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Za proteklih 40 godina video sam kako više od
10 000 novih Forever poslovnih saradnika ulazi na
prve sastanke. Uvek su malo nervozni, nikog ne
poznaju, ne znaju gde da sede ili šta da očekuju.
Zvuči poznato? Da li te ovo podseća na prvi
sastanak?
Lagao bih kada bih rekao da bih ja bio miran.
Zamisli kolika hrabrost je potrebna, ne samo da
bi počeo sa novim životom, već i da napraviš
korak da to promeniš! Ako neko ima sumnje i to
je jedina stvar koja stoji iizmeđu njega i vrata,
onda sa malo ljubaznosti može da reši taj
problem.
Uvek me iznenadi, kako jedan mali osmeh može
da promeni stav druge osobe. Jedan prijateljski
stisak ruke, jedno tapšanje po leđima ili jedno:
„Dobrodošao, drago mi je da si tu!” može da
utiče pozitivno.
Kao i ti, tako i ja osećam stanje novih Forever
poslovnih saradnika. Tačno znam, kakav je
osećaj biti nesiguran. Pre više od jedne
decenije, ostavio sam za sobom jedan
uravnotežen, uspešan posao, bez osiguranja ili
b-plana. Imao sam samo jednu ideju i zemlju.
Tada nisam imao oruđe koje danas posedujuju
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Forever poslovni saradnici. Nismo imali ni
početne poslovne pakete.
U tom periodu, Forever poslovni saradnici su se
priključivali firmi, jer su verovali u proizvode, i
mogli su da vide priliku koja se krije u Foreveru.
Morao sam da smislim kako da napravim
poslovni model, koji će funkcionisati za sve
osobe, tako da mogu da prate moj put.
Za sadašnje Forever poslovne saradnike imamo
posebnu stvar: ljude kao ti, koje će uzeti pod
svoje krilo. Ljude koji su dovoljno hrabri, da
izaberu nov put i posvete život tome da drugi
izgledaju lepše i osećaju se što bolje. Dodaj
tome godine trajanja, najbolje i najkvalitetnije
proizvode, njihovu široku paletu, izbor da dele i
imaćeš sve što treba za pobedu.
Zamisli kako bi izgledalo da ušetaš na prvi
sastanak, kao da si član porodice! Kao da su ti

svi bili prijatelji i pre nego što si ušao u salu. Ili si
imao iskustva u ovakvom doživljaju, imao si
uspeha sa tim vezama i ojačao si, jer si imao tim
koji se međusobno potpomagao.
Počevši od tog dana, kada je počeo naš
društveni posao, rekli smo da si u poslu zbog
sebe, a ne da si sam. Seti se toga kada vidiš da
nam se priključi neko nov. Henry Ford je jednom
rekao: „Početak je kada se skupimo. Kada
ostanemo zajedno, to je napredak. Kada
uspemo zajedno, to je uspeh.”
S ljubavlju:

Rex Maughan
Osnivač i predsednik Upravnog odbora,
Forever Living Products
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U životu sam učestvovao na mnogo
događaja, ali sadašnji Poreč je sam po
sebi bio čudo. Kao prvo: više od 450
Forever poslovnih saradnika se kvalifikovalo, što je već samo po sebi odredilo atmosferu događaja. Već su se na dijamant
večeri nazirali znaci dobrog raspoloženja,
koji su se narednog dana i ostvarili.
Sve je zapravo počelo sa poklonom koji
je dobio Miki Berkič od Rexa Maughanа,
našeg vizionara i vlasnika preduzetništva,
jedne prelepe bronzane skulpture, koja
predstavlja indijanskog orla ratnika, kao
što i sam Mikloš postaje iz dana u dan.
On je za nas jedan uzor pravog Eagle
dijamanta. Jako retko sam ga viđao da je
tako dirnut i srećan u isto vreme. Još se
nismo osvestili, a naši gostujući predavači
dijamant menadžeri Gizela i Marius Botiš
su nas očarali. Na bini su svi dali najbolje
od sebe, počevši od Jožefa Saboa do
Atile Gidofalvija. Naš senzacionalni dan
je zatvorilo rivalstvo sposobnih, među

kojima je većina njih stigla sa svetskom
produkcijom.
Drugog dana rallyja su binu zapalili
profi predavači koji su se smenjivali
jedan za drugim. Mnogo puta sam
napomi-njao, da su Rex i Gregg meni
prepustili vođstvo jednog takvog tima,
koji se sastoji od stručnih ljudi koji imaju
izvanrednu ličnost. Ja imam najlakši
zadatak u Evropi, jer su naše vođe već
evropski prvaci i ozbiljno se pripremamo
za stokholmsko takmičenje. Hoćeš li i ti
biti tamo?! Dobili smo neverovatna predavanja i čuli smo reči nove generacije o
budućnosti onlajn marketinga.
Uveče je počela završna žurka, koja je
sa dobrom atmosferom trajala do jutra.
Aplaudirali smo čudesnim talentima i
igrali uz muziku DJ Smash.

kom kolegi jugoistočne evropske regije,
tehničkom osoblju, na našoj sigurnosti,
keteringu, organizatorima događaja na
njihovom neumornom ličnom radu od
par dana.
Obično kažem: ovaj kurs je bio jedan
san, san koji bih voleo da sanjam još
dugo. Želim, da učestvujemo na još
puno ovakvih sastanaka!
Napred Forever!

dr Šandor Miles
državni direktor

Želim da se zahvalim svakom predavaču, voditelju, Forever Mađarskoj i svaForever I Oktobar 2018 I 3
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AKO ODLUČIŠ DA BUDEŠ FOREVER LIVING PRODUCTS POSLOVNI SARADNIK,
PRIPREMI SE ZA TO DA NEĆEŠ DOBITI SAMO PROIZVODE I MOGUĆNOST GRAĐENJA
BIZNISA, NEGO I JEDNU ZAJEDNICU. TO JE SNAGA „PRIPADAM NEGDE“ – KAKO SU TO
FORMULISALI VODITELJI DANA USPEHA: DR ADRIANE ROKONAJ I DR PETER BANHEĐI
SENIOR MENADŽERI, EAGLE MENADŽERI. OVU SNAGU SMO IZNOVA MOGLI DA
PROŽIVIMO, JER SMO IMALI PRILIKU DA UČIMO OD NAŠIH DOBRIH PREDAVAČA.
4 I Forever I Oktobar 2018
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DR ŠANDOR MILES
DRŽAVNI DIREKTOR

Državni direktor dr Šandor Miles je u
svom zahvalnom govoru pored aktuelnosti u firmi, odvojio veliki prostor i za
glavni proizvod, za Aloe Vera gel, koji
danas dobijamo u kvalitetnoj i čistoj
formi sa profesionalno odabranim sastojcima. „Trenutno imamo promet od
jedne milijarde, a možemo da imamo
i promet od deset milijardi, ako bi svi
u Mađarskoj pili gel“ – izjavio je dr
Šandor Miles. „Želim da dođe vreme,
kada će svako ujutru ili kad se probudi
imati proizvod u novom pakovanju.
Naš biznis sadrži veliku mogućnost, i
mogu slobodno da izjavim da smo još
uvek na početku celog procesa. Nadam se da ćemo i ovog puta zatvoriti
jednu senzacionalnu godinu.
Probudimo Evropu zajedno!

PRIZNANJE

Udruženje za alternativnu medicinu je uručilo
dijamantsku diplomu
dr Šandoru Milesu, za
njegov upešan razvojni
rad i za njegovu aktivnost promovisanja
pristupa zdravstvenog
centra. Kao što je rekao
i predsednik udruženja
dr Ištvan Tarackozi, da
je ovo zajednički put,
razmišljanje i rezultat
uspeha od dvadeset i četiri
godine.
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AGNEŠ KRIŽO, SAFIR MENADŽER:
DVADESET I JEDNA GODINA U FOREVERU

Sada ima već četrdeset godina kako firma dokazuje kako su njeni
proizvodi izvanredni. Ali ako si deo ovoga, neka to bude nešto više
nego samo konzumiranje proizvoda! Biti deo ovoga je ujedno i odgovornost, privrženost. I to što predstavljaš Rexa, Gregga, Aidana,
svoju porodicu i prenosiš lekarske savete. Nauči da prihvatiš poklone koje ti oni daju od srca. Ali da li ti možeš da daš sebe? Pored
velikih profita, predivnih automobila i mreže, kakav život možeš
da prikažeš? Mađarsku pominju kao najčudesniju zemlju u MLM
svetu, volela bih kada bi to tako bilo i u budućnosti. Radimo za
svetski cilj, zato da bi se Forever, region i Mađarska jačale. Kako ti
možeš da doprineseš ovome? Ljudi su umorni, nemaju strpljenja
i žive pod pritiskom vremena. Šta imaš da im ponudiš? Ko si ti
zapravo, zašto da se priključe tebi? Ovde možeš da promeniš ljudske živote tako da se usput i ti dobro osećaš – o tome govori i sam
životni stil. Uspeh ne može da se kupi. Ne postoji takva značka,
to bogatstvo, zbog kojeg bi vredelo prestati biti verodostojan. Da
li znaš kakav je osećaj kada od nečega ne odustaneš, nego se i
dalje boriš iako to ostali ne razumeju? I do sada smo dobro radili,
ali ne dovoljno dobro. Otvori svoje srce, nemoj samo da gledaš,
nego uvidi i nemoj samo da uviđaš nego i oseti! Ako jednom nešto
uradiš, to će ti se i vratiti nazad.

SABRINA CIMERMAN I GERGE
CIMERMAN: DOŠLI SMO KUĆI

Devet godina smo zajedno, od mature. U Rumuniji, gde smo
živeli nismo imali neku budućnost. Oduvek smo tražili neko mesto
gde možemo da dovedemo u ravnotežu kvalitetno vreme sa
vremenom rada. Probali smo u Danskoj, pa zatim u Nemačkoj,
ali nije bilo onako kako smo želeli. U međuvremenu nam se rodila
ćerka i imali smo problem, jer nismo mogli da na odgovarajući
način organizujemo život sa malim detetom. Uvideli smo da naše
najveće „čudo“ ljudi posmatraju kao prepreku, dok je ona bila naše
„zašto“. Moj muž je radio dva posla, a ja sam tražila izlaz iz ove
situacije. Naišla je mogućnost, ali ja je nisam prepoznala, jer sam
imala predrasude. Jako je teško izaći iz zone komfora, ali Forever
mogućnost uvek dolazi kada je najviše potrebna. Uvidela sam da
ovde samo od mene zavisi šta ću postići. Glavna motivacija mi je
bila da budem uzor svojoj ćerki. Ovde sam se susrela sa ljudima,
koji su verovali u mene, jer da nisu, danas ne bih stajala ovde.
Inspirisao me je život kojim žive. Zbog toga sam krenula, ali rezultat
nije stigao odmah. Na jednom „akademy“ događaju, imala sam
misao, za kojom sam uvek čeznula: da volim i da budem voljena.
Moj biznis se preselio iz moje glave u srce i moj muž je imao isti
taj osećaj. To je firma kojoj vredi poveriti život svoje porodice. U
domovinu smo se vratili sa ovim biznisom, sa ovom porodicom na
koju smo mnogo ponosni. Ovde smo zapravo kod kuće, jer ovde
nije bitno gde si se rodio.

RISE AGAINST HUNGER:
RADIMO ZAJEDNO PROTIV
GLADI DECE ŠIROM SVETA

Novac od kupljenih Forever magazina, uz
pomoć Forever Giving udruženja i preko
Rise Against programa ćemo odneti na
teritoriju gde vlada svetska glad i pomoći
deci davanjem obroka i svako može kupovinom Forever magazina doprineti ovom
plemenitom cilju.
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KVALIFIKACIJE

Na bini su dobili priznanja
sledeći kvalifikovani:
2+6cc, asistent supervizori,
supervizori, asistent
menadžeri, menadžeri,
dijamant safir menadžeri,
60cc+, 100cc+, Forever2Drive,
Diamond Holliday Rally.

