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Muaji Shkurt në SHBA më shumë njihet për Ditën e 
Shën  Valentinit. Me atë festë na kujton dashurinë për 
njeri tjetrin, angazhimin tonë ndaj familjes dhe miqve 

tanë. Ndërsa shumë vetë e konsiderojnë si një festë „kartoline 
përshëndetje” komercializmi, e krijuar për të nxitur blerjen e 
luleve, pakove me çokollata apo kartolinave, unë besoj se kjo 
festë eshtë shumë më tepër se kaq. Kjo ditë na jep mundësi 
që të ndalojmë për një çast dhe të vlerësojmë ata njerëz që i 
duam dhe me një dhuratë të vogël tu tregojmë atyre respektin 
tonë të thellë. Në fakt kjo është diçka që duhet ta bëjmë jo 
vetëm në të tilla raste por gjithmonë kur na jepet mundësia. 
Sikurse e kam shprehur shumë herë, ne duhet të shfrytëzojmë 
çdo rast të tregojmë dashurinë tonë për ata me të cilët 
punojmë dhe ta tregojmë këtë dashuri edhe me një dhuratë 
apo gjest. Jeta fluturon shumë shpejt, dhe kurrë nuk mund ta 
dish, se kur do të jetë shumë vonë ti thuash dikujt sa e do. 
Mos lini asnjë çast të çmuar tju iki pa shprehur apo treguar 
dashurinë tuaj.
Kjo periudhë e vitit është periudha kur zhvillohen takimet 
(rally) rajonale.Kjo më kujton edhe mua pasionin për këtë 
kompani. Ndjenja e arritjes të objektivave më të mira, më të 
larta dhe më fantastike më ka shtyrë dhe më shtyn edhe sot. 
Pasioni është një gjë e veçantë. Nuk është thjesht një ndjenjë, 
këtu në Forever ai është edhe një plus i nevojshëm. 
Pasioni është ai që ushqen shpirtin tonë dhe që krijon brënda 
nesh dëshirën për të çarë drejt objektivave të reja dhe më të 
larta. Shumë herë njerzit punojnë vetëm sepse kanë nevojë për 
para, ose ndjekin një profesion sepse janë të bindur që vetëm 
atë mund ta bëjnë më lehtë. Duke ju shmangur përpjekjeve 
zgjedhin rrugën më të lehtë. Ndërsa njerëz vërtet të 
sukseshëm dhe të kënaqur, që kam takuar gjatë jetës time, janë 
ata, puna dhe pasioni i të cilëve, ju sjell jo vetëm rezultate dhe 
një kuptim për jetën, por forcon brënda tyre edhe dëshirën për 
ta çuar deri në fund një diçka të mrekullueshme. 
Le të mendojmë për gjithë ato novacione që ne gëzojmë sot, 
sepse dikush ndoqi më tepër pasionin sesa të rrinte me atë jetë 
që kishte… Bill Gates, për shembull, la përgjysëm Universitetin 
e Harvardit, nga pasioni që kishte për informatikën, ndërsa Walt 
Disney punoi edhe si shofer ambulance para se të realizonte 
pasionin e tij si artist i filmave vizatimorë. 
Kur e bën me pasion një gjë, ajo rrezaton energji dhe 
entusiazëm. Të tjerë kapen pas kësaj, dhe tërhiqen prej saj, 

me apo pa vetëdije. Pasioni është si magneti; ai ju nxit për të 
caktuar objektiva të larta. Ai të krijon besim në vetvete; ai të 
motivon që të jesh energjik. 
Por pasion do të thotë të dish se çfarë dëshiron, dhe të kesh 
plotësisht besim se ti mund ta arrish atë, pastaj dashuria dhe 
entusizmi të bën të ecësh përpara. Sepse kur e di çfarë do, 
domethënë je i qartë në vetvete, atëhere ndjen një shtytje të 
pandalshme, dhe e gjen rrugën tek objektivat e tua. Në qoftë 
se nuk e di se çfarë do, atëhere nuk vepron me pasion, sepse 
pavendosmëria dhe pasiguria e shuajnë pasionin.
Në qoftë se pasionin për të cilin po flas, e zhvillon për biznesin, 
ai ju hap rrugën ndaj çdo gjëje që ndeshni përpara. Do ta 
shikoni se, sa më  me pasion të prezantoni Foreverin, aq më 
me entusiazëm do të vijnë këta njerëz atje ku ju doni. Mendo 
për një çast, a do ta dëgjoje ndonjërin  që jep disa fakte të 
thata sikur lexon shifra statistike apo sikur do të shes diçka 
për ndonjë dollar? Apo do të preferoje të dëgjoje më mirë 
një Distributor që beson me shpirt e zemër në këto mundësi. 
Dashuria që kemi për produktet tona, rrezaton tek të gjithë ata 
që na rrethojnë, dhe duket sikur historia e tyre është gati të 
shpërthejë. 
Pasioni për të cilin po flas, na ndihmon për rezultate të larta. 
Si për shembull, të kualifikohemi për stimujt fantastikë të vitit 
2012. Kështu për shembull si „pushim dhuratë” për menaxherët 
Eagle të Europës, do të jetë Sardenja e Italisë dhe Salvadori për 
Brazilin.Kjo është një mundësi e mrekullueshme! Që të bësh 
këtë rrugë, tregon se ke gjetur pasionin në punën që bën për 
ndërtimin e këtij biznesi, i cili të shoqëron gjatë gjithë jetës. Po 
kështu të kualifikohesh për Profit Sharing apo të marrësh pjesë 
në takimin botëror „Global Rally” që do të zhvillohet në 2013 në 
Honolulun e bukur të ishujve Hawaii, do të thotë se i ke arritur 
objektivat fenomenale që i ke vënë vetes. 
Prandaj pyete veten „A e kam vërtet pasionin ” për këtë 
biznes?. Në qoftë se ti i përgjesh „po” realisht, atëhere ndaje 
këtë pasion me të tjerët, tregojua edhe atyre rrugën dhe 
shtoje atë. Jam i sigurtë se 2012 do të jetë një nga vitet më 
të mrekullueshëm për Foreverin. Jam vërtet i pasionuar për 
ato gjëra të mrekullueshme që mund të sjellë Foreveri në 
jetën e njerzve. Unë ju bëj thirrje, që ta kapni këtë mundësi 
me entusizëm dhe pasion dhe rezultatet do të jenë të 
pabesueshme. 

