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Ja ku jemi përsëri në pragun e një viti të ri. Jemi në pragun e 2011 dhe libri i këtij viti nuk 
është gjë tjetër veçse një radhë faqesh bosh. Lindja e një viti të ri zgjon tek ne dëshirën për jetën, 
ndjenjën e shpresës drejt një të ardhmeje të panjohur. Kemi plot kujtime të mira të vitit që shkoi, 

por tani jemi në pritje për çfarë na sjell e nesërmja. Dhe kjo është gjëja që më pëlqen më shumë kur 
fillon një vit i ri. Unë jam plotësisht i lirë që të bëj atë që dua. Pavarësisht se çfarë ndodhi vitin e 
kaluar, apo edhe një vit më parë, apo edhe në dhjetë vitet e fundit, unë kam mundësinë që këtë vit të 
bëj çfarë kam vendosur në mendjen dhe në zemrën time. 
Mendoj që i vetmi faktor që na shtyn të gjithëve përpara, pavarësisht nga rrethanat, është shpresa. 
Shumë njerëz të mëdhenj kanë folur për shpresën. 

    Le të citoj vetëm disa prej tyre: 

    “Çdo gjë që është bërë në këtë botë është bërë nga shpresa.” 
    Martin Luther King

    “Nuk duhet ta lëmë frikën që të na pengojë në ndjekjen e shpresave tona.” 
    John F. Kennedy

    “Optimizmi është besim që të çon në arritje. Asgjë nuk mund të bëhet pa shpresë dhe pa besim.”   
    Hellen Keller 

    “Shpresa vepron në këto mënyra: ajo kërkon më të mirën tek njerëzit, në vend që ti bëjë jehonë të   
                   keqes; ajo zbulon çfarë mund të bëhet, në vend që të grindet për çfarë nuk mund të bëhet; ajo i shikon 
                                                          problemet, të mëdha apo të vogla, si mundësi; ajo të shtyn përpara, kur do të ishte më e lehtë të   
    braktisje; në vend të mallkimit të errësirës, ajo ndez qiririn për të parë” 
    Anonim

Më lejoni tu shtoj këtyre edhe disa mendime të mijat. Jeta është një përzierje kohësh të mira dhe të këqija, çastesh të lumtura dhe të 
dëshpëruara. Në një çast që ju jeni në një kohë të keqe, apo moment trishtimi, që ju krijon ndjenjën e të qenit gati për tu dorëzuar, mund të 
përkulni gjurin, por mos u thyeni. Bëni të pamundurën që situata të mos marrë vlerat më të mira prej jush.
Ju duhet të mbaheni, qoftë edhe tek një fije e hollë shprese, që me shumë punë dhe durim, ju mund t’ia dilni mbanë pavarësisht çfarë 
vështirësish ju kanë dalë përpara. Me shpresën për një të nesërme më të mirë, apo për një situatë më të mirë, gjërat nuk do të jenë aq keq sa ju 
duken. Keni parasysh se çfardo vështirësi që ju del përpara do ta keni më të lehtë ta përballoni nëse rezultati përfundimtar ja vlen. 
Kjo është po kaq e vërtetë edhe në FOREVER. Të gjithë neve ndeshim sfida, dështime dhe diziluzione. Ajo që me të vërtetë na dallon nga të 
tjerët dhe që na ndihmon të krijojmë madhështinë e vërtetë tek vetja dhe tek të tjerët është aftësia për të vazhduar të shpresojmë tek diçka më 
e mirë. Ne duhet të besojmë që objektivat tona janë të arritshme dhe se realizimi i tyre do të sjellë një ndryshim të vërtetë si në jetën tonë, po 
ashtu edhe në jetën e gjithë atyre njerëzve që ne ndikojmë me biznesin tonë – në familjet tona, tek ata që janë poshtë nesh, si dhe tek kolegët 
distributorë.
Le ta fillojmë këtë vit plotë me shpresë. Unë për vete jam i sigurtë që kështu do ta filloj. Kam besim se 2011 do të jetë viti më i mirë që kemi 
pasur në Forever. Pse besoj në këtë?  Sepse udhëtoj nëpër botë duke takuar me mijëra prej jush. E di se jeni grupi më i distributorëve që kemi 
patur ndonjëherë. Jeni vërtet të angazhuar dhe të vendosur  për të ndryshuar jetën tuaj, si dhe jetën e shumë të tjerëve. Le ti mbushim kështu 
faqet boshe të 2011-ës me më shumë përvojë dhe suksese, që do ti kujtojmë për shumë e shumë vite në të ardhmen.
Përgjithmonë i juaji,

Rex Maughan
Chairman of the Board & CEO
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Në shumë shtëpi është ngritur pema e Vitit të Ri, për të na kujtuar çastet e besimit, aromën e bakllavave të shijshme, 
por ndërkohë edhe fillimin e vitit të ri. Për foshnjat viti i ri do të thotë një botë e re, për fëmijët ca ditë pushime të 
shkollës, për ne të rriturit mundësi dhe sfida të reja. Një nga elementët më të rëndësishme të kësaj jete është siguria. 

Të mund të duam qetësi dhe mirëqënie për vete, për fëmijët dhe  të dashurit tanë, vetëm atëhere është e bukur kjo botë.
Sigurinë e çvendosim në njërin krah të peshores, por a e dimë sa na kushton kjo? A  kemi bërë gjithshka që të mund të jetojmë 
në qetësi, a kemi sakrifikuar një film serial,  që të mund të paguajmë rregullisht faturat tona? A kemi sakrifikuar të lëmë pa 
marrë pjesë në një „paradë yjesh” që të mund të blejmë disa veshje të bukura e të reja për familjen? A kemi dalë nga streha e 
ngrohtë për në rrugët e ftohta e me dëborë, që pastaj të mund të ulemi në veturën luksoze e të rehatshme? A ke brënda vetes 
aq rezistencë e vullnet, që të ecësh deri në fund në këtë rrugë të vështirë?
Këtu, në Forever, vetëm me shumë punë mund të marrësh shpërblimin e jashtzakonshëm, dhe kjo eshte gjë e mirë. Mund 
ta matësh veten! Mund ta dish sa i aftë je të rezistosh, të mbash angazhim, të durosh punën dhe të dish sa i do njerzit dhe 
shokët e tu. Nqse të gjitha këto i ke, atëhere do të kesh vërtet shumë dhurata. Ajo çështje që këtu në Forever as që ngrihet 
ndonjëherë është  ajo që a do ti marr të gjitha këto! Këtu ghithmonë dhe gjithçka të jepen saktësisht në dorë, qofshin transferta 
parash, dekorime e vlerësime.
2011 është viti i ripërtëritjes në Europë, në botë por edhe në Hungari. Le të jemi të gatshëm  që të mund të rinovohemi, në 
radhë të parë duke fituar sigurinë tek vetja, por sigurisht edhe tek mjedisi që na rrethon. Ai që e ka provuar një herë, se në 
çfarë mirëqënie dhe sa të shijon siguria e dhënë nga Foreveri, ai atë do ta dëshirojë gjithë jetën. Po ata që nuk e kanë ndjerë 
akoma? I kërkoni ata dhe bisedoni me ta se ç’do të thotë të jetosh sot në Hungari në siguri dhe në mirëqënie materiale. Duaje 
veten aq sa ti kesh dhënë vetes gjithshka, dhe në çdo çast, në çdo mendim tëndin përqëndrohu tek ata, që akoma nuk jetojnë 
ashtu si jeton ti apo si do të doje ti të jetonin dhe ndaji me ata këtë mundësi. Mësoi ata me durim, me besim. Bëni plane 
afatgjatë, planifikoje jetën tënde, sepse nuk është njëlloj, që vitet që të janë dhuruar, që jetën tënde, ta jetosh si ta jetosh apo 
ta jetosh në mënyrë cilësore.Mund ta jetosh edhe si skllav, nqse ke vendosur që të tjerët të ta drejtojnë jetën dhe të të paguajnë 
për punën tënde vetëm bukën e gojës, por mund të bëhesh drejtues i vetvetes, nqse do të mund të zgjedhësh lirinë. Jetën tënde 
mund ta jetosh edhe me shijen e lirisë! Gjithkush e dëshiron lirinë dhe sigurinë. Paçi forcë dhe rezistencë që të mund ta bëni 
këtë hap. Për këtë ju uroj shumë suksese e lumturi dhe një vit të ri të mrekullueshëm 2011!

Përpara Forever!

Dr. Milesz Sándor
Drejtor i Pergjithshëm
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Në fillimin e Vitit të Ri



Ishte vit i vështirë apo i lehtë 2010-ta? Interesante është ajo që ndërtuesit e vërtetë të rrjeteve as që i dëgjojnë pyetje të tilla. 
Sepse viti është i atillë  siç e bëjmë ne vetë. Edhe më përpara ka patur periudha sfidash të mëdha, para 10 vjetësh, para 5 
vjetësh…por kudo ku kemi hedhur këmbën në ketë vend nuk ka patur drejtim tjetër veçse në ngjitje , dhe është e vertetë 

sepse nqse besojmë në një gjë , aq më e lehtë bëhet ajo.Festimi i krishtlindjeve në Forever na jep energji të mjaftueshme për 
çdo vit  të ri, për çdo muaj të parë të tij.
Kur me pjesmarrësit po kalonim drejt portës së hyrjes, në fillim dukej si diçka misterioze nga ngjyrat e shumta të kuqe.Dukej 
në veshje, në dekoracion, në buqetat e luleve, dhe pastaj kur edhe brirzat në kokën e drejtuesve të programit atëhrë e shohim 

vërtet se kemi ardhur në festën e e gëzuar të krishtlindjeve.
Tek pjesmarrsit në festë duken më shumë se zakonisht fëmijë, por edhe të rritur. Por edhe të vegjlit më 

shumë se programi i fëmijve i tërheq skena se atje diçka presin. Të rriturit tashmë e dinë , 
se edhe fëmijët do ti thërrasin në skenë për tu dhënë dhuratat dhe qeskat me sheqerka. 
Por në fillim treshja ëngjëllore me Diána Biróm, Tünde Hajcsik dhe Pátricia Rusák 
me kostumet e çuditshme, u drejtohet të rriturve. Sot gjithshka është pak ndryshe. 
Himni i Foreverit me qëndrat e zërit të reja, shoqërohet live nga grupi  Android ku 
Lajos Turi Lui këndon bashkë me gjithë anëtarët e Klubit të Presidentit, madje 
kënga shoqërohet edhe nga gjithë publiku. Duhet të dëgjohet deri në Amerikë „Oh 
, Happy Day”, të filmuar në mënyrë cilësore me HD do ta shikojnë edhe drejtuesit 
e firmës në Amerikë se çfarë dite e lumtur është në Budapest.

Budapest, 18.12.2010



Festë në Forever. Fjalë formim interesant, e kur 
nuk ka qënë e tillë? Herën e fundit titulluam 
Diamantët, që padyshim ishte festa e festave, 
ajo ishte Dita e Suksesit e pergjithshme. Ai që 
tashmë ka hypur në skenë si i kualifikuar, këtë e di. 
Megjithatë rasti i Dhjetorit ishte diçka tjetër: 
mbyllëm sëbashku vitin 2010

Dhe vërtet s’ka si të mos jetë e tillë, kur për këtë punon një skuadër e tërë, me në krye Dr.Milesz Sándor, falë të cilit, 
„skuadra hungareze ecën në krye të Europës”- thonë drejtuesit e kompanisë.
Shtëpia është mbushur plot, na konfirmon me fjalët e para Drejtori i Pergjithshëm, dhe pastaj thekson se tash u bënë 
15 vjet „që Forever Living nga shkelur në tokën hungareze”. Që nga ajo kohë shumë e shumë ton Aloe Vera Gel kemi 
konsumuar ,duke bë një punë të jashtzakonshme për jetën, shëndetin dhe të ardhmen tonë”- thotë Dr. Milesz, pastaj 
me gjysëm shaka nënvizon: paletave të produkteve tona tani i mungon vetëm elixiri i jetës së perjetshme!”
Por sa më shpejt do ta kemi edhe atë, do të na përgjigjet edhe „vëllai i vogël”. Dr Milesz premton para publikut 
pjesmarrës se në 2011 do të botojë librin „Aloe Vera, bima medicinale më popullore e shekullit 21”Betimin e bërë 
para disa mijra dëshmitarëve e presim në vjeshtë. Edhe deri atëhere, është me interes që këto njohuri tu trasmetohen të 

tjerëve, sepse kjo është e ardhmja e këtij vendi, dhe e kësaj bote, ndërsa thesaret e tyre janë 
fëmijët tanë- thekson Sándor.
Dr. Edit Révész Siklosné - Soaring Menaxhere na tregon se çfarë mund të bëjmë qysh tash 
që fëmijët ti drejtojmë në një mënyrë jete të shëndetshme.
Konsulentja mjeke, jashtzakonisht praktike, duke u futur deri në detaje, na tregon se se si 
duhet të kemi kujdes ndaj faktorëve dëmtues të mjedisit dhe si mund të forcojmë sistemin e 
imunitetit të fëmijve tanë, dhe nëpërmjet kësaj ti ruajmë ata nga efektet e dëmshme.

 Fjala vjen tek produktet më të mira mbrojtse të imunitetit si: vitaminat, antibiotikët 
natyror, bimët medicinale. 



Megjithse sistemi imun i fëmijve parimisht vepron 
ashtu si edhe  yni, nuk bëjmë keq që ti perkrahim 
ata me një përkujdesje personale. Për këtë ti 
informojmë drejtpërsëdrejti për rezultatet më të 
freskëta studimore. Dhe ajo e mbyll me një urim 
festiv: „Në vënd të dhuratave të shtrenjta, që disa 
herë nuk u tregojnë asgjë, të gjithë juve ju uroj 
një trup të shëndoshë, një shpirt të mirë brënda 
zemrës, një bashkëjetesë familjare plot dashuri”.
Para se të jepen distiktivët e Supervizorëve dhe 
Asistent Menaxherëve, përgatitet një dhuratë 
befasuese: hidhet shorti për telefonin e provuar 
si debutim në rrjetin telefonik FLP, Drejtori i 
Pergjithshë në prezencë të noterit thërret numurin 
telefonik FLP të përzgjedhur, dhe nqse i thirruri 
eshte prezent në sallë, atëhere fitorja do të jetë 
e tija: së pari një darkë në restorantin Foleja e 
shqiponjave, pastaj do të vijojnë edhe dhurata më 
të çmuara sipas pikave të mëtejshme të programit.  

