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Have a blessed Christmas
and a Happy New Year!and a Happy New Year!and a Happy New Year!
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V večini kultur je to sezona daril in obdaritev, sam se pa zmeraj 
spomnim zgodbe o primerjavi Galilejskega in Mrtvega morja. 
Galilejsko morje je stalno spreminjajoča se vodna masa z bogatim 

živim svetom, različnimi ribami in rastlinami. Po drugi strani pa je Mrtvo 
morje – kakor tudi ime samo kaže – popolnoma pusta stoječa voda, kjer se 
iz leta v leto znižuje raven vode. 

Zanimivo je, da se obe morji nahajata v enakih zemljepisnih in klimatskih 
razmerah, še več, napajajo jih celo isti izviri reke Jordan. In vseeno je eno 
bogato, drugo pa mrtvo. Le zakaj? Edina možna razlaga je v tem, da je 
Galilejsko morje sposobno dajanja, saj dovoljuje odtekanje svoje vode. 
Mrtvo morje pa nima odvodnih kanalov, sprejema sicer vstopajočo vodo, ne 
dovoli pa iztekanja. Gre sicer le za preprosto opazovanje, vendar je zame to 
ustrezna razlaga za to, da je rast vedno povezana s sposobnostjo dajanja.

Dajemo lahko na različne načine, posamično ali skupinsko, vsak bo našel 
zanj najbolj ustrezno pot. Pri Forever vedno upoštevamo razliko med 
morjema, sodelujemo s številnimi dobrodelnimi organizacijami sveta. 

Tudi Vas spodbujam, da v okviru svojih možnosti žrtvujete svoj čas, 
energijo ali denar za organizacije, ki si prizadevajo pomagati pomoči 
potrebnim. Tu v centru smo vsi ponosni na to, da smo od ustanovitve v 
stiku s kriznim centrom za otroke (Crisis Nursery) in s fundacijo za oskrbo 
ljudi z opeklinami (Foundation for Burns and Trauma). 

Krasno je videti ko v kriznem centru za otroke oskrbovanci živijo varno in 
mirno prav zahvaljujoč pomoči ki jo dajemo. Ustanove dnevno uporabljajo 
naše izdelke, tako pri vsakdanji negi telesa kot pri čiščenju in pranju. 
Fundacija za oskrbo oseb z opeklinami skrbi za ustrezno zdravljenje 
in oskrbo, druga ustanova ki jo vzdržuje in upravlja prav Forever pa 
zagotavlja brezplačne nočitve za bližnje teh bolnikov, ki so tako v bližini 
svojih najdražjih. Izdelki in denar ki jih daje Forever prispevajo k čudežu, 
ki pomaga tem ljudem potrebnim pomoči. Ponosni smo tudi na to, da 
podpiramo otroško bolnišnico u Phoenixu oziroma njihovo akcijo »Z 
otroškimi očmi«. 

Menimo, da je izjemno pomembno zagotoviti kakovostni pouk, zato 
podpiramo različne univerze in na ta način zagotavljamo možnost študija 
številnim študentom. Ponosni smo tudi na južnoafriško pobudo, kjer 
je lokalno vodstvo prepoznalo potrebe in ustanovilo Forever Training 
Academy, katere študentje so se po končanem visokošolskem študiju 
namestili v gostinstvu. Aktivno podpiramo tudi humanitarni televizijski 
projekt svetovnih razsežnosti ki si je za cilj zadal posredovati kakovostne 
izobraževalne programe v različnih jezikih.

Zahvaljujoč predanim sodelavcem in distributerjem bi lahko naštel še veliko 
takih zgodb o uspehu, vendar mi tega ne čas ne prostor ne dovoljujeta. V 
upanju, da boste ob tem, ko tako predano pomagamo drugim, tudi vi še 
bolje razumeli, da je vredno naše podjetje predstaviti vse več ljudem. 

Vam in vašim bližnjim želim veliko sreče! Da bi tudi v letu  
2008 hodili z odprtimi očmi in našli priložnost postati tak, kot je 
Galilejsko morje. Polni bogastva in energije – hkrati pa pripravljeni dajati 
in pomagati tudi drugim.

V imenu sodelavcev naše osrednje pisarne vam želim prijetne praznike in se 
vam zahvaljujem za opravljeno skupno delo!

Želim vam prijetne 
praznike! Bliža se 
božič, naša srca 
preveva ljubezen in 
toplina. Zavedam se, 
da je velikokrat boleče 
govoriti o ljubezni in 
miru, saj je na svetu 
veliko nasilja, milijoni 
trpijo zaradi različnih 
težav. Menim, da se 
lahko svet uči od 
nas, Foreverovcev 
o ljubezni, o 
miru, o sožitju, o 
odgovornosti. To 
potrjujejo vse naše 
prireditve, ki se jih 
udeležujejo ljudje z 
vseh koncev sveta, 
najrazličnejši ljudje se 
počutijo dobro v naši 
družbi. 
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V življenju vseh nas so pomembne priprave na božične 
praznike, vsi drugače izbiramo darila zase in za svoje 
najdražje. V mojem okolju se prijatelji in znanci 

pogovarjajo o tem, da se bodo presenetili z uvrstitvijo 
na višjo raven oziroma svoje najbližje obdarili s paketom 
izdelkov kolekcije Sonya ali pa bodo najdražjim prijateljem 
podarili blagodejne storitve wellness centra v Sziráku.

Vsi hodimo odprtih oči, lovimo misli in želje bližnjih, 
zbiramo informacije v ožjem in širšem družinskem krogu, 
vsi želimo izpolniti pričakovanja, prošnje, sanje.

V ospredju so seveda otroci. Če si mati, oče, babica ali 
dedek oziroma boter, potem veš, da je za najmanjše to 
največji praznik. Ne le zaradi daril, temveč tudi zato, ker 
boš končno imel čas zanje, igral se boš z njimi, nasmejano 
odgovarjal na vprašanja. Preprosto si bomo vzeli čas za 
druge. Če si resnično dober človek, izkoristi teh nekaj dni, 
veliko se pogovarjaj s svojim otrokom oziroma s starši, bodi 
pozoren do njih, čuvaj jih, bodi z njimi.

Dragi sodelavci, graditelji mreže, vi ki vse leto neutrudno 
delate in dosegate čudovite rezultate v tej regiji, vedeti 

morate, da je madžarska in jugovzhodno-evropska skupina 
trenutno najboljša v Evropi.

Hvala vsem graditeljem mreže, članom President’s kluba 
in Profit Sharing kluba, kupcem, uporabnikom izdelkov. 
V teh dneh si vzemite tudi vi čas za počitek, zaslužite si to, 
da bi lahko leto 2008 začeli polni novih energij. Rad bi se 
zahvalil Rexu Maughanu, Greggu Maughanu in Aidanu 
Ohari za celoletno neutrudno delo s katerim so podpirali 
našo dejavnost.

Posebna zahvala gre evropskemu direktoru Péterju Lenkeyu 
za stalno pomoč, ki nam jo je nudil.

Zahvaljujem se celotni madžarski in jugovzhodno-evropski 
skupini za celoletno predano delo in pripravljenost 
pomagati. Za konec, vendar nenazadnje hvala tudi moji 
družini, Adrienn in otrokom da so mi vse leto stali ob 
strani, skupaj lahko zaključimo čudovito leto.

Želim vam blažene božične praznike in srečno novo leto!

Praznične  
priprave

Pozdrav državnega direktorja



4 www.flpseeu.com   54 www.flpseeu.com

17. novembra 2007 sta v športni areni v Budimpešti, pred 
blizu sedem tisoč sodelavci  program Dneva uspeha ter 
jugovzhodno evropski finale Miss Forever povezovala senior 
managerka Klára Hertelendy in diamantno safirni manager 
Miklós Berkics.  Našo prireditev so s svojo prisotnostjo 
počastili vodje in sodelavci različnih podjetij in ustanov.

KLÁRA HERTELENDY 
senior managerka

MIKLÓS BERKICS  
diamantno-safirni manager 

član President's cluba

FOTO: BÉLA KANYÓ

Dinamični razvoj regije in 
lepotice Forevera 
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Dinamični razvoj regije in 
lepotice Forevera 
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Državni direktor dr. Sándor Milesz 
je v svojem pozdravnem nagovoru 
opozoril na zavidljive uspehe 
minulega meseca in na stalen 
dinamičen razvoj regij.

Specialist ginekolog in porodničar, 
zdravnik športne medicine in 
svetovalec za zdravo življenje dr. 
György Bakanek se je pogovarjal 
z zdravniki, živinozdravniki in 
zdravstvenimi delavci ki delajo v 
Forever in podal veliko koristnih idej 
glede uporabe naših izdelkov.

Najmlajšega predavatelja Forever 
Living Products, Krisztiána Schleppa 
(7 let) smo za izjemen predavateljski 
slog in predanost pozdravili 
z viharnim aplavzom. Čestitka 
velja tudi njegovim staršem.

