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Múlt,
Egy negyedszázad olyan hosszú időnek tűnik… – 
pedig nagyon gyorsan elrepült. 
A CaliVita 25 éves jubileumi ünnepsége november 
5-én nagyon megható volt a számomra. Néha még 
mindig olyan hihetetlennek tűnik, hogy együtt  
mennyi mindent sikerült elérnünk ez alatt a 25 év alatt! 

C
A

L
In

e
w

s

2

NEWSneMzeTközI eseMÉnYek

Újra vár a nyári tábor!
16. Nemzetközi CaliVita Nyári Tábor, 2017. június 20–25.

Horvátország

rab•sziget
A CaliVita International 2017-ben is megszervezi hagyományos nyári táborát. A 16. alkalommal 
megrendezésre kerülő felejthetetlen nyaralásnak jövőre új helyszín ad otthont. 2017. június 20. 
és 25. között a festői szépségű Rab-szigeten, Horvátország legnagyobb homokos strandján 
várunk minden kikapcsolódni vágyó CaliVita tagot!

jelen,
jövő
kezdettől fogva emberek millióinak sikerült megmutatnunk, 

hogy a boldogság és az elégedettség végső soron abból 
fakad, ha adunk másoknak, ha segítünk másokat. 

egy nagyszerű közösségről álmodtam, ahol hasonlóan gon-
dolkodó, egészséges, aktív és jómódú emberek egymást segí-
tik és emelik egyre feljebb a barátság és a közös siker szelle-
mében. 

külön öröm számomra, ha olyan embereket láthatok fele-
melkedni, sikeressé és boldoggá válni, akik szerény, egyszerű 
környezetből érkeznek. 

Miként is növekedtünk egyszemélyes vállalkozásból erős 
mozgalommá, olyan közösséggé, amelynek a tagjai egészsé-
gesebb, gazdagabb és boldogabb életet élnek azáltal, hogy 
megosztoznak egymással, adnak és szeretnek? nos, a CaliVita 
25 éves története az élő példa, hogy az elméletem működik! 
Időről időre bebizonyítjuk, hogy ha hozzásegítünk másokat 
egy gazdagabb és boldogabb élethez, akkor igen nagy és  
sikeres üzleti közösséget tudunk létrehozni.   

Az én életpályám – és remélhetőleg a Tiétek is – a következő 
25 évre eléggé biztosnak tűnik. erre a szilárd alapra szeretnénk 
építeni, miközben még több embert és családot kívánunk 
hozzásegíteni, hogy megteremtsék a maguk számára azt az 
életet, amiről álmodnak. 

egyszer élünk, nincs visszaút. ezért tartozunk magunknak és 
a szeretteinknek azzal, hogy valóra váltjuk az álmainkat és 
kiteljesítjük az életünket. A jutalom túl nagy ahhoz, hogy  
lemondjunk róla, és különben is: mi lenne az alternatíva?! 

Hargitai Győző 
alapító és elnök 

kövess a Facebookon: CaliVita Pres

 Családoddal és barátaiddal  
 Neked is ott a helyed, amennyiben:
• egy izgalmas programokkal teli hetet szeretnél eltölteni fantasztikus társaságban,
• új tapasztalatokkal, ismerősökkel szeretnél gazdagodni, bővítenéd tudásod,
• találkoznál, konzultálnál a cég felsővezetésével, és kíváncsi vagy 
 topmenedzsereink tanácsaira, tanulságos történeteire,
• miközben hálózatod tovább épül, amíg te szórakozol, sportolsz, bulizol,  
 vagy csak szürcsölgeted a kedvenc koktélod a medence partján.

Az új helyszín kiválasztásánál 
a már megszokott színvonal biztosítása mellett arra törekedtünk, hogy  
mindenki számára kielégítő szállást és ellátást kínálhassunk. Ezért az idei évben  
a 3 és 4 csillagos szállodák mellett mobilházakkal is várjuk a résztvevőket. 

További részletek hamarosan! A programról és a kedvezményes részvételi 
feltételekről Facebook-oldalunkon, honlapunkon vagy az országközpontokban 
nemsokára bővebb információkkal szolgálunk. 

A regisztrációs időszak hamarosan kezdetét 
veszi, készülj a jelentkezésre, hiszen gyorsasá-
godat ezúttal is jutalmazzuk!

Felkészülni, vigyázz…,  
nyári tábor! 

Ha van kedved néhány felejthetetlen 
napot eltölteni a csodaszép Adria partján, 

és nem bánod, hogy mi mindent meg-
szervezünk helyetted; ha szereted a 

homokos tengerpartot, a finom koktélo-
kat, a fergeteges bulikat; ha szívesen 

ismerkedsz szimpatikus, hozzád hasonló 
gondolkodású emberekkel, akkor nincs 

más dolgod, mint összegyűjteni csapa-
todat – azokat az embereket, akikkel 

felejthetetlen élményekben osztozva 
szeretnél megdolgozni sikeres 

jövőtökért –, és beírni a naptáradba: 
2017. június 20–25., 16. Nemzetközi 

CaliVita Nyári Tábor, Tourist Resort San 
Marino, Lopar, Horvátország.



NEWS neMzeTközI eseMÉnYek NEWSneMzeTközI eseMÉnYek

2016. november 5. nagy nap volt a CaliVita negyedszázados történetében. 1991-ben – világméretű geopolitikai 
változások közepette, a vasfüggöny lebontása idején, egy rendkívül ingatag üzleti környezetben – egy ambiciózus 
fiatalember mert nagyot álmodni és másként gondolkodni, mint a többiek. Ez a fiatalember egy forradalmian új 
ötlettel állt elő: olyan termékeket és rendszert vezetett be az európai piacra, ami által örök időkre megváltoztatta 
emberek millióinak életét. Ez a rendszer a CaliVita volt, az újító szellemű fiatalember pedig Hargitai Győző. 

gyorsan tekerjük előre az idő kerekét napjainkra!  
A valóság ugyanis a legmerészebb álmokon is túltett – 
kontinenseken átívelő sikertörténetté vált, amely világo-
san mutatja, hogy ha a merész tervek eltökéltséggel és 

elkötelezettséggel párosulnak, akkor a határ a csillagos ég! Családok, 
barátok, boldog, sikeres és egészséges emberek ezrei – egy sincs köztük, 
aki hajlandó lenne felcserélni a CaliVitánál töltött éveit bármi másra! 

Vállalkozás, üzleti lelemény, fejlődés és siker negyedszázados törté-
netét ünnepeltük együtt a CaliVita fennállásának legnagyobb szabású 
exkluzív nemzetközi eseményén, a 25 éves jubileumi gálaünnepségen. 

Az év eseményeként számon tartott gálarendezvényünket egy 
impozáns budapesti helyszínen rendeztük meg. Az elegáns bálterem a 
legapróbb részletekig stílusos pompába öltözött, gyönyörű, egyedi 
virágdíszekkel és a CaliVitára utaló tematikus dekorációval. A tompított 
fények és árnyékok sejtelmes játéka lenyűgöző, álomszerű, mesebeli 

hangulatot kölcsönzött az estélynek, és tökéletesen illeszkedett az est 
mottójához: „Az álmok igenis valóra válnak!”   

A CaliVita új termékeinek és kezdeményezéseinek – shake one, Burn 
one, új BioHarmonex 4.0, Tudásbázis – bemutatásához a bálteremmel 
szomszédos, exkluzív tervezésű szalon futurisztikus háttere nyújtott külön-
leges környezetet. Az érdeklődés óriási volt: a résztvevők éltek a 
lehetőséggel, hogy megismerkedjenek az izgalmas új termékekkel. 
sokaknak támadt kedve megkóstolni az új italokat, megcsodálni az új 

A 25 éves CaliVita jubileumi gálaünnepsége 
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BioHarmonex vonalvezetését és kipróbálni, 
milyen fantasztikus dolgokra képes az újge-
nerációs eszköz; kvízjátékunk nem kevésbé 
bizonyult népszerűnek – a játékosok kíván-
csian tesztelték termékismeretüket. 

A CaliVita üzlet a társaság logójával ellá-
tott prémiumtermékekkel – egyedi irat-
táskákkal, utazáshoz szükséges kellékekkel, 
elegáns határidőnaplókkal és exkluzív 
írószerekkel – várta az érdeklődőket. A mini 
stúdióban az eseményt megörökíteni 
vágyókat professzionális megvilágítás és 
attraktív CaliVita fotóháttér fogadta. A siker 
persze itt sem maradt el: a résztvevők lelke-
sen szelfiztek, fényképezkedtek az elnökkel 
és barátaikkal, és olyanok is akadtak szép 
számmal, akik szívesen adtak interjút a 
CaliVita közösségi médiában való megje-
lenéshez.   

Az esemény nem mindennapi érdeklődés 
közepette zajlott: 14 országból több mint 
ezernégyszázan jöttek el, köztük három-

száznál is több külföldi VIP-vendég. A rendezvényen a CaliVita számos 
csúcsvezetője is jelen volt – olyan személyiségek, akik nem csupán a társaság 
korai sikereiben játszottak szerepet, de részt vállaltak a további növekedés és 
fejlődés megalapozásában is. 

A vendégek közt neves üzletemberekkel és közéleti szereplőkkel is 
alkalmunk nyílt találkozni: ott volt például John ritch, a CaliVita társala-
pítója, az UsA korábbi ensz-nagykövete, Todd Falcone, hálózati marke-
tingguru és motivációs szupersztár, továbbá ter-
mészetesen maga Hargitai Győző, a CaliVita ala-
pítója, elnöke és vezetője, aki szívből jövő, 
megható beszédet tartott az egybegyűlteknek.   

A program kezdetén az est házigazdái 
üdvözölték a megjelenteket. Felsoroltak minden 
egyes országot, amely képviseltette magát; 
miközben az adott országból érkezett tagok és 
vendégek felálltak, és inspiráló zenére lengették 
nemzeti lobogóikat. ezután lenyűgöző vizuális 
elemeket felvonultató élő táncelőadás követ-
kezett, melyet gigantikus, tíz méter magas LeD 
képernyőre vetítettek ki.   

röviddel ezután a legmagasabb menedzseri 
szint képviselői léptek a színpadra, hogy 
megosszák a közönséggel motivációs sikertör-
téneteiket. Az öt előadó sorra felidézte a kez-
deti időket, meséltek személyes élményeikről 
és kihívásokról, amelyeket le kellett küzdeniük. A hallgatóság 
különböző nemzetiségű tagjai szinkrontolmácsolás segítségével, 
fejhallgatón keresztül, anyanyelvükön élvezhették az előadásokat, 
hogy teljes mértékben magukévá tehessék a topmenedzsereink által 
megosztott értékes tapasztalatokat. 