Tash dhurata më e çmuar për supervizorët dhe 
asistent menaxherët eshte shtërngimi i duarve me 
drejtuesit e firmës, për një kohë skena është e tyre. 
Pastaj vazhdojnë fëmijët, që mund të jenë 
menaxherët e ardhshëm. Dr Terézia Samu dhe 
András Bruckner- Soaring Menaxherë, gjatë 
gjithë dhjetë vjetëve presin në skenë fëmijët. 
Sikurse thotë Terézia, „jeta atëhere është e mirë 
kur pas nesh mbetet dikush”, sepse trashëgimninë 
tonë shpirtërore pasardhësit tanë e çojnë më tej.
Si do të jenë ata, kjo varet nga ne- thotë jmjekja 
konsulente, dhe pastaj pyet fëmijët se çfarë 
produktesh konsumojnë rregullisht. „Mjaltë, 
propolis, Kids, Vitaminë C, Aloe me pjeshkë, Aloe 
me boronicë,  vaj peshku… jehojnë përgjigjet e 
tyre, herë herë  duke i ngatërruar, e herë herë të 
pasigurtë për emrat e produkteve, por s’ka gjë, do 
të rriten e do ti mësojnë, ndërsa Plaku i Vitit të Ri 
nuk bën dallime, ai ka dhurata për të gjithë.



Të gjithë tashmë e kanë dëgjuar justifikimin: „ju e 
keni pasur më të lehtë, se ju e keni filluar të parët”. 
Këtyre thenieve kundërpërgjigjen ua jep fjala e mbajtur 
nga Rozália Maczó.Menaxherja ka vetëm një vit që 
ka filluar ndërtimin e rrjetit dhe thekson se tani na 
ofrohen më shumë mundësi se në fillim.”tani po vjen 
vala e tretë.Shumë të rinj presin tu japim objektivat 
e tyre për jetën, ndërsa ne me një ndjenjë edhe më të 
lartë mund tu trgojmë atyre se mund të jetohet edhe 
ndryshe.”- thotë Rozy dhe pastaj me perllogaritje të 
detajuara na argumenton fjalën e saj kun ë sajë të 
çmimeve NDP në krahasim me vitin e shkuar tani 
mund të fitohet 10 herë më shumë. 
Në FLP shpërblehen edhe talentet. I vjen fundi garës 
vjetore dhe serisë të studimit të talenteve të Yjeve të FLP. 
Një kërcim nga Anita Reiberger, pastaj një këngë nga 
Évi Sári, dhe zhuria ka vendosur (por rezulatet u dhanë 
vetëm në fund të ditës jepen nga drejtuesi i programit  
Zsolt Frenkó. Dhe si për ti dhënë diçka publikut, më 

parë Zoltán Mága, Gabriella Berkes, dhe Zsolt Frenkó 
japin një  program më vehte, pastaj grupi vogël duke u 
kompletuar me anëtarët e tjerë të zhurisë, me Károly 
Horváth, Attila Pataky, Ákos Tihanyi  këndojnë 
këngën me titull „Prandaj i kemi miqtë e mirë”- Tashmë 
ndizen dritat vezulluese të pemës të krishtlindjeve.
Sot çdo demostrim i Conquistadorëve dhe menaxherëve 
të rinj bëhet me melodinë e krishtlindjeve, pastaj 
Anikó Kardos merr mikrofonin.Sikurse shprehet , jo 
për modesti fallco, por nuk është ësuar me këto, për 
rezultatet e periudhës së shkuar, ajo falnderon edhe ata 
që e ndihmuan, sepse duhet shumë durim. Duke u 
larguar ajo përshëndet „U bëfshi diamantë!”… 
Pastaj e merr fjalën, e njohura e skenës Hajnalka Senk- 
Soaring Menaxhere që bëri bilancin se si përfundoi ky  vit.  
Ajo personalisht ka të drejtë: „një vlerësim të tillë kurrë nuk 
e kam patur në vëndin e punës” - thotë ajo, pastaj ua bën 
të njohur edhe „të rinjve”  duke rreshtuar „të ardhurat e 
panumurta në natyrë”, të cilat nuk merren si dhuratë, por 



si një shpërblim i ligjshëm pë distributorin.
Pastaj ndarja e fitimit Profit Share, udhëtimet, 
trainimet profesionale, programi stimulues i 
makinës… që janë elementë të një sistemi motivimi 

real e të planifikuar mirë, të cilat i kanë provuar 
shumë ashtu si edhe Hajnalkës pas shumë 
provash të fatit „ me këtë biznes i ra 
llotoja  e madhe” .
Mendimet e Diamant-Zafir Menaxherir 

Róbert Varga janë koncize. E shkuara, 
e tanishmja dhe e ardhmja e FLP- 
e ka titullin biseda e tij. Prej tij 
mësojmë historinë e perbashkët 
të Róbit dhe të firmës, jo vetëm 
për këtë vit, por më gjatë. Firma 
eshtë zhvilluar kaq shumë sa 
bashkbiseduesi arrin të kontaktojë 
edhe nga një kabinë telefonike. 
Sot realizohet lehtë blerja e 
produkteve, rrjet telefonik 

i firmës, projektor, përdorim i internetit, po të 
përmendim vetëm disa nga lehtësirat,  ndihmojnë 
punën edhe në mënyrë të pavarur të 8000 mjekëve 
specialistë. Duhet sqaruar që në fillim –thotë 
Róbi – se „Aloe është bërë evidente”, që në situatën 
ndërkombtare financiare të sotme e konsideron si 
një trampolin, mbasi „janë 600 000 vetë që kërkojnë 
sponsor në biznesin e FLP, dhe po bëhet rindarja 
e tregjeve”. Si mbyllje falënderon ata që e kanë 
ndihmuar , pastaj prezanton librin e shkruar për 
këtë. Prova më shumë se kaq ndofta nuk duhen për 
mundësitë që ofron FLP-ja,
Përsëri shorti telefonik, ku si dhuratë do të ketë 
një udhëtim luksi 7 ditor vet i dytë në Turqi dhe 
në Kenia, por nuk shkon lehtë, sepse dikush është 
larguar para kohe nga Dita e Suksesit dhe kështu 
humbi dhe shansin sepse Drejtori i Pergjithshëm 
quan fitues vetëm atë që pergjigjet brënda stadiumit 
Arena. Dr Milesz, krahas fituesve me fat, ju uron të 
gjithë distributorëve të FLP, Bekuar festat!  Dhe s’ka 



dyshim duhet të jemi prezent, në çfardo kuptimi, 
kur njeriu ëndërron një jetë të re. Jozsef Szabó, ai 
që pa i pari në Hungari në ëndërr Aloen, tashmë 
ësht Zafir Menaxher.Risjell në kujtesë rrugën e 
gjatë, duke filluar nga koha kur u takua për herë 
të parë me Rex Maughan. „Ky biznes nuk do 
të funksiononte nqse nuk do të ishin njerzit që 
përfaqsojnë vlerat ashtu si edhe unë në kohën 
time. Janë ata që e dinë, se ja vlen të jetosh me 
ndershmëri dhe pastërti.Ky grup produktesh 
nuk është gjë tjetër, si një media ndërmjetëse e 
çuditshme ndërmjet njerzve, dhe personalitet do 
të bëhet ai që vendos , do të vijnë  me ne të tjerët 
apo jo”.- thotë themeluesi, nga zemra e të cilit 
shprehet edhe ajo se me sa kënaqsi e priti: po 
paraqitet brezi i ri i cili do të marrë edhe stafetën 
e përditshme. Mos u mërzitni thotë ai ”unë nuk 
betohem që unë do të jem më i miri, por që këtë 
do ta përfaqsoj sipas aftësive të mija më të mira. 
Edhe një herë po ta filloj, po atë do të bëj deri në 

fund.” – nënvizon Jozsef Szabó, por shikimi tek 
e shkuara atëhere ka kuptim kur sytë i kthejmë 
nga viti që vjen dhe më poshtë vazhdon „S’ka 
rëndësi nga ke ardhur dhe çfarë ke bërë deri 
tani. Nqse bashkohesh me ne , kape 
mundësinë, që të ndryshosh dhe 
prej diamantit të pagdhendur do 
të kesh një xhevair të vërtetë.”
Sipas traditës si pikë e 
fundit e programit 
vazhdon kualifikimi i 
asistent supervizorëve, 
por para kësaj Dr Milesz 
Sandor thërret në skenë 
ekipin, punonjësit 
e FLP Hungari dhe 
Phőnix Budapest, duke 
i falnderuar për punën e 
përkushtuar gjatë gjithë 
vitit.

Fituesit e çmimeve të konkursit të talenteve Yje të FLP
Kategoria këngë e muzikë:Vëndi i I-rë: HungaricumVëndi i II-të: Évi SáriKategoria baletit:Vëndi i I-rë: Anita RiebergerVëndi i II-të: Starlight Dance CompanyÇmime të veçanta: Ádám Sólya, Istvánné Réhm, Ildikó Tas Fituesit në vartësi të çmimit do të kenë: 

Darkë ekskluzive në Restorantin Foleja e Shqiponjave 
(Sasfészek) , wellness në weekend në kështjellën e Szirákut , dhënie koncerti, mundësi të prodhimit të CD  



Çdo ditëlindje është një ditë e shënuar, por nqse sukseset dhe miqësinë 
tonë i kujtojmë si simbole të saj, objektivat na duken më afër, e tanishmja 
dhe e ardhmja bëhen më të bukura. Të gjithë ata që janë prezent i     

rrëmben fryma e gëzuar dhe pa mjegullnajë, dhe  kjo energji pozitive si orientues 
na tergon të gjithëve rrugën drejt objektivit përfundimtar, - drejt suksesit. Vitin që 
shkoi me rastin e ditëlindjes të firmës hapëm zyrën e re në Rjeka, duke kontribuar 
në përmirësimin  e kushteve të punës të rrjetit që vepron në atë qytet dhe 
rrethinat e tij, sepse pa asnjë përjashtim kolegët tanë në bazë të rezultateve të tyre e 
meritonin  këtë.
Me këtë rast do të doja të falënderoja personelin teknik dhe bashkëpunëtorët e 
tyre në televizionin e FLP Hungari  për ndihmën që dhanë për organizimin dhe 
mbështetjen teknike në aktivitetin e krijimit të FLP Kroaci.
Në Hotel Adriatik të Abbazia-s bashkë me ditën e krijimit u festua Dita e 
Suksesit- ku me prezencën e tij nderoi Dr Sándor Milesz - Drejtor i Përgjithshëm 
për Hungarinë dhe Ballkanin. 
Drejtues të Ditës të Suksesit ishin Sonja dhe Zlatko Jurović - Senior Menaxherë 
të Rjekës, të cilët kanë shtrirë krahun për tu bërë Soaring Menaxherë. Suksesi 
i tyre qëndron në atë që ata kanë punuar njëlloj si me ata me mendim pozitiv 
ashtu edhe me ata që kanë qënë të lëkundur, duke qënë në gjendje të motivojnë 
edhe këta të fundit. Sonja dhe Zlatko përshëndetën të gjithë me rastin e ditës 

Tashmë 11 vjeT më parë u hap zyrTarishT 
zyra e FLp në Kroaci. një rrugë Të gjaTë 
Kemi Lënë pas. BashKë u zhviLLuam, 
mësuam, u miqësuam, u gëzuam për 
suKseseT e njeri TjeTriT dhe ndihmuam 
e nxiTëm njeri TjeTrin.pas 11 vjeTësh 
me Forcë Të pandryshueshme jemi në 
miqësi dhe  duKe mësuar nga njeri 
TjeTri. muaji TeTor Ka një rëndësi Të 
veçanTë në jeTën e FLp Kroaci. Le Të 
KThehemi 11 vjeT pas në mendime, në 
hapjen FesTive Të FLp në hoTeL sheraTon 
Të zagreBiT. pas Kënaqsisë dhe 
FrymëzimiT FiLLesTar me Kohë na hyri 
dëshira  e ecjes përpara.

Dita e suksesit dhe ditëlindja 

e FLP Kroaci 6.11.2010



të krijimit të FLP , falnderuan miqtë dhe 
bashkëpunëtorët dhe pastaj ftuan në skenë 
Drejtorin Rajonal të Kroacisë – që tashmë 
prej 11 vjetësh drejton me sukses FLP 
Kroaci, dhe i cili vetëm duke punuar në 
FLP për punën dhe zellin e tij ka marrë 
vlerësimin e vërtetë.Në veprimtarinë e tij 
ka që shumë i sukseshëm edhe si ndërtues 
rrjetesh, duke arritur Senior Menaxher. 
Mr.sc László Molnár – duke u ngjitur në 
skenë- shprehu kredon e tij sipas të cilës 
„jetojmë nga FLP dhe për FLP.”
Falnderime shprehu ai për Ágnes Krizsó, 
e cila ngriti dhe nisi për udhëtim skuadrën 
e Fiumes, Dr. Albert Keresztényin  dhe 
tërë skuadrës të tij , që po kryejnë një punë 
të shkëlqyer në Rjeka , në Istria dhe në 
rivierën e Kvarnerit. Gjatë bisedës të tij ai 
bëri të njohura rregullat e reja të sistemit 
të risponsorizimit, qëllimi i të cilave është 
zgjimi i distributorëve që kanë rënë në 
gjumë.
Zoti Drejtor Molnár ftoi në skenë 
vizionarin e madh të FLP, njeriun që guxoi 
të ëndërronte dhe të parashikonte atë që 
për ne dukej e largët dhe e paarritshme.
Falë atij ne u bëmë të parët në Europë dhe 
të tretët në botë-ai është Dr Sándor Milesz. 