Na odru so si sledili supervisorji 
in assistant managerji. Čestitamo 
vsem novo uvrščenim sodelavcem. 
Budimpeštanski regionalni direktor 
dr. Csaba Gothárd je na oder povabil 
vse, ki so se uvrstili na prvo raven 
Evropskega relija. Uvrščeni so do 
zadnjega napolnili Foreverjev oder.

Presenečenje dneva je bilo, ko je 
prvi madžarski astronavt, Bertalan 
Farkas od državnega direktorja prevzel 
priponko assistant supervisorja.

Senior managerka članica President's 
cluba Tünde Hajcsik je ob sijajnih 
idejah in odličnih primerjavah prikazal 
lastnosti, ki jih v Forever pričakujemo 
od managerjev.

Finalistke jugovzhodne Evrope je na 
oder pospremil program v izvedbi 
Sándorja Sasvárija in njegove skupine, 
v kateri sta nastopili pevki Ottília 
Csengeri és Szilvia Molnár. 
Prekrasna dekleta so najprej nastopila 
v teniškem dresu. 

Po odličnem nastopu deklet je na 
odru sledila uvrstitev članov Kluba 
osvajalcev. Prvo mesto je zasedla 
managerka Gabriella Dominkó, njej 
so sledili sodelavci managerji nato pa 
dobitniki programa za spodbujanje 
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nakupa osebnega avtomobila. Tretjo 
raven je dosegla soaring managerka 
Hajnalka Senk. Poseben pozdrav 
velja naši sodelavki senior managerki 
Krisztini Évi Gecző, ki se je 
svojim sodelavcem zahvalila za vso 
pomoč in podporo.

Na oder so prišli ter v senzacionalnem 
vzdušju zapeli in zaplesali tisti ki 
so se uvrstili na II. in III. raven 
Evropskega relija.

Naš sodelavec manager, gospod 
umetnik Károly Rékasi je spregovoril 
o tem, kakšen je negovan moški v 
Forever in to seveda tudi nazorno 
prikazal na odru Forever.

Vodstvo je spet prevzel Sasvári in 
njegova skupina, saj je sledilo zadnje 
dejanje jugovzhodno evropskega 
finala Miss Forever. Dame so na oder 
prišle v prekrasnih večernih oblekah. 
Njihov nastop sta spremljala aplavz in 
navdušenje. 

Naša diamantna managerka članica 
President's cluba Veronika Lomjanski 
je na njej svojstven način spregovorila 
bodočim sodelavcem. Povedala je, 
da je odločitev vedno v naših 
rokah, pomembno je le vedeti ali 
želimo izkoristiti priložnosti ki jih 
ponuja Forever.

Vedno ga sprejmemo z ljubeznijo in se 
radi učimo od njega: gost predavatelj 
našega Dneva uspeha je bil naš stari 
znanec, dvojni diamantni manager 
iz Nemčije, Rolf Kipp. Hvala ker 
je sprejel naše povabilo in s svojo 
prisotnostjo počastil našo prireditev.

Sledila je razglasitev zmagovalk 
madžarskega in jugovzhodno 
evropskega finala Miss Forever:  
Albanija – Aurora Kordha, Bosna 
in Hercegovina – Miljana Vulović, 
Hrvaška – Adriana Strabić, Madžarska 
– Roxána Tóth, Srbija – Marija 
Petrović in Slovenija – Anja Grubišić
Predali smo tudi naslednje posebne 
nagrade: Sahor Kft, Pannon GSM 
Távközlési Zrt. – mobilni telefon 
Samsung X510, Tipofill 2002 Kft – 
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velika fotografija o finalistkah regije 
in potovalni ček v vrednosti 50.000 
forintov za eno udeleženko, Gál-Travel 
Centrum– DVD-predvajalnik, Főtaxi 
– ček za taksi prevoze v vrednosti 
50.000 Ft, Márton-Végső – izdelava 
večerne obleke v vrednosti 150.000 Ft, 
Pesti ez a Divat – leto dni naročnine 
za revijo Pesti ez a Divat, Georent Kft. 
– Laptop, Deloitte Magyarország – 5 
ur davčnega svetovanja, priprava letne 
davčne napovedi za vse zmagovalke 
Miss Forever, Air Partner Kft.– letalska 
vozovnica za evropsko mesto po 
želji, IBSSA / Power Shield – služba 
za varovanje, voznik, Mercedes-
Benz  Eurovan Miskolc Kft.– 2000 
km vožnje z mercedesom razreda 
E, Inter-Európa Bank Zrt. és CIB 
Bank– 1. nagrada: 250.000 Ft, 2. 
nagrada 150.000 Ft, 3. nagrada 
100.000 Ft  , Hotel Kastély Szirák – 
podaljšani vikend za dve osebi v hotelu 
dvorcu Szirák. Sponzorji iz Bosne 
in Hercegovine: podjetje BOBAR 
Bijeljina – sedem dni v opatijskem 
hotelu Savoj, Nova Banka, Banja 
Luka 500 EUR, Semberija Transport, 
Bijeljina brezplačno potovanje na 
črnogorsko obalo (Budva in Herceg 
Novi). Hrvaški sponzorji: Grafika 
Boris, Zagreb tiskanje vizitk, PC 
Project, Zagreb 4 kosi MP4, PBZ 
Bank, kopalne brisače Zagreb, PBZ 
Card, Zagreb pisarniška oprema, 
Photo Barny, Zagreb serija fotografij 
za dokumente, Frizerski studio Glory 
Zagreb – storitev po želji zmagovalke, 
restavracija »K pivovari«, Zagreb 
večerja za dve osebi, Family Jurcan, 
Jehnici vikend za dve osebi v Jehnicih, 
International Travel, Poreč teden dni 
počitnic v apartmaju v Jehnicih z 
izletom v Benetke. Srbski sponzorji: 
Banca Intesa – izpostava Beograd – 
bančni račun z določenim zneskom 
za vse srbske udeleženke finala, Banca 
Intesa Srbije nakazilo zneska za vse 
udeležence finala, Dvorana Doma 
Sindikata dva abonmaja za kino 
predstave do 30. junija 2008, za vse 
srbske udeleženke, Taš Estrada, dve 
vstopnici za vse decembrske prireditve 
v beograjski areni, Turistička Agencija 
Junior vikend polpenzion za dve osebi 
v hotelu Junior, Kopaonik. Slovenski 
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sponzorji: Clark d.o.o. bon za nakupe 
v vrednosti 300 EUR – oblačila, 2. 
Tax Group d.o.o. 300 EUR gotovine, 
PC.HAND  d.o.o. Philips LCD 
monitor. Ob koncu smo predali tudi 
glavne nagrade, iz športne arene pa so 
kraljice lepote popeljali na njihov prvi 
uradni ples. 

Posebna zahvala gre frizerjem: Róbertu 
Mokosu – Robogóju, Ágoti Sarkadi, 
Tímei Hoffmann, kozmetičarkam: 
Ági Horacsek, Móniki Kunfalvi, 
Adrienn Csomor, Ildikó Mészáros, 
Ivett Rácz in Danielli Ilić, 
stilistkam Évi Puchele, Ági Kardos, 
Bea Borbély, Lili Szert in Flóri 
Ivánkovics, modnim kreatorjem: 
Rózsi Márton in Gizelli Véghső, 
koreografom Zsoltu Frenkóju in 
Ferencu Szabóju, osebju hotela dvorca 
Szirák pod vodstvom Katalin Király 
ter vzhodno-evropskemu štabu FLP, ki 
ga je vodila Valéria Kismárton.

Za zaključek sta evropski operativni 
direktor Péter Lenkey in državni 
direktor dr. Sándor Milesz 
predala priponke novim assistant 
supervisorjem, ki so naredili prvi 
korak na marketinški lestvici Forever.

Čestitamo zmagovalkam jugovzhodno 
evropskega finala Miss Forever in 
jim želimo veliko sreče in uspehov v 
evropskem finalu Miss Forever, ki bo 
22.-23. februarja 2008 v Budimpešti.
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FOTÓ: DIMITRIJE OSTOJIć 

SONJA KNEŽEVIĆ
senior managerka

NEBOJŠA KNEŽEVIĆ
senior manager

Vsem je jasno sporočilo: s pridnim skupinskim 
delom in z upoštevanjem marketinškega načrta 
podjetja Forever Living Products lahko dosežemo vse 
življenjske cilje, lahko živimo kakovostno življenje.

Zakaj prav Forever Living Products?
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Zakaj prav Forever Living Products?
Naša sodelavca, senior managerja 

Sonja in Nebojša Knežević sta 
bila odlična gostitelja prireditve 

v Domu sindikatov. Zakonca Knežević 
od prvega dne zvesto sledita marketingu 
FLP in sta sčasoma ugotovila, da sta 
v minulih letih resnično prispevala k 
izboljšanju svojega življenja ter življenja 
svojih prijateljev in sodelavcev.

FLP je podjetje ki na trgu zastopa 
kakovost in vzorno pridnost ter na 
ta način iz dneva v dan širi krog 
zadovoljnih uporabnikov izdelkov. 
Trditev, češ da Forever zagotavlja 
svojim sodelavcem nove življenjske 
razsežnosti in kakovost življenja, je 
podkrepljena z rezultati. 

