičarka Ildikó Mészáros.Vse ki si želite lepote in učenja,  
vas ob torkih in četrtkih od 10. ure pričakuje Kata Ungár!

SONYA STORITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER
FOREVER LIVING PRODUCTS MAGYARORSZÁG Kft.

Delovni čas našega prodajnega skladišča (1183 Budapest, Nefelejcs utca 9–11.) ponedeljek, torek, četrtek:  14:00–20:00,
Centrala (1067 Budapest, Szondi utca 34. II. emelet) sreda, petek: 13:00– 17:00. 

Prijave pričakuje Szilvia Sztanyó na telefonu 06-1-2918995/119 oziroma 06-20/203-4502, in Magdolna Darvas 
po telefonu 06-1-2695370/124 oziroma 06-1-2695370/151 med 9. in 17. uro.

5 in 10 dnevni  
abonmaji 

za naše sodelavce! 



Pred letom še ne bi verjela, da 
mi bo neznan človek pomagal 
spremeniti naše življenje. 

Od kar vem zase, sem zmeraj imela 
cilje. Vedela sem, da hočem postati 
zdravnica, imela sem natančno 
predstavo o tem, kakšno družino si 
želim, kako bom vzgajala svoje otroke, 
v kakšnih pogojih želim živeti in delati 
– in vse te sanje so uresničljive.

Našla sem izjemnega partnerja, 
skupaj sva doslej uresničila vse, kar 
sva resnično hotela. Le da je bilo zelo 
težko in pravzaprav nisva razumela, 
zakaj je tako težko.

Zaradi zavor. In kaj so te zavore?
Pri sedemnajstih sem izgubila 
očeta. Tedaj sem se prvič soočila z 
minljivostjo in s stavkom „Tega si pa ne 
smemo privoščiti”. Ročna zavora 1.

Borila sem se za fakulteto, uspelo mi 
je, bila sem sprejeta. Študentska leta 
so bila čudovita in uspelo mi je z veliko 
odpovedovanja, vendar s ponosom! 
Bila sem dobra študentka, ponosna 
na svoje rezultate – toda moja 
diploma razen moje družine nikogar ni 
zanimala! Ročna zavora 2.

Začela sem delati, živela sem v 
najemniškem stanovanju. Poleg 
številnih dežurstev sem se naučila, 
kako ravnati z denarjem, in začela tudi 

sama govoriti: Tega si pa ne smem 
privoščiti. Ročna zavora 3.

Predano in z navdušenjem sem veliko 
delala in prepričana sem, da dobro. 
Uspela sem na razpisu, se udeleževala 
konferenc, delala kot strokovna 
prevajalka. Ni bilo vsem všeč. Ne 
izpostavljaj se, bodi povprečnež! 
Ročna zavora 4.

S partnerjem sva se spoznala, se 
poročila. Dobila sva službeno stanovanje 
– bila sva resnično srečna! Prišli so 
otroci, glavna stvaritev najinega 
življenja. Porodniška, inženirska plača, 
dalo se je. Več časa sem želela preživeti 
z otroki, zato sem odšla iz bolnišnice 
– v dveh mesecih smo morali zapustiti 
službeno stanovanje. Imeli smo 90 000 
forintov, toda rešili smo problem! Dve 
sobi in pol, res, v bloku, v 4. nadstropju, 
toda naše! Bančno posojilo, dolgovi, 
toda nič zato, malo bolj bomo pazili na 
izdatke. Ročna zavora 5.

Veliko sva delala, otroci so rasli, bili 
smo srečni, tudi fi nančno je postalo 
malo lažje. Izpostavilo se je, da ima 
naš sin Marci astmo – ponovno samo 
imeli sanje – želeli smo se preseliti 
v hišo! Privarčevani denar, pomoč 
družine, še večje posojilo – in je šlo! Bili 
smo srečni, res, da smo morali še bolj 
omejiti porabo, toda ročna zavora se je 
že avtomatsko prestavila v višjo lego.

Popusti roč  no zavoro!

DR. KATALIN SURÁNYI 
managerka

„Želje nikoli niso dane 
nikomur, ne da bi za njihovo 
uresničitev bila podana tudi 

potrebna oblast.” 