Matisz Sándor, aranypálmás menedzser, szerbia – előadásának egyik 
sarkalatos pontja, hogy a siker kulcsa a tudás: ismerd meg a termékeket, 
olvass inspirációs irodalmat, nézd meg a videókat, ellenőrizd, hogy jól 
tudod-e a tényeket; tanulj, képezd magad, szerezd meg az ismereteket, 
hogy az általad vezetett kollégák és potenciális ügyfeleid számára 
egyaránt értékes információkkal szolgálhass! 

Alexandrina és Marius Galiceanu, dupla aranypálmás menedzserek, 
románia – ők ketten több mint húsz éve hálózatunk 
tagjai; felvillanyozó előadásuk jól példázta a CaliVita 
rendszerébe vetett mély meggyőződésüket. 
Alexandrina és Marius számára a legnagyobb értéket 
az egészség jelenti, így a CaliVita üzleti modellje 
tökéletesen illeszkedik ideáljaikhoz, és pontosan 
tükrözi mindazt, amiben szilárdan hisznek. 

Iwona Andrys, dupla ezüstpálmás menedzser, 
Lengyelország – Iwona motivációs előadása ismé-
telten felhívta a figyelmet a megfelelő értékrendre, 
azaz a család, a szeretet és a pozitív gondolkodás 
fontosságára. ezekből merítjük ugyanis az energiát, 
ami a sikerhez vezető úton nélkülözhetetlen. Ami 
pedig a célkitűzéseink iránti elkötelezettséget illeti, 
Iwona így fogalmazott: „Ha már egyszer belevágtad 
a fejszédet egy új fába, akkor amit elkezdtél, azt 
fejezd is be! Akkor is, ha eközben megannyi akadály-
ba ütközöl…”   

Rákóczi Ildikó és Rákóczi Károly, dupla aranypálmás menedzserek, 
Magyarország – Ildikó és károly szilárdan hisznek abban, hogy jobb adni, 
mint kapni. előadásuk során az önzetlenség fontosságára hívták fel a figyel-
met; arra buzdítottak, hogy segítsünk másoknak is valóra váltani az álma-
ikat, és gondoskodjunk róla, hogy eközben egészségesebbekké is váljanak.

Az álmok valóra válnak
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„A CaliVita folyamatos növekedése és figyelemre 
méltó üzleti pályafutása szerintem két fő okra 
vezethető vissza: egyrészt az erős lábakon álló eredeti 
elképzelésre, másrészt pedig Győző különleges 
vezetői képességeire. Az az eltökélt szándék, az a szi-
lárd akarat, amellyel a CaliVita családfője sikerre vitte 
a vállalkozását, Győző személyes feddhetetlensége és 
különleges tehetsége a különféle emberekkel való 
együttműködésre mind-mind szerepet játszott a si-
kerben. Egyszerre alapos és inspiráló vezető, és ha egy 
üzletemberben mindez megvan – tehát egyszerre 
képes látni a részleteket és megragadni az átfogó 
képet –, az a siker biztos receptje!” 

John Ritch, 
a CaliVita International társalapítója, az USA korábbi 

ENSZ-nagykövete, jótevő és adományozó 

DE
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kalandos utazás távoli helyekre, luxus, jó társaság, egy 
hét kikapcsolódás, izgalmas kirándulások, ez mind a 
CaliVita International sikerszemináriuma. 

A novemberi jubileumi gálán Hargitai Győző elnök beje-
lentette a 2018-as sikerszeminárium úti célját. A mindig nagy 
izgalommal várt bejelentés most is sikert aratott, hiszen 
azok, akik a jövő évben teljesítik az utazási feltételeket, egy 

több országot érintő, egzotikus karib-tengeri hajóúton vehet-
nek részt.

Azok a tagok, akik 2017. január 1. és december 31. között telje-
sítik az alábbi kihívások valamelyikét, meghívás alapján jogosulttá 
válnak a CaliVita International 2018-as sikerszemináriumán való 
részvételre, mely ezúttal is egy garantáltan felejthetetlen luxus-
nyaralás (amelynél a szállás és az utazás költségét is a cég fedezi)!
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A sikerszemináriumra minősült Tagoknak továbbra is 
lehetőségük van az utat elcserélni, és helyette a 

Nemzetközi Nyári Táboron való részvételt választani. Ebben 
az esetben is a cég fedezi a szállás és utazás költségeit – 

útiköltségként maximum 250 USD/fő számolható el.

„Hozd meg a döntést, és vedd 
körül magad sikeres emberekkel! 
Választhatsz: vagy olyanok lesznek 
körülötted, akik dolgoznak és 
üzletet kötnek, vagy olyanok, akik 
nem csinálnak semmit. Köteleződj 
el hosszú távon, és nézz szembe 
azzal, hogy a sikerhez vezető úton 
időnként bizony vannak botlások, 
megtorpanások – néhány kudarc 
belefér, ne aggódj emiatt!” 

Todd Falcone, 
hálózati marketingguru

„Saját célokat kell kitűznötök magatok 
elé, és saját álmokat kell álmodnotok 
magatoknak! Nekem volt egy álmom,  
és az sokat segített. Ha nem láttam volna, 
hogy mit akarok megteremteni, akkor 
mindez lehetetlen lett volna…  
Nagyon nehéz dolguk van azoknak a  
fiataloknak, akik nem pozitív környezet-
ben élnek; akiknek a környezete nem  
pozitívan látja a jövőt, nem képes hinni 
benne. Ahhoz, hogy ki tudj törni, kell, 
hogy legyenek céljaid, álmaid, amelyeket 
sosem adsz fel!” 

Gerry Hargitai, 
a CaliVita International alapítója és elnöke 

Farkas Andrea, Silver Star menedzser, 
Magyarország – markáns üzenetében Andrea 
többek között kitért a másokról való gondos-
kodás, a valódi őszinteség, a kedvesség és az 
egyenlő bánásmód jelentőségére; hang-
súlyozta a megfelelő kommunikáció, a kitar-
tás, valamint az önmagunkba, kollégáinkba 
és a termékekbe vetett hit fontosságát. 

Az előadásokat követően megtekin- 
tettünk egy bemutatófilmet az újgenerációs 
BioHarmonex 4.0 eszközről. A videóbemutató 
után a szalonban mindenkinek lehetősége 
nyílt kipróbálni az érintőképernyővel és letisz-
tult formával büszkélkedő új BioHarmonex 
készüléket. szakavatott segítőinknek köszön-
hetően az érdeklődők technikai jellegű kérdé-
seikre is választ kaphattak a helyszínen.   

ezután a közönség számára egy igazán 
különleges élmény, Todd Falcone 90 perces 
előadása következett. Todd Falcone az egyik 
legkeresettebb, nemzetközileg elismert 
motivációs előadó és hálózati marketinggu-
ru; többszázezer ember követi és tiszteli 
világszerte. Todd emellett aktív értékesítési 
tréner, író, blogger és közösségimédia-akti-
vista. ezúttal is igen intenzív és motiváló 
előadást tartott: a szó szoros értelmében 
feltöltötte energiával 1400 fős hallgatóságát, 
akik valósággal itták szavait! 

John Ritch, az UsA korábbi ensz-
nagykövete, a CaliVita International társala-
pítója felidézte az első éveket és azt, hogy 
miként találkozott Hargitai Győzővel, mialatt 
az UsA kormányának megbízásából 
európában dolgozott. Mesélt a Győzővel 
közös első befektetéseiről és üzleti vállalkozá-
sairól, egyebek mellett arról, hogyan finan-
szírozták a CaliVita régióbeli terjeszkedését. 

elmondta, mekkora benyomást tett rá Győző 
sikerorientáltsága, amiben egyaránt szerepet 
kapott „az intelligencia, a vakmerőség, a 
kitartás és a mások irányában tanúsított 
megjátszatlan őszinteség és kedvesség”. 
Ahogy telt az idő, az üzlettársi viszony mellett 
életre szóló barátságot is kötöttek. 

A hivatalos program Hargitai Győzőnek, a 
CaliVita alapítójának és vezetőjének beszé-
dével zárult, aki felidézte az elmúlt 25 évet, 
miközben részletesen feltárta, hogy mi vitte 
sikerre a vállalkozást. Történeteket eleve-
nített fel az üzletépítés korai szakaszából 
arról, hogy milyen akadályokkal és kihívá-
sokkal kellett megküzdeniük. Végezetül 
megosztotta a közönséggel néhány filozofi-
kus és mélyen inspiráló gondolatát, amelyek 
legfontosabb tanulsága, hogy a vállalat 
legértékesebb vagyona az ember. 

A hivatalos program végeztével az egyes 
országokból érkezett tagok és vendégek 
csoportfotót készítettek Hargitai Győzővel 
és John ritch-csel. A fényképeket a VIP-
résztvevők számára azonnal ki is nyomtat-
ták és be is keretezték. 

Majd hamarosan kezdetét vette az év 
legőrültebb partija. százak táncoltak a 
parketten, hajnalig tartott a buli. A Gála 
hatalmas siker volt. Még a legöregebb 
calivitások is – akik pedig láttak már egy 
pár vállalati eseményt az elmúlt huszonöt 
évben – egyöntetűen úgy nyilatkoztak, 
hogy sosem volt még részük ilyen feltöltő, 
motiváló és pazarul kivitelezett esemény-
ben!

A sikerszemináriumra meghívást kaphatnak az alábbi 
feltételeket teljesítők:

1. az a Tag, aki 2017-ban először éri el a  
 TPM-szintet (csak azok, akik eddig nem vettek 
 részt sikerszeminárium utazáson!)