Pasioni 
Ndaje me të tjerët! 

tregoje!
Shtoje!



Në jetën e çdo njeriu vjen një moment kur duhet të bëjë llogaritë për atë, se si jeton, si 
vepron dhe çfarë bën për vete dhe çfarë bën për të tjerët. Ky është një moment kur ti 
duhet të përcaktosh , përse jeton. Kur u shfaq deklarimi i misionit i   Forever Living Products 
International, me Aidan O’Hare, zëvendës president i Foreverit për Europën në një takim 
të pesëshes europiane u ra dakort që edhe ne drejtorët e pergjithshëm të shkruajmë për 
veten tonë. Mendoj se tashmë, në fillim të 2012 ka ardhur koha që unë të hedh në letër 
misionin tim. Do ta bëj edhe për atë, sepse besoj në atë që për shumë bashkpunëtorë të 
mij, të hedh baza të rëndësishme edhe për ju, dhe njëkohsisht tju nxit edhe juve , që të 
përpiloni misionin tuaj, si dhe për atë se pse jeni këtu, në këtë planet të Foreverit. Dhe ja:
Që për vete dhe për të tjerët të mund të jap më të mirën, kujdesem për atë se 
çfarë do të donin prej meje.  
Për çdo ditë kam nevojë për forcë që të jem në formë maksimale. Duhet të bëj 
kujdes çfarë ha, çfarë pi, çfarë mendoj. Duhet të kujdesem për organizmin tim, 
sepse unë jam më i rëndësishmi për familjen, për fëmijët, për nënën, sepse ata janë 
të dashurit e mij. Fëmijë e mij janë e ardhmja ime. 
E konsideroj veten me fat, sepse jam i lumtur. Çdo ditë i jam mirnjohës Rexit, që 
ndryshoi në mënyrë rrënjësore dhe në drejtimin e mundshëm më të mirë jo vetëm 
jetën time por edhe për fëmijët e mij bëri të mundur një nivel jetese të lartë.
Luftoj të rrit vazhdimisht njohuritë e mija. Lexoj libra, gërmoj faqet e dobishme 
të internetit, që të fitoj sa më shumë kulturë. Sporti, muzika, fotografia, artet në 
pergjithësi zënë një vënd të rëndësishëm në jetën time.
Jam i gatshëm, që miqtë, bashkpunëtorët, kolegët e mij ti shoqëroj deri në fund në 
rrugën që i çon në realizimin e ëndërrave të tyre më të guximshme.Më duhet ti 
mësoj njerzit si të sillen me parat e tyre. 
Më pëlqen tju dhuroj të tjerëve sepse dhurata i bën të lumtur dhe i mbush plot 
kënaqsi. 
Rreth meje dua të shikoj fytyra të lumtura, veçanrisht fëmijë të qeshur. Kjo është 
jeta ime.
Jeta eshte shumë e shkurtër dhe nuk duhet ta shpërdorojmë, prandaj dua ta shijoj 
atë jo 100% por 1000%. 
Jam 53 vjeç dhe një biznesmen i sukseshëm. Jetoj në harmoni. Zoti më do 
mua dhe unë e dua Atë. 
Deklarata e mësipërme është e vlevshme për ata që kalojnë 50 vitet e 
moshës së tyre.
Përpara FLP! 

Dr. Sándor Milesz 
Drejtor i përgjithshëm FOREVER  2012/02 3

Deklarim i misionit



Ky takim i Foreverit Hungari filloi ndryshe. Prisnim 
tingujt e Hymnit, por kur hymë në sallën e mbushur 
plot na kapi  loja e violinistit Ferenc  Sántha, 

fitues i çmimit Kossuth dhe Prima Primissima dhe muzika 
e orekstrës së tij. Muzika e instrumentave me tela dhe e 
cimbalit na krijuan një mbresë të paharrueshme edhe për 
programin tjetër të ditës. 
Pas  „Kanarinës” virtuoze mbrrijnë edhe zërat e njohur: Lajos 
Túri Lui, artisti i çmimit Grammy, këndon himnin e FLP 
me një talent rinor, bashkë edhe me György Mihálka, pastaj 
sikurse është bërë traditë, pason ngjitja në skenë e menaxherëve 
dhe kryemenaxherëve
Programin e sotëm e drejton një çift i tillë, të cilët prej 14 vjetësh 
ndërtojnë rrjetin e tyre dhe tashmë janë senior menaxherët që 
japin rezultatin më të mirë: Ata janë Tünde Hajcsik dhe András 
Láng. – Mbyllëm një vit të mrekullueshëm dhe hapim një 
vit sensacional, bota e Foreverit nisi përsëri – theksojnë ata në 
fjalën e përshëndetjes. Dhe sikurse thonë ata: „ky do të jetë viti i 
ndryshimit, dhe e presim me ankth” 
Drejtuesit e programit ftojnë në skenë një „baba të 5 fëmijve” 
i cili me një energji të pabesueshme ia kushtoi jetën e tij 
ndihmës për të tjerët. Vazhdon drejtori i përgjithshëm, zafir 
menaxheri Dr Sándor Milesz. Ju uron të gjithëve një vit të 
lumtur, pastaj ju kërkon pjesmarrësve të ngrihen në këmbë, të 
kapen dorë për dorë dhe të dëgjojnë hymnin hungarez. „Qysh 
kur 15 vjet më parë, Rex Maughan më dha në dorë timonin e 
kësaj anije, atë po e drejtoj me vetëdije e me shumë punë por 
dhe me ndihmën e  apostujve – nderime anëtarëve të Klubit 
të Presidentit të vitit 2012!” Si drejtor dua që secili të përgatit 
misionin e vet, planin e jetës dhe kredon e tij për vitin 2012. 
Me fjalët e tij të thjeshta të cilat do ti lexoni edhe në faqen e 
parë të kësaj reviste, ai kërkoi: të jeni më të mirët, të dëgjoni të 
tjerët, të ndihmoni dhe të jeni gjithmonë në krye. Kujdes për 
familjen, për shëndetin, për paratë, për veten. Dhuroni sepse 
dhurimi ju bën të lumtur.” 

