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Akik ott voltak Dubajban a Global Rally-n, 
már tudják, hogy ebben az évben nem 
tudtam csatlakozni hozzátok. Számomra ez 
nehéz változás volt, nem tudtam könnyen 
feldolgozni. Tudtátok-e, hogy ez volt az első 
Forever Rally, amit valaha is kihagytam? 
Ám higgyétek el, nem ok nélkül. Számomra 
nagyon fontos emberek, két régi jó barát 
nem volt túl jól. Ruth és én úgy döntöttünk, 
hogy a közelükben maradunk, amíg 
felépülnek.

Az egyik közülük egy kedves barátom, aki 
már a kezdetek óta a Forever család része. 
Mindannyian ismeritek és szeretitek Rjay 
Lloydot. Rjay és én ezer éve ismerjük 
egymást, még iskolába is együtt jártunk, és 
ugyanazoknak a lányoknak udvaroltunk! 
Márciusban Rjay-nek stroke-ja volt, de 
örömmel jelentem, hogy nagyon szépen 
gyógyul, és hamarosan ismét veletek 
táncolhat a következő rendezvényen.

A másik kedves barát, akit említettem, 
a családunk babysittere. Sue nagyon 
komoly betegséggel küzd. 
Reménykedünk a legjobbakban, és 
imádkozunk, de mindenképpen a 
közelben akartunk maradni arra az 
esetre, ha neki és Rjay-nek szüksége 
lenne ránk. 

Miközben szembenézünk a 
változásokkal és nehéz döntéseket 
hozunk, új lehetőségek is nyílnak 
előttünk. Nem tudtam részt venni a 
Global Rally-n Dubajban, ám közben 
együtt lehettem azokkal, akiknek 
szükségük volt rám. Emellett kiváló 
alkalom volt ez arra is, hogy Gregg 
megmutathassa vezetői képességeit, 
és együtt ünnepelhesse veletek a 
sikereiteket. Biztos voltam benne, hogy 
nagyszerűen megoldja majd ezeket a 
feladatokat. 

Ám nem szeretném, ha azt hinnétek, hogy 
a távolból nem ünnepeltem veletek! A 
modern technikának köszönhetően a 
tanácsteremből élő adásban nézhettem a 
Global Rally minden napját a Home Office 
csapatának néhány elhivatott tagjával – 
még az időeltolódás ellenére is! Közületek 
sokakat már olyan régóta ismerek, hogy 
óriási élmény volt látnom, ahogy elértek 
egy újabb szintet a marketingtervünkben, 
vagy ahogy egy nagyobb Chairman’s 
Bonus csekket kaptok. Ezt az örömömet 
boldogan oszthattam meg csapatommal itt, 
az irodában.

Nagyszerű ötlet az a kezdeményezése, 
hogy mindenki duplázza meg az eladásait. 
Arra biztatlak titeket, hogy mindenki vágjon 
bele, és hirdesse ezt a csoportjában! Mi 
mindent érhetünk el, ha mindenki csak egy 
picivel többet tesz!

A változás nehéz lehet, ám csodálatos 
dolgokat hozhat. A Forever most is 
fantasztikus lehetőségeket kínál a jövőre 
nézve.  Annyira izgatott vagyok az újítások 
miatt, melyek nemsokára következnek! 
Különösen nagy lehetőséget kínál a 
vadonatúj Aloe Vera Gel tetra pak 
kiszerelésben. Ezen az újításon a csapat 
már jó ideje dolgozik. Biztos vagyok benne, 
hogy segíteni fog nektek az üzletetek előre 
mozdításában. 

Legyetek merészek!  Ne féljetek a 
változásoktól, találjátok meg a 
lehetőséget minden akadályban!

Örök szeretettel:

Rex Maughan
az igazgatóság elnöke, vezérigazgató

Néhány hónappal ezelőtt szó volt az 
innovációról - ha szeretnénk lépést tartani 
a korral és növekedést elérni, folyamatosan 
előre kell tekintenünk, és el kell fogadnunk 
a változásokat. Ugyanakkor ez nem könnyű. 
Azok a dolgok, amiket már megismertünk és 
megértettünk, mindig könnyebbnek tűnnek, 
mint kockázatot vállalni, vagy szembenézni 
az ismeretlennel. 

Megtalálni a lehetőségeket 

A fiam, Gregg jó ember, 
és fantasztikus vezetője 
a cégünknek. Örömmel 
tölt el, hogy mi mindent 
valósít meg.





DE MI A HELYZET A FOREVERBEN?
Evidenciának tűnik, mégis érdemes kiemelni, hogy 
nálunk nincs különbség a nők és a férfiak elérhető 
jövedelme között: bármely üzleti szinthez növekvő 
arányú, teljesítményfüggő bónusz kapcsolódik, 
függetlenül az Üzleti Partner nemétől. 

A Forever családbarát üzlet, a kisgyermekeket 
nevelő családanyák a saját időbeosztásuknak 
leginkább megfelelő módon dolgozhatnak, az online 
lehetőségek pedig soha nem látott mértékben 
nyitják meg az otthonról végezhető tevékenységek 
szabadságát. A Forever által működtetett sokrétű 
és szerteágazó képzési rendszerben bárki  folya-
matosan fejlesztheti ismereteit  és elsajátíthatja 
ennek a különleges szakmának a rejtelmeit. 

Az Üzleti Partnerek “top-ligájában”, a GLT-tagok 
közt a nemek aránya szinte egyenlő, kicsivel még 
több is a nő közöttük.

Megkérdeztünk három sikeres Üzleti Partnert, ők 
hogyan látják önmagukat, karrierüket a Foreverben. 
Három különböző történet, három életút, amely 
mégis sok hasonló vonást mutat egymással.

Bizonyára a ti ismeretségi 
körötökben is találkoztok 
olyanokkal, akik nőként 
úgy érzik, bizonytalanok 
a céljaikban, nehezebben 
érvényesülnek, problémát 
okoz számukra a családi 
élet és a munka össze-
egyeztetése. Új kihívásokat 
keresnek a munkájukban, 
de nem igazán találják 
meg a számításaikat. 
A gyermekükkel töltött 
évek után, visszatérve a 
munkába azt tapasztalják, 
hogy kevés időt tudnak 
a szeretteikkel tölteni, 
választaniuk kell család 
és karrier között.



 
NŐI KARRIER A FOREVERBEN

A két nagyobb fiunk születése után 
számomra is kérdés volt, hogy a 
munkába visszatérve mennyire fogom 
tudni megtalálni az utam, hogyan 
fogom tudni mindazt beteljesíteni, 
amit megálmodtam. Alkalmazottként 
kiszámíthatóságot, stabilitást kaphatunk, 
amire minden józan ember vágyik, 
másrészt viszont a bevétel nem 
túl kecsegtető, nagyratörő álmokat 
alkalmazottként nem lehet megvalósítani. 
A hagyományos vállalkozásban roppant 
vonzó, hogy szabad időbeosztás szerint 
dolgozhatunk, kreatívak lehetünk, 
tehetünk az álmainkért, és esélyünk 
nyílik jóval komolyabb jövedelem 
megszerzésére. De a vállalkozó 

csapdája,  hogy mindent egymagának 
kell csinálnia, éjjel-nappal dolgozik, és 
elveszhet mindaz, amiért belefogott. 
Amikor döntenem kellett, abban a 
szerencsés helyzetben voltam, hogy 
férjem, Péter (Lenkey Péter general 
manager – a szerk.) révén ismerhettem 
a Forevert, így számomra nem is volt 
kérdés, hogy merre induljak. Láttam, 
hogy a Foreverben az alkalmazotti és 
vállalkozó létforma előnyei egyesülnek: 
negyven éves anyavállalatunk stabilitást, 
biztonságot, kiszámítható hátteret és 
jövőt jelent, ugyanakkor megélhetem a 
vállalkozói lét adta szabadságot, a saját 
álmaimért és céljaimért dolgozhatok.
Azt tapasztalom, hogy a “siker” fo-
galmához  általában “férfias” tulajdon-
ságokat sorolunk fel: a társadalmunk azt 
sugallja, hogy csak az lehet sikeres, aki 
céltudatos, rámenős, kemény, erőteljes. 

LENKEY ZSUZSA (44)

középiskolai tanár, 

marketing manager

3 fiúgyermek 
édesanyja, manager

11 éve már, hogy 46 évesen kap-
csolódtam a Foreverhez.
Akkor vezető köztisztviselő voltam a 
Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal-
ban. Elmondhatom, hogy olyan karriert 
csináltam a Forever előtt, amelyet 
sokan célul tűznek ki az életükben. 
A hivatalvezetés mellett tanítottam a 
középiskolai- és a felnőttoktatásban, 
valamint magánrendelőm is volt.
A történetem ott kezdődött, hogy 
28 évesen egyedül maradtam a 4 
éves fiammal, és szerettem volna 
biztosítani számára minden tőlem 
telhetőt. Ez inspirált arra is, hogy a 
hivatalban vezetővé váljak, mert úgy 
többet kerestem, és e mellett több 
kiegészítő tevékenységet is végez-
tem, és folyamatosan tanultam. Négy 
munkahelyem mellett kezdtem a 
Forever vállalkozásomat, mert gyor-
san felismertem benne a hosszú távú 
lehetőséget, és akkor tettem le a 8 
órás hivatali elfoglaltságomat, amikor 
a Foreverrel, szabadidőmben, szinte 

csak kedvtelésből végzett tevékeny-
séggel már kétszer annyit kerestem, 
mint vezető köztisztviselőként.
Tudatos döntés volt, hogy váltok, mert 
szabad akartam lenni. Örömmel fogad-
tam, hogy alacsony befektetéssel ilyen 
nagyszerű szabad vállalkozást csinál-
hatok, felső határok nélkül.
Ma már inkább hálózatépítő üzleti 
pszichológus vagyok, de ez csak 
elnevezésbeli különbség, hiszen 
iparágunk embereket, életeket építő 
szakma.
Választási lehetőségem akkor is volt, 
és most is választhatnék mást, de 
én a Forevert választottam hátralévő 
életemre, mert az átlagemberek 
számára a legjobban fizetett, és meg-
becsült tevékenységnek tartom a 
hálózatépítést, ahol minden emberi 
szükségletünk magas szinten kielégí-
tést nyer. Igazi célom, hogy sok boldog 
ember vegyen körül. Ma már büszkén 
elmondhatom, hogy én a Forever 
vagyok! 

MÓRICZ EDIT (57)
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Az a nagyszerű a Foreverben, hogy  
számtalan, női mivoltával és női 
szerepeivel egységben lévő vezető 
igazolja, hogy az ú.n. női energiák-
kal és nőiesnek tartott tulajdon-
ságokkal - mint az odafordulás, 
empátia, megértés, együttműködés 
– is lehet sikeres üzletet építeni. 
Számomra a legvonzóbb, hogy a 
foreveres munka során nem kell a 
női szerepeimet háttérbe tolnom, 
részt tudok venni  a gyerekeim 
iskolai programján, meleg vacsorát 
készíthetek a családomnak, ott tu-
dok lenni, ha valakiről gondoskodni 
kell, és önmagammal harmóniában 
végezhetem a munkámat is. 

Időközben háromgyermekes anyuka 
lettem, így pontosan érzem, mek-
kora áldás, hogy nem kell lemon-
danom az otthon értékes perceiről, 
mégis lehetek nagyon sikeres üzleti 
partner.
Nem akarom feláldozni a családo-
mat a karrier oltárán, de ez fordítva 
is igaz: a karrieremet sem akarom 
feláldozni a családért. Ha van ben-
nünk ambíció, akkor itt megtehetjük, 
hogy miközben a céljainkért dol-
gozunk, száz százalékos anyukák, 
feleségek, testvérek, vagy lánygyer-
mekek is lehetünk. Biztos vagyok 
benne, hogy erre ennél jobb helyet 
nem találhatunk! 

Az Európai Unió időről időre jelen-
tést készít a nők munkaerőpiaci 
helyzetéről. Legutóbbi felmérésük-
ben megállapították, hogy a nők 
átlagosan 17%-kal kevesebb bért 
kapnak ugyanazért a munkáért, 
mint a férfi munkavállalók. Ma-
gyarországon a különbség átlagos 
mértéke 20%. Milyen okok állnak 
emögött az általános társadalmi je-
lenség mögött? Egyrészt, a nők 
gyerekszülés miatt többször és 
hosszabb időre szakítják meg a 
karrierüket, visszatérve a munka-
helyükre pedig alacsonyabb fize-
tésért folytatják a munkájukat, 
mint azok a férfiak, akik nem 
voltak évekig távol a munkától. 
Gyakori probléma, hogy az otthon 
töltött évek alatt a nők tudása 
elavul, ez is hátráltatja szakmai 
előmenetelüket. A nők szívesen 
választanák az úgynevezett 
“atipikus foglalkoztatási formákat” 
(távmunka, részmunkaidős fog-
lalkoztatás, osztott munkakör), 
azonban ezek ma még kevéssé 
elterjedt formái a munkavégzésnek, 
mindössze a munkavállalók 6%-ára 
jellemző. Bár a nők általánosan ma-
gasabb végzettséggel rendelkeznek, 
mint a férfiak, a diplomások közti 
arányuk 58%, ennek ellenére a 
közép- és felsővezetői státuszokban 
arányuk jóval alacsonyabb, mint 
a férfiaké, továbbá a felsővezetői 
beosztásban dolgozó nők átlagosan 
34%-kal keresnek kevesebbet, mint 
a férfiak.

