




A mai nap házigazdái dr. Seres Endre és dr. Seresné dr. 
Pirkhoff er Katalin Zafír managerek, akik tizenhét évvel ezelőtt, 
a kezdetekkor csatlakoztak a Foreverhez. Az elmúlt évek alatt 

bejárták a világot, sokszoros Chairman’s Bonus minősültek. Céljuk, hogy 
csapatukban minél több sikeres hálózatépítőt tudjanak, hogy a Forever 
lehetősége sokak életét változtassa meg, akár csak az övékét. A nap 
felvezetéseként azokat köszöntik, akik először vesznek részt a Forever 
Siker Napján, biztosítják őket döntésük helyességéről: „hihetetlen utazás 
lesz a mai nap, egy lehetőség, hogy elinduljatok azon az úton, amelyen 
az álmaitok megvalósulnak.”
A műsorvezetők elsőként dr. Milesz Sándort szólítják színpadra. Az 
ország igazgató a debreceni egyetemen szerzett vegyész diplomát 
és doktori fokozatot, életműdíjas természetgyógyász, egészségügyi 
és diplomáciai díszdoktor, a Honvédelmi Minisztérium ezüst 
keresztjének kitüntetettje. Hat gyermek édesapja, Zafír manager. 
Dr. Milesz Sándor a tavalyi év eredményeinek ismertetésével kezdi 
köszöntőjét: Magyarországnak a délszláv régióval sikerült 
megőriznie Európában hetedik helyét, valamint azon 
tizennégy európai ország egyike vagyunk, akik 
pozitív mérleggel zárták a 2014-es évet. Az új év a 
csomagokról szól: a C9, a F.I.T. 1, a F.I.T. 2 és a Vital5 
értékesítése adja az új lendületet a Forevernek, 
„azok az országok, amelyek élen járnak a 
csomagok és a programok értékesítésében, 
vezetők lesznek Európában” – mondja dr. Milesz 
Sándor. 
A 2014-es év értékesítési statisztikái alapján az 
idén is kialakult az oktatóanyagok sorrendje, az 
első helyet ismét Radóczki Tibor: Miért pont az FLP? 
című cédéje nyerte el. Az ország igazgató köszönti őt a többi 
helyezettel együtt, majd megköszöni mindazok munkáját, akik a tavalyi 
sikerekhez hozzájárultak. Elsőként Lenkey Péter ügyvezetőt szólítja 
színpadra, majd sorban a területi igazgatókat Magyarországról és a 
régió többi államából. Bejelenti, hogy megalakult a Forever Vezetők 
Klubja, ahol az Eagle managerek, a Chairman’s Bonus minősültek és a 

ELÉRKEZETT A 2015-ÖS ÉV ELSŐ ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA, AHOL 
A TAVALYI ÉV ÉRTÉKELÉSE, AZ ELMÚLT IDŐSZAK MINŐSÜLTJEINEK ÜNNEPLÉSE 

MELLETT ISMÉT FANTASZTIKUS ELŐADÁSOK RÉSZESEI LEHETTÜNK.



régió TOP 10 forgalmazói foglalnak helyet. A köszöntő zárásaként dr. Milesz Sándor 
átadja az Év Forgalmazója Díjat Berkics Miklós Gyémánt managernek.
Hanczár György operaénekes és Hevesi Anna táncművész drámai erejű 
produkcióját követően dr. Taraczközi István: Folytassa Doktor Elixír című előadása 
következik. A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége elnöke dr. Milesz Sándorral 
közösen jegyzett könyve, az Elixír néhány hónappal ezelőtti megjelenése után a 

szerzők azt a célt fogalmazták meg, hogy a Forever termékekben is megtalálható 
gyógynövények hatása ne szájról-szájra terjedjen a forgalmazók, az új belépők 

körében, hanem a könyv segítségével legyen bárki számára hozzáférhető, 
elsajátítható ez a tudásanyag. „A tibeti gyógyítás alaptézise szerint a jó 
gyógyító először táplálékán keresztül próbálja a betegét gyógyítani” – 
mondja dr. Taraczközi. „A vitaminok egy része a legerősebb antioxidánsok 
rendszerébe tartozik, sőt bizonyos vitaminok hormonszerű hatást fejtenek 
ki. A vitaminok a nyomelemekkel együtt részt vesznek szervezetünk 
oxidációs és antioxidációs folyamataiban, soha ne egy antioxidánsban, 
hanem mindig multivitaminban gondolkodjunk.”
A legmodernebb társadalmak magukban hordozzák a legsúlyosabb 
népbetegségek veszélyét. Az USA lakosságának egyharmada kövér, 
Magyarország az Európai Unión belül a legelhízottabb nemzetek közé 

tartozik. „Itt kapnak szerepet a Forever új programjai, a C9 és a F.I.T. 
csomagok, mert komplex életmódprogramot kínálnak” – hangsúlyozza a 

szakember. Kitér az ú.n. relatív vitaminhiány problémájára is, azaz arra, hogy 
a különböző fi zikai aktivitású, eltérő testsúlyú emberek vitaminszükséglete is 

más és más. Humorral fűszerezett, rendkívül informatív előadásában az orvos-
természetgyógyász számtalan gyógynövény kedvező élettani hatására világít rá, 
melyekről részletesebben a fent említett kötetben olvashatunk. 
A supervisorok és assistant managerek minősítése után a színpad Sziklainé 