Ez vonatkozik arra a TPM-szinten először minősülő 
Tagra is, aki a szint eléréséhez elvárt teljesítmény egy 
részét a megelőző naptári év folyamán realizálja – pl. 
a PM-szintet egymást követően 2016 decemberében, 
majd 2017 januárjában és februárjában éri el.

2. az a TPM vagy magasabb szintű menedzser, 
 aki 2017-ben

• az általa valaha elért legmagasabb szinttől maga-
sabb szintet ér el, és az új szintet az év legalább  
3 hónapjában teljesíti.

•  Szintváltásnak csak az tekinthető, ha egy TPM vala-
melyik Silver (SPM) szintre, vagy a Silver (SPM) és 
feletti minősülések minimum egy új 21%-os vonallal 
bővült szintre minősülnek (SPM   SGM, SGM   SSM,  
SSM    GPM stb.).

3. az a TPM vagy magasabb szintű menedzser, 
 aki 2017-ben

• saját vásárlásával és/vagy az adott évben újonnan 
beléptetett közvetlen Tagjaival – azok csoportjaival 
vagy nélkülük – évi 45.000 BP-t ér el, és 

• ennek az évnek legalább 3 hónapjában megvan 

ugyanazon új 21%-os vonala (új 21%-os vonalnak 
számít az adott évben 21%-os szintet újonnan elért 
vonal, illetve a megelőző évben (2016-ban) 21%-os 
szintet először elért vonal, ha az a korábbi év utazásá-
ba nem számított bele).

4. az az SPM és magasabb szintet elért Tag,  
 aki 2017-ben 

• az év mind a 12 hónapjában rendelkezik legalább 
három, általa közvetlenül szponzorált 21%-os 
vonallal, és 

• mellette saját vásárlásával és/vagy az adott évben 
újonnan beléptetett közvetlen Tagjaival – azok cso-
portjaival vagy nélkülük – évi 90.000 BP-t ér el,
• a 12 hónapon át tartott vonalak számának függvé-
nyében az elvárt BP az alábbiak szerint módosul:

A 12 hónapon keresztül
tartott vonalak száma A mellette elvárt BP
3 db 21%os vonal  90 000 BP
4 db 21%os vonal  75 000 BP
5 db 21%os vonal  60 000 BP
6 db 21%os vonal és felette  45 000 BP

5. A 2018-as sikerszemináriumi részvétel speci- 
 ális kihívásai!  

Elnöki eseti meghívás alapján az a Tag, aki 2017-ben 
az alábbi kimagasló teljesítményt éri el, teljesítési 
szinttől függetlenül.

(Elnöki eseti meghívásra jogosult LEHET az a Tag, aki 
teljesíti az alábbi pontokban meghatározott feltételeket, 
és az elnök személyes elbírálás után részvételéről 
döntött.)

• saját vásárlásával és/vagy az adott évben újonnan 
beléptetett közvetlen Tagjaival – azok csoportjaival 
vagy nélkülük – évi 500.000 BP-t ér el.

(Az adott szponzorvonalban a legalsó ilyen Tag lehet 
jogosult; a szponzorvonalban felette álló Tagnak 
hasonló feltételekkel további 500.000 BP különbség-
gel kell rendelkeznie a minősüléshez.) 

vagy

• a fent meghatározott 1.) 2.) 3.) 4.) pontok valame-
lyikének teljesítésével (tehát NEM az elnöki eseti 
meghívás feltételeivel) kettő vagy több Tagja is 
minősült az adott pénzügyi évben az utazásra. 
Ezekből a minősültekből legalább kettő közvetlen 
Tagja van, vagy egy közvetlen Tagja van, és a többi 
ennek a Tagnak a hálózatában található minősült, 
vagy

• a fent meghatározott 1.) 2.) 3.) 4.) pontok valame-
lyikének teljesítésével (tehát NEM az elnöki eseti 
meghívás feltételeivel) egy közvetlen Tagja minősült 
az adott pénzügyi évben az utazásra, és mellette a 
Tag saját vásárlásával és/vagy az adott évben újon-
nan beléptetett közvetlen Tagjaival – azok csoport-
jaival vagy nélkülük – évi 45.000 BP-t ér el.
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REFLEKTORFÉNYBEN
2016. AUGUSZTUS ÉS OKTÓBER KÖZÖTT ELŐSZÖR SZINTET VÁLTOTT TAGOK

Ábrahámné Gyuris Ágnes és Ábrahám Gábor csoportja:
Hadzsela Tímea, szeged – egri-Dohor réka
Hegedűs Eszter, ráckeresztúr – Hegedűs Éva

Aczél Endre csoportja:
Csige Lilla, Debrecen – Fekete Lászlóné

Czakó Dorottya csoportja:
Dr. Csiba Andrásné, Budapest – nyitrainé Antal katalin
Fucskó István, Budapest – Csóka-Czakó Anikó
Horváth Ákos, székesfehérvár – nagy Brigitta
Kojnok Józsefné, salgótarján – Czakó Dorottya
Nyitrainé Antal Katalin, Budapest – Csóka-Czakó Anikó
Szalay Gabriella, Budapest – Czakó Dorottya

Czinege Csilla csoportja:
Kovács Anikó, Budapest – Hargitai Adrienn
Oszlánczki Tímea, Budapest – Hargitai Adrienn
Répás Gergely, Budapest – Hargitai Adrienn
Teski Attila, szigethalom – Hargitai ernő

Deli Balázs csoportja:
Hosszú Zsófia, Budapest – Ludányiné szabó Adrienn 
Ágnes és Ludányi László
Szabó Jenőné, eger – Ludányi László

Farkas Andrea csoportja:
Czoldán Bettina, Gyula – Balogh edina
Czoldán Csilla, Gyula – Czoldán Bettina

Farkasné Rajna Emőke és Farkas Péter csoportja:
Domány Izabella, eger – Bakó zsolt

Szabó Aranka csoportja:
Papdi Dorina, Makó – sisák Bernadett

Huszák László csoportja:
Dr. Fülöp Béla, szeged – Huszák László
Dr. Fülöpné Kunstár Kata, szeged – Dr. Fülöp Béla
Kunstár Attila, kistelek – Dr. Fülöpné kunstár kata
Tóthné Molnár Erika, kistelek – Dr. kunstár Pál

Kiss Dorottya csoportja:
Csordás Marika, Budapest – Gergely Anikó
Surányi Szilárd, Alsónémedi – kiss Dorottya
Zelnik Krisztián, Cegléd – kiss Dorottya

Lendvai Sándorné és Lendvai Sándor csoportja:
Sárfalvi Krisztina, Budapest – Lendvai sándorné és 
Lendvai sándor

Németh Tibor csoportja:
Francsics Rita, Fonyód – rajna Melinda

Rács Zoltán csoportja:
Jeges Krisztián, nagykozár – schroth László

Dr. Rákóczi Csongor és Rákóczi Nóra csoportja:
Gulácsi-Gőgh Nóra, szeged – Csőke szilveszterné
Hangya Lajosné, kiskőrös – kis István
Németh Ilona, szeged – Csőke szilveszterné

Rákóczi Ildikó és Dr. Rákóczi Károly csoportja:
Dulović Milenko, nagybecskerek – zorić Jelena
Žarkov Anđelko, nagyszered – Dr. Antin Aca

Ifj. Dr. Rákóczi Károly csoportja:
Hulala Katalin, szenttamás – zámbó Henrieta
Szabó Róbert, szenttamás – Hulala katalin
Szögi József, szenttamás – szabó róbert

Schachinger László csoportja:
Baricz Emese, szentendre – schachinger László

Storchné Ildikó csoportja:
Dr. Balla Sára, Budapest – Dr. simon Márta
Németh Julianna, Budapest – Bondor krisztina

Szabó Aranka csoportja:
Lipták Tibor István, Makó – szabó Aranka

Czinege Csilla csoportja:
Oszlánczki Tímea, Budapest – Hargitai Adrienn

Farkas Andrea csoportja:
Barta Erzsébet, szigethalom – sasváry zoltán
Mahboubi Leila Tímea, Taksony – Barta 
erzsébet

Huszák László csoportja:
Dr. Fülöpné Kunstár Kata, szeged – Dr. Fülöp 
Béla

Dr. Kunstár Pál, kistelek – Temesvári Gyuláné
Temesvári Gyuláné, kistelek – Dr. Fülöpné 
kunstár kata

Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet csoportja:
Balasi Anita, kömpöc – Fehér Tiborné
Ernszt Zsófia, kiskunmajsa – Pintóné Viktor 
krisztina
Fehér Tiborné, kiskunmajsa – németh Andrea
Németh Andrea, szank – ernszt zsófia

Pintóné Vikor Krisztina, kiskunmajsa – 
Csomor Tünde Éva

Storchné Ildikó csoportja:
Dr. Balla Sára, Budapest – Dr. simon Márta
Dr. Simon Márta, Budapest – Dr. somkövi 
Ágnes

Ábrahámné Gyuris Ágnes és Ábrahám Gábor csoportja:
Balogh zita, Pécs – Polohn Yvette

Czinege Csilla csoportja:
Hargitai Adrienn, Budapest – Czinege Csilla

Farkas Andrea csoportja:
sasváry zoltán, Budapest – Farkas Éva

Szabó Aranka csoportja:
sulyok Magdolna, Makó – szabó Aranka

Huszák László csoportja:
Dr. Fülöp Béla, szeged – Huszák László

Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet csoportja:
Csomor Tünde Éva, kiskunmajsa – Vári krisztián

Storchné Ildikó csoportja:
Dr. simon Márta, Budapest – Dr. somkövi Ágnes
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Fekete Tibor csoportja:
Szabó Aranka, Makó – Mata Anetta

Fekete Tibor csoportja:
Mata Anetta, Makó – Fekete Tibor

Pici lányként kezdtem el karatézni. Mint a kezdőknél szokás, 
engem is az utolsó sorba állították. emlékszem, ettől 
először összeszorult a gyomrom, de az edzés végére szilár-

dan eldöntöttem, hogy bármibe is kerül, én, a kicsi Aranka valami 
igazán nagy dolgot fogok véghez vinni: egyszer majd én leszek 
az, aki itt edzéseket vezet!

sok év szép és küzdelmes munkája végül meghozta a gyümöl-
csét. sorra nyertem a versenyeket, 8 év elteltével pedig megtart-
hattam életem első edzését is!

emlékszem, drága édesapám mindig azt mondogatta: 
„Lányom, amit elkezdesz, csináld végig.” Én végigcsináltam, és ő 
nagyon büszke volt rám…

A karate abban is segített, hogy megtanuljak vasakarattal célo-
kat elérni más területeken is. Itt megértettem, hogy tanulás és 
gyakorlás nélkül nem létezik fejlődés.