Zbrane je pozdravil Branislav Rajić, 
regionalni direktor FLP Srbije, ki je 
spregovoril o doseženih rezultatih 
zadnjih mesecev in seveda tudi o novih 
nalogah. Če bomo uresničili svoje cilje, 
bomo spet dokazali, da smo najboljši.

Forever Holiday reli je privilegij 
Madžarske in južno-slovanske regije, 
zato lahko v njem uživajo tudi srbski 
sodelavci FLP. Edino pri nas je mogoče 
nove supervisorje nagraditi z več 
dnevnim seminarjem v Poreču, kjer 
lahko skupaj uživamo med poslušanjem 
odličnih predavanj o bogatih izkušnjah 
in delovnih uspehih. Težko je z besedami 
opisati veselja ki sta ga seminarju 
v Poreču občutila Zorica in Zoran 
Perić. Zorica in Zoran spadata med 
uvrščene sodelavce, ki sta v Srbiji sledila 
kažipotom marketinškega načrta FLP, to 
pa jima je prineslo skladnosti tako v delo 
kot v življenje. Tudi v prihodnje jima 
želimo veliko uspehov. Naj se zahvalimo 
sodelavcem hrvaškega FLP za prijazno 
gostoljubje in čudovito druženje.

Definicijo zdravja je treba dopolniti z 
našo sposobnostjo čim dalj časa ohraniti 
zdravje. Zdravstveno stanje je sestavljeno 
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iz treh temeljnih prvin: skladnost 
organizma, delovanja in prilagajanja. Te 
sposobnosti se kažejo v obliki fizičnega, 
duševnega in socialnega zdravja. 
Odsotnost enega od elementov privede 
do sesutja sistema. Forever Living 
Products je večino svojega proizvodnega 
načrta namenim ohranitvi enotnosti 
sistema, kar je v svojem predavanju 
verodostojno in razumljivo predstavila 
dr. Sonja Jović. Zdravje torej še zdaleč 
ni le odsotnost bolezni, temveč vsakdanji 
občutek blagostanja in zadovoljstva.

Temelj zdravega in kakovostnega 
življenja je preventiva. Rek, »Najboljše 
zdravljenje je preprečevanje bolezni« 
lahko uresničimo če bomo pravilno 
razumevali zdravje in življenjski slog. 
K temu smo dobili izjemno koristne 
nasvete od sodelavca FLP, dr. Ognjana 
Plavšića, ki se z uporabo izdelkov 
FLP odlične kakovosti pridobil lastne 
izkušnje in tako bistveno 
izboljšal svoje zdravje.

Na odru smo čestitali našim novim 
supervisorjem, assistant managerjem 
in managerjem. Zaželeli smo jim, 
da bi ta stopnička bila le ena od postaj 
na poti uspeha, naj skupaj s svojimi 
sodelavci v prihodnjim mesecih 
dosežejo še višje ravni.

Ni naključje da jo kličejo »Extra 
Nena«! Ona predstavlja skladnost 
lepote, prikupnosti, pozitivne energije in 
čudovitega glasu. Vse nas je očarala 
s svojim glasom in nastopom. Prepričani 
smo, da bo naše sodelovanje z Extra 
Neno živelo tudi v prihodnje 
in da bo ostala iskrena prijateljica 
našega podjetja.
 
Kot človeška bitja smo del energetskega 
sistema, energija ki se pretaka po nas 
oziroma ki jo izmenjamo z drugimi 
vpliva na naše delo in vsakdanje 
življenje. Jasno je bilo sporočilo, ki je 
izhajalo iz predavanja naše sodelavke, 
managerke Dragane Žurka: naravni 
izdelki FLP bodo skupaj z ugodnimi 
praktičnimi izkušnjami uravnovesili 
pretok energije, tako bo naša gradnja 
mreže FLP še boljša, še učinkovitejša in 
še preprostejša.
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Sodelavci, ki so s pomočjo 
marketinškega načrta FLP v primerjavi 
z minulim obdobjem, bistveno povečali 
svoj promet, so zasluženo postali člani 
Kluba osvajalcev. Prisrčne čestitke, 
želimo jim še veliko delovnih uspehov!

Uspešna življenjska pot naše sodelavke, 
senior managerke Marije Nakić 
govori o zdravem duhu, nasmejanih 
obrazih in skupini ki jo sestavljajo 
zadovoljni sodelavci. Z upokojitvijo se 
je v Marijinem življenju začelo novo 
obdobje, ko je z lastnim primerom 
dokazala, da se splača živeti. Grešili 
bi, če svojim prijateljem in bližnjim 
ne bi predstavili programa Forever 
in priložnosti ki jih ponuja ta posel. 
Ganjena zahvala hvaležnega uporabnika 
izdelkov je duševna hrana ki godi 
vsakomur in je dosegljiva za vse nas – je 
zaključila svoje predavanje Marija.

S pomočjo pomirjujočih odgovorov na 
vsakdanja vprašanja bomo premostili 
naše predsodke, ukinili dvome in 
nevero, premagali ovire in razrešili 
skrivnost Zakaj prav FLP? Forever 
Living Products se je razvilo v mogočno 
podjetje, ki že blizu tri desetletja deluje 
ČISTO IN PREPROSTO v več kot 
sto dvajsetih državah po svetu! Naš 
sodelavec diamantni manager, eden 
najbolj izkušenih distributerjev regije 
in eden najboljših tudi na evropski 
ravni, Stevan Lomjanski nam je predal 
koristne napotke in nasvete. Vse, ki so 
pripravljeni pridno delati in zaupajo 
vase, čakajo čudovite priložnosti!

Naši sodelavci običajno čutijo, da 
je prva in najtežje premagljiva ovira 
tista, ki jo je treba premagati, da bi prišli 
do ravni assistant supervisorja. Novo 
uvrščenim »dvojkam« želimo veliko 
uspehov na prireditvah in druženjih FLP. 

BRANISLAV RAJIĆ 
regionalni direktor FLP Srbije
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Da pa tokratni rojstni dan ni 
bil le eden od mnogih, smo 
poskrbeli že na začetku, 

saj se je ob spremljavi FLPjeve 
himne namesto cvetja, pod soji 
žarometov zasvetil orel iz ledu! S 
svojo veličastno podobo nam je vzel 
dih in vedeli smo, da bo to najlepši 
rojstni dan!

Prisrčno sta nas pozdravila voditelja 
tokratnega Success Day-a Senior 
Managerja Jožica in Miran 
Arbeiter in na oder povabila 
najpomembnejša moža v FLP 
Sloveniji. Pridružila sta se nam 
regionalni direktor dr. Milesz 
Sándor in vodja slovenske pisarne 
Andrej Kepe! 

Ponosno sta spregovorila o naših 
neverjetnih uspehih, o trdni volji, 
ki je potrebna za doseganje takšnih 
uspehov. Prepričana sta, da jo  
Slovenija ima. Ponosno sta se ozrla 
na polno dvorano in nas pozvala, 
da število udeležencev le še večamo! 
Po vseh izrečenih čestitkah in 
pozivih naj poletimo še višje smo 
bili pripravljeni na delo! Dr. Milesz 
Sándorju se iz srca zahvaljujemo 
za obisk in obljubljamo, da bomo 
vsak dan leteli višje in višje. S 
svojim obiskom nas je počastilo 
veliko gostov iz sosednjih držav, 
zato smo za njih pripravili prijetno 
presenečenje. Na odru so nas 
razveselili Tanja Žagar in Vinko 
Šimek, ki so naše goste prijetno 
presenetili s pesmijo »Jaj cicám«, ki 
so jo zapeli v živo, da smo izkazali 
dobrodošlico gostom iz tujine. 
Dvorana je bila na nogah! 

Da pa se ne bi le zabavali, nam je 
Managerka Danica Bigec razkrila 
kako pomembni in potrebni so naši 
izdelki tudi v fizioterapiji. Tovrstno 
predavanje smo poslušali prvič in 
moram reči, da smo izvedeli veliko 
novega in koristnega. Danici se 
zahvaljujemo za predavanje. Polne 
znanja nas je na odru pozdravila 
pevka Tanja Žagar. Tanja se je 
pred kratkim podala na samostojno 
pevsko pot in videti je, da svoje 
delo opravlja odlično.  Z njo smo 
zaplesali in zapeli, poleteli smo, kot 
že mnogokrat. 

Naš stari znanec, dr. Miran 
Arbeiter, je pripravil izvrstno 
predavanje o uporabi Freedoma in 
Active HA! Miran nam venomer 
pripravi predavanja, kot si jih 
želimo. Zahvaljujemo se za ves 
vložen trud!

Za dobro notranje počutje smo 
poskrbeli, velikokrat pa se zgodi, da 
pozabimo na naš zunanji videz in 
dobro počutje kože. Kako to doseči  
nam je razkrila Senior managerka 
in kozmetičarka Tanja Jazbinšek. 
Predstavila nam je nekatere izdelke, 
ki jih že vsi poznamo, nismo pa 
vedeli kako jih uporabljati. 