Dr Milesz përshëndeti me rastin e ditës të 
lindjes të FLP Kroaci, duke falënderuar 
për punën e bërë në 11 vjetët që shkuan.
Një skuadër futbolli përbëhet nga 11 
pjestarë.Të gjithë jemi anëtarë të njëllojtë 
të skuadrës. Tashmë vetëm një çikë na 
pengon, që të bëhemi edhe më të fortë në 
rajon. Kjo varet pikërisht nga ne, në atë që 
duhet të ndryshojmë. Koha kalon, ndërsa 
ne duhet të bëjmë më shumë për të qënë 
të gëzuar. „A e keni caktuar tashmë rrugën 
tuaj? Mund të bëheshit edhe më të mirë, 
duke u bërë pjesë e skuadrës.Do të doja ta 
udhëhiqja në fitore këtë skuadër kroate, ku 
ju të jeni udhëheqësit e saj, ndiqni ata në 
rrugën e filluar nga ne - mbylli fjalën e tij 
Dr. Milesz.
Nqse dikush i ofron mundësitë e biznesit 
atij që nuk di gjë fare për MLM, ai i ka të 
vështira gjërat.Gjithshka duhet ta bëjë vetë, 
duhet ti provojë gjërat, të cilat nuk ka me se 
ti mbështesë. Këtë e ka kaluar edhe njeriu 
që solli 11 vjet më parë FLP në Kroaci. 
Në Kroaci nuk kishte as zyrë, as produkte 
, as lektorë, asgjë prej gjëje.Vetëm ai ishte. 
Dhe për të sakrifikoi personin e tij, që të 
bëhej motori i gjithë atyre që e besuan në 
Kroaci. Parrulla e tij ishte: Forca Fiume. E 

gjithë skuadra e ndoqi atë, dhe ai gjithmonë 
ishte në dispozicion të tyre. Ky ishte Dr 
Albert Keresztényi. Ai shpreh falnderime 15 
pjestarëve të skuadrës që udhëheqin shumë 
të tjerë. Këtë skuadër e përbëjnë: familjet 
Stilin, Jurović, Pavletić, Golubović, 
Korenić, Miljak, Draščić, Lesinger, 
Iskra, Grbac, Žantev, Petrović, Banić 
dhe  Badurina. Ndiqni ata bën thirrje 
mesazhi i Z.Albert. Pastaj Alberti vazhdon 
bisedën me temë mjekësore duke trajtuar 
lidhjen e produkteve të FLP me fëmijët, me 
problemet e mbetjes me barrë, periudhën e 
barrës dhe çështjet e foshnjës.
Në ekspozetë e paraqitura gjejmë produktet 
që u përgjigjen të gjitha periudhave.
Dr. Branka Molnar Stantić drejtoi 
bllokun që bënte fjalë për përvojën e 
konsumatorëve. Në këto biseda u vlerësuan 
sinjalizimet që vijnë nga konsumatorët, 
ku për të cilat duhen specialistë- mjek që 
tu tregojë avantazhet e këtyre preparateve. 
Ndoshta Dr. Molnár e njeh më mirë 
mekanizmin e efektit të preparateve tona, 
dhe me njohuritë dhe këshillat e tij thelloi 
njohuritë tona, i plotësoi ato me përvojat 
tona, të cilat distributorët konsumatorë i 
ndanë me ne. 

Dita e suksesit dhe ditëlindja 

e FLP Kroaci



Pas kësaj vazhdoi demostrimi i kandidateve 
të konkursit të bukurisë për titullin Miss 
Sonya e Kroacisë. Shtatë vajza me bukuri 
prrallore demostruan me rroba mbrëmjeje 
ceremoniale dhe me makiazhin Sonya. 
Zhuria e përbërë nga Ágnes Krizsó, Andrej 
Kepe, Branislav Rajić dhe Dr. Slavko 
Paleksić e patën të vështirë të zgjidhnin 3 
më të bukurat. 
Mjekja e re nga Bjelina, Sanja Ljubojević-
Milovanović falnderoi për ndihmën e 
sponsorave dhe për mikpritjen kroate dhe 
pastaj foli për kozmetikën e e bukurisë 
Sonya. Shpesh nënvleftësojmë kujdesin për 
lëkurën, kur lëkura përbën vijën kufitare 
midis pamjes së jashtme dhe organeve të 
brëndshme të trupit. Ajo ,se sa plakemi 
varet nga raporti i brëndshëm dhe i jashtëm 
me lëkurën. Xhelet tanë janë jashtzakonisht 
të mirë, plotsuesit tanë ushqimore freskojnë 
dhe ushqejnë, ndërsa kozmetika jonë 
përgatitet nga lëndë me bazë bimore 
dhe nuk ka lëndë inerte apo aromatizus 
të tepërt. Pas kësaj hyrje të shkurtër Dr. 
Milovanović prezantoi  lektoren pasuese 
të Sonya Show, valltaren e re popullore, 
Menaxheren  Szilvia Széplaki, e cila bashkë 
me katë valltare të tjera, na tregoi se si me 
sa pak ndihmë mund të bëhemi të tilla, 
si yje kinemaje. Me pak vëmendje dhe 
përkujdesje  dhe me produktet e FLP mund 
të arrijmë rezultate maksimale. Shampon, 
kremërat dhe makiazhet , të gjitha i sjell 
FLP, ndërsa specialistët e kozmetikës 
ndihmojnë me këshillat e tyre. 

Soaring Menaxherja Diana Biró spjegoi cilat 
janë ëndërrat e saj. Pak më e guximshme 
se sa do të guxonin të ëndërronin shumica. 
Fton në skenë kozmetistët dhe masazhierët 
që bëjnë prezantimin e dy modeleve , pastaj 
vazhdojnë kozmetistet dhe parukieret që 
duke bërë çudira të verteta, magjepsin me 
modelet e yjeve. Duke u larguar nga skena, 
Diana premton se edhe në të ardhmen do të 
vijë në Kroaci, me akoma edhe më shumë 
këshilla. Prezantoi gjithashtu menaxheren 
Borbálá Székely e cila u shpreh se çdo 
grua mund të bëhet star në jetën e vet. Për 
këtë nuk duhet gjë tjetër, përveçse pak bërje 
të mirë flokësh, pak makiazh dhe diçka 
që ta ndihmojë nga brënda organizmit.
Të afrojmë rreth vetes njerëz që i duam, 
të lozim sport, dhe të mbajmë qëndrim 
pozitiv! 
Pastaj vazhdoi anëtarja e perhershme e 
Klubit të Sundimtarëve, Dr Adrienn 
Rokonay. Na bën të ditur se pas  
plotësuesve dietikë, filloi kremrat dhe 
kozmetikën Sonya. Brënda një kohe të 
shkurtër arriti rezultate spektakolare, që i 
forcoi besimin në vetvete. Gjithnjë e më 
tepër gratë kërkojnë kozmetikën bimore, 
dhe këtë ua ofron atyre FLP-ja. 
Po cili është stili i jetës të Diamantit- këtë na 
i tregon Stevan Lomjanski. Ai ka provuar 
dhe po bën jetën e Diamantit. Stevan 
Lomjanski  përshëndet të gjithë pjesmarrësit 
– valltarë , valltare e lektorë, që çfaqen të 
bukur e të lumtur. Çdo grua mund të jetë 
e sukseshme njëlloj si në profesionin e saj 

ashtu edhe në ndërtimin e rrjeteve. Prova 
më e mirë jeni ju, sa shumë mundësi ju 
ofron FLP. Të gjithë synojmë që sa më 
tej shkojmë aq më të rinuar të shfaqemi. 
Sot shumë pare qarkullon në industrinë 
kozmetike, por edhe kozmetika jonë bimore 
dhe plotsuesit tanë ushqimorë janë të 
persosur. 
Eduard Badurina, është menaxheri më i ri 
i Kroacisë. Me partneren e tij Tea, zgjodhën 
këtë jetë mbasi zbuluan shpejtë mundësitë 
që fshiheshin në të. Midis pozicionit të 
menaxherit të një firme prestigjioze dhe 
FLP , at zgjodhën FLP. Ai tregoi se si mori 
vendimin , si u bënë sponsor të sukseshëm 
nga Nedjeljko ,me ndihmën e sponsorve të 
linjës së sipërme Sonja dhe Zlatko Jurović. 
Dhe për të nuk ka ndalesë, e ardhmja e tij 
është qielli me yje. 
Menaxheri Ivan Lesinger gjithë jetën e 
tij ua ka kushtuar bimëve. Ai është autor i 
disa librave, i ftuar i shpeshtë i programeve 
radiotelevizive. Ivani pas kësaj u angazhua 
në marketing, na drejtoi ne në këtë biznes, 
si të bëjmë punën, si të ndjekim sponsorit 
tanë dhe si tua trasmetojmë mësimet 
bashkpunëtorëve tanë më poshtë. „ Bëhuni 
këshilltarë dhe jo lektorë- thotë ai”. Gjejini 
edhe ju qëllimet dhe motivimet tuaja në 
FLP”. Kur do ti gjeni, nqse nuk i gjeni sot, 
dhe kush do ti gjejë nqse nuk i gjeni ju” e 
perfundon fjalën e tij Z. Leisinger. 
Pas kësaj vazhdon titullimi i supervizorëve, 
asistent menaxherëve, menaxherëve dhe 
Sundimtarëve . Qe gjë e bukur që pas një 



kohe të shikoje përsëri të mushur plot 
skenën me të kualifikuar, që arritën këtë 
nderim, dhe që simbolin e vlerësimit të tyre  
ta merrnin personalisht nga dora e 
Dr Sándor Milesz. 
Sonja dhe Zlatko prezantuan sponsorit 
e tyre Maja dhe Tihomir Stilin. Ata 
na spjegojnë se mund të ndërtosh një 
skuadër të sukseshme, sepse ata janë 
fitimtarë. Na treguan se si e filluan dhe 
si e vazhduan rrugën e tyre plot pasiguri. 
Në fillim pasiguri, pastaj investim i një 
pune të madhe dhe përfundimisht arritje 
e objektivave. Eshte e pamundur pa 
reformuar veten, sepse faktori më i madh që 
pengon jemi ne vetë. „Nqse mund vetveten- 
atëhere ke hyrë në rrugë të drejtë!” - thonë 
ata dhe nuk e kanë gabim. Në bazë të FLP 
ndryshoi jeta e tyre. 
Lektori tjetër është i angazhuar me biznesin 
e FLP që prej 10 vjetësh. Gjithmonë ka 
sulmuar për atë që i ka ofruar FLP. Eshtë një 
figurë kyçe, dhe si mund të bëhet kushdo 
ashtu- na i spjegon në fjalën e vet Jadranka 
Kraljić Pavletić. Mos është vallë njeriu kyç 
ai që mban kyçin?. Apo më shumë është ai 
që guxon më shumë…të hapë…veteveten? 
„Nqse mbylleni në vetvete, në mendimet 
tuaja, askush nuk mund tju ndihmojë, 
gjithshka varet nga ju vetë. Merrni pranë 
vetes atë që u përket nga thesari i FLP. 
Hapeni veten!” – thotë mesazhi i Jadrankës
Tek lektori që pasoi u fiksuam në mënyrë të 
vecantë, mbasi në takimin e menaxherëve 
gjithnjë ka përforcuar skuadrën kroate të 

futbollit. István Tóth nuk kërkoi skuadrën 
më të fortë, por ai u kap tek ata që kishin 
nevojë për ndihmën e tij. Puna e tij e tillë ka 
qënë, gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar.
István Tóth – Soaring menaxher na bëri të 
njohur mundësitë e reja të fitimit nëpërmjet 
çmimeve të distributorit të ri (NDP). Këto 
janë mundësi fitimi financiar për atë që 
sapo ka filluar ndërtimin e rrjetit. Sa kohë 
i kemi kushtuar, sa njerëz kemi thirrur, po 
cili ishte rezultati? Po fitimi mesatar mujor. 
Gati disa orë në ditë, disa ditë në javë. Po 
çfarë na pengon që të marrim paratë që na 
ofrohen? Shfrytëzoni mundësitë. Bëni më 
të lumtur veten dhe bashkëpunëtorët që ju 
ndjekin juve. 
Jepet rezultati i konkursit Miss Sonya 
Kroaci për në finalen e Hungarisë. Vendin 
tonë do ta përfaqësojë fituesja, e cila 
shoqërohet nga shoqërueset e Misseve 
Mariana dhe Petra. Përshëndetje!
Ágnes Krizsó, Zafir Menaxhere, krijoi 
rrjetin e Rjekës. Krahas doktor Albert 
Kerestenyit është ajo që bëri linja e Rjekës të 
jetë linja më e fuqishme në gjithë Kroacinë. 
“Kroacia është atdheu im” shprehet ajo me 
fjalë të ngrohta. Ágnes gjithmonë ka pasur 
ëndrra, por i duheshin njerëz të tillë, që ta 
përkrahnin në realizimin e këtyre ëndrrave. 
“Dashuria dhe shikimi i lumtur është 
dhurata më e madhe.”
Vazhdon diamanti i parë i rajonit tonë, 
zonja më e suksesshme FLP-së. Ajo ndërtoi 
biznesin e saj në një vend të tillë, ku situata 
ekonomike ishte më e keqja se në çdo 

vend tjetër, por asnjë gjë nuk mundi ta 
ndalonte. Si mund të bëhemi menaxherë, 
si mund të realizojmë pavarësinë financiare, 
si të planifikojmë dhe të rrisim cilësitë 
tona, pyet ajo dhe pastaj përgjigjet: 
“shmangini njerëzit që kanë në majë të 
gjuhës justifikimet, me ata veçse humbisni 
energjitë. Sepse në FLP duhet një punë 
shumë e madhe, por ajo edhe të shijon. Të 
punojmë më shpesh dhe më shpejtë me 
të tjerët.” Ajo jep recetën më të thjeshtë të 
suksesit. “Kini besim tek vetja! U besoni 
sponsorëve dhe bashkëpunëtorëve tuaj dhe 
do të keni sukses!”
Në fund të festës László Molnár thirri 
në skenë lektorët dhe i falënderoi ata për 
punën e tyre. Prezantoi bashkëpunëtorët 
e zyrës së FLP-së në Zagreb, si dhe i 
falënderoi ata për punën plotë sakrifica. 
Në përfundim të aktivitetit Drejtori 
Rajonal u dorëzoi distinktivët 
bashkëpunëtorëve të kualifikuar si asistentë 
supervizorë, duke u nisur me këtë për një 
rrugë edhe më të suksesshme. Skena u 
mbush me fytyra të reja të rinjsh, të cilët 
me praninë e tyre e bënë më të veçantë këtë 
ditë. Miqësia jonë vazhdoi me darkën në 
restorantin e Hotel Adriatikut, e shoqëruar 
dhe muzikë e valle. 
Deri në takimin e 26 Shkurtit në Rjeka, ju 
dërgojmë përshëndetjet tona duke i uruar 
kujtëdo suksese në punën e tij. 

mr. sc. László molnár
drejtori rajonal i Kroacisë 



Ju , besoj i keni kërkuar me vetëdije 
mundësitë e MLM?
Attila:  Ashtu është.ky është një vendim 
i marrë nga ne. Në bazë të një pervoje 14 
vjeçare në punë në rrjete, ne zgjodhëm 
Foreverin. Pikpamja kryesore qe gama e 
produkteve dhe plani i marketingut të FLP. 
U ulëm të bisedonim me Miklos Bérkics 
dhe pastaj ramë dakort edhe me Drejtorin 
Operativ të Europës Péter Lenkey: vallë a 
përshtatet strategjia jonë me konceptin e FLP. 

Marrëveshja juaj reciprokisht mund tju 
jetë dukur një biznes i mirë. Ju tashmë 
kishit ndërtuar një nga rrjetet më të 
mëdhenj në botë.  
Attila:  Kishim ndërtuar një rrjet në një 
firmë tjetër multi-level në Ukrainë, Rusi 
dhe Rumani, pra kishim edhe një përvojë 
të bollshme. 