Életem hivatásaként divattervezőként végeztem, hiszen imá-
dok papírra álmodni, majd saját kezűleg megvalósítani álomszép 
ruhákat. Természetesen itt sem elégedtem meg az átlagossal, 
hanem a legjobbak közé akartam kerülni. Megtanultam, ami 
elérhető a szakmában, az évek során több saját bemutatót is 
rendeztem. Csak kislányom születése után döntöttem úgy, hogy 
már nem vagyok hajlandó reggeltől estig a varrógép mellett ülni. 
olyan életet kívántam neki és magamnak, hogy ott lehessek vele 
minden fontos pillanatban, ahogy cseperedik, és felfedezi a 
világot.

Vajon véletlen, hogy pont ebben az időben kaptam meghívást 
egy CaliVita bemutatóra? 

A prezentációt személyesen dr. rákóczi Csongor tartotta. 
engem egyből meggyőzött személyisége, a cég felépítése és 
működési elve. A termékek pedig minden várakozásomat felül-
múlták! A kislányom a vitaminok segítségével teljesen kigyó-
gyult asztmájából, én pedig végtelen lelkesedésemben egyre 

több anyukával osztottam meg ezt az örömhírt. Úgy éreztem, 
erről mindenkinek tudnia kell! Végül 2013. szeptemberében jött 
el az a pillanat, hogy elhatároztam: még többet akarok ebből 
kivenni. Példamutató vezető szeretnék lenni, irányt mutatni és 
lehetőséget adni másoknak is a boldoguláshoz. Hatalmas támo-
gatást kaptam ehhez a CaliVita Akadémia DIsC I és DIsC II prog-
ramjain keresztül, amelyek sokat segítettek a különböző em-
berek megértésében. karatés életemből tudom, hogy mennyire 
fontos a tanulás és a vezetők tanácsaira való odafigyelés, mert 
csak így biztosított a fejlődés. Ugyancsak szükséges a kőkemény 
kitartás és a hit önmagunkban. Újra és újra el kell mondani 
magunknak, magamnak, hogy „képes vagyok rá, meg tudom 
csinálni”.

A CaliVitánál mindez könnyen megy, mert olyan nagyszerű 
vezetők támogatnak minket tudásukkal, akik valódi értéket 
képviselnek példamutató életükkel. nekem különösen tetszik, 
hogy itt mindenki egyenlő eséllyel indul, bárki lehet vezető, 
induljon akár a leghátsó sorból is – ha eleget dolgozik. Az ala-
pító-elnök, Hargitai Győző jóvoltából a leghatékonyabb vál-
lalkozásra nyílik lehetőség, amely egyszerre ad pénzt, időt és 
egészséget. számomra most már nem kérdés, hogy kitartással és 
megfelelő hozzáállással, lépésről lépésre mindannyian elérhetjük 
a célunkat. Ma már minden tudásommal arra törekszem, hogy 
egyre több sikeres, nyugodt életet élő barátom legyen a CaliVita 
csapatában. Tudom, hogy rövidesen velük együtt fogjuk bejárni 
a világot, és millió izgalmas helyet fogunk közösen felfedezni. 
Anyukaként különösen csodálatos érzés számomra, hogy mind-
ezzel a kislányomnak is példát fogok mutatni, miközben stabil 
jövőt biztosítok számára. És azt is tudom, hogy édesapám ezúttal 
is büszke lenne rám…

Szabó Aranka, dupla pálmás menedzser

„A tudás nem elég, alkalmaznod is kell;  
az akarat nem elég, tenned is kell.  

Ha ismered a szükséges információkat, 
mégsem teszel semmit, akkor semmi sem 

fog változni. Tudom, hogy valamilyen  
sziklaszilárd garanciát szeretnél arra  

vonatkozóan, hogy sikeres leszel, de a 
valóságban nem létezik ilyen garancia.  

El kell kezdened cselekedni,  
hogy eljuss oda, ahová szeretnél.” 

Bruce Lee

Siker és hit
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A HIBÁTLAN   
MŰköDÉsÉrT

Az emberi testet sejtek, szövetek alkotják, 
melyek mindegyike táplálkozik, energiát termel 
és funkciójának betöltése közben valamilyen 
anyagcsereterméket hoz létre. ennek során a 
testünkben másodpercenként vegyi folyama-
tok milliárdjai mennek végbe. ez sejtenként és 
másodpercenként megközelítőleg 7.000 kémi-
ai reakciót jelent.

Mae wan Ho, a genetikus bio-
kémia doktora fedezte fel, hogy 
a sejtek minden biokémikus 
folyamatát megelőzi egy elekt-
romágneses aktivitás. Testünk 
minden egyes sejtje piciny elekt-
romágneses egység, amely 
külső energia hatására elekt-
romos impulzussal reagál, 
vagyis kommunikál.

A hormonális és az idegi irányí-
tás mellett tehát van egy elekt-
romágneses biokommuni-
kációs irányítórendszerünk is, 
amely a sejtek biokémiai 
folyamatainak összehangolá-
sáért felelős. 

Mivel az emberi szervezet több milliárd 
sejtből épül fel, számos folyamatnak kell egy-
szerre tökéletes sorrendiséggel megvalósulnia. 
elég egy-egy kis hiba, és már nem is megfelelő 
a sorrend a következő sejtművelethez.

HOZZUK HELYRE, 
 AMI HeLYreHozHATÓ
A biorezonancia egy olyan eljárás, amely 

a sejtekkel elektromágneses jelek segítsé-

gével kommunikál. Az eljárás lényege, hogy 
ha bármilyen külső hatásra (és abból akad 
bőven) a sejtek hibás utasításokat kapnak, 
akkor ez az elváltozás mérhető, és még ide-
jében helyrehozható.

Az eljárás a hullámtan törvényeiből ismert 
rezonancia, illetve kioltás jelenségein alapul. 
A rezonancia tulajdonképpen a különböző 
hullámok találkozása során kialakuló jelen-
ség, amelynek kimenetele attól függ, hogy a 

hullámok milyen fázisban vannak a 
találkozás pillanatában. Tehát míg egyes hul-
lámok erősítik, mások gyengítik vagy telje-
sen kioltják egymás hatását.

Az egészséges hullámokat harmonikusnak, 
a betegségekre jellemző hullámokat pedig 
diszharmonikusnak nevezzük. A kezelések 
lényege, hogy a harmonikus rezgéseket 
megerősítsük, a diszharmonikus rezgéseket 
pedig megszüntessük. ez azt jelenti, hogy ha 
betegség esetén ellenkező értelmű hullámokat 

bocsátunk a szervezetre, akkor azzal a sejtek 
hibás kommunikációját kioltjuk, vagyis magát 
az okot szüntetjük meg. 

eGÉszsÉG  
AZ OTTHONODBAN

A terápiás megoldások egyik iránya a bárki 
által könnyen használható, kifejezetten 
otthoni alkalmazásra fejlesztett készülékek 

használata. ezek diagnosztikai célokra nem 
alkalmasak, de különböző terápiákra annál 
inkább, különösen a megelőzés szakaszában.

Az ilyen készülékekbe előre kidolgozott 
frekvenciatartományokat építenek be, 
amelyek különböző működési zavarok 
vagy betegségek esetén segítenek hely-
reállítani a szervezet egyensúlyát. 
Használatukkal orvosi felügyelet nélkül 
tartható fenn a folyamatos elektromágne-
ses biostimuláció.

A pulzáló elektromágneses 
terápia a jövő orvostudo-
mányának egyik legna-
gyobb ígérete, mivel  
a szervezet legalapvetőbb 
folyamatainak befolyáso-
lásával beindítja, serkenti  
a szervezet önregene-
rációját, mely az egészség 
megőrzésének kulcsa.

Biorezonancia

HOGYAN   
MUKÖDIK?

2017. január 21-én egy nagyszabású  
célkitűző szemináriummal indítjuk az évet.

A végiggondolt, pontosan meghatározott célok nagy mérték-
ben hatnak életed minőségére. Csak tisztán látott és megfogal-
mazott vízióid vezethetnek el Téged ahhoz az élethez, amit 
igazán élni akarsz! ezek iránymutatást adnak számodra a tekintet-
ben, hogy jó úton haladsz-e. 

egy jól megfogalmazott cél teljesítményre sarkall, hiszen belső 
vágyadat tükrözi, amiért lelkesen és nagy erőbedobással fogsz 
küzdeni! 

A célok felállítása tehát abban segít Téged, hogy kihozd 
magadból a legtöbbet!

Miért érdemes év elején végiggondolni,  
hogy MIT IS AKARSZ VALÓJÁBAN?

•	 Azért, hogy legyen miért felkelned és elindulnod minden reggel.
•	 Azért, hogy értelmet kapjon az életed.
•	 Azért, hogy lendületbe jöjjön a vállalkozásod.
•	 Azért, mert csak konkrét cél eléréséhez tudsz majd stratégiai  
 tervet felállítani.
•	 Azért, hogy célod elérése által megélhesd a SIKER érzését.

Önmagában a célkitűzés nem lehet eredményes!
Megvalósulásához tettekre, tervezett cselekvésre van szükség. Hogy 
pontosan mik is ezek a lépések a CaliVita esetében, mit kell tenned, hogy 
kell létrehoznod az éves, a havi, a heti és a napi cselekvési tervedet? 

A CÉL SZENTESÍTI  
AZ ESZKÖZT

C A L I V I T A  A K A D É M I A

KEZDJÜK EGYÜTT AZ ÉVET  

CÉLKITUZÉSSEL!

2017. február 4. • 10.00–18.00
Budapest, Lurdy ház, 5-ös terem

két nap alatt tudni fogod, hogy pontosan mit akarsz, továbbá azt, hogy miként 
érheted el, és mit kell tenned érte nap mint nap! 
Gondold végig: egyébként mikor szánnál időt a jövőd tudatos megtervezésére?
ne habozz! Dönts, és tölts velünk két napot! Garantáljuk, hogy nem fogod megbánni!