(Richard Bach)
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Popusti roč  no zavoro!
Marcijeva bolezen me je vse bolj 
skrbela. Iskala sem rešitev in rešitev 
je našla mene. Februarja leta 1999 
je moj kolega prinesel rumeno 
plastenko, češ, mogoče pa bo to 
pomagalo. Takoj sem podpisala 
registracijski list, oklepala sem se 
tega kot utapljajoči slamice, čeprav 
si ne bi smeli privoščiti. Malo sem 
popustila ročno zavoro in smo 
nekako zbrali denar. Tako kot je 
Marciju postajalo čedalje bolje, je že 
bilo samoumevno, da je v hladilniku 
gel, saj so otroci takoj reklamirali, če 
je zmanjkalo First-a. Vsak mesec sem 
prejela časopis, seveda sem prebrala 
le izkušnje z izdelki in izkušnje 
zdravnikov. Ničesar nisem vedela 
o tem, kaj se skriva izza rumene 
plastenke. Nisem vedela, kdaj sem 
dosegla 2 točki, niti priponke  
galeba nimam.

Leta 2001 sem dobila neverjetno 
priložnost za odprtje zdravniške 
ordinacije. Leto dni smo načrtovali, 
organizirali in sanjali – in uresničili. 
Julija 2002 sem odprla tako sanjano, 
otrokom prijazno ordinacijo. Do 
današnjega dne je zame sreča in 
ponos prestopiti prag te ordinacije. 
Seveda ni šlo brez žrtev: na pleče smo 
si naložili velikansko posojilo.

Postali smo utrujeni. Naša usoda je 
tipična usoda inteligence: sanje, cilji, 

uspehi, neuspehi, odpovedovanja, 
izgorevanje. Nismo imeli novih ciljev, 
kvečjemu to, kako bomo finančno 
preživeli prihajajoče mesece. Čedalje 
težje sem prenašala vse več dela, 
bremena in brezperspektivno situacijo.

Januarja 2004 sem se ozrla vase. 
Kje smo „zafurali”? Nismo dobro 
opredelili ciljev? Nismo uporabljali 
primernih sredstev? Ni mogoče, da 
sem napolnila petdeset let in bom 
preostanek življenja namenila temu, 
kako naj odplačam posojilo in naj se 
zmeraj bolj stiskamo! Mora obstajati 
neka rešitev! A obstaja še ena 
priložnost? Vse večkrat sem listala 
časopise Forever, ki sem jih zbirala 
leta in leta – sedaj že z odprtimi 
očmi in odprto dušo. O izdelkih sem 
že vedela, da so izjemni – sedaj me 
je začel zanimati poslovni del. Toda 
v tem trenutku so nekako izginili vsi, 
ki sem jih spoznala preko svojega 
sponzorja. Celo svojega aktivnega 
sponzorja Pétra Mayerja sem našla 
šele po številnih telefoniranjih. 

Na presenetljiv način je bil Péter 
pripravljen celo na to, da bi prišel  
iz Budimpešte v Nyíregyházo.  
Le pogovarjala sva se, toda potem 
sem imela kar nekaj neprespanih 
noči. Odločila sem. Nisem  
več želela živeti z zategnjeno 
ročno zavoro!

V družini smo se sporazumeli, prosila 
sem pol leta časa, da se preizkusim. 
S Pétrom sva naredila načrt, katerega 
sem sicer razumela, vendar vanj 
nisem verjela. Na srečo je zapisal 
tudi nekaj številk, ki so bile zame 
oprijemljive – toliko predstavitev, 
toliko vabljenih, toliko diskontnih 
kupcev, toliko točk. 2. aprila 2004 
je imel dve predstavitvi izdelkov 
– in zamislite si, posel deluje tudi v 
primeru, če ga sploh ne razumete! 
Od takratnih dvajsetih gostov jih je 
danes šestnajst še vedno diskontnih 
kupcev ali sodelavcev! Zvečer je Péter 
odpotoval domov, začela sem delati 
samostojno. 