Bán Hajnalka és Sziklai Gábor managereké. A pécsi házaspár hölgytagja 
szépségszalont vezet, a férj asztalos vállalkozó. Előadásuk címe: Tovább az úton, 
célok, tervek. Gábor felidézi a kezdeti időket, amikor is nagyban támaszkodtak 



felsővonalukra, akiknek a segítsége nélkül nem lehetnének ma itt. Mint Hajnalka 
elmondja, az életükben számtalan kihívással találkoztak, de mindig támogatták 
egymást, nincs ez másként a foreveres munkában sem. Hajnalka mesterfodrászként 
naponta személyisége kreatív oldalát bontakoztathatja ki, a foreveres munka 
sem áll ettől távol. Gábor saját szerepét „háttérembernek” defi niálja, hiszen 
felesége remek kommunikátor és kapcsolatteremtő tulajdonságai mellett neki 
elsősorban a támogatás a feladata. Ahhoz, hogy hét hónap alatt elérjék a manageri 
szintet, elengedhetetlen volt a család segítsége is. „Ami megfogott, az az utazás 
lehetősége: jó emberek, jó helyen, jó ügyért vagyunk együtt”- mondja Hajnalka. „ 
A hétköznapokban nem látok arra példát, hogy az emberek egymást segítenék. Itt 
azonban hatalmas összetartás van, olyan szintű segítséget kapunk, ami egy normál 
vállalkozásban elképzelhetetlen”- összegzi tapasztalatait Gábor. Azt tanácsolják a 
hallgatóságnak, hogy minél több rendezvényen vegyenek részt, hisz a minősülési 
szintek eléréséhez elengedhetetlen tudás a képzéseken megszerezhető.
A bámulatos keringő-fantázia táncszám után kezdetét veszi egy több mint másfél 
órás minősülés-folyam: a Gyémánt Holiday Rally minősülési feltételeit teljesítők, a 
60+cc novemberi és decemberi teljesítői érkeznek, akik láttán az ország igazgató 
örömmel konstatálja, hogy soha ennyi hatvan pontos nem állt még egyszerre 
a színpadon. A Hódítók Klubja, a managerek és vezető managerek minősítése 
után az új Forever2Drive minősültek mondják el a színpadon, hogy a programnak 
köszönhetően milyen új autót vásárolnak magunknak. A blokk végén a színpadon 
felsorakoznak a Global Rally résztvevői, ők azok, akik a régiót képviselik az áprilisban 
megrendezésre kerülő szingapúri világtalálkozón. Kedvcsinálónak két hamisítatlan 
szingapúri oroszlán táncát élvezhettük együtt az utazókkal. 
Barna Beáta és Barna Róbert managerek 2008-ban regisztráltak az FLP-ben. 
Imádnak utazni, Beáta a vállalkozás motorja, Róbert pedig a szervezésben, a 
háttérmunkában nélkülözhetetlen. Korábban húsz évig vállalkozók voltak, de 
tevékenységük – bár anyagilag jövedelmező volt – az áhított boldogságot nem 
hozta el számukra. „Mit adhat neked a Forever?” – teszik fel a kérdést előadásuk 
címében. Azt mondják, napokig tudnák sorolni, amit itt kaptak: „az FLP egy üzleti 