Budapest  14 Janar 2012 







Pas vetrrëfimit, vazhdon leksioni me baza i menaxheres Dr Gabriella Kassai, me titull 
„Të ruajmë shëndetin”. Nga këshillat e mjekes mësojmë cilët faktorë (mjedisi, mënyra e jetesës me 
lëvizje, ushqyerja) ndikojnë në shëndetin tonë.  Nga viti 1985 deri 1996 përmbajtja e lëndëve ushqyese 
tek frutat dhe zarzavatet është pakësuar me 30-70%, dhe si rrjedhim i kësaj,  ushqyerja me mungesa e njeriut 
të sotëm është rënduar me konsumin e yndyrnave, sheqerit dhe 8000 lloje lëndë sekondare të lejuara. Si 
rezultat, kemi rritje të numërit të të sëmurëve që luftojnë me probleme të zemrës dhe sistemit të venave, të 
tumoreve dhe të stomakut. Cila është zgjidhja: rikthimi i procesit, të kthehemi tek gjërat natyrale. Tek bima e 
Aloes mund të gjejmë 240 lëndë me rëndësi jetike, të cilat ndihmojnë largimin e helmeve, në organet e tretjes, 

në mbështetjen e sistemit të imunitetit dhe në problemet e lëkurës.  Por përveç Aloes, u fol edhe për 
shumë bimë e lëndë të tjera të dobishme si ginko, vaji i peshkut, L-Arginina dhe propolisi i bletës e 

deri tek koenzima Q-10. 
Por jo vetëm mirqënia fizike por edhe ajo ekonomike, prandaj vjen radha edhe për kualifikimin 
e supervizorëve dhe asistent menaxherëve, pastaj Tünde dhe András flasin për energjinë që 
shoqëron mendimin: të sotmen e kemi ngritur mbi sekretet e suksesit. 
Edilász Juhász është shumë i sukseshëm në këtë biznes, në leksionin e tij me titull „Bëhu edhe 
ti menaxher” tregon historinë e tij prekëse. Ka 3 vjet që ka filluar biznesin e Foreverit, arriti 

nivelin e menaxherit  dhe tash dëshiron të bëhet senior dhe eagle menaxher. Rruga nuk ishte 
e lehtë edhe deri aty;  ”e dija që ky biznes ecte, por nuk kisha shumë besim tek vetja”- 

thotë ai. „Kisha ndërruar shumë vende pune por asgjëkund nuk e kisha gjetur 
veten. Kur ju futa këtij biznesi, shumë thanë se s’kisha për tu bërë menaxher. 

Mu desh të bëhesha i fortë dhe sot nuk më intereson se çfarë thonë, unë prapë 
do ta bëj! Qëllimi im kryesor është që të bëhem një njeri i tillë, që të mund 

të ndihmoj të tjerët”
Pas interpretimit të këngëtares Gabriella Berkes, u falnderuan të 

kualifikuarit me 60 CC+ dhe anëtarët e Klubit të Conquistadorëve, 
pastaj filloi kualifikimi i menaxherëve dhe menaxherëve drejtues. 
Meqënëse jemi në fillim të vitit u festua kualifikimi i një numuri  
të madh të vitit të kaluar: si menaxherë „Eagle”, anëtarë të Klubit 
të presidentit për vitin 2012, të kualifikuarit për Rally-in botëror 

dhe Distributorët e Vitit. Madje disa edhe falnderuan për vlerësimin 
e bërë. „Shumë vetë thanë , o sa shpejt, sepse u bëmë menaxherë për 79 

ditë, por nga tani do të fillojmë të mësojmë ta bëjmë më mirë këtë punë” 
thotë çifti Juhász nga Pecsi. „Edhe sikur të coptohem, këtë do ta bëj” – 
motoja e zonjës.  
 „Do ta bëjmë, do ta bëni edhe ju, sepse është një ndjenjë e pabesueshme!” 
– i siguron pjesmarrësit Szilárd Fekete, pastaj kolegu i tij na këshillon: „ 
ai që fillon sot, të mos vrasë mendjen por të bëjë këtë gjë. Është mirë të 
jesh këtu, edhe unë mësoj, por e bëj me zemër”. Tibor Éliás falnderon 
„skuadrën e tij të mrekullueshme”, pa të cilët, sikurse shprehet ai, a inuk 
do të ishte këtu sot. Terézia Herman falnderon për programin stimulues 

të veturës, „edhe ty mirë të bën një veturë lluksi” -  thotë ajo. Festa më e 
madhe vetëm mbas kësaj fillon: Foreveri titullon soaring menaxherët. 
Edit dhe Péter Knisz, vlerësojnë skuadrën e Szekszárd-it, sikurse thonë: 

të tillë nuk ka vetëm një në rajon. Ata fillojnë me listën e gjatë të 
falnderimeve, emra pa fund, emrat e gjithë atyre që kanë ndihmuar në lindjen 

e soaringëve më të rinj. „ Ju tregojmë rrugën që të besoni, se ka të ardhme. Nga 
gjithsecili morëm  diçka, që të bëheshim më të mirët. Ndijeni forcën e Foreverit!”