ERROL SZÓL A  

STRATÉGIAI SZEMINÁRIUM!

el tudod képzelni, hogy milyen atmoszférája 
lehet annak a helynek, ahol több száz ember  
a vágyait kutatja, és ahol csak pozitív gondola-
tok forognak a fejekben? Mi igen, mert már 
volt benne részünk. rendkívüli, felemelő, 
hihetetlen energiát adó és egész életünket 
meghatározó nap volt.
szeretnénk megosztani veled ezt az élményt. 
nincs más dolgod, mint webshopunkban 
kiválasztani valmelyik ajánlatunkat:

Jegy a 2017-es Célkitűző Szemináriumra    
Jegy a 2017-es Célkitűző és Stratégiai 
Szemináriumra
ne maradj le erről a kivételes lehetőségről. 
szeretettel várunk!

Tátrainé Szilágyi Ágnes és Tátrai Attila

2 napos szemináriumi részvétel
Célkitűző + Stratégiai tervezés

munkafüzettel

1 napos szemináriumi részvétel 
Célkitűző munkafüzettel       

KORAI 
FOGLALÁS

2016. december 1 – 31.

9.600 Ft + Áfa
 (12.190 Ft)

2016. december 1 – 31.

16.000 Ft + Áfa
(20.320 Ft)       

KORAI 
FOGLALÁS

2017. 01. 1. – 2017. 01. 15

12.000 Ft + Áfa                                        
(Bruttó: 15.240 Ft)                              

2017. 01. 1. – 2017. 01. 15

20.000 Ft + Áfa
(Bruttó: 25.400 Ft)
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„A tanulás a legerősebb fegyver,  
amivel megváltoztathatod a világot.”

nelson Mandela

Thomas Huxley, az 1800-as években élt 
kiváló biológus gondolata nagyszerűen leírja 
természeti létünk vastörvényeit. Igaz ez az uni-
verzum gigantikus jelenségeire, de akár tes-
tünk legapróbb szerveinek működésére, szük-
ségleteire is.

A nem túl távoli múlt eseményeiből láthatjuk, 
milyen árat kell fizetni a tudatlanságért. Pár 
emberöltővel ezelőtt a „vámpírbetegség”, az 
„elzöldülő szűzlánykór” vagy a skorbut még 
halálos betegség volt. Ma már tudjuk, hogy csak 
niacin-, vas- vagy C-vitamin-hiány okozta ezeket 
a „kórokat”, amelyek családokat, életeket tettek 
tönkre. Ugye, hogy a mai tudásunkkal nézve 
milyen egyszerűen megelőzhetők, kezelhetők 
lettek volna ezek a betegségek, megmenthetők 
az életek?

De vajon napjainkban nincsenek jelen ugyan-
ilyen tudatlanságunkból fakadó veszélyek? 
Mára elérhetővé vált sokkal nagyobb 
mennyiségű ismeret, de valóban tudunk 
ezekről – vagy csak tudhatnánk? Amikor 
fáradtabbak vagyunk, vagy romlik a látá-
sunk, amikor fájnak az ízületeink, vagy rossz 
a kedvünk, tudjuk, hogy mi okozza mindezt, 
vagy csupán együttélünk a problémával?

Talán mindannyiunkra igaz, hogy nem 
igazán tudjuk, pontosan miért és mire van 
szüksége a testünknek. nem tudjuk, hogy 
egyes vitaminok, ásványi anyagok hogyan 
segítenek bennünket nap mint nap. Pedig mind- 
annyian sok pénzt költünk havonta a saját 
magunk és családunk táplálkozására, vitami-
nokra, de vajon tényleg tisztában vagyunk 
vele, hogy mire van szükségünk, vagy csak 
szedjük, amit megszoktunk?

Fontos ezt tisztán látni a saját életünkben is, de talán még fonto-
sabb azok életében, akik felvállalták, hogy másoknak segítenek a 
vitaminok kiválasztásában, megvásárlásában. Ha vitamintanács-
adónak valljuk magunkat, akkor ne csak azt tudjuk, hogy mire 
jó egy C-vitamin, hanem pontosan és felelősségteljesen legyünk 
tisztában az olyan különleges állapotok speciális igényeivel is, 
mint a terhesség, a szoptatás, a cukorbetegség, a gyermekek 
vitaminigényének egyedi vonásai stb. Ha nem elégszünk meg 
azzal, hogy úgy adjunk tanácsokat, mint az „elzöldülő szűzlánykór“ 
esetében tették valaha, amikor szexszel és csokoládéval próbálták 
kezelni a vashiányt, akkor valóban tudni kell azt, amit a tudomány ma 
enged tudnunk testünk igényeiről és működéséről.

Mindezért a tudásért cserébe egy jobb, energikusabb és problé-
mamentesebb életet kapunk cserébe, és ezt adhatjuk mindazoknak, 
akiket ellátunk tanácsainkkal.

Persze kevesen vannak, akik a régi módon szeretnek tanulni, 
könyveket bújva és weboldalakat bogarászva, hogy kiválogassák a 
valóban fontos ismereteket, és összegyűjtsék mindazt, amit tudni 
kell az étrend-kiegészítőkről. Ezért döntöttünk úgy a CaliVitánál, 
hogy az elmúlt 25 év tapasztalatára alapozva összegyűjtjük azt, 
ami fontos – és csak azt, ami fontos –, majd olyan játékos formába 
öntjük, hogy a tanulás ne nyűg legyen, sokkal inkább játék.  
A CaliVita Tudásbázisba összegyűjtöttük azokat a tudásmorzsákat, 
amelyeket szükséges ismernünk a mindennapokban a vitaminokról, 
az ásványi anyagokról, a népbetegségekről és a speciális állapo-
tokról, és ezeket olyan élethelyzetekbe illesztettük, hogy mindenki 
ráismerjen, miért és mikor elengedhetetlenül fontos tudni és 
használni ezeket az ismereteket. Így nagyon gyorsan, valós szi-
tuációk segítségével tanulhatunk meg és idézhetünk fel 
ismereteket. Gyors, hatékony és játékos formája ez a tanulásnak.

Ha naponta-hetente szánunk egy kis időt a játékra, akkor pár héten 
belül azt érezhetjük, hogy valóban mesterévé válunk ennek a szak-
mának, és tényleg tudjuk azt, amit tudni kell. Érezni fogjuk ezt 
magunkon is, és érezni fogják ezt mások is rajtunk, amikor tanácsot 
kérnek tőlünk. Látni fogják, hogy valódi, megalapozott tudással 
rendelkező szakemberrel beszélnek, aki valóban ismeri a vitaminokat.

Ahogy az értékesítési szakma 
legkiemelkedőbb szakértője, 

„A legkiemelkedőbb üzletkötők tanács-
adók, nem egyszerűen eladók:  

a saját területüknek és terméküknek a 
szakértői. Minél jobban ismered és  

érted azt, amit árulsz, annál kreatívab-
ban tudod értékesíteni. Minél felkészül-

tebb vagy a saját területeden, annál 
pontosabban tudod elmagyarázni, 

bemutatni azt a fogyasztóknak.”

Brian Tracy fogalmazott:  

Higgyünk nekik, és játszunk, tanuljunk egy kicsit, 
hogy az életünkből a legtöbbet hozzuk ki! 

A CaliVita Tudásbázis januártól elérhető.  
További részletek a calivita.hu/tudasbazis  

oldalon találhatóak.

T U D Á S B Á Z I S

„A sakktábla a világ;  
a bábuk az univerzum jelenségei, a játékszabályokat ter-
mészeti törvényeknek nevezzük. Az ellenfél rejtve van előlünk. 
Tudjuk azonban, hogy játéka mindig korrekt és türelmes, és 
saját kárunkon azt is megtanultuk, hogy sohasem követ el 
hibát és nem bocsátja meg a tudatlanságot.” 



•  könnyen követhető,
• egyszerű,
• rugalmas,
• nem hagy éhezni,
• biztosítja számodra a megfelelő 
 szénhidrát-, fehérje- és rostbevitelt,
• ha kívánod, hosszú távon is tartható.

Az egyszerűen követhető 
kéthetes diéta

Ahhoz, hogy jobban érezd magad a bőrödben, 
kiegyensúlyozottá válj, és helyrebillenjen 
önbizalmad, az első lépés Te magad vagy. 
ehhez nyújt segítséget a módszer, amit 
felépítettünk, valamint az étrend-kiegészítők, 
amiket ebben a 14 napban el fogsz fogyasztani. 
röviden leírjuk, mit és miért ajánlunk neked.

shake one 
A 14 napos étrended alapja egy finom, csokoládé- és vanília- 
ízben elérhető shake, ami tejjel, gabonatejjel és vízzel is 
nagyon egyszerűen elkészíthető, ezáltal jól illeszthető a diétás 
étrendbe. A por alapú, étkezést helyettesítő protein shake 
vitaminokat, ásványi anyagokat, rostot, valamint egyéb 
olyan testtömegcsökkentést támogató anyagokat tar-
talmaz, mint például az L-karnitin, a króm, a zöld tea és az acai.

burn one  
Citromízű italpor kapszaicinnel, L-karnitinnel, 
koffeinnel, zöld teával, krómmal és egyéb olyan a 
hatékony, anyagcserét és energiatermelő folyamatokat 
támogató növényi anyagokkal, mint például a szibé-
riai ginzeng, a guarana és a kóladió. A burn one-t 
azért építettük be a programba, hogy felpörgessen 
és meggyorsítsa a szervezeted anyagcsere-
folyamatait. Ihatod akár kávé helyett, hiszen a 
benne lévő koffein kiválóan helyettesíti azt, de 
edzés előtt is megadja neked azt az energiát, 

amire az edzőteremben vagy a futópályán szük-
séged van. részletekért, receptekért, praktikus tippekért,  

edzésgyakorlatokért keresd a onediet.calivita.hu oldalt!
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Egy olyan 14 napos programot 
dolgoztunk ki neked, ami: 

A módszer  
A one diet lényege, hogy a reggelit és a vacsorát shake one-nal 
helyettesítsd, míg ebédre el kell fogyasztanod egy 500 kcal-t 
tartalmazó, egészséges fogást. Tízórait és uzsonnát is építettünk a 
programba, így nem kell éhezned, minden alapvető tápanyagot 
biztosíthatsz a szervezetednek. A burn one napi kétszer 
fogyasztva biztosítja neked a kellő energiát.