ŽOLT LEVELEKI, SOARING MENADŽER:
SPORT I FOREVER
Kao mlad sam se uvek bavio sportom, ali sam odustao.
Bilo je potrebno da pronađem odgovarajućeg učitelja.
U odgovarajućem trenutku sam ponovo počeo i moja
strast je postao Kjokušin karate. U ovom sportu – da bi
neko dobio crni pojas – prolazi kroz različite faze, kao
i u građenju biznisa. I naravno, od deset hiljada njih
koji krenu, samo jedan će imati crni pojas... Ko će biti
uspešan u biznisu? Ja bih rekao da je uspeh u biznisu,
jednak sa poslovnim pregovorom. Nemaš drugi zadatak,
nego da nastaviš razgovor koji si započeo sa nekim i
onda kada kandidat kaže „ne“. Nisi se susreo sa njim
da bi ga odmah učlanio, nego da dobiješ poverenje i
razumevanje. Kao prvo, potreban je jedan cilj kome ćete
težiti. Ako doneseš odluku, prvo reci svom sponzoru,
šta je tvoj cilj! Moguće je da će tada tvoj „trening“ biti
drugačiji. Ako bi i ovde želeo izazove, zacrtaj sebi kao
cilj dostizanje Eagle nivoa! Može da se desi da će odatle
put biti strmiji i sporiji. Uči iz svojih grešaka i nemoj da
ih ponavljaš! Zadatak ti je da pobediš svoje strahove.
Saberi se! Od probavanja ćeš se razvijati. Vukovi koji
su sami ne šutiraju loptu, nego se tim zajedno bori, i
na kraju zajedno slavi. Ovaj osećaj želim i vama. Kod
tradicionalnog preduzetništva samo pola preživi prvu
godinu. U MLM-u je puno bolji prosek. Budi u njemu i ne
odustaj, imaj svoje ciljeve! Konstantno se bori, uči i pre ili
kasnije ćeš biti uspešan.
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ZABAVNI PROGRAM
NA BINI

Muzička produkcija Veronike
Fekete-Kovač i Janoša Kadar
Sabolča

ARPAD HEGEDIŠ I PIIROŠKA
HEGEDIŠNE LUKAČI, SENIOR EAGLE
MENADŽERI: NON-MANAGERI 100CC+

Kada osećaš kao da se sve raspada i da ti ne veruju,
onda znaj da za tebe postoji jedan novi svet, koji se
sad gradi, koji je dugo vremena bio u tvom srcu i u
tvojim mislima. Treba da doneseš određene odluke i
treba da pustiš osećanja, kao što su poraz, nedostatak
samopouzdanja i griža savesti. Treba da pustiš
predmete i određene osobe i jama će se pretvoriti u
odskočnu dasku. Nemoj da se plašiš da donosiš odluke,
da grešiš, da radiš! Ne postoji loša odluka, postoji samo
iskustvo. Ako si mudar učićeš iz iskustva. Da li postoji u
tebi verodostojnost i poštenje? Da li ćemo se ovde sresti
za dva meseca, za dve godine? Ponosni smo na to što
smo oko sebe stvorili takav svet, u kom data reč ima
težinu, gde smemo da prihvatimo odgovornost za odluke
u interesu toga da vodimo grupu i da napredujemo. S
vremena na vreme i mi se osećamo razočarano. Ali
o tome razmišljaj na drugi način! Misli imaju kreativnu
energiju. Ovde se možeš susresti sa puno inspirativnih
životnih priča gde sve govore o tome, kako jednostavno
može da se promeni sudbina verom. Znaš da si na
dobrom mestu. Ovde veruju u tebe i tebe će uzdići. I
neka svako prihvati odgovornost za svoje odluke, da bi
dobio snagu, koja može da se oseti na međunarodnim
sastancima. Svi možete da budete deo jedne energije i
jednog tima.
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VERONIKA LOMJANSKI I STEVAN LOMJANSKI
DIJAMANT MENADŽERI: ŽELIŠ LI ILI NE?

Videla sam puno ljudi kojima je entuzijazam – kao sveća – izgoreo u
plamenu. Ima jako puno ljudi koji ne žele da napreduju. Da moj tim to
nije želeo tada, ja sada ne bih stajala ovde. Ali, kao u ratu, bez obzira
na probleme, ovaj mali narod želi nešto i ne želi da propadne. Postavi
pitanje: zašto baš ti radiš ovaj posao, ako nemaš oduševljeno „zašto“, i
ništa ne osećaš, a usput si na najboljem mestu na svetu. Ovakvu firmu
nećete naći nigde drugde. Dvadeset i jednu godinu pratim njeno funkcionisanje i nije napravila još ni jednu grešku. Koristi proizvode iz dana u
dan sve više! Prvo treba da veruješ u to da su ovi proizvodi fantastični,
a nakon toga ćeš poželeti da zarađuješ! Budi istrajan, ne kradi sebi
vreme, jer na taj način nećeš moći da napreduješ. Reci: iz čista mira ću
pokazati sam sebi! Ne želim da se pokazujem pred drugima. Nemoj da
želiš da te poslovni saradnici obožavaju! Ti obožavaj njih! Ja sam sve
do danas puna ciljeva i u dobroj sam formi, energična i iznad šezdeset
godina. I najveći deo fokusa mi je još uvek na Aloe Vri... A ti porazgovaraj sam sa sobom, da li sto posto želiš ovo da radiš! Preuzmi odgovornost za sebe! Ali ne zaboravi: I ovo je posao, koji treba raditi iz dana u
dan.

PRATI FOREVER TV WEB STRANICU, POGLEDAJ POREČKE VIDEO PRILOGE I SAŽETKE! FOREVERTV.HU
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DIAMOND HOLIDAY RALLY POREČ 2018.
KVALIFIKOVANI
Adamkovics Lajosné
Djenan Alidžiković
Lejla Alidžiković
Angyal-Kadinger Anett Barbara
Maja Ankić
Antal István Józsefné
Antalné Kerekes Mária
Hrvoje Ausić
Ginera Avdija
Babály Mihály
Bálintné Belinczky Zsuzsa
Bárdos Dezső
& Bárdos Dezsőné
Dragan Baretić
Bécsi Mónika
Beller Renáta
Besenyei Mátyás
Blaskó Csaba Tibor
Blaskó Ferenc
Bodnár-Bokor Enikő
Bőszéné Nagy Anett
Antonela Bradas
Marija Buruš & Boško Buruš
Buzási Bálint
Buzási István
& Buzási Istvánné
Csete Balázs
Csüri Ildikó
Deák Zsanett
Flutura Dega
Dénes Gabriella
Dinya Györgyné
Dobai Anita

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

Hajdu Ildikó Rózsa
& Hajdu Kálmán
Halász Tímea
Haramia Andrea
Hartai Klaudia
Hausel Beatrix
Hegedűs Tímea
Heizer Gyuláné
Hendre Ágnes
Hoffmann Tímea
Holig János Norbert
Hollóné Kocsik Judit
& Holló István
Dr. Horváth Zsófia
Huberné Tibold Anikó
Illés György
Illés Krisztina
Ilyés Andrea Renáta
Istókné Horváth Ildikó
Jenei Zsuzsanna
Jónás Dániel
Juhász Katalin
Juhász Viktória
Željko Kaić
& Marija Bodrožić Kaić
Ardita Katanolli
Dr. Katona Ilona
Kerényi Ádám
Khell Fruzsina
Kisfalviné Gregus Ágnes
Kocsis Tamás
Kollányiné Hartai Zsuzsanna
Komondi Julia
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Kovács Edina
Kovács Gyuláné
& Kovács Gyula
Kovács Imre
Kovács Magdolna
Kovácsné Tóth Anita
Kozma Pál
Kozma Szikszai Szilvia
Kőrösi Hajnalka
Körtvélyessy Vivien
Kötélvető Zsófia
Kremzner Nikoletta
Kubinyi Ida
Sead Kunovac
Kusnyér Mihály
& Kusnyérné Csillag Erika
Filip Kuzmanov
Küri András & Küri Andrásné
Küri Attila & Küri Szilvia
Lakila Nikolett
Leel-Őssy Gabriella
Lepojević Laura
Lóczi Tímea
Lőrincz Renáta
Luczek Johanna Dorottya
Magyari-Martos Mónika
Major Krisztina
Majoros Éva
Majoros-Hoffer Enikő
Majsai Edit
Málec Krisztina
Arzu Mamo
Dušan Marković
Dr Slađana Marković
Marosi Ilona
Martikán Mónika
Márton Mónika
Máté Viktória
Mattenheim Nóra
Dalibor Medimurec
Mesterné Sándor Tímea
Mészáros János
Jelena Mijatović Sedlan
Millich József
Misiné Simonyák Ágnes
Marija Mladenović
Mladoniczkiné Nagy Klaudia

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

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

Forever I Oktobar 2018 I 11

Forever10_11-D.indd 11

2018. 10. 18. 12:59:46

Leti
sa

e
l
g
Ea
Ljudsko iskustvo konstantno napreduje. To je osnovni razvoj tela i duha,
to je nešto više od običnog starenja. Bićemo mudriji i bolji u onome što
radimo.
Ne sećam se da sam u toku svog puta sreo
Forever poslovnog saradnika koji se nije
bavio razvojem svoje ličnosti, na strukovnom
planu ili na svojoj kreativnosti. Činjenica da
ono što Forever porodicu čini posebnom, nije
samo želja za konstantnim razvojem, nego
strast koja i druge dovodi na ovaj put.
Baš zbog toga smo uzbuđeni, povodom nove
politike kvalifikovanja. To omogućava
menadžerima da sa date pozicije napreduju
samim tim što će napredovati njihove linije
Eagle menadžera. Od kad smo objavili ovaj
princip, važnije je nego ikada da pomognete
svojoj donjoj liniji u tome da se kvalifikuju za
Eagle menadžere.
Sigurno si čuo – s vremena na vreme sam
naglašavao – da je Eagle menadžer jedan
čaroban program sa obzirom na to šta radi za
naš biznis. To mogu slobodno da izjavim, jer
je to istina. Glavni preduslov za kvalifikaciju
Eagle menadžera može da pomogne tvojim
linijama Eagle menadžera da napreduju, kako

bi mogao da izgradiš jednu jaču biznis
osnovu.
U prethodnom mesecu sam pisao o
tome koliko je važno da se pridržavate
četiri osnovna Forever pravila:
+ zapošljavanje
+ održavanje
+ razvijanje
+ efikasnost
Jedan uspešan Eagle menadžer uvek
ima pred očima ova četiri osnovna
pravila biznis aktivnosti i na njih se
koncentriše. Drži u glavi ova pravila i
izvagaj ih! Ova četiri pravila su suština
napredovanja biznisa. Ako u svaki
uložiš energiju, put te vodi ka za
ostvarivanju kvalifikacije za Eagle
menadžera.

Zašto smo učinili dostupnom ovu
mogućnost kvalifikacija? Na ovaj način
smo pokazali koliko je važno izgraditi
jednu snažnu osnovu i stabilan biznis,
a da usput pomažemo drugima.
Učinio si korak, da postaneš Forever
poslovni saradnik. Sada možeš da
nastaviš svoj put pomažući dugima da
postanu lepši i da se bolje osećaju.
Pored toga postići ćeš da tvoja donja
linija gradi stabilan biznis sa poletom
podsticaja Eagle menadžera

Uvek se smejte!

