


Koha e Dhuratave
E mbani mënd atë filmin e para disa viteve, ku një burrë i ri kishte një 
telekomandë me të cilën mund të komandonte kohën? Më duket se  quhej 
’’Telekomanda”? Kur mendoj për të gjitha ato që po ndodhin në Forever, në të 
gjithë botën, do të doja ti merrja hua telekomandën dhe të ngadalësoja kohën 
që të kisha mundësi tju vizitoja juve çdo vit. Por mos harroni – ne mund të 
përdorim telekomandën edhe për të përshpejtuar kohën, për ti kaluar sa më 
shkurt momentet e vështira!

Sidoqoftë... nga përvoja ime kam vënë re se kur gjërat bëhen 
të vështira, ne bëhemi më modestë, të sjellshëm dhe mirnjohës 
dhe mendoj se edhe ju jeni dakort që këto janë cilësi të mëdha! 
Kështu ndoshta ne nuk kemi nevojë të përshpejtojmë kohën 
me këtë telekomandë. Ndoshta kemi nevojë për pak më shumë 
durim. 

Mbaj mend që njëherë kam lexuar një citat që thoshte: ”Lajmi 
i keq është që koha fluturon, lajmi i mirë është që ju jeni piloti i 
saj!”

Çfarë mendim i madh. Ne ndoshta nuk e komandojmë dot 
kohën, por ne kontrollojmë se çfarë bëjmë me kohën tonë. 
Megjithatë, ne e pranojmë se për disa nga ju nuk kanë arritur 
shumë gjëra  ose  jënë gjetur në situata të vështira. Cila do 
qoftë arsyeja, ne ju mbështesim me zemër dhe sinqerisht 
shpresojmë që sfidat tuaja janë të përkohshme dhe që 
shpatullat të jenë maft të forta për ta mbajtur barrën. 

Këtë Vit të Ri, lutja jonë për ju është: ndani talentin tuaj me të 
tjerët dhe të jeni të gatshëm ti frymëzoni ata kudo ku ju shkoni. 
Janë me miljona Partnerë të Biznesit Forever (FBO), staf, 
miq dhe familjarë në të gjithë botën që mund të jenë një forcë 
pozitive për mirë, nëse ne jemi të gatshëm të ndajmë me të 
tjerët gjithçka që kemi. E kuptoni, kjo është esenca e suksesit 
– kur ne jemi të gatshëm për të ndarë me të tjerët talentin 
dhe mundësitë tona. Ajo përmirson jetën e tyre dhe, nga ana 
tjetër, tonën. Nuk ka limit se çfarë mund të arrihet nëse jeni të 
gatshëm të ndani këtë mundësi me të tjerët. 

Është një kohë unike dhe speciale. Koha për të dhënë dhurata. 
Koha për të parë drejt qiellit me një ndjenjë mirnjohje për 

gjithçka që kemi. Koha për të ndihmuar. Koha për të shërbyer. 
Koha për të ndarë talentin tonë me të tjerë.

Faleminderit për kontributinn tuaj në 2016 dhe ne presim të 
punojmë dhe ndajmë mundësit me ju edhe vitin e 2017 dhe më 
tej! 

I juaji për jetë!

 

Rex Maughan
President, Drejtor i Përgjithshëm



START
Mbrriti viti 2017. Dhe pak ditë, dhe mbushen 20 vjet nga 
koha kur takova për herë të parë Rex Maughan. Ky takim 
jo i zakonshëm ndryshoi me një mrekulli të pa besueshme 
jetën time, të familjes time, të fëmijve të mij dhe gjithkujt 
tjetër që kam njohur gjatë këtyre 20 viteve. Njëzet vjet më 
parë në Europën Qëndrore Lindore startoi një mundësi e 
jashtzakonshme. Sigurisht Joszi Szabó që në atë kohë bënte 
prezantime, dhe falë punës të tij të vazhdueshme edhe pas 
20 vjetve ka rrjetin më të madh në rajon. E përshëndes nga 
zemra, për qëndresën që është për tu marë shembull, kjo 
është forca! Ti a do të mundesh që për 20 vjet të bisedosh me 
njerzit, ti mësosh dhe ndihmosh ata? 

Kjo është koha që Forever të startojë përsëri. Kemi nisur një 
raketë të re: pas 20 vjetësh kemi rritur përsëri xhiron me 10 %. 
Miki Berkics në formën e tij shpërthyese çdo ditë sjell në gara 
lojtarë të rinj dhe për çdo minutë jemi dhe do të bëhemi edhe 
më shumë. Këtu e ke vendin edhe ti. Po ndërtojmë një skuadër 
kampjone! Vit i ri, angazhime të reja. Jo vetëm angazhime, 
por edhe realizime! MLM-në e kanë shpikur për njerzit. Shumë 
shpejt do të jetë degë drejtuese e tregëtisë në botë. Forever 

ëshë sipërmarje e përsosur MLM, ndjeje që ëshë edhe e jotja! 
Ne kemi startuar. Mos u vono as një sekondë, eja me ne që të 
jesh mësuesi dhe drejtuesi i të tjerve.    

2017 në jetën e gjithkujt është një mundësi e re dhe e 
mrekullueshme. Një udhëtim plot gëzim, me punë, mirqënie 
dhe me harmoni. Merr vendimin e duhur edhe për këtë vit, që 
në fund të vitit ti thuash gjithkujt: ky ishte viti Kampion! Nuk ka 
dyshim se kështu do të jetë, por do të dëshiroja, që edhe ti të 
ishe pjesë aktive e këtij realizimi.

Të gjithve ju uroj një vit të ri të mrekullueshëm, qofshi të 
bekuar në familjen e madhe Forever!
Pëpara Forever!

Dr. Sándor Milesz
Drejtor i Përgjithshëm



Igen, igen, tudom, a legfontosabb dolog ez a te életedben 
is, egy Kincs! Mégis, ehhez képest hogyan élsz? Én is 
mindig ezt mondtam, hogy az egészség a legfontosabb 
kincsünk, mégsem ezen elvek szerint éltem… Lehet, hogy 
ezzel csak én vagyok így, de amikor egészséges vagy, 
akkor annyira egyértelműnek veszed, hogy ez neked jár. 
Mindezt teheted addig, amíg a sors be nem bizonyítja, 
hogy valóban mekkora kincs is van a kezedben, hogy 
mennyire hálás lehetsz azért, hogy számodra is adott ez! 

Én is így voltam ezzel, én is csak üres frázisként 
tekintettem a fenti mondatra egészen addig, amíg 
majdnem elveszítettem mindezt. Ekkor érkezett az életem 
egy fordulóponthoz, ekkor tettem fel magamnak először a 
kérdést: „Mi is az, ami igazán számít az életben?” A pénz, 
a hatalom, az elismerés? Neked mi a legnagyobb KINCS 
az életedben, gondolkodtál már ezen?

Próbáltam mindig a tőlem telhető legegészségesebben 
élni, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel. Korábban én is 
küzdöttem súlyfelesleggel, önértékelési gondokkal. Saját 
erőből, kitartásból sikerült elérnem a kitűzött célomat, 
megtartani azonban nem mindig sikerült. Úgyhogy 
kezdődött minden elölről. Egy rendszer hiányzott az 
életemből. Egy életmód.

Majd rátaláltam a C9 programra. A sors iróniája, hogy 
történt mindez akkor, amikor nem testileg, hanem lelkileg 
szerettem volna magamból kihozni a maximumot. 
Akkoriban elég nehéz időszakon mentem keresztül, és 
semmi másra nem vágytam, csak arra, hogy újra rátaláljak 
saját magamra, arra a nőre, aki ott van bennem, aki erős, 
szenvedélyes és kitartó.

Amikor végigcsináltam a programot, éreztem, ez az, ami 
kell nekem. Egy egészséges életmód program, amely bárki 

számára elérhető és teljesíthető. Hiszen lehetsz kezdő, 
haladó vagy élsportoló, a F.I.T. életmód minden esetben 
megoldást jelenthet. 

A sport számomra mindig fontos volt. Tizenhat évig 
kosaraztam, mellette kézilabdáztam, atletizáltam, 
spinningeltem, tájfutottam. Imádok újabb és újabb 
sportokat kipróbálni, mind a mai napig. Jelenleg a futás 
a nagy szerelem. Annyira feltölt, kikapcsol! Elképesztő 
számomra, hogy mennyi új ötletem támad ilyenkor, hogy 
hány és hány kérdésre találom meg futás közben a 
választ. 

A F.I.T. programok az életem részei lettek, a Vital5-öt 
pedig első perctől fogyasztjuk. Korábban is használtam 
étrend-kiegészítőket, de ezek a termékek teljesen másak, 
hiszen száz százalékig természetes alapanyagokból 
készülnek. Annyira jó érzés, hogy nyugodt szívvel és tiszta 
lelkiismerettel ajánlhatom őket, hiszen általuk csak hozzá- 
adhatok mások életéhez!

Nekem ezek a programok újra és újra azt adják, hogy 
megtaláljam saját magamat. Az arany középútban hiszek, 
abban, hogy semmit nem szabad, és nem is kell eltúlozni. 
A testednek és a lelkednek is szüksége van időnként arra, 
hogy csak vele foglalkozz, hogy feltöltsd - nekem ebben 
segít mindig ez a csodálatos program. 9 nap magamért, 
csakis magamért!

2015 novemberében, amikor először találkoztam a C9 
életmódprogrammal, még nem is gondoltam arra, hogy 
ez lesz a hivatásom. Hogy ebből akár pénzt is lehet 
keresni. Abból, hogy elmondom másoknak, hogyan tudnak 
boldogabb, egészségesebb, teljesebb életet élni. Mindig 
arra vágytam, hogy másoknak segítsek, hogy olyan 
hivatásom legyen, ahol másoknak értékeket adhatok 

MIT JELENT 
          SZÁMODRA    AZ EGÉSZSÉG?

„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi!” 
(Schopenhauer)
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az életéhez, hogy a személyiségfejlődés, a pozitív 
gondolkodás a mindennapjaim része lehessen, hogy az 
időmet én oszthassam be, hiszen az IDŐ=ÉLET!

És most már ez a jelenem, amiért mérhetetlenül hálás 
vagyok. Része vagyok egy fantasztikus csapatnak, a 
RING-nek, ahol a mentoraimmal (Márton Mónika, Bakos 
Barbara, Almási Gergely) nap mint nap azért teszünk, 
dolgozunk, hogy ezt a lehetőséget minél több embernek 
meg tudjuk mutatni, hogy minél többen kapjanak olyan 
eszközt, olyan lehetőséget a kezükbe, amivel meg tudják 
változtatni az életüket.

Úgy gondolom, hogy csak akkor lehetsz igazán boldog, 
ha a csodákat, amiket az élet tartogat neked, van kivel 
megosztanod, ha van egy csapat melletted, akik veled és 
neked örülnek, akikért dolgozni tudsz, ha egy támogató 
közeg vesz körbe, amely arra inspirál, hogy mindig jobb 
és jobb emberré válhass.

Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy nagyon sok 
ember számára tudtam utat mutatni. Egy utat, ami nem 
mindig könnyű, és lehet, hogy nem is mindenkinek való. 
De „akinek útja, annak nagyon az”! (Almási Gergely 
Senior és Eagle Manager)

Hiszem azt, hogy legyen bármilyen kihívás az életedben, 
mindig mindenre van megoldás, és mindig minden okkal 
történik.

Bármit, de tényleg bármit képes vagy elérni az életben, 
ha hajlandó vagy tenni érte, mindezt úgy, hogy közben a 
legnagyobb kincsedre, az egészségedre is vigyázol. 