Rezultat shumë i mirë, megjithatë ju 
desh të ndryshonit. Pse?    
Attila:  Në fakt për këtë nuk mund të 
përgjigjemi. 

Duket që kishte të ardhura të fuqishme… 
Attila:  Po, bëhet fjalë për të ardhura mujore 
mbi 10 milion forinta, që nga njëri çast 

në tjetrin i humbisnim, kur u tërhoqëm 
mënjanë.Atëhere objektivi ynë ishte i 
thjeshtë: të ndërtojmë edhe një herë një 
rrjet të paktën po aq të madh  por me një 
firmë të tillë ku cilësia e produkteve të ishte 
e padiskutueshme dhe ku mund të sillnim 
ndryshime cilësore në jetën e njerzve. E 
dinim se çfarë donim, por edhe atë se si 
mund ta arrinim, dhe për mbështetjen e 
sigurtë të FLP dhe të Miklos Berkics si 
sponsori ynë. 

Sikurse i premtove vetes, gjatë 2 
vjetëve u bëtë distributorët me rrjetin 
më të madh në Rusi dhe Kazakistan, 
ndërsa këtë rezultat prisni në fund të 
vitit edhe në Ukrainë.Erdhën me ju 
anëtarët e rrjetit të mëparshëm? 
Kati: Jo, nuk sollëm askënd, gjithshka e 
ndërtuam nga e para, dhe bashkëpunuam 
vetëm me ata njerëz që na kërkuan. 

Foreveri ju realizoi shpresat që patët 
tek ajo? 

Kati: Shumë, personalisht dhe 
familiarisht shumë më tepër se sa ishim 
mësuar. këtu e vlerësojnë distributorin, 
jo thjesht si një numur kodik në 
sistemin kompjuterik . Ndërsa cilësia e 
produkteve është mahnitëse dhe efekti i 
tyre pozitiv shikohet shpejt.

Që në 6 mujorin e parë ju realizuat 5000 
pikë duke u bërë absolut për çdo rekord, 
dhe keni arritur një xhiro mujore mbi 
10 000 pikë! Dhe në botë u bëtë më të 
shpejtët që për 2 vjet e gjysëm të arrini 
nivelin e diamantit. 
Attila:  Dhe vetëm tani kemi filluar (qesh). 

Këto rezultate kanë bërë një jehonë të 
madhe.
Attila:  Nuk e di… jam krenar për atë që 
kemi arritur, por se çfarë thonë të tjerët për 
këtë, kjo pak rëndësi ka. Psh nuk eci me 
veturën Bentley që të më shohin të tjerët, 
por sepse e ndjej kjo më shkon dhe sepse 
do të doja të isha shëmbull i FLP në botë.

31 vJEt Së bAShKU, 16 vJEt në MLM, 2 vJEt E gJySëM në FoREvER. PëR 
gJithKënD KJo Kohë ëShtë MJAFt, EDhE PëR giDóFALvët AJo iShtE 
MJAFt, Që tU PëRKiSnin Më të MiRëvE të botëS, Dy hERë nJëRA PAS 
tJEtRëS. 

     AttiLA DhE KAti GiDóFALvi

„E DiMë SE çFARë DUAM”
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     AttiLA DhE KAti GiDóFALvi

„E DiMë SE çFARë DUAM”



nga e gjetët sigurinë në vetvete , që e dije 
që më përpara: se atje ku u futët, atje do të 
ishe midis të parëve?
Attila:  Ndofta objektivat tona janë më të 
larta se të të tjerëve dhe besojmë se do tu 
përkasim më të mirëve. 

Kati:  Ndofta edhe nga ajo se që në 
fëmini kishim dëshirë pë gjithshka, që 
nuk mund ta merrnim, ndërkohë që i 
ishte dhënë tjetrit.Nga kjo rrjedh një farë 
force kokëfortë. Gjithmonë brënda nesh 
ekzistonte dëshira për të qënë të pasur.

Dhe ty kush të vuri në lëvizje?  
Kati:  të ardhurat si e drejtë autori, 
premtimi për një të ardhme të 
parashikueshme dhe që si do që të ndodhë 
nuk do të drejtohemi nga të tjerët.

A mund të na jepni një recetë për një sukses 
të tillë rekord?  
Attila:  Mund të jepet dhe mund edhe të më-
sohet. vetë se shpesh njerzit prishen. Shumë 
do të donin të jetonin më mirë, por kjo në 
vetvete është pak. Për këtë duhet angazhim, 
që kur mbaron në orën 5 punën që ke , të 
mos nisesh për në shtëpi por të ndërtosh këtë 
biznes.çmimin e suksesit duhet ta paguash, 
shumica nga ne duhet të ndryshojmë dhe 
ndofta kjo eshte më e vështira. 

Kati:  Plus kësaj duhet përvetsuar MLM-ja, 
se rezultatet janë në drejtim faze me punën 
e kryer.

Attila:  Ky është profesion, nuk është 
përrallë. në çdo profesion ka specialistë të 
mirë dhe të këqinj! Ne ta mendojmë veten 
rrjetndërtues të mirë. 

thatë se shumë prishen. Me çfarë e prishin 
më shumë? 
Attila:  Nuk dinë të fokusohen tek objektivi, 
nuk kanë rezistencë, nuk ngjiten si duhet 
me endërrat e tyre.Marrin tre përgjigje 
jo dhe thyhen. Neve shtatëdhjet e shtatë 
kandidatët e parë na thanë jo. mund të 
dorëzoheshim, por kishte shëmbuj pozitiv 
para nesh, drejtues të tillë që i kishin shkuar 
deri në fund kësaj rruge. Rruga që të çon 
tek objektivi është e shtruar me gurë „jo”, 
dhe vërtet të sukseshëm mund jenë ata që 

kanë besim tek vetja. Dhe sigurisht janë 
produktet , që të ndihmojnë për të bërë një 
jetë më të mirë dhe më të shëndetshme. 

 Kati:  Thonë se ne tani e kemi të lehtë.
Por në fakt sa më lart të ngjitesh në nivel 
aq më e vështirë bëhet. Edhe ne mund të 
dorëzoheshim, por nuk kishim zgjedhje tjetër. 

Attila:  Para kësaj si tregëtar makinash 
kisha një të ardhur prej një milion e gjysëm 
forinta në muaj, dhe tjetër asgjë. Katika 
ishte shitse bizhuterish, por sot në hungari 
nuk besoj se ciladoqoftë ti afrohet asaj në të 
ardhurat. Sot kam hotelin tim, 3 restorante, 
, një fabrikë veshjesh, apartament, por nga 
asnjëra nga këto nuk kemi arritur të bëjmë 
ndonjë pare të. Nërsa këtu nqse e e ndërton 
mirë rrjetin, atëhere ta shpërblen. Familjet 
kanë nevojë për këto produkte, dhe të 
rrisin nivelin e xhiros  ditore. Kështu nqse e 
ndërton mirë biznesin e FLP, ai  nuk çahet 
as me tank.
 
Këtij i duhet një themel i fortë. 
Attila:  Sigurisht. Puna në marketingun në 
rrjet (MLM) në fillim gjithmonë është e 
vështirë. Ka një ritëm që duhet ti rezistosh 
dhe duhet njohur karakteristikat e veçanta të 
kësaj sipërmarrje. Së pari fillion të realizohet 
ëndërra e një familje të vetme , por nqse 
tërheq disa qindra vetë atëhere fillon të 
punojë edhe ëndërra e tyre, kështu rezultati 
rritet në mënyrë eksponenciale. vetëm se 
dëshirat ndryshojnë, ka nga ata që ëndërrojnë 
për 5 milion forinta, ka nga ata që dëshirojnë 
10 milion. Ne tani akoma nuk fitojmë 
shumë, çdo muaj 15 milion forinta. Duhet 
kohë që të thellohemi në këtë biznes  dhe të 
kemi të ardhura edhe më të mëdha.  

Keni në mendjen tuaj, një shumë për të 
cilën do të thoshit, se është jmjaft?   
Attila:  Nqse do të fitoja 30 milion do ta 
ulja pak tempin. Sigurisht do të qëndroja 
aktiv, por nuk do të udhëtoja çdo javë jashtë 
për të punuar. Në këta  dy vjet e gjysëm 
zor se ka patur fund jave që të kem qënë në 
shtëpi.Unë në Rusi, ndërkohë që Katika ka 
qënë në Kazakistan, Ukrainë apo Estoni…
kështu ka funksionuar.

Si është bërë biznesi juaj kaq ndërkombtar?



Attila:  Këtë e ka sjellë jeta. Dikush njihte 
dikë, që njihte edhe ai një tjetër, kështu 
mbrritëm në Ukrainë, dhe tashmë prej 
andej jemi përhapur edhe më tej.  

gjithë kjo në çfarë gjuhe komunikimi?  
Attila:  Në fillim me përkthyes, por pastaj 
krahas gjermanishtes mësova edhe anglisht 
e rusisht.

Cila është rruga më e largët që ke bërë për 
çështje pune? 
Attila:  Kabarovsk, duke e shtyrë kohën për 
9 orë. Shkoj 2 herë në muaj…, nqse ke një 
objektiv tëndin, gjithshka e vë në vartësi 
të atij objektivi, por edhe kompiuteri e 
celulari ta lehtësojnë punën shumë. Dikur 
vetëm një çdo 20 shtëpi kishte telefon, 
ndërsa sot flet falas me Skype në çfardo 
pike të botës.   

Çfarë drejtuesi ju konsiderojnë?
Attila:  Nuk e di! Ne jemi më shumë të 
përqëndruar tek rezultati- të fiksuar tek 
paraja. Punojmë vetëm me atë që ka ëndërra. 

Kati:  Attila është racional, por ka edhe 
zemër të madhe, në një farë mënyre di ti 
kombinojë mirë ato për të cilat njeriu ka 
nevojë. 

Si i ndani detyrat tuaja?
Attila:  Secili bën gjithshka, siç ia sjell 
situata. të dy mësojmë, të dy zhvillojmë 
biseda, motivojmë të tjerët, por kati bën 
edhe prezantimin e produkteve.  

Kati:  Unë jam më e duruar me njerëzit që 
nisin nga e para., kurse atila di të motivojë 
më mirë drejtuesit e rrjeteve. 

Dikur ju është dashur të motivoni edhe 
njeri tjetrin ? 
Kati:  Jo. Nqse  ndonjëri nga ne do të 
humbiste qejfin për punë, mjafton të 
shikojmë përreth. të gjithë ata sipërmarrës 
që jo shumë kohë më parë kanë fituar pare 
të pabesueshme, tani gjatë krizës të gjithë 
janë në hall. Ndërsa sistemi marketingut në 
rrjet (multi-level) funksionon ndryshe.

Çfarë mendoni për opinion që paraja nuk 
është gjithshka nqse nuk të lumturon? 

Attila:  Nuk mund ta identifikoj me atë. 
në jetën tonë personale, paraja është 
shtylla bazë e lumturisë. Ajo do të thotë 
komoditet, ekzistencë, pra gjithshka. Kur 
u martuam nuk kishim as ujë në shtëpi, 
laheshim në banjon e ndarë me një perde 

Kati:  Pastaj relativisht sipërmarrës relativisht 
mirë dhe me shtëpi familjare me dy makina 
të mëdha, pastaj prap të varfër, pastaj shumë 
dhe mund të them se në periudhat më të mira 
shumë më të pakta ishin stresi dhe konflikti. 
Sigurisht ia vlen të punosh në atë mënyrë, që 
edhe të mund ta shijosh jetën dhe sistemi i 
shpërblimit pjesmarrje në udhëtime etj të orga-
nizuara nga FLP ta jep tamam këtë mundësi. 
Do të donim të arrinim në atë gjëndje që 
gjysmën e vitit të punonim ndërsa gjysmën 
tjetër ta kalonim në shtëpinë tonë në spanjë

Po ç’është Spanja për Katin? 
Attila:  Sporti me motor. Që nga mosha 13 
vjeç merrem me mpotorat dhe kam hapur 
një sallon harley. Për mua a inuk është 
vetëm një dyqan , por edhe një mënyrë 
jetese. Jam kryetar i  h.O.G. Nyir.chapter, 
çdo weekend shetisim, dhe çdo vit shkojmë 
në turne. Përshkojmë autostradën 66, 
Korsikën Spanjën….ndërsa në dimër atje 
bëjmë sport me motorra në dëborë.

Miqësoi lehtë? 
Attila:  Kur është fjala për qejf e programe 
argëtimi gjithmonë gjënden shokë. Ndërsa 
mik kemi vetëm një! Për mua kjo fjalë 
nënkupton atë që edhe kur nuk takohesh prej 
një viti, të mund të vazhdosh po ashtu sikur 
jetoni përditë bashkë. Miku mbetet mik edhe 
në hall, dhe kjo mund të thuhet për pak vetë. 
Mua në pergjithësi më shfrytëzojnë.   

Kati:  Duhet të jemi të vetëdijshëm se njerzit 
gjithmonë motivojnë interesat e veta. Unë në 

pergjithësi i ndjej prapa qëllimet dhe për 
kujdes, njerzit i lejoj të afrohen deri në një 
farë distance. 

Attilan e ke afruar ti më shumë…apo ai ty? 
Kati:  Jemi njohur qysh në shkollën e 
mesme një mbasdite në një klub, por 3 
vjet më vonë unë ju afrova. Më pëlqente 
stili i tij, syri, rrezatimi. E ndjeva se ky 
ishte djaloshi që më duhej. Jemi me fat që 
u njohëm që të rinj, dhe kështu paralel u 
formua personaliteti ynë dhe që më lehtë tia 
tolerojmë gjërat njeri tjetrit, megjithse jemi 
jemi antipod të njeritjetrit. Por natyrisht 
rruga jonë është një. 

vajza kujt i ngjan më shumë?  
Kati:  Babait, vetë se ajo është modeste. E 
bukur, e mirë, inteligjente.E duam shumë.U 
diplomua si ekonomiste, ndërsa sot punon si 
menaxhere në FLP. E pa shëmbullin që me 
këtë biznes mund të kesh sukses. Në korrik 
patëm dasmën e martesës të saj që e bëmë në 
kështjellën e Szirakut. Përveç të afërmëve në 
listën e të ftuarve ishin edhe sponsorit dhe 
menaxherët e linjës time direkte.

Attila, ishit i prekur që me ty në festën e 
titullimit Diamant ishin edhe prindërit tuaj. 
Attila:  Ata mbeten njerëz të thjeshtë gjithë 
jetën, vërtet që as do të mund ti kuptojnë 
sukseset e mia. Ndjej vetëm atë që munda 
ti ndihmoj të shetitin botën me mua, 
megjithse nuk e prisnin. Mendoj se prej tyre 
kam trashëguar gjithshka të mirë.   