Vrhunec njenega predavanja  je bila 
kolekcija novih proizvodov za nego 
kože Sonya Skin Care, katera bo 
predvidoma v naših prodajalnah na 
razpolago že v mesecu decembru. 
Verjamem, da se bomo nad novo 
kolekcijo zahvaljujoč visoki 
kvaliteti in Tanjinem predavanju, 
prav vsi navdušili.

Bil je prekrasen jesenski dan v Ljubljani! Sijalo je 
sonce in pri srcu nam je bilo toplo! Veselili smo se 
praznovanja novega rojstnega dne FLP Slovenije!

JOŽICA ARBEITER
senior managerka

MIRAN ARBEITER
senior manager

Iz dneva v dan letimo vse višje

FOTÓ: BÉLA KANYÓ



  19www.flpseeu.com

V navadi je, da za rojstni dan 
prejmemo veliko čestitk. Tokrat 
nam jih je na našo prireditev 
prinesel kar sam poštar, Vinko 
Šimek. Že dolgo se nismo tako 
nasmejali ob branju čestitk. Naš 
poštar pa nam je prinesel še eno 
presenečenje. Izvrstni glas Aljaža 
Šimeka, ki nam je zapel pesem z 
naslovom »New York«. 

Pesem nas je ponesla v višave, zato 
je sledilo podeljevanje priznanj za 
dosežene rezultate. 

Na odru se je zvrstilo veliko mladih 
upov, pomembnih Supervisorjev. 
Ti so novi temelj našega posla. 
Želim jim še veliko uspehov 
na poti FLP, verjamem, da jim 
bom v kratkem podelil značko 
Managerja. Ponosen sem tudi 
na dva nova Managerja in Senior 
Managerja Jožico in Mirana 
Arbeiter. Iskrene čestitke za 
dosežene rezultate! Pozivam tudi 
vas dragi bralci, da jim sledite! 
Postati Manager je čudovita 
izkušnja. 

Prav tako je čudovito prejeti lento 
Conquistador Cluba. Na odru 
so se zvrstili distributerji, ki so v 
preteklih mesecih dosegli največji 
porast prometa. Tudi njim iskreno 
čestitam za dosežene rezultate in 
jih pozivam, da poletijo še višje. 

Sledil je bučen aplavz in tema v 
dvorani. Radovedno smo čakali 
kaj sledi, ko je zapela Tanja meni 
najljubšo pesem »Vse najboljše«, v 
dvorano so pripeljali torto! Dragi 
distributerji, to so neverjetni 
občutki, praznujemo že 6. rojstni 
dan! Za vse to ste zaslužni vi, zato 
naj tudi vam zaželim vse najboljše! 
Velika hvala pa gre vizionarju, ki 
ga le redko vidimo, vendar budno 

spremlja vsak naš korak – HVALA  
REX MAUGHANu za ponujeno 
priložnost!

Z užitkom smo pojedli torto, se 
malce sprostili in nadaljevali s 
programom. Tanja nam je zapela 
nekaj svojih hitov in nam prav tako 
pripravila presenečenje in povabila 
na oder finalistke tekmovanja Miss 
Forever! Dekleta niso le najlepša, 
so tudi odlične plesalke, zato so s 
Tanjo ponosno zaplesale. Obenem 
so tudi pozdravile vse naše gostujoče 
regionalne direktorje. Pozdrav in 
cvetje so iz rok naših najlepših prejeli 
Dr. Milesz Sándor, Branislav 
Rajić, Tibor Radoczki in tudi jaz. 
Dekletom se zahvaljujem za nastop 
in prijetno presenečenje, Tanji 
Žagar pa želim še veliko uspehov na 
njeni glasbeni poti! 

Kako sem postala manager. Tema, 
ki je vedno zanimiva. Tokrat 
nam je svojo izkušnjo predstavila 
Managerka Iskra Rinalda. 
Nesebično nam je zaupala kako 
se je podala na to pot, s kakšnimi 
težavami in strahovi se je srečevala, 
vendar ji je uspelo! Rinalda je 
izredno delovna, zato verjamem, da 
je to le njen začetek! Zahvaljujem 
se za predavanje in upam, da bo 
kmalu njeno naslednje predavanje 
»Kako postati Senior Manager«. 

Večkrat smo že povedali, da za iste 
dosežene točke pri našem podjetju 
lahko prejmeš več nagrad. Kakšne 
so te nagrade nam je predstavila 
Managerka Jožica Zore. S seboj je 
prinesla slike in nam pokazala, da 
je za  iste točke prejela 13. plačo, da 
je obiskala skoraj pol sveta, bila v 
Arizoni, kjer je posadila svojo Aloe 
Vero, se družila z najimenitnejšimi 
distributerji tega sveta. Podjetje 
nima meja, doživite tudi vi vse te 

lepote, ki vam jih podjetje ponuja! 
Jožici se zahvaljujemo za predavanje 
in obljubljamo, da ji bomo sledili!

Za rojstni dan smo prejeli ogromno 
daril, posebno pa me je ganilo 
darilo našega direktorja Dr. 
Milesz Sándorja, kateri nam je 
podaril glasbeno presenečenje. 
Iz Madžarske nam je pripeljal 
skupino Sumatronski Lepi 
dečki, ki so nam zaigrali nekaj 
pesmi, ob katerih smo vsi zaplesali. 
Zahvaljujem se za tako lepo darilo!

Dan se je bližal koncu, vendar 
nas je čakal še vrhunec dneva. 
Naslednja predavateljica je z nami 
že mnogokrat delila svoje izkušnje. 
Venomer je pripravljena priskočiti 
na pomoč, nam deliti nasvete, nas 
vzpodbujati-saj ona to najbolje 
zna, polna je energije, znanja in 
izkušenj! Le kdo drug bi to lahko 
bil, kot naša draga gostja iz Srbije, 
članica President Cluba in Diamond 
Managerka, Veronika Lomjanski! 
Motivacija je njena vrlina, zato 
nam je s svojim predavanjem vlila 
novo moč, nov zalet! Njen recept za 
uspeh je enostaven – vzemi ali pusti! 
Veroniki in Stevu Lomjanski se 
iz srca zahvaljujem za obisk in za 
predan nov izvir moči, ki sta nam ga 
predala. Dan se je zaključil, na oder 
smo povabili le še naše najnovejše 
distributerje, ki so za svoje prve, a 
izredno pomembne korake, prejeli 
svoje prvo priznanje. Prav vi ste ti 
tisti novi orli v našem podjetju, ki 
boste s seboj v višave povabili še 
mnogo drugih! Prav je tako, letimo 
skupaj! Zagrabimo priložnost in ne 
bo nam žal zamujenega! 

ANDREJ KEPE
regionalni direktor

Iz dneva v dan letimo vse višje
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Ženski darilni paket: J
Gel Aloe Vera
Aloe Blossom Herbal Tea
Recovering Night Creme
A-Beta Care
+ darilo: 1 kos Aloe Sunless Tanning Lotion

MOŠKI darilni paket: K
Arctic-Sea Omega 3
Aloe Heat Lotion
Gentlemens Pride
Aloe Bits n´Peaches
+ darilo: 1 kos Aloe Sunless Tanning Lotion

DRUŽINSKI darilni paket: L
Forever Kids
Čaj Aloe Blossom Herbal
Aloe Berry Nectar
Aloe Liquid Soap
Aloe First
Absorbent C
Propolis Creme-Tube
+ darilo: 1 kos Aloe Sunless Tanning Lotion

Darilni paketi

Spoštovani sodelavci! 
Tudi za letošnji božič smo vam pripravil 

darilne pakete, v katerih boste našli 
naslednje izdelke.
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MADŽARSKA SRBIJA, ČRNA GORA

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca oktobra 2007

UVRSTITVE

Klub 
osvajalcev  

  
  Prvih deset 

distributerjev 
– osebne in 

nemanagerske 
točke

  1.  Dominkó Gabriella
  2.  Tóth István in 

Zsiga Márta
  3.  Miklós Istvánné in 

Tasi Sándor
  4.  Dobsa Attila in 

Dobsáné Csáki Mónika
  5.  Gecző Éva Krisztina
  6.  Szekér Marianna
  7.  Nagy Ádám in 

Nagyné Belényi Brigitta
  8.  Kovács Gyuláné in 

Kovács Gyula
  9.  Tímár János in 

Tímár Jánosné
10.  Tamás János in 

Tamás Jánosné

  1.  Janović Dragana in 
Janović Miloš

  2.  Žurka Dragana in 
Žurka Radiša

  3.  Kuzmanović Vesna in 
Kuzmanović Siniša

  4.  Mićić Mirjana in 
Harmoš Vilmoš

  5.  Petrović dr. Aleksandar in 
Djukinić Petrović Mirjana

  6.  Davidović Svetlana in 
Davidović Milan

  7.  Tomić Sofija in 
Tomić Ljubiša

  8.  Nakić Marija
  9.  Marečić Dragica
10.  Kljajić Slobodanka in 

Kljajić Milan
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HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA  SLOVENIJA  