Ilyés Andrea
Supervisor
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Évváltáskor ünnepel a Forever: 
ünnepli az elmúlt év eredményeit, 
készül az új év kihívásaira. 
Megköszöni az együttműködést 
azoknak, akikkel közös a múltja, 
akikkel együtt alakítja a jelenét, 
de már a jövőbe is tekint: az 
új generációra. A karácsony a 
sikerek elismerése mellett ezúttal 
is a gyerekek nagy napja volt, 
nekik különösen igyekeztek a 
kedvükre tenni a szervezők. 
Talán ott vannak köztük a jövő 
Gyémántjai is. 
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Műsorvezetőként a szokottnál is ünnepélyesebb hangulatban 
nyitották meg a napot Siklósné dr. Révész Edit és Siklós Zoltán 
Soaring Managerek. Az ő közvetlenségük, színpadi rutinjuk 
alapozta meg a hangulatot. 

Szép eredményekkel intünk búcsút 2016-nak, és köszöntjük 
a Forever Living Products Magyarország huszadik életévét. 
„Jó évet zártunk” – köszönti a vendégeket dr. Milesz Sándor 
ország- és régióigazgató. A régió 10, Magyarország 12, 
Budapest pedig 25 százalékos növekedést könyvelhet el. 
„2017 legyen a duplázódás éve!”

Először a Csendes éj hagyományos dallama csendült fel, majd az 
All I want for Christmas is You – ki tudta volna szebben énekelni 
ezeket a sorokat, mint Tóth Vera, aki – ki hinné – már tizen-
három éve lett a Megasztár című tévéműsor győztese. Ezúttal kis 
segítőket is kapott, a több mint 100 tagú Forever Gyermekkórus 
tette felejthetetlenné produkcióját. Ennyi gyermek egyszerre még 
sosem adott elő Forever rendezvényen, ám, mint dr. Milesz Sándor 
megígérte, hagyományteremtő volt ez az alkalom. 
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Csajkovszkij Diótörőjét sokan, sokféle 
feldolgozásban láthatták már. 
A Nektár Színház adaptációjában az a 
jó, hogy emberközeli, könnyen érthető 
módon meséli el a klasszikus karácsonyi 
történetet. Az elegáns balettszvit kedves 
kamaradarabbá alakult, de természetesen 
a látványos táncbetétek sem hiányoztak. 
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Nyáron indult el a Forever Kids Gyermek Egészséges Életmód 
programunk, és hála a Forever Üzleti Partnereknek, minden 
hónapban két-két gyermekintézményt tudunk támogatni céljaik 
megvalósításában. Most a szeptemberi és októberi pályázati 
forduló nyertesei vehették át csekkjüket:
Pilinyi Napraforgó Óvoda: 130.000 Ft, Varázsceruza Alapítvány 
Mesevár Tagóvoda, Miskolc: 140.000 Ft, COGITO ÁMK 
Dr. Krepuska Géza Általános Iskola, Somoskőújfalu: 124.000 Ft, 
Tesz-Vesz Óvoda, Monor - 150.000 Ft.

Természetesen a minősülések sem maradhattak el – gratulálunk 
mindenkinek, aki szintet lépett és/vagy Forever2Drive minősült lett.
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Még csak öt éves volt Edvin Marton, amikor először vett a kezébe hegedűt. Tizenkét 
évesen már a Moszkvai Szimfonikusokkal játszott… Azóta egyedi, szuggesztív előadás-
módjával arat sikereket Európában, Ázsiában és Amerikában egyaránt. Ezúttal a Forever 
Karácsonyi Parti közönségét varázsolta el. 

Az elmúlt öt év alatt több mint kétszáz produkcióval járta be a világot a Cirque de Monte 
Carlo, a kortárs cirkuszművészet egyik vezető társulata. Az ő előadásukban még egy 
klasszikus balett is szenzációs akrobatikus show-vá alakul, és a cirkusz műfaja is új 
dimenzióba kerül. Igazi látványos előadást kaptunk. 

„A karácsony a remény napja, egyúttal az az alkalom, amikor a bűneink 
megbocsáttatnak” – kezdte előadását Berkics Miklós Gyémánt Manager, majd 
azt javasolta, jövőre hozzon mindenki még egy embert a rendezvényekre, vagy 
ha lehetséges, inkább kettőt. „Ilyenkor elgondolkodunk, mit kaptunk év közben a 



családunktól, és a Forever-családunktól. Ne csak ebben 
a pár napban legyen a szívetekben karácsony, hanem az 
év 365 napján! Én bármikor találkozom veletek, az olyan 
mintha ünnep volna: rengeteg szeretetet kapok tőletek 
és igyekszem meghálálni. Szilveszterkor mindenféle 
fogadalmakat teszünk, amit általában nem tartunk 
be… Azt kívánom nektek, hogy ezúttal minden újévi 
fogadalmatok váljon valóra!” Miklós elénekelte a Piramis 
együttes gyönyörű, Ajándék című dalát. A dalt, amely 
egyidős egy világcéggel, amelyet úgy hívnak: Forever 
Living Products. „Kívánd, hogy mindig úgy szeresselek, 
ahogy szeretnéd, hogy szeressenek.” – zengte együtt a 
csarnok közönsége. Boldog karácsonyt, boldog új évet!

DR. MILESZ SÁNDOR, ORSZÁG IGAZGATÓ RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSE

A Forever Living Products Magyarország Kft. 2016. novembertől a DSA, 
Közvetlen Értékesítők Szövetségének a tagja.
1993-ban hozták létre a Közvetlen Értékesítők Szövetségét, hogy a magyar 
piacon is mielőbb ismertté és népszerűvé tegyék ezt a hazánkban akkor 
még új vásárlási formát. A Szövetség elsődleges feladata a közvetlen 
értékesítési szakma érdekképviselete, valamint az Etikai Kódex betartása. 
A magyar szervezet megalakulása óta tagja a 32 nemzeti szövetséget 
tömörítő Közvetlen Értékesítők Európai Szövetségének (European 
Direct Selling Association – Seldia), valamint az 59 tagországot számláló 
Világszövetségnek (World Federation of Direct Selling Associations – 
WFDSA) is.

A Szövetség működésének kiemelt célja továbbá, hogy:

·  a közvetlen értékesítés ágazatát megismertesse a nyilvánossággal,
·  tájékoztasson a közvetlen értékesítési forma előnyeiről,
·  képviselje és bemutassa azon cégeket, amelyek megbízható 
   partnerek a piacon.



Pa ujë nuk do të kishte jetë në Tokë, që e quajnë edhe 
planeti blu, sepse 71 përqind e mbulon uji (dhe nga kjo 
vetëm 2,5 përqind janë ujra të embla). 

Për ujë ka nevojë çdo qënie e gjallë, nga kafshët 
kulmin e ka meduza, ku 98-99 përqind përbëhet nga 
uji! 

Përmbajtja e ujit në trup ndryshon , me ndryshimin 
e moshës. Në qelizat vezore 96, tek foshnjat 80, tek 
të rriturit 70 ndersa tek të moshuarit 60 përqind e 
përbën uji. 

Përmbajtja e ujit në pjesë të ndryshme të organizmit 
është e ndryshme. Kështu në gropën e syve është 99 
përqind, në mëlçi 84, në tru 78 , zemra 77, muskujt 75, 
ndërsa kockat vetëm 22 përqind. 
.

PSE KA RENDËSI PIRJA E UJIT?  
Sepse uji ka disa role biologjike: 
- transporton lëndet ushqyese dhe oksigjenin tek 
qelizat e trupit
- dekontaminon: çon mbetjet tek mëlcia dhe veshkat 
- zbërthen vitaminat dhe ndihmon në thithjen e tyre 
nga trupi
- ta bën lëkurën më elastike
- mbron mukozën nga tharja
- çon sulfurin në kyçe dhe siguron elasticitetin e tyre
- formon cipën mbrojtëse për organe të rëndësishme 
të trupit. 
- nëpermjet djersitjes rregullon temperaturën e trupit 
- „shpëlan” veshkat,
- mbështet funksionimin e sitemit të imunitetit

TË DJERSITËSH 
ËSHTË MIRË!
„Gjëja më e mirë në jetë, 
është ta bësh njeriun të 
djersitë” – thoshte Edgar 
Allan Poe. Ka patur të drejtë: 
djersitja është një nga mënyrat 
më të mira për largimin e helmeve 
nga trupi, sepse me pikat e djersës 
largohen një numur lëndësh helmuese 
dhe mineralesh të rënda. Prandaj 
duhet bërë sistematikisht  lëvizje, 
duhet marrë me sport dhe me sauna!

SA UJË TË PIMË?
Trupi nuk mund të ruajë rezerva, nuk 
mund ta magazinojë ujin, prandaj 
sasia e humbur duhet kompensuar çdo 
ditë. Çdo ditë me urinimin, jashtqitjen, 
avullimin nga lëkura dhe frymëmarrjen 
humbasim 2-3,5 litra ujë. Kësaj i 
shtohen edhe faktorë të tjerë si për 
shembull me të qarit. Një vogëlsirë a 
e dini, që njeriu është i vetmi sisor në 
tokë që mund të qajë? Vetëm njeriu qan 
nga gëzimi dhe hidhërimi. Por lëngje, 
pra ujë mund të humbasim edhe duke 
shfryrë hundët, duke pështyrë, me të 
vjella apo heqje barku, me hemoragji 
etj. (Në rast sëmundje, nevoja pë 
marrje lëngjesh rritet) Përllogaritja e 
sasisë së duhur të lëngjeve bëhet sipas 
masës së trupit: tek të rriturit mesatarja 
është 35 ml/kg. Pa ushqim mund të 
durojmë edhe 4-5 javë, por pa ujë 
maksimumi vetëm 3-4 ditë!

SIMPTOMAT E SINJALIZIMIT TË 
RREZIKUT:
Për pakicë të lëngjeve nëtrupin 
tënd sinjalizojnë disa simptoma: 
ndjenja e etjes, dhimbje koke, humbje 
perqëndrimit, ulje rezistencës fizike, 
tharje gjuhës, tharje mukozës, tharje 
dhe humbje elasticitetit të lëkurës, 
paksohet urinimi dhe bëhet më e 
errët ngyra e urinës, ka shqetësime 
në tretjen e ushqimit, fillon kapsllëku, 
mund ulet tensioni dhe të bie të fikët. 
Kjo është një gjendje serioze, sepse 
thatsira afatgjatë e trupit çon në 
humbjen e mendjes dhe vdekjen nga 
etja! 

Edhe me humbjen e 2 
përqind të lëngjeve të 
trupit, fillon e lëkundet 
rezerva e ujit dhe ulet 
rendimenti fizik e 
shpirtëror. Në qoftë 
trupi humbet 5% të 
lëngjeve, atëhere fillon 
të përbëjë rrezik për 
trupin! 

Në serinë e shkrimeve tona 
që fillojnë tani duam të 
kontribuojmë me këshilla 
praktike që mund të jenë të 
dobishme në jetën e perditshme. 
Me çfarë do të mund të fillonim, 
përveçse me ujin që fillon çdo 
jetë – domethënë me atë sa ujë 
duhet të konsumosh. 

Të ndjehesh më mirë, të dukesh 
më bukur – për të arritur këtë, 
përveç produkteve të shkëlqyera, 
sigurisht kemi nevojë edhe për 
përpjekjet tona. Edhe revista 
jonë dëshiron që të ndihmojë për 
ndryshimin e vërtetë nëpermjet 
paketave të Foreverit që 
ndihmojnë dhe që kanë frymëzuar 
shumë për  ndryshimin e mënyrës 
të të jetuarit. 

baza e  
jetës

Uji: 
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ÇFARË TË PIMË?
Me përmbajtje lëngu 
mund të konsiderohet 
çdo lloj pije, lëngjet e frutave, 
pijet freskuese, çaji, kafeja madje 
edhe alkoli, por pijet me mbi 10% 
përmbajtje alkoli duhet konsideruar 
më shumë si minus sepse 
nëpermjet efektit diuretik të tyre, 
humbet edhe më shumë lëngje, nga 
sa pi prej tyre. 