Shfaqja vazhdon: vallja e dragonjve kinezë sinjalizon fillimin së shpejti të vitit të 
dragoit si dhe vëndin e zhvillimit të Rally-it botëror, pastaj Miklós Berkics dhe 

qejfliu Tibor Élias ngjiten në skenë: Drejtimi Rally Botëror Prill 2012, Hong Kong! 



Menaxherja Józsefné Varga jep leksionin„Zgjeroj biznesin tim” dhe sikurse thotë , këtë biznes e filloi për shkak të produkteve. 
„Pak vetë rezistonin në atë që u kërkoja, dhe shumë herë më dukej se nuk do të ecja përpara. Kjo deri në atë moment kur kuptova 
se ç’është zgjerimi. Nuk llogaritet ai që bën disa pikë dhe që premton se do ta bëj, do të vij…, llogarit vetëm atë që 
punon, se këtu nuk paguhesh për ato që thua. Në çfardo niveli që të jesh, rëndësi ka që të hedhësh bazat e punës. 

Thellësia e rrjetit të siguron qëndrueshmëri, gjërësia para. në qoftë se këtë biznes e ndërton pastër dhe 
thjeshtë, atëhere ke ndërtuar mundsisht biznesin më të mirë, dhe gjithmonë do të gjesh njerëz të 

tillë, që duan të punojnë. Ndërsa ata që jo vetëm duan por edhe dinë, ata ka shumë mundësi  
që këtë vitt ë jenë në Porecs, në Holiday Rallyn legjendar të Foreverit. Se si arrihet kjo më 
saktësisht na i thotë menaxheri József Mázás. „Doja të bëhesha shpejt menaxher, që të 
thosha jam shumë më tepër se sa keni parë deri tani. Pastaj në Porecs  u deha krejt dhe 
4 ditët fluturuan shpejt. Ashtu sikurse do të ndodhë edhe me ju, vetëm një gjë 
keni: me një punë serioze të arrini nivelin e supervizorit, ndërsa pas kësaj të 
gjeni 3 vetë që ju ndjekin. Me vitin e ri fillon një jetë e re,  ku mund 
të rishkruash gjithshka. Tregoje veten që je i zoti për ta bërë atë, 
sepse këta stimuj që kemi gjetur ne , funksionojnë për gjithkënd. 

Porecsi është një trainim, ku flasin më të mirët: mësim, zhvillim, 
përforcim sepse jen ë vendin më të mirë.” Përshëndeten 
asistent supervizorët e rinj, pastaj nga Róbert Varga – 
menaxher zafir-diamant, dëgjojmë leksionin „Nis fitimin 
tim”, prej tij mësojmë mjaft gjëra të dobishme për atë se si 
të ndërtojmë rrjetin, tani, thekson ai, ka shumë rëndësi 
të ruash fokusin. Interesante është ajo që pohon edhe 
vetë  Róberti, se për të e para është harmonia familjare, 
dhe këtë nuk e mohon, sesa paratë dhe biznesi. Por 
po ta mendojmë më mirë, të dyja i shërbejnë njera 
tjetrës. „Duhet mbajtur ekuilibri” – spjegon ai pastaj 
na tregon se si e racionon kohën. „Nga mëngjezi deri 
në mbrëmje, telefonata, mësim, sport, kujdesje për 
shëndetin…koha për mua është bërë e shtrenjtë, 
dua të jem rentabl!”. Kjo nuk na habit, sepse Robi, 
ka objektiva serioze, dhe nuk ka kohë të merret 
me televizionin. „Jetën e kam të shtrenjtë, kështu 
që nuk flas tepër. Kërkoj 10 menaxherë, dhe për 
këtë kam në dispozicion vetëm 1 vit e gjysëm. 
Kam nevojë për të tillë njerëz , që jo vetëm e 
pranojnë por edhe e duan ndihmën!” Róbert Varga 

Róbert thërret në skenë familjen e vogël. Kur i 
shohim, e besojmë se ekziston harmonia 

midis punës dhe jetës personale. 





Për fat të keq festat nuk janë si dikur, mbasi shumë vetë i kanë prekur 
pasojat e krizës ekonomike. Por ne anëtarët e familjes Forever jemi me 
fat sepse shumë presin ndihmën tonë. Asgjë s’mund ta tregojë më mirë 

se sa fakti që xhiroja jonë edhe për vitin 2011 qe në rritje.

Se si në Slloveni, kemi realizuar mbi mesataren, e tregon fakti, që ne 
rreshtohemi ndërmjet sipërmarrjeve me zhvillim më të shpejtë. Shpesh 
dëgjojmë që në këtë biznes kryesorja është rezistenca. Për këtë Drejtori 
Rajonal Andrej Kepe, kërkoi në Ditën e Suksesit të fund vitit, që të ngrihen 
në këmbë të gjithë ata që prej një dekade janë me ne. 

Eshtë një gjë e bukur kur shikon që ngrihen një e treta e pjesnarrsve :ata 
kanë të paktën një dekadë apo edhe më parë si anëtarë të FLP. Po kështu na 
mbush me gëzim fakti që kur pyetet kush është ai që ka qënë i pari midis 
nesh, përsëri ngrihet një e treta e pjesmarrësve. E gjithë kjo flet për suksesin 
e të shkuarës por edhe për perspektivat e favorshme të të ardhmes. Për çdo 
sipërmarrje, potenciali më i rëndësishëm janë njerzit që punojnë në të. 