Kati, po ju çfarë do të dëshironit? 
Kati:  Do të kisha qejf të rinovija shtëpinë 
dhe sigurisht të udhëtoja sa më shumë 
nëpër botë! Në tërësi një jetë pa halle.

Attila:  Për një  të ardhme të tillë, ku 
të fitojmë aq sa paraja të mos jetë më 
faktor.
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LjubLjana, 27.11.2010

Për shumë vetë sot 
është vështirë, që në 
fund jave të bëjnë një 
vizitë tek Prindërit që 
jetojnë disa kilometra 
më tutje. ndërsa ne 
tashmë Prej kohësh 
nuk i llogarisim 
kilometrat që bëjmë 
kur në një vënd të 
caktuar na Pret 
festimi i Përbashkët i 
miqësisë dhe i suksesit.
jemi vërtet një familje 
e madhe” – fillon 
Përshëndetjen e tij 
andrej kePe –drejtori 
rajonal i sllovenisë 
në ditën e suksesit në 
lubljanë. 



Pas kësaj pjesmarrësit i përshëndeti Dr Sándor Milesz 
-Drejtor i Përgjithshëm i FLP për rajonin , duke i vënë 
theksin rezultateve të anëtarëve të Klubit të Presidentit. 

ata edhe gjatë 2010, bënë gjithshka në interes të asaj që edhe në 
këtë periudhë të recesionit ekonomik të ruajnë një moral të lartë 
pune. Qënia anëtar i Klubit të Presidentit nuk është vetëm një 
nderim; anëtarët e tij konsiderohen edhe një shëmbull model i 
bashkëpunëtorëve. ata ngrënë kulturën e bashkëpunimit dhe të 
respektit, organizojnë seminare, përgatitin materiale dhe mund 
të na promovojnë. Dr Milesz lavdëroi në mënyrë të veçantë 
grupin e vogël por profesional dhe të frymëzuar që punojnë në 
Zyrën e Sllovenisë. 
 
„Kënga është fjala e engjëjve”, tha drejtuesi i programit Soaring 
Menaxheri Tomislav Brumec, pastaj mikrofonin ia dha 
këngëtares Tanja Žagar që me zërin e saj të ngroh shpirtin. 
në kuptimin e të qënit i relaksuar, edhe informacionet e 
reja kapen më lehtë. Këtë shfrytëzoi  Dr Miran Arbeiter, 
që gjithmonë në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme 
prezanton produktet e reja.. as sot nuk ishte ndryshe.
László Molnár-Drejtor Rajonal i FLP Zagreb na tregoi se si duhet 
të komunikojmë me mençuri me bashkpunëtorët e mundshëm. 
„Përgjigjen e përmban pyetja”- thotë ai dhe këtë ide ai e lidh me 
praktikën.Konkluzionin e duhur mund ta nxjerrë kushdo.

nga sfondi  shijova frymëzimin, kur në skenë pranë Tanja 
Žagar u paraqit Rok Ferengja. Kënga e duetit na ndihmoi, 
që ta dëgjojmë përsëri me vëmendje bisedën e Diamant-Zafir 
Menaxheres Aranka Vágási. 



aranka na tregoi për rrugën  që të çon nga niveli i Supervizorit në atë 
të menaxherit. na bëri të njohur pervojën e saj, si dhe bashkpunëtorët 
e vet që nën drejtimin e saj u bënë të  sukseshëm. Plot krenari na 
tregoi se ndërmjet tyre qëndron dhe i biri, që bashkë me ta feston jo 
vetëm ditlindjen e Foreverit por edhe ditëlindjen e vet. 

u gëzuam bashkë me ata që u kualifikuan në nivele më të larta 
dhe prandaj morëm pjesë edhe në vlerësimin që ju bë atyre. 
Mund të pyes dikush por pse duhet të gëzohen në një rast të tillë 
të gjithë, thjeshtë le të gëzohet ai që kualifikohet, por ne e dimë 
se tek ne funksionon ndryshe: gëzohet edhe sponsori , sepse është 
sukses i bashkpunëtorit të tij,, dhe gëzohen të gjithë sepse mund 
ta shikojnë me sytë e tyre, që suksesi nuk është diçka si mirazh, 
por diçka që është vetëm një hap nga ne dhe që mund të arrihet 
edhe nga gjithkush.
Tanja gjithnjë na mbulon me hare, ndërsa tash ne vrasim mendjen 
të befasuar. Mendonte se do ta këndonte vetëm këngën e shkruar 
për duet, kur papritur nga mbas skenës u ndez zëri mahnitës, 
i legjendës së gjallë Kemal Monteno. Shumë mallkojnë fatin 
duke thënë që ai mund ti ketë bërë të mbeten shtrirë në dysheme. 
Mendojnë se janë të paaftë për të arritur në bregun tjetër, sepse 
gjithmonë diçka  i kthen mbrapsht. Por e verteta eshte se nuk 
duan të eleminojnë pengesat që u dalin në rrugën e tyre.
Pse ja vlen të punosh  për të „dalë në anën tjetër”? Për këtë na 
folën më të mirët:

Tomislav Brumec, Jožica Arbeiter, Maja Stilin, Jadranka K. 
Pavletič, Safet Mustafić, Vaselije Njegovanović, Stevo Lomjanski, 
Dragana Janović, Dr. Kósa L. Adolf  dhe  Róbert Varga. Të gjitha 
bisedat dhe secili lektor ishte një perlë e vertetë, por prej tyre po 



përmendim dy: Dr. Adolf L. Kósa na solli në kujtesë kohën e 
9 vjetëve më parë kur ai akoma nuk i përkiste familjes tonë të 
madhe, kur duke qënë një korespodent i dëgjuar i radios, dëgjoi 
me frymëzim bisedën e Tomislav Brumecit. Tomislavi sot eshtë 
drejtues i programit por dhe shëmbull i gjallë i asaj se në FLP 
asgjë nuk është e pamundur. akoma edhe më shumë e bënë për 
vete audiencën fjalët e lektorit të fundit Róbert Varga. Herë herë 
ishim të sigurtë se ai nuk do të vinte mbasi bashkëshortja e tij 
pret me ditë lindjen e fëmijës, pra kushtet për udhëtim vërtet 
nuk i kishte të favorshme.Por Róbi duke sakrifikuar, mbrriti në 
çastin e fundit, mbajti fjalën e tij prej 6 minutash, hypi përsëri 
në makinë dhe nxitoi përsëri drejt Hungarisë. Përkushtimi dhe 
vendosmëria e tij për të gjithë ne, eshte një model që duhet 
ndjekur:ju faleminderit për shëmbullin që na dhatë.
Pse e lamë bisedën e Veronika Lomjanskit për në fund të ditës? 
Veronika eshte Diamantja e parë e rajonit tonë, dhe ndoshta do 
të ishte me vend që bisedën e saj ta dëgjonim të parën. Por kur 
njerzit dëgjojnë atë, të gjithëve u krijohet ndjenja që duhet të 
ndjekin menjëherë shëmbullin e saj. Prandaj pikërisht për këtë 
serinë e mbyllëm me Veronikën. Duke përfunduar, edhe nga 
ky takim largohemi me bindjen se gjithkush, vërtet gjithkush, 
eshte në gjendje të arrijë atë që Veronika dhe Stevan Lomjanski 
tashmë e kanë arritur.
në fund drejtorët rajonalë ndihmuan shqiponjat e reja të fluturojnë 
nga foletë duke u dhënë distiktivet gjithë atyre që tashmë e kanë 
treguar dëshirën e tyre për fluturim, duke u kualifikuar në shkallën 
e parë të marketingut si asistent supervizora. 

Le të takohemi përsëri më 19 Dhjetor 2011 , në takimin e 
pervjetorit të dhjetë të lindjes! 
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L-Arginine është një aminoacid semi-esencial që 
organizmi mund ta krijojë vetëm në rrethana të 
caktuara dhe në prezencën e disa lëndëve.Nqse 
këto lëndë mungojnë apo nuk janë në raportin e 
duhur, L-Arginine esenciale bëhet një aminoacid i 
domosdoshëm. Mungesën e tij duhet patjetër ta 
kompensojmë. Kështu të lindurit prematurë nuk 
janë në gjendje ta krijojnë, prandaj në ushqyerjen 
e tyre ky amino acid duhet të figurojë patjetër, 
por për kompensimin e tij duhet të kihet kujdes  
për shqetësimet e thithjes nga organizmi, 
po kështu edhe në rastin e ekzistencës të 
sëmundjes të veshkave, sepse në raste të tilla në 
organizëm ulet e sinteza e L-Arginines. 
Lëndët bazë, si prekursor janë: kreatini dhe 
oksidi nitrogjenit, lëndët që zhvillojnë ngacmimin 
në tru, apo proteinat me përmbajtje arginine si 
rregullator të imunitetit. Meqënëse L-Arginine, 
gjëndet edhe në organizmin e njeriut, pirja e saj 
nuk ka kurrfarë efekti negativ. L-Arginine si lëndë 
që nis sintezën e oksidit të nitrogjenit mban 
me vete disa veti përparësore. Rritja e nivelit të 
saj në organizëm ka efekt nxitës për oksidin  e 
nitrogjenit.
Oksidi i nitrogjenit në vitin 1992 u quajt 
„molekula e vitit” dhe zbuluesit e saj më 1998 
morën çmimin Nobel në mjekësi dhe biologji. 
Oksidi nitrogjenit eshte një lëndë efektive 
e rëndësishme, e quajtur ndryshe edhe 

ferroodilatator (që zgjeron muret e venave), ku 
gjatë sintezës në muret e venave vërshon më 
shumë rrymë gjaku dhe kështu bëhet i mundur  
furnizimi me oksigjen, me lëndë ushqyese, me 
lëngje dhe me hormone. Si rezultat i kësaj, mund 
të sjellë përmirësimin e funksionimit të të gjitha 
organeve. Kështu luan rol të vecantë  në ruajtjen 
dhe ristabilizimin e qarkullimit të shëndetshëm 
të gjakut, për tensionin e lartë, në rast kalcifikimi 
apo ngushtimi të koronares të zemrës. Shumë 
studime kardiologjike theksojnë se tek të 
sëmurët me zemër mund të zbutë dhëmbjet e 
gjoksit, mund të rritim efektin e pompës dhe 
rritjen e forcës të muskujve të zemrës.
Në organet e transplantuara formohen shumë 
shpejt kalcifikime të venave. Kjo bëhet kronike 
dhe në një gjëndje të rrezikshme që të shumtën 
e herëve çon në një transplant të ri ose në 
vdekje. Në venat e indeve të transplantuara 
qelizat e muskujve të lëmuar acarohen së 
tepërmi, dhe si rrjedhim i kësaj ngushtohet 
prerja kryq e venës dhe keqsohet furnizimi meg 
jak. Acarimin e muskujve të lëmuar e ndihmon 
edhe përgjigja imune e organizmit ndaj trupit të 
huaj të transplantuar. Në rrethana të tilla , oksidi 
nitrogjenit  sillet si faktor mbrojtës i qelizave 
(citoprotektiv), mbasi  pakson toksikimin e 
shkaktuar nga rrënjët e lira  reaktive dëmtuese 
që çlirohen, pengon precipitimin dhe shkëputjen 

L-Arginin
Molekula çudibërëse

Tashmë, shumë kanë dëgjuar por pak 
e njohin vërtetë L-Argininen, këtë 
aminoacid jashtzakonisht të efektshëm, 
që përmendet si „molekula çudibërëse. 
Le ta shikojmë, pse!



pllakëzave dhe ruazave të bardha të gjakut 
nga faqet e venave. Kompensimi i L-Arginines 
në raste të tilla eshte me efekte pozitive të 
mira mbasi pengon në mënyrë të sigurtë 
kalcifikimin e shpejtë në vëndin e transplantuar 
(implantatum).
Pengon prishjen e pllakëzave të gjakut, dhe 
nëpermjet tyre shkaktimin e trombozave dhe 
formimin e trombeve të gjakut. Ka efekt të 
mirë kundër çalimit të moshës edhe në rastet 
e sëmurjes të venave periferike. Kështu pirja 
e shkallëzuar e L-Arginines duket se ka efekt 
pozitiv edhe në parandalimin e komplikacioneve 
të venave dhe problemeve që lidhen me to nga 
sëmundja e diabetit, pikërisht nga prodhimi 
i oksidit të nitrogjenit dhe nëpërmjet saj 
nga efekti zgjerues i venave. Për diabetin ka 

një rëndësi të madhe edhe nga fakti sepse 
L-Arginine eshte një nga ato produkte të pakta  
që nxit prodhimin e insulinës (sekretalog insulin 
jo-glukoz) pa rritur nivelin e sheqerit në gjak.
Efekt pozitiv shikohet edhe në dhimbjet e kokës 
(e ashtuquajtur vascularis) dhe të migrenës  që 
vijnë nga efekti i lëkundjes të tensionit të gjakut, 
për arsye të zbutjes të muskujve të lëmuar të 
venave. 
Ndihmon funksionin e sekrecionit të veshkave, 
largimin e helmeve nga organizmi, kryesisht në 
rastet që shoqërohen me absorbimin e amonit. 
Ndihmon sistemin imun, kryesisht duke u 
perdorur së bashku me vitaminat-B dhe me 
acidet dhjamore Omega-3. 
Sportistët dhe ata që bëjnë stërvitje fizike 
i ndihmon në ruajtjen si duhet të tonit të 

Pasuritë e natyrës I



muskujve, rrit forcën e muskujve , madje edhe 
largimin e dhjamrave. Ndihmon në rigjenerimin e 
muskujve nëpërmjet asaj që zbërthen produktet 
e krijuara në procesin proteina-metabolizëm. 
Edhe në muskulaturën më të hollë, zhvillohet një 
ndjeshmëri e lartë, prandaj edhe ata që merren 
me bodybuilding e përdorin me dëshirë.
Nëpërmjet përmirësimit të qarkullimit të gjakut 
në venat e trurit, bën që të kemi një aftësi 
perqëndruese edhe më të mirë. 
Në recetat mjekësore përdoret edhe për trajtimin 
e problemeve të potencës seksuale dhe të 
infertilitetit , sepse përveç ereksionit ndihmon në 
çlirimin e hormoneve seksuale, dhe zgjeron venat 
e trupave kavernoze. 80% të sasisë aminoacide të 
lëngut spermatoid e jep L-Arginina , duke rritur 
kështu edhe numurin e spermave dhe shpejtësinë 
e lëvizjes të spermit. 
L-Arginin si rigjeneruese e albuminave të trupit , 
ndihmon në shërimin e plagëve, pengon plakjen 
nga rritja e sintezës të kolageneve dhe shkarkimin 
e kolageneve të tepërta që krijohen tek plaga. 
Prandaj edhe për djegjet, me dëmtim në sipërfaqe 
të madhe apo për plagët e operacioneve  rritet 
nevoja e organizmit për L-Arginine.
Nxit çlirimin e hormoneve si dhe prodhimin e 
hormoneve dhe prolaktinës gjatë moshës të 
rritjes. 
Duke siguruar në ruazat e bardha të gjakut 
oksidin e nitrogjenit të prodhuar nga L-Arginina 
parandalohen bakteriet dhe viruset. Studimet 
japoneze e konsiderojnë me efekte të larta kundër 
virusit të gripit dhe herpesit. 
Nga kjo përmbledhje e shkurtër, mund të të 
shikohet që L-Arginine jo më kot ka marrë emrin 
„molekula çudibërëse” dhe jo më kot eshte në 
qëndër të studimeve mjekësore e biologjike në 
mbarë botën.