PO KAFEJA BËN MIRË APO KEQ 
PËR SHËNDETIN? 

Fakt është se sasia e madhe e 
kofeinës e marrë njëherashi 
në sasi të mëdha (e pakta 
250 mg=5-8 filxhan kafe), 
ka efekt diuretik, por 
në qoftë se pi vetëm një 
filxhan kafe, ajo nuk të 
krijon humbje të lëngjeve. 

Por për ata që janë qejfli 
të kafesë, dhe që trupi u 

eshte mësuar me kofeinë, 
ata mund të mos kenë dhe 

aq pasoja. Është vënë re se ka 
një efekt freskues të pëlqyer edhe 
për funksionin e veshkave, dhe 
shprehimisht bëhet fjalë për një pije 
që mbron veshkat!

Problem serioz është ai që sot 
shumë njerëz kanë si lëng primar, 
pijet e sheqerosura në vend të 
ujit të pastër. Nga pikpamja e 
parandalimit të shëndoshjes dhe 
sëmundjeve kronike, një nga 
vendimet më praktike dhe më 
ekonomike do të ishte zëvendësimi 
i gjithë pijeve të sheqerosura me 
ujë!

UJË, UJË, UJË I 
PASTËR…

Natyrisht shumë 
rendësi ka pirja e ujit 

të pastër, pirja nga burime të 
pastërta dhe pa ndotje, sepse uji jo 
i pastër na shton edhe një problem 
tjetër. Por kur nuk ke mundësi ta pish 
direkt nga burime malore, atëhere që 
të ruash shëndetin duhet të kërkosh 
të sigurosh ujë sa më të pastër. 

SI I KE MUNDËSITË? 
Ujë nga rubineta: Për fat të keq nga 
industria dhe mbeturinat e tjera 
lumenjtë janë ndotur. Mendo vetëm 
sa ilaç rrobash derdhet nëper tubat 
e shkarkimit! Natyrisht sherbimi 
komunal i ujrave lufton që uji të 
pastrohet para se të vijë në shtëpitë 
tona. Prandaj e klorifikojnë për ta 
dizinfektuar, por klori bashkë me 
efektin dizinfektues ka edhe efektin 
e shkatërrimit të bakterieve të mira 
të florës së zorrëve! Rreziku i dytë 
i klorit është hyrja në reaksion 
kimik me vitaminat, prandaj uji 
i klorifikuar i çezmës dashur pa 
dashur na shkakton edhe mungesë 
të vitaminave. 
Uji i pastruar: është një pije e tillë 
që nëpermjet proceseve fizike 
largohen ndotjet (psh nëpermjet 
distilimit, dejonizimit, filtrimit etj).
Uji në shishe: ky vjen nga shumë 
burime, apo nëpermjet proceseve 
të pastrimit. Por për fat të keq disa 
nga këto marka, mund 
të jenë thjesht 
ujë çezme, 
ndoshta edhe 
pa ndonjë 
filtrim të 
thellë...

SI TA BËSH KONSUMIMIN E UJIT PJESË 
ORGANIKE TË JETËS TËNDE?

13+1 këshilla :  
1. Në mëngjez pasi të ngrihesh nga gjumi, pi një gotë 
të mirë me ujë! Në këtë moment pi edhe racionin e 
Aloes dhe kështu ditën do ta fillosh plot energji! 

2. Mba në shtëpi gotën më të madhe ujit që të mbajë 
400-500 ml ujë!

3. Para se të pish ndonjë pije freskuese, pi 2-3 gota ujë. 
Atëhere mundet të mos e duash më pijen e gazuar!

4. Gjithmonë mba afër një shishe me ujë! Vendose në vend të 
dukshëm !

5. Zgjidh një gotë të bukur, me humor, gotën apo shishen që të pëlqen! 
Edhe uji do të shijojë më shumë! 

6. Pas çdo urinimi, pi një gotë ujë! 

7. Përdor celularin! Programoje të bjerë alarmi çdo orë! 
Sa herë bie alarmi pi ujë! Ose programo një formular!

8. Nuk të shijon uji? Bëje më të shijshëm: hidhi pak limon, Joost, 
Pomesteen, përzieje me pak Fa apo Fabx, me Argi, apo pergatit një çaj 
Aloe Blosom Herbal Tea!

9. Vëzhgo njyrën e urinimit tënd – është mirë kur ka ngjyrë  pak të verdhë të 
venitur.

10. Po ke uri, pi një herë ujë! Kështu do ta kesh më të efektshme edhe ngrënien! 

11. Përdor pipat thithëse! Me ato pi më shumë se me gëlltitje. 

12. Merr me vete në punë 2 litra ujë dhe mos u nis për në shtëpi pa e mbaruar! 

13. Mba një ditar sa lëngje pi! 

+1. Jepi 2 gota ujë edhe trajtimit të lëkurës: pi, pastrohu, hidratohu dhe pi 
prapë! 

Dr. Renáta Szántó Szabóné
Mjeke pathologe, homeopate 

Eagle Menaxhere
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A rendezvény házigazdái már 
a bevezető tánccal sejttették, 
kitűnő lesz itt ma a hangulat. 
Ana Lomjanski Manager folytatja 
családja foreveres hagyományait, 
hiszen a Gyémántok, Veronika 
és Stevo már régen lefektették 
ennek alapjait. Siniša Blašković 
Manager pedig egész életét ennek 
a vállalkozásnak szenteli.  Rövid 
visszatekintés a kezdetekre, a 
megtett óriási lépésekre, a jelenen 
keresztül a cég fényes jövőjéig. 
Köszönjük a műsorvezetőknek, 
akiknek hála, ez a nap valóban 
különleges volt!
A Forever a múltban megalapozta 
kitűnő jelenünket, és ragyogó 
jövőnket is. - És ez a jövő azoké 
lesz, akik 1978 óta készen állnak 
önzetlenül terjeszteni a cég vízióját - 
mondta dr. Branislav Rajić, a Forever 
Szerbia területi igazgatója. Oklevelet 

adtunk át azoknak, akik a legtöbbet 
tették a fejlődésért, ugyanakkor túl 
kevés volt az idő ahhoz, hogy őszinte 
köszönetet mondjunk mindenkinek, 
aki segített eljutni az évfordulóig. 
Köszönjük ezt a fantasztikus tizenöt 
évet, várjuk az újabb jubileumokat, 
az újabb elért célok feletti örömteli 
hangulatot!
Vezetőnek lenni azt jelenti, hogy 
ha akció van, a csapat élén állunk, 
biztatjuk és célba vezetjük a 
társainkat. Dr. Milesz Sándornak, a 
Forever Magyarország és a délszláv 
régió ország igazgatójának volt egy 
víziója, miszerint a szerbiai csapat a 
balkáni fejlődés egyik alapköve lesz. 
És nem csalódott. A munkatársak 
hihetetlen munkát végeztek, 
megváltoztatták önmaguk és 
mindazok életét, akik eléggé bátrak 
voltak és hittek bennük. A vállalat 
világszinten követi a trendeket, 

fejlődik, mi pedig hisszük, hogy 
régiónk fontos szerepet fog betölteni 
a Forever fejlődésében, Európa e 
részében. 
Minden kezdet nehéz, de ha 
valaki lelkes, és olyan tapasztalt 
személyekkel veszi körül magát, 
akikben megbízik, akkor a siker 
nem maradhat el. Dr. Slavko 
Paleksić Manager, a Forever első 
szerbiai területi igazgatója röviden 
visszatekintett a kezdeti, időnként 
fájó, de mégis jóleső lépésekre, és 
az azt követő eseményekre. Múltunk 
alapjaira stabil jövőt építünk, mert 
tudjuk, ez a megbízható, tisztességes 
és átlátható működésű vállalat 
megad ehhez minden lehetőséget. 
Gratulálunk az évfordulóhoz, tudjuk, 
hogy a Forever, és vele együtt 

mindnyájan szép eredményekre 
számíthatunk. 
A folytatásban az új Supervisorokat 
és Assistant Managereket 
ünnepeltük. A jövő a bátor és 
határozott munkatársaké, és ti pont 
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ilyenek vagytok!
Az Eagle Manager szint 
egyszerre kihívás és presztízs. 
A viszonylag új pozíció nem 
csak az elért szintet, hanem a 
stabil üzleti partneri hálózatot, 
az új munkatársak folyamatos 
bevonását és ezek bizalmát, és 
ennek megfelelően fantasztikus 
pénzügyi kompenzációt, csodálatos 
utazásokat, a célok elérését 
és az álmok megvalósulását is 
jelenti. Köszönetet mondunk 
magyarországi vendégelőadóinknak, 
a fiatal házaspárnak, Zachár Szűcs 
Izabella és Zachár Zsolt Senior Eagle 
Managereknek kitűnő előadásukért, 
és azon meggyőződésükért, hogy az 
Eagle Manager szint bárhol elérhető, 
csupán hit, lelkesedés és odaadás 
szükséges hozzá. 
Dallal, zenével és tánccal, csodálatos 
színpadi produkciójával a közép-
európai császári udvari bálok 
hangulatát idézte fel a budapesti 
Operettszínház vidám csapata. 
Köszönjük a vendégművészeknek a 

fantasztikus élményt, reméljük, lesz 
még sok-sok alkalom arra, hogy 
Belgrádban köszöntsük őket!
A több mint két évtizedes tanulás 
és tapasztalatszerzés után példás 

üzleti partnerként és elismert 
kolléganőként dr. Marija Ratković 
a Foreverben találta meg az 
elismerést, és az elégedettséget. 
És ez mit sem változott az elmúlt 
évek alatt. Nincs a Forever 
marketingtervében olyan ösztönző, 
amit ne teljesített volna, és ma is 

ugyanolyan lendülettel dolgozik, 
mint az első napon. Hogy mi 
ösztönzi? A kitűzött célok, a 
segítségnyújtás a munkatársainak, 
a marketingterv nagyvonalúsága. 

Marija pedig ezekhez adta hozzá a 
cég iránti hűséget, a felelősséget, a 
bizalmat és a kitartást. Az egyetlen 
személy, aki képes megváltoztatni 
téged és hozzáállásodat, az te 
magad vagy!
- A Forever Living Products életem 
és küldetésem - mondotta Marija 
Buruš Zafír Manager, aki férjével, 
Boškóval majd húsz éve letette 
voksát vállalatunk mellett. A küldetés 
pedig akkor teljesül, ha általános 
elégedettséggel jár, így a jövő 
nemzedékei tovább gondozzák és 
fejlesztik azt. Így aztán Boško és 
Marija lánya, Aleksandra, vejük, 
Bogdan valamint unokáik, Maša és 
Teodora gondoskodtak arról, hogy 
a Buruš és a Petković családban 
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Hagyomány, minőség, 
bizalom, lojalitás, elégedettség, 
elkötelezettség… Köszönet az 
első tizenöt évért, előttünk pedig 
újabb feladatok és célok állnak. 
Hajrá, FOREVER!

SUCCESS DAY SZERBIA



-

a Forever életstílussá és 
feladattá váljon, és az értéke-
ket átörökítsék. A családból 
már három nemzedéknek 
köszönjük, hogy a Forever 
Living Products az életük 
részévé vált! Életüket az 
üzletnek szentelték, és sikerrel 
jártak. Új Managereink: dr. 
Predrag Radivojević, Nataša 
és Veroljub Klarić, valamint 
Mileva és Milosav Milenković. 
Őszintén gratulálunk, éljék 
továbbra is a Forever életstílust!
Az első lépés a legfontosabb, 
legnagyobb és persze a leg-
nehezebb is. Éppen ezért 

megérdemli az elismerést. 
Gratulálunk az új Assistant 
Supervisoroknak, akik 
megtették vállalatunk 
marketingtervének első 
lépését, kívánjuk, lépjenek 
mihamarabb további 
szintekre!
A Foreverrel a csúcsra! 
Egészben egyszerű, viszont 
ebben az üzletben a munka 
nem lehet a második helyen. 
Minél nagyobb a kezdeti 
küzdelem, annál édesebb a 
későbbi siker. Munkatársak 
egész hadserege bízott már a 
kezdetek kezdetén Veronika 
és Stevan Lomjanski újvidéki 
Gyémánt Managerekben, akik 
emberfeletti erővel építet-

ték a Forever birodalmat, 
közben elnyerték követőik 
bizalmát is. Ezzel a bi-
zalommal épült ki Szer-
biában az a munkatársi 
struktúra, amelyről hama-
rosan egész Európában, 
de talán még világszinten 
is hallani fogunk. Köszön-
jük Veronika és Stevo 
a Forever életérzést, az 
általatok teljesített külde-
tést és követett jövőképet, 
amelyet már két évtizede 
folyamatos növekedés, 

fejlődés és általános 
megelégedettség mel-
lett terjesztetek!