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca oktobra 2007

UVRSTITVE

  1.  Draščić Dušan in 
Draščić Marija

  2.  Jurović Zlatko in 
Jurović Sonja

  3.  Vidiček Velimir in 
Vidiček Ivka

  4.  Lesinger Ivan in 
Lesinger Danica

  5.  Boljat Stela in 
Boljat Zdenko

  6.  Matek Zdenko in 
Matek Mira

  7.  Bajčić Ivan
  8.  Plazibat Danica
  9.  Martinović Saša
10.  Vukas Božica

  1.  Dr. Petković Nedeljko in 
Petković Milojka

  2.  Duran Mensura in 
Duran Mustafa

  3.  Dr.Hodžić Sead
  4.  Šaf  Ljiljana in 

Šaf Vladimir
  5.  Njegovanović Svetlana
  6.  Ramić Samira in 

Ramić Sead
  7.  Djordjević Radmila
  8.  Garić Goran
  9.  Njegovanović Zoran
10.  Babić Mirko in 

Babić Nada

  1.  Iskra Rinalda in 
Iskra Lučano

  2.  Bigec Danica
  3.  Jazbinšek Tanja
  4.  Kepe Andrej in 

Hofstätter Miša
  5.  Hofstätter Daša in 

Jazbar Marko
  6.  Praprotnik Tončka
  7.  Selan Brina
  8.  Obid Lidija
  9.  Batista Ksenija
10.  Krejči Hrastar Marjeta in 

Hrastar Milan
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FLP Albanija, Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

UVRSTITVE ZA MESEC OKTOBER

Bodnár Daniela (Túri Lajos)
Csillag Adrienn in 
Lányi Roland (Kovács György)
Davidović Svetlana in 
Davidović Ilan (Mičić Mirjana)

Dr. Rédeiné dr. Szűcs Mária in 
dr. Rédei Károly (Miklós Istvánné)
Makai István in 
Makai Istvánné (Gecző Éva Krisztina)
Marečić Dragica (Žurka Dragana)

Móricz Edit (Csepi Ildikó)
Pruzsinszky Ivett (Senk Hajnalka)
Staudinger József (Krizsó Ágnes)
Tomić Sofija in 
Tomić Ljubiša (Buruš Marija)

Tóth János in 
Tóth Jánosné (Tímár János)
Wéber Győző in Wéberné Rajos Anna 
(Szekér Marianna)

Raven managerja so dosegli: (sponzorji)

Árvainé Kolozsvári Marianna in 
Árvai László
Chira Diána
Csaba Erika in 
Csaba Péter
Dohnal Tamás
Domby Veronika in 
Domby Jozsef

Gombolai Alfréd
Hevesi Gabriella
Janković Nebojša in 
Tomić Katarina
Karasz György in 
Karasz Györgyné
Kerékgyártó Miklós Róbert
Kljajić Slobodanka in 

Kljajić Milan
Lancz Judit in 
Varga Zoltán
Márton Krisztina
Muladi Annamária
Nagy Attila
Purda Antal
Šarac Mira in 

Šarac Nedeljko
Stošović Gordana in 
Stošović Zoran
Szalay Balázs in 
Szalayné Fajkusz Erzsébet
Szűcs Eszter
Torma József
Vareha Mikulas

Raven assistant managerja so dosegli:

Acsádiné Ferenczi Gyöngyi
Agg Mónika
Békési András
Balla Tibor in Balla Tiborné
Baučić Jasmina in 
Baučić Hrvoje
Bernula Istvánné in 
Bernula István
Bihari Tünde
Birać Ljilja in 
Birać Ranko
Blaskó Jánosné
Borbás Zsuzsa in Hopp Győző
Buczkó Andrea in 
Szlávecz József
Campián Péter in 
Campián-Tátrai Nóra
Csikósné Nagy Lilla in 
Csikós Gábor
Damjanović Tijana
Devecseri Józsefné in 
Devecseri József
Djukić Katarina in Djukić Saša
Djurkić Nataša
Doderović Jelena
Dr. Babos Ildikó
Dr. Czár György Imre in 
dr. Czár György Imréné
Dr. Magyaryné 
dr. Balogh Beáta Katalin

Dujmov Zoltán
Egyed Gábor in Egyed Viktória
Eitz Nándorné
Erb Virgil
Farkasné Lehoczki Ágnes
Fodor Zsuzsanna
Forró Andrea
Frisch Mihály in Firsch Mihályné
Gábryel Katalin in Tóth Sándor
Godó Zoltán
Hargitai András
Hofstátter Daša in Jazbar Marko
Hosszú Tünde
Inoka István in Inoka Istvánné
Kalmár Attila
Kaposvári Anna
Katona Tibor
Kelemen Klára
Kepéné Bocskor Edina
Kepics Réka
Khek Judit
Kindláné Bátori Marianna in 
Kindla Zoltán
Kiss Zoltán in 
Kissné Szalay Erzsébet
Kosár Attila
Kovács Csaba in 
Kormos Istvánné
Kovács Dávid
Kubánka Róbertné in 

Kubánka Róbert
Kuruczné Imre Zsuzsa
Kóczán Péter
Lakatos Győző
Ludman Imre in Ludman Imréné
Majorné Bózsa Ildikó in 
Major László
Maksa Bettina
Menyhárt Árpád Lajos
Menyhártné Varga Terézia
Merkert Szilvia in Martos György
Meszes Márta in 
Lakihegyi Viktor Ferenc
Mitiner Nikoletta
Mrkšić Zorica in 
Mrkšić Branko
Mrkšić Dragana
Németh Zsófia
Németh Mária in 
Márton Béla
Nagy Anett Jolán
Nagyné Kalina Beáta in 
Nagy Ferenc
Nikolić Zorana
Páskuj Réka
Péter Csilla
Paksi Istvánné in Paksi István
Pallai Zoltán in 
Pallai Zoltánné
Pataki Mónika

Petrović Marina
Ramić Samira in Ramić Sead
Rezván Alexandra
Rikk Krisztina
Sajtos Lászlóné
Selan Brina
Serbán Tamás
Sinkó Andrea
Szabó Brigitta
Szarvas Viktor László
Szatina János in 
Szatina Jánosné
Sziklai Béláné
Szolnokiné Kenyeres Ilona in 
Tóth László
Szűcsné Nagy Ilona
Táborosi Lászlóné in 
Ádám Róbert
Traum Lénárd in 
Traumné Németh Eszter
Törökné Fodor Ildikó
Tóbi Judit in 
Búzás István
Tóth István in 
Kmetykó Krisztina
Tóth Sándorné
Tóth Adrienn
Tóth Tamás
Wéberné Papp Gyöngyi 
Zsemlye Ildikó

Supervisor szintet ért el:

Gecző Éva Krisztina (Gecző László Zsoltné in Gecző László Zsolt)

Raven senior managerja so dosegli:
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I. nivo

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

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

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

II. nivo

Botis Gizella in 
Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Czeléné Gergely Zsófia
Dominkó Gabriella
Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre in 

Péterbencze Anikó
Ratković Marija in 
Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné in 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna in 
dr. Komoróczy Béla
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin in 
dr. Seres Endre
Siklósné dr. Révész Edit in 
Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Tóth István in 
Zsiga Márta
Varga Géza in 
Vargáné dr. Juronics Ilona

III. nivo

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

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

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

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

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

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

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

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

Internetinfo: 
Našim spoštovanim distributerjem sporočamo, da so 
informacije dosegljive na dveh domačih straneh našega 
podjetja. Na spletni strani naše regije „www.flpseeu.
com” so dosegljive tudi naše spletne prodajalne. Za 
dostop do teh strani oziroma za spletni nakup pridobite 
vstopno kodo v naših pisarnah. Aktualna in bivše številke 
našega časopisa Forever so dosegljive z geslom „forever”, 
fotogalerija pa z geslom „success”. Osrednja domača stran 
podjetja oziroma tako imenovana „ameriška domača stran” 
je www.foreverliving.com.  Prinaša novice iz sveta 
FLP, o mednarodnih dosegljivostih ter druge pomembne 
informacije  in tudi dnevno sveže podatke o doseženih 

točkah posameznega sodelavca. Dostop do distributerske 
spletne strani je mogoč s klikom na „distributor login”. Vaše  
uporabniško ime je vaša distributerska stevilka (brez vezajev). 
Geslo najdete na dnu vašega mesečnega obračunskega lista. 

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

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

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

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

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

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

obvestila
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•  Osrednja pisarna v Budimpešti: 1067 Budapest, 
Szondi utca 34,  tel.: +36-1-269-5370.