           

                         Dr. Edit Révész
           Mjeke specialiste e anestezisë  
           dhe e terapisë intensive,     
                 konsulente mjeksore
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2.   dr. goran franjić Prim.         

3.   zoran varajić        
      Snežana varajić

4.   Dr. neDim bahtić
      belma bahtić      

5.   gaibija ćatić  
      munira ćatić     

6.   Danijel marković                        

7.   eDin šurković  
      amira šurković        

8.   Dr. seaD hoDžić  

9.   ljubica lukač

10. ajla mustafić                                   

      



PErsEri tEk E ardhmja!, ,



Janari po afrohet dhe ka ardhur koha të bëjmë bilancin 
e vitit që kaluam. Çfarë, ka ndodhur, si shkoi, dhe pse? 
Shumë vetë, shumë herë, nuk e bëjnë këtë , i rrëmben 

vala dhe si me thënë kështu bëjnë punën e tyre. Por 
tashmë kjo nuk është mjaft. Vetëm bëje punën me nder 
- na thoshin prindërit tanë, por nuk mund ta mendonin se 
sa shpejt ndryshon bota. Në kohën e shkuar kishte peshë 
fjala e dhënë, vlera e besnikërisë, ndershmëria në punë.
Por tashmë bota qëndron ndryshe. Bankat nuk të japin 
para, por të marrin. Supermarketet nuk shesin ushqime por 
MJETEushqyese. Peshkaqenët e bursave nuk kafshojnë 
njeri tjetrin por të gjithë neve. Këtë e ndjejmë edhe ne dhe 
si të mos e ndjejmë kur loja zhvillohet në kurrizin tonë. Si 
pasojë e drejtëpërdrejtë e atyre që përmendëm më lart erdhi 
KRIZA.Viti 2010 ishte viti i krizës. Krizë në kokat e njerzve, 
krizë në zemrat e tyre, krizë në ekonomi.
Diçka si ajo e përmbytjes së madhe të botës. Erdhi dhe 
çfarosi. Erdhi dhe mori ekonominë, dhe bashkë me të 
humorin dhe shpresën. Një vit i tillë ishte. 
Në atë kohë shpëtimi qe barka e Noes, 
sot barka e Rex-it, Foreveri e tillë është.

Pse zgjidhja eshte kaq e thjeshtë! 
Nqse të merr dallga, kapu tek diçka. 
Tek diçka që eshte e qëndrueshme, si 
shkëmb , si gjigand, apo si një pishë 
gjigante Sekuoja. Tek diçka që nuk e 
rrëmben dallga, tek diçka që këtu është 
prej kohësh, dhe kurrë nuk e ka rrëmbyer vala e ujit. Nqse 
nuk e ke ditur deri tani , është mirë ta dish:KJO ESHTE 
FOREVER! Shumë vetë nuk e vënë re nga vjen zgjidhja.
Shumë vetë ngjiten pas anijeve „më të bukura”, të tjerë 
kapen tek trungjet apo shkallët e anijes. Ca të tjerë s’kapen 
gjëkundi dhe mbyten. Po çfarë u bë me anijet e bukura?. 
Ca nga ato tani janë ndryshkur, mbasi nuk ishin përgatitur 
me kohë për këtë krizë- ishin pa garanci…Po trungjet? 
Lëkunden duke u perplasur tek njeri tjetri, por shumë i ka 
tërhequr dallga në thellësi bashkë me ata që janë kapur 
pas tyre. Pa le mos të flasim për ata të kapur tek shkallët, 
ata ose janë sakatosur për jetë ose kanë humbur: Të 
plagosur të MLM, të vdekur të MLM.Paçin fat që barka ti 
marrë persëri- por për ku?. Më vjen keq për të fundosurit , 
por akoma edhe më shumë për ata që në hall bërtitën : po 
mbytet barka, hajde kapu tek unë! Ata edhe me ndërgjegje 
të vrarë duhet ti kemi në konsideratë sepse fati i familjeve 
qëndron mbi supet e tyre…

Me një fjalë ky ishte viti i krizës.ISHTE! Edhe atëhere edhe 
tani ju them:kapu, mos e lësho veten!Këtij viti i ka ardhur 
koha. Dallga u zbraps, le të pastrojmë dalëngadalë rrënojat. 
Jeta po fillon të rikthehet në binarët normalë. Po vjen vala 
e tretë, por kjo nuk është cunam , kjo është baticë – që i 
ngre të gjitha anijet! Në këtë valë ka vënd kushdo. Edhe ai 
që eshte në varkë, por edhe ai që ndërton një anije të re. 
Paqsisht, miqësisht! Këtu peshku i madh nuk e ha të voglin, 
por e lë që në vazhdë e tij të notojnë së bashku. Madje 
edhe atëhere kur i vogli kafshon nga një çikë tek i madhi…
 
Anija rrëshqet mbi ujë, velat fryhen. Xhiroja rritet, magazinat 
punojnë, Ditët e Suksesit bëhen gjithnjë e më të mira – 
shtëpia mbushet! 
Po vjen vala e tretë thotë Miki Berkics. Për mua kjo është 
vetëm një valë e re, unë kështu e quaj. Mbasi kush do ta 
kishte menduar 11 vjet më parë kur filluam për shkak të 
djalit tim Bence, që një ditë edhe ai do të punonte me ne? 

Erdhi vala e re dhe do të çajë përpara! E panë krizën, edhe 
ata, e ndjenë në kurrizin e tyre. Mamaja dhe babai nuk u 
dhanë për disko, diçka më pak shkuan në kinema e pube  
apo në gjithshka tjetër. Ata vëzhgojnë. Sot janë në brezin 
10-20 vjeç. E dinë, e shohin sa është jeta mesatare. Ata 
e ndjejnë që nuk u duhet kjo. 40 vjetë punë dhe ku është 
shpërblimi? Sot, sipas statistikave, në Hungari vetëm 6 vetë 
kanë pension mbi 500 000 Forinta ( 1850 € ).  

Tani më ra ndërmend kënga Rrota e zjarrtë: 

Ngarkon 16 ton por sa është paga?
Prej kredisë ,një ditë më shumë u plaka
Nuk vij dot, O Shën Pjetër mos më thirr,
Ndërmarrjes i përket ky shpirti im  

Vërtet , sa aktuale ? Të rinjtë tanë as që e kishin idenë, kur 
Radics Bélá u binte këtyre notave. I mjeri Radics , a e dinte 

Erdhi vala E rE dhE do 
të çajë përpara!  



ai që 30 vjet më vonë këto nota do të ishin më aktuale 
se kurrë? Me një fjalë, kjo është një nga alternativat, që 
nuk u duhet të rinjve. Më të zgjuarve – edhe Bence-ja im 
është i zgjuar, shumë i zgjuar! – tjetër gjë u duhet.

Që nga stërgjyshi im  kemi trashëgim familjar amanetin: 
Mëso o bir që më i mirë të bëhesh nga babai yt! Deri tani 
ka ardhur brez pas brezi. Shikoje edhe tani ka ardhur! As 
ne nuk kemi qënë të pakët, por Ai gjigant do të jetë. Ju 

të rinjtë e sotëm të zgjuar rrotullojeni botën 
nga polet. 

Me çfarë? Me sistemin MLM. Ky është sistemi për ju! 
Jetojmë në kohën e komunikimeve, Ta fitojmë bukën 
tonë me biznesin e komunikimit. Por ne më të moshuarit 
nuk dimë të sillemi me këto mjete si ju brezi i ri. Ne nuk 
mund ta përdorim me aq efektivitet sa ju „shpatën” e re! 
E si mund të bëhej pa një komunikim të efektshëm, që im 
bir Bence në festën e fundit erdhi me 26 vetë? Sigurisht 
duheshin lektorët gjenialë: Dr Ibolya Bagoly  dhe 
Dr Adolf. L.Kosa. Një çift lektorësh i pashoq…
Po si po punojmë ne me të rinjtë? Aspak…punojmë me 
prindërit e tyre, me prindërit e shokëve të tyre, dhe me 
ata të miqve të tyre. Por më besoni ky është marketingu 
në rrjet, jo? Të rinjtë vetëm vijnë, vijnë, përsëri vijnë. 
Prindërit e tyre tashmë nuk janë aq të shkathët, ata i ka 
tkurrur mosha, mosha dhe vitet e ikur… Por edhe ata 
vijnë!

Dhe sa mirë, që u vërtetua! Sa mirë që Rex-i, Greggu, 
Dr Sándor Milesz dhe Péter Lenkey, tani dhe përherë 
kanë patur të drejtë për këtë. Sa mirë që qëndruam 
këtu, se ai që di ti bëjë mirë llogaritë, këtu qëndron. 
Sepse qëndruan modelet, qëndruan drejtuesit që mund 
ti ndjekim si shëmbull. Do ti duhen heronjtë edhe brezit 
të ri, valës së tretë! Duhet „Pisha gjigante” Jozsi Szabó, 
duhet më i riu Miki Berkics, duhet komunikuesi Adolf 
L. Kósa, duhet ai që erdhi nga thellësia, Robi Varga, 
Sportistët  Ari dhe András Vágási, Tomi Budai, duhen 

çifti Lomjanski të ardhur nga e pamundura dhe të 
rritur në luftë, por duhen edhe kometat Attila dhe 

Kati Gidófalvi! Duhet e gjithë skuadra! Duhet 
skuadra e madhe ,por edhe skuadrat tona „të 
vogla” me shumë e shumë menaxherë, drejtues 
dhe miq, Pa ata nuk do të ecte, ose tek më 
e pakta do të ecte me shumë vështirësi.Ti 
ndjekim ata me vëmendje dhe tua tregojmë ata 
të rinjve, valës së tretë: me ata do të ecim tek 
e ardhmja .
Dhe të mos harrojmë: Jepi Gaz!

István Halmi  dhe Rita Mikola Halminé
zafir menaxherё 



A bëni zakonisht betime për vitin e ri? „Mbas vitit të ri, 
duke filluar nga e hëna do luftoj të bije në peshë 10 
kilogram, do të filloj sportin, do të mësoj anglisht, do 

të kërkoj  shoqen që ëndërroj, që do të jetë vajza më e mirë 
ndër shoqet…”
Edhe ti e di, që përgjithsisht betimi nuk bëhet duke filluar 
„ nga viti i ri, nga nesër, nga e hëna”.Kjo mjafton vetëm 
për të qetësuar ndërgjegjen. Të shkuarën tënde e le pas, e 
nesërmja i perket të  ardhmes - i vetmi realitet eshte e 
tanishmja. Nqse e jep për mendimin tënd, atëhere merr 
guximin që betimin ta bësh për sot, një herë e pergjithmonë. 
Pse kujt do ti përgjigjesh?, Mikut, mikeshës, shokut, shefit, 
bashkpunëtorëve të tu, prindërve, të afërmëve apo stileve të 
diktuara në fotot e kryetitujve apo televizioneve, direktivave 
dhe vlerave komerciale? Si mendon, që të tjerët janë më të 
zgjuar, më të pashëm, më të sukseshëm dhe më të mirë se ti? 
Sido që të mendosh , është e drejta jote.
Mundësia- Forever tashmë ështe edhe e jotja. 33 vjet në 150 
vënde të botës, një forcë që vë në lëvizje dhe ngre lart miliona, 
por kurrë nuk është më e madhe nga ajo që fshihet brënda 
teje. Secili e di vetë çfarë eshte e mirë për të. Shfrytëzoje 
Foreverin si një mjet të sigurtë, që tashmë, për herë të parë 
në jetën tënde, të mund të bësh betimin më të mirë që ke 
bërë ndonjë herë për vitin e ri. Vetëm një herë duhet ta bësh 
dhe kurrë nuk vlen më shumë 1 janari i ri i papritur dhe  
dhe pastaj nga asgjë prej gjëje nuk do të largohesh në ditën e 
fundit të dhjetorëve.
Betimi më i vlefshëm është realizimi i vetvetes përmes lirisë 
të dhënë nga Foreveri. Së pari bëhu i lirë „nga diçka”, nga 
ndikimet e jashtme- kjo do të jetë heqje e kufizimeve detyruese 
mbi ty nga prindërit, shoqëria dhe mjedisi që të rrethon. 
Kjo pasohet nga „diçka „ liri: një gjëndje pozitive në të cilën 
përqafon vetveten, tërheq dhe krijon lidhje njerëzore të plota 
e cilësore, krijon biznesin tënd Forever. Dhe përfundimisht 
ekziston liria e thjeshtë, faza e shkallës më të lartë dhe më e 
vlefshme e jetës tënde. Aq më shumë se kur kundërshton apo 
përkrah diçka apo dikë- kjo është ajo liri në të cilën ti thjesht 
je vetvetja, sepse vendos ti. Dita e sotme eshte vetëm jotja, të 
tuat të gjitha ditët, të tuat të gjitha  çastet- tani ke arritur 
gjithshka sepse je i lirë. Tani në Forever do të punosh,  do të 
ecësh perpara, do të gëzohesh, do të duash, do të qeshësh, do 
të vallzosh, do të luash. Tani do të jesh i lumtur. Tani do të 
jetosh.