Sokszor hallottam a családomtól: 
„Legyen végre egy rendes állásod!” 
Ezt úgy értették, hogy legyen egy fix 
munkahelyem, ahová minden nap 
bemegyek dolgozni, ahol állandó 
fizetést kapok. Csak nehezen érették 
meg, hogy én ezt az utat választottam 
és ma is ezt választanám. Korábban 
dolgoztam tanárként, áruházvezető-
helyettesként, de amikor kislányom-
mal magunkra maradtunk, a vál-
lalkozói életforma mellett döntöttem.
4 mozgatórugója van az életemnek: a 
hit, az akarat, a kitartás és az alázat. 
40 évesen vettem át public relations 
szakos közgazdász diplomámat. 
Ekkor már saját vállalkozásomban 
dolgoztam, először szakfordítóként 
és tolmácsként, majd 2007-ben 
megalakítottam a saját cégemet, és 
annak fordítási üzletágát. A legfon-
tosabb az volt számomra, hogy olyan 
munkát végezzek, amelyet otthonról 

is el tudok látni, 
alkalmazni tudjam 
addig szerzett 
ismereteimet, 
tapasztalataimat, 
együtt lehessek 
a lányommal, és 
az időmet magam 
oszthassam be.
2013-ban csatla-
koztam  a For-
everhez, a kiváló 
egészségmegőrző, 
testsúlykontroll és 
szépségápolási 
termékekkel szer-
zett terméktapasz-

talatok meggyőző hatással voltak 
rám. A csapatmarketing segítségével 
folyamatosan növekedünk. A Forever 
képzéseitől, oktatási rendszerétől 
nagyon sok értéket kaptam: bará-
tokat, szeretetet, megbecsülést, az 
ügyfelek és üzlettársak elismerését, 
ugyanakkor kihívásokat, amelyekből 
tanultam és ma is tanulok. Itt kaptam 
a legtöbb támogatást, tudást, tapasz-
talatot, amelyet a többi üzletágban 
és a magánéletben is hasznosítani 
tudok. Itt tanultam meg, milyen fontos 
az önbecsülés mellett az emberek 
szeretete, megbecsülése. Itt tapasztal-
tam meg, milyen nagy érték az, amikor 
egy üzlettárs hálás a segítségért.
Bár korábbi munkáim során a sa-
ját bőrömön nem tapasztaltam, de 
a környezetemben láttam,  hogy a 
férfiakat bérben és előmenetelben 
is jobban elismerik. A munkaerőpiac 
minden területére jellemző, hogy a 

nők kevesebb fizetést kapnak 
ugyanazért a munkáért, mint a férfiak, 
egy  nőnek sokkal többet kell bi-
zonyítania. A Foreverben nem kérdés, 
hogy férfi vagy nő vagy, itt a teljesít-
mény számít, itt ugyanaz a lehetőség 
kinálkozik a mindenkinek.
A legjobb hely egy nőnek, anyának, 
aki szeretné megvalósítani önmagát, 
megtalálni a számára élvezetet adó 
munkát,  úgy, hogy a családi élete is 
harmóniában maradjon. 
Jelenleg egy új projekten dolgozom. 
Azokat a nőket szeretném támogatni, 
akik nem elégedettek magukkal, akik 
az évek során elveszítették önbizal-
mukat. Elindítom egy testsúlykontroll 
projektet abban bízva, hogy sok 
nőnek tudok segíteni abban, hogy 
visszanyerje korábbi önmagát, és 
az önbecsülése újra szilárd lábakon 
álljon.





DUBAJ – AZ EMBERI 
KÉPZELET SZÜLÖTTE
A dubaji rally valójában már egy 
éve elkezdődött, Dél-Afrikában, 
amikor izgatottan vártuk, hol 
lesz a folytatása a csodálatos 
johannesburgi világtalálkozónak. 
Onnantól folyamatosan néztük az 
interneten, hogy hová is utaztat 
minket a cégünk. Rákattintottuk 

erre a csodálatos világra, 
találgattuk, hogy vajon melyik 
szállodában fog minket 
elszállásolni a Forever? Aztán 
lassan körvonalazódtak 
a részletek, láttuk, hogy 
ismét a legmagasabb szintű 
kényeztetésben lesz részünk. 
Közeledett az utazás, mi pedig, 
mint hajdan a katonaságnál, 

“vágtuk a centit”. Végül közel 
félezren vágtunk neki az 
utazásnak, a minősülteken kívül 
olyanok, akik most még saját 
zsebből utaztak, de reményeim 
szerint akár már jövőre alanyi 
jogon vesznek részt ezen a 
csodálatos rendezvényen. 



Rá kell tenni még egy lapáttal, 
messze van még az év vége!
Dubaj, mint jelenség azt üzeni 
nekünk, hogy amit az ember 
megálmodik és eltervez, azt 
létre is tudja hozni. A sivatagból, 
a végtelen homokból kinőtt 
világváros fantasztikus 
bizonyítéka az emberi akaratnak. 
Az emirátus koronahercege 
is megtisztelte jelenlétével 
a rendezvényünket, pont a 
magyar csapat előtt foglalt helyet 
Greggék társaságában.

FGR17 PROGRAM
ÁPRILIS 3. 
5000cc+ Workshop 
GLT találkozó 
5000cc+ élmény & vacsora

ÁPRILIS 4. 
2500cc+ Új termékek bemutatója
Üzleti Lehetőség Találkozó 

ÁPRILIS 5. 
Szabadidős nap
Rise Against Hunger ételcsomagolás 
Üzleti Lehetőség Találkozó 

ÁPRILIS 6.
1500cc+ Fly Like An Eagle – “Szárnyalj, mint a sas!” 
tréning 
Chairman’s Bonus Party 

ÁPRILIS 7. PÉNTEK
GLOBAL RALLY SHOW 1. NAP 
Rex Maughan videóüzenete, rengeteg csekk – köztük 
Leveleki Zsolt (1.szint), Tóth Sándor és Vanya Edina 
(2.szint), új Zafír, új Gyémánt-Zafír Managerek elismerése, 
5000cc minősültek – Krizsó Ágnes, Gidófalvi Attila és Kati, 
Berkics Miklós a színpadon

ÁPRILIS 8. SZOMBAT
GLOBAL RALLY SHOW 2. NAP 
GLT Tagok – Szabó József - elismerése a színpadon. Ber-
kics Miklós (3.szint) csekk átadása, 5 ÚJ Gyémánt Manager, 
top csekkek (nr.1. Rolf Kipp) Spirit Award díj nyertesének 
kihirdetése: Magyarország, EMR18 & FGR18 helyszíne: 
Phoenix és Dallas



MEGBECSÜLÉS
Az egész rally alatt 
tapasztalhattuk, hogy az anyacég 
munkatársai - beleértve az 
elnöki csoportot is - hatalmas 
energiával, fáradhatatlanul, 
odaadóan azon dolgoztak, hogy 
minden gördülékenyen menjen, a 
legmagasabb szinten szolgálják 
ki a világ százhatvan országából 
érkező Üzleti Partnereket. A saját 
szemünkkel tapasztalhattuk meg, 
mennyire embercentrikus az 
üzletünk, amely a munkán és a 
tisztességen alapszik. Az elmúlt 
húsz évben, minden egyes rally-n 
azt éreztem, hogy kiszolgálásban, 
alázatban, tökéletesebbet már 
nem tud adni a cég, de a mostani 
élmény megint felülírta ezt. GLT-
tagként minden nap élvezhettem 
a különleges bánásmódot. 

Csak példaként említem, hogy 
a szobámban minden nap friss 
gyümölcstál fogadott, apróbb 
ajándékokkal örvendeztettek 
meg minket. A cég által biztosított 
bankkártyámon közel 3500 
dollár állt rendelkezésemre, hogy 
valóban gondtalanul tölthessem 
az időt Dubajban.

Persze az én GLT-tagságom 
nem jöhetett volna létre, ha 
nem lennének fantasztikus 
munkatársaim, akik közül 
kiemelném az 5000 pont 
felettieket: Berkics Miklós 
barátomat, a Gidófalvi 
házaspárt és Krizsó Ágnest. 

Meggyőződésem, hogy 
hamarosan őket is a 7500 pontos 
klubban üdvözölhetjük, akár 
nálam is magasabb pozícióban.

VACSORA A SZAHARÁBAN
Életem egyik legszebb élménye 
volt a Szaharában tett kirándulás, 
ahol az 5000 pont feletti Üzleti 

Partnerek igen népes csapata 
vett részt.  Ezen a dzsipes rally-n 
izgalmakban sem volt hiány, 
hiszen kísérőink elmondása 
szerint a mérgeskígyók 
és skorpiók itt nem ritka 
vendégek. Egy homokdűne 
oldalára vetített Forever logo 
árnyékában költöttük el exkluzív 
vacsoránkat, a sivatag kellős 
közepén. Az ősi arab zene, a 
fantasztikus hastáncbemutató 
csak fokozta az élvezeteket.

JÖN AZ INFINITE ÉS AZ ESM 
COMPLEX
A rally egyik csúcspontja mindig 
az új termékek bemutatása, amit 
hatalmas várakozás övez. Több 
ezer ember hatalmas ovációval 
fogadta az idei újdonságokat 
is, ez már előrejelzi a piaci 
sikert. Cégünk termékfejlesztői 
előrelátó gondolkodását 
dicséri, hogy évről évre olyan 
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termékekkel rukkolnak elő, 
melyek a maguk területén nagyon 
széles piaci igényre adnak választ. 
Így volt ez Dubajban is: az Infinite 
termékcsalád és az ESM Complex 

a világszínvonalat 
képviselik. Mi már 
a rally-n kaptunk 
belőlük egy-egy 
próbacsomagot, én 
már tesztelem is az 
ESM Complexet, 
és hamarosan 
megjelennek a 
termékek a hazai 
raktárakban is.

CHAIRMAN’S BONUS 
Évről-évre világszinten egyre 
több Üzleti Partner minősül a 
Chairman’s Bonusra. A csekkek 
egy részét nem a nagyszínpadon, 
hanem külön csekkátadó 
esemény keretében, hatalmas 
tűzijáték kíséretében lehet 
megkapni. A rally első napján, a 
színpadon vehette át elismerését 
Tóth Sándor és Vanya Edina, akik 
Salgótarjánban és térségében 
dolgozva bizonyítják, hogy a helyi 
adottságok nem befolyásolják 
a sikert: ha valaki akar valamit, 
azt el tudja érni. Büszke vagyok 
mindenkire, aki átvehette egyéves 
munkája megérdemelt jutalmát, 

úgymond a tizenharmadik havi 
fizetését, de külön kiemelném 
Berkics Miklós munkatársamat, 
akit az egész világ csak Mikiként 
ismer, és tizenéve, töretlenül ott 
van a legjobbak között. Ő igazi 
példakép. ”Találj egy nálad jobb 
embert!” – ez a mi kapcsolatunkra 
maximálisan igaz. Én megtaláltam 
Mikit, a csekkjének pedig legalább 
annyira örültem, mint ő maga.

SPIRIT AWARD
Már Budapestről azzal a céllal 
vágtunk neki a világtalálkozónak 
– dr. Milesz Sándor ország 
igazgató vezetésével – hogy az 
idén miénk lesz a Spirit Award. 
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Biztos voltam benne, hogy egy kimerítő, 
kétnapos tornaóra előtt állunk, hiszen Szabó 
Péter Eagle Manager és DJ. Smash voltak 
hivatottak a csapat lelkesítésére. Rengeteg 
magyar zászlóval, egységes öltözetben 
vágtunk neki a két napnak, folyamatosan 
és nagyon lelkesen lengettük a zászlókat, 
a rekedtségig kiabáltunk, úgy érzem, soha 
ilyen egységes nem volt a magyar csapat. 
Egymásra ragadt a lelkesedésünk, a hangulat 
eufórikus volt, az extázis határáig jutottunk.  
Méltón képviseltük hazánkat, ennek 
eredményeként meg is nyertük a díjat. 