LjubLjanë,  10 Dhjetor 2011



Këtë e di mirë edhe Rex Maughan i cili në çdo rast, u shpreh mirënjohjen e 
tij distributorëve, atyre që besojnë tek produktet e Foreverit, para së gjithash 
në misionin tonë sepse duke ndihmuar të tjerët në fakt kemi ndihmuar veten! 

Produktet e cilësisë të lartë përbëjnë një mbështetje të fuqishme për punën 
tonë. Krahas produkteve të mrekullueshme që ekzistojnë, studimet dhe 
zhvillimet prezantojnë produkte gjithnjë e më të reja dhe përbërja e atyre 
ekzistuese përmirësohet me arritjet moderne. 

Drejtuesit e programit të festës të Ditës së Suksesit, menaxherët e rinj Gorazd 
Babič dhe Karina Brumec ishin ata që treguan se në Forever edhe të rinjtë 
mund të jenë të sukseshëm. 

Senior menaxheri Dr Miran Arbeiter , një nga anëtarët më rezistentë të 
familjes sonë, i njeh që nga fillimi dhe me gjithë seriozitetin produktet e FLP. 
Tash po prezanton produktin e ri Immublend duke theksuar se veçanrisht në 
periudhën e ndryshueshme të dimrit ai mund të jetë një ndihmë për ne. Po 
kështu dëgjojmë për formulën e re të multivitaminës Kids si dhe për 
shampot apo ballsamet. 



As që e di se si ndodhi, ne e gjetëm rrugën, apo ajo e gjeti rrugën për tek ne, por 
sidoqoftë, jemi të gëzuar që midis nesh është doktoresha dr. Karmen Fürst, nga e 
cila dëgjojmë një leksion me themel dhe mësimdhënës. Kuptuam sa të rëndësishme 
janë lëndët minerale për funksionimin normal të organizmit tonë. Jam i bindur se 
këshillat e dr. Fürst edhe në të ardhshmen do ti ndjekim me kënaqsi. 

Që të mund të nxisim të tjerët  shpesh kemi nevojë të nxisim veten. Se si të 
mbrrijmë tek energjia, për këtë na flet leksioni i mbajtur nga menaxherja  Danica 
Bigec. Ajo u përket atyre që rrisin vazhdimisht biznesin e tyre, dhe prej vitesh 
rreshtohen ndërmjet më të mirëve. Kurrë të mos heqim dorë nga të tjerët, por ajo 
që është më e rëndësishme, kurrë të mos dorëzohemi për vete!

Shumica e distributorëve është e mendimit se plani i marketingut të Foreverit 
është produkti më i mirë i nxjerrë nga Rex Maughan. Këtë e përforcoi edhe senior 
menaxherja Rinalda Iskra, që tash prej kohësh qëndron midis më të mirëve. Po 
kështu, plani i marketingut të FLP, bën të mundur që të ndihmojmë sa më shumë 
njerëz për të qënë të shëndetshëm dhe me mirëqënie materiale, dhe kjo aq më 
mirë do të jetë edhe për ne. Megjithatë ka rëndësi që të mësojmë vazhdimisht, dhe 
të njohim teknikat e nevojshme për realizimin e misionit tonë. Në planin tonë të 
marketingut ekzistojnë elementët e korektësisë në shpërblimin e distributorëve, 
dhe ai që punon më shumë, merr edhe më shumë. 



Tomislav Brumec, disa herë top menaxher, vazhdon si anëtar i Klubit të 
Presidentit. Tomo me bashkëshorten Andreja, janë zafir menaxherët e parë në 
Slloveni. Sipas bashkpunëtorëve të tyre ata janë drejtues të vërtetë. Dhe në këtë 
rrugë duhet të harxhojmë kohë dhe energji, që të shikojmë përreth, ti shohim të 
tjerë, të ndihmojmë njeri tjetrin , sepse bashkimi bën fuqi. Të caktojmë objektiva 
të larta dhe të kërkojmë që etapat e rrugës që të çojnë tek këto objektiva ti 
përshkojmë me dëshirë.

I themi faleminderit asamblit Harmonet për muzikën e mrekullueshme me të 
cilën e bëri edhe më të bukur festën e Ditës të Suksesit si dhe Karina Brumecin 
që i shoqëroi në skenë me këngë festive, e cila në Dhjetor përfaqsoi Slloveninë në 
konkursin Miss Sonya të Budapestit. Le të takohemi përsëri në vitin e dragoit që 
për ne do të thotë mirqënie dhe lumturi. Dita e ardhshme e Suksesit do të jetë në 
Ljubljanë në orën 11 të datës 31 Mars 2012, në Hotelin Lev. 