Tibor Radóczki
Soaring Menaxher

Drejtor Rajonal

Tani jeto!
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NJOFTIME NJOFTIMET E PËRFAQËSIVE TË HUNGARISË

Në faqen e internetit www.foreverliving.com 
distributorët tanë duke klikuar mbi “HYRJA E 
DISTRIBUTORËVE” (emrin dhe fjalëkalimin e 
nevojshëm për hyrje e gjejnë në faqen e fundit të 
llogarisë së bonusave mujor) ndër të tjera mund të 
sigurojnë informacionet me vlerë të mëposhtme:
- rezultatin e pikëve ditore
- dyqanin tonë në internet
- llogarinë e bonusave mujor
Në faqen e internetit gjenden edhe informacione dhe 
materiale të tjera marketingu, si përshembull:
- revista jonë mujore
- informacionet e FBA-s
- kalendari i aktiviteteve
- informacione rreth programeve motivuese
- formularë të shkarkueshëm
- materiale mësimi, katalogë
- Politika Ndërkombëtare e Biznesit tonë
Kanali ynë i internetetit YouTube gjendet në adresën 
http://www.youtube.com/user/AloePod.
SHITJE, REKLAMË 
Shitja e produkteve tona dhe materialeve të 
marketingut është e ndaluar si në rrugë në tregëtie 
të zakonshme, ashtu edhe në rrugë elektronike! Ju 
lutemi studioni pikat përkatëse 14.2.5 dhe 14.9.1 të 
Politikës Ndërkombëtare të Biznesit. Po këtu mund 
të informoheni edhe rreth rregullave në lidhje me 
përgatitjen e faqes personale të internetit (14.9.2.) dhe 
reklamës (14.14.) së veprimtarisë suaj. 
Për të marrë TË DHËNAT RRETH QARKULLIMIT  ju 
sigurojmë mundësitë e mëposhtme:
- në internet – në pjesë e distributorit të faqes së 
internetit www.foreverliving.com
- me ndihmën e softerit Forever Telefon
- nga personeli ynë i shërbimit, të cilët në Hungari 
mund të merren në telefon numrat +36-1-269-5370 
dhe +36-1-269-5371, kurse nga shtetet e tjera të rajonit 
në numrin +36-1-332-5541.
Korrigjimi i KONTRATAVE TË DISTRIBUTORIT  
(regjistrimi i distributorit, regjistrimi me autorizim i 
distributorit, si dhe modifikimi, plotësimi dhe anullimi 
i tyre) nuk lejohet. Ju lutemi nëse bëni ndonjë gabim 
gjatë plotësimit të tyre, mos e korrigjoni atë në asnjë 
mënyrë, por plotësoni një formular të ri. Kontrata 
duhet të nënshkrohet personalisht nga pala që lidh 
kontratë (distributori). Nuk pranojmë kontrata të 
korrigjuara ose të nënshkruara nga persona të tjerë.

KALENDARI I AKTIVITETEVE
Success Day: 01. 15. 2011., 12. 02. 2011., 02. 04. 
2011, 21. 05. 2011., 18. 06. , 2011. 23. 07. 2011., 
17. 09. 2011., 12. 11. 2011. 

POROSI PRODUKTESH
Produktet mund të blihen personalisht në përfaqësitë 
tona, por edhe mund të porositen:
- Në telefon në numrat celular 36-70-436-4290 dhe 
+36-70-436-4291 ose në numrat e linjës +36-1-297-
5538-as dhe +36-1-297-5539 gjatë ditëve të punës në 
orarin 8-20, si dhe falas në numrin e gjerlbër +36-80-
204-983 gjatë ditëve të punës në orarin 12-16.
- Në dyqanin tonë në internet i cili mund të arrihet 
nga faqja e internetit www.foreverliving.com, ose në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në adresën www.flpshop.hu.
Produktet e porositura në telefon ose në internet ua 
transportojmë në shtëpi brenda 2 ditëve – duke lënë 
takim paraprakisht. Në rastin e blerjes me vlerë mbi 1 
cc shpenzimet e transportit paguhen nga kompania.
Produktet e Forever Living Products i nxjerrim 
në treg me rekomandimin e Shoqatës së Mjekëve 
Popullor të Hungarisë.
Numrat telefonik të specialistëve tanë mjek:
Dr. Kassai Gabriella  +36-70/414-2335
Dr. Kozma Brigitta  +36-70/424-6699
Dr. Mezősi László  + 36-70/779-1943
Dr. Németh Endre  +36-70/389-1746
Siklósné dr. Révész Edit  +36-70/703-0888
Numri telefonik i specialistit tonë 
mjek të pavarur:
Dr. Bakanek György  +36-70/414-2913
Produktet e Forever Living Products i nxjerrim në 
treg me rekomandimin e Shoqatës së Mjekësisë 
Popullore të Hungarisë.
PËRFAQËSITË TONA 
Forever Living Products
• Qendra Mësimore: 
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1/332-5956, +36-70-436-4285
Menaxher projekti: Dr. Gothárd Csaba
Ndryshon orari i hapjes sé magazinës së rrugës 
Szondi: H-P: 10:00-21:00
Drejtoria Qendrore e Budapestit:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: +36-1 269 5370, +36-70-436-4288, 4289

Drejtor gjeneral: Dr. Milesz Sándor 
Vida Mónika  me kodin159,  
mobil: + 36-70-436-4278
Drejtor i ekonomisë: Kádas Rudolf  
Tel.: + 36-1-291-8995/103
mobil: + 36 70 436 4200
Drejtor i financës: Rókásné Véber Gabriella 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
mobil: + 36 70 4364220
Drejtor kontrolingu: Suplicz Zsolt 
Tel.: + 36-1-291-8995/181
mobil: + 36 70 463 4194
Drejtor i Informatikës, 
Llogarisë dhe Çështjeve 
Ndërkombëtare: Ladák Erzsébet
Tel.: + 36-1-291-8995/160
mobil: + 36 70 436 4230
Drejtor i çështjeve të sigurisë dhe personelit: 
Huszti Bernadett Tel.: +36-1-291-8995/194
mobil: + 36 70 436 4212
Drejtoria Qendrore(Sekretaria): 
Gerő Zsuzsa +36-1-291-8995/158, 
mobil: + 36-70-436-4272 
Petróczy Zsuzsanna me kodin 106, 
mobil: + 36-70-436-4276
• Drejtoria Rajonale e Debrecenit: 
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52/349-657,  +36-70-436-4286
Drejtori i rajonit: Pósa Kálmán.
• Drejtoria Rajonale e Szegedit: 
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62/425-505, +36-20/251-1712
Drejtori i rajonit: Radóczki Tibor
• Drejtoria Rajonale e Szekesfehervarit: 
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, +36-20/467-8603
Drejtori i rajonit: Kiss Tibor

Forever Resorts
• Hoteli Kështjella e Szirakit 
3044 Szirák, Petőfi u. 26.
tel: +36-32-485-300, 
fax: +36-32-485-285. 
Drejtoresha e hotelit: 
Király Katalin
Faqja e internetit: 
www.kastelyszirak.info



  SERBIA

Zyra e Beogradit: 11010 Beograd, Kumodraska 162, 
tel.: +381 11 3970 127. Orari i hapjes: të hënën, të martën dhe 
të enjten 12.00-19.30, të mërkurën dhe të premten 9.00-16.30, 
të shtunën e fundit të muajit dhe gjatë Ditës së Suksesit në orën 
9.00-13.00.
Zyra e Nishit: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1., 
tel.: +381 18 514 130, +381 18 514 131.
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 11.00-19.00, 
në ditët e tjera të punës 9.00-17.00, të shtunën e fundit të 
muajit dhe gjatë Ditës së Suksesit në orën 9.00-13.00.

Drejtori i rajonit:  Branislav Rajić.

Numrat i telefonit të specialistëve mjek: 
Dr. Biserka Lazarević dhe dr. Predrag Lazarević:  
+381 23 543 318
Të martën në orën 13.00 16.00 dhe të premten në orën 
14.00-16.00 presin thirrjet tuaja për konsultim.

  MALI I ZI

Zyra e Podgoricës: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20. 
tel. +382 20 245 412, tel./fax: +382 20 245 402. 
Orari i punës: të hënën: 12:00 – 20:00. Në ditët e tjera të 
punës: 9:00 – 17:00. E shtuna e fundit e çdo muaji është ditë 
pune. Orari i punës: 9:00 – 14:00.  
Drejtori i rajonit: Aleksandar Dakić
Numri i telefonit i specialistes mjek:
Dr. Laban Nevenka: +382 69 327 127

  SLLOVENIA

Zyra e Ljubljanës: 1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3., 
tel.: +386 1 562 3640. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 12.00-20.00, të martën, 
të mërkurën dhe të premten 09.00-17.00. 
Adresa e magazinës së Lendavait:  9220 Lendava, Kolodvorska 
14.. tel.: +386 2 575 12 70, Fax: +386 2 575 12 71, 
e-mail: forever.living@siol.net. Orari i hapjes: të hënën 
12.00-20.00, të martën dhe të premten 09.00-17.00.
Orari i hapjes së zyrës së Lendvait: 9.00-17.00 në ditët e punës.
Drejtori i rajonit: Kepe Andrej

Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Arbeiter Miran:  +386 4142 0788

  KROACIA

Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten: 09.00–20.00;  
të martën, të mërkurën dhe të premten 09.00–17.00.
Zyra e Rijekës: 51000 Rijeka Strossmayerova 3/A. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten: 12.00–20.00; 
të martën, të mërkurën dhe të premten 09.00–17.00
tel: +385 51 372 361,  +mobil: +385-91/455-1905
Drejtori i rajonit: Dr. Laszlo Molnar
Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Ljuba Rauški Naglic, mobil: 091 51 76 510 
Në ditët teke në orarin 16.00–20.00. 

  SHQIPËRIA

Zyra e Tiranës: Tiranë, Reshit Collaku 36. 
tel/fax: +355 42230 535. 
Drejtori rajonal:  Attila Borbáth,
Drejtori i zyrës:  Xhelo Kiçaj, tel/fax: + 355 694066811, 
e-mail:Flpalbania@abcom.al
Kontaktim:ne diten e punes: 9-13, 16-20, te dielen 9-13 

  BOSNIA-HERCEGOVINA

Zyra e Bijelinës:  76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3., 
tel: +387 55 211-784, +387 55 212-605, fax: +387 55 221 780. 
Orari i hapjes në ditët e punës: 9.00-17.00. 

Drejtori i rajonit: Dr. Slavko Paleksić 

Zyra e Sarajevës: 71000 Sarajevo, Akita Šeremeta do br. 10., 
tel.: +387 33 760 650, +387 33 470 682, fax: +387 33 760 651. 
Orari i hapjes: të hënën, të enjten, të premten: 09.00–16.30, të 
martën, të mërkurën: 12.00-20.00. Në çdo të shtunë të fundit të 
muajit (ditë pune) organizojmë një Ditë Suksesi mini në zyrën e 
FLP-s.

Drejtoresha e zyrës: Enra Hadžović

  KOSOVA

Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911
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Çanta e psonisjes „mik i mjedisit”
Falë përpjekjeve tona për ta bërë firmën 
më të „gjelbër”, nga sot mund të sigurohet 
çanta e psonisjes Forever Living, një çantë 
e rehatshme dhe që mund të përdoret për 
një kohë të gjatë. Ajo nxen lehtë 3 bidona 
Aloe Vera Gel, 1 Pomesteen Power si dhe 
1 shishe ujë Sirona apo produkte të tjera të 
preferuara në çfardo kombinimi. 

Bluzë grash e zBukuruar 
me gurë të shndritshëm 
Vishni edhe ju këtë bluzë 
të rehatshme mode që i 
pershtatet stillit tuaj. Në ofertën 
tonë me siguri do të gjeni 
copën që ju pëlqen. Mund ta 
zgjidhni të bardhë apo të zezë, 
me kapuç ose pa të! 

Nga oferta e 
produkteve 
tona pa pikë 



politika e Biznesit të Flp
Në këtë botim mund të gjënden rregullat 
më të rëndësishme të bashkëveprimit të 
të firmës dhe të partnerëve tanë. 

manuali i aFtësimit „nga supervizori tek menaxheri” 
Një botim i ri me çeshtje aktuale i këtij libri popullor të merituar. 
Me këshilla të dobishme , si një mjet ndihme për distributorët që 
„sulmojnë përpara” për nivelin e menaxherit. Mund të gjendet në 
gjuhën hungareze, serbe dhe shqipe.

Canta
sonya 
Beauty Case
Një plotësues 
i dobishëm 
për zonjat dhe 
zotërinjtë e 
biznesit Sonya. 

katalogu i produkteve  
2011
Katalogu që perfshin të gjithë 
llojet e produkteve të FLP 
mund ta gjeni në gjuhën 
hungareze, kroate, serbe e 
sllovene..

dvd „enderra jote 
– plani ynë”
Nëpermjet kesaj 
DVD të pëlqyer nga 
të gjithë, mund të 
njihemi me firmën 
tonë dhe me aktivitetin 
e saj. Ajo paraqet 
kultivimin , grumbullimin dhe 
përpunimin e bimës të Aloes. 

kalendar muri 
ekskluziv  2011
Planifikoje vitin në 
kalendarin e ri me 
ngjyra më të mirin 
e deritanishëm që 
përfshin 16 muaj! 
Në çdo faqe mund 
të gjenden fotot 
e produkteve të 
mrekullueshme 
ndërmjet tyre edhe 
fotot e produkteve 
më të reja..

dvd- „ForCa e treshes”
Një mjet i mrekullueshëm që 
mund të shfrytëzohet shumë 
mirë për ndërtimin e biznesit 
të FLP, me një sinkronizim të 
shkëlqyer të zërave. 



20.1-27.1.2011

18:00, 06:00       Film i Forever-it
 Forca e trefishtë 
18:40, 06:40  Miss Sonya Pjesa e I-rë   
19:00, 07:00       Leveleki Zsolt 
 Rruga jonë në FLP 
19:25, 07:25       Yjet e FLP            
20:10, 08:10 Supervisorë, As. Menaxherë
20:20, 08:20 Menaxherë, menaxherë 
 drejtues, Sulmues  
21:10, 09:10       Mustafic Safet
 Nga Supervizori tek Menaxheri
21:40, 09:40       Budai Tamás 
 Luajaliteti  
22:05, 10:05       Endërra jote, plani ynë (me zëra 
 të rinj) Njohje me FLP 
 Enderra jote,plani ynë  
 Produktet e FLP
22:10, 10:10       Miss Sonya Pjesa e II-të  
22:25, 10:25       Miss Sonya – shpallje rezultateve
22:35, 10:35 Dr. Bakanek György
 Kontrolli i përgjithshëm mjeksor
22:55, 10:55 Enderra jote, plani ynë
 Mundësitë e FLP
23:00, 11:00 Dr. Bakanek György
 Produktet e Forever që të 
 shtojnë energjinë
23:20, 11:20       Siklósné dr. Révész Edit
 Efektet e Aloes në ruajtjen 
 e shëndetit 
23:50, 11:50       Lomjanski Veronika
 Takohen Diamantët
00:10, 12:10       Berkics Miklós    
 Të sponsorizosh Diamantët 
00:55, 12:55      Budai Tamás 
 Më shumë se para
01:25, 13:25       Gidófalvi Attila, Katika 
 Kualifikimi si Diamant 
02:05, 14:05       Gidófalvi Attila, Katika
 Biseda si Diamant
03:45, 15:45       Hajcsik Tünde 
 Si jeton me të?
04:25, 16:25       Nógrádi Bence
05:05, 17:05       Fekete Zsolt
 Krijimi i lidhjeve me njerzit
05:35, 17:25       Dr. Gothárd Csaba
 Si je bërë , toka jonë e dashur?