svédasztal, a cég megkínál téged, és te döntöd el, hogy mit fogadsz el 
belőle”. Róbert a számok embere, ezért rögtönzött matematikaórába 
kezd: bemutatja a bónusz mennyiségét a különböző üzleti szinteken. 
Felvázolja a tizenkét csatornát, ahonnan jövedelmet lehet szerezni a 
Foreverben: személyes bónusz, visszautalás, NDP, csoportbónusz… 
és így tovább. Kitér a magyar jövedelmi viszonyokra is, a „sokkoló” 
minimálbérre. Meggyőződése, hogy a Forever azoknak az embereknek is 
megoldást tud mutatni az életében, akik jelenleg a minimálbér szintjén 
keresnek csak. „Ha valaki vezetővé válik itt, és segít másoknak is abban, 
hogy vezetővé váljanak, akkor a cég ezt bőségesen ellentételezi”- 
mondja Róbert.
Dr. Szénai László Senior Eagle manager a színpadon, aki civilben 
fogszakorvos. 2008-ban csatlakozott az FLP-hez, egy év múlva érte el a 
manageri szintet. 2013-ban Eagle manager, majd 2014-ben Senior Eagle 
manager lett. Kitartó ember hírében áll, így nem meglepő, hogy hobbija 
a maratonfutás. „Eagle-ként kicsit úgy látom, mintha fent lennék a 
magasban, és onnét szemlélnék mindent, ami fontos és amit teremtünk. 
Innen látom igazán, hogy mivel van dolgom, és miben kell változtatnom” 
– kezdi személyes hangvételű előadását László. Felteszi a kérdést: Mi kell 
ahhoz, hogy igazán jól tudjunk működni ebben az üzletben? A válasza 
pedig: „Szeretnünk kell azokat, akiket behívunk magunkhoz!” Beszél az 
őt ért gyermekkori hatásokról, a legfontosabb tapasztalatként azt emeli 
ki, hogy szülei, tanárai, a környezete mindig azt jelezte vissza neki, hogy 
ő egy jó gyerek. Eszerint működtette az üzletét is: mivel ő jó, jó dolgokat 
csinál. Szponzora, Kardos Anikó is ezt erősítette benne a kezdetektől. Az 
üzletépítés gyakorlati részét egy nagyon egyszerű példával szemlélteti: 
aki egy pontot meg tud csinálni, annak azt kell mondani, hogy képes 
még egyet – az már kettő. A négy pont pedig csak ennek a duplája. A 
gondolat teremtő erejéről is beszél, arról, ahogy elképzeli, amint egy 
nagy csapat veszi körül, akikkel kölcsönösen komolyan veszik egymást. 



Százával sorakoznak az assistant supervisorok, hogy dr. Milesz Sándor és a 
területi igazgatók egy kézfogás kíséretében átadják részükre az első lépcsőfok 
teljesítése után járó sas-kitűzőt.
A nap záró előadója Herman Terézia Soaring Eagle manager. 1997 
októberében csatlakozott a Foreverhez, egy éven belül már Senior manager 
volt. Többszörös autó-ösztönző program résztvevő, csapatában több száz 
manager van. Forever család című előadásában először saját helyzetéről beszél, 
arról, hogy milyen személyes, családi helyzettel kellett megküzdenie útja elején: 
volt bölcsődei gondozó, kórházi ápoló, közben egyedül nevelte kislányát. 
Felidézi a kezdeti nehézségeket, a hosszú és sokszor eredménytelen utazásokat, 
azt az időszakot, amikor a kislányát a szülei nevelték, és csak hétvégente 
láthatta őt. „Neked mennyit ér meg ez az üzlet? Mennyit tudsz vagy akarsz adni 
ezért az üzletért?” – teszi fel a kérdést. „Ugyanúgy itt állhatsz a színpadon, ahogy 
én, ugyanúgy sikeres lehetsz, ahogy én. Én sem így kezdtem, de rájöttem, hogy 
fejlődnöm kell: rengeteget olvastam és tanultam, és ezt teszem a mai napig. 
Megértettem azt is, hogy nem kell feltétlenül éjjel-nappal dolgozni azért, 
hogy megvalósíthassam az álmaimat. Nincs szükség másra, csak nézőpont-
változtatásra.” Kitér a szponzor feladatára is, felidéz egy Angliában hallott 
mondatot, miszerint „ne etessük kiskanállal a munkatársainkat”. A szponzor 
dolga, hogy önállóvá tegye a munkatársát. Terézia kiemeli az önképzés 
fontosságát, valamint, hogy a munkatársainkat is meg kell tanítani arra, hogy 
igényük legyen a fejlődésre. „Vedd ki ebből az üzletből azt, amire vágysz, ami 
illik az egyéniségedhez, és amitől boldog vagy! Ha ez a nyolcszázalékos szint, 
akkor ott érezd jól magad! Ha a vágyad a manageri szint, akkor tegyél érte! Ez 
az üzlet a tiéd, benned van!” 
A program végeztével dr. Milesz Sándor a színpadon köszöni meg a nap 
előadóinak és a műsorvezetőknek, hogy munkájukkal, gondolataikkal 
ismét sokaknak adtak muníciót a mindennapi munkához. Találkozzunk 
márciusban, amikor ismét fantasztikus előadások és felejthetetlen 
minősülések várnak ránk!

1. Radóczki Tibor: Miért pont az FLP?
2. Berkics Miklós: Turbó Start 2.0, I. rész
3. Berkics Miklós: Turbó Start 2.0, II. rész

4. Varga Róbert: Álmok, célok szerepe
5. Dr. Samu Terézia: Termékajánlás

6. Tóth Sándor: Bemutató-szervezés
7. Berkics Miklós: Meghívás

8. Szépné Keszi Éva: Kifogáskezelés
9. Gidófalvi Kati: Felépítés, konzultáció, nem keresztvonalazás

10. Halmi István: „Hogyan tovább” találkozó
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