•  Prodajno skladišče v Budimpešti: 
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11, 
tel.: +36-1-291-8995. Komercialni direktor: Dr. Csaba Gothárd 

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

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

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

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

Informacije o nakupu z ugodnostmi

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

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

2.  Nakup: Pri nakupu bo sistem avtomatično ponudil 
maksimalni znesek popusta vsem, ki so ustrezno izpolnili 
izjavo. Nakup pomeni ugodnost oziroma izplačilo bonusa, 
zato je pri osebnem nakupu potrebno predložiti osebni 
dokument. V primeru skupinskega nakupa se za vsako 

posamezno osebo predloži, k vsakemu naročilu priloži, 
pisno pooblastilo overjeno s podpisom dveh prič. Sodelavci 
bodo naročilo sprejeli le, če bodo izpolnjeni vsi navedeni 
pogoji. Brez osebne identifikacije oziroma veljavnega 
pooblastila tudi za osebe, ki so podpisale izjavo, ne bo 
mogoče izpolniti naročil!

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

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

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

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

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

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

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

OBVESTILA MADŽARSKIH PISARN

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

obvestila
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OBVESTILA SRBSKIH PISARN

•  Pisarna v Beogradu: 11000 Beograd, Kumodraška 162,  tel.: +381-11-397-0127
Delovni čas: ponedeljek, torek in četrtek od 12.00 do 19.30, ostale 
delavnike od 9.00 do 16.30.

•  Pisarna v Nišu: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1. tel.: +381-18-514-130, 
+381-18-514-131. Delovni čas: ponedeljek in petek od 11. do 19. ure, 
ostale delavnike od 9. do 17. ure.

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

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

–  Poštni stroški se obračunajo po tečaju Narodne banke Srbije na 
dan predaje pošiljke. Poštne stroške povrne FLP Beograd le v 
primeru, če vrednost naročila pod eno kodno številko presega 
vrednost 1 točke. 

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

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

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

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

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

OBVESTILA NAŠIH PISARN V BOSNI IN HERCEGOVINI

 Pisarna v Bijeljini

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

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

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

obvestilo sarajevske pisarne FlP:

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

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

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

OBVESTILA ČRNOGORSKE PISARNE

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

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

obvestila
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FLP TV

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

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

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

direktorja FLP Rexa Maughana

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

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

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

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

spored tv FlP od 15. decembra 2007 do 19. januarja 2008

OBVESTILA HRVAŠKIH PISARN

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

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

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

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

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

OBVESTILA SLOVENSKIH PISARN

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

•  Naslov prodajnega skladišča v Lendavi: Kolodvorska 
14, 9220 Lendava. tel.: +386-2-575-12-70, fax: +386-2-575-12-71, 
e-mail: forever.living@siol.net. Delovni čas: ponedeljek od 12. do 20.; 
torek, sreda, četrtek in petek od 9. do 17. ure. 
Regionalni direktor: Andrej Kepe

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

telefonske številke slovenskih zdravnikov svetovalcev 
dr. Miran Arbeiter: +386-4142-0788
dr. Olga Čanžek: +386-4182-4163

www.fl pseeu.com  na internetu

obvestila

OBVESTILA ALBANSKIH PISARN

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

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

Pisarna v Lendavi
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Viri mladosti

DR. IDA NAGY 
senior managerka
spec. pulmologije,

hišna zdravnica

»Od naših vsakdanjih 
dejanj je odvisno kako 
in kako dolgo bomo 
živeli!«

Naše telo je sposobno 
doživeti približno 120-130 
let. To čemur pravimo 

starost, je običajno prisotnost 
bolezni, velikokrat tudi kroničnih, 
ki dosledno spodkopavajo naše 
zdravje, mi pa potem to propadanje 
sprejemamo kot posledico staranja. 
Vendar je vse to daleč od resnice. 
Lahko se upremo in tudi moramo 
se upreti procesom ki »spremljajo« 
staranje, saj bomo tako dodali 
življenje letom!

Prav k temu želimo prispevati in 
sicer s predstavitvijo naravnih metod 
zdravljenja.
 
Viri mladosti: 
I.  Učinkovito odstranjevanje kislin
II.   Razstrupljanje, post, kontrola 

telesne teže – za vse
III.  Gibanje, dihanje, masaža
IV.  Skrivnost prožne kože – 

kozmetični izdelki SONYA

Viri mladosti: 

I.  UČINKOVITO 
ODSTRANJEVANJE KISLIN
»Ljudje se za zdravje obračajo k 
bogovom – ne vidijo, da je vsa oblast v 
njihovih rokah.« Demokrit  ( 460-370 
pr. n. št.)

Ali bo naše staranje zdravo je 
odvisno od naših navad, še posebej 
od našega prehranjevanja. Zdravje je 
neposredno povezano z ravnovesjem 
kislin in lugov v našem organizmu. 
Temeljni vzrok vseh obolenj je 

pretirana prisotnost kislin. Zaradi 
nenaravnega načina prehranjevanja se 
v našem organizmu nahaja premalo 
bazičnih snovi.

Sodobne prehranske in 
prehranjevalne navade, stres in 
nezdrav način življenja uničujejo 
ravnovesje kislin in baz, prevladujejo 
kisline. In to je temelj vseh 
zdravstvenih težav.

»Tisti ki nikoli ne sliši tistega kar ne 
moreš preslišati in ne vidi tistega, česar 
ne moreš spregledati, se naj ne čudi, 
če nekega dne ne bo slišal in videl 
ničesar.«

Kako izvemo da je v našem 
organizmu preveč kislin?

Izmerimo! Kislost naše krvi ostaja 
zelo dolgo nevtralna, tako meritve 
pH vrednosti krvi ne daje prave slike 
o pH vrednostih znotraj tkiv in celic.

V primeru seča oziroma sline 
lahko pH vrednost merimo nekaj 
dni zaporedoma s testnimi trakovi 
oziroma lakmusovim papirjem. 
V kolikor so te vrednosti stalno 
pod vrednostjo pH 7, je v našem 
organizmu kislost previsoka. Stanje je 
še bolj zaskrbljujoče če je kislost pH 
prisotna tako v seču kot v slini.

Vzroki za pretirano kislost 
organizma:

•  Preveč beljakovin (meso, jajca), 
rafiniran sladkor, nasičene maščobe

•  Živila (konzervansi, barvila, 
stabilizatorji, arome in barvila, 
emulgatorji, sredstva za 
uravnavanje kislosti)

•  Okoljski strupi (umetna gnojila, 
insekticidi, fungicidi)

•  Poživila (alkohol, nikotin, kofein), 
zdravila, amalgam

DR. FERENC KISS 
senior manager

hišni zdravnik
tradicionalno kitajsko 

zdravljenje

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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•  Onesnažen zrak (žveplov dioksid, 
ogljikov monoksid, dušikov 
dioksid, svinec) in kisli dež 
(H2SO3, HNO3, H2CO3) in 
elektrosmog   

•  Stres, jeza in agresivnost, duševna 
preobremenjenost 

Posledice pretirane kislosti:

1.  Težave zaradi pomanjkanja 
rudninskih snovi. Organizem 
nevtralizira kisline s spajanjem 
rudninskih snovi, na ta način se 
stalno znižuje raven rudninskih 
snovi v organizmu, nato pa nastopi 
kronični primanjkljaj le-teh.

2.  Težave povezave z izločanjem. 
Organizem se poskuša teh usedlin 
rešiti s pomočjo jeter, ledvic in 
pljuč. Zaradi encimskih procesov 
razstrupitve in pospešenega 
delovanja organov za izločanje 
se pojavi povečana potreba po 
encimskih kofaktorjih (vitamini, 
rudninske snovi, elementi v 
sledovih), hkrati pa encimi 
delujejo najbolj optimalno v rahlo 
bazičnih pogojih.

3.  Posledica nalaganja škodljivih 
snovi. Škodljive snovi se nalagajo 
v veznem in maščobnem tkivu, v 
žilnih membranah, v sklepih, ipd.

Če povzamemo:

Prav zaradi povečane kislosti in oblog 
se zmanjša pretok krvi v kapilarah ter 
tako pride do zastoja pri delovanju 
organskih tekočin (kri in limfa). 
Zmanjša se oskrba tkiv in celic s 
hranili in kisikom kar privede do 
funkcionalnih motenj, pozneje pa do 
propadanja celic in tkiv.

Vse to vodi do zmanjšanja 
odpornosti, predčasnih obolenj in 
staranja. »…kronično aciditeto 
lahko ukinemo s krepitvijo 
alkalnih zalog in z vezavo prostih 
radikalov z zelenjavo, stročnicami, 
vitaminom C in antioksidanti...« 

profesor Heine, Witten – Univerza 
Herdecke, Institut za anatomijo

Kaj lahko storimo za svoje zdravje?

Storimo vse, da bi se izognili 
dejavnikom, ki povzročajo bolezni! 
Na nekatere stvari pa ne moremo 
vplivati, zato potrebujemo neverjetno 
moč rastlin.

I. Učinkovito odstranjevanje 
škodljivih oblog. Škodljive obloge 
zmehčamo s kompleksnim čajem 
za odstranjevanje oblog, ki sprosti 
kisline vezane na rudninske snovi, 
nato se pa le-te lahko izločijo. 