Gregg Maughan
predsednik, Forever Living Products
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POKRENI SE
FIT I IZNAD 60
PROGRAM KRETANJA
ZA OKTOBAR NAM
PREPORUČUJE
Eva Rajnai menadžer
i njen partner Andraš
Graus

Eva: Početak vežbanja ne zavisi od godišta! Ni posle šest puta nije kasno da
priznamo da je telo hram naše duše – iako telo hranimo hranljivim materijama i
pozitivnim mislima naš duh, i na fizičkom nivou treba da damo našem telu to što
mu treba: kao što smo obezbedili kuću, tako i duši treba hram. I telu je s vremena
na vreme potrebno čišćenje i držanje pod kontrolom. Nikada nisam bila jedna
„sportlady“. Uvek sam smatrala da su violina, vibracija i komandovanje sasvim
dovoljan sport za mene. Ali kako sam starila i želela da zadržim vitalnost, postalo je
od velike važnosti da u svakodnevnicu uvedem kretanje. Probala sam više stvari, ali
nisam našla nijednog učitelja koji bi bio verodostojan. Ubrzo sam se srela sa svojim
učiteljem joge, koji je mogao da mi ukaže na sve od čega se čovek dobro oseća. Ni
ovde ništa nije drugačije od građenja mreže: čovek se priključuje čoveku. Krećem
se zajedno sa svojim parom Andrašem. To naše zajedničko „vreme“ je važno da
bismo mogli da živimo u ljubavi i da bi razumeli jedno drugo. Nedeljno barem jednom
praktikujemo jogu, ali nam je ponekad jako teško da krenemo na čas. Osećaj je
takav, kao da je mom telu potrebna posebna misao: moj um zna da treba da idem,
ali mi je telo lenjo, pre bi ostalo da sedi u fotelji. Ali, bez obzira na to, nikada ne
izostajem sa joge, jer u toku svakog časa uživam i posle njega se uvek radujem što
sam izdržala do kraja.

Forever13_15-D.indd 13

Evin

SAVET
Vrlo rado, sa sobom na
časove joge, kao i u šetnje
po šumi i na ture, nosimo
Sirona vodu pomešanu sa
AGRI+ i Cardio Health
Cocktel.
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1. Kobraállás
STAV DRVO - VRKSASANA

Kako stablu drveta i širini njegovih grana stabilnost daje jačina njegovog korena, tako nama
držanje i stabilnost daju noge. Uravnoteženo
držanje tela ima uticaj na naše duhovno
stanje. Za održavanje ravnoteže treba da se
skoncentrišemo, a ako nam misli odlutaju onda
ne možemo da održimo ravnotežu. Naš pogled
treba da je napred i fokusirajmo ga u daljinu!
Pripremna vežba je poza planina. Lakše ćemo
održati ravnotežu ako stopalo noge postavimo
niže na nogu na kojoj stojimo. Najidealnije
držanje u ovoj poziciji je kada bismo mogli što
više da podignemo savijenu nogu. Naše dlanove
spojimo ispred grudnog koša! Ako stabilizujemo
stajanje, onda na udisaj podignimo spojene dlanove iznad glave.

POKRENI SE
FIT I IZNAD 60
POLU LOTOS
– PADANGUSTA – PADMA
UTKATASANA

Pokrenimo vežbu iz poze planine,
zatim levu nogu smestimo na desno
koleno! Desnu nogu savijmo na
unutra. Potrudimo se da leđa držimo
vodoravno, ruke stavimo ispred
srca kao da se molimo! Naš pogled
fokusirajmo na vrh nosa! Dobro je ako
pre ove vežbe uradimo neku drugu
za pripremu (kao što su na primer:
drvo, stolica). Možemo da olakšamo
sebi tako što ćemo našim rukama
pridržavati nogu. Polako se vratimo
u prvobitni položaj, opustimo mišiće
noge na koju smo bili oslonjeni,
zatim uradimo vežbu i za drugu
stranu! Ova vežba pročišćava svest,
pomaže pri koncentraciji, razvija
uravnoteženost. Kod ove vežbe treba
da se koncentrišemo na naše srce.
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OBRNUTO DRŽANJE NOGU
– VIPARITA KARANI

Ovu vežbu možemo da radimo sa partnerom
ili samostalno uza zid. Naše kukove naslonimo
uza zid (ili uz našeg partnera), lezimo na leđa,
zatim obe noge podignimo gore i oslanjajmo
se jedan na drugog ili na zid. Zatvorimo oči i
skoncentrišimo se na disanje! Kao protiv vežbu
možemo iskoristiti bilo koju u stavu stajanja.
Ako teško možemo da se naslonimo uza zid,
onda savijmo blago noge u kolenima. Ruke
možemo da držimo u više pozicija: možemo ih
raširiti na dve strane, ili blago saviti u laktovima
iznad glave. Ustalimo ritam disanja! Ovo pasivno držanje tela može da ukloni slabu cirkulaciju u nogama i deluje umirujuće na nerve. Ne
preporučujem ovu vežbu ljudima sa visokim
krvnim pritiskom, oftalmološkim problemom, za
vreme menstruacije, ko ima problema sa srcem,
za vreme trudnoće i u slučaju provrede vrata.

MAČKA KOJA
SE TEGLI –
MARJARYASANA
VARIJACIJA

Vežbu krećemo iz položaja
oslonca na kolenima i
rukama. Sa udisajem
podignimo levu ruku i
desnu nogu! Osetimo kako
sve više teglimo struk i sve
se više opuštamo i kako se
pršljenovi odvajaju jedan od
drugog. U interesu je malo
zadržati položaj, zatim se
vratiti u početni položaj.
Zatim zamenimo ruku i
nogu!

+1: TÚRA
Šetnja po šumi nam je deo svakodnevnice, kada smo
postali „stanovnici planine“. Bar nedeljno dva puta idemo
u šumu, i šetamo po strminama brda. Za ovo ne treba
posebno da se pripremamo: Dovoljne su jedne farmerice
ili trenerka. Ima kada samo šetamo i pričamo, a ima
i kad intenzivnim tempom šetamo više kilometara.
Brzo šetanje je dobro za nordic walking bot, jer poslu
koji obaljaju noge pomažu ruke. I građenje biznisa je
takvo. Jer kakav biznis želi čovek, u skladu sa tim kreće
kupovinu sa minimalnom kupovinom ili kutijom, traži
pomoć od sponzora ili sam rešava. Planira na duge ili na
kratke staze.
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Žolt Tot i Ester Borza Totne
senior Eagle menadžeri
bračni par živi u Šopronu i
oni su danas dočekali čitaoce
Forever magazina. Njihovo
starije dete Bendeguz je bio
tad u školi, ali njihova ćerka
Aliz, koja ima pola godine
je radoznalo posmatrala iz
maminog krila, tatu koji je
spremao fantastičan obrok.
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Jako volimo da u dobrom restoranu lepo jedemo, posebno volimo italijansku kuhinju i riblja
jela. Ako kuvamo kod kuće i tada se trudimo da
jedemo zdraviju hranu od kvalitetnih sastojaka.
Nekada sam radila u gostionici, a danas sam
došla do toga da kuvam samo za prijatelje i
porodicu. Tokom godina smo razvili sistem da
Esti sprema hladna jela i deserte, a ja se baziram na jela od posebnih sastojaka, kao i danas.
Mnogi se dvoume oko ribljih jela, ali morate
da kupujete iz proverenih izvora, da otkrijete
posebne vrste, jer one moraju da budu važan
deo jedne ishrane. Kod nas na sto dospeju
minimalno jednom nedeljno. Bendeguzu smo
odmalena davali sve da jede, i iako se nalazi u
najizbirljivijem periodu i dalje voli ribe i rakove.

Ono što je neophodno
pre jela jeste velika čaša
Aloe Vera gela, Forever
Garcinia Plus, Forever
Therm.

Mediteranski ukusi
SASTOJCI:
sveže pečeni bageti
garnela (za začine koristim beli
luk, so, biber, mešavina povrća)
mozarela
sveži bosiljak
koktel paradajz
maslinovo ulje
PRIPREMA:
Polupečene bagete pečem u
rerni i sečem dok su topli. Na
jednu stranu stavljam tek pečene
garnele, a na drugi deo mozarelu
i paradajz, zatim začinim svežim
bosiljkom. Kod serviranja posolim maslinovim uljem.

Esterkin i
Žoltov savet:

Pečena pastrmka sa
pappardelle testom
od spanaća
SASTOJCI:
iseckana pastrmka
maslinovo ulje
sveža majčina dušica
beli luk
pappardelle testo
spanać
crni luk
origano
parmezan
PRIPREMA:
Prelepe pastrmke sam prethodno
veče posolila, pobiberila, namazala
sa iseckanom majčinom dušicom,
sitno seckanim belim lukom i posula
maslinovim uljem radi intenzivnijeg
ukusa. Sitno iseckan crni luk dinstam u ulju, dodam spanać, malo soli,
bibera, origana i belog luka. Dodam
pavlake i dodam kuvena (ali još tvrde)
pappardelle testo.
Ribu takođe pržim na maslinovom ulju,
prvo na jednoj zatim na drugoj strani,
ali samo par minuta da se ne osuši.
Nekoliko paradajza prodinstam na
tiganju sa maslinovim uljem.
To dodam tokom serviranja. Preko
testa pospem parmezan i možemo
da jedemo.
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Ako pogledamo kroz prozor, vidimo promene u prirodi. Ujutro
se sunce kasnije budi, uveče ranije postaje mračno. Veća je
razlika u temperaturi, u toku jednog dana bude hladno, vlažan
vazduh i popodnevna žega. Prelepe su boje koje možemo da
vidimo: od žute, braon, pa sve nijanse do bordo. Sazrelo je voće
i sprema se priroda za zimski san. Ljudski organizam prolazi
kroz promene, jer metabolizam i hormonski sistem moraju
da se naviknu na svetlosne i temperaturne promene, a imuni
sistem mora da se navikne na sve češće viruse.
18 I Forever I Oktobar 2018
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PROMENA
ŽIVOTNOG STILA

DR IBOLJA BAGOLJ
soaring menadžer
lekar alternativne medicine
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ŠTA MOŽEMO DA URADIMO
DA OVAJ PROCES BUDE
SAVRŠENIJI?

1.

BUDIMO ŠTO VIŠE NA
OTVORENOM!
Za harmonično funkcionisanje
organizma i metabolizma je
neophodno da imamo svež vazduh
pun kiseonika i nije bitan samo sastav,
već i sadržaj vlage istog. Tokom
grejnog perioda u većini stanova i
kuća vazduh je suv, topao i nije dobar

za disajnu sluzokožu. Brzo se osuši
i lako ošteti. Zato je važno da često
provetrimo stan čak i onda kada smo
često napolju.

2.

KREĆIMO SE REDOVNO!
Kretanje tela ima mnogo prednosti. Ima pozitivno dejstvo na metabolizam, telesnu težinu, održavanje
hormona i cirkulaciju. A tokom jesenjih
i zimskih meseci volimo kada kretanje
ima pozitivno dejstvo na naš imuni
sistem i raspoloženje. Dnevno 20-30
minuta kretanja može da napravi čuda..
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3.

SPAVAJMO
DOVOLJNO!
Za odmor je potreban dubok san da bi
se telo regenerisalo i da bi imuni sistem
savršeno funkcionisao. Neophodno je
da legnemo pre ponoći i da odspavamo
tih šest do osam sati koliko nam je
potrebno. Obratimo pažnju na to da je
našoj deci potrebno više od toga!

6.
4.

OBLAČIMO SE
PAMETNO
Svako godišnje doba ima svoje „savete
za oblačenje“. Treba da pazimo na
slojevitost, jer je u jesen ujutru i uveče
već hladno, ali nas popodnevno sunce
još uvek podseća na leto. Pokušajmo
da izbegnemo da se oznojimo, jer
to može da dovede do prehlade! U
zimskom periodu je jako važna i zaštita
ekstremiteta, pogotovo toplota nogu,
jer od hladnih nogu mogu da nastanu
virusne infekcije.

5.

PIJMO PUNO
TEČNOSTI!
Bez vode nema života! To se odnosi na
naš metabolizam i imuni sistem. Za ovoj
period je nedopustivo unošenje tečnosti
ispod 2-2,5 litre. Ako ti unos tečnosti
stvara problem, onda treba isprobati i
lekovite čajeve, jer pomažu pri osećaju
dehidriranosti - na taj način će telo želeti
vodu.

HRANIMO SE
HRANLJIVO!
U hladnijim periodima na prvo mesto
treba da stavimo kaloričnu ishranu.
Ishrana treba da nam bude puna
vitamina i mineralnih materija. U našem
je interesu da u našu ishranu unesemo
povrće i voće, po mogućnosti u svežoj
formi, i da izbegavamo poluspremljena
i gotova jela. Treba iskoristiti i pozitivno
dejstvo začinskog bilja na naš metabolizam i imuni sistem. Trebalo bi
konzumirati više salate i poli-nezasićena
ulja i semena.