2X
Nagyon büszke voltam arra, hogy Magyar-
országot, ezt a kis országot, amely a lélek-
számához viszonyítva hatalmas eredmények-
kel büszkélkedhet, a GLT tagjaként, kezemben 
a zászlónkkal én is képviselhettem a színpa-
don. Látjuk, hogy a forgalmunk egyre nő, jön 
fel az új generáció, akik éhesek, és velük a 
duplázódás, mint cél reálissá válik.

    Szabó József
        Eagle Zafír Manager

FGR17 SZÁMOKBAN
Résztvevők száma: több mint 12.000 fő
Chairman’s Bonus csekkek száma: közel 1000
Chairman’s Bonus összege: 26.185.824 USD
Legnagyobb Chairman’s Bonus csekk: Rolf Kipp
No.1.: Japán
Spirit Award: Magyarország



 

A Stop Hunger Now (Állítsd meg az 
éhezést!) egy olyan non-profit szervezet, 
ami világszerte, önkéntesek százezrei 
segítségével ételt csomagol, és eljuttatja 
a világ éhezői számára. Közel 750 millió 
embernek nem jut ma megfelelő táplálék!

A Forever Living Products 2015-
ben kapcsolódott be a programba 
hivatalos partnerként, és a Global 
Rally-n, Szingapúrban 300 000 adag 
étel került becsomagolásra, 2016-ban, 
Johannesburgban pedig átléptük a 
350 000-es darabszámot.

A Forever idei célja az 1 000 000 csomag 
elérése! Ennek megvalósítása a Home 
Office-ban, Scottsdale-ben indult 50 000 
adaggal.

A világ egyik leggazdagabb városában, 
Dubajban, a luxus JW Marriott Marquis 
szállóban ételt csomagolni, mindezt a 

Forever támogatásával és az Üzleti 
Partnerek keze által... Hihetetlen érzés 
volt, ma is örömmel gondolunk rá!

Gyorsan kialakultak a nemzetközi cso-
portok, pezsgett a levegő. Szárazétel- és 
vitamincsomagok, jó zene, buli, odaadás 
és csapatmunka... kell ennél több?

Repült az idő, két óra alatt elfogyott a 
készlet. Másnap folytatódott a program, és 
a Rally ideje alatt elértük a 700 000 adagot!

MÁR CSAK 300 000...
A program folytatódik a világ 
különböző pontjain. A Forever 
Magyarország 20. Születésnapi buliján, 
a Nefelejcs u. 9-11-ben alkalmatok 
nyílik arra, hogy részt vegyetek ti is e 
nagyszerű cél teljesítésében.

Várunk a Jubileumi Siker Napon, 
május 20-án, és a Születésnapon, 
május 21-én is!

GYERE, ÉS TEGYÜNK EGYÜTT 
VALAMIT A VILÁGÉRT!

Fekete Zsolt és Ruskó Noémi 
Zafír Managerek

A 2017-es Global Rally 
számunkra egyik 
legmeghatározóbb 
élménye a szerda este 
volt, amikor több száz 
önkéntes Forever 
Üzleti Partnerrel együtt 
bekapcsolódtunk a 
RISE AGAINST 
HUNGER - KÜZDELEM 
AZ ÉHEZÉS ELLEN 
programba.

„Légy hatással olyan emberek életére, 
akiknek igazán nagy szükségük van 
segítségre!“ 

Aidan O’Hare



Az országban, melyben élek, minden, 
ami szép volt, eltűnt, csak az emberek 
maradtak tisztességesek. Szépen 
neveltek, tele szeretettel. Aztán jött 
a káosz, nyugtalanság és a harc a 
megmaradásért. Mindennek ellenére 
állandóan alkottunk. Egy család sem 
engedhette meg magának, hogy éhez-
zen, és hogy ne iskoláztassa a gyer-
mekeit. Nem volt idő a depresszióra, 
tele voltunk a jobb jövőbe vetett hittel. 
Optimistának kellett lenni ahhoz, hogy 
a gyermekeinket Budapestre adjuk a 
Szerb gimnáziumba, és közben csak 
58 márkából éljünk. 1997-et írunk 
ekkor, amikor megismerkedtünk a 
Foreverrel. 

Mielőtt elfogadtam volna a 
lehetőséget, amit a vállalat kínált, én 
is kételkedtem benne, és termékeiben. 
Féltem ettől az új programtól. Úgy 
gondolkodtam, mint a többiek: minek 
ez nekem, az embereknek nincsen 
pénzük, nagyon nehéz időket élünk. 
Hogyan fogom én ezt csinálni, amikor 
nekem sincs arra pénzem, hogy 
megvegyem ezeket a termékeket? És 
még száz okot tudtam mondani arra, 
„MIÉRT NEM”.  

De szerencsére Isten velem volt. 
A pozitív terméktapasztalatok után 
kölcsönkértünk annyi pénzt, hogy 
megvehessük a Touch dobozt az 
induláshoz. Az ára annyi volt, mint 
nyolc havi nyugdíjam. Ám erős volt 
a vágyam a boldogulásra, és erős 
a hitem a termékekben. 

A mai napig igazi gyerek vagyok, 
aki mindennek örül, és pozitívan gon-
dolkodik. Szakítottam a kétségeimmel, 
és a félelmeimmel, amiben szponzo-
raim sokat segítettek. Csodálatosak, 
emberszeretőek, barátságosak, tele 
megértéssel és önzetlenséggel.

Ahogyan ők, úgy minden munka-
társunk, és ország igazgatónk, 
dr. Milesz Sándor is mindig készek 
arra, hogy segítsenek másoknak. 

Akcióba kellett lépni. Mit csináljunk, 
amikor háromszáz kilométer távol-
ságra vagyunk a szponzortól? Itt 
van a határ, nincsenek eszközeink 
a munkához, a segédanyagok 
magyar nyelvűek. Vajon kinek
lenne ereje, kedve, hogy elindul-
jon, és kövesse azt az utat, ame-
lyet végig kell járni? Mert a mi 
munkákban nincs rövidebb út. 

Ez volt a legfontosabb döntés: elin-
dulni a Forever útján, és találkozni 
olyan emberekkel, akik szintén ké-
szek aktív munkával megteremteni 
saját jövőjük feltételeit. Akiknél nincse-
nek kifogások, csak megoldások. 
Nem foglalkoztunk azokkal, akik nem 
akartak, csak azokkal, akik igazán 
akartak. Így 1998. február 12-én 
sikert értünk el: Managerek lettünk. 
Rex Maughan személyesen adta 
át nekünk a szalagot és a jelvényt. 
Ugyanabban a pillanatban fogtam föl, 
hogy megismertem a világ legjobb 
emberét. És nem volt megállás. 

1998. MÁRCIUS – teljesítettük 
az autó-ösztönzőt és folyamatosan 
tartjuk a harmadik szintet

1998. ÁPRILIS – elértük  a Senior 
Manager szintet

1999. JANUÁR – elértük a Soaring 
manager szintet

Mindeközben a hazám a legnehe-
zebb időszakát élte. 

Van egy fantasztikus Gyémánt 
csapatunk. A nehéz időkben a lehető 
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Megszerezni egy 
egész régió első 
Gyémánt minősülését 
hatalmas teljesítmény. 
A Szerbiában élő 
házaspárnak, Veronika 
és Stevan Lomjanskinak 
ráadásul ez úgy 
sikerült, hogy munkájuk 
kezdetén még helyi 
központ sem segítette 
őket, egy időben pedig 
szó szerint háborús 
körülmények között 
dolgoztak. Kifogásuk 
bőven lett volna – ma 
viszont már azt tanítják, 
hogyan kell túllépni 
ezeken.

A MI ÚJJÁSZÜLETÉSÜNK
1997. AUGUSZTUS 31. 
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legjobban dolgoztunk, mintha semmi 
sem történt volna. Együtt aggódtunk, 
bátorítottuk egymást, ami erőt adott a 
túléléshez. Egy célunk volt: segíteni a 
körülöttünk lévőknek, hogy ők is kap-
janak egy darabot a Forever süte-
ményből. A cégtől, amelyik már bebi-
zonyította, hogy tisztán és egyszerűen 
dolgozik. Köszönjük Üzleti Partnere-
inknek az elhivatottságot.
 
1999. AUGUSZ-
TUSÁBAN Stevo 
és én először 
látogattuk meg a 
cég központját, 
Phoenixben. Lát-
tuk a hatalmas 
aloe-ültetvényeket, 
és élveztük Rex 
Maughan ven-
dégszeretettét, 
akinek víziója a mi 
jelenünk lett. 

2000. VÉGÉN Zafir Managerek lettünk. 

2001-BEN végre a Forever a mi orszá-
gunkban is elkezdte hivatalos tevékeny-
ségét szerb nyelvű anyagokkal - nagy 
elánnal kezdtünk újra dolgozni. A területi 
igazgató, dr. Branislav Rajic nagy segít-
ségünkre van csapatával.

2002-BEN sikerült 
megszereznünk
 a hetedik helyet
 Európában az 
összpontszám 
kategóriában. 

2003. NOVEM-
BERÉBEN 
Gyémánt-Zafír 
Managerek lettünk. 
Képzeljétek el, 
micsoda motiváció 

volt ez! Abban az évben negyvennégy új 
Partnerünk minősült, és részt vehettünk 
a Global Rally-n. 2001. és 2005. között 
havonta elértük a 300 non-manageri pon-
tot. Ez megfelel a mai Global Leadership 
Team tagjai aktivitásának. 

2005-BEN Magyarországon és a 
délszláv régióban elsőként Gyémánt 
Managerek lettünk.  Hogyan sikerült 
elérnünk ezt az eredményt? Van, aki 
szerint úgy, hogy az elején kezdtük,
és szerencsénk volt. Sem az egyik 
sem a másik feltételezés nem pontos. 
Nekünk csak tiszta fejünk volt, a 
mottónk: REND-MUNKA-FEGYELEM.

Amióta összeházasodtunk, mindent 
együtt csinálunk. Sosem állunk meg 

félúton, és nem engedjük meg ma-
gunknak a kifogásokat. Hogy voltak-
e akadályaink? Igen, százával. De 
igyekeztünk átugrani őket, és nem 
néztünk hátrafelé. 

2002-TŐL részesülünk Chair-
man’s Bonusban. Miért? Mert 

egyszer már bebizonyítottuk, hogy 
lehetséges a siker. A további sikerek 
pedig évről évre a fegyelemnek és a 
munkának köszönthetőek. 

Ma több mint húsz országból kapunk 
bónuszt, és higgyétek el, anyagi meg-
gondolásból mi már réges-rég nyugdíjba 
vonulhattunk volna, élvezni az eddigi 
munkánk eredményét. Ehelyett ha-
vonta több mint 60 pontot szerzünk, és 
folyamatosan nyitottak vagyunk az új 
kihívásokra. 

Mit hozott nekünk a Forever? Olyan 
életet, amelyet a legőrültebb gondola-
tainkban sem mertem volna elképzelni 
magunknak. Anyagi függetlenséget! 
Minden elért eredmény után új és új 
döntéseket hozunk, és ez mindig így 
lesz - ez a mi utunk a siker felé. 

A gyerekeink elvégezték az egyetemet, 
és ma már Managerként építik saját 
Forever üzletüket. A fiunknak és a 
lányunknak is lakást vettünk, nekünk 
saját lakásunk van, irodánk, tanyánk 
és mindenki rendelkezik saját autóval. 
Gyerekeinkkel együtt megyünk a 
jutalomutazásainkra, Ausztráliát 
kivéve minden kontinensen jártunk 
már. Ha megkérdezik tőlünk, hogy 

még a Forevernél dolgozunk-e, azt 
mondjuk, nem. Mert mi nem dolgozunk 
a Forevernél, hanem éljük ezt az életet. 
És életünk végéig terjeszteni fogjuk az 
információkat a cégről, amely emberi 
sorsokat változtat meg. 

Mindent köszönünk, és sok sikert kívá-
nunk Mindannyiótoknak!

Veronika és Stevan Lomjanski
Gyémánt Managerek

A MI ÚJJÁSZÜLETÉSÜNK



Mindannyiunknak fontos az egészséges életmód, 
ám egyvalamiről sokan nagyon nehezen mondanak 
le, és ez az édes íz. A jó hír az, hogy nem is kell 
lemondani róla! Legutóbbi lapszámunkban 
megismerkedtünk a leggyakoribb cukorfélékkel, 
most lássuk, mivel tudjuk pótolni ezeket, ha 
szeretnénk megőrizni az alakunkat!

PÓTOLJUK! DE MIVEL? 
Manapság egyre többen helyettesítik 
a finomított cukrot valami mással 
– bizony, mindenki mással, 
hiszen hatalmas a választék. Az 
édesítőszerek tulajdonképp a cukor 
pótlására szolgáló készítmények, 
amiket élelmiszer-adalékanyagként, 
vagy asztali édesítőként használunk.  
Találunk por, folyadék és tabletta 
formájú készítményeket a piacon. 