Dr. Branislav Rajić
Forever Living 

Products Szerbia 
területi igazgató 
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A már ismert munkamódszerekhez társult 
új termelési program és új technológiák 
úgynevezett „nyertes kombinációt” 
jelentenek minden üzleti partner számára, 
hogy a Forever segítségével egy új jövő 
felé induljanak el – mondta dr. Branislav 
Rajić, a Forever Szerbia területi igazgató-
ja. Termelési programunk által világszerte 
felismerhetőek vagyunk. A tökéletes mar-
ketingterv és a termékek a világ legismer-
tebb brandjei közé sorolják a Forever 
vállalkozást. Akár italainkról, étrend-
kiegészítőinkről, tisztálkodási cikkeinkről, 
kozmetikai termékeinkről vagy üzleti 
csomagjainkról beszélünk, mindegyiket 
a csúcsminőség jellemzi. Ez a minőség 
jelentkezik a felhasználói tapasztalatok-
ban is, és ezeknek a személyes tapasz-
talatoknak a terjedésével párhuzamosan 
terjed a Forever jelszava is: szebb 
kinézethez és jobb közérzethez segíteni 
másokat. Köszönjük Siniša Blašković 
Manager vendégelőadónknak a Forever 
Living Products termékpalettát bemutató, 
kitűnő előadását!
„Mit keresek én a Foreverben? Volt egy 
ajánlás, aztán egy üzleti értekezlet, majd 
egész sor információ… ezeket követték 
az utazások, a találkozók, a munkatársak 
közötti pozitív hangulat. Megkezdődött a 
Forever életstílus” - mondta el Snežana 
Skalušević Supervisor. „A megelégedett-
ség tükröződik mások segítésében, az 
üzleti élet víziójában. Hogyan tovább? 
Egyszerűen folytatni kell mások támoga-
tását abban, hogy megváltozzék az egész-
séggel és az élettel kapcsolatos szemlé-

letük. Ez minden Forever Üzleti Partner 
kötelessége.” Snežanának további sikeres 
utat kívánunk a manageri szintig, és onnan 
még sokkal-sokkal tovább is! 
Ha a „kellene” helyett már „kell” szerepel, a 
siker is megjelenik. A siker ugyan kételyeket 
is támaszt, de a kételyek legyőzhetők hittel, 
folyamatos munkával és azzal a tudattal, 
hogy segítünk önmagunkon és másokon. 
Nyitottnak lenni azt jelenti, hogy megnyit-
juk önmagunk előtt a változás felé vezető 
utat. Napjaink legsikeresebb üzletemberei 
meggyőződéssel állítják, hogy a hálózati 
marketing a jövő üzlete. Novica Čarapić 
Supervisor megélte és túlélte a változás 
első hullámait. Továbbra is a személyes
félelmek legyőzésének és a jobb időgaz-
dálkodásnak a módszerét követi, így 
céljai sokkal világosabbá váltak. Novica, 
köszöntünk a Foreverben! 
A Forever Living Products vállalatnak 
„neve van”, és mi büszkék vagyunk rá! 
„Ez a név ajtókat nyit meg előttünk” - 
hangsúlyozta előadásában Nebojša 
Knežević Senior Manager. Az országok-
ban, ahol élünk, óriási piaci lehetőségek 
adottak, így e nemzetközi brand segítsé-
gével a jelenleginél sokkal többet és job-
bat érhetünk el. A jobb élet mellé a vállalat 
olyasvalamit nyújt, amit a mai világban 
nem sok helyen élvezhetünk, ez pedig a 
lehetőség! Ez a lehetőség azért is egyedi, 
mert nincs szükség kezdőtőkére, és a 
legjobb tudásunk szerint vezethetjük az 
üzletet. És ha netán akadályba ütközünk, 
mindig ott a szponzor, aki segít a prob-
léma kezelésében.

A siker relatív, és adottak a hozzá vezető 
lépések: tapasztalatokat szerezni vállala-
tunk termékeiről, a kitűzött célok eléréséhez 
szükséges döntéseket meghozni, valamint 
rövid-, közép- és hosszú távú feladatokat 
tartalmazó megvalósítási tervet készíteni. 
„Ha összerakjuk ezeket a láncszemeket, 
majd folyamatosan követjük célunkat, 
egyszerűen sikerre vagyunk ítélve.” 
Sonja Knežević Senior Manager a sikeres 
üzletasszony, édesanya, nagymama, 
háziasszony és szakember élő példája. 
Lépésről lépésre haladj, és a siker nem 
marad el! Köszönjük a kitűnő előadást.
Miben különböznek a minőségi emberek 
másoktól? Mitől mások a sikeresek, mint 
a kevésbé sikeresek? Mi az, ami miatt 
valaki akár egy bénító baleset után is képes 
fejlődni, míg mások örökre leblokkolnak? 
A titok kulcsa a hozzáállás. Mind a magán-, 
mind az üzleti életben jövőnk azon múlik, 
pozitív vagy negatív-e a hozzáállásunk. 
Az, hogy hogyan látjuk a világot, mélyen 
bennünk gyökerezik, ezért a körülmények 
lehetnek a legjobb barátaink, de ugyan-
akkor ádáz ellenségeink is. A hozzáállá-
sunkon múlik jelenünk és jövőnk is. 
Dr. Marija Ratković tizenkilenc éve tagja a 
Forevernek. A cég megváltoztatta az életét, 
új értelmet adott neki. Elégedett-e dr. Marija 
Ratković a hozzáállása alapján történt 
választással? Ítéljék meg ezt önök, tizenki-
lenc évnyi Forever-élet alapján!

SUCCESS DAY 

         PODGORICA
A Forever Living Products stabil vállalkozás Montenegróban. 

 2016-ban két számjegyű forgalomnövekedést jegyezhetünk, 

és ez a növekedés valójában már néhány éve tapasztalható. 

Köszönet mindenkinek az újabb sikeres évért és a közösségért!

Dr. Branislav Rajić
területi igazgató

Forever Living Products Szerbia



Nagyrészt mindig is egészségesen 
táplálkoztunk, de amióta két 
kisgyerekünk van, különösen ügyelünk 
erre. Úgy gondolom, fontos, hogy 
megtanulják, mi az, amit jó enni, és 
mi az, amit nem. Gyerekként nyilván 
szeretik a csokit, a cukrot, de a mi 
felelősségünk, hogy milyen szervezetük 

lesz felnőttkorukban, a nagyipari 
élelmiszergyártás mennyire hagy 
nyomot rajta. Az első, amit lecseréltünk, 
az a fehérliszt és a kristálycukor volt. 
Bendegúz és Kincső szerencsére 
eleve kevés kenyeret fogyaszt. Egy 
időben magam sütöttem nekik az 
egészségesebb változatokat…

Általában két-három napra főzök, 
nem szeretem kidobni az ételt. 
Húsfélékből főként szárnyasokat és 
halat fogyasztunk, de olykor előfordul 
nálunk vadhús is. Nagy híve vagyok a 
bio alapanyagoknak, a legszívesebben 
termelői piacokon vásárolok, de magam 
is termesztek zöldséget a teraszon. 

Férjemmel, Varga Róberttel mindketten 
többször is elvégeztük a C9 programot. 
Kezdetben volt, hogy nem sikerült 
végigvinni, de ennek az volt az oka, 
hogy a döntésem nem volt elég szilárd, 
így könnyen elcsábultam. Azóta 
azonban már ötször-hatszor sikerült. 
Érdekes, hogy nagy kávéfogyasztó 
vagyok, de a program után egyáltalán 
nem kívántam. Ugyanígy történt a 
szénhidrátokkal is…

Először a C9 segítségével történt 
meg, hogy nemcsak elértem az ideális 
formámat, de meg is tartottam. Amire 
még nagyon jó volt nekem a program, 
az az energetizálás. Még a sport is 
jobban ment azokban a napokban!
 
A C9 és az F15 programokhoz tartozó 
munkafüzet receptjeiből több ételt is 
kipróbáltunk már. Ezek közül most egy 
gyorsan összedobható, egészséges és 
tápláló fogást kínálok nektek. 
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MAGAZINUNK ÚJ ROVATÁBAN 
MINDEN HÓNAPBAN ELLÁTOGATUNK 
EGY ÜZLETI PARTNER OTTHONÁBA, 
HOGY MEGKÓSTOLJUK KEDVENC 
EGÉSZSÉGES ÉTELÉT AZ F15 PROGRAM 
RECEPTJEI KÖZÜL. JANUÁRI VENDÉG-
LÁTÓNK: VARGA-HORTOBÁGYI TÍMEA 
GYÉMÁNT-ZAFÍR MANAGER.
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Szponzor: Visnovszky Ramóna 
& Bognár Gábor

Felsővonal: :Bezzeg Enikő, 
Schwarz Éva, Herman Terézia, 
Vágási Aranka és Kovács András, 
Berkics Miklós, Szabó József

Az Egerben élő táncpedagógus, 
sportedző és zumba-instruktor 
tizenöt éve neveli egyedül 
nagylányát. Forever üzletét a 
munkája mellett építi. 

Marcsi 2004-ben hallott először a 
Foreverről. Kezdésként egy Siker 
Napra hívták, ám nem érezte jól 
magát. „Önbizalomhiányos, rossz 
lelkiállapotban lévő, egyedülálló 
anyuka voltam. A csillogás nem volt 
realitás számomra, sikítva rohantam jó 
messzire a Forevertől…”

Négy év múlva Marcsi munkakeresés 
közben összetalálkozott Visnovszky 
Ramónával. „Ő is bemutatta nekem 
a Forevert, de visszautasítottam a 
szokásos „én nem vagyok olyan” – 
szöveggel. Apukámnak vásároltam 
néhány terméket és ajánlásokat 
adtam, gondoltam, ezzel letudom 
a kötelező penzumot, és nyugtom 
lesz. Nemsokára hívott Rami, és nagy 
meglepetésemre örömmel újságolta, 
milyen szuper ajánlásokat adtam. 
Tízből tízen szeretnének vásárolni, és 
hálásak amiért gondoltam rájuk. Én 
meg azt hittem, hogy még az utcán 
sem akarnak majd megismerni! Rami 
ekkor rákérdezett, nem akarom-e 
komolyabban csinálni. Akartam, így 
belevágtunk!”

JORDÁN MÁRIA    
MANAGER
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A TUDÁST 
MEG KELL 

OSZTANUNK 
MÁSOKKAL



Fél év alatt Marcsi megszerezte a 
Supervisor minősítést, az Assistant 
Managerről banális mennyiséggel 
maradt le.  „Széthajtottuk magunkat, de 
nem volt elég.” Akkor ismét megszakadt 
a lendület. Csak fokozta a gondokat, 
hogy Marcsi munkahelye is, albérlete 
is megszűnt, ahogyan ő fogalmaz: 
„vákuum alakult ki az életemben. 
A Forever sem érdekelt.”  A hullám-
völgyből a zumba rántotta ki, igazi 
szenvedéllyé vált Marcsi életében. 
2011 elején létrehozta a csoportjait, 
és egyre többen jártak hozzá. 
„Amit megtámogatnak az égiek, az 
észrevétlenül megy a maga útján, 
nincsenek döccenők, kérdőjelek. 
Akkor kerültem a helyemre.”

