
Éliás Tibor: MÉzeskönyv
A Forever iskola a termékek alapos ismeretén és szeretetén 
alapul. Ehhez nagy segítség Éliás Tibor Mézeskönyve, 
melyben a méhkaptár termékeiről - a mézről, a pollenről, a 
propoliszról és a méhpempőről - tájékozódhatunk. Tudod, 
hogy ezek az ember legfontosabb tápanyagai? Tudod, 
hogy miért a Forever méhészeti termékei a legjobbak?! 
Megtudhatod, ha újra és újra figyelmesen áttanulmányozod 
a könyvet, a tanultakat pedig beilleszted a mindennapi 
életviteledbe. 

Andok Ferenc: MlM – GAzdAG ÉleT
MLM didaktikai kézikönyv, amely a személyiségfejlődés 

területén innovatív megközelítésű. A kiemeléseket többször kell 
elolvasni ahhoz, hogy valódi közelségbe kerüljön a tartalma. 

Például: „A nagystílű ember az, aki képes kulturáltan használni 
és megosztani saját értékeit.” Hogyan tudsz elrugaszkodni az 

akadálypontokról, miként realizálhatod a tudásod az MLM-
ben? Megtudhatod, ha minden nap forgatod a könyvet, és a 

kiemelt szövegeket a saját életedre illeszted.

briAn TrAcy: csókold MeG 
A bÉkáT!
Nézd az ösvényt – avagy minden rosszban van 
valami jó. „Csókold meg a békát!” – mondja Brian. 
Nehéz a békát ilyen szituációban kezelni, hiszen 
évekig azt sulykolták az emberbe, hogy nyelje le 
azt, és törődjön bele a sorsába. A sikeres ember az 
elfogadást gyakorolja: bátran a béka szemébe néz, és 
szembekerül a problémákkal. Pozitívan és építően áll 
a munkához és az élethez. A varázspálca működési 
mechanizmusa a tied lesz, ha többször elolvasod a 
mesét a békáról. 

Végezetül azt üzenem neked, ha van „A” terved, és az élet feladatot ad, de úgy 
érzed, nem tudod végrehajtani és már feladnád, akkor mindig legyen „B” terved: ez 
pedig nem más, mint hogy hajtsd végre az „A” tervet!

váGási ArAnkA
GyÉMánT-zAFír MAnAGer AJánlJA
Személyes fejlődésemhez meghatározó élményt 
kaptam olvasmányaimból. A választás nem könnyű, 
mert az elmúlt húsz évben számtalan könyv formál-
ta a minőségi munkámat.
Az első élményem Dale Carnegie: Érvényesülés - 
Amerikai karrier-iskola könyve volt, amelyben a 
korlátlan lehetőségek egyénspecifikus tartalma 
realizálódott bennem. A saját világomra fordítottam, 
és a mindennapokban is hasznát vettem. 

Olvasósarok