SZINTETIKUS 
ÉDESÍTŐSZEREK
Ezek szintetikus úton előállított 
szerves vegyületek, amelyek a 
természetben nem fordulnak elő. 
Édesítőképességük sokkal nagyobb 
a cukorénál, és egy kivételével 
kalóriamentesek. A Magyar 
Élelmiszerkönyv előírásai szerint 
adagolt mennyiségben nem 
károsítják a szervezetet.

ADI:  Acceptable Daily Intake, az 
adott élelmiszeradalékra vonatkozó, 
elfogadható napi beviteli mennyiség. 

ASZPARTAM (E951): Szintetikus, 
fehér, kristályos por. Nincs mellékíze, 
édesítőereje pedig kétszázszorosa 

a cukorénak. A mesterséges 
édesítőszerek közül ez az egyetlen, 
amely minimális, elhanyagolható 
mennyiségű energiát tartalmaz, 4 
kalóriát grammonként (4 kcal/g). Hő- 
és fényérzékeny, így főleg hideg ételek 
és italok, gyümölcsök készítésére 
használható. A napi megengedett 
beviteli mennyiség (ADI): 40 mg/
testsúlykg/nap.  A legtöbbet vitatott és 
vizsgált édesítőszer, melynek rákkeltő 
hatásáról a mai napig vitatkoznak.

SZACHARIN (E954): 
energiamentes, azaz nulla kalóriás 
édesítő, ami három-ötszázszor 
édesebb a cukornál. Hő hatására 
kesernyés, fémes utóíze van. A 
szacharin a legrégebben használt 



ÉDES: lehetővé teszi az energiában gazdag táplálék 
azonosítását. 

UMAMI: lehetővé teszi az ízletes aminosavak 
felismerését (fehérjékben gazdag táplálék). 

SÓS: biztosítja az étrend megfelelő ásványianyag-
tartalmát. 

SAVANYÚ és KESERŰ: potenciálisan ártalmas és/
vagy mérgező anyagok bevitelére figyelmeztet.

ÖT ALAPVETŐ ÍZ LÉTEZIK3:

Az édes íz kedvelése és a keserűtől való elhúzódás már születésünkkor meglévő ösztönös emberi tulajdonsá-
gunk. Ez evolúciós túlélési mechanizmus lehet, amely biztosítja a tej fő szénhidrátja, a laktóz miatt enyhén édes 
anyatej elfogadását. Az intenzíven édes íz kedvelése jelentősen csökken a kora gyermekkor és a felnőttkor 
között4. A serdülők és a felnőttek a kevésbé édes ételeket részesítik előnyben, más ízekkel kísérleteznek, és 
megtanulják elfogadni a keserűt is, de az „édes” szeretete sosem tűnik el. Idős korban ismét előtérbe kerül, 
amiben szerepet játszhat az is, hogy míg az ízlelés megmarad, a szaglás romlik. 
Így idős korban ismét az édes íz biztosíthatja az evés motivációját. 

mesterséges édesítő. A napi 
megengedett beviteli mennyiség 
(ADI): 5 mg/ testsúlykg/nap. 

CIKLAMÁT (E952): harmincöt-
ötvenszer édesebb a cukornál. 
Hőálló, főzésre, sütésre alkalmas, 
kombinálható más édesítőszerekkel, 
és persze energiamentes. Nincs 
mellékíze, nagy koncentrációban 
lehet sós utóíze. Sokat vitatott 
rákkeltő hatása miatt Az USA-ban 
nem engedélyezett a használata.  Az 
Európai Unióban, így hazánkban 
is használható. Engedélyezett napi 
bevitele 7 mg/testsúlykg.

ACESZULFÁM-K (E950): Fe-
hér kristályos anyag. Intenzív édes 

íze van, ami főzéskor és sütéskor is 
megmarad. Az aceszulfám mintegy 
kétszázszor édesebb, mint a háztartá-
sokban alkalmazott cukor (szaharóz). 
Enyhe kesernyés utóíze lehet, főleg 
nagy koncentrációban. Alkalmazzák 
cukormentes gyümölcs- és zöldség-
konzerveknél, lekvároknál, dzsemek-
nél, csokoládéknál, rágógumiknál, 
alkohol- és cukormentes italoknál, 
snackeknél, mustároknál, szószoknál. 
Ezen kívül szájvizekben, fogkrémek-
ben és gyógyszerekben is megtalál-
ható. A szervezetben nem bomlik le, 
változatlan formában ürül ki a beleken 
keresztül. Nincsenek jelentősebb 
mellékhatásai. A napi megengedett 
beviteli mennyiség (ADI): 9,0 mg/ 
testsúlykg.

MIÉRT AZ ÉDES?
Az íz határozza meg a táplálék kiválasztását, és az abból elfogyasztott mennyiséget.2 Kulcsfontosságú Ez 
abban, hogy egy lehetséges táplálékot elfogadunk, vagy elutasítunk, és hatással van arra is, hogy mennyit 
eszünk belőle. 
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SZUKRALÓZ: (E955): szintetikus 
vegyület, ami répacukorból készül 
úgy, hogy három klorid iont „kapcsol-
nak” hozzá. Így testünk már nem tudja 
felismerni, mint cukrot. Nem okoz 
vércukorszint-emelkedést, nem alakul 
át energiává. A cukornál hatszázszor 
édesebb anyag. Nagyon jól tárolható, 
ellenáll a magas hőmérsékletnek. Sem 
főzés, pasztörizáció során, sem ala-
csony (például főzéshez használt ecet), 
sem magas pH mellett nem bomlik 
el, így felhasználási köre rendkívül 
széleskörű lehet. Az elfogadott napi 
mennyiséget (ADI) testsúly-kilogram-
monként 15 mg-ban állapították meg.
 
ASZPARTÁM-ACESZULFÁM 
SÓ (E962.) A vegyület 64%-a 
aszpartámból, 36%-a aceszulfámból 
áll. Íze nagyon hasonlít a cukoréhoz, 
nincs mellékíze. Gyorsan oldódik 
és rendkívül hőstabil. Az elfogadott 
napi mennyiséget (ADI) testsúly-
kilogrammonként 15 mg-ban 
állapították meg, 

TERMÉSZETES 
ÉDESÍTŐSZEREK
Ide tartoznak a természetben 
megtalálható, édes ízű cukortartalmú 
táplálékok, anyagok. Vagyis a glukóz, 
a fruktóz, a szacharóz és a laktóz is. 
És még?

MÉZ: Van benne kalória bőségesen, 
majdnem ugyanannyi, mint a 
cukorban, mégis előnyösebb a 

mindennapi használatban. Hiszen 
mintegy százkilencven tápanyagot 
tartalmaz: aminosavakat, ásványi 
anyagokat, vitaminokat, enzimeket. 
Megtalálhatók benne a szervezet 
számára nélkülözhetetlen 
nyomelemek, amelyek igen 
fontos szerepet játszanak az 
életfolyamatokban. Szőlő- és 
gyümölcscukrot tartalmaz, amely 
minden átalakítása nélkül felszívódik, 
és beépíthető a szervezetbe. 

STEVIA, SZTÍVIA: gyógynövény-
ként már évszázadok óta használ-
ták keserű orvosságok édesítésére. 
Édesítőként a múlt században 
vonták ki egy dél-amerikai növény, 
a jázminpakóca (Stevia rebaudini-
ana, egy napraforgóféle) leveléből. 
Levelei harmincszor édesebbek a 
répacukornál, kivonatai pedig akár 
háromszázszor is édesebbek lehetnek. 
Alacsony energiatartalmú (2,7 kcal/g). 
Az édességét adó hatóanyag a steviol-
glikozid (E960), ami hő-, pH-stabil, 
nem fermentálható (nem erjeszthető). 
Magas hő mellett (198 fokig) megtart-
ja az ízét. Ha kicsit többet használunk 
a kelleténél, az étel keserűvé válhat. 
Az Európai Unió 2011-ben hagyta 
jóvá élelmiszer-adalékanyagként való 
használatát.

ERITRITOL: Természetes úton 
képződő cukoralkohol, amit 
cukor erjesztésével állítanak elő. 
Édesítőereje csak kétharmada 

a cukorénak, de grammonként 
mindössze 0,2 kalória van benne, 
amely gyakorlatilag nullának 
tekinthető. Legnagyobb része 
felszívódik a vékonybélben, így 
nem okoz bélproblémákat. A 
felszívódott mennyiség több mint 
90%-a változatlan formában távozik a 
vizelettel, 24 órán belül. Biztonságos, 
nem hizlal. Van, aki enyhe utóíze miatt 
nem kedveli.

XYLITOL, NYÍRFACUKOR: 
szintén egy cukoralkohol, ami 
megtalálható gyümölcsökben és 
zöldségekben is. A nyírfacukor 
elnevezés magyar fantázianév, 
utalásként arra, hogy először nyír-
fából vonták ki. Ugyanakkor ipari 
méretű előállítása kukoricarostból 
történik. Szénhidráttartalma 75%-
kal, kalóriatartalma pedig 40%-kal 
alacsonyabb a cukorénál. A vér-
cukorszintet a cukornál lassabban 
és kevésbé, de emeli. A cukoréval 
azonos mennyiségben kell adagol-
ni, ami megkönnyíti a receptek 
átalakítását. A fogak szempontjából 
a legjobb édesítőszer. Gátolja a 
fogszuvasodást, mivel a szájban 
lévő baktériumok nem képesek 
felhasználni szuvasodást előidéző 
savak termeléséhez. Kutyáknak 
viszont ne adjunk, mert az ő 
szervezetük hipoglikémiával reagál 
már 1–2 gramm xilitolra is, és ez 
akár életveszélyes lehet számukra.

SZORBIT: vízben jól oldódó, 
semleges kémhatású cukoralkohol. 
Kevésbé édes, mint a szacharóz, 
kétszer akkora mennyiség kell 
belőle. Lassabban szívódik fel, 
lassan alakul át glükózzá, ezért 
kevésbé emeli a vércukrot. Kedvező, 
hogy az élesztőgombák nem 
bontják, és késlelteti az avasodást. 
Hátránya, hogy puffadást és 
gyakran hasmenést okoz, ha kis 
mennyiségnél többet fogyasztanak 
belőle. 
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diabetológus, endokrinológus
manager

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az volna egészséges, ha 
legfeljebb a napi teljes kalóriabevitelünk tíz százaléka állna cukorfélékből. Ez 
körülbelül 50 grammnyi, azaz tizenkét kávéskanál cukrot jelent. Ezzel már 
visszaszorítható volna az elhízás és a fogszuvasodás mértéke, sőt, ha ezt az 
értéket 5 százalék alá lehetne szorítani, még látványosabb lenne az eredmény. 
Mostanában már nem is állunk olyan vészesen rosszul e téren, hiszen a 
WHO ajánlást megalapozó kutatások szerint a magyar felnőtt lakosság 
cukorfogyasztása a napi teljes energiabevitel 7-8%-a. A legtöbb hozzáadott 
cukorral a spanyolok és britek élnek (16-17%). Talán nem meglepő, hogy 
a felnőtteknél is több édes élményhez (12-25%) jutnak a gyerekek – ez 
világszerte igaz. A magyar gyerekek által fogyasztott cukormennyiség mértéke 
is meghaladja sajnos az ajánlási szintet (12-13%), hiába marad el a világátlagtól. 
És hogy miből visszük be ezt a mennyiséget? Főként édességből, csak második 
helyen az otthon az ételeinkhez, italainkhoz adott cukorból. A készen kapható 
élelmiszerek hátrébb állnak a sorban. Érdekesség, hogy a nagyvárosokban cukrosabban 
étkeznek, mint vidéken. 



infinite by FOREVER™  
hydrating cleanser
A hydrating cleanser hidratáló arctisztító tele van 
hatékony, természetes eredetű összetevőkkel, 
mint az alma kivonat és alma-aminosavak. Ezek 
az összetevők a bőrt azonnal hidratáltabbá 
varázsolják, emellett segítik a szennyeződések 
és a zsír eltávolítását. Ez a könnyű, tejes 
tisztító a hidratáltság, puhaság és tisztaság 
érzését nyújtja bőrünknek, erős alapot képez 
öregedésgátló (anti-aging) szépségápolásunk 
további részéhez.