Ezen a ponton azt hihetnénk, a Forever 
már nem bukkan fel Marcsi életében, 
hiszen a szakmájában megtalálta magát, 
karrierje felfelé ívelt, önbecsülése 
visszatért. „Épp ez a pozitív változás, 
személyiségfejlődés adott később 
újra lendületet az üzletépítéshez. A 
termékekben mindig is hittem, és 
használtam azokat. Viszont jó pár évig 
egyfajta tartózkodás, szorongás volt 
bennem. Nem akartam összekeverni 
a zumbát és a Forevert, nehogy áru-
kapcsolásnak érezzék a tanítványaim.

Aztán történt valami. Marcsi óráin egy 
másik Forever Üzleti Partner kezdte 
ajánlani az üzletet és termékeket a 
vendégeinek. „Először iszonyú rosszul 
esett, hiszen tudta, hogy foreveres 
vagyok. Aztán azt mondtam magamnak: 
nem másokra kell neheztelni, szedd 
össze magad, és hajrá! Elkezdtem 
konkrétabban és hangosabban 
beszélni a termékekről. Ráébredtem, 
hogy rengeteg ember van körülöttem, 
akik imádnak, szeretnek, én is őket. 

Ha valóban jót akarok nekik, akkor 
miért tartom magamban a hasznos 
információkat? Nem eladásról, 
terméktukmálásról van szó, csak 
mesélnem kell arról, amiben hiszek. 
Ha valamiről meg vagyunk győződve, 
hogy jó és működik, akkor ezt a tudást 
nem eltitkolni, hanem megosztani kell 
másokkal. Ez az igazi felelősség!”

Marcsi saját példájával tudott érvelni,  
elsősorban a termékeknek és a moz-
gásnak köszönhetően. Vallja, hogy 
a mozgás nem úri passzió, hanem a 
testünk életben tartásának alapja. 
Ahogyan nőtt a vendégek száma 
és bővültek a csapatai, úgy vált ő is 
mértékadóvá. „Láttam, hogy hitelesnek 
tartanak, hogy adnak a véleményemre. 
Vezetőjükként tekintettek rám, s ez 
bizony nagy felelősség. A „konkurencia” 
megjelenését követően komolyabban 
vettem az üzletet.  Megszólítottam a 
lányokat, mélyebben foglalkoztam a 
problémájukkal, informáltam őket, 
közben sokat tanultam és képeztem 
magam. Egyre több tanítványom 
kezdte használni a termékeket, és 
ezzel párhuzamosan alakult belőlük a 
csapatom is.”

Ahogyan sokszor megfigyelhető: azok 
lesznek igazán sikeresek a Foreverben, 
akiket a környezetük az élet egyéb 
területén is becsül, és ezt a tőkét 
képesek konvertálni.  Szakmai élet és 
hálózatépítés kölcsönösen erősítette 
egymást Marcsi esetében is. Ugyanakkor 
a Manager szint a közelmúltig váratott 
magára. „Nem egy csettintésre lett 
meg. Mert nem nyomtam rá senkire a 
termékeket és az üzletet. Fontosabbnak 
tartottam a személyes törődést, az 
őszinte odafigyelést, amire manapság 
nagyon kiéhezettek az emberek. 

Nagyra tartom a vendégeimet, az 
üzlettársaimat, és igyekszem őket nap 
mint nap emlékeztetni az értékeikre. 
Lehet, hogy sok idő és energia, de 
leírhatatlan érzés látni, ahogy kinyíl-
nak, mint bimbóból a virág.”

Most, hogy a szintlépés mégiscsak 
megtörtént, Marcsi vajon miként tekint 
erre a sikerre? Végállomásként vagy 
csupán egy állomásként a sok közül? 
„Megelégedettséget jelent, bár soha 
nem ez volt a cél. Nem karrierre vágyom 
vagy meggazdagodásra, inkább 
szeretném megerősíteni és bővíteni 
a csapatomat, minél több emberhez 
eljutni és „hirdetni az igét”. Segíteni 
szeretnék.” Marcsi kedvenc mondása: 
„Minden úgy van, ahogy lennie kell.” 

Ma már hálás a mélypontokért, hi-
szen ezek formálták a személyiségét.
 „A nehézségeinket, a leckéket 
mi kaptuk, és nekünk kell velük 
megbirkóznunk. Mindig jönnek próbák, 
de ha a problémákat megoldandó 
feladatnak tekintjük, akkor nem 
megbetegszünk, hanem megerősödünk. 
Kiegyensúlyozottság, nyugalom, alázat, 
türelem, szeretet, önbecsülés - ezeket 
a mai jellemzőimet egykori önmagam 
egyáltalán nem ismerte, ahogyan az 
őrült, bevállalós, szórakoztató, bohém 
énemet sem. Kicsi a csapatom, de 
ütős. Olyanok, mint én, nagyon büszke 
vagyok rájuk. Raminak pedig nagyon 
hálás.

Amikor beledobunk egy követ a 
tóba, az hullámokat vet… így hatunk 
egymásra is. Ha csak annyit tudok tenni 
az életemmel, hogy sok-sok hullámot 
gerjesztek a környezetemben, már 
azt mondom: bőven megérte a sok 
erőfeszítés és változás!”

JORDÁN MÁRIA    
MANAGER
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Bara Imre
(szponzor: Bara Imréné & Bara Imre )

Berecz Botondné & Berecz Botond
(szponzor: dr. Szénai László)

Bubanj Nenad & Tufegdzic Ivana
(szponzor:  Natasa Tapavica & Ilija Makojevic)

Grundfelder Norbert
(szponzor: Berkics Miklós )

Györe Zoltán
(szponzor: Zubikné Farkas Mónika & Zubik Pál)

Istokné Horváth Ildikó & Istok Ferenc
(szponzor: Donkó Zoltánné & Donkó Zoltán )

Knábel Norbert & Knábelné Nagy Katalin
(szponzor: Huszti Erzsébet  & Pálkövi Tamás )

Pintér Tünde
(szponzor: Leveleki Anita)

Arbanas Predrag
Bencsik Irén
Berente Ilona

Bogdán Noémi Gyöngyi
Bogdanovic Natalija

Bővíz Piroska Beatrix
Danyi Gábor

Franka Józsefné
Frey Lajos

Gajdobranski Marijana
Gerván Csaba Etele

Gyulainé Kondész Erika
Hegedűs Kinga

Hermesz Rita
Juhászné Kovács Judit

Józan Viktória
Keller Zsuzsanna

Kerekné Nagy Erzsébet
Kis Gabriella

Komondi Julia
Légrádiné Eichemer Mária

Németh Anikó
Nikolic Ugljesa

Olasz Etelka
Pénzes Jánosné

Petró-Fazekas Melinda

Prettl Nándor
Somogyiné Kovács Ágnes Csilla

Szakács-Módos Eszter
Szilágyi Enikő

Szolga Bernadett
Tanics Zsolt

Tihanyi Zoltán Pál
Tóth László

Vuckovic Bozidar
Vörös Tamás

Wojtovicz Hajnalka

A Forever egyre jobb és nagyszerűbb.

Január elsejével lépett hatályba az új szabály, amely alapján minden országból - ahol üzletet építesz 
- beszámíthatod a global kartonpontjaidat ahhoz, hogy szintet lépj és elérd a Supervisor, Assistant 
Manager, Manager szintet függetlenül attól, mi az anyaországod!
Szeretnétek még többet? Habár ez az Üzletpolitikai módosítás január elsejével lépett hatályba, úgy 
döntöttünk, hogy már a decemberi cc-ket is beszámítjuk a szintlépésetekhez!
Most már semmi sem állhat a globális üzletépítésetek útjába! 

#DiscoverForever                                                                         További sikeres hálózatépítést kívánunk!
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Ha szeretnétek valamit 
elérni, először is valaki 
kell, hogy váljon belőletek. 
Amennyiben teljes szívből 
szeretnétek élni a Forevert, 
első lépés az, hogy váljatok 
Managerré.

Mindenki el tud érni 
sikereket, ha van pontos 
célja és ha átadja magát 
a cél elérésének. Amikor 
mindenki leül, te állj 
egyenesen.

Minden úgy van, 
ahogy lennie kell.

Jó dolgok azokkal történnek, 
akik hisznek, még jobbak 
azokkal, akik türelmesek, 
és a legjobb dolgok pedig 
azokkal történnek, akik nem 
adják fel.

 Dr. Saša Avakumović
(szponzor: Dr Predrag Radivojevic)

Jordán Mária  
(szponzor: Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor)

Danko Šimac & Lucija Šimac
(szponzor:  Stjepan Belosan & Snjezana Belosa)

Nataša Tapavica & Ilija Makojević
(szponzor: Boro Ostojic & Mara Ostojic)



Szponzor: Szabó Nikoletta 
és Szabó György
Felsővonal: Klaj Ágnes, 
Bezzeg Enikő, Schwarcz Éva, 
Sebők Judit, Láng András és 
Hajcsik Tünde, Bakó Józsefné 
és Bakó József, Fekete Zsolt 
és Ruskó Noémi, Leveleki 
Zsolt, Herman Terézia 
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Gyorsan gondolkodik, gyorsan beszél, lendülete 
egyedülálló. Árad belőle az energia, a tenni akarás. 
Mindenki ismeri, ha nem a színpadról, akkor a sport-
életből vagy a televízióból. És ha szerencséje van, 
eltalálja, hogy épp neki köszön, vagy Györgynek, az 
ikertestvérének. Szabó Péter igazi küzdő, ahogy egy 
sportemberhez illik. Ám ezt sem adták ingyen. 

SZABÓ PÉTER   
Eagle Manager és a 
Global F.I.T. csapat tagja

ITT A SIKER EGYENLŐ 
AZ ALÁZATTAL



Amikor elkezdtem ezt az üzletet, nem igazán jól álltam hozzá. 
A pénzügyi helyzetemet akartam rendbe tenni, és ehhez na-
gyon kecsegtető volt a Forever lehetősége. Csakhogy az egóm 
akadályozott abban, hogy „be is menjen az infó”. Voltak szép 
eredményeim, de amit felépítettem, az összeomlott újra és újra. 
Mígnem egyszer elmentem egy tájékoztatóra, és azt láttam, hogy 
hétköznapi emberek sokkal előrébb tartanak, mint én. Azt mond-
tam, elég ebből a megjátszásból, és az álarcból, amit felvettem a 
média által, inkább rendbe kéne tennem az életemet. Ha ők meg 
tudták csinálni, akkor nekem is sikerülni fog. Megértettem, hogy 
ez az üzlet a lelkünkből működik igazán eredményesen. Össze 
akartam szedni magam, mert sokkal többet mertem elképzelni 
magamnak, magamról ebben az üzletben, mint amit produkáltam.  

Nehéz lehetett ez a szembesülés…
Azt éreztem, le kell győzni magamat újra. Kezdtem rendbe tenni 
magam, több száz könyvet elolvastam, rengeteg hanganyagot 
meghallgattam, írtam egy verseskönyvet és önszuggessziós cédét 
készítettem. Kialakult bennem az a vágy, hogy gondolatokat 
ültessek el az emberekben, amitől jobb lehet az életünk. Persze ezt 
hosszú érési folyamat előzte meg. 

Harmincéves elmúltál ekkor. Hogyhogy nem voltál még érett?
Hogy ezt megértsd, tudnod kell, hogy az életemben történt egy 
tragédia: tizenkét éves koromban meghalt az édesapám. Bevitt 
minket edzésre, ő kint focizott, mi bent edzettünk, és egyszer csak 
megálltunk és összenéztünk az ikertestvéremmel, Gyurival. És 
akkor szóltak, hogy apátok rosszul lett. Nem tudták megmenteni. 