Andrej Kepe 
Drejtori Rajonal i FLP Slloveni



Dragana Janović & Miloš Janović

HalMi istván & HalMiné Mikola rita

Fekete Zsolt & ruskó noéMi

HaiM JóZseFné & HaiM JóZseF

MulaDi annaMária 

kútHi sZilárD 

tanács Ferenc & tanács Ferencné

orosHáZi Diána 

toMislav BruMec & anDreJa BruMec

varga róBert & varga-HortoBágyi tíMea

BuDai taMás & BuDai-scHwarcZ éva

éliás tiBor 

Fekete sZilárD & Fekete sZilárDné

lapicZ tiBor & lapicZné lenkó orsolya

kesZtHelyi gáBorné & kesZtHelyi gáBor

tótH Zoltán & HorvátH JuDit

sZolnoki Mónika

goraZD BaBić & karina BruMec

Füleki esZter 

sMilJka raDišić

tótH János

vesna goltes

igor Zokić & galJa Zokić

stevan loMJanski & veronika loMJanski

irena turnšek

Dr. FáBián Mária 

JoZeFa Zore 

JaDranka kralJić-pavletić & 

nenaD pavletić

vesZe rita

Dr. rokonay aDrienne & 

Dr. BánHegyi péter

BóDi tiBor & BóDiné lőrincZ anDrea

HaJcsik tünDe & láng anDrás

nagy áDáM & nagyné Belényi Brigitta

knisZ péter & knisZ eDit

HeinBacH JóZseF & Dr. nika erZséBet

ružica saBotin & steFan saBotin

Dr. réDeiné Dr. sZűcs Mária 

& Dr. réDei károly

Dr. néMetH enDre & lukácsi ágnes

Dr. seresné Dr. pirkHoFFer katalin & 

Dr. seres enDre

varga géZa & vargáné Dr. Juronics ilona

ZsiDai renáta 

sZőke tiBor 

arBanásZ taMás 

senk HaJnalka 

varga JóZseFné 

csuka györgy & Dr. Bagoly iBolya

Balla róBert & Balláné Havancsák ivett

JuHásZ Helga

të kualiFikuarit 12. 2011



Gjatë 2-3 viteve të shkuar bota dhe proceset e saj ekonomike kanë ndryshuar me temp të përshpejtuar. Kanë ndryshuar skemat 
e njohura, janë rivlerësuar gjërat, për shumë vetë e ardhmja e qëndrueshme me të cilën ishim mësuar. Janë transformuar tregjet 
e fuqisë punëtore, është bërë më e ashpër lufta e konkurencës, kanë ndryshuar kërkesat e punëdhënësve. Mbyllja e vendeve të 

punës është bërë një problem shoqëror, janë bërë të perditshme flakjet nga puna, është e vazhdueshme lufta që bëhet për mbajtjen e 
familjes dhe ruajtjen e një niveli të lartë, janë shfaqur proceset që gërryejnë rrënjët e dëshirës për një jetë më të mirë, emigrimi i detyruar 
për të gjetur punë jashtë vendit. Shumë e dhimbshme është bërë çështja dhe mendimi shqetësues, të rrimë apo të ikim?
Në qoftë se jashtë do të ikësh vetëm për para, mos e bën. Para edhe neve kemi, edhe këtu ka! Kërkoju ndihmë bashkpunëtorëve tanë, 
kërkoju ndihmë mjekëve tanë! Sipërmarrja Forever është një PROGRAM QË NDIHMON TË MOS IKËSH POR TË QENDROSH 
KËTU. Ky është një mik i familjeve, që ta siguron shtëpinë këtu, me një nivel të lartë jetese,  që ofron sfida profesionale të reja, është një 
ishull ekonomik i sigurtë. 
U thoni miqëve, shokëve, të njohurve, se p oka rrugdalje. Në Forever, edhe këtu po të qëndrosh, biznesin mund ta ndërtosh edhe në 150 
vende të botës. Foreveri po mbush 35 vjet që për rezultatet e arritura shpërblen njëlloj në të 5 kontinentet. Ky është i vetmi vend në botë, 
ku puna e gjithkujt shpërblehet njëlloj, si moralisht dhe financiarisht, dhe në datën 15 të çdo muaji të derdhen në llogarinë tënde bankare. 
Forever-i ndihmon edhe mjekët me dijet dhe përvojën e tyre të fituara me një punë të fortë disa vjeçar të 
mbeten në shërbim të shëndetit të bashkatdhetarëve të tyre. Nuk u duhet të lënë atdheun e tyre, familjet 
e tyre, fëmijtë e tyre, miqtë dhe shtëpitë e tyre. Le të luajmë prapë në fushat e lojës të fëminisë. Foreveri 
edhe atyre u jep mundësinë të shkojnë ku dëshirojnë. 
 Pse duhet të ikim? Për para apo për siguri? Po e di pse, në qoftë se nuk ke ndonjë arsye tjetër. Po ka para, 
edhe deri tani ka patur, vetëm se ti nuk ke kërkuar akoma! Në Forever jemi partner të një rangu, kushdo, 
ngado, i çfardo profesioni të jetë, edhe në vendin e vet po aq do të fitojë (në mos më shumë) sa edhe 
jashtë vendit. Po të jesh doktor, prapë mbetesh doktor i nderuar, dhe bën atë për të cilën je betuar: do të 
kujdesesh për ne, do të shërosh njerzit, por do të kesh plotë vende pune, një zonë të tërë, një spital, dhe 
ndihmës në 3-4 vende. Nuk do të kesh kredi bankare, askush nuk do të mërzitë dhe nuk do ngarkohesh 
me lista borxhesh. Do të jesh i lumtur, do të kesh kohë të lirë, vlerësim, siguri materiale, udhëtime familjare, 
të ardhura mujore bazë euro e pa inflacione, një të ardhme të pavarur nga askush dhe nga asgjë, do të kesh 
shtëpinë tënde. Ki besim tek vetja, qëndro këtu në atdheun tën. 

Radóczki Tibor
Soaring menaxher, drejtor rajonal

Rrezet e diellit
të vëndlindjes janë gjithmonë më të ngrohta 
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Péter Knisz & Edit Knisz 
(Sponsor: Sándor Tóth & Edina Vanya)                              

„Po të jemi aq trima sa të guxojmë të ëndërrojmë dhe ta 
angazhojmë veten, të marrim përsipër përgjegjsinë për objektivat 
tona, të kemi qëndrueshmëri, dhe gjithë këtë ta udhëheqë dashuria 
tek skuadra e mrekullueshme, atëhere gjithshka është e arritshme” 
                                                 

Tamás Arbanász  
(Sponsor: Péter Knisz & Edit Knisz)

„Rrugën time e planifikoj unë vetë dhe kjo rrugë është 
e shtruar me Aloe”.