7.

VAŽNI SU VITAMINI,
MINERALNE MATERIJE!
Našem telu su potrebne materije koje
su bitne i mogu da se nadoknade, koje
treba konstantno unositi. To su vitamini,
mineralne materije, mikroelementi,
masne kiseline i aminokiseline. Ako
nam raspored obroka ili način života nije
odgovarajući, onda možemo da osetimo
nedostatak esencijalnih materija,
jer dolazi do neravnoteže u procesu
metabolizma.
Treba znati da naše telo sadrži više od
70 milijardi ćelija i da se u svakoj od njih
u svakoj sekundi odvija više milijardi

biohemijskih reakcija.
Interesantno je da C vitamin učestvuje
u više hiljada procesa metabolizma.
Osam vitamina B kompleksa je važan
deo nekih reakcija u metabolizmu, ali
isto tako i kontroliše nervni sistem.
Cink i magnezijum su potrebni za
proizvodnju brojnih enzima. Zbog toga
osetimo i prilikom malog nedostatka,
da se harmonično funkcionisanje tela
narušilo. Na to posebno treba paziti
u „sezoni virusa“, jer je tada potrebna
zaštita od patogena, a imuni sistem
treba u sekundi da proizvede više od
milion novih ćelija u telu, čija forma i
funkcija treba da budu savršene.
Najvažniji vitamini u jesenjim i
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zimskim mesecima su C, B, E i D
vitamin, a mikroelementi: selen, cink,
bakar.
Ukoliko u ishrani ne možemo da
dođemo do potrebne količine gore
navedenih vitamina, onda je u interesu
da napravimo takav raspored obroka
koji sadrže dosta povrća i voća.

8.

TREBAJU NAM
ANTIOKSIDANTNA
JEDINJENJA
Naše telo treba da odoli svakodnevnom
izazovu napada od više hiljada
slobodnih radikala. Slobodni radikali
ne dolaze samo od spolja, nego se
nekada javljaju i pod spoljašnjim
uticajem. U jesenjim i zimskim
mesecima ih za zaštitu protiv infekcija
stvara imuni sistem, jer su oni jedan
od najvažnijih elemenata imunog
sistema. Ako ih pak dugo imamo u
velikoj količini u telu, onda se prilikom
funkcionisanja sistema pretvaraju u
patogene. Zbog toga je važno da je
naš sistem za zaštitu dobro pokriven.
Antioksidanse treba da unosimo, jer

njih ne možemo sami da proizvedemo.
Za to je potrebno povrće sa jakim
bojama: crveno, žuto, zeleno, kao i
voće koje je u boji. Možemo od njega
da pripremamo i pića i da budu dodaci
ishrani.

9.

BITNO NAM JE STANJE
CREVA
Danas već svi znamo da je za
savršeni imuni sistem odgovorno
stanje crevnog sistema. Najvažnija
stvar je u sastavu crevne flore.
U našim crevima se nalaze žive
bakterije i ima ih na desetine više
nego u ostalim ćelijama tela. Veći
deo njih su probiotici, takve bakterije
sa kojim usko funcionišemo, i „one“
rade mnoge stvari za naše telo da bi
njegovo funkcionisanje bilo optimalno.
Naš jedini zadatak je da ih stvaramo,
razmnožavamo sa našom ishranom
i načinom života da bi one mogle da
rade za nas. Po mogućstvu jedimo
ishranu bogatu vlaknima i izbegavajmo
previše bilo čega. Probiotici su osetljivi
na stres, neispavanost, previše
začina, masnoće, alkohol. Ako naša
ishrana sadrži premalo probiotika,
ili sumnjamo da nam se crevna
ravnoteža poremetila, tada treba
uzimati proizvode bogate pšenicom,
sa različitim bakterijama kako bi
nadoknadili iste u crevima.

jstvo koje pomaže pri iskašljavanju.

11.

BITNA STAVKA:
RAVNOTEŽA DUŠE
Naš imuni sistem može da bude
narušen zbog našeg duševnog stanja.
Vredi pojačati našu sposobnost zaštite
od stresa sa meditacijom, jogom,
druženjem sa pozitivnim ljudima, ili kući
u toplom domu u sobi dok lepo eterično
ulje isparava. Jesenji i zimski period
je lošiji i za našu dušu, jer je sve tiše, i
možemo da utonemo u po koju misao.
Možemo da pogledamo kako nam je
prošla godina i da se spremimo za
nadolazeće praznike, za Božić. A zima
donosi kupovinu za Novu godinu, nove
planove, ideje. U ovim trenucima želimo
svima mir u duši i jako dobro zdravlje!

10.

MISLIMO I NA PRIRODNE
ANTIBIOTIKE
U borbi protvi virusa, možemo da
koristimo razne biljke i jela.
Treba redovno da koristimo sok Aloe
Vere, jer sadrži mnogo vitamina,
mineralnih materija i pošto sadrži
acemanan, pomaže imunom sistemu
u funkcionisanju.
I beli luk može da nam bude koristan
jer sadrži allicin-, scordinin-, garlicin,
takođe sadrži i minerlane materije u
velikoj količini, kao i vitamine. Zbog
sadržaja silicijumove kiseline, ima de-
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FOREVER ACTIVE PRO-B™
Forever Active Pro-B je sada nešto više.
Sadrži preko 8 milijardi CFU i klinički ispitanu
biofloru u jednoj takvoj patentiranoj kombinaciji, u kojoj se nalazi 6 sojeva korisnih
bakterija koje su specijalno odabrane i koje
raspolažu sa izvanrednim dejstvima, da bi
došle do resica. Forever Active Pro-B se
nalazi u specijalnoj kapsuli, koja reguliše
vlažnost i pruža zaštitu aktivnom bakterijskom
soju obezbeđujući maksimalno dejstvo.

PROIZVOD
MESECA

610 30 kapsula

DR BAGOLJ IBOLJA
SOARING MENADŽER
LEKAR ALTERNATIVNE MEDICINE
Najpoznatiji stari doktor, Hipokrat kaže:
„Svaka bolest kreće iz creva.” Dakle,
ravnoteža crevne flore je veliko blago,
pazimo na to! Čuvajmo je od štetnih
dejstava i potpomažimo joj u funkcionisanju sa novim Forever proizvodom, sa
Pro-B-om!
Meni je ovo, pored Aloe gela, jedan od
omiljenih proizvoda i ovo redovno konzumira cela moja porodica.
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BEAUTY SAVETI
HAUSEL BEATRIX menadžer, kozmetičar
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Došao je kraj leta,
i sa jeseni je došla
i briga o nezi kože,
što znači da treba da
pazimo na dobrobit
našeg tela i duha i
više da pazimo na
njihovo dopunjavanje. Pripremimo
nas i ljude u našoj
okolini na vremenske promene kako
iznutra, tako i spolja!
Jako veliku radost
nam donosi kada prilikom podele jednog
jako dobrog iskustva
vidimo promenu i na
drugima.

Predlažem i da nadalje naše lice
štitimo od štetnih zraka sunca, jer
je sve više nas ima problem sa
pigmentacijom „u obliku fleka“, što
je svakako puno bolje preduhitriti. Naša firma je za ovaj problem
izmislila Protecting Day Lotion, sa
zaštitnim faktorom 20, kremu koja
hidrira, koja ne samo što pomaže
u prevenciji nego i u nezi. Ja ga
uvek imam u svojoj torbi, zato što
je vreme promenljivo i u jutarnjim
časovima ne osećam da mi je potreban, ali kada je u popodnevnim
časovima jako sunce, onda osećam
kako mi lice gori. Zatim postoji mali
Aktivator u flakonu sa sprejom,
sa kojim pre kreme očistim lice od
nečistoće. Šta se nalazi u mojoj
torbi? Kod mene je uvek sredstvo
za dezinfekciju ruku Hand Sanitizer
za čiste i negovane ruke i lips, koji
je od jako velike pomoći u ovom
vetrovitom periodu. Ovi izvanredni
proizvodi se nalaze i u školskim
torbama mojih devojčica, koje imaju
deset i sedam godina.

Šta koristi iz dana u dan jedan
kozmetičar, koji je ujedno i
Forever poslovni saradnik?
Znamo da je neophodno jutarnje
i večernje detaljno čišćenje lica:
ujutru očistimo minimalnu nečistoću
koja se skupila u toku noći, ili pak
omekšamo ili hidriramo kožu koja se
zimi zbog grejanja suši i deluje suva
na dodir. Uveče skinemo prljavštinu
koju smo skupili u toku dana. Meni
je za ovo, omiljena porodica proizvoda Infinite!
Izvanredni sastojci Hydrating
Cleanser mleka za čišćenje sa
jabukovom kiselinom, kokosom,
uljem suncokreta, arginina… Već
u prvoj fazi pružaju osećaj čiste i
baršunaste kože na dodir.
Smooting Exfoliator (skrab)
korišćenjem jednom do dva puta
nedeljno, blago uklanja sloj izumrlih
ćelija i priprema kožu za sledeću
fazu, drugim rečima, delotvornija će
biti hidratacija i nega. Na vlažno lice
rasporedimo, zatim kružnim
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mah ga koža upija i daje joj osećaj
finoće pod dodirom. Pojačava
stvaranje elastina i hialuronske kiseline, kao i sprečava stvaranje bora i
pojačava kolagen. Savršeno!

pokretima površinski blago umasirajmo! Sa malim jojoba perlicama
u bambus prahu i mirisnim uljima,
odmah vidimo dejstva. Neka ne
izostane ni toniziranje!
Balancing Toner dovodi PH u
ravnotežu koja u stvari štiti kožu od
spoljašnjih štetnih dejstava. I activator je izvanredan čistač i osvežava
kožu prilikom nege. Volim da ga
koristim u kozmetici i dok rešavam
razne probleme na koži.
Koža oko očiju je posebno osetljiva,
zato je tu potrebna izvanredna
nega. Savršen izbor za to je
Awakening eye cream! Njegovi
sastojci: peptidi, kolagen, aloe
i ekstrati prirodnih biljaka – kao
štit: štite od tamnih podočnjaka,
natečenosti i bora.
Za mene je najveći pobednik u nezi
kože Infinitive firming serum koji
daje maksimalan efekat prilikom
zatezanja kože, jer sadrži sastojak,
sa takvim dejstvom, koji je, kada
je i stupio na tržište, 2017. godine,
na pure beauty nagradama osvojio
drugo mesto. Ima laku teksturu, od-
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Kruna svega je Restoring cream
koji je sa 15 različitih dejstava
jedna „snaga antioksidansa”. Kao
kozmetičar i kao fanatik analiza
dejstava, hrabro mogu da izjavim
da je ova porodica jedna velika
tvorevina. Pogotovo što ova
porodica sadrži jedan kolagen
– ceramide dodatak ishrani koji
iznutra daje turbo organizmu. Jako
je važno da i iznutra podržavamo
naš organizam, jer ima jako puno
civilizacijskih bolesti.
Pomenula sam problem
pigmentacije, koji zbog
postepenog stvaranja melanina
izaziva stvaranje fleka.
Pomozimo svom organizmu sa
paketom za promenu načina
života, sa sadržajem kutije Vital!
I naša koža će biti zahvalna, a
biće i vidljivih promena.

dolazi pranje kose sa Aloe
šamponom pa na kraju balsam.
Pakovanje za kosu stavljam
na kožu glave: First, a na krajeve
kose Alpha E factor, dok na celu
dužinu stavljam Sonya serum.
Na svoje lice (čak i sada) nanesem
mešavinu: par kapi Forever Bee
Honey, Aloe Moisturizing Lotion,
Aloe E faktor i Activator. Pakovanje
operem posle 25 minuta, a posle
toga u tankom sloju nanesem
Deep Moisturizing kremu.
Nadam se da sam pomogla svima
u tome, da sa svežom i sjajnom
spoljašnjošću i unutrašnjošću
sačekaju zimu! Svim čitaocima
želim da se dobro osećaju i da
imaju zdravu i finu baršunastu
kožu!