554 118 ml

infinite by FOREVER™  
collagen complex
kollagént, ceramidot és vitaminokat tartalmazó étrend-
kiegészítő 

A kollagének olyan természetesen előforduló fehérjék, amelyek fontos 
alkotóelemei a csontok, inak, porcok, bőr, körmök és haj kötőszöve-
teinek.  Az emberi szervezet ugyan természetes úton is képes a kollagént 
előállítani, ám az öregedéssel ez a termelés lelassul, ezért fontos a 
pótlása. Az emberi szervezetben a fehérjetömeg 30%-át a kollagén teszi 
ki, a bőrben azonban ez az arány jelentősen nagyobb, eléri a 70%-át a 
bőrfehérjék általános tömegének. A kollagén az emésztés során kisebb 
alkotóira, peptidekre, utána azok egy része aminosavakra bomlik, így 
szívódik fel a szervezetben. Az infinite by FOREVER™ collagen complex 
étrend-kiegészítő a kollagént már eleve hidrolizálva, peptidek formájában 
tartalmazza, ami elősegíti a jó felszívódást. A tengeri hal kollagén mellett 
a termékben C-vitamin és biotin is található. A C-vitamin hozzájárul a 
megfelelő kollagénképződéshez, és ezen keresztül a bőr normál ál-
lapotának, működésének fenntartásához. A biotin hozzájárul a bőr normál 
állapotának fenntartásához. A termék tartalmaz még ceramidot, mely a 
bőrben és hajban természetesen megtalálható speciális lipid.

556 60  tabletta

Új termékek



infinite by FOREVER™  
firming serum
A firming serum bőrfeszesítő szérum az 
öregedési folyamatot egy olyan három 
aminosavas peptiddel veszi célba, amely 
utánozza a bőr természetes folyamatát, 
ezáltal növeli feszességét és csökkentheti a 
finom vonalak és ráncok megjelentését. 
Hatásos természetes összetevőkkel és 
aloénkkal egyesítve a firming serum hidratál-
ja a bőrt, elősegíti a bőr simaságát, feszes-
ségét, kitelítődését, javíthat az egyenetlen 
bőrtónuson. Használatával bőrünket szebb-
nek láthatjuk és érezhetjük. 

555 30 ml

infinite by FOREVER™  
restoring crème
Restoring crème bőrregenerálónk 15-féle 
bőrkondicionáló összetevőt tartalmaz, de még 
ilyen sok hidratálóanyaggal együtt is könnyűnek 
érződik a bőrön, és gyorsan felszívódik, használata 
után bőrünket nem érezzük zsírosnak vagy ne-
héznek. A restoring crème megalkotásakor a leg-
modernebb tudományos eljárásokkal dolgoztunk, 
melynek során az aloét a valóságos antioxidáns 
„erőműnek” számító acaival és gránátalmával 
ötvöztük, és anti-aging illóolajunkat adtuk hozzá. 
Anti-aging illanóolajunk a következő keverékből 
áll: levendulaolaj, petitgrain olaj (a keserű narancs 
fájának az illóolaja), bazsalikom olaj, eukaliptusz 
olaj, zöldcitrom (lime) héj, és narancshéj olaj. Ezek 
együttesen fokozzák az aloe hatékonyságát, 
segítenek újra feltölteni és megfiatalítani a száraz, 
ráncosodó bőrt. Micsoda végső csapás az 
öregedési folyamatnak!

558 48,2 g

infinite by FOREVER™  
a haladó bőrápolás
Azt gondolhatnánk, hogy már jól ismer-
jük az aloét – ám ilyen szerepben még 
soha nem láthattuk! Az infinite 
by FOREVER™ az öregedési folya-
matot belülről kifelé és kívülről befelé 
haladva is célba veszi, s teszi ezt olyan 
forradalmian új formulákkal, melyek 
kifejezetten a bőr hidratálására lettek 
kifejlesztve. Használatával csökkenhet 
a finom vonalak és ráncok meg-
jelenése, helyreállhat az egészséges 
kollagén szint, segít, hogy jobban 
érezzük magunkat a bőrünkben.

553



A FOREVER AKADÉMIA KÖVETKEZŐ IDŐPONTJA: 2017. 05. 24.
1. Az online kommunikáció és marketing szerepe a XXI. század vállalkozásainak támogatásában

 2. Gyakorlatban könnyen megvalósítható online eszközök a profi hálózatépítő és értékesítő munkájában
ELŐADÓ: Tornai István online marketing specialista 

Előadáson való részvétel feltétele: minimum Assistant Supervisor szint. Jegyek megvásárolhatók személyesen 
központi raktárjainkban, vagy a http://rallytv.flpshop.hu/ oldalon keresztül május 8-tól. Szeretnénk felhívni minden 
résztvevő figyelmét, hogy az interneten keresztül vásárolt jegyek csak az Online megtekintésre jogosítanak.

A FOREVER AKADÉMIA ELŐADÁSAINAK HELYSZÍNE:
Forever Living Products Magyarország Kft. 1184. Nefelejcs utca 9-11

MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2017.
Büszkék vagyunk arra, hogy immáron hatodik éve a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 

2010- 2020” akció fő támogatói vagyunk, és egyetlen MLM cégként a Forever Living Products Magyarország Kft. 
kizárólagos jogot kapott az ARGI+ és a Forever Ginkgo Plus termékek népszerűsítésére.  

Idén ismét lehetőségetek nyílik arra, hogy a Forevert személyesen Ti képviseljétek a programnapokon 
(rendezvényenként maximum két fő). Ez egy hatalmas lehetőség nektek, hogy a Forever termékeit népszerűsítsétek,
 továbbá lehetőség üzletetek továbbépítésében. Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődésed, és szívesen lennél 

Te az, aki a Forevert képviseli, várjuk jelentkezésed a rendezveny@foreverliving.hu  e-mail címre. 

Minden időponthoz legfeljebb két fő jelentkezését tudjuk elfogadni érkezési sorrendben. Kérjük, a jelentkezésben 
tüntesd fel az esemény időpontját, Forever Üzleti Partneri kódszámod, és a személyi igazolvány-számod. 

Részvételi díj: 5000Ft+Áfa/rendezvény/nap/fő 

IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK MÁJUS 11. – JÚNIUS 9. KÖZÖTT:

      2017. 05. 11. Budapest
      2017. 05. 12. Balatonfüred
      2017. 05. 13.  Balatonfüred
      2017. 05. 16.  Budapest
      2017. 05. 17. Budapest
      2017. 05. 18. Üllő
      2017. 05. 19. Pilisszentiván
      2017. 05. 21. Budapest
      2017. 05. 23. Esztergom
      2017. 05. 24. Esztergom
      2017. 05. 25. Esztergom
      2017. 05. 26. Esztergom
      2017. 05. 27. Esztergom
      2017. 05. 28. Budapest
      2017. 06. 01. Érd
      2017. 06. 02. Budapest
      2017. 06. 07. Debrecen
      2017. 06. 08. Balassagyarmat 
      2017. 06. 09. Budapest

Jelen országos útvonal a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram 2010-2020/2017. évad 
tervezet útvonala. A változás jogát a program fenntartja a rendezvények, rendezvényszervező cégek 

működése, és a helyszíni parkolási viszonyok technikai paramétereinek függvényében.
A program honlapja: www.egeszsegprogram.eu

LÉGY AZ ELSŐK KÖZÖTT, 

NEHOGY LEMARADJ! 



Itthon az út első húsz évén vagyunk túl.  Tele eredményekkel, gyarapodással, el nem apadó lendülettel, 
célokkal. A nemzetközi színtér viszont már negyven éve jegyzi vállalatunkat, és négy évtizede övez bennünket 
szakmai és emberi elismerés az iparágunkban, és azon kívül is. Sokan mondják - de csak kevesen hiszik is -, 
hogy minden rajtunk, az egyénen múlik, és viszonyunkon a világhoz. Az energiák, szándékok csak jó kezekben 
válnak sokak számára hasznossá, értékessé, hosszú távon gyümölcsözővé. Amúgy csak elfolynak öncélúan. 
Nem mindegy, hogy mit teszünk, és hogy mi mellé állunk oda. Nem mindegy, hogy kit követünk, és ki mellett 
törünk lándzsát. Nem mindegy, hogy mibe fektetjük energiánkat, mire tesszük fel életünket, hogy mire jutunk, 
és hány életre tudunk jó hatással lenni.

A Forever negyven éve Rex, és fia Gregg miatt az, ami. Ők a gyújtó- és igazodási pontok. A Forever negyven 
éve ugyanazzal az üzenettel „kel és fekszik”, mint annak idején, amikor Rex kitalálta, és sok jó emberrel 
életre hívta ezt a vállalkozást. Nekünk annyi a dolgunk, hogy ehhez az igazodási ponthoz tartsunk minden 
nap. A cég küldetésnyilatkozatában megfogalmazott értékek, célok mentén. Én mindig arra gondolok, ha 
döntéshelyzetbe kerülök a cégvezetés kapcsán, hogy „mit mondana, vagy tenne ebben a helyzetben Rex?”

Mindenkinek kellenek a példaképek. Sajnálom, ha valakinek nem volt, vagy nincs ilyen az életében.
Emlékszem az első találkozásra, amikor Rex, a „nagyfőnök”, a cég alapító vezére a lengyel World Rally-t 
követően Magyarországra látogatott 1997-ben. Nem volt semmi extravagáns hajcihő, sötét üveges 
tovasuhanó autó-misztikum, művi távolságtartás, allűr. Volt viszont közvetlenség, baráti kézfogás, bátorítás 
és eltökéltség. Mindaz, amit mindenkinek érdemes lenne elsajátítania, ha igazán hatással szeretnének lenni 
életekre. 

Rex a világ százhatvan országára, több mint tízmillió családra ható és kiterjedő birodalmat hozott létre. 
Hihetetlen vízió és fejlődés negyven év alatt! Mégsem felejtette el a legfontosabbat, az emberi kapcsolatok 
erejét. Bármikor találkozunk vele, mindig van hozzánk egy jó szava. Rákérdez a családra, a gyerekekre. 
Törődik velünk, mindannyiunkkal. 

Rex számomra az igazi vezető, aki inspirál, célt állít, sőt még eszközt is ad. Nem is akármilyet. A folyamatos 
technológiai, üzleti és termékfejlesztésekkel mindannyiunk esélyét, versenyképességét növeli, erősíti. 
A kiszámítható játékszabályokkal biztonságot teremt. A Forevert a „win-win” filozófia alapján építette fel.

Az első évek egyikében történt, a South Fork Ranch-en. Bódultan sétáltunk Zsuzsimmal a Ewing háztól a 
rodeo helyszíne felé, a Forever és Texas hatásától felkavartan, amikor egy kisvonaton Rexet láttuk közeledni 
felénk egy nagy csoport munkatárstól övezve. (Ha valahol „emberi méhrajt” látsz tömörülni, annak a 
közepén biztos Rex áll). Akkor talán harmadjára találkoztunk, de amikor meglátott bennünket, megállíttatta a 
kisvonatot, leugrott róla és elénk jött. A nevemen szólított és megkérdezte, hogy mennek a dolgok. Teljesen 
tájékozott és naprakész volt a hazai helyzetet illetően. Lenyűgözött közvetlenségével, és informáltságával. 
Csak az tudja, mennyi energiába kerül mindenen rajta tartani az ember ujjbegyét, aki valaha próbálta ezt, 
akinek igazán fontos az, amivel foglalkozik. Rex mégsem feszült soha, pedig százhatvan országban dübörög a 
cég. Talán azért, mert tudja, hogy jó elvek szerint, jó irányba vezeti a Forevert fiával, Greggel.

Európai Operatív Igazgatóként sokszor nyílt lehetőségem együtt lenni a legfelsőbb vezetéssel és 
családtagjaikkal. Felemelő érzés volt részt venni ezeken az eseményeken. Megismerni egy nagy világcég 
nagyvezetőit. Egy alkalommal még beszélhettem is a Home Office ovális termében a nagy heti eligazításon. 
Nagyszerű volt látni, hogy a Rex-féle eltökéltség mennyire ragadós, hogy egy ember hány másikra tud 
hatással lenni, és hogy képes átörökíteni a céltudatosságot emberi dolgokban, és üzletben. Mindig is 
sejtettem, de ott meg is értettem, hogy a „Tisztán és Egyszerűen” nem csak egy szlogen.

Ne feledjük, minden rajtunk múlik!
Lenkey Péter

ügyvezető igazgató
Forever Living Products Mo. Kft. és Délszláv terület

REX MAUGHAN
Az én

sztorim



Mindez természetesen nem a véletlen műve. Kati és Attila a belépése előtt 
gondosan tanulmányozta és összehasonlította számos cég termékpalettáját 
és marketingrendszerét. Figyeltek arra, milyen a vállalatok múltja, stabilitása, 
üzletpolitikája, vezetése, mely országokban vannak jelen. „A Forever a világ 
talán harmadik legnagyobb forgalmát bonyolítja, az egyik legrégebbi cég 
az MLM-ben százötven országban folyamatosan növekvő forgalommal, és 
egyre több termékkel” – hangsúlyozzák. „Ez bárkinek elég biztosíték lehet!”