Vesna Goltes & Gregor Orešek
(Sponsor: Gorazd Babic)

„Është gjë e bukur kur arrin objektivin tënd , që bën të mundur 
realizimin e ëndërrave të tua. Eshtë gjë e bukur kur bie tek liria dhe 
tek mundësitë e pakufishme, dhe kur bën realitet ato ëndërra që 
sot as do ti kishe shikuar.”

Szilárd Fekete & Szilárdné Fekete 
(Sponsor: István Halmi  & Rita Mikola Halminé)

„Jetën tënde e drejtojnë mendimet e tua, prandaj 
kujdesu gjithnjë për atë që mendon dhe mendimeve 
të tua çfarë melodie dhe ritmi u jep” 

Helga Juhász & Csaba Juhász 
(Sponsor: Gaborné Keszthelyi & Gábor Keszthelyi)

„Eshtë gjë e mrekullueshme kur sheh tek objektivi 
dhe e arrin atë me mish e me shpirt” 

Gáborné Keszthelyi  & Gábor Keszthelyi  
(Sponsor: Szilárd Kúthi)

„Në qoftë se bën atë që të tjerët nuk e bëjnë, nesër mund 
të bësh atë që të tjerët nuk mund ta bëjnë.”

             NiVEliN E SOAriNG MENAxHEriT E ArriTëN 

             NiVEliN E MENAxHEriT E ArriTëN

      NiVEliN E ASiSTENT 
      MENAxHEriT E ArriTëN:

Balla Róbert & Balláné Havancsák Ivett
Barta Julianna
Csordás István András 
& Csordásné Tanács Zsuzsanna
Djukić Gordana & Djukić Zoran
Füleki Eszter
Hambek Anita & Simon Zsolt
Király Attila & Királyné Tímár Lilla
Körmendi Csilla & Körmendi Attila
Maksimović Ljiljana & Maksimović Milan
Sabotin Ružica & Sabotin Stefan
Szőke Tibor
Szűcsné Sziklási Katalin
Vesze Rita
Vinšek Stanislava
Zokić Igor & Zokić Galja

      NiVEliN E SuPErVizOriT 
      E ArriTëN:

Arbanász Tímea
Bárkányi Erzsébet
Balla Tibor
Belosa Stjepan & Belosa Snježana
Brajac Ljerka & Brajac Vlado
Csörgő Judit & Bűdi Gábor
Doszpodné Estók Andrea
Dr. Csapó Krisztián
Dr. Czékus Tibor
Dr. Sipos Márta
Erdelyi Klara
Erkman Nada
Fekete Márk
FilipovićTanja
Forgó Erika Erzsébet & Varga Tamás
Gojgić Dušan & Nešić Dušica
Gyebróczki Nóra & Kristóf Géza
Hégely Eszter
Hortobágyi László
Horváthné Pusztai Judit
Horváthné Zsombó Tímea
Hódi Magdolna
Ikanović Branka & Ikanović Mehmed
Kelemenné Novák Evelin & Kelemen Miklós
Kutasi Karolina & Udvari Zsolt
Köblös Józsefné
Mészáros Attila
Marković Aleksandar & Pavlović Ana
Marković Vesna
Mikóné Kiss Noémi & Mikó János
Milatović Bojana
Ötvös Lóránt
Pasko Laslo
Peričić Irena
Peričić Sandra
Robić Zdenka
Sabotin Tilen Max
Szabó András
Szolga Rózsa
Telbisz László
Tolnainé Köblös Ágnes
Tóth Sándor
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1. SziNT
Jožica Arbeiter & Dr. Miran Arbeiter
Becz zoltán & Kenesei zsuzsanna 
Viktória 
Bruckner András & Dr. Samu Terézia
Marija Buruš & Boško Buruš
Dr. Dósa Nikolett
Goran Dragojević & Irena Dragojević
Éliás Tibor
Olivia Gajdo
Gecse Andrea
Hajcsik Tünde & láng András
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Rinalda Iskra & Lucano Iskra
Dragana Janović & Miloš Janović
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Sonja Jurović & Zlatko Jurović
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida
Klaj Ágnes
Jadranka Kraljić-Pavletić 
& Nenad Pavletić
Kúthi Szilárd
Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
Lipp Szilvia & Molnár Mihály

Lukács László György
Major István & Majorné Kovács Beatrix
Dr. Molnár László & Dr. Molnár-Stantić 
Branka
Muladi Annamária
Nagy Ádám & Nagyné 
Belényi Brigitta
Orosházi Diána
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Dr. Marija Ratković
Dr. Rokonay Adrienne & Dr. Bánhegyi Péter
Rusák József & Rusák Rozália
Sebők Judit
Senk Hajnalka
Dr. Seresné dr Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok László & Sulyokné Kökény Tünde
Dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor
Szőllősi Cecília
Tanács Erika
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
Varga Józsefné
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor

Jozefa Zore
Zsidai Renáta

2. SziNT
Haim Józsefné & Haim József
Kása István & Kása Istvánné
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Orosházi Diána
Siklósné Dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
Utasi István & Utasi Anita

3. SziNT
Berkics Miklós
Tomislav Brumec & Andreja Brumec
Budai Tamás 
& Budai-Schwarcz Éva
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Szabó József & Szabó Józsefné
Tóth Sándor &Vanya Edina
Vágási Aranka & Kovács András
Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea

                 HuNGAriA

1.   Fekete zsolt & ruskó Noémi
2.   Haim Józsefné & Haim József
3.   Muladi Annamária
4.   Kúthi Szilárd
5.   Tanács Ferenc & Tanács Ferencné  
6.   Orosházi Diána 
7.   Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
8.   Éliás Tibor 
9.   Fekete Szilárd & Fekete Szilárdné
10. Keszthelyi Gáborné & Keszthelyi Gábor

                            SllOVENiA

           1.    Tomislav Brumec & Andreja Brumec
           2.    Gorazd Babić & Karina Brumec
           3.    Vesna Goltes & Gregor Orešek 
           4.    Jozefa Zore
           5.   Ružica Sabotin & Stefan Sabotin 

                              ErBiA

           1.    Dragana Janović & Miloš Janović
           2.    Smiljka radišić
           3.    igor zokić & Galja zokić

FiTuESiT E PrOGrAMiT MOTiVuES Të BlErJES  Së MAKiNëS

12. 2011. 