Sama, toda ne prepuščena sebi. Bila 
sem pozorna na številke, označila sem 
delo, ki je bilo opravljeno, in do 20. 
maja že dosegla 25 točk. Veliko tega 
še vedno nisem razumela, toda nekaj 
sem čutila – mogoče pa je res?

Delala sem v lepem, umirjenem 
tempu, vendar temeljito. Od tega 
trenutka sem naredila vse, kar mi 
je Péter naročil, ni bilo prireditve, 
katere se ne bi udeležila, čedalje 
več sem brala, se učila in rezultat 
je prišel. Pridobila sem zadovoljne 
stalne kupce in sodelavce. Iz meseca 
v mesec je rasla storilnost ekipe, 
meseca avgusta sem že presegla 
30 točk. Toda v tem trenutku je 
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na svojstven način začela delovati 
ročna zavora: ker nisem imela 
namestnika, nisem mogla z drugimi 
odpotovati v Grčijo. In namesto da 
bi uresničila tistih 75 točk, pa čeprav 
iz kljubovanja, sem se smilila sama 
sebi. To sem počela tako dobro, da 
mi je promet celo upadel, kar se 
pred tem ni nikoli zgodilo. Spet 
neprespane noči, načrtovanja, 
odločitev in do konca oktobra sem 
dosegla 75 točk!

Tedaj sem pravzaprav odkrila, da tiste 
zavore ne delujejo od zunaj, temveč 
se nahajajo v moji glavi, v mojih 
mislih! November 2004: 49,805 točk; 
december: 40,800; januarja 2005: 
44,190 točk – in jaz še vedno nisem 
verjela, da sem sposobna doseči nivo 
direktorja!

V začetku februarja sva s Pétrom 
ponovno naredila načrt. Razvoj ekipe 
je začrtal tako profesionalno, da se mi 
je zdelo verjetno: končno bomo lahko 
uspešni. Številne predstavitve, v akciji 
je bil vsak član ekipe, odštevanje se je 
začelo. S Pétrom sva se dnevno večkrat 
pogovarjala po telefonu, ohranjal je 
dušo v meni. 18. februarja je zazvonil 
telefon, slušalka bi mi skoraj padla iz 
rok. Poklical je Miki Berkics.

Katika moja, marca bi radi organizirali 
predavanje, pišem vabila in me 
zanima, kaj naj zapišem, manager ali 
assistant manager?

Toda Miki, manjka mi še več kot 38 
točk, kako naj ti obljubim? 

Nič zato, imaš še deset dni, kar 
dnevno pomeni 3,8 točke.

Veste, Mikija ni mogoče zavrniti. 
Pristala sem na predavanje in pristala 
sem na nivo direktorja. Od tod več 
ni bilo dvomov, ni bilo ročne zavore, 
opravljali smo svoje delo in 26. 
februarja smo s 121,123 točkami 
postali managerji.

In nastala je ekipa. Vztrajali smo 
kljub manjšim in večjim vzponom 
in padcem. Hvala vam, da ste bili z 
mano, hvala vam, da ste mi pomagali. 
Te besede so namenjene vam. Smo 
šele na začetku poti! Zsuzsa! Če pustiš, 
da bo zažarel sijaj, ki je v tebi, boš 
sposobna čudežev! Kata, Attila, v 
preteklih tednih ste dobili krila, kajne, 
kako čudovito je leteti? Ilike, Andi, 
Ildikó, Joli! Ste izjemni ljudje in v rokah 
imate izjemno priložnost, česa vas je 
strah? Betti! Srečna sem, da sem te 
spoznala, tebe, ki te podjetniški del 
ne zanima, ni ti treba početi drugega, 
kot pomagata še več ljudem! Videli 
boste, če ostanete skupaj, boste okusili 
osrečujoč okus svobode!

Hvala Petru Mayerju, ki mi je 
pomagal, mi namenil svoje znanje in 
čas kljub temu, da me ni poznal. Tedaj, 
tam in prav toliko pomoči, koliko sem 
potrebovala.

Hvala Mikiju Berkicsu, da me je zmeraj 
poklical ob pravem času – morda ni 
naključje -, in mi povedal prav tisti 
stavek, ki sem ga potrebovala, da bi 
naredila korak naprej. Vedela sem, 
biti z Mikijem pomeni garancijo za 
dostojnost in poštenost, za korektno 
sodelovanje v sestrski liniji.