A részletes módszert megtalálod a diétás füzetben  
és a onediet.calivita.hu oldalon. 
(Az oldal 2017. január közepétől lesz elérhető!)

Pure Inulin  
vagy Nopalin   
Az egészséges étrend egyik alapja, hogy szervezetedet 
megfelelő mennyiségű rosthoz juttasd. A rostok azzal 
támogatják a diétát, hogy a nedvességet magukba 
szívják, megdagadnak, és így telítettség, jól-
lakottság érzését idézik elő. A one diet alatt a 
rostok feladatát a Pure Inulin-ra, vagy ha jobban 
kedveled a tablettát, a nopalinra bízzuk.

A one diet csomag tartalma: 
•  2 csomag shake one – egy csokis és egy vaníliás.  

A csoki és a vanília alapízek, amelyeket bátran 
feldobhatsz olyan hozzávalókkal, mint kávé, 
gyümölcsök, zöldségek. A diétás füzetben sok-sok 
ötletet találsz.

• 1 csomag burn one.
• 1 doboz Pure Inulin vagy 1 doboz Nopalin.
• 1 shaker, amely magenta- és fekete színben is elérhető.
• 1 diétás füzet, amelyben megtalálod a diéta részletes 
 leírását: mikor, melyik étkezésre mit kell enned, 
 edzéstervet, recepteket is tartalmaz, sőt az 
 eredményeidet is vezetheted benne.

Szeretnéd jobban  
érezni magad a bőrödben? 

....Jó lenne, ha több energiád lenne, fürgébben szaladhatnál 
fel a lépcsőkön, és délután négyre nem éreznéd magad úgy, 
mint akit kifacsartak? szeretnél formálni a testeden, 
egészségesen és kiegyensúlyozottan étkezni és a mozgást 
is megkedvelni? Akkor a CaliVita one diet programja a Te 
lehetőséged is arra, hogy mindezt megvalósítsd.
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NEWS ÚJ TerMÉk
Szepesi Szilárd
Életkor: 42 év
Magasság: 173 cm
Kezdő súly: 93,7 kg
szilárd aktívan sportol, rendszeresen fut és kerékpározik. Ideje nagy részét 
mégis az íróasztal és a képernyő mögött tölti, mivel ülőmunkát végez. 
egészségesen étkezik, étrendjében sok sovány hús, nyers vagy párolt 
zöldség és gyümölcs szerepel. Felesége és kislánya laktózérzékenysége 
miatt tejtermékeket nem fogyaszt a család, azokat magtejből készült 
készítményekkel pótolják. szilárd leletei a programot megelőzően 
elvégzett vérvizsgálat alapján majdnem tökéletesek voltak, pajzsmirigy-
rendellenessége, cukorbetegsége vagy inzulinrezisztenciája nincs.
Mivel az aktív sport élete fontos része, és az elmúlt időszakban felszaladt 
rá néhány plusz kiló, 15 kg-ot szeretne fogyni, hogy kímélje az ízületeit, 
és újra versenyformába kerüljön.
„Pontosan, napi rendszerességgel vezetem a súlyom. A diéta kezdetétől 
kedvelem a termékeket, kifejezetten finomnak találom a shake-eket, 
amelyekkel tökéletesen ki tudom elégíteni az édesség utáni vágyam. 
Mivel én már nem szeretnék izmot építeni, hanem a súlyvesztés 
(zsírégetés) a célom, így egy idő után a shake mennyiségét lecsökkentettem, 
a burn one adagját viszont növeltem. ennek segítségével jelentősen 
visszaszorítottam az edzés alatti pulzusomat, így inkább zsírt égetek, mint 
izmot építek. A diéta megkezdése óta eltelt 6 hét alatt 5 kg-ot fogytam, 
de természetesen folytatom a megkezdett utat.”

Tácsik Éva 
Életkor: 55 év
Magasság: 151 cm
Kezdő súly: 62 kg

Éva óvónő, csinos, fiatalos, dinamikus személyiség.  
Az elmúlt pár évben nem figyelt annyira oda az étkezésére, 
az óvodai étrend sem nevezhető éppen diétásnak, így már 
nem igazán érezte jól magát a bőrében. korábban nem 
sportolt, ám egy éve elkezdett rendszeresen edzőterembe 
járni hetente 2-3 alkalommal. Éva egészséges, bár 
vérnyomása kicsit magas, amire gyógyszert is szed, de a 
laborvizsgálat, melyben terheléses vércukor- és 
inzulinvizsgálatot is végeztünk, nem mutatott ki problémát.
Éva aktív életet él, szeretne visszafogyni néhány évvel 
ezelőtti súlyára, így 10 kg fogyást tűzött ki maga elé célul.
„szigorúan tartom a megszabott diétát, és pontosan 
dokumentálok mindent. Igyekszem változatosan elkészíteni 
az ebédeket, színes és ízletes zöldség-hús variációkkal 
lepem meg magam délben. Mindhárom terméket nagyon 

finomnak találom. szinte sosem vagyok éhes. Ha jól 
emlékszem, egyszer-kétszer fordult elő, hogy este 9-10 óra 
felé megéheztem, akkor gyorsan lefeküdtem aludni. Az 
edzéseket nagyon élvezem, egyszerűen jól érzem magam a 
bőrömben. Az elmúlt 6 hétben 4 kg-ot fogytam, így máris 
sokkal könnyebbnek, energikusabbnak érzem magam. 
Testem az edzés hatására átrendeződött, egy számmal 
kisebb nadrágot viselek – ez már önmagában is jó hír.”

Takács Brigitta 
Életkor: 41 év
Magasság: 159 cm
Kezdő súly: 104 kg

Brigi mindig mosolyog, jókedvével, kiegyensúlyozott 
személyiségével minden környezetben és társaságban 
megtalálja a helyét. sosem pihen, kollegái és családtagjai 
is csak pörögni látják őt. egy nagylány és egy óvodás kisfiú 
édesanyjaként otthon is talál tennivalót. Irodai, ülő munkát 
végez, de súlyával ettől függetlenül is voltak problémái.  
A világ összes fogyókúráját kipróbálta már, sokszor sikerült 
is fogynia, de tartósan és nagyobb mértékben nem 
igazán. Több éve rendszeresen mozog, egy ideje hetente 
akár 5-6 alkalommal is eljár edzésre, gerinctornára.
összesen 20 kg-ot szeretne fogyni, természetesen ezt a 
célt hosszú távon szeretné megvalósítani, hiszen tudja, 
hogy csodák nincsenek. A rövid idő alatt irreálisan nagy 
fogyást ígérő diéták sosem válnak be.
„Már augusztus óta diétázom, tulajdonképpen ennek 
folytatásaként kezdtem el használni a termékeket. nagyon 
szeretem őket, ízlenek a shake-ek és a burn one is. 
Édességet nem kívánok mellettük, és éhes sem vagyok. 
sokat edzem, néha talán már túl sokat is, de most így 
érzem jól magam. Mivel sokat szeretnék fogyni, tudom, 
hogy a lassú, de kiegyensúlyozott fogyás lesz az én utam. 
6 hét alatt 3 kg-t fogytam, viszont két számmal kisebb 
nadrágot és egy számmal kisebb felsőt kellett vennem. A 
csípőm mérete 5 centiméterrel lett kisebb. sokkal jobban 
érzem magam, mint korábban, és még energikusabb 
vagyok. elégedett vagyok az eddig elért eredményeimmel, 
és nem állok meg, folytatom.”

Az ősz folyamán hárman fogtak bele egy olyan háromhónapos programba, amelynek az alapját a 
one diet termékei, az egészséges, kiegyensúlyozott étkezés és a rendszeres mozgás képezik. 
Ismerjétek meg most életmódváltó csapatunk tagjait, kitűzött céljaikat és véleményüket a 
termékekről.

Akik már
elindultak az úton...

Éva, szilárd és Brigitta 
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Többféle magyarázattal tudok szolgálni 
erre a kérdésre, hiszen lenyűgöz ez a 
készülék és a tudása.

egyrészt végre egy olyan vizsgálat, amely 
fájdalommentes. nem szurkálnak tűkkel, hogy 
vért vegyenek, nem sugároznak röntgennel, 
hogy átvilágítsák a mellkasom, nem kell több 
helyre elrohannom, hogy leletekre tegyek 
szert – és még sorolhatnám. egy kényelmes 
szobában ülve csak annyi a dolgom, hogy 
ráteszem a kezem egy fémlapra.

A felmérést követően nem találgatnak az 
állapotommal kapcsolatban, mint a háziorvos 
egy-egy vérképet meglátva, hiszen a gép az 
egész testem átvizsgálja, és szerveim állapotát 
összefüggéseiben elemzi. sőt! konkrétan 
megnevezi azokat az élősködőket, gombákat, 
baktériumokat, vírusokat, amelyek a testem-
ben aktívan működnek, és bajt okozhatnak. 
konkrét baj ellen pedig van célzott, konkrét 
gyógymód.