II. Nevtralizacija. Zagotovimo jo 
z vnosom večjih količin baz, ki jih 
zagotovimo z jemanjem rastlinske 
hrane, rudninskih snovi in elementov 
v sledovih. /glej spodaj/ 

III. Dosledno izločanje 
nevtraliziranih kislin oziroma 
»nalijmo čiste vode v kozarec«! 
Dnevno 3-4 l tekočine idealne 
sestave, čista voda in zeliščni čaj za 
razstrupljanje z bazičnim učinkom.
Bazične kopeli za noge in telo: v 
kad vode vmešamo 1 dl precejene 
raztopine aloje vere, bazične 
usedlinske, organske rudninske 
snovi, nadalje čaj z brstiči aloje, 
pomarančne lupine, ingverjem in 
kamilico. V taki vodi so kopajmo 
dnevno pol ure vsaj teden dni. To 
kuro lahko večkrat ponovimo.

IV. Obnova rudninskih snovi v 
telesu s pomočjo zelenjave, sadja, 
zdravilnih zelišč in prehranskih 
dopolnil z bazičnim učinkom.

Sadje, idealen začetek dneva:

Zjutraj priporočamo jabolka, 
borovnice, hruške, banane, kivi, 
grenivko, pomarančo, papajo, ribez, 
marelice, grozdje, grozdne pečke, 
mangostan, granatno jabolko, 
maline oziroma vitamine in 
antioksidante pripravljene iz teh 

sadežev, ki s svojimi bioflavonoidi in 
fitonutrienti varujejo naše zdravje in 
zdravje naših otrok. 

Zelenjava je alfa, zdravilna zelišča 
pa omega mladosti:
Neverjetno nevtralizira kisline in 
pomaga dnevna uporaba aloje vere, 
korenčka, kolerabe, rdeče pese, 
špinače, peteršilja, belušev, olive, 
cimeta, česna, lucerne, plazeče pire, 
zelenega ječmena, brokolija, cvetnega 
polena, zelja, ohrovta, brstičnega 
ohrovta, reishi gobe (svetlikava 
pološčenka), ginsenga in Hydrastis 
canadensisa. 

Vnos kompleksov rudninskih 
snovi: kalcij, magnezij oziroma 
spodbujanje absorpcije le-teh z 
vitaminom D. 

Najpomembnejši elementi v 
sledovih z bazičnim učinkom: 
cink, jod, žveplo, krom, mangan, 
molibden, baker, selen, železo. 

Praktični nasveti: Za doseganje 
želenih rezultatov, poleg aloje 
vere in čaja, zagotovite organizmu 
dnevno vsaj dvakrat tudi učinkovine 
rastlinskega izvora! Pijmo veliko 
tekočin! Po možnosti pijmo 
mineralno vodo brez mehurčkov, z 
nizko vsebnostjo rudninskih snovi, 
ki zagotavlja absorpcijo zelenjavnih 
in sadnih izvlečkov in je idealna 
kombinacija z močno bazično alojo 
vero ter z edinstvenim zdravilnim 
čajem brez kofeina! 

Določimo svoj kislinski potencial in 
izdelajmo svoj grafikon kislosti! 
V kolikor ugotovljene vrednosti 
kažejo na pretirano kislost, izberimo 
naravno prehrano brez škropiv 
in konzervansov, redno jemljimo 
prehranska dopolnila iz takih 
snovi, saj so te čiste rastlinske 
učinkovine v posebno pomoč 
pri razstrupljanju, zagotavljajo 
ustrezno bazičnost in spodbujajo 
regeneracijo našega organizma.

Hvala za pozornost in ZNEBITE 
SE KISLIN!

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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»Ne moremo ti pomagati 
če sam nisi pripravljen 
spremeniti svojega življenja.« 
Hipokrat (460-377 pr. n. št.)

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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Naša zgodba je del celote v 
domači zgodovini Forever. 
Enako kot je tvoja, spoštovani 

bralec. Vseeno je, ali si le zainteresiran 
ali začetnik ali morda že izkušen 
graditelj mreže. Si del zgodbe o uspehu, 
ki je edinstvena po vsem svetu. Tudi 
TVOJA zgodba je lahko enaka naši. 
Ali pa je že.

V tem obtoku smo od leta 2002. Poleg 
že obstoječih življenjskih postaj sem 
iskal še kakšno, saj sem si prizadeval 
omiliti stalno pomanjkanje denarja. 
Takrat se s partnerko še nisva poznala, 
oba pa sva bila že rahlo »okužena« z 
možnostjo gradnje mreže. Verjetno 
že slutiš nadaljevanje. Pomislil sem, 
da bom prek malega oglasa našel 

Od malega 
oglasa do 
managerske ravni

Forever ponuja številne 
priložnosti. Vsaka ima 
pomembno vlogo. 
Zdravje, radost, socialno 
blagostanje, pomoč, 
življenjske zgodbe ipd. 
Vse to tvori celoto. Tudi 
mi smo eni izmed tistih, 
ki tvorijo FLP Madžarske, 
kar nas navdaja s 
ponosom in z neizmerno 
hvaležnostjo. 

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV

TIBOR HORVÁTH IN  
TÜNDE CSANAKY
managerji
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pravo priložnost. Morda obstaja v 
mestu Nyíregyháza nekaj takega, 
kar čaka le name. V malem oglasu 
sem zapisal, kakšen želim postati. 
Približno tako: »Inteligenten, odprt 
in priden mladenič, ki je pripravljen 
delati tudi v skupini, išče dopolnilno 
oziroma stalno delo.« Presenečen sem 
bil nad uspehom. Različna podjetja, 
različne priložnosti, izjemno zanimive 
ponudbe. Eden izmed odzivov se mi 
je zdel zelo drugačen, hkrati pa tudi 
znan. Glede oglasa me je poklicala 
moja sponzorka Béláné Iski Icus. 
Povedala mi je, da ima zame nekaj 
in da išče prav take, kot sem jaz. 
(Pozneje se je izkazalo, da je slušalko 
dvignila kmalu po tistem, ko se je 
vrnila z usposabljanja, ki ga je vodil 
Bence Nógrádi) Zanimivo je bilo 
naše prvo srečanje. Predstavila me 
je svoji sponzorki Tündi Révész in 
njenemu partnerju Laciju Kovácsu; 
skupaj so me začeli »preparirati«. Po 
eni strani mi je bilo všeč, po drugi 
manj. Nekaj sem razumel bolj, nekaj 
manj. Pravzaprav me je zanimalo, 
vendar ne dovolj. Na drugem srečanju 
so mi priporočili izdelke, sam pa sem 
še enkrat pokazal, kako »pameten« 
sem. Neodvisno od tega sem začel 
uporabljati izdelke, ki so nedvomno 
prispevali k ohranitvi mojega zdravja 
in dobrega počutja. Čeprav sem se 
še vedno delal pametnega, sem po 
nagovarjanju sponzorke in višje linije 
začel obiskovati prireditve, poslušal 
sem zvočne posnetke, prebiral knjige 
in seveda predajal informacije tudi 
drugim. Moja soproga je tudi v 
poslu postala partnerka, ki ima 
veliko zaslug za uspeh. Z realnim 
pristopom, odličnim poznavanjem 
ljudi, neizmerno potrpežljivostjo in z 

zavidljivo dinamiko je stala ob meni in 
sodelovala v poslu.

Rojstvo najinega sina Kristófa pred 
dvema letoma je dejansko prispevalo 
k temu, da sem začel resno jemati 
sebe in FLP. Moja osebnost se je vmes 
oblikovala, vendar še zdaleč ni izpolnila 
mojih pričakovanj. Naučil sem se k 
ljudem pristopati s ponižnostjo in z 
željo po pomoči. Kako čudno. Kot da 
bi moji sponzorji prav to poudarjali v 
začetku. Ampak, saj veš. Jaz sem bil 
»pameten«. Bil sem tako pameten, 
da nisem izkoristil priložnosti, ki mi 
jo je ponujala pomoč treh odličnih 
ljudi. Velikokrat se je zgodilo, da so 
v mojem stanovanju sedeli dr. Edit 
Révész Siklósné ali Tünde Révész, 
velikokrat tudi Icuska Iskiné; čakali 
so na predstavitev, pa nikogar ni bilo. 
Nihče ni prišel. Ali veš, kaj bi dal, če bi 
lahko začel znova? Zahvaljujoč stalnim 
spremembam in vloženemu delu, 
sem spoznal krasne ljudi, tj. assistant 
managerja Józsefa in Erzsike Dézsi. 
Skupaj smo delali od začetkov. Vajina 
vztrajnost bo gotovo poplačana. Stalno 
sodelujeta v programih motivacije 
Evropskega relija. Imata neverjetno 
veliko znanja in izkušenj. Name lahko 
zmeraj računata. Supervisorka Valéria 
Fülöp je udeleženka letošnjega Holiday 
relija. In seveda, pomoč, ki so nam jo 
dajali naši prijatelji: Csilla Csanaky 
in Tibor Szabó, Eszter Makóné 
Kiss in Pál Makó in veliko, veliko 
drugih. Pravi zalet in prelomnico pa 
sta pomenila prijateljska zakonca, 
Zsolt in Gabika Tóth. Prava prijatelja 
in ključni osebnosti. Skupaj delamo 
od sredine avgusta 2007. Prijatelji 
pa smo že več kot 5 oz. 6 let. Zdaj 
sta supervisorja, vendar bosta njuno 

vztrajno delo in želja po učenju gotovo 
pripeljala do pravega priznanja. Naša 
skupina je prava uspešnica; stalno 
rastemo. Katalin Vancz Frank, 
Andrea Balázsi, Aliz Toldi, Miklósné 
Tóth in še bi lahko našteval. Upam, 
da vam bom lahko tudi v prihodnje 
pomagal, da boste dosegli svoje cilje in 
uresničili svoje sanje. Sledite nam, ker 
je ta pot prava pot.