Moj početak dana kada je
hladno i velika vlažnost:
U jedan decilitar Freedoma dodam
0.5 dl Aloe Vera gela i malo
Pomesten Power, Cardio health i
pored toga Arctic Sea, A-Beta-CarE,
Collagen Ceramide, Immublend i
Vitolize koji pomažu da se podigne
jutarnji tempo. Nedeljno jednom
imam „moje vreme” sa mirisnom
kupkom od lavande i limuna, zatim
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08. 2018. NEW Q
DIJAMANT-SAFIR MENADŽER

Marija Buruš & Boško Buruš
sponzori: Stevan Lomjanski
& Veronika Lomjanski
„I ti to možeš!”

Nikoleta Laklia
sponzor: Doroća Johana Lucek

„Nema B verzije!”

MENADŽERI

Maja Ankić
sponzori: Marija Buruš
& Boško Buruš
„Sve što um zamisli,
može i da ostvari!”

Andrea Nemet
sponzori: Gergelj Almaši
& Barbara Bakoš
„Sanjari, isplaniraj i izguraj do kraja!”

Renata Gregorc
sponzor: Bojana Vidović

„Dođe vreme kada sebe staviš
na prvo mesto liste”

Žolt Sakač & Judit Sakačne Kiš
sponzori: Hajnalka Fučne Šite
& Gabor Fuč
„Neka te vodi: promena načina života,
pomaganje drugima i materijalna sigurnost!”
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W QUALIFICATIONS
ASSISTANT MENADŽERI
H. Pezenhofer Brigitta & Henc Krisztián
sponzori: Karaszi Andrea & Vass Szilárd
Karaszi Andrea & Vass Szilárd
sponzor: Mezei Blanka
Küri András & Küri Andrásné
sponzori: Küri Attila & Küri Szilvia

FOREVER2DRIVE
3.NIVO:
Szabó József
Berkics Miklós
Krizsó Ágnes
Marija Buruš & Boško Buruš

Mezei Blanka
sponzori: Hegedűs Árpád
& Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Pintér Izabella
sponzori: Küri András & Küri Andrásné
Andraš Kiri & Andrašne Kiri
sponzori: Atila Kiri & Silvija Kiri

„Zasebno ne možemo da budemo uspešni,
zajedno možemo. I onda se otvara kapija
neograničenih mogućnosti!!”

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

Tóth Anna
sponzori: Barta Csaba & Barta Csabáné
Marica Zlovolić
sponzori: Stjepan Beloša & Snježana Beloša

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

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

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

Forever I Oktobar 2018 I 27

Forever26_27-D.indd 3

2018. 10. 19. 19:44:38

Terezia Herman se pridružila preduzetništvu 1997.
nakon otvaranja tržišta Forever Mađarske. Imala je
veliku ulogu u početnom rastu i do dan danas nije
izgubila polet, štaviše, sa svojim timom napreduje
ka novim ciljevima.

Sponzor: Zoltan Bec i
Viktoria Žužana Kenešei
Gornja linija: Žofia Gergelj
i dr Laslo Reindl, Aranka
Vagaši i Andraš Kovač,
Mikloš Berkič, Jožef Sabo,
Rolf Kipp
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TEREZIA HERMAN
soaring Eagle
menadžer
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“ŽIVIM U
HARMONIJI
I VOLIM TO
DOKLE SAM
STIGLA, ŠAMARE
I PADOVE KOJE
SAM PRIMILA SU
MI POKAZIVALI
PRAVAC.”

Dvadeset i jednu godinu si
Forever poslovni partner. Pored
uspeha si sigurno morala da se
suočiš i sa poteškoćama.
Mene je uvek lojanost držala u ovoj
firmi: bila sam lojalna firmi, proizvodima
i svojim vođama. Smatram da radim
prema jednom biznis modelu dobrom
za kopiranje. Jeste da se puno promenila tehnika, ali je suština uvek ostala

ista, i ostaće. Prvi veliki udarac mi je bio
razvod. Biznis smo počeli zajedno, ali
malo više od pola godine posle, nastavila sam sama. Emotivno sam došla
do dna, ali ni jednog trenutka nisam
ostavila posao. Posle par meseci mi je
umrla majka, a ubrzo i moj otac, a ja
sam pobegla u posao. To je bilo nešto
što me je uvek podizalo: ako počnem
da radim i ako se skoncentrišem na
ljude oko sebe, znala sam da stavim sa
strane svaki problem i svaku bol.
Deti, tvoja ćerka je imala onda
samo deset godina, danas je
pak jedna uspešna žena koja
radi u Nemačkoj kao babica u
porodiljskom odeljenju. Kako
si mogla da usaglasiš obaveze

i da budeš samohrana majka i
poslovna žena?
Početak je bio jako težak, moja
ćerka je bila kod mojih roditelja,
a ja sam bila između nje i posla.
Pazila sam kada sam sa njom da
onda stvarno budem aktivna i da
zajedno provedemo vreme ispunjeno
emocijama. Pre par godina sam se
usudila da je upitam da li sam dobro
odlučila onda, a moja ćerka je to
potvrdila. Ja sam uvek osećala da će
nešto dobro ispasti iz svega ovoga i
ovog obilnog rada. Deti je rekla, da
sve ovo što sada proživljavamo –
putovanja, okolnosti, što je završila
fakultet na samofinansiranju – ne
bi se ostvarilo da sam u ono vreme
odustala od svojih snova, da sam
ostajala samo sa njom i da sam
ostala kao negovareljica.
Nisi ušla u svakodnevnu karijeru. Iz Cereda si krenula u jedno
malo selo Nograd, imaš diplomu
kao negovateljica beba i dece, a
danas pak vodiš mrežu od više
hiljada ljudi. Kako možeš sve to da
uskladiš?
Moja baka i deka su mi uvek govorili,
nikada nemoj da zaboraviš svoje
korene, i to odakle si došla. Ja se
toga pridržavam. Da nisam takva
već dvadeset i jednu godinu, danas
ne bih mogla posedovatim moj tim.
U poslednjim decenijama sam puno
naučila: čitala sam, prisustvovala
kursevima, slušala audio snimke. I
moja današnja svakodnevnica govori
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Onlajn je velika pomoć, ali isto
tako i veliki izazov, jer je u toj
teritoriji ogromna „galama“. Kako
možeš da se istakneš i da budeš
jedinstvena?
Moje iskustvo je da treba da imam
lični pečat u virtuelnoj teritoriji.
Kod mene se registruju takvi ljudi
koji imaju slične probleme, slično
razmišljaju, ili žele da postignu to
što ja sada živim – samo ja mogu
da im pomognem u tome. Ne želim
da učlanjujem osamnestogodišnjake
kod sebe, jer oni ne mogu da
razmišljaju racionalno. Ljudi iz mog
okruženja su moje godište, plus
minus deset do petnaest godina.

o samoučenju. Moj favorit je John C.
Maxwell, i njegove priče o razvoju,
životna dela, koja govore o tome da
je neko krenuo od nule i ostvario
svoj san. Danas već znam da sve
ono kroz šta sam ja prošla, je jedan
potpuno normalan i prirodan proces.
Danas govore „pedeset je novih
trideset“, i ja to stvarno proživljavam.
Živim u harmoniji i volim to dokle
sam stigla, šamari i padovi koje sam
primila su mi pokazvali pravac.
Ti pored sebe imaš jednog
partnera već devetnaest godina,
Šanjija, koji nije deo tvog biznisa.
Kako je to moguće?
U početku sam želela da bude sa
mnom, međutim i on je imao neku
zamisao o svom sopstvenom životu
i svom radu. Jako mi je drago što
smo se pronašli i što poštujemo

međusobne ciljeve i želje. On je
jedna prava stabilna podrška i
savršeno je prihvatio to što radim.
Nikada među nama nije bilo rasprave
zbog ovoga što radim.
Koliko se promenilo građenje
mreže u odnosu na početak?
U osnovi se ništa nije promenilo,
samo zahvaljujući razvoju tehnologije
ne moram da sedim u automobilu
i da vozim satima da bih se našla
sa ljudima. Danas isto tako mogu
da se drže predavanja, uspešne
priče, podele iskustva i gradi biznis,
kao što smo to radili i na početku.
Samo što je danas tu onlajn. Naše
preduzetništvo i danas funkcioniše
pod upravljanjem devet graditelja
biznisa, u najboljem slučaju određeni
koraci su dobili malo moderniji naziv.

Karakteristično je to što se na
dnevnom nivou pokušavaš širiti,
ili se samo trudiš da radiš sa
sadašnjim timom?
Oba radim paralelno. Nije obavezno,
ali jako uživam u dnevnom poslu!
Volim kada vidim da čovek raste i
postaje sve veći, raste u biznisu,
razvoju ličnosti i kada mu se razvija
način razmišljanja. Mene i dan danas
čini srećnom, kada dobijem potvrdu,
da to što kažem i funkcioniše.
Dvadeset godina to što radim, to i
govorim, ne istražujem nove stvari.
I dan danas važe ta pravila i načini
rada koje predstavljam.
Koje su to osnovne vrednosti
za tebe u Foreveru, kojih se
pridržavaš?
Naša matična firma je za četrdeset
godina dokazala da ima jako malo
preduzetništva na svetu, koje kao
multi firme predstavljaju network
način razmišljanja. Takođe su jako
umirujuće karakteristike porodičnog
preduzetništva, i nekretnine sa
kojima firma raspolaže, kao i to
što firma nije izložena promenama
kurseva.
Jako je važno da proizvodi
predstavljaju visok kvalitet koji se
koristi svakodnevno u domovima.
U Foreveru je vrednost sam čovek,
zdravlje, ličnost.
Ovde se čovek priključuje
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čoveku. Ako neko ima osobinu
samovrednovanja, onda će on
slične sebi i privlačiti. Ako mu pak
to nedostaje, onda treba pre toga
da obezedi znanje, koje će ga
posle osposobiti da privuče ljude.
Ako ceniš ljude po tome kakav
odnos imaju prema sebi, kakav
odnos imaju sa svojom porodicom,
kakav im je moral poslovanja,
kako komuniciraju, onda ćeš znati
koje su to teritorije na kojima treba
da im pomogneš, kao i to koje
su njihove vrline. Jer samo ako
se osloniš na vrline, na taj način
možeš da gradiš.
Kada se sretneš sa nekim, šta
ti je prva poruka: materijalna
sigurnost i sloboda, ili mogućnost
regulisanja zdravlja?
Kod mene je to u istom paketu. Za
to da nam konstantna pažnja ne
bi bila na našem telu, treba da ga
dovedemo u dobro stanje i da to i
održavamo. Ako smo dobro fizički,
onda možemo da se okrenemo
slobodnom načinu života.

U Mađarskoj si jedan od četiri
Soaring Eagle menadžera. Kakav
je osećaj kada si u klubu elite?
Iskusiš da je to stvarno jedan elitni
klub, jer na ovom nivou nema nas
puno ni širom sveta. Sama pomisao
da si deo toga, jako podiže. Ponosna
sam na svoj tim i na to da sam sama
postala Eagle.

Kakve ciljeve imaš ispred
sebe? Osećam da je pet
hiljada bodova u mom biznisu,
ali ne želim da pritiskam
ljude oko sebe. Kada tim
zasluži, to ostvarenje će i
doći. Nisam nestrpljiva, uvek
čekam, da određeni čovek
stigne: podstičem, ali razvoj
treba da bude samo njegov.
Moj tim je liderski. Volim da
oko sebe imam ljude koji
imaju sopstvene misli, koji su
sposobni da sebe motivišu, koji
su sposobni da stoje ispred
tima i da ga vode. Jedina tajna
stabilnosti mog biznisa, je što u
timu imam lidere.