Hvala Jozsefu Szabóju, da je na 
Madžarsko pripeljal FLP, da je naš 
otrok zdrav in da smo dobili še eno 
priložnost. 

Vi, ki razmišljate, čakate na nekaj, da 
bi pridobili prepričanje, verjemite, 
prepričanje je v nas samih, v naših 
sanjah, ciljih, načrtih, odločitvah. Če je 
meni uspelo ob dnevni oskrbi 40–50 
bolnikov, bo uspelo tudi vam!

Če zame ne predstavlja oviro 
oddaljenost od sponzorja, potem vi, ki 
živite v istem mestu, isti ulici ali hiši, 
kaj še čakate? Tako iz Budimpešte kot 
iz Egera, po telefonu ali osebno, sem 
od sponzorja prejela vso potrebno 
pomoč. Tudi vi jo boste prejeli, ko 
boste potrebovali.

Sprejmite odločitev, živite brez 
zavor, postanite svobodni! In kaj 
potrebujete za to?

„Cilje postavi tako visoko, kot jih nihče 
drug ne bi postavil zate. Če pa si jih že 
postavil, jih nikoli ne znižuj!” 

(Henry Ward Beecher)
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Premislite, ali zagotavljate svojemu organizmu dnevno 
petkrat potrebno količino zelenjave in sadja? Ameriški 
nacionalni inštitut za raziskave rakastih obolenj priporoča 
vsakemu moškemu, ženski in otroku, naj dnevno vsaj 
petkrat jedo sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjava sta 
izjemno pomembna pri ohranjanju zdravja in krepitvi 
imunskega sistema, saj s pomočjo njih organizem 
pridobiva antioksidante in fitonutriente ter druge 
pomembne hranilne snovi, ki so nepogrešljive za delovanje 
našega telesa.

Forever Living Products je spoznal, da se vse manj 
zagotavlja uravnovešena prehrana. In ker je pomembno 
vsej vaši družini zagotoviti ustrezne hranilne snovi, smo v 
Forever pripravili izdelek Forever Nature’s 18. Edinstvena 
kombinacija zelenjave in sadja zagotavlja našemu 
organizmu najpomembnejše snovi za ohranjanje zdravja.

Štiri tablete dnevno pokrivajo potrebe po antioksidantih, 
ki jih zagotavlja pet obrokov zelenjave in sadja. Tablete 
vsebujejo izvlečke grozdja, jabolk, borovnic, črnega bezga, 
brusnic, malin in grozdnih pečk. Zahvaljujoč fitokemičnim 

elementom teh sadežev se krepi naš imunski sistem. 
Rutin, ki se nahaja v pomaranči, grenivki, limoni in limeti, 
zagotavlja zdravo delovanje sklepov in ožilja, banana je 
znana po visoki vsebnosti kalija, ki vzdržuje ustrezno raven 
krvnega tlaka. Fitokemični elementi repe, zelja, cvetače, 
zelene in stročjega fižola učinkovito prispevajo k vezavi 
škodljivih prostih radikalov, zato imajo pomembno vlogo 
pri ohranjanju zdravja. Kivi, slive, paprika, bučke in peteršilj 
pa vsebujejo veliko vitamina C, hkrati pa blagodejno 
vplivajo na prebavo in na vid.

Forever Nature’s 18 so žvečilne tablete prijetnega 
okusa, njihova vsebnost zelenjave in sadja pa zagotavlja 
našemu organizmu dnevno potrebno količino 
antioksidantov. S tabletami Forever Nature’s 18 boste 
svojemu organizmu zagotovili dnevno potrebno količino 
zelenjave in sadja in na ta način prispevali k ohranjanju 
svojega zdravja. S pomočjo tega izdelka vam Forever 
Living zagotavlja, da boste tudi v primeru, ko vam 
okoliščine ne bi omogočale pridobiti ustreznih količin 
zelenjave in sadja, organizmu zagotovili ustrezno 
količino potrebnih antioksidantov.

Forever Nature’s 18
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