Ez mély traumát okozott mindkettőnkben. Gyuri nagyon agresszív 
lett, amit kezelni is kellett, én meg pont az ellenkezője: elfolytottam 
magamban mindent. Megrekedtem egy 12 éves gyerek szintjén. 
Mindenkivel rivalizáltam, versenyeztem, frusztrált voltam és 
pótanyát kerestem.  A volt feleségemmel való kapcsolatom segített 
rendbe hozni mindezt, úgy alakult, hogy azóta már nem vagyunk 
együtt. Viszont mindez kellett ahhoz, hogy harminchat éves 
koromban utolérjem magam belül, változtassak a hozzáállásomon 
és igazán sikeres lehessek ebben az üzletben. 

2015 óta folyamatosan felfelé menetel a csapatod, a régióban 
igen jól álltok.
Igen, elég jól alakulnak a dolgok. Ez nem az én zsenialitásom, 
inkább a remek csapatomnak és a hatékony szisztémának 
köszönhető, amivel dolgozunk.  Szabó Nikoletta sógornőm a 
szponzorom, vele és ikertesómmal dolgozunk; ők nagyon sokat 
tesznek hozzá ehhez az eredményhez. Siker Csapatnak neveztem 
el magunkat. Itt egytől egyik jó emberek vannak. Mindenkinek 
megvan  a kihívása az életében, és ezért keményen dolgoznak.  

És azóta nincs már visszaesés?
Nincs, és nincs kapkodás, frusztráció sem. Minőségileg 
változott az életem. 2016 májusában sikerült elérni az Eagle 
szintet, és most ott tartunk, hogy húsz pont hiányzik a követ-
kező Eagle-höz. Úgyhogy a hajóút már megvan, 2017-re a terv 
az, hogy még minőségibb segítséget tudjak nyújtani, még haté-
konyabbá tenni a működésünket. Itt a siker egyenlő az alázattal. 

Hát ez a mondat tényleg messze van attól, ahogyan először 
kezdted…
Teljesen az ellentettje. Akkor egóból mentem, most pedig azok 
vannak fókuszban, akik úgy döntenek, hogy velem tartanak. 
Az ő céljaik fontosak, én meg azokat szolgálom. 

Egészséges önbizalom azért csak kell…
Az más. Önbizalom az, ha tudod. Egó az, ha bizonyítani akarod. 
Nekem nagyon megtisztelő, ha felmehetek a színpadra, de már 
nagyobb öröm, ha a csapattagjaimat láthatom ott. 

Üzleti szinted szerint Manager vagy. Tervezed a továbblépést? 
Pontokban most is meghaladom az átlagos manageri 
teljesítményszintet. Korábban azt gondoltam, ez egy munka. 
Ma már sokkal több annál: imádok azokkal együtt lenni, akikkel 
dolgozom. Régen a pénzért csináltam, és nem is működött úgy, 
mint mostanság, amikor az érdekel, hogy hatékony segítséget 
nyújtsak. De tudod mi az érdekes? Hogy ez jobban kifizetődik, 
mintha valaki görcsösen kisajtolja az eredményeket másokból. 

Mitől sikeres a Siker Csapat?
Odafigyelnek egymásra, összetartanak és nemcsak a pontérték 
számít, de az emberség is. Mikor együtt vagyunk, nem azt 
nézzük, hogy ki milyen szinten van. Jó érzést akarok kelteni 
az emberekben, hogy lássák, érdemes ide tartozni. És persze 
magamtól követelem a legtöbbet, mert a példamutatás a 
legjobb eszköz a tanításra. 
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Említetted, hogy sajátos rendszerben dolgoztok. Ez mit jelent? 
Egy nagyon jó online szisztémát kombinálunk az offline 
eszközökkel. Amikor az emberekkel beszélünk, mi vagyunk a 
Forever. Ez óriási felelősség és óriási lehetőség, amihez kell a 
felkészültség, hogy abban a pillanatban a legjobbat adjuk. Számára 
a legjobbat. Ez ugyanis egy emberépítő üzlet amellett, hogy jók a 
termékek. De az az igazság, hogy én világviszonylatban szeretnék 
eredményes lenni.

Mit jelent számodra az Eagle szint? 
Egy mérföldkő, ami jelzi, hogy jó úton haladunk. Amúgy én úgy állok 
hozzá mindig, hogy épp most kezdem. Jövőre a Chairman’s Bonus-t 
tűztem ki fő célként. Olyan embereket keresek, akik Managerek 
szeretnének lenni, és képesek is végigvinni ezt a tervüket. 

Eddig milyen keresési technika vált be? Hogyan találsz rá a 
kulcsembereidre? 
Bárhol rájuk akadhatok, ahol csak megfordulok. Többen engem 
keresnek meg, de nem mindenkivel tudok együtt dolgozni, és 
nem is mindenkivel akarok. Akivel úgy érzem, hogy érdemes, 
azzal megosztom az információt attól függetlenül, hogy lesz-e 
belőle együttműködés. Ez csak a gyakorlatban derül ki. 

Milyen emberekkel értesz könnyen szót?
Mindig olyan embereket vonzunk, amilyen az aktuális 
rezgésszintünk, gondolkodásmódunk. Vagyis nagymértékben 
tőlünk függ az, hogy milyenné válik a csapatunk. Ezért érdemes 
tisztának, megbízhatónak lenni. Én általában azokkal rezonálok jól, 
akik vállalkozószelleműek, akik itt és most akarják megváltoztatni 
az életüket bármilyen téren, és megfelel nekik az én „szemüvegem”, 
ahogy én érzem és látom a Forevert. Amit nehezen viselek, az az, 
ha valaki nem lojális a saját céljaihoz. És általában az is akadály 
szokott lenni, ha valaki nem tud, vagy nem akar minimálisan sem 
befektetni a fejlődésébe. 

Hogyan telik a munkanapod, -heted?
Minden nap edzéseket tartok reggel 8-tól 11-ig. Hétfőn, szerdán 
és pénteken déltől egyig cross fitre járok. Közben persze időpont-
egyeztetések zajlanak, termékekkel kapcsolatos kérdésekkel 
keresnek meg. Aztán találkozom a csapattársakkal, vagy az 
üzletükben segítek. De az időm legnagyobb részében új belépőket 
keresek.

Azért ugye megengeded magadnak néha, hogy leeressz? 
Persze. Aki nem tudja elengedni magát, az nem tud megfeszülni 
sem. A csak megfeszülés egy idő után átlagot hoz. És én nem 
átlagos akarok lenni. 

Téged nemcsak a színpadról ismerhetünk, hanem a sportéletből 
is, hiszen serdülő világbajnok, Ifjúsági Európa-bajnokság 
ezüstérmese voltál birkózásban, felnőtt magyar bajnok, sőt 
olimpiai kerettag. A sportmúlt segít az üzletépítésben? 
Rengeteget. Monotonitástűrés, kitartás, céltudatosság: ezt mindet 
a sportnak köszönhetem. Addig megyek, amíg elérem azt, amit 

kitűztem magamnak, és nem addig, amíg elfáradok.  És persze 
mindig rendszerben működött az életem. De nem voltam soha 
alkalmazásban. Itt is rajtam múlik minden, én döntök, nem 
kényszerít senki. 

Azzal, hogy sportember vagy, könnyebb a F.I.T.  életforma 
népszerűsítése és a csomagok ajánlása? 
Hiteles vagyok. Hogy ez könnyű vagy sem… ilyenre alakítottam az 
életemet. Amúgy csak az számít, hogy az ember hatással tud-e lenni 
adott pillanatban arra, akivel találkozik. Én harminc éve edzek, húsz 
év élsport után tizenhárom éve foglalkozom csoportos és személyi 
edzéssel, és ebbe az életszemléletbe nagyon jól bele lehetett illesz-
teni ezt a cégfilozófiát. Szerencsére a Forever olyan magas minőségű 
termékeket készít, amelyekkel nagyon egyszerű dolgozni. 

Mit gondolsz, miért olyan nehéz végrehajtani sokaknak egy 
valódi életmódváltást? 
Tény, hogy sokak számára kihívás, de ez jó, mert sok embernek 
tudunk segíteni. Gyakran eltévelyednek, de nagyon jó, hogy 
ez a program kilenc nap alatt ad annyi sikerélményt, amivel 
már könnyebb folytatni, és így ez eredményesebb lehet, mint 
bármilyen más módszer. Ezt sokan vissza is igazolják. 

Mit tanácsolnál azoknak, akik 2017-re azt fogadják meg, 
hogy most már tényleg egészséges életmódra váltanak? 
Legyenek türelmesek, és ne legyenek mohók magukkal és az 
eredményeikkel kapcsolatban. Ne akarjanak hirtelen óriási 
változást, tartsák be a fokozatosság elvét. 

Jól gondolom, hogy mindez akár a hálózatépítésre is igaz 
lehet?
Nagyon is. Az emberek mindig túlbecsülik azt, amit itt egy év 
alatt lehet elérni, és alulbecsülik, amit hét év alatt. Pedig aki 
addig ki tud tartani, az megváltja az életét.
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Forever me grupin e tij studimit dhe zhvillimit 
është angazhuar me këtë lloj të vetëm Aloe të 
integruar në mënyrë vertikale, me kontroll të ciklit 
të plotë. Ata janë angazhuar që tek ju direkt të vijë 
Aloe Vera më e mirë. .

PLANTACIONE NË PRONËSI TË VET 
Në Forever shpesh thonë: “ Vetëm më të mirën!” 
Besojmë se nuk ka vend më ideal për prodhimin 
me cilësinë më të lartë të kësaj bimës se 
platancionet tona.  

Që kontrolli i plotë i cilësisë të Aloes të jetë në 
duart tona i gjithë kontrolli  është 100% në dorë 
të Foreverit si në Teksasin e Jugut, luginën Rio 
Grande dhe në Republikën Domenikane. Në 
Republikën Domenikane kemi reth 6500 hektar 

tokë të kultivuar me Aloe që është platancioni më 
i madh në botë. Gjithçka është në drejtimin tonë, 
që nga mbjellja, seleksionimi, plehrimi, kositja, 
pastrimi dhe transporti. Pra kur xheli i përpunuar i 
Aloe Verës mbrrin në fabrikën e paketimit, jemi të 
sigurt për cilësinë e tij.  

Kur është fjala për kultivimin dhe përpunimin 
e Aloes drejtuesit tonë shkencor punojnë me 
përkushtim për të siguruar produktin më të freskët 

dhe më të efektshëm. Mendojmë se natyra me 
Aloen na ka falur një dhuratë të mrekullueshme, 
dhe studjuesit tanë përqëndrohen në atë që të 
shfrytëzojnë potencialin e plotë të bimës. Për këtë 
mbahet parasysh mbledhja e veçantë dhe zhvillimi 
i proçeseve të stabilizimit me patentë të veçantë, 
për të ruajtur Aloen në formën më të freskët dhe 
me efektin më të mundshëm. 

Ne mbajmë në duart tona teknikat e mbjelljes, 
korjes dhe përpunimit për të siguruar një cilësi 
vërtet të lartë. Toka e mbjelljes, temperatura 
ideale dhe ruajtje e ekuilibrit të përsosur të 
vaditjes sigurojnë cilësinë e lartë. Në Republikën 
Domenikane kultivojmë mbi 30 miljon bimë duke 
siguruar çdo javë mbi 450000 kg Aloe!

GUR THEMELI I BIZNESIT TONË 
Kur themeluesi i Forever Living, Rex Maughan 
ëndëronte  që të zhvillonte në mënyrë dinamike 
Foreverin, një nga idetë themelore të tij ishte, që 
kjo firmë të ishte në gjendje të siguronte produktet 
me cilësinë më të shkëlqyer në planet. Rex 
gjithmonë  me këmngulje është kapur pas cilësisë 
dhe në këtë asnjëherë nuk ka bërë lëshim. Asgjë 
nuk ja ka larguar këtë synim. 