OVAKO JA GRADIM:
• Završi osnovni posao!
• Budi strpljiva!
• Ostani dosledna!
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ADAM NAĐ I
BRIGITA NAĐNE BELENJI
senior Eagle menadžeri

1. ODGOVARANJE NA
SOPSTVENE IZAZOVE
Uspeh često zavisi od toga kakvom
osvajačkom energijom zračimo
vezano za biznis. To utiče na
podsvest i ljudi bez naših reči
osete naše samopouzdanje i ako
se dobro pokažemo na tom polju,
onda razmišljaju o našoj ponudi.
Ako nismo sigurni u sebe, onda ne
možemo ništa da promenimo ni
na našim izgovorima, i tada nam
neće reći „da“ - ovo je iskustvo.
Kako odgovaraš na sopstveni
izgovor? Idi na događaje, slušaj
audio i video materijale, uspešne
priče na Forever tv-u. Pričaj sa
novokvalifikovanim menadžerima
ili sa onima, koji već godinama
žive slobodno! Neka ti sopstveni
izgovori na „zašto“, budu oni zbog
kojih ćeš odlučiti da sagradiš ovaj
biznis.
2. SNAGA STVARANJA MISLIMA
Naše misli su sitno kamenje koje
gradi, mali nevidljivi paketići
energije od kojih možemo da
sagradimo naš svet. Bezbroj
knjiga i filmova koje treba
pročitati ili pogledati se bavi
ovom temom. Jedan od njih je na
primer „Razmišljaj i bogati se“
od Napoleona Hilla, „Tajna“ od

„Dobio si jedno čarobno sredstvo u
ruke, sa kojim može da se ostvari
bilo koji san“ – rekao je tvoj
sponzor kada si potpisao ugovor
o priključenju, ali ovaj trenutak je
često prepun različitih emocija.
Osećaš jednu ogromnu mogućnost,
video si i na bini žive primere,
koji zrače sa slobodnim i srećnim
životom, ali se još uvek malo
dvoumiš. Nemoj da se dvoumiš!
Pravi korak po korak na putu
uspeha! U ovome će ti pomoći par
misli:
Rhonda Byrne ili „Traži i daće ti se!“
od Esther Hicks i naša podsvest
može da se programira, i za ovo
savršenu tehniku pruža Louise Hay
ili Balogh Bela. Mi zato verujemo u
to, jer smo iskusili u životu, štaviše
doživljavamo to na svakodnevnom
nivou. Da bi stvarali misli, potreban
nam je fokus, a to je pozitivno
razmišljanje i učinak i bez toga
neće ići.
3. USPEH JE ODLUKA
Na engleskom „decision“ znači
odluka, a potiče od latinske reči
„decidere“, što znači: odvojiti nešto
od nečega. Prilikom donošenja
odluke nešto razdvajamo i
odlučujemo se za jednu stranu.
Uspeh je jedna odluka. Ako smo
nešto odlučili onda tu odluku
treba sa našim postupcima da
podržavamo iz dana u dan svakog
trenutka. Postizanje rezultata
je nauka. Na svakoj teritoriji
određenim postupcima možemo
da dođemo do uspeha. Hvala Bogu,
na teritoriji netvork marketinga
ove korake savršeno poznajete, i sa
načinom kopiranja bilo ko to može
da ih uradi, zato uspeh može da se
planira i u Foreveru. Ako odlučiš da
ćeš biti uspešan, treba da znaš koji
su ovo koraci i treba da postaneš

profi u njima u svakodnevnici.
Neće ti se promeniti ništa u životu,
ako nešto ne promeniš u dnevnim
aktivnostima, tj. ako ne stvoriš
navike uspeha – rekao je John C.
Maxwell u svojoj knjizi pod nazivom
„Petnaest neprocenjivih zakona
za razvoj“. Ali koje su ove navike
uspeha?
4. 7 STAVKI KLJUČNOG ČOVEKA
– to su navike uspeha network
marketinga. Kada firma dobro
funkcioniše već trideset godina u
mrežnom marketingu – onda pitaju
najbolje ljude u firmi, šta je to što
ih je dovelo do uspeha i svako će
vam nabrojati različite stvari. Ali što
je više ljudi intervjuisano, počela
je da se pojavljuje jedna šema,
kod koje su se podudarale neke
aktivnosti. To je bilo 7 tačaka, koje
su se iskristalisale posle prilikom
istraživanja. Stručnjaci su tih 7
tačaka svakome ponovili: ko ostvari
tih 7 tačaka, taj će biti uspešan, ali
kome nedostaje samo jedna tačka
taj nema garanciju za uspeh. Ovih
sedam bodova su kao trudnoća.
Jedna žena je ili trudna ili nije. Ako
se ostvari svih 7 tačaka, onda je to
ključni čovek, ako i jedna nedostaje,
onda više nije to.
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A NETWORK
MARKETING
uspeha
navike

4CC

KOJE SU TIH 7 TAČAKA?
1. 100%-ti potrošač proizvoda.
2. Aktivno proširuj krug (sa 4cc
aktivnosti).
3. Drži 15-20 marketinških planova
mesečno, a ne samo 1/1 ili 2/1, nego
i grupno.
4. Stručne knjige čitaj barem 15
minuta dnevno.
5. Dnevno pogledaj/preslušaj bar
jedan video/audio zapis.
6. Budi prisutan na svakom
događaju.
7. Timski igrač (gradi, konsultuj se,
nemoj da ideš unakrsno).

5. POSTATI VOĐA, ODGAJATI
VOĐE
Network marketing ne govori o proizvodima. Ako misliš da si trenutno u
jednom biznisu sa proizvodima, onda
ću ti reći da se varaš. Firmina prva
rečenica glasi: „Možeš da budeš šta
god poželiš“. Pravi proizvodi firme
su sloboda, zdravlje, materijalna
stabilnost i samoostvarenje.
Pasivni prihodi mogu svima,
najbolje rečeno, da pripomognu.
Sa mojom porodicom već petnaest
godina uživam u prednostima
koje pruža Forever, pasivni prihodi
su postali deo naših života, i bez
stresa nam daju sigurnost u našoj
svakodnevnici. To možeš i ti da
postigneš. Za to treba da napraviš
dva koraka. 1. Treba da postaneš
vođa. 2. Treba da odgajaš vođe.
Vođa ćeš postati onda ako postaneš
ključni čovek i ako naučiš ljude da
zajedno funkcionišu, kao što je rekao
Zig Ziglar: „Možeš da dostigneš svaki
cilj, ako pomogneš dovoljnom broju
ljudi da i oni postignu svoje ciljeve.“
A vođe možeš da odgajaš, ako radiš
tako da mogu da te kopiraju i ako
ulažeš vreme u ljude, a ne da svoje
vreme provodiš sa kolegama..
6. SOPSTVENI BREND - ŠTA
PREDSTAVLJAŠ?
Internet formira društvo u pleme.
Plemena predstavljaju jedan slučaj,
koji su deo jednog starosnog načina
razmišljanja, pred njima su jedan
takav cilj ili slika budućnosti koji ih

čini jednim. Istovremeno možemo
da postanemo članovi više plemena,
istovremeno ispred nas može da
bude uloga roditelja i samorazvoja,
kreativna zajednica preduzetništva,
i svestan zdrav način života ili to da
smo obožavaoci filma Harison Forda
ili Roberta De Nira. Za to, da bi na
netu formirao sopstveni brend i da
postigneš to da se ljudi priključuju
tebi, treba da pronađeš šta je to
što i ti stravstveno predstavljaš.
Ljudi danas na netu traže sadržaj,
koji možeš ti da im daš. Čekaće
svaki dan tvoj post, lajv, tvoj blog,
ako im sa strašću ponudiš nove
vrednosti materijalom koji deliš na
netu. Pridobićeš ih kao čovek sa
informacijom koju pružaš. Što više
utičeš na emocije i daješ im činjenice
i informacije (čak i u formi priče),
pomoću kojih oni mogu da postanu
nešto više, imaćeš više obožavalaca.
Ne treba proces da bude brz. Treba
da im daš vremena, a ne da čekaš na
to da odmah ubereš plod. Ali kako
ljudi budu postajali tvoji obožavaoci,
tako će polako početi da vole i to
što ti predstavljaš, na šta su prvo
rekli „da“. Sa gornjim primerom ćeš
moći sa zdravim načinom života
da dopreš i do obožavalaca filmova
Roberta De Nira.
Verujemo, da ako gore navedenih
6 tačaka postanu deo tvog života,
onda ćeš imati jedan prosperitetan i
oslobađajući Forever biznis. Želimo ti
uspešno i srećno građenje biznisa!
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KOLEGA, MAJKA, POSLOVNI SARADNIK, NEVEROVATNO KOLIKO ULOGA
MOŽE DA IMA ŽIVOT ŽENE. U FOREVERU MOŽEŠ DA RASPOREDIŠ VREME
ONAKO KAKO TO TEBI ODGOVARA. POKAZAĆEMO TI NEKOLIKO PRIMERA
USPEŠNIH GRADITELJA MREŽE!

Edina Ana Patkoš

senior Eagle menadžer

Imala sam sedamnaest godina kada su moji roditelji Peter Patkoš i Đerđi
Patkoš počeli da se bave Foreverom i upoznavali se sa novom poslovnom
formom. U to doba sam bila adolescent sa puno problema. Današnja tajna
mog uspeha je ta što smo u porodici imali ljubav prema poslu i istrajnost.
Mamina izreka je uvek bila: „Nikada nemoj da odustaješ na devedeset posto!“ i: „Nemoj da se žališ, jer to ništa ne rešava!“ Kao dete sam ih uvek
pratila na sva događanja, kako u domovini tako i na globalnom nivou. Jako
sam zavolela atmosferu na događajima. Kada sam se sa osamnaest godina
regis-trovala, za rođendan sam tražila Touch kutiju. Zahvalna sam na tome,
što sam ovu odluku donela sama. Nisu mi prebacivali zašto ne radim i kada
ću napredovati nivo... Bilo je potrebno da prođe jedna cela godina da bih
postala supervizor. Nisam razumela kako je ovo velika stvar. Posle toga je
počeo period mog razvoja, kako poslovno tako i na ličnom nivou. Iako nisam
bila aktivna, bila sam prisutna na svakom predavanju. Moram sad da vam
priznam da su me jako nervirali uspešni ljudi na bini. Usput sam počela da
idem na višu školu, na smer mediji i komunikacije i čekala bi me čudesna
„multi kariera“. Ali sam obavezanost jako teško podnosila, zato nisam ni isprobala ovaj put. U 2012-toj u tadašnjem poslednjem Porečkom seminaru
sam napokon odlučila, i za dva i po meseca se promenio svet oko mene.
Održala sam obećanje koje sam dala sebi i postala sam menadžer. Tada
sam zaključila da su nam naši strahovi uvek u glavi, ali jedini način da ih
utišamo jeste sa svakodnevnim fokusom na snove i naše želje. Za godinu
dana sam otišla – kao novi Eagle menadžer – u Meksiko, Kankun. Tu sam
prvi put iskusila pravu veliku liniju Forever. Nisam verovala da postoji takav
luksuz i da sam to dobila već sa dvadeset i šest godina kao rezultat mog
rada. Zahvaljujući podsticajnom programu automobila mogla sam da kupim
jedan mali sportski auto, a onda i jedan sportski kabriolet.
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dr Nikolet Doša

senior Eagle menadžer
doktor
majka troje odrasle dece

Kada su prijatelji upirali prstom u nas i govorili šta nam je ovo trebalo,
nisam se osvrtala na to. Želela sam da uspem, ali sam osećala da nemam
ni vremena ni para, ni sposobnosti za jedan ovakav biznis. Osam meseci
su me zvali na prezentacije, ja sam išla samo da bi obavili to. Onda
je usledilo jedno predavanje koje mi je zadržalo pažnju i odlučila sam
da ćemo sagraditi biznis. Nisam znala na koji način, ali ako je drugima
uspelo i nama će...
Pored posla u bolnici, call centra i troje male dece (2, 4, 6 godina) za
godinu dana sam postala menadžer i onda sam dala otkaz.
Smatrala sam važnim da mogu na vreme da odem po decu u zabavište,
školu, da mogu sa njima da budem u popodnevnim časovima i da pored
toga mogu da održim obećanje o pomoći na duže staze, koje sam dala
svojim kolegama. Početnički uspesi su godinama išli gore dole i došao je
kraj mog braka, puno talasa je bilo iznad moje glave. Ali su firma Forever,
vođstvo, moj tim i mogućnost uvek bili uz mene, i za to sam se uhvatila.
Eagle program je doneo promenu: za njegovo konstanstno ostvarivanje
su mi trebali cilj i osećaj uspeha koji su mi povratili samopouzdanje, a od
prihoda sam mogla u međuvremenu da rešim školovanje odrasle dece.
I putevi nagrađivanja su mi dosta podigli standard života. Izazovi su me
istrenirali, učenja me razvijala, a zajednica ocenjivala. Danas govorim: na
SVEMU mogu da zahvalim Foreveru, čak i mom partneru! Da je zavisilo
od mene, svim ženama bih dala ovu mogućnost u ruke, da osete kakva
je prava sloboda!