Azt pedig a gyermekes szülők értik meg 
igazán, hogy a leírtak milyen fontos szempon-
tok egy gyermek esetében. Amikor egy kis-
fiúnak vagy kislánynak olyan betegsége van, 
ami nem múlik, és 3-4 hét alatt 3-4 alkalommal 
fordult már meg a szülő a csemetéjével a gye-
rekorvosnál, miközben nem igazán változik 
semmi, akkor válik egyértelművé, hogy a sok 
álmatlan éjszakát, az orvosi rendelőben való 
várakozásokat, a gyermek kétségbeesését a 
sensITIV IMAGo-val el lehet kerülni, vagy lega-
lábbis mérsékelni.

egy nagyon egyszerű példán szeretném 
bemutatni, hogy mennyire hatásos a készülék, 
és hogy a jövőben én miért mindig mérésre 
fogok időpontot kérni, ha baj van, nem pedig 

a háziorvosnál töltök el 40-50 percet arra várva, 
hogy bejussak.

kislányom hét éves, idén kezdte az iskolát. 
ezért is fontos, hogy ne legyen beteg, ne hi- 
ányozzon a legelején. Murphy persze elvé-
gezte a dolgát, egy hónappal az iskolakezdés 
után fülfájással a dokinéninél kötöttünk ki. 
Hogy megelőzzünk egy fájdalmas fülgyul-
ladást, ami kezdeti jeleit mutatta, nem ment a 
kislányom iskolába három napig, a hétvégét is 
beleértve öt napot feküdt, közben szedett egy 
erős gyulladásgátlót. Hála az égnek, 
megelőztük a betegség kialakulását. Aztán 
megint iskolába mentünk, ahol a lányom akkor 
gyengébb immunrendszere miatt azonnal 
felül-fertőződött, és elkezdett köhögni. Amíg 
csak köhécselt, azt gondoltam, elmúlik. De 
ahogy telt-múlt az idő, a köhögés erősödött. 
erősen fuldokló ingerköhögésről beszélek, ami 
nagyon fáj. egy hét elteltével ismét a dokinéni-
nél voltunk, aki meghallgatta a tüdejét, és 
közölte, hogy semmi baja, majd azt tanácsolta, 
hogy köhögéscsillapítót végképp ne adjak 
neki. Aztán elutaztunk az őszi szünetre pár 
napra, ám egyetlenegy éjszakát sem aludtunk 
végig, késő éjjelig fulladozott szegénykém. A 
hazautazás napján még meg sem érkeztünk, 
megint a dokinéninél voltunk, aki újra meghall-
gatta, de tanácstalan volt, mert a gyerek tüdeje 
tiszta volt. Majd feltette a kérdést, hogy nem 
lehetséges-e, hogy a gyermeknek pszichés 
gondja van, például nem akar iskolába menni. 
Jogos lett volna a kérdés normál esetben, de 
mivel a gyereket jól ismeri a doktornő, ez csak 
egy kétségbeesett próbálkozás volt, hiszen 
eleve tudta a választ. Mindenesetre megint 
nem mentünk iskolába. 

A háromhetes tortúrát megunva jutott 
eszembe a sensITIV IMAGo. Azonnal 
időpontot kértem, és még aznap megvizsgál-
ták a gyermeket. Akut hörghurut, 
légcsőgyulladás, négy aktív baktérium és két 
aktív vírus dolgozott szegénykém fülében, 
orrüregében, a garatban, a légcsőben, a 
légzőszerveiben… Azonnal megkapta a szük-
séges kezelést és samburex-et, D-drops-ot, 
C-vitamint kezdtünk el szedni a doktornő 
javaslatára. kislányom ezt követően az éjszakát 
és a másnapot végigaludta – sok alvásórát kel-
lett pótolnia –, majd harmadnap már iskolába 
mehetett, ugyanis teljesen megszűnt minden 
panasza.

A vizsgálat tehát:
• kényelmes, fájdalommentes,
•	 a szervezetet feltérképezve összképet ad,
•	 nem kell sok időt és energiát áldozni a  
 különféle labor- és egyéb vizsgálatokra,  
 egy alkalommal felmér a készülék mindent,
•	 a gép kezelni is tud, ami által a szervezet 
 öngyógyító folyamatait indítja be, ezáltal 
 gyorsabb a gyógyulás,
•	 a gyógyulási folyamatot a személyre szóló 
 és a konkrét betegség elleni szerekkel és 
 az aktuális állapotnak megfelelő CaliVita 
 termékekkel gyorsíthatjuk, így a  
 gyógyszereket, amíg orvosilag nem 
 indokoltak, el tudjuk kerülni.

személyes tapasztalatom alapján tehát 
melegen ajánlom mindenkinek, próbálják ki, 
veszteni nem vesztenek vele semmit, miköz-
ben kapnak egy újabb lehetőséget a kezük-
be saját egészségükkel kapcsolatban! 

egészségre fel!
Szőke Beáta

Sensitiv Imago?
Hogy miért tetszik nekem a 

NEWSAkCIÓk, InForMÁCIÓk

organiCare Body Lotion biotestápoló  •	• • 
Bársonyos, hidratált bőr mindennap

A friss aloe vera, olíva- és búzacsíraolaj, levendula és shea-vaj 
kiemelkedő hidratáló tulajdonságának, illetve más értékes  
organikus összetevőknek köszönhetően a finom illatú 
ORGANICARE Body Lotion biotestápoló segít a bőr tökéletes  
egyensúlyának visszaállításában rugalmassá és simává varázsolva 
azt. Ideális mindennapi használatra, minden bőrtípusra, irritáció 
esetén védi és hidratálja a bőrt, hosszan tartó puha, bársonyos 
érzést hagyva maga után. egész testfelületen alkalmazható,  
normál típusú bőrre is.

omega-3 halolaj •	• • A téli levertség tovaszáll
Az omega-3 zsírsavak fogyasztása megfelelő mennyiség-
ben (napi 5-8 g) mindenképpen hasznos, mert 
számottevően hozzájárul a vér normál trigliceridszintjének 
megtartásához, az egészséges szívműködéshez, illetve a 
normális véralvadás folyamatához. Az omega-3 zsírsav 
(pontosabban a dokozahexaénsav – DHA) magzati korban 
is nagyon fontos, mert szükséges az idegrendszer 
megfelelő fejlődéséhez. ezért kismamák számára kife-
jezetten ajánlott. További előnye, hogy csökkentheti a  
szülés utáni depresszió kialakulásának kockázatát.
Gyermekeknél az omega-3 halolaj javíthatja a tanulási 
készséget, a koncentrációt és a memóriát.
Az omega-3 koncentrátumot kis mérete miatt a gyermekek 
is könnyen fogyaszthatják.

Gummy kids  •	• • A gyerekek kedvenc gumivitaminja
A Gummy kids multivitamin a gyermekek kedvelt „gumicukor” 
vitaminja. A különösen finom, színes gumidinók persze nagyon 
egészségesek, hiszen megtalálható bennük az A-, B6-, B12-, C- és 
D3-vitamin, továbbá folsav, valamint cink is, melyeknek 
köszönhetően a napi 1-2 db Gummy kids gumivitamin elfo-

gyasztása segíti a gyermekek immunrendszerének normál 
működését.
összetevői hozzájárulnak a gyermekek kiegyensúlyozott 
fejlődéséhez, ráadásul nem tartalmaz mesterséges színezéket 
vagy ízfokozót sem.
Védjük a kicsiket a téli, hűvös időjárástól, és kedveskedjünk nekik 
édesség helyett az ízletes és egészséges Gummy kids-szel!.

C 1000 Plus  •	• •	 A természetes védelem
A CaliVita munkatársai közül sokan úgy gondoljuk, ha 
C-vitamin, akkor C 1000. nem csoda, hiszen 25 év tapasztalata 
sokat számít.
A C-vitamin sok enzimet aktivál, fontos szerepe van a sejtlégzés-
ben, védelmet nyújt a stressz ellen. segíti a vas felszívódását, a 
folsavval és a B12-vitaminnal együtt ösztönzi a vörösvértestek 
érését. Antioxidáns hatása révén támogatja a szervezet 
védekező rendszerének egészséges működését. rendszeres sze-
dése hozzájárul a szem szürke hályog elleni védelméhez. 
szükséges még az idegrendszer működéséhez, szerepe van a 
kötőszövet szerkezetének kialakításában, ezáltal segít megőrizni 
a bőr, az íny, a csontok és a porc egészségét is.
Ha valaki vitaminszedésre szánja el magát, akkor először bizto-
san a C-vitaminhoz nyúl. Legyen ez a C 1000 Plus, mely még 
1250 mg biotermesztésű csipkebogyóval is hozzájárul egészsé-
günk védelméhez!

Hálózati központjaink   • • •
Békéscsaba,	5600	Luther-Kinizsi	Üzletház,	Luther	u.	10-12.	Telefon:	66/443-790.	Nyitva	tartás:	H-K:	13.00-17.00,	Sze:	10.00-17.00,	Cs-P:	10.00-13.00	•	Budapest,	
1067	Teréz	krt.	9.,	Telefon:	1/321-1834.	Nyitva	tartás:	H-P.:	10.00-18.00,	Szo.:	10.00-13.00	•	Budapest,	1117	Bercsényi	u.	21/b,	az	Allee	bevásárlóközpont	
mögött.,	Telefon/Fax:	1/209-6657,	Nyitva	tartás:	H-P:	10.00-18.00	•	Debrecen,	4024	Batthyány	u.	8.,	Telefon:	52/415-053,	Nyitva	tartás:	H-P:	10.00-17.00,	 
ebédszünet: 13.00-14.00 

Impresszum  • • •
Felelős kiadó: CF-net kft., 1052 Budapest, Aranykéz u. 6.
ügyvezető: Tátrainé szilágyi Ágnes
A kiadványban található képek illusztrációk!

ez a kiadvány kizárólag a CaliVita International tagjai  
számára jelent meg a B2B kommunikáció részeként. 

Rendelésedet leadhatod  • • •
1. Interneten keresztül: www.calivita.hu/termekek/
2. e-mailen: postazo@calivita.com
3. Telefonon: +36 1 369-3465 (1-es vagy 2-es mellék)

Amennyiben egy számlára:

• 1000 BP felett vásárolsz, egy egyszeri, 4 390 Ft-os számla- 
 engedményre leszel jogosult, melynek értékét  
 1 db OrganiCare biotestápoló termékre tudod beváltani.

• 1500 BP felett vásárolsz, egy egyszeri, 6 180 Ft-os számla- 
 engedményre leszel jogosult, melynek értékét  
 1 db Omega-3 concentrate termékre tudod beváltani.

• 2000 BP felett vásárolsz, egy egyszeri, 10 575 Ft-os számla- 
 engedményre leszel jogosult, melynek értékét  
 1 db Gummy Kids pack termékre tudod beváltani.

· 3 db C 1000 Plus terméket vásárolsz, a termékek árából  
 10% árengedményt kapsz.