Forever Living në çdo proces të veçantë kërkon që 
të jetë shembull në cilësi duke siguruar cilësinë e 
duhur, të Aloes të korrur si dhe duke u kujdesur që 
edhe në fabrikën e përpunimit të vijë lënda e parë 
në formën origjinale. 

Prandaj gjethet e Aloes dërgohen për përpunim 
brënda disa orësh, që të kemi xhelin më të freskët 
dhe më me efektivitet sa askund tjetër në botë.
Sikurse mund ta kini provuar edhe vetë, ne realisht 
mendojmë jashtzakonisht shumë për Aloe Verën. 
Kjo bimë magjike jo vetëm na frymëzon por është 
edhe baza e produkteve tona të trajtimit të lëkurës, 
të produkteve kozmetike, e plotësuesve dietik dhe 
artikujve të higjenës personale.  Kjo e shtyn grupin 
tonë të studimit dhe zhvillimit për novacione të 
vazhdueshme dhe na bën të mundur që çdo vit të 
përtërihemi me produkte të reja gjithnjë e më të 
mira.

Sa më shumë të dimë për Aloe Verën, aq më 
shumë do ta duam atë! 

Përbërsi i produktev tona të 
jashtzakonshme është Aloe 
Vera. Prandaj kujdesemi që 
të kultivojmë cilësinë më të 
mirë. Në botë mund të ndeshen 
reth 400 lloje bimësh të llojit 
Aloe, por vetëm një lloj është 
e njohur për efektet magjike 
të qetësimit. Ajo është Aloe 
Barbadensis Miller. Ajo ka 
efektet e hidratimit, zbutjes 
dhe kondicionimit të lëkurës. 

Nga bima 
te produkti 
direkt tek ju
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me cilësinë më të lartë të kësaj bimës se 
platancionet tona.  
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dhe studjuesit tanë përqëndrohen në atë që të 
shfrytëzojnë potencialin e plotë të bimës. Për këtë 
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tonë të studimit dhe zhvillimit për novacione të 
vazhdueshme dhe na bën të mundur që çdo vit të 
përtërihemi me produkte të reja gjithnjë e më të 
mira.

Sa më shumë të dimë për Aloe Verën, aq më 
shumë do ta duam atë! 
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 MAGYARORSZÁG
Budapesti Központi Főigazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu 
Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289, +36 1 297 1995
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.:745.
Ország igazgató: dr. Milesz Sándor: +36 1 297 1995, mobil: +36 70 316 0002
Főigazgató: Ladák Erzsébet: tel.: +36-1-269-5370/160-as mellék, 
mobil: +36-70-436-4230;
Főigazgató-helyettes: Kismárton Valéria: 130-as mellék, mobil: + 36 70 436 4273
Belföldi és nemzetközi kommunikáció: Szecsei Aranka: 136 mellék, 
mobil: +36 70 436 4229; 
Csábrádi Ottilia: 135 mellék, mobil: +36 70 436 4227
Kommunikációs osztályvezető: Petróczy Zsuzsanna Oxána: 194-es mellék, 
mobil: +36-70-436-4276
Oktatás és Fejlesztési Osztály (FLP TV): Berkes Sándor, 133. mellék, 
mobil: + 36 70 436 4213, dr. Karizs Tamás, mobil: +36 70 436 4271
Pontérték nélküli termékek: Nagy Adrienn, mobil: +36 70 436 4272
Teremfoglalás: marketing@flpseeu.hu

TERMÉKRENDELÉS
Telefonon, telecenterünknél: 
Hétfőn: 8:00-19:45-ig; keddtől - csütörtökig: 10:00-19:45-ig; 
pénteken: 10-17:45-ig hívható számaink:
Tel./Mobil: +36-1-297-5538; +36-70-436-4290; +36-70-436-4291

Díjmenetesen hívható vezetékes (“zöld”) szám: +36-80-204-983
Hétfőn: 8:00-19:45-ig; keddtől - péntekig: 10:00-17:45-ig 
hívható számaink: Tel.: +36-70-436-4294; +36-70-436-4295

Internetes áruházunkban www.foreverliving.com vagy www.flpshop.hu
Ügyfélszolgálat (telecenter, webshop) e-mail: ugyfelszolgalat@flpseeu.hu
tel.: +36 1 269 5370, 110. és 111. mellék.  Vevőszolgálati vezető: Kiss Tibor

Ügyvezető Igazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: + 36 1 297 1704, +36-70-436-4288, -4289
Ügyvezető igazgató: Lenkey Péter: mobil: +36-70-436-4279
Sztanyó Szilvia, tel.: 192. mellék, mobil: +36 70-436- 42-64
Vékás-Kovács Mónika, tel.: 191-es mellék, +36-70-436-4239

Budapest,  Nefelejcs utcai vevő- és ügyfélszolgálat és raktár 
nyitvatartási rendje:
H-CS: 10-19:45, P: 10-17:45, minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján 
minden esetben 8-20 óráig,
Számlázási és vevőszolgálati csoport vezető: Kiss Tibor, mobil: +36 -70-436-4170

Debreceni Területi Igazgatóság: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
Tel.: +36-52-349-657, mobil: +36-70-436-4287, fax: +36-52-349-187
Nyitva tartás: H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt
30 perccel befejeződik).
Területi igazgató: Pósa Kálmán, mobil: +36-70-436-4265

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

Székesfehérvári Területi Igazgatóság: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17.
Tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286, +36-22-500-020, fax: +36-22-503-913
Nyitva tartás: H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30
perccel befejeződik). Területi igazgató: Kiss Tibor

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

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

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

 SRBIJA
Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162
tel.: +381 11 3970 127, fax: +381 11 3970 126, Email: office@flp.co.rs
Predaja narudžbi: narucivanje@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak, utorak i četvrtak 12:00-20:00, sreda i petak 09:00-17:00,

svake poslednje subote u mesecu: 9:00-13:00 i tokom Dana uspeha
Telecentar: +381 11 3096 382
Radno vreme: ponedeljak, utorak i četvrtak: 12:00-18:30
sreda i petak: 9:00-16:30, svake poslednje subote u mesecu
Sonya salon lepote 065 394 1711
Forever Srbija internet prodavnica je non-stop dostupna na www.flpshop.rs <http://
www.flpshop.rs> 
Stranica je u režimu održavanja radnim danima od 8 do 9 ujutru, kao i poslednjeg
dana u mesecu kada se kraj radnog vremena internet prodavnice poklapa sa radnim
vremenom koncelarije u Beogradu.
Direktor: dr Branislav Rajić
Lekari konsultanti: dr Biserka Lazarević i dr Predrag Lazarević: +381 23 543 318
Utorkom i petkom 14:00-16:00

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

 SLOVENIJA
Ljubljanska pisarna: 1000 Ljubljana, Stegne 15, Ind.cona Stegne
tel.: +386 1 562 3640, faks: +386 1 562 3645 
Naročanje izdelkov:  mobilni telefon: +386 40 559 631, 
tel: +386 1 563 7501. Naročanje po elektronski pošti: 
narocila@forever.si. Informacije po e-pošti: info@forever.si 
Delovni čas: Ponedeljek in četrtek od 12:00-20:00 in torek, sreda in petek 
od 09:00-17:00
Lendavska pisarna: 9220 Lendava, Kolodvorska 14, 
tel.: +386 8 205 40 75, Delovni čas: ponedeljek–petek od 9. do 17. ure. 
E-naslov: lendva@forever.si   webshop: http://sl.flpshop.hu/ 
Direktor: Andrej Kepe
Zdravnik svetovalec: dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Usposabljanja: odprta predavanja in usposabljanja vsak četrtek - Forever Info točka 
Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 20 

 HRVATSKA
Zagrebački ured: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16
Telefon: + 385 1 3909770; 3909773 ili 3909775; Faks: + 385 1 3909 771
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak od 09:00 do 20:00
utorak, srijeda i petak od 09:00 do 17:00
Riječki ured: 51000 Rijeka; Strossmayerova 3a. , 
Tel: + 385 51372 361; Mob: + 385 91 4551 905, 
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak 12:00 - 20:00, utorak, srijeda i petak 09:00 - 17:00
Područni direktor: Mr.sc. László Molnár
Naručivanje e-mailom: foreverzagreb@gmail.com
Edukacije u uredima Zagreb i Rijeka: ponedjeljak i četvrtak od 18:00h
Web adresa: www.foreverliving.com - birajte hrvatski jezik 
Na stranici www.flp.hr  možete napraviti web narudžbu proizvoda
Sve vaše prijedloge, želje i obavijesti možete slati na e-mail adrese:  vgolub@flp.hr, ili 
na korisnickapodrska@flp.hr
Telefonski liječnici: Dr. Zoran Vrcić: + 385 91 5176510 
– ponedjeljak od 16:30 do 18:30 četvrtak od 16:30 do 19:30
Dr. Draško Tomljanović: + 385 91 4196101 – utorak od 14:00 do 17:00, petak od 
14:00 do 16:00

 SHQIPËRIA
Zyra e Tiranës: Tiranë, Fuat Toptani 1/5. Tel./Fax: +355 44 500 866
Hapur: ditët e punës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00
Drejtor rajonal:  Attila Borbáth, cel: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293
Shef Zyre: Xhelo Kiçaj: Cel: +355 69 40 66 811
e-mail: flpalbania@abcom.al

 KOSOVA
Office Adress: Rr. HILMI RAKOVICA Nr 13 Prishtina-KOSOVA
E-mail: foreverkosovo@gmail.com
Office employee: Agim Berisha, Mob: 00 377 44 264 000
Area Manager: Borbáth Attila

 BOSNA I HERCEGOVINA
Bijeljinska kancelarija: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3.
tel.: +387-55-211-784, +387-55-212-605, fax: +387-55 -221-780 
Radno vreme, radnim danima: 9:00–17:00 
Imejl adresa: forever.flpbos@gmail.com
Regionalni direktor: dr. Slavko Paleksić 
Sarajevska kancelarija: 71000  Sarajevo, Džemala Bijedića 166 A. 
tel.: +387-33-760-650, +387-33-470-682,  fax: +387-33-760-651 
Radno vreme: ponedeljak, četvrtak, petak 09:00–16:30, utorak, sreda 12:00–20:00 
Imejl adresa: flpm@bih.net.ba 
Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović,  imejl: forever.flpbos@gmail.com
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II. PERIUDHA E KUALIFIKIMIT: 
Nga 1 Janar 2017 deri 30 Prill 2017

KUSH MUND TË KUALIFIKOHET?
Çdo i regjistruar i ri apo partner i vjetër i biznesit Forever, i cili sipas planit të marketingut nga 
niveli ekzistues ngjitet të paktën një nivel më lartë. Partneri i Ri (Novus Customer) mund të 
kualifikohet vetëm në qoftë se arrin nivelin Supervizor. Në program mund të marrin pjesë edhe 
ata që janë të risponsorizuar si dhe ata Partnerë të Rinj (Novus Customers) që në bazë të rregullit  
6 mujor kanë zgjedhur sponsor të ri.

CILAT JANË KUSHTET E SAKTA TË KUALIFIKIMIT?
• 1. Ngjit nivelin! Partnerët ekzistues të ngjitin të paktën një shkallë më lartë në 
nivelin e marketingut! Ata që    janë Partnerët e Rinj (Novus Customer) të paktën të 
arrijë nivelin e Supervizorit.

• 2. Gjatë periudhës të  kualifikimit të jesh “Aktiv” (4 pikë nga të cilat 1 pikë në emrin 
personal) që nga muaji i parë i plotë pas regjistrimit në Forever domethënë , në qoftë 
se je regjistruar në 15 Janar 2017, atëhere duhet të jesh “Aktiv” që nga 1 Shkurti.