Iako jako volim decu i volim da podučavam, iskusila sam da me u profesorskoj
struci nepoštuju dovoljno i da nisam dovoljno plaćena. Zbog toga sam za par
godina počela da radim sa Ištvanom. Imali smo više preduzetništva – bili smo
gore, bili smo dole. Jednom smo morali da prodamo i svoj automobil, jer smo
propali. U drugim prilikama smo tako dobro zarađivali, da je Ištvan mene iznenadio za rođendan jednim automobilom. Mnogo smo radili i nismo imali vremena
jedno za drugo, niti za našu decu. Tražili smo nešto što će nam donositi radost,
entuzijazam i uneti promenu u naš život – bili smo otvoreni za sve. Onda smo se
pre devetnaest godina susreli sa Forever biznisom. Posle pozitivnih iskustava sa
proizvodima, promenili smo način gledanja na to. U kratkom vremenskom periodu smo izgradili biznis, zatim sa malim vraćanjem na tempo rada, počeli smo da
osećamo prednosti marketinškog plana: da se posao koji smo odradili u prošlosti
isplaćuje i u budućnosti. Mnogo smo putovali, od Singapura do Havaja, od Bornea do Južne Afrike, obišli smo Ameriku od istoka do zapada. Tamo je bio Bence
moj sin sa šahovskom karijerom, na svetskom prvenstvu, evropskom prvenstvu.
Oba deteta smo slali u tabore u inostranstvo, u jezičke škole, na skijanje.
Strastveno volim negu lepote, negu kože, šminkanje, stilsko oblačenje. Zbog
toga sam u Budimpešti išla u školu za dizajnera, boju i stil, i završila sam jednu akademiju šminkanja. U našem biznisu radimo sa kvalitetnim preparatima
za negu kože, tako da je sa njima jednostavno ulepšati ljude. Organizujemo
savršene ženske dane i noći, šminkamo se, tračarimo i odlično se osećamo. Da
li je potrebno nešto bolje od toga? Poslednjih godina sam počela da se bavim
fotografijom, obožavam predivne pejzaže, atmosfere i fotografisanje ljudi. Ukratko: FLP mi je podario sve ono o čemu sam maštala: proteklih godina sam obišla
svet sa mojim mužem i prijateljima. Imala sam vremena za sve. Za moju porodicu, za mene, za moje hobije. Kako moj moto kaže: ponekad radimo puno, a
ponekad ne, ali mi odlučujemo kada ćemo kako raditi.

Rita Halmine Mikola

dijamant-safir menadžer
pedagog
majka dva odrasla sina
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Zita ima dvadeset
sedam godina, inače
je ekonomista, ali nije
radila u svojoj struci.
Sa mužem Danijelom
Novozanski je radila u
prodaji kao administrator,
u Martonvašaru živi sa
mužem i dvoje dece, sa
petogodišnjim Danitom i
dvoipogodišnjom Lilient.
Čekaju mlađeg brata ili
sestru.

NEW

DECA SU
NAM UVEK
BILA MOTIVACIJA

ZITA ALMAŠI
NOVOZANSKINE
menadžer
Ima samo dve godine kako je Zita
postala „foreverovac“, First je koristila i pre toga. Kad joj je poznanik
doneo novu porudžbenicu, počela
je da razmišlja o tome da se tu krije
i za nju poslovna mogućnost. Posle
porodiljskog perioda se bojala da
se vrati radnom vremenu od osam
sati, ali nikako nije mogla da nađe
posao od kuće. „Smatrala sam da ću
biti zadovoljna ako i malo mogu da
doprinesem porodičnoj kasi.“. Ubrzo
je pozvala svoj kontakt, (jeste da se to
razvuklo na jedan ceo mesec), čak je
i određeno vreme odvojila za to. Nju
ništa nije odvajalo od cilja, priključila
se, a ubrzo zatim je našla zajednički
jezik sa Erikom Kovač. „Od početka

radim sa njom“ – priča. „Od nje sam
sve naučila, čak me je ona uvela u
onlajn svet, a usput smo postale i
najbolje prijateljice. Džabe je to što
mi se svideo ovaj svet. Nisam imala
hrabrosti da uđem u ovaj posao, sve
dok me ona nije ubedila“. Za dve
nedelje je dobila dva boda i samim tim
i jeftinije proizvode. Posle toga je čitala
materijal za razvoj i – kako ona kaže –
nešto se u njoj promenilo. „Konstantno
su dolazili novi kandidati, i od tada
sam održavala mesečno četiri boda.
Tako učim i članove porodice, jer i ja

sam na taj način napredovala nivoe.
Četiri boda su takva zajednica, za čije
postizanje ne treba da se ubijamo od
posla, ali ipak zahteva rad. Lako je
naučiti i učiti druge, kao i raditi pored
porodice.“
Zita danas radi onlajn, skoro svakom
članu svog tima se prvi put obratila
kao nepoznatima. Način je jednostavan: druženje. „Družim se i upoznajem, prvenstveno u timu majki. I ako
aktivnost pređe na lične teme, odmah
se ispoljava neki nedostatak. Kandidat
ne može da putuje, ne živi zdrav način
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života, ili ima problem sa nedostatkom
vremena ili novca. Neki od problema
dođe svakome od nas, a ja za svaki
od njih imam rešenje. Zatim, ko će
kako živeti sa tim kome kažem: to
neka sam on odluči“. Na taj način sam
uspela da dostignem nivo sa dvadeset i pet bodova. „Da sam malo više
forsirala, možda bi i pre uspelo“ – rekla
je Zita samokritično. Sa mužem u to
vreme nije bila na medenom mesecu,
pa su se jako radovali putovanju za
Poreč. Zita je verovala u to, da ako na
jedan ovako čaroban program odvede
svog muža, da će on bolje podržavati
njeno građenje biznisa. No, to je ipak
još malo moralo da čeka.
„Tri puta zaredom nam je izmakao
asistent menadžer nivo, jer nam je
stalno falilo deset bodova. Verujem da
nisam bila dovoljno uporna, nekako još
uvek nisam razumela suštinu svega.
Ipak je na mene loše uticao neuspeh,
da ne bismo ulepšavali: dotakla sam
dno. Čak sam razmišljala i da odustanem. Nakon toga sam nekako ipak
krenula u drugom pravcu: počela
sam sebe da ukopavam u razvijanje
ličnosti, kao i u biznis.“ Pitao sam Zitu
šta je bilo to što joj je dalo snagu za
ovo.
„Mislila sam o svom timu. Oni su se
priključili meni, verovali u mene, i od
mene očekivali pomoć. Kada nije
bilo pravih rezultata i onda sam uvek
održavala četiri boda, samo da bi im
bila uzor. Kako sam sve više čitala i
napredovala, i kako me je moj muž
sve više podržavao, polako sam
počela da se normalizujem. Ubrzo
sam dobila nova dva supervizora, jedan od njih je bio moj muž. Mislila sam
kako neću ponovo ispustiti nivo asistent menadžera! I u maju sam uspela.“
Odavde je mlada žena „poletela“.
„Nastupilo je pravilo četiri meseca i u
tom periodu smo se jako trudili. Jako
zajedništvo se oformilo u timu i ja sam
konstantno tražila nove kandidate.
Nisam ni znala... Jednostavno sam
odlučila da ću stvarno to da uradim!
Znaš, onda sam čula da se jedan lider
žali na svoj tim. Istina je da taj tim nije
radio ništa, jer kad vide da njihov vođa
ništa ne radi, onda ni oni ne rade.

...SHVATILA
SAM DA AKO SE
JA NE ZALOŽIM,
DA NIKO NEĆE...
Shvatila sam, da ako ja ne budem ta
koja će se založiti, da neće niko. Tako
da sam se duhovno pokupila, zacrtala
cilj i uspela sam.“
Neko misli da je pored male dece
građenje biznisa težak posao, a o
tome je Zita ovako razmišljala: „Meni
su deca uvek bila motivacija, a ne
poteškoća. Kada sam bila mala,
čuvale su me babe i dede, zato što su
moji roditelji puno radili. Kao odrasla
sam shvatila da ne želim da moja
deca mene jedva viđaju. Sada, kada
su moja deca kod kuće, samo su oni
važni. Ako to ne uspe i ako tražim
pomoć od njih, i onda znaju, da mama
radi.“ Zita i njen muž već odavno žele
treće dete, ali su mislili da sačekaju
dok ne dođu do menadžerskog
nivoa da im odgoj trećeg deteta ne bi
uzrokovao poteškoće“. Kada je test
u junu bio pozitivan, to je bilo jedno
malo iznenađenje: šta ćemo sad??
Verovala sam u to da ću uspeti da
dobijem nivo, ali nisam mogla da
vidim sto posto unapred. Na kraju
sledećeg meseca smo uspeli da
dostignemo naš cilj: postali smo
menadžeri. Drugim rečima, naša
beba je znala bolje unapred nego
mi... Forever je za svagda ugasio u
nama osećaj dvoumljenja i straha“.

ALOE FIRST®
Zahvaljujući pakovanju Aloe Firsta,
proizvod se lako nanosi na kožu.
Pored stabilizovanog gela iz
unutrašnjosti lista biljke aloe vera,
sadrži propolis, alantoin, kao i 11
posebnih biljnih ekstrata. PH je neutralan i idealan je i za najosetljiviju kožu.

040
473 ml

JA OVAKO GRADIM:
•

Hvataj se za četiri boda u
svim okolnostima

•

Budi proaktivan: niko ne radi
za tebe!

•

Za svoj uzor hrabro koristi
sredstva i ljudi će te pratiti!
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PREDMET
mojih želja
Predmeti. Njihova vrednost u novcu može
biti jako visoka, a nekad samo za vlasnike oni
imaju veliku vrednost. Ponekad jako želite
neku stvar, a raditi za tu stvar znači jednaku
sreću kao i posedovati je. Predmeti mogu biti
mali, skoro neprimetni ili ogromni i dobro
vidljivi. Mogu da oslikavaju bogatstvo, dobrobit, slobodu ili plod teškog rada u životu.
Sećam se kada sam prvi put u ruke uzeo mobilni telefon, već
me je oduševila njegova neograničenost koja je bila što se
komunikacije tiče. Naravno, to je bila jedna sprava sa
monohromatskim ekranom od 128 piksela, čija je pozadina bila
zelene boje. Onda je stigao prvi telefon u boji T68i. Obožavao
sam ga. Na njemu je bila jedna stvar koja se zvala WAP. Već
tada me je privlačila mogućnost koju daje mobilni internet, i
čekao sam kada će izaći jedan dobar uređaj sa kojim sve
možeš da poneseš u svom džepu.
U 2008-oj sam mogao da kupim jedan polovan iPhone 3G tada se on smatrao zaista posebnim uređajem. Na čudan
način uvek su me privlačili uređaji sa logom „jabuke“, ali tada je
to za mene bila nedostupna kategorija. Obožavao sam tu viziju
i misiju koju je predstavljala firma. Isto kao i naša firma, i oni su
odabrali posebnu misiju. Mi kreiramo okolinu sa plodovima, a
oni nam daju kreativna sredstva. I ja se rado priključujem
obema.
U mojoj prvoj svesci sa ciljevima je bila stavka da imam
materijalnu mogućnost da kupim sebi sve željene proizvode
jabuke. Tačno sam napisao da ću to za čim čeznem, kupiti u
njujorškoj radnji u Grand centrali. U stvarnosti sam dobio puno
više toga, a nisam jedini koji je to mogao i da ostvari.
Obožavam inovaciju i promenu. I zbog toga iščekujem uvek sa
uzbuđenjem šta će se desiti na sledećem Global Rallyju. Novi
proizvodi iz prve ruke, ispravke i razvoj: uvek sa uzbuđenjem
otvaram firmina pisma i čekam koja će nova stvar da stigne.
Jednostavno mi je to u DNK: radujem se mogućnosti razvoja i
promenama.