Ezt a versenyt tehát nagy fölénnyel nyerte a Forever, utána már csak 
„megkerestem Berkics Miklóst, és ennyi” – zárja rövidre a sztorit Attila. Mint 
mondja, a Miklóssal való személyes találkozás mellett a Lenkey Péterrel 
való megbeszélés is meggyőző volt, úgyhogy ezek után nem volt más céljuk, 
mint minél hamarabb Gyémántnak lenni. Az első hónapban Magyarországon 
Managerek, Kazahsztánban Seniorok, pár hónappal később Soaringok lettek, 
és mindössze tíz hónapba tellett nekik a Zafír szint elérése. Ma közvetlen 
tevékenységük tíz országra terjed ki, de természetesen többfelé elágazik. 

„Üstökösként robbantak be a Forever üzletbe” – szokták mondani a 
Gidófalvi házaspárról, de aki ismeri az előtörténetüket, az nem lepődik 
meg ezen. Egyszer már ugyanis, egy másik cégnél felépítették a világ 
legnagyobb hálózatát, uralták szinte a teljes ukrán, orosz és kazah piacot – 
ez azóta a Forever színeiben is sikerült nekik. Már a 2008-as belépésüket 
követő első fél évben 5000 pontos teljesítményt tudhattak magukénak, és 
a világon a leggyorsabban, két és fél év alatt érték el a Gyémánt szintet.

 – magyarázzák a gyors eredményt. A gyümölcs meg is lett 2010-re, Gyémánt minősülés 
formájában. Ez valakinek a végállomást jelenthetné, ám ők azt mondják, számukra csábító volt 
minél nagyobb üzletet létrehozni minél magasabb Chairman’s Bonus-ért. 2012-ben világelsők 
voltak a csoportforgalom tekintetében, de 2013-ban is dobogósok lettek. 

Azóta sokat változtak a munkamódszereik, mint mondják, „az online ma megkerülhetetlen”, 
sőt igen költségtakarékos. Alkalmazzák is ismerkedésre, régi ismerősök megtalálására, üzleti 
tájékoztatók megtartására, oktatásra, konzultációra. Ám amint lehetséges, személyes, de 
legalább videós érintkezésre váltanak. 

A kezdetektől saját alapleveiket követik. Számukra a legfontosabb - amit maguktól és munkatár-
saiktól is elvárnak -, a megfelelő attitűd, a hozzáállás. Emellett az, hogy folyamatosan figyeljék a 
sikeres embereket, és hanganyagok, találkozók segítségével hangolják magukat pozitívra. 

„MI AZT TARTJUK, 
HA EGYSZER VÁR RÁD 
EGY MUNKA, MINÉL 
HAMARABB VÉGEZD 
EL, MERT ANNÁL TÖBB 
IDŐD MARAD ÉLVEZNI 
A GYÜMÖLCSÉT”



Ha a titkukat kutatják, Attila csak annyit mond egy-
szerűen: „ehhez értek”. Kati elárulja, kezdetben az is 
dilemma volt számukra, hogy egyáltalán akarnak-e 
még hálózatot építeni. „De fiatalnak tartottuk magunkat 
ahhoz, hogy nyugdíjba vonuljunk, és ne kamatoztassuk 
a tudásunkat. Pénzért, elismerésért, sikerélményért jöt-
tünk, és meg is találtuk.”  
Attila összegzése szerint 

Úgy értékelik, hogy kiválóan 
segítik az üzletépítést a kö-
zelmúltban megjelent csoma-
gok, melyek főleg a kezdőknek 
jelentenek könnyebb eligazo-
dást a termékek között, a 
fogyasztóknak pedig speciális 
ajánlatot, de ők maguk is 
hatalmas növekedést köszön-
hetnek ennek. „Új szegmensét 
tudtuk megcélozni a piacnak: 
a fiatalabb korosztályt is egyre 
nagyobb számban érjük el.”
Amikor ők kezdték, még nem 
volt olyan nagy hangsúly a 

globális üzletépítésen, mint manapság, amikor bárki föld-
rajzi távolságtól függetlenül, országhatárokon át építheti 
az üzletet. Ők azonban a kezdetektől így dolgoztak. 

Minél több országból vannak bevételeid, annál nagyobb 
pénzügyi biztonságban érezheted magad.Bár az elmúlt 
időszak gazdasági, politikai változásai az ő üzletüket is 
megviselték, nem csüggednek, hiszen tudják, minden 
krízist óriási növekedés tud követni – na persze ezért 
tenni is kell – sőt, inkább új országok felé is kacsintgat-
nak. Spanyolország húsz éve második otthonuk, így 
most errefelé is építkeznek – immár üzleti értelemben is. 
Emellett van idejük saját magukra, egymásra, és arra, 
hogy élvezzék hobbijaikat és a családi életet, ugyanis 
már két unokával büszkélkedhetnek. „Az első négy 
évet végigdolgoztuk, csak a munka volt, se nyaralás, se 
telelés, még családi programok sem nagyon. A második 
négyben pedig élveztük az első időszak eredményeit. 
Ez semmi mással nem érhető el az életben, csak ezzel 
az üzlettel” – mondja Kati.   

A házaspár folyamatosan utazik. Nemrég érkeztek 
haza egy karib-tengeri hajóútról, de idén jártak már 
Orlandóban, Dubajban is, és háromszor pihentek Spa-
nyolországban. Számos luxusautó tulajdonosai, de ők 
előnyként inkább azt hangsúlyozzák, hogy úgy élhetik 
az életüket, ahogy nekik tetszik. Azért nem csak pihen-
nek: céljuk, hogy visszakerüljenek az első három Üzleti 
Partner közé világszinten. Mint mondják, „jóllakva is 
lehetnek az embernek álmai”.

 A jövőre vonatkozóan azt gondolják: „Ahogy telik az idő, 
egyre népszerűbbek a termékeink, egyre könnyebb szpon-
zorálni, egyre több inspiráló történet bizonyítja: van igény 
a Forever üzletre! Az emberekben ott a vágy egy bizton-
ságosabb, kiszámíthatóbb jövőre, anyagi biztonságra, 
több szabadidőre - mindenkinek vannak álmai, csak meg 
kell találjuk őket! A mi feladatunk minél több emberrel 
megosztani, hogyan érhetik el azokat a Forever üzlet 
segítségével. Kivételes élmény, amikor megtalálsz valakit, 
vagy rád talál egy ember, aki hasonlít egykori önmagadra, 
aki éhes a sikerre, aki hajlandó mindent elkövetni a saját 
álmaiért. Hittel, megfelelő attitűddel minden lehetséges! 

Hisszük, hogy csak most kezdődik az igazi növeke-
dés, és rajtunk múlik, mekkora, és milyen gyors lesz 
ez. Adott termékcsoportok összforgalmának még 
csak töredék-százalékát érintettük. Óriási piac áll 
rendelkezésünkre ahhoz, hogy az eddiginél százszor 
nagyobb üzletet építsünk!” 

„ITT, AMIT ÍGÉRNEK, 
AZT MEGTARTJÁK, ÉS 
OLYAN KÖZEGBEN 
LEHETSZ, AHOL JÓL 
ÉRZED MAGAD”.

„AZ, HOGY MAGA AZ ÜZLETPOLITIKA IS  
GLOBÁLIS SZEMLÉLETŰVÉ VÁLT, AZ 
NEKÜNK IS NAGYOBB JÖVEDELMEKET 
JELENT, ÉS ÓRIÁSI ELŐNY BÁRKI SZÁMÁRA.

  CSAK MOST KEZDŐDIK 
   AZ IGAZI NÖVEKEDÉS
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Húsz évvel ezelőtt Szabó József nyolc hónapon át 
kitartóan hívogatott egy fiatalembert. Az illetőnek 
azonban egész jó állása volt akkoriban, így nem 
igazán érdekelte az ajánlat. A hazai Forever atyja 
azonban szerencsére kitartó volt, és ennek is 
köszönhetjük, hogy tizennégy év múlva Gyémántot 
avathatott Magyarország. A minősültet úgy hívják: 
Berkics Miklós. Mindent tud a Forever múltjáról, és 
most a jövőjét is lefesti nekünk. 

GYÉMÁNTKOR 
KÖVETKEZIK

Huhh, három oldalas az interjú? Hát 
nem tudom, tudok-e annyit beszélni…

Most viccelsz? Berkics Miklós az, 
aki bármikor, bármiről tud hosszan 
és élvezetesen mesélni. Született 
stand upos vagy!
Most őszintén? Nem vagyok egy 
beszédes típus. Mivel a munka során 
rengeteget beszélek egész nap hol 
színpadon, hol a cégközpontban, hol 
egy kávézóban, utána már inkább a 
csendet szeretem: végre egy kis időt 
szánni magamra. 

BERKICS MIKLÓS    
Gyémánt Manager

Szponzor: Szabó József 
Felsővonal:  Rolf Kipp, Rex Maughan 



Gondolom, abból van a legkevesebb egy 
Gyémántnak. 
Az MLM-ben végtelenül szabad az ember, 
közben meg mégsem. Húsz év befektetett 
munka után valóban rajtad áll, hogy a világ 
legszebb szigetén lógatod a lábad, vagy 
itt ülsz és interjút adsz. Ugyanakkor az 
ember rabja ennek a munkának, ráadásul 
felelősséggel tartozik a munkatársaiért. 

Amikor utoljára beszélgettünk a Forever 
Magazin hasábjain, épp az úgynevezett 
pénzügyi válság közepén voltunk. Te 
gyakran mondod, hogy nem lehet foly-
ton a hullám tetején ülni. Most épp hol 
tartunk? 
Egy hullám közepe táján, a tetőpont felé 
haladva. Kár lenne tagadni, hogy az akkori 
körülmények nyomot hagytak a forgalmon, 
és a munkatársak lelkében is - nagyon 
kellett küzdeni az árral, hogy a felszínen 
maradjunk. Azóta bebizonyosodott, hogy 
aki hajlandó a nehéz időkben kétszer annyi 
energiát befektetni panaszkodás helyett, az 
fog győzni akkor, amikor jön az emelkedés. 
Mert olyan sincs, hogy „mindig lent”. 

És mit gondolsz a válságot megelőző 
időszakról? Az volt az aranykor? 
Mindenképpen. A 2002 és 2008 közötti 
időszakot tartom annak. Most pedig a 
gyémántkor következik! 2015-től folyama-
tos a fejlődés. A mostani piac elbírja a 
2007-es, 2008-as értékeket, sőt bőven 
meghaladhatjuk azokat. Most ugyanis jól 
érezhetően egység van a Foreverben itthon, 
és nemzetközi szinten is. Dubaj megha-
tározó volt ebben: nagyon régen voltunk 
utoljára ennyien nemzetközi találkozón, és 

tán soha nem volt ennyire egységes a cso-
port (aminek eredménye a Spirit Award díj 
is), egyszóval jó volt magyarnak lenni kint. 

Tehát ez egy jó pillanat ahhoz, hogy 
nagy lendületet vegyünk. Milyen 
pozícióból indulunk neki ennek üzleti 
értelemben?
Ahhoz képest, hogy egy közép-kelet-
európai, nem túl nagy lélekszámú, illetve 
területű, nem a legtehetősebb országok és 
régiók közé tartozó hely vagyunk, kiváló 
a teljesítményünk. Nekünk magunkhoz 
képest kell növekednünk. És mi, magyarok 
alkalmasak vagyunk a világelsőségre. 

Melyek ennek a kulcstényezői? 
Az például nagyon fontos, hogy mindig 
legyen fogyasztó. Szerencsére az emberek 
mindig keresni fogják a termékeinket, mert 
szükség van rájuk. És ha van forgalom, ak-
kor az Üzleti Partnerek pénzt tudnak keres-
ni. Ami pedig megkülönböztet minket min-
den más MLM cégtől, az a nagyon komoly, 
elkötelezett vezetői gárdánk (gondolok itt 
a Home Office-ra, de a hazai felsővezetésre 
is). Itt az alapok és alapértékek - mint a cég 
neve mutatja - örökre szólnak.

Azt szoktad mondani előadásaidban, 
hogy a Forevert az emberi kapcsolatok 
tartják össze. Hogyan gondolsz azokra, 
akikkel dolgozol? Kollégákként? Felet-
tesekként? Vagy barátokként? 
Inkább családtagként. Több ez a 
barátságnál, mert mellette ott van a 
tisztelet is. Így van ez például szponzo-
rommal, Szabó Józsival is, aki mindenki 
számára mutatja az utat. 

Te sokak példaképe 
vagy. De ezek szerint a 
példaképnek is vannak 
példaképei. 
Hogyne. Ez a network 
marketing lényege. Nem 
is konkrét személyek a 
fontosak, inkább egyfajta 
attitűd. Amikor Rolf Kipp 
kijött Budapesten a 
színpadra, azt mondta: 
„ne tapsoljatok, csak én 
vagyok”. Ő évről-évre 
egymillió dollár feletti 

csekket hoz el, és néhány lépésre van a 
Tripla Gyémánt szinttől. 