Čutim, da sem zdaj že pridobil 
lastnosti, ki sem jih kot želje nekoč 
zapisal v malem oglasu. Morda bi 
moral o naši zgodbi napisati roman. 
Vendar pa bi se potem ta zgodba 
morala končati. Vendar se šele začenja. 
Zdaj smo pri predgovoru. 

Seveda pa moram omeniti tudi svoje 
vzornike. Miklós Berkics je zame 
največji, najpristnejši. Potem dr. Edit 
Révész Siklósné in Zoltán Siklós: 
v znanju je moč, v znanju je varnost; 
vredno jima je slediti. Tünde Révész 
in Laci Kovács: pridnost, delo, 
potrpežljivost ... vse priznanje. Béláné 
in Béla Iski: ni nedosegljivih višin. 
Sestrske linije, na katere smo ponosni: 
Irma Tordainé Szép in Endre Tordai; 
Józsefné Zöld in József Zöld; Anita 
Czap; Józsefné Bodnár in József 
Bodnár. Premalo je prostora, da bi se 
vsem zahvalili. Še življenje je prekratko 
za to. Hvala FLP, hvala Rex Maughan, 
hvala vsem. Naj končam s citatom, ki 
ga pošiljam vsem prijateljem: »Razlika 
med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi 
je le v tem, da neuspešni vseskozi 
mislijo na tisto, česar se bojijo, uspešni 
pa na tisto, kar želijo doseči.«

Vsem želiva veliko uspeha! 

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

Glavni urednik:  Dr. Sándor Milesz
Uredniki: Valéria Kismárton, Zsuzsanna Petróczy, Kálmán Pósa, Sándor Rókás

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

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

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

Kolofon
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Trije dnevi, ki smo ji preživeli 
na hrvaški obali, so v meni 
prebudili občutke, ki se jih 

ne da opisati z besedami, zato si 
bom prizadeval na ta način opisati 
dogodke. Naj takoj na začetku 
povem, kako sem sploh prišel do 
tega potovanja. K skupini Forever 
sem pristopil julija, s pomočjo svoje 
sponzorke Tímee Steigervald in 
njene sponzorke Ivett Pruzsinszky. 
Resno sem mislim, ko sem dajal 
obljube; začel sem graditi svoj posel. 
V prvem mesecu se mi je pridružila 
mati mojega najboljšega prijatelja, 
potem pa še dva moja dobra prijatelja, 
v naslednjem mesecu pa še dva. In 
SKUPINA je krenila. Ker smo vsi bili 
začetniki v tem poslu, smo bili seveda 
pomoč naši višji liniji, Hajnalke Senk, 
ki nam je vseskozi pomagala. Naj se 
ji prisrčno zahvalim za vse; brez njene 
pomoči gotovo ne bi uspeli. Sredi 
avgusta sem dosegel raven supervisorja 
in se uvrstil na drugo raven Holiday 
relija, torej na to prekrasno potovanje. 
Takrat še slutil nisem, kaj vse skriva 
v sebi to podarjeno potovanje. 
Pomislil sem, da bomo po dolgem in 
neudobnem potovanju z avtobusom 
zasedli svoje hotelske sobe, potem pa 
poskusili uživati. Namesto tega sem 
ostal brez besed.

Prvo prijetno presenečenje nas je 
čakalo takoj po prihodu: elita FLP 
je stala pred hotelskimi vrati in 
nam izrekla prisrčno dobrodošlico. 
Drugo presenečenje je sledilo, ko 
smo skupaj s prijatelji zasedli svojo 
hotelsko sobo in odkrili razkošje, 
ki jo ponuja sam hotel (soba, 
okolica, razgled). Potem pa čudovita 

priložnost srečati in pogovarjati se 
z vodji, ki sem jih do takrat poznal 
samo z zgoščenk. Pogovarjali smo 
se kot stari prijatelji. Potem pa 
pravi šok: jedilnica, prvo kosilo, 
neverjetna izbira jedi. V sebi smo 
razmišljali, kakšno presenečenje 
nas lahko še čaka. Vendar je bil to 
le začetek. Sprehodili smo se do 
športne dvorane, ki je od hotela 
oddaljena približno dvesto metrov, 
kjer so nam predavali najboljši 
voditelji FLP, med drugim Katrin 
Bajri, Edit Siklósné, dr. Révész, dr. 
Anna Schmitz, dr. Terézia Samu, 
Ágnes Krizsó in József Szabó … in 
še bi lahko našteval. Tudi večer je 
minil v prijateljskem pogovoru s 
sestrskimi linijami, z višjimi vodji.

Naslednjega jutra smo nestrpno 
pričakovali dnevni program. Po 
neverjetno razkošnem zajtrku smo 
se spet namenili v dvorano, saj so 
organizatorji povabili same odlične 
predavatelje, kot je Adolf dr. L. Kósa, 
Róbert Varga, Aranka Vágási, Miklós 
Berkics in ne nazadnje Veronika 
Lomjanski. Številni predavatelji so 
poudarili pomen ravni supervisorja. 
Ponosni smo bili, ko so predavatelji 
stalno ponavljali, kako krasna stvar 
je, ko sedimo tukaj, in da je ta raven 
temelj naše prihodnosti, kakršen koli 
cilj smo si zadali. Verjemi mi, da 
sem bil neverjetno ponosen, ko sem 
izvedel, da sem v regiji med tistimi, 
ki so se uvrstili na drugo raven, edino 
jaz dosegel raven assistant managerja. 
Lepo je bilo s tem občutkom stati 
na odru. Po predavanjih smo bili 
vsi povabljeni na sklepni sprejem, ki 
so ga organizirali v posebni hotelski 

dvorani. »Kaj naj rečem? Res je bilo 
čudovito!  Potem pa smo prišli 
do tistega dela konca tedna, ki se 
ga ne da opisati z besedami, res ne. 
Skupaj smo se zabavali tisti z oznako 
petindvajset (tisti, ki so dosegli 25 
točk, in direktorji 25 front) in veliki 
vodje. Za organizacijo in izvedbo tega 
večera in celotnega konca tedna bi se 
rad zahvalil hrvaškem regionalnemu 
direktorju Lászlóju Molnárju. Naj 
povem še enkrat: ta konec tedna je bil 
resnično prekrasen.

Vem, da ti ni treba razlagati – tudi 
sam/-a se zavedaš –, da je bilo tudi 
tvoje mesto tam. Žal mi je, da se je 
iz moje skupine uspel uvrstiti »le« 
en par, saj so vsi delali zagnano in 
bi si zaslužili udeležbo na prireditvi. 
Prihodnje leto pa bomo gotovo tam 
z novouvrščenimi, mi gotovo. Naj 
povem, da nas je bilo iz skupine dr. 
Adolfa L. Kóse več kot sto. (Saj veš, 
Adolf, s svojo realizacijo se ti bomo 
oddolžili za to, da nam pomagaš 
in kažeš pot.) Dobro je bilo videti, 
kaj in koliko tudi drugim daje ta 
posel. Vrnitev domov je bila malce 
manj vesela; želeli smo si, da se ta 
konec tedna ne bi nikoli končal. Za 
popotnico smo dobili neverjetno 
količino energije in krasnega 
življenjskega občutka. Zabavali 
smo se, dobro smo se imeli, poleg 
tega pa smo se veliko naučili in 
napredovali. Za konec mi dovolite, 
da se zahvalim državnemu direktorju 
dr. Sándorju Mileszu, ki mi/nam je 
omogočil uvrstitev na to prekrasno 
potovanje. Gotovo veš, da imamo 
to prireditev le tu, v madžarski 
regiji, in da takega relija ni nikjer 
drugje po svetu. Našo iskreno 
hvaležnost bomo dokazali, če se nas 
bo prihodnje leto sem uvrstilo vsaj 
dvakrat toliko kot letos

Pogum vsem!

(*) – Tisti, ki so bili tam, razumejo! 
Preostali naj vprašajo.

ZOLTÁN BALOGH 
assistant manager

3 × 8 = 120?! (*)
Upam, da bom v času, ko boste prebirali te vrstice, že manager, 
saj si s skupino ob pomoči sponzorjev prizadevamo v tem 
mesecu doseči prav to raven. Ampak poglejmo, kaj se mi/nam 
je zgodilo v začetku meseca oktobra: »Holiday reli – Poreč«! 

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV



Blažene praznike in srečno novo leto 
želimo vsem gostom dvorca Szirák!
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