 

20.01.2011 – 17.02.2011

27.1 – 03.02.2011  

18:00, 06:00       Enderra jote,plani ynë 
 Njohje me FLP
 Enderra jote,plani ynë  
 Produktet e FLP 
18:05, 06:05  Gidófalvi Attila: Kualifikimi Zafir   
19:15, 07:15       Gidófalvi Attila 
 Rruga drejt Diamant-Zafir  II. 
20:35, 08:35       Tóth Csaba            
 Punoj për Profit Share
21:25, 09:25       Mundësitë e FLP   
21:30, 09:30      Michael Strachowitz: Themelet e  
 suksesit: sjellja, motivimi, teknika
22:25, 10:25      Fekete Zsolt: Foreveri në Internet
23:00, 11:00       Tonk Emil: Vlera e sipërmarrjes-Si  
 ti përfaqsojmë vlerat?
23:40, 11:40       Dr. Mezősi László   
 Edhe qentë e macet e pinë Aloen 
00:05, 12:05       John Curtis: Edhe ti mund të  
 shkëlqesh si Diamant!
01:05, 13:05       Sebők Attila: NDP, az üzlet motorja
01:25, 13:25 Szabó József : NDP, motorri i  
 biznesit  
01:50, 13:50       Film i Forever-it, Forca e trefishtë 
02:25, 14:25       Vágási Aranka 
 Nga Supervizori tek Menaxheri
02:55, 14:55       Dr. Kósa L. Adolf   
 Rregulla të pashkruara 
03:20, 15:20      Klaj Ágnes: Ndihma e Sponsorit 
 për Supervizorët
03:45, 15:45       Berkics Miklós, Halmi István  
04:45, 16:45       Enderra jote,plani ynë 
 Njohje me FLP
 A te álmod a mi tervünk 
 Produktet e FLP  
04:50, 16:50       Dr. Taraczközy István
 Mjekimi alternativ Holistik
05:30, 17:30       Enderra jote, plani ynë 
 Mundësitë e FLP
05:35, 17:25       Zsiga Márta
 Duhet të digjet ai që do të ndezë

3.2- 12.2.2011  

18:00, 06:00 Film i Forever-it, Forca e trefishtë
18:40, 06:40       Minuta të Sonya-s 
 – Masazhi me mjaltë
 – Higjena
18:50, 06:40       Rex Maughan – me titra
 Reportere: Paczolay Klaudia   
19:10, 07:10       Minuta të Sonya-s
 – Higjena, kujdesi për flokët
  – Trajtimi i lëkurës
  – Sonya Skin Care
19:25, 07:25       Aidan O'Hare – me titra
 Reporter: Dr. Kósa L. Adolf
19:45, 07:45       Minuta të Sonya-s
   – Fleur de Jouvence
19:50, 07:50      Szabó József 
20:05, 08:05       Berkics Miklós: Vala e tretë
21:40, 09:40       Minuta të Sonya-s – Scrub
  Minuta të Sonya-s  – Marine Mask
21:45, 09:45 Heinbach József, dr. Nika Erzsébet
 Ka akoma shumë vend në majë, të  
 sulmojmë së bashku!
21:10, 09:10 Fekete Zsolt 
 Dyfishoje xhiron tënde!
21:50, 09:50       Dr. Bagoly Ibolya: Na thuaj çfarë  
 do të dëshiroje nga jeta?
23:30, 11:30 Minuta të Sonya-s – Epiblanc
  – Loja me ngjyrat
 – Sonya Colour Collection
23:40, 11:40 Lenkey Péter
 Reporter: Dr. Kósa L. Adolf
23:50, 11:50       Dr. Dezsényi Emese
 Lodhja e pranverës 
00:15, 12:15 Siklósné dr. Révész Edit
 Antioksidantët natyror për 
 parandalim dhe kurim
00:55, 12:55       Minuta të Sonya-s  – Loja me ngjyrat
01:00, 13:00 Rex Maughan
01:45, 13:45 Aidan O'Hare
02:10, 14:10 Minuta të Sonya-s  – Paletat e  
 makiazhit – R3 Factor
02:15, 14:15 Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin,  
 Dr. Seres Endre: Lodhja e pranverës 
02:45, 14:45 Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián
 Forcat dhe mundësitë sipas tipit 
 të njerzve
03:45, 15:45 Reporter: Dr. Kósa L. Adolf 
04:00, 16:00 Minuta të Sonya-s  – Vendosja e  
 fondatinave,  Alluring Eyes
04:05, 16:05 Biseda e 3-të e Gracia
 Minuta të Sonya-s
04:25, 16:25 Hertelendy Klára: Gjithnjë e më lartë! 
05:00, 17:00 Dr. Bagoly Ibolya: Ushqyerja, gjellët
05:25, 17:25 Fekete Zsolt: Krijimi i lidhjeve 
 me njerzit

2 – 17.2.2011    
Dita e SukSeSit NoN - Stop

programi NË iNterNet

www.foreverliving.com
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 „Një park i bukur, një kuzhinë që s’ke çfarë ti thuash, një personel i gatshëm dhe i përkuashtuar:Hoteli i Kështjellës 

të Szirakut ishte vëndi më  i mirë i mundshëm për një dasmë martese: gjithshka na doli siç e imagjinonim” 

Zsanett Gidófalvi dhe familja e saj



Mega weekend në eger

Vendosëm që me „mega skuadrën” (LeVeLeki ZsoLt, 
Varga róbert, Fekete ZsoLt, utasi istVán, budai 
tamás,  JuhásZ Csaba dhe herman teréZia, të 
bashkohemi dhe të organiZoJmë nJë mega Fund 
JaVe të re shumë të sukseshme. qëLLimi ishte të 
preZantonim ndërtuesit e rrJeteVe të nJohur në 
Vend dhe në shkaLLë ndërkombtare. ishin aFer 
850 bashkpunëtorë kureshtare për të nJohur 
dreJtuesit  dhe historitë e tyre të sukseshme. 

Ja përsëri 
skuadra e madhe
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Ja përsëri 
skuadra e madhe
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Të shtunën, bashkë me István 
Abonyi Tóth  kryem detyrat e mikpritësit. në fil-

lim ndoqëm bisedën e Miklós Berkics, mentorit tim në FLP, 
njëri nga rrjetndërtuesit më të sukseshëm në botën e Foreverit. Para dhe 

pas çdo lektori të madh mundëm të dëgjonim përvojën e jetës dhe të biznesit të 
menaxherëve dhe kryemenaxherëve që përforcojnë skuadrën tonë. Të Shtunën përshtypje 

të paharrueshme do të na linin bisedat e Sándor Németh, Annamária Szűcs, Ágnes Katona 
dhe Mónika Szolnoki, pastaj dëgjuam pikpamjet e reja nga një zonjë dinamike: Hajnalka Senk- foli 

për rolin e grave duke ju referuar rolit të tyre si rrjetndërtuese. në fund vazhdoi bisedën e tij mësimdhënëse 
dhe argëtuese, ëndërrimtari i FLP në Hungari, József Szabó .gjatë mbrëmjes vazhduam pak punën, pastaj 

vallzime, biseda me sponsorit, argëtim, planifikim, wellness.  Të dielën detyrat e drejtuesve të programit i kryen 
Károly dhe Edina  Léránt me përpikmërinë e tyre të zakonshëm. Së pari e mori fjalën drejtori operacional i europës            

Z. Péter Lenkey. Péteri na njohu me zhvillimet e deritanishme dhe ato të pritshme të FLP duke na frymëzuar për vitin 
e ardhshëm. Çdo bashkpunëtor është i bindur për atë se sa kujdes, nderim dhe vlerësim na bëhet nga drejtuesit e FLP. Pas 

tij fjalën e mori një nga personalitetet drejtuese të FLP, avokati i mirënjohur edhe nga media Dr. Adolf  L. Kósa . ai foli për 
shtyllat më kryesore të ndërtimit të rrjeteve, për strukturën e ndërtimit  dhe për ndalimin e linjave paralele (crossline). Mundëm 

të shikonim nga afër se si i realizon këto në praktikë adolfi. Të dielën biseda më të shkurtëra zhvilluan Izabella Zachar-Szűcs, 
László dhe Sacika Lukéj, Cecília Szőllősi, Katalin Vámosi, László Sulyok dhe dr. Mária Fábián, ndërsa bllokun e vlerësimeve 
e drejtoi Soaring Menaxheri i ri Zsolt Leveleki. Për menaxherët dhe drejtuesit e niveleve më të larta në një sallë të veçantë zhvilloi 
bisedën e tij vërtet motivuese Attila Gidófalvi. Tibor Lapicz ndau me ne përvojën e vet, me fjalët e tij të zgjuara dhe me një punë 
të mirë planifikuar tërhoqi audiencën. Attila dhe Kati Gidófalvi nderuan skuadrën tonë me bisedën e diamantit të parë. katika 
na tregoi se si i ka koordinuar familjen dhe biznesin. Çfarë roli kryen si nënë, si ndërtuese rrjeti dhe si bashkshorte në interes të 
suksesit të përbashkët. attila me atë entusizmin e tij të zakonshëm i dha mësimet e tij skuadrës.Mendimet e tij të vlefshme u 
shoqëruan me humor dhe shëmbuj të nxjerrë nga jeta. Bashkëpunëtorët tanë të mbushur me frymëzim, me objektiva dhe plane 

të reja u nisën për në vëndet e tyre. në emër të të gjithë skuadrës falënderoj gjithë lektorët për bisedat e tyre.!

terézia herman
soaring menaxher



Super rally
17-21 GuSht 2011
WaShinGton D. C.

Kushtet e kualifikimit:
Ata distributor që janë në nivel menaxheri dhe që në periud-
hën 1 Prill 2010 deri 31 Mars 2011  kanë plotësuar të pak-
tën 1500 pikë (CC) kanë të drejtën e pjesmarrjes në takimin  
Super Rally të grup firmave të FLP si dhe të marrin si pare 
shpenzimi 500 USD për çdo numur kodik distributori. 

Pikët e siguruara në teritorin e veprimit të Ndërmarrjes 
Ushtrimore që përfshin në vetvete vëndin sipas Qëndrës së 
Banimit (Shiko Politika e Biznesit të FLP /U11/ paragrafet 
2.5 dhe 2.6) për periudhën e caktuar të kualifikimit, distribu-
torëve u jep të drejtë për takimin Super Rally si më poshtë:

a. 1000 CC: Strehim e ushqim për 3 netë si dhe 2 bileta 
     hyrje në Rally
b.  750 CC: Strehim dhe ushqim 1 natë si dhe 2  bileta 
     hyrje në Rally
c.  500 CC : 2 bileta hyrje në Rally
d.  250 CC: 1 biletë hyrje në Rally

turneu Silver poSt rally
21-26 GuSht 2011. .
në iShujt Bahama
hoteli atlantiS paraDiSe iSlanD

Kushtete kualifikimit:
2500 cc
Duke grumbulluar 2500 CC për 
periudhën 1 Prill 2010 deri 31 Mars 
2011 kualifikohesh për Turin Silver 
Post Rally si dhe merr 1000 USD si 
pare shpenzimi për çdo numur kodik 
distributori !

5000 cc
Duke grumbulluar 5000 CC për 
periudhën 1 Prill 2010 -31 Mars 2011, je 
pjestar i gjithë shpërblimeve të atyre që 
kanë 2500 CC dhe PLUS  1000 USD të 
tjera si pare shpenzimi për çdo numur 
kodik distributori, vlerësim të veçantë në 
Rally si dhe mundësinë për shfrytëzimin 
e radhës VIP gjatë blerjes të produkteve!

7500 cc
Duke grumbulluar 7500 cc në periudhë 
nga 1 Prill 2010 deri 31 Mars 2011 
je pjesmarrës në gjithë  shpërblimet 
e atyre të kualifikuar në nivelin e 
5000 CC- PLUS 1000 USD të tjera si 
pare shpenzimi për çdo numur kodik 
distributori si dhe një ftesë të veçantë 
në takimin e veçantë me drejtuesit 
e firmës në Turin Silver Post Rally 
si dhe një ftesë për në Samitin me 
shpenzimet e firmës!

10 000 cc
Duke grumbulluar 10000 cc nga 
1 Prilli 2010 deri 31 Mars 2011 je 
pjesmarrës në të gjitha shpërblimet 
e atyre që janë në nivelin e 7500 
pikëve PLUS gjatë udhëtimit për 
në Super Rally ju sigurohet udhëtimi 
me biletë Business Class!

12 500 cc
Duke grumbulluar 12500 cc në 
periudhën 1 Prill 2010 deri 31 Mars 
2011 ju  jeni pjesmarrës në gjithë 
shperblimet e atyre që janë në nivelin 
e 10000 cc- PLUS 9500 USD të tjera si 
pare shpenzimi (gjithsejt 12500 USD) 
për çdo numur kodik distributori !



Budapest, 12 shkurt 2011

Fjala e përshëndetjes  
dr. sándor Milesz 

Drejtor i Pergjithshëm 

KualiFiKiMi i asistent 
supervizorëve

dr. edit révész siKlosné 
dhe zoltán siKlós  
soaring Menaxherë
drejtues prograMi 

MyFlpBiz
zsolt leveleKi 

soaring menaxher

GinkGo BiloBa- Bima medicinale 
e të Menduarit

dr. terézia saMu 
soaring menaxhere

trasMetoj Më tej 
njohuritë e Mija  

éva váradi 
menaxhere

jeMi në garë  
istvan halMi  

Zafír menaxher

Mësoj në  Forever  
Győzőné maGyar 

menaxhere

KualiFiKiMi 
i supervizorëve, 

assistant Menaxherëve

KualiFiKiMi i 
Menaxherëve, 

dhënia e targave Flp, 
Menaxherët 

drejtues  

gjatë gjithë ditës të taKiMit, 
distriButorët e nderuar Mund 
të Blejnë nga të gjitha llojet 

e produKteve të Foreverit 

Ju presim të GJithëve me dashuri, në orën 10.00 në sallën e aktiviteteve „ syma” (1143 Budapest, dózsa GyörGy út 1.)
FëmiJve të moshës 3-8 vJeç GJatë kohës të aktivitetit  Ju siGurohet sallë loJrash, pa shpenzime dhe nën nJë kuJdes 

të veçantë proFesional Ju uroJmë nJë ditë të Gëzuar dhe arGëtuese! ruaJmë të dreJtën e ndryshimit të proGramit. 
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