A te négyszázezer dollár körüli értékkel 
bíró csekkjeid is a világ élvonalába emel-
nek. Páratlan érzés lehet a kezedben 
tartani egy ilyen „visszaigazolást”. 
Ez kétségtelen. De tudod mi sokkal jobb en-
nél? Mikor a munkatársad is csekket kap. 

Azt hiszem, te szereted a kihívásokat. 
Úgy hírlik, a te inspirációdra született az 
Eagle ösztönző. 
Mi csak ki akartunk találni egy afféle mini 
Chairman’s Bonust. Alapítottunk egy klubot 
azokkal, akiknek nem volt levált mélységi 
managerük. Ha minden igaz, ezt az ötletet 
fejlesztette tovább a cég azért, hogy ne csak 
elérjünk egy bizonyos szintet, de folyamato-
san meg is tartsuk. Amióta a hazai munka-
társak komolyan veszik ezt, évről évre egyre 
több minősült van.

Húszéves születésnapját ünnepli idén 
a Forever Magyarország és a Délszláv 
Régió. Ha arra a bizonyos aranykorra 
gondolsz, mi ugrik be először? 
Nem szeretek nosztalgiázni, mert ha az 
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ember a múltban él, elfelejt a jelenben tenni a jövőért. Ahogy ak-
kor Phoenix, úgy később Johannesburg, Szingapúr vagy Dubaj is 
felejthetetlen volt, de már nem az az ember vagyok, aki 1998-ban 
voltam, és nem is akarok az lenni. De ettől még az ismerőseim azt 
mondják, milyen jó, hogy ugyanazt az embert megtalálják bennem, 
aki húsz éve voltam. 

Ez nemcsak a személyiség, de a személyiségfejlődés üzlete is. 
Hat évvel ezelőtt azt mondtad, a legnagyobb hibád, amin vál-
toztatni szeretnél, az az, hogy hamar felkapod a vizet. 
Azóta sikerült változtatni ezen? 
Nem. Lehet, hogy ez már így marad. Tudom, hogy szervezettebbnek 
kéne lennem, és jobban kéne az időmet beosztani… hát, van 
még dolgom magammal, és az üzlettel is. Például többet kell 
foglalkoznom a személyes szponzorálással, és a non manageri 
forgalmam fejlesztésével. Éreznem kell, hogy a piac hogyan reagál 
aktuálisan a network marketingre, ezen felül, ha én nem végezném el 
azt a munkát, amit másoktól elvárok, akkor hogyan is várhatnám el?

Mi a következő célkitűzésed? A Dupla Gyémánt szint? 
Semmiképpen. Sokkal inkább a Gyémánt Eagle, mert ilyen még nem 
volt a világon. 

Melyek azok a munkamódszereid, amelyek esetleg az elmúlt 
években kristályosodtak ki?
Mostanában a „kevesebb mindig több” elve működik. Rövid 
tájékoztatók, rövid üzleti beszélgetések, hogy ne vesszünk el a 

részletekben. A lehető legrövidebb idő alatt kell vonzó 
képet adnunk a jelöltünknek. Az infokommunikációs 
forradalommal elég türelmetlenek lettek az emberek, 
nekem viszont fontos a személyes találkozó. 

Meddig tágul ez a piac? A telítődés szót szándéko-
san nem használnám. 
Hát igen, egy network vállalatnak akkora esélye van 
a telítődésre, mint mikor vizet próbálsz egy szitával 
felfogni. Én 1997. január 16-án kezdtem ezt az üzletet. 
Akik akkor születtek, ma már húsz évesek. 

Találkozol velük az érdeklődők között?
Hogyne, sőt jönnek azzal is, hogy „anyukámék annak 
idején ezzel foglalkoztak, én is ki akarom próbálni”. 
Itt bárki bármit elérhet bármikor, ha akarja. Ha hoz 
egy döntést, ha nem változtatja meg, ha beleteszi az 
energiát. Egy biztos: a dolgok maguktól csak rosszab-
bak lesznek. 

Nagy örömmel láttam egy évvel ezelőtt, hogy 
„betörtél”, és megjelent az oldalad a Facebook 
közösségi szájton.
Sőt, már be is telt! Persze nem arról van szó, hogy mos-
tantól kifelé vetítem az életemet. Inkább üzleti célokra 
használom.

Azért időnként kivételt teszel. Magam is lájkoltam a 
„kapcsolatban” státuszmegjelölést nemrégiben. 
Igen, de azt hiszem, ennyi elég is a privát életemről a közösségi 
oldalon. 

Legutóbb úgy nyilatkoztál, amikor a hobbijaidról kérdez-
telek: „leginkább az érdekel, milyen új modellt mutatnak 
be az aktuális autókiállításon. Most a Lamborghini kihozott 
egy 700 lóerős szuperkocsit. Ez nem a vége, mert két év 
múlva a Ferrari jobbat fog csinálni.” Megcsinálta? 
Meg. Meg is vettem. Ezzel együtt már öt luxusautóm van, de tu-
dod, ez nem fontos. Fontosabb az, amit Rex és Gregg Maughan 
mutat nekünk. Ők dollármilliomosokként is emberek maradtak. 
Azt hiszem egyébként, hogy én – ahogy még jó néhányan – 
azért dolgozom még mindig, mert tudom, milyen nélkülözni, 
és az ettől való félelem is motivál. 

Pedig a Foreverben éppen az a jó, hogy nincs teljes vissza-
esés, hiszen jogdíj típusú jövedelmet kínál. 
Tény, hogy húsz év munka után egyértelmű, hogy ebből még 
az unokáimnak is lesznek bevételei. 

Legyen úgy, és akkor kívánok legalább még húsz sikeres évet!
Annál azért hosszabb idővel tervezek. Nézd, Rex nyolcvan felett 
van, és csak most adta át a stafétabotot fiának, Gregg Maughan-
nak. Ha ő eddig bírta aktívan, akkor nekem is kötelességem 
kitartani még jó pár évtizedig. 
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III. MINŐSÜLÉSI PERIÓDUS: 
2017. május 1. - 2017. augusztus 31.

KIK MINŐSÜLHETNEK?
Minden új belépő illetve régi üzleti partner, aki a meglévő szintjéhez képest legalább egy szinttel 
feljebb kerül a marketingtervben. Új Vásárló (Novus Customer) szintről csak Supervisor szintre 
minősüléssel lehet kvalifikálni. Reszponzoráltak és azok is részt vehetnek, akik az Új Vásárlókra

vonatkozó 6 hónapos szabály alapján új szponzort választottak.

MELYEK AZ ÖSZTÖNZŐ PONTOS MINŐSÜLÉSI FELTÉTELEI?
1. Lépj szintet! A meglévő üzleti partneri szintedhez képest lépj egy szintet a
marketingtervben! Az Új Vásárló (Novus Customer) szinten lévők érjék el legalább a Supervisor 
szintet!
 
2. A minősülési periódus során légy aktív (4cc személyesnek elismert vásárlás feltéve,  hogy abból 
legalább 1 cc saját kódszámon történik) a belépésed hónapját követő első teljes hónaptól (azaz, ha 
például 2017. május 15-én léptél be, akkor június 1-jétől)! Ha a minősülési időszak előtti belépő vagy, 
akkor a minősülési periódus  mind a négy hónapjában teljesítened kell az aktivitást függetlenül attól, 
mikor lépsz szintet.
  
3. Minősülési időszakban történt szintlépésed után a szintednek megfelelő oldaltartásod legyen meg 
a szintlépésed utáni hónaptól egészen 2017. augusztus végéig, függetlenül attól,  hogy az I., a II. vagy 
a III. minősülési időszakban léptél szintet! 
 
A) ha Manager, vagy afeletti szinten állsz: 25 cc oldaltartásod teljesüljön minden hónapban!  
B) ha Assistant Manager vagy, 12 cc (4 cc aktivitás + 8 cc) minden hónapban!  
C) ha Supervisor vagy, 8 cc (4 cc aktivitás + 4 cc) minden hónapban! 
 
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a globális szintlépést figyelembe vesszük, viszont a 
minősüléshez kapcsolódó oldaltartást régiónkban kell teljesíteni.

 

 FONTOS VÁLTOZÁSRA SZERETNÉNK FELHÍVNI A FIGYELMETEKET:
Az oldaltartásokat nemcsak a minősülési időszakban kérjük, hanem 2016 szeptemberétől  2017 
augusztusáig teljesen végig! Ha valaki decemberben lett Supervisor, annak januártól augusztus 

végéig kell tartania minden hónapban az oldaltartást.
 

DIAMOND HOLIDAY RALLY HELYSZÍN ÉS IDŐPONT:
Porecs, Horvátország, 2017. október 13-14.

 

FIGYELEM,  V
ÁLTOZÁS!



Bélész Ákosné
(szponzor: Barna Krisztina) 

Borosné Grubits Anett
(szponzor: Marosné dr. Takács Ágnes)

Milan Klaric 
(szponzor: Veroljub Klaric) 

Leel-Őssy Gabriella
(szponzor: Kaszás Csaba)

Széplaki Annamária
(szponzor: Bélész Ákosné)

Willi Viktor
(szponzor: Schwarcz Éva)

Luljeta Ajazi & Muhamet Ajazi 
Bajzáth István
Senad Becovic 
Béni Boglárka
Adnan Camic 

Elvedin Curovac 
Czimbalmos Katalin

Csikiné Sári Adél
Darázs-Vilmos Nóra

Fésűs Veronika
Győri Katalin

Hámori Ágnes
Horváth Krisztina

Ilkó Zsófia

Amarsaikhan Janjinlkham 
Jegenyés Jusztina Imola

Eriona Kapja 
Kiss Gergely

Kokovainé Zudor Zsuzsa
Kontra Zsuzsanna

Kurucz György
Mezei Rózsa & Szikszer Tamás

Millich Péter
Biljana Mirkovic 

Dragica Mostarac 
Nagy Mónika

Nagyné Kocsis Linda
Mihaela Pantic & Darko Pantic

Pápai Petra
Saller Krisztina

Samolyné Pásti Melinda
Simai Hajnalka

Simonné Vizler Ágnes 
& Simon Gusztáv

Sipos Veronika
Sólyomfi Enikő

Surman Adrienn
Szovák Ferenc
Tafa Valentina

Tibád Lajos
Tóth Mónika

2017. MÁRCIUS

Millich Józsefné  
(szponzor: Millich Gilbert)

„Igyekszem 
minél több 
ember számára 
a Forever 
üzenetét
eljuttatni!”

„A termékek 
szeretete erőt 

ad további 
célkitűzéseimhez!

Go Forever!”

Millich Gilbert 
(szponzor: Pothorszki Dezső Levente)



Majoros Éva
Millich Gilbert
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
Márton Mónika
Hegedűs Árpád & Hegedűsné Lukátsi Piroska
Klaj Ágnes
Antalné Dr. Schunk Erzsébet & Antal Gyula
Almási Gergely & Bakos Barbara
Szabó Péter
Dr. Rokonay Adrienne & Dr. Bánhegyi Péter
Millich Józsefné
Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter
Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
Rusák Patrícia
Fekete Zsolt
Barna Krisztina
Donkó Zoltánné & Donkó Zoltán
Rimócziné Németh Erika & Rimóczi Attila
Kurucz Endre
Pothorszki Dezső Levente
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski 
Rajnai Éva

Anastasia Delitsa 
Refik Camic 
Schwarz Éva
Dr. Kolonics Judit
Dobai Lászlóné & Dobai László
Éliás Tibor
Marosné Dr. Takács Ágnes & Maros Ervin Péter
Manda Korenic & Ecio Korenic 
Dr. Végh Judit
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Tóth Tamás & Bostyai Emília
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédei Károly
Hollóné Kocsik Judit & Holló István
Huszti Erzsébet & Pálkövi Tamás
Szabóné Dr. Szántó Renáta & Szabó József
Dr. Berezvai Sándor & Bánhegyi Zsuzsa
Szabó György & Szabó Nikoletta
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Nagy Tímea
Béres Mónika & Deli László Dániel
Szabados Zoltán & Szabadosné Mikus Emese
Bajkánné Vitéz Krisztina & Bajkán Zoltán
Veroljub Klaric & Natasa KIarlic 
Berkics Miklós

Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin & Dr. Seres Endre
Andreja Brumec 

Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Hajdu Ildikó Rózsa & Hajdu Kálmán

1.szint:

Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt



 MAGYARORSZÁG
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
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
Rendezvényszervező: Altrichter Anett, rendezveny@foreverliving.hu, 
mobil: + 36 70 436 4240
Teremfoglalás: marketing@foreverliving.hu

TERMÉKRENDELÉS 
Telefonon, telecenterünknél: Hétfőn: 8:00-17:45-ig; kedden: 8:00-19:45-ig, 
szerdán, csütörtökön, pénteken: 8:00-17:45-ig hívható számaink:
Tel./Mobil: +36-1-297-5538; +36-70-436-4290; +36-70-436-4291
Díjmenetesen hívható vezetékes hálózatból (“zöld”) szám: +36-80-204-983
Internetes áruházunkban www.foreverliving.com vagy www.flpshop.hu
Ügyfélszolgálat (telecenter, webshop) e-mail: ugyfelszolgalat@foreverliving.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: 10-17:45, K: 10-19:45, Sz-P: 10-17:45,
minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján minden esetben 8-20 óráig,
Számlázási és vevőszolgálati csoportvezető: 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

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. 
2017. április 29-én, szombaton rendkívüli nyitva tartás magyarországi 
képviseleteinken 10-16 óráig. A számlázás Budapesten a zárás előtt 15 
perccel, vidéken a zárás előtt 30 perccel befejeződik. 