CaliVita Egészség- és Életmódközpont   • • •
Dr. Varga Edit orvos-természetgyógyász. rendelési idő: csütörtök 10-18-ig  
(előzetes bejelentkezés szükséges). Telefon: +36 1 209 6657

Ujszászi István természetgyógyász. rendelési idő: hétfőnként, 
(előzetes bejelentkezés szükséges). Telefon: +36 30 332 7055 
Helyszín: Budapest XI. kerület Bercsényi u. 21/b

A számlaengedmény pénzben nem megváltható! Egy számlához egy számlaengedmény vehető igénybe!  
Az akciók időtartama: 2016. december 1-31-ig, illetve a készlet erejéig!

Akciók 2016. december 1–31-ig

Élvezd a tél szépségét!

Hamarosan itt a karácsony! Szeretnénk megkönnyíteni  
és olcsóbbá tenni számodra a vásárlást, így extra  

kedvezményben részesülhetsz. 
Decemberben rendelj legalább 10 000 KP  

(kb. 13 000 Ft) értékben, és csomagodat INGYEN 
házhoz szállítjuk! 

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Ingyenes kiszállítás

A vizsgálatot és a kezeléseket a CaliVita Egészség és Életmódközpontban  
(1117 Budapest, Bercsényi u. 21/b. Allee bevásárlóközpont mögött)  
dr. Varga Edit orvos természetgyógyász végzi. Bejelentkezés a 06 70/315-0080-as számon.

Egészségközpont



A CALIVITA   MAGYArorszÁGI IGAzGATÓJÁnAk  üzeneTe

Új erőre fel! 

Egészség
Mit gondolok a testemről, az egészségemről? 

szembesültem-e nagyobb egészségügyi kihívással 
az idén? Hogyan oldottam meg? Mit tettem maga-
mért? Hogyan táplálkoztam, mozogtam? eleget 
aludtam, pihentem? Van valami, amin változtat-
nom kell az életvitelemben? Hogy van a család? Mit 
kell tennem, hogy mindannyian egészségesek és 
fittek legyünk? Hogy gondolkodom az egészségről? 
A megelőzésre helyezem a hangsúlyt, vagy csak 
akkor foglalkozom a témával, ha én vagy bármely 
családtagom beteg? 

Ha 0-tól 10-ig osztályoznom kellene életemnek ezt a 
területét, 2016-ban hányast adnék? Mit kell tennem, hogy 
2017-ben 10 pontos legyen ez a terület?

Munka, hivatás, pénzügyek
szeretem a munkám? Fejlődtem 2016-ban? Volt 

előrelépés a karrieremben? Mi volt a legnagyobb 
eredményem az idén? Mit értem el ebben az 
évben? Mi változott? Pénzügyeimet jól kezeltem az 
idén? Milyen a kapcsolatom a munkatársaimmal? 
Meg tudok teremteni mindent, amire vágyom, és 
amire vágyik a család? Hogy bántam a pénzzel az 
idén? Mennyi a megtakarításunk? Mennyire vagyok 
elégedett a vállalkozásom eredményével? Mennyit 
haladtam 2015-höz képest? Milyen új készséget 
fejlesztettem az eredményesség érdekében? 
Milyen szakmai képzéseken vettem részt? Mennyit 
fejlődött vállalkozói gondolkodásom? Mit tettem 
fejlesztése érdekében? Hány új munkatársam van? 
Mit kell változtatnom életem e területén? 

Ha 0-tól 10-ig osztályoznom kellene életemnek ezt a 
területét 2016-ban, hányast adnék?  Mit kell tennem, hogy 
2017-ben 10 pontos legyen ez a terület?

Emberi kapcsolatok
Milyen a párkapcsolatom? Milyen közöttünk a 

kommunikáció? elégedett vagyok-e a szexuális 
életünkkel? Mit tettünk idén a kapcsolatunkért? Mi 
volt a legnagyobb közös kalandunk? elegendő időt 
tudtunk együtt tölteni? Milyen a kapcsolatom a 
párom családjával, barátaival? szükséges-e változ-
tatnom valamin? Van valami, amit meg kell beszél-
nünk egymással? elégedett vagyok-e a kapcsolaton 
belüli szerepvállalásommal? 

Ha 0-tól 10-ig osztályoznom kellene életemnek e terüle-
tét 2016-ban, hányast adnék? Mit kell tennem, hogy 2017-
ben 10 pontos legyen ez a terület?

Barátok, család 
elegendő időt fordítok a családomra és a 

barátaimra? kik állnak a legközelebb hozzám, kik 
azok, akikre mindig számíthattam 2016-ban? kik 

azok, akik bizton számíthatnak rám? Van-e, aki 
megbántott, és meg szeretnék neki bocsátani? Van-
e, akit megbántottam, és szeretném kiengesztelni? 
Van-e, akit elvesztettem? Megjelentek-e új embe-
rek az életemben?  Mennyire pozitív gondolkodású 
a környezetem?

Ha 0-tól 10-ig osztályoznom kellene életemnek ezt a 
területét, 2016-ban hányast adnék? Mit kell tennem, hogy 
2017-ben 10 pontos legyen ez a terület?

Kérdések az elmúlt évemről
Mi volt a legnagyobb sikerem? Mi volt a legna-

gyobb kihívás, amivel szembesültem? ki volt rám a 
legnagyobb hatással? Én kire voltam nagy hatással? 
Mit adtam a tágabb közösségnek? Mennyire vol-
tam aktív? Mi volt a legfontosabb könyv, amit el-
olvastam? Merre jártam, mit láttam, tapasztaltam a 
világból? Melyik három szó jellemzi legjobban az 
elmúlt évemet? Mit tanultam meg 2016-ban 
önmagamról?

ezzel a kis önelemzéssel tudatosíthatod magad-
ban a jó irányt, illetve azt, amin változtatni akarsz.  
Érdemes elkészítened, hiszen ez lesz a jövő évi 
célkiűzéseid alapja…

Most lássuk a CaliVita közösség 
 2016. évi visszatekintését!

ez az év a 25 éves jubileumról szólt. szerettük volna 
méltó módon megköszönni minden vásárlónknak és 
partnerünknek, hogy bizalmat szavazott nekünk az 
elmúlt negyed évszázadban. 25 évet nagyon kevés 
cég él meg. Mi viszont megélhettük, amiért hála és 
köszönet minden hozzánk csatlakozónak. 

Megkérdeztünk benneteket, hogy mit szerettek 
a CaliVitában. Azt válaszoltátok, hogy a termékein-
ket, termékeink minőségét, megbízhatóságát és 
hatékonyságát. szeretitek azt, hogy a CaliVita 
olyan, mint egy család. A cég vezetőségének szel-
lemisége átitatja a hozzánk csatlakozó emberek 
közösségét. segítőkész, támogató, emberséges, 
tanulni és fejlődni vágyó, jövőbe tekintő, pozitív 
emberek alkotják a CaliVitát, akik szeretnek be-
szélgetni, együtt tanulni, együtt szórakozni és 
együtt dolgozni. 

sokan kérdezik hálózatépítőinktől, hogy miért 
pont a CaliVita, és hogyhogy MLM? Hiszen ez a szó 
negatív jelentést is hordoz…

Büszkék vagyunk rá, hogy aki már megtapasztal-
ta a CaliVita légkörét, az tudja, hogy ez a közösség:
• küldetéstudatból tevékenykedik,
• az emberekért akar tenni, azért, hogy minél  
 többen jobb egészségben és vágyaiknak 
 megfelelően éljenek,

• valódi emberi értékeket képvisel a mai  
 teljesítményorientált világban,
• tanítja tagjait, megosztja a tapasztalatait,  
 ezáltal segítve mások előrehaladását,
• szív által vezérelt emberekből áll,
• bizalomra épít,
• pozitívan gondolkodik, 
• megoldásokat keres,
• tanul és fejlődik.

A november 5-én megrendezett nemzetközi 
gálán nemzetektől függetlenül kézzelfogható volt az 
összetartozás érzése. 1400 ember 13 országból! 
Felemelő érzés volt látni, hogy mennyire egyformán 
gondolkodó és érző emberek közössége vagyunk!

Jövőre folytatjuk ezt az utat. Célunk, hogy to-
vábbra is biztosítsuk az embereknek a minőségi  
termékeket és a minőségi tanácsadást. Aki pedig 
jobb életre vágyik, azoknak megmutatjuk és meg-
tanítjuk, hogyan vállalkozhatnak szívből és ered-
ményesen.

2016 kiváló év volt, amiért hála és köszönet min-
denkinek!

Minden tagunknak, vásárlónknak, vállalkozó part-
nerünknek, munkatársunknak áldott, békés és 
szeretetteljes karácsonyt kívánok. Legyen 2017 min-
denki számára virágzó, egészségben és örömökben 
gazdag új év!   

Értékeld az évet, és töltődj fel  
a szeretet energiájával!

Minden év decembere két okból is kiemelkedik az 
év 12 hónapjából. Egyrészt ekkor ünnepeljük a 
karácsonyt, a szeretet ünnepét. Ilyenkor van időnk 
egy kicsit megállni, és valódi minőségi időt tölteni 
szeretteinkkel! Eltávolodhatunk a túlfeszített hét-
köznapoktól, és teret engedhetünk szívünkben 
érzelmeink megélésének. Ölelés, öröm, nevetés, 
meglepetés, jó beszélgetések, játék jellemzi ezt az 
időszakot. Feltöltődhetünk a szeretet ener-
giájával, ami új erőt ad a folytatáshoz.
Másrészt decemberben zárjuk le az évet.  Így év 
vége felé érdemes átgondolni, értékelni a külön-
féle életterületeken való előrehaladásunkat; 
megtalálni, mit kell letennünk, elengednünk, és 
mit viszünk tovább magunkkal jövőre. Ha elmúlt a nagy 
karácsonyi készülődés, biztosan Te is találsz magadnak egy-
két órát, hogy egyedül legyél. Főzz egy jó teát, kuckózz be a 
kedvenc helyeden, tegyél fel kellemes zenét, vegyél elő 
papírt, ceruzát, és hajrá! 
Adok néhány segítő kérdést, ami mentén gondolkodhatsz.

Tátrainé szilágyi Ágnes
A CaliVita Magyarország ügyvezető igazgatója
és a CaliVita Akadémia nemzetközi igazgatója