U ovom broju
nam Gergelj
Almaši, senior
Eagle menadžer,
pokazuje predmet
koji je za njega
od neprocenjive
vrednosti

Ovo malo sredstvo mi je potpuno promenilo svet. Deset
godina imam različite, a uvek aktuelne tipove telefona.
Interesantno je to kako je san jednog čoveka i njegov
stabilan rad učinio mnogo stvari boljim. Gledajući iz ugla
svakodnevnice... Muziku mogu da slušam bilo gde, a
smatram da je u ljudskom životu jako bitna muzika. Bilo gde
mogu da sačuvam jedan nezaboravan prizor nekog trenutka
u dobrom kvalitetu, mogu da snimim video, takav za koji bi
pre deset godina i jedan tv studio bio malo. Mogu bližnjima
da pokažem ljubav tako da me usput gledaju, bilo koliko da
sam udaljen fizički od njih. Mogu da gradim svoje
preduzetništvo i mnogi drugi mogu da grade svoje živote sa
ovim sredstvom. Neograničeno poštujem snove koji vode
svet ka razvoju i koji imaju ogroman uticaj na ljudske živote.
Za mene je san Rex Maughana isto tako poseban, a moju
sreću on uvećava tim što mogu da budem aktivan deo
svega toga.
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NEW QUALIFICATIONS
2+6CC

60+CC

100+CC

septembar 2018.

avgust 2018.

avgust 2018.

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

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

Klaj Ágnes
Hegedűs Árpád
& Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Almási Gergely & Bakos Barbara
Marija Buruš & Boško Buruš
Andreja Brumec
Stjepan Beloša & Snježana Beloša
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OBAVEŠTENJA KÖZLEMÉNYEK SAOPŠTENJA OBVESTILA NJOFTIME
SRBIJA
Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162.
tel.: +381-11-397-0127, fax: +381-11-397-0126, imejl: office@flp.co.rs
Salon lepote Sonya +381-65-394-1711
Imejl za naručivanje: 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: +381-11-309-6382, +381-65-309-6382
Radno vreme: ponedeljak, utorak i četvrtak: 12:00-18:30
sreda i petak: 9:00-16:30, svake poslednje subote u mesecu
Forever Srbija internet prodavnica je non-stop dostupna na
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 kancelarije 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
MAGYARORSZÁG
TERMÉKRENDELÉS: Webáruházunk: www.flpshop.hu
Telecenter: hétfőn 8:00-17:45-ig, kedden 8:00-19:45-ig, szerdán, csütörtökön,
pénteken: 8:00-17:45-ig hívható számaink: +36-1-297-55-38; +36-70-436-4290; +3670-436-4291; +36-80-204-983 („zöld szám”: vezetékes hálózatból díjmentesen
hívható), hétfőn 8:00-19:30-ig,
keddtől-péntekig 10:00-17:30-ig hívható számunk: +36-70-436-4294
Ügyfélszolgálat, Információ:
Ügyfélszolgálat (telecenter, webshop): ugyfelszolgalat@foreverliving.hu, +36-1269-5370/110 és 111, ügyfélkapcsolati igazgató: Kiss Tibor,
+36-70-436-4170
Nemzetközi és Belföldi Kommunikációs recepció: +36-1-269-5370/123
Pénzügyi Recepció: +36-1-269-5370/121
www.foreverliving.com
Budapesti Központi Főigazgatóság: 1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@foreverliving.hu
Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289, +36 1 297 1995
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.:745.
Ország igazgató: dr. Milesz Sándor: +36 1 297 1995, mobil: +36 70 316 0002
Főigazgató: Ladák Erzsébet: tel.: +36-1-269-5370/160-as mellék,
mobil: +36-70-436-4230;
Főigazgató-helyettes: Kismárton Valéria: 130-as mellék,
mobil: + 36 70 436 4273
Belföldi és nemzetközi kommunikáció: Szecsei Aranka: 136 mellék,
mobil: +36 70 436 4229;
Csábrádi Ottilia: 135 mellék, mobil: +36 70 436 4227
Oktatás és Fejlesztési Osztály (FLP TV): Berkes Sándor, 133. mellék,
mobil: + 36 70 436 4213, dr. Karizs Tamás, mobil: +36 70 436 4271
Pontérték nélküli termékek: Nagy Adrienn, mobil: +36 70 436 4272
Rendezvényszervező: Altrichter Anett, rendezveny@foreverliving.hu,
mobil: + 36 70 436 4240
Teremfoglalás: rendezveny@foreverliving.hu
Ügyvezető Igazgatóság:
1184 Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: + 36 1 297 1704, +36-70-436-4288, -4289
Ügyvezető igazgató: Lenkey Péter: mobil: +36-70-436-4279
Varga-Berecz Klára, tel.: 192. mellék, mobil: +36 70 436 4281
Vékás-Kovács Mónika, tel.: 191-es mellék, +36-70-436-4239
Budapest, Nefelejcs utcai vevő- és ügyfélszolgálat és raktár
nyitvatartási rendje:
H: 10-17:45, K: 10-19:45, Sz-P: 10-17:45,
minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján minden esetben 8-20 óráig,
Ügyfélkapcsolati igazgató: Kiss Tibor, mobil: +36-70-436-4170
Debreceni Területi Igazgatóság: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
Tel.: +36-52-349-657, mobil: +36-70-436-4287
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
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 alkal-mak 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, dr. Bakanek György: 30/942 8519
CRNA GORA
Podgorička kancelarija: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20.
Poštanski fah 25
tel: +382 20 245 402, fax: +382 20 245 412
Radno vreme: ponedeljkom 12:00 – 20:00, ostalim radnim danima: 9:00 – 17:00
Svakog meseca poslednja subota je radni dan, radno vreme: 9:00-14:00
Lekar konsultant: dr Nevenka Laban +382-69-327-127
Email: flppodgorica@t-com.me
SLOVENIJA
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
Područni direktor: Mr.sc. László Molnár
Naručivanje e-mailom: foreverzagreb@foreverliving.hr
Edukacije u uredima Zagreb : ponedjeljak i četvrtak od 18:00h
Web adresa: www.foreverliving.com - birajte hrvatski jezik
Na stranici www.foreverliving.hr možete napraviti web narudžbu proizvoda
Sve vaše prijedloge, želje i obavijesti možete slati na e-mail adrese:
vgolub@foreverliving.hr, ili na korisnickapodrska@foreverliving.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: Rr. Selim Brahja 110. Sank Vjetër – Tirana
Tel./Fax: +355 44 500 866
Hapur: ditët e punës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00
Drejtor rajonal: Attila Borbáth, cel: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293
Shef Zyre: Xhelo Kiçaj: Cel: +355 69 40 66 811
e-mail: flpalbania@tring.al
KOSOVA
Office Adress: Rr. HILMI RAKOVICA Nr 13 Prishtina-KOSOVA
E-mail: foreverkosovo@gmail.com
Office employee: Agim Berisha, Mob: 00 377 44 264 000
Area Manager: Borbáth Attila
BOSNA I HERCEGOVINA
Bijeljinska kancelarija: 76300 Bijeljina, 76300 Bijeljina, T.M.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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Predavač u septembru: dr Silvija Benke PhD. ćelijski i molekularni biolog, fakultetski docent,
kolega na debrecenskom medicinskom fakultetu
Tema predavanja: Aloe Vera Vreme predavanja: 12. septembar 2018.
Mesto predavanja: Forever Living Products Magyarország Kft. 1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11.

SVEOBUHVATNI PROGRAM ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, MAĐARSKA 2018.
Ponosni smo na to što sad već šest godina sponzorišemo akciju „Mađarski sveobuhvatni program za zaštitu
zdravlja 2010-2020" i što kao jedina MLM firma Forever Living Products Mađarska Kft. imamo pravo da
popularizujemo ARGI+ i Forever Ginko Plus proizvode. Ove godine se ponovo otvara mogućnost za to, da
vi lično predstavljate Forever na danima programa (po prezentaciji maksimum dve osobe). Za vas je ovo
jedna ogromna mogućnost da popularizujete proizvode i da dalje gradite vaš biznis. Ukoliko vam je naš
poziv probudio interesovanje i rado biste bili ti koji bi predstavljali Forever, onda čekamo vašu prijavu na
e-mail adresu rendezveny@foreverliving.hu. Za svaki termin možemo da prihvatimo prijave najviše dve
osobe u redosledu stizanja prijava. Molimo vas da u prijavama naznačite termin događaja, broj koda Forever
poslovnog saradnika i broj lične karte. Cena: 5000 Ft + PDV/događaj/po danu/po osobi

DESTINACIJE I DATUMI: 15. SEPTEMBAR – 14. OKTOBAR 2018.
15. septembar 2018.
Hatvan

23. septembar 2018.
Segedin

6. oktobar 2018.
Žambek

16. septembar 2018.
Hatvan

24. septembar 2018.
Budapest

8. oktobar 2018.
Budapest

29. septembar 2018.
Biatorbađ

9. oktobar 2018.
Budapest

18. septembar 2018.
Hatvan

30. septembar 2018.
Maglod

10. oktobar 2018.
Budapest

19. septembar 2018.
Jasaroksalaš

1. oktobar 2018.
Budapest

11. oktobar 2018.
Sombathej

20. septembar 2018.
Budapest

2. oktobar 2018.
Ajka

12. oktobar 2018.
Sombathej

21. septembar 2018.
Šiofok

3. oktobar 2018.
Ajka

13. oktobar 2018.
Balatonalmadi

22. septembar 2018.
Bekeščaba

4. oktobar 2018.
Marcali

14. oktobar 2018.
Balatonalmadi

17. septembar 2018.
Hatvan
					

Trenutna isplanirana putanja Mađarskog državnog sveobuhvatnog programa za zaštitu zdravlja 2010-2020/2018.
Zadržavamo pravo na promene programa u zavisnosti od događaja, funkcionisanja firmi koje organizuju
događaj i tehničkih parametara parkinga. Stranica programa: www.egeszsegprogram.eu
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KALENDAR DOGAĐAJA 2018.
BUDIMPEŠTA

ALBÁNIA
KOSZOVÓ

			

SRBIJA

HRVATSKA

SLOVENIJA

BOSNA

20. oktobar
					
27. oktobar Bijeljina
Lovranski rođendan

		
14. decembar
Božićni Party

24. novembar
1. decembar
Rođendanski
Dan uspeha

GLOBALNA DEŠAVANJA
7-13. OKTOBAR 2018.
PHOENIX,
EAGLE MANAGER RETREAT

Kiadja: Forever Living Products Magyarország Kft. Szerkesztőség: FLP Magyarország Kft. 1184 Budapest, Nefelejcs u. 9-11. Tel: (+36 1) 269 53 70 Fax: (+36 1) 297 1996
Főszerkesztő: PhD. dr. Milesz Sándor Szerkesztők: Kismárton Valéria, Pósa Kálmán Layout, nyomdai előkészítés: Crossroad Consulting Kft.
Fordítás, lektorálás: Mimoza Borbáth, (albán), Babity Gorán Vladimir, Anić Antić Žarko (horvát), Babity Gorán Vladimir, Dragana Meseldžija (szerb), Harmat Császár Jolanda (szlovén)
Nyomtatás: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft. Készült 30 500 példányban.
A cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget. Minden jog fenntartva! www.foreverliving.com
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Stigao je!

Aloe activator | 612
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