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

 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: 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
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.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

KÖZLEMÉNYEK   SAOPŠTENJA  OBAVJEŠTENJA  OBVESTILA  NJOFTIME



      BUDAPEST                                        SZERBIA    HORVÁTORSZÁG       SZLOVÉNIA           BOSZNIA

2017 ESEMÉNYNAPTÁR

július 1. 
Arandjelovac

július 08. 
Opatija

szeptember 30. 
Szülinapi

október 21. 
Zágráb Szülinap

október 18.
Pristina 

október 13-14. 
Diamond Holiday 

Rally, Porecs

október 28. 
Bijeljina

november 26. 
Belgrád

GLOBAL ESEMÉNYEK
OKTÓBER 1-5. EAGLE MANAGER RETREAT

ALBÁNIA 
KOSZOVÓ

     

                             

       július 15.                           

   szeptember 23.                                   

                            

       

    december 16. 

Azon aktív Managereinknek, akik januárban nem teljesítették 
a 25 pont személyes és non-manageri feltételt, lehetőséget 
biztosítunk a porecsi minősülésre. Ők, amennyiben 
februárban teljesítik a legalább 25 CC (személyes+ non-
manageri) feltételt, és az azt követő időszakban augusztusig 
azt is teljesítik, hogy a februári eredményüket két hónapban 
is megduplázzák, szintén minősülnek.

AZ ELSŐ DUPLÁZÓDÁS MEGTÖRTÉNT 2017-BEN! 
KÉTSZER ANNYIAN ÉRDEKLŐDTÖK PORECS IRÁNT, MINT EDDIG BÁRMIKOR. EZÉRT  A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE 

VALÓ TEKINTETTEL A PORECS PLUSZ ÖSZTÖNZŐNKET AZ ALÁBBI KIÍRÁSSAL EGÉSZÍTETTÜK KII

Szeretnétek Ti is a csapatotokkal Porecsen ünnepelni? Volt legalább 25 CC személyes és non-manageri 
pontotok januárban? Ha igen, akkor nektek szól a Porecs Plusz ösztönzőnk. Februártól augusztusig 
duplázd meg legalább két hónapban a januári (személyes + non-manageri) teljesítményed, és ezzel 

minősülsz a porecsi Diamond Holiday Rallyre. 

május 20-21. 
20. Születésnap



Szponzor: 
Büki Eszter és Büki Attila

Felsővonal: 
Pelsőczi László Györgyné 
és Pelsőczi László György, 
Gulyás Melinda, Szépné 
Keszi Éva és Szép Mihály, 
Illyés Ilona, Gergely Zsófia 
és dr. Reindl László, Vágási 
Aranka és dr. Kovács András, 
Berkics Miklós, Szabó József, 
Rolf Kipp

Barna Krisztina nem hitte 
volna, hogy egy komoly 
szintű hálózatépítés belefér 
az életébe a logopédusi, 
kineziológusi, kineziológia-
oktatói munkája, és gyermeke 
nevelése mellé. Most pedig 
mindennapjainak része…

Barna Krisztinát négy évvel ezelőtt barátai 
hívták telefonon egy ajánlattal. Azt javasolta, 
a barátságukra való tekintettel jobb, ha egy 
percre megszakítják a hívást, és csak utána 
folytatják a beszélgetést, mintha mi sem 
történt volna. Értékesebbek ők neki ennél – 
gondolta.

Aztán valahogy mégiscsak meglett 
az a bizonyos nyomógomb. Két nap 
múlva - miután órák óta csiviteltek 
Eszterrel -, Krisztinát „megszólította” 
a kedvezményes, flottás telefonálási 
lehetőség. Tanulság a történetben, hogy 
dr. Milesz Sándortól, az ország igazgatótól 

érkezett levél emlékeztette, hogy tíz 
évvel ezelőtt már regisztrált.  Ráadásul 
ugyanazokhoz: Büki Eszter és Büki 
Attila barátai lettek ismét a szponzorai. 
Visszakapta az eredeti kódját, s mellé egy 
különleges világot.

Olvasóink már jól tudhatják, hogy 
ezekben a személyes történetekben 
mindig jön egy fordulópont, ami mindent 
megváltoztat, és a kétkedés szenvedélybe 
fordul át. Krisztinánál dr. Nika Erzsébet 
tüdő-gyermekgyógyász, allergológus 
doktornő gyermekekről szóló előadása 
hozta el ezt. Krisztinát lenyűgözte a 
program, amelyet Gulyás Melinda Soaring 
Manager és Kurucz Endre Manager 
Őrbottyáni Tanácsadó Irodájának 
előadótermében élt meg.  Pontosan 
még nem tudta, hogyan, de zsigereiben 

BARNA KRISZTINA     
MANAGER
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érezte, hogy összeilleszthető ez a világ a 
logopédiai és a kineziológiai munkájával, 
és így a Foreverrel maga is több lesz. 
Alapvető tézis, hogy a Foreverben 
az lehetsz, akinek érkezel. Krisztina 
nagyszerűnek tartja, hogy senki nem 
várta el tőle, hogy feladja korábbi életét, 
s ez biztonságot adott számára. 

„Jól tudtam, mennyi az a maximális 
eredmény, amit képes vagyok a másod-
állásaimmal elérni. Ha beemelem a 
Forevert, akkor azt is magas színvonalon 
szeretném művelni, s csakis az addigi 
kedves munkáim mellé illeszthetem be.”

Krisztina úgy fogalmaz, „nem voltak 
menedzserálmai”, csak annyi, hogy több 
minőségi időt tölthessen a gyermekével, 
legyen végre saját otthonuk. A 
Supervisor, majd az Assistant Manager 
szintet hamar elérte, de tudta, hogy 
a Manager üzlethez már nagyfokú 
tudatosság szükséges. „Volt bennem 
távolságtartás, hiszen ez egy új szakma.  
Mivel logopédusként és két személyes 
kapcsolatban kineziológusként 
szereztem gyakorlatot, ezért komoly 
kihívás volt számomra, hogy felnőjek a 
feladathoz, hogy embereket vezessek, 
csapatban dolgozzak.”

Közben egyre jobban kötődött a 
termékekhez. „Az első nagy kedvencem 
a Forever Kids volt. Csak annyit tettem, 
hogy mindenkinek meséltem saját 
pozitív terméktapasztalatomról, és egyre 
többen kérték. Nem csoda, hiszen tiszta, 
minőségi termékekről beszélünk.” 

Krisztina Gulyás Melindát tartja 
mentorának, vele együtt dolgozott. 
Vágási Aranka Gyémánt Zafír Manager 
egyik előadása nyomán fogadta meg, a 
hónap első napjaiban mindig eléri a 4 
pontos személyes üzleti aktivitását, így 

a hónap további részében Partnereire 
tud koncentrálni.  „A Szondi utcában a 
számomra első, nagy Szép-Keszi csoport 
rendezvényén sokszor kiszólítottak 
a színpadra, mint új belépőt, mint új 
kétpontost, majd új négypontost. Azt 
sem tudtam, mit jelentenek ezek a 
szavak, de könnyedén értem el ezeket 
a szinteket. Ami ennél lényegesen 
fontosabb élményt jelentett számomra, 
az a fogadtatás, az a mélységes 
egymásra figyelés, amiben részem 
volt. Erősen él bennem az az első, 
Szondi utcai találkozás. Szeretném én 
is megteremteni ezt a meleg légkört a 
társaim vendégeinek.”

A karácsonyi csapatrendezvényen 
Szabó József Eagle Zafír Manager 
megkérdezte Krisztinától: - Miért nem 
vagy te Manager? - Mert én nagyon jól 
megvagyok így – válaszolta, de a kérdés 
nem hagyta nyugodni. 

Meghatározóak voltak a karrierjében 
az ösztönzők. Mentora tanításait 
elfogadva, azok szellemében haladt 
előre.  Komoly döntésekkel végigvitte 
az összes csapatösztönzőt, az országos, 
és régiós kihívásokat. Amióta tudatosan 
beregisztrált, gyakorlatilag mindegyik 
ösztönzőt teljesítette, évről évre 
több mint húszfélét. Többször járt 
jutalomúttal Opatijában, majd ennek 
folytatásaként Porecsen, Londonban. A 
Vital5 Challange lll-as szinten elkészült, 
és elérte az NVCP forgalom 17. helyét a 
régióban… 

„Azt tanultam a vezetőimtől, hogy 
a Kulcsember minden ösztönzőn 
részt vesz. Tiszta figyelmemet, 
elhatározásomat odatettem. Figyeltem 
Melindára és az ő szponzorára, Szépné 
Keszi Éva és Szép Mihály Soaring 
Managerek tanítására, irányítására. 

Nagyon igaz ebben a világban, hogy 
az együtt gondolkodás, az együtt 
cselekvés hozza meg az eredményt. 
Minden könyvet, hanganyagot, videót, 
rendezvényt, amit a felsővonalam 
ajánlott, kiemelt figyelemmel követtem. 
Ez segített, hogy megértsem, és lépésről 
lépésre beépítsem a network üzleti 
gondolkodást az üzleti munkámba.”  

Krisztinának fontos volt, hogy viszo-
nozza a sok támogatást, amit kapott. 
„Pontosan tudtam az első perctől, 
ahogy megértettem Rex Maughan 
vezérigazgató közgazdasági Nobel-díjra 
jelölt marketingtervét, hogy amikor 
elérem a Manager szintet, azzal együtt 
a felsővonalam, Pelsőci Lászlóné Mártika 
is elismert Manager lesz. Hatalmas 
összefogással, nagy csapatmunkával 
és egy új, remek, erős üzleti vonalam 
berobbanásával megszületett az 
eredmény. A mentoromat, Gulyás 
Melindát Soaring Managerként 
ünnepelte az egész csapat a Siker 
Napon. Végtelen boldogsággal tölt 
el ez a csoda.”

A további tervekről annyit árul el 
friss minősültünk, hogy szeretne a 
kisgyermekes családokra koncentrálni, 
hogy segítsen nekik gondoskodni a 
jövő generációjáról. „Tudom, hogy ez az 
áldott babás - kisgyermekes életöröm 
be fogja hívni a többieket is” – mondja 
magabiztosan Krisztina, aki egyre inkább 
hisz az online üzletépítésben, és persze a 
rendezvények erejében. „Mindig a hátsó 
sorban ülök, onnan hallgatom az emberi 
történeteket. Mind hitelesek, hiszen a 
valóságról beszélnek. Ezekből nagyon 
sokat tanulok. Teljes figyelmemmel 
a társaim felé fordulok a jövőben. 
Szeretném látni a sikereiket, Szeretném 
látni a csillogást a szemükben. Azt, hogy 
büszkék a családjukra, és az új életükre.”
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EAGLE MANAGER 
minősülési időszak:
2017. május 1. – 2018. április 30.

MIT KELL TENNED AHHOZ, HOGY MINŐSÜLJ?

1. Légy aktív, és minősülj vezetőségi bónuszra minden 
hónapban!

2. Érj el legalább 720 karton pontot, amiből legalább 100 karton 
pont személyesen szponzorált, új alsóvonalaidból származik!

3. Személyesen szponzorálj, és építs fel legalább 2 új 
Supervisor vonalat! A két új Supervisorodat BÁRMELYIK 
országból figyelembe vesszük!

4. Segítsd és támogasd a helyi és regionális találkozókat!



2018. OKTÓBER 7-13

Senior Managereknek és annál magasabb szinten lévőknek 
az alábbi minta alapján ki kell építeniük és fenn kell tartaniuk 
valahány Eagle Manageri alsóvonalat is:

Senior Manager: EGYET
Soaring Manager: HÁRMAT
Zafír Manager: HATOT
Gyémánt-Zafír Manager: TIZET
Gyémánt Manager: TIZENÖTÖT
Dupla Gyémánt Manager: HUSZONÖTÖT
Tripla Gyémánt Manager: HARMINCÖTÖT
Gyémánt Centúrió Manager: NEGYVENÖTÖT
 
További részleteket a Nemzetközi Üzletpolitikában találtok!