• 3. Pas ngjitjes të nivelit të bërë në periudhën e kualifikimit, nga muaji pas tij , me 
grupin tënd të ruash niveli: 
A) në qoftë se je Menaxher ose më lartë , me grupin tënd të plotësosh 25 CC çdo 
muaj. 

B) në qoftë se je Asistent Menaxher të plotësosh çdo muaj 12 CC (4 CC Aktive + 8 të 
tjera). 

C) në qoftë se je Supervizor çdo muaj të plotësosh 8 pikë (4 CC Aktive + 4 CC të tjera).

Në qoftë se je i regjistruar para periudhës të kualifikimit, atëhere në çdo muaj të 
periudhës të kualifikimit duhet plotësuar qënia Aktive, pavarsisht se kur e ngjit 
nivelin.

                                            Të shkojmë së bashku në Porec! 



GYERMEK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TÁMOGATÁSI PROGRAM
Mi történt eddig?
Pályázati felhívásunkra öt ciklusban, összesen száznegyvenkét pályázat 
érkezett, ebből az alábbi intézmények nyertek támogatást:

Emődi Gyermekálom Óvoda 
(152 kisgyerek): 123.500 Ft 

Pápai Csókai Óvoda 
(90 kisgyerek): 116.500 Ft

COGITO ÁMK Dr. Krepuska Géza 
Általános Iskola, Somoskőújfalu 
(137 kisgyerek) 124.000 Ft

Tesz-Vesz Óvoda, Monor 
(166 kisgyerek): 150.000 Ft

Pilinyi Napraforgó Óvoda 
(24 kisgyerek): 130.000 Ft

Varázsceruza Alapítvány Miskolci Mesevár Tagóvoda
(105 kisgyerek): 140.000 Ft

Jánoshidai Napsugár Óvoda
(99 kisgyerek): 130.000 Ft

Sződligeti Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 
(175 kisgyerek): 150.000 Ft

ÖSSZES TÁMOGATÁS: 1.064.000 Ft

A TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYEKBE 
JÁRÓ GYEREKEK SZÁMA: 948 FŐ



Karácsonyi képeslapjaink
A novemberi és decemberi Forever Magazin 
vásárlásához ajándékba adtunk egy-egy 
gyermekrajzzal illusztrált képeslapot, melyet 
a Kids program által támogatott óvodák 
“kis művészei” készítettek, köszönetképpen 
a Forever Üzleti Partnerek számára. 
Karácsonyi Partinkon a képeslapok 
felmutatásával értékes ajándékokat 
kaptak magazinunk vásárlói.

Mi a program célja?
Magyarországi óvodákban, általános 
iskolákban a gyerekek és szüleik 
körében népszerűsíteni az egészséges 
életmódot. Felhívni a figyelmet a helyes 
táplálkozás, a mozgás és a tiszta, élhető 
környezet megvalósulásával elérhető jobb 
életminőségre, az egészségmegőrzés 
fontosságára.

Kik pályázhatnak?
Bölcsődék, óvodák és általános iskolák, vagy 
az azokat támogató/fenntartó alapítvány, 
egyesület nyerheti el a támogatást, melynek 
maximális összege 150.000 Ft.

Hogyan lehet pályázni?
Kizárólag a foreverkids@flpseeu.hu címre 
elektronikusan elküldött pályázati adatlapon. 
Az adatlap beszerezhető a fenti e-mail címen, 

valamint az flpshop.hu-n, a Forever Magazin 
egyidejű megvásárlása mellett. A pályázatok 
benyújtása folyamatos, határidő: minden 
hónap 20-a.

Hogyan bírálják el a pályázatokat?
A támogatások odaítéléséről háromtagú 
bizottság dönt: Herman Terézia Soaring 
Manager, Berkics Miklós Gyémánt Manager 
és Szabó József Eagle Zafír Manager.
A bizottság havonta két intézményt választ 
ki a beérkezett pályázók közül. A bírálat 
szempontjai közt a következők szerepelnek: 
- a pályázati program kidolgozottsága
- a költségvetés megalapozottsága
- a Forever által képviselt, az egészséges 
életmódhoz kapcsolódó értékek és elvek 
megjelenítése
- a program által elért célcsoport nagysága
- szülők, családok bevonása

Hogyan támogathatom a Kids 
programot?
- Személyes, vagy a magyarországi 
webshopban történő vásárlásod alkalmával 
igényelj egy Forever Magazint vagy egy FIT 
and Beauty Magazint!
- Vásárolj új ForeverTelefon Elit Flotta 
előfizetést! A ForeverTelefon a bekötött új 
előfizetések után egy újság árával támogatja 
a Kids Programot.

A Forever Magyarország 2016 nyarán hívta életre Forever Kids 
támogatási programját, melynek célja, hogy pályázati úton, havonta 
két magyarországi gyermekintézményt támogassunk a gyermekek 
egészségvédelméhez kapcsolódó programjuk megvalósításában. 
A támogatás anyagi hátterét a Forever Magazin és a FIT and Beauty 
Magazin értékesítéséből befolyt bevételből fedezzük. A program 
2017-ben is folytatódik, bízunk benne, hogy segítségetekkel 
számos kisgyermek életét tehetjük egészségesebbé!

GYERMEK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TÁMOGATÁSI PROGRAM





Rex. Hmm, nehéz beszélni róla. Egy fantasztikus EMBER, talán nem is e világra való. Ha csak 
rágondolunk, ezernyi élmény jut eszünkbe. Pedig ez "nem normális". Hisz ő a főnök.  A főnököt 
pedig félni és utálni "illik" - de Őt nem lehet nem szeretni!
Néhány évvel ezelőtt pár Managerünkkel, Máté Kiss Imrével és Gecző Évával Phoenixbe 
utaztunk. Ott rendezték a Forever Super Rally-t, de mi már egy héttel hamarabb útra keltünk. 
A londoni reptéren ért az első meglepetés. Rex jött velünk szembe. Értitek? Londonban... 
Forever dzsekiben, kitűzővel a gallérján. Egyből megálltunk, fényképezkedtünk, beszélgettünk. 
Mint kiderült, épp hazafelé tartott Dél Afrikából, egy egyhónapos körútról, a Forever 
Resortokról. A hosszú út után is készséggel töltötte velünk a repülésig hátralévő időt. 
(A nagy fényképezkedésre sokan felfigyeltek. Én megsúgtam egy tagnak, hogy Sean Connery 
inkognitóban. No, ettől felbolydult a méhkas, egyből körbevették a "civilek" is fotózkodni!)

A beszálláskor utolsóként érkeztünk, együtt, vele. Természetesen a neki járó tisztelettel 
engedtem volna magam elé, de nem lehetett, nem engedte. Ezt mondta: Nekem látnom kell, 
hogy te felszállsz erre a gépre!
Egy-két óra múlva Rex kijött a first classból, megkeresett bennünket. Azután érdeklődött, 
minden rendben van-e, és hozott nekünk pár aprócska kedves ajándékot... Leszálláskor sajnos 
már nem találkoztunk. Itt akár vége is lehetne a történetnek, így is hatalmas élmény lenne, hisz 
a világ egyik leggazdagabb emberéről, a cégünk vezetőjéről, annak figyelmes emberségéről szólt 
a sztori. De még közel sincs vége!
Néhány nap múlva elvittük a Managereinket Scottsdale-be, a Forever plázához. Este volt, úgy 
nyolc, fél kilenc tájban. Miközben nézelődtünk, a garázsból egy Bentley gördült ki. Megállt 
előttem, lemegy az ablak, és Rex szól ki rajta:
- Hát ti?
- Csak elhoztuk a Managereinket, megmutatni a központot - mondom meglepve.
- Na szálljatok be! Jött a válasz, majd letakarította az iratokkal tele első ülést, és engem előre, a 
többieket hátra tessékelte. Mondanom sem kell, elakadt a szavam.
Beállt újra a garázsba, közben felhívta a feleségét, Ruth-ot, és ezt mondta: Drágám, itt vannak a 
magyar barátaim, később érek haza. (Érted?  Tényleg érted?!)
És elkezdődött a katarzis. Öten végigjártuk az egész Forever központot. Minden üres volt, 
csak mi voltunk ott - és Ő! Azaz nem! Amikor benyitottunk a nagy tárgyalóterembe, ott volt a 
teljes vezérkar. Gregg, Aidan, Navaz, Gary, Dr Z., MINDENKI! A Rally-re készültek késő estébe 
nyúlóan. Rex egyenként bemutatott bennünket mindenkinek. Mi földbe gyökerezett lábbal 
éltük meg, hogy a Forever teljes vezérkara - megszakítva a tárgyalást - lepacsizik velünk, és 
mindenkinek van hozzánk pár kedves szava. 
Legvégül Rex bevitt bennünket a dolgozószobájába, onnan pedig a privát szobába, ahol a páratlan 
könyvgyűjteményének darabjait, szobrokat, műremek antik bútorokat tartja. Ezen kívül amerikai 
elnökök ajándékait, privát leveleit Nixontól Carteren át Obamáig. Mindent, mindent, mindent csak 
nekünk mutatott meg. Órákon át. Csak álltunk körülötte, néha némán, néha kacagva, miközben 
megállt az idő. Soha nem fogom elfeledni a könnybe lábadt szemét, ahogyan egy Edgar Allan Poe 
saját kézírásos kötetet mutatott nekünk, és mesélte a történetét, hogy hogyan "találta" Samoa 
szigetén. Ebben az emberben, azokban a szemekben annyi szenvedély, annyi szeretet, annyi alázat 
volt, ami az egész Földet képes lenne megváltoztatni. És ezt a változtatást Rex el is kezdte...

Istenem, adj Neki örök életet! Csak Neki, kérlek!

Halmi István és Halminé Mikola Rita 
Gyémánt - Zafír managerek

REX MAUGHAN
Az én

sztorim



Jordán Mária
Rusák Patrícia & Cseke Máté András
Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Dr. Szénai László
Huszti Erzsébet & Pálkövi Tamás
Lehoczky Enikő
Zachár Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Donkó Zoltánné & Donkó Zoltán
Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter
Klaj Ágnes
Éliás Tibor
Dr. Rokonay Adrienne & Dr. Bánhegyi Péter
Gulyás Melinda
Zubikné Farkas Mónika & Zubik Pál
Hegedűs Árpád & Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Györe Zoltán
Horváthné Vámos Éva
Simac Danko & Simac Lucija
Bara Imréné & Bara Imre
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet

Sziklainé Bán Hajnalka & Sziklai Gábor
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Bara Imre
Hajdu Ildikó Rózsa & Hajdú Kálmán
Majoros Éva
Dr. Fábián Mária
Rajnai Éva
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédey Károly
Szolnoki Mónika
Lomjanski Stevan & Lomjanski Veronika
Dr. Dósa Nikolett
Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida
Dobai Lászlóné & Dobai László
Korenic Manda & Korenic Ecio
Dr. Kolonics Judit
Dr. Király Tünde & Nagy Károly
Rimócziné Németh Erika & Rimóczi Attila
Almási Gergely & Bakos Barbara
Láng András & Hajcsik Tünde
Szabóné Dr. Szántó Renáta & Szabó József

Ostojic Boro & Ostojic Mara
Tapavica Natasa & Makojevic Ilija

Berkics Miklós
Brumec Andreja

Siklósné Dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona

Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin & Dr. Seres Endre
Zsiga Márta

Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Zsidai Renáta

Bubanj Nenad & Tufegdzic Ivana
Leveleki Zsolt

Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor
Belosa Stjepan & Belosa Snjezana

Szabó Péter
Tóth János

Jakupak Vladimir & Jakupak Nevenka

1.szint:
Bezzeg Enikő 

Ostojic Boro & Ostojic Mara
Zsidai Renáta
Zsiga Márta

2.szint:
Jakupak Vladimir & Jakupak Nevenka

Schwarz Éva
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin 

& Dr. Seres Endre

3.szint:
Leveleki Zsolt