DHJETË DISTRIBUTORËT MË TË SUKSESSHËM NË BAZË TË PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MENAxHERIT
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NjOFtimENjOFtimE

Në faqen e inrernetit www.foreverliving.com distributoret tane duke klikuar 
mbi “HYRJA E DISTRIBUTORËVE” (emrin dhe fjalekalimin e nevojshem per 
hyrje e gjejne ne faqen e fundit te llogarise se bonusave mujor) nder të tjera 
mund të sigurojne informacionet me vlerë te meposhtme: rezultatin e pikeve di 
tore, dyqanin tone ne internet, logarine e bonusave mujor.  Në faqen e intemetit 
gjenden edhe informacione dhe materiale të tjera marketingu, si pershembull: 
revista jone mujore,  kalendari i aktiviteteve, informacione rreth programeve 
motivuese, formulare te shkarkueshem,  materiale mesimi, kataloge 
Politika Nderkomberare e Biznesit të FLP Kanali yne i internetetit You Tube 
gjendet në adresen http://www.youtube.com/user/AloePod.

RISHITJA DHE REKLAMA Rishitja e produkteve dhe materialeve tona 
të marketingut është e ndaluar në faqet e Internetit. Sipas pikave: (h), 
(i), (j), dhe (k) të kapitullit 16.02 të Politikës Ndërkombtare të Biznesit, 
produktet mund të shiten brënda dyqanit ose zyrës. Rregullat që kanë të 
bëjnë me pergatitjen e faqes personale të internetit dhe ato të reklamës 
që kanë të bëjnë me veprimtarinë e distributorit mund ti gjeni në pikën 
(h) të Kapitullit 16.02 si dhe në kapitullin 17.10.
TE DHËNAT RRETH QARKLLIMIT  mund të merren: 
- në internet - në pjesiën e distributorit në faqen e internetit www.
foreverliving.com 
- me ndihmen e softerit Forever Telefon , me shërbimin internet MyFlpBiz dhe
- nga personeli yne i sherbimit, te cilët në Hungari,mund të merren në telefon 
+36-1-269-5370 dhe +36-1-269-5371, kurse nga shtetet e tjera të rajonit në 

Drejtoria Qëndrore Budapest: 
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289 
Drejtori: dr. Sándor Milesz , mobil: +36 70 316 0002 
Drejtore e Marketingut dhe Komunikimit: Bernadett Huszti, ext.194, 
mobil: +36-70-436-4212;
Zsuzsanna Petróczy: ext.106, mobil: +36-70-436-4276; 
Melinda Molnár: ext.120, mobil: +36 70 436 4178
Drejtore e Shitjeve dhe Zhvillimit: Erzsébet Ladák, tel.: +36-1-269-5370/ 
ext.160, mobil: +36-70-436-4230; 
Dega e Komunikimit Ndërkombtar: Aranka Szecsei, ext.136 , mobil:+36 70 
436 4229; Ottilia Csábrádi, ext.135 , mobil: +36 70 436 4227.
Dega e Marketingut dhe Trainimit (FLP TV): Sándor Berkes, ext.133, 
mobil: +36 70 436 4213

Qëndra e Trainimit:  
1067 Budapest, Szondi utca 34., tel.: +36-1-332-5956, +36-70-436-4285, +36-1- 
373-0025, fax: + 36-1-312-8455, Hapur: H–P: 10.00–21.00

Qendra e Trainimit SONYA:  
Lënie orari: Krisztina Hasznosi +36 70 436 4207, Róbert Horváth +36 70 436 
4206, Ildikó Hrncsjár +36 70 436 4210, Veronika Kozma +36 70 436 4208, 
Skonto: pas 10 shërbimesh ulje10%, pas 5 shërbimesh 5% ulje.
Trainim Falas në Qëndrën “Sonya “! Në rrugën “ Szondi” çdo të martë ora 10, 
në rrugën Nefelejcs, në shtëpizën “ Sonya” çdo të enjte ora 15. Njoftoni përmes 
Forever telefon: Kata Ungár 30-331-1883.

POROSI PRODUKTESH 
Produktet mund te blihen personalisht ne perfaqesite tona, por edhe mund te 
porositen: 
- Ne telefon në numrar celular 36-70-436-4290 dhe +36-70-436-4291 ose në 
numrat fiks +36-1-297-5538-as dhe +36-1-297-5539 gjate diteve te punes ne 
orarin 8-20, si dhe falas në numrin e gjelber +36-80-204-983 gjate diteve te 
punes nga ora 12-16. 
- Ne dyqanin tone ne internet i cili mund te arrihet nga faqja e internetit 
www.foreverliving. com, ose drejt për se  drejti në adresen www.flpshop.hu. 
Produktet e porositura ne telefon ose ne internet ua transportojme ne shtepi 
brenda 2 diteve - duke lënë takim paraprakisht. Ne rastin e blerjes me vlere 
mbi 1 cc shpenzimet e transportit paguhen nga kompania. 
-Në qëndrën e re Telecentr në numurin +36-70-4364-295 , nga ora 10-18

Produktet e Forever Living Products i nxjerrim ne treg me rekomandimin e 
Shoqates se Mjekeve Popullor te Hungarise.

Drejtoria Operacionale:  
Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289 
Menaxher i Pergjithshëm: Péter Lenkey, mobil: +36 30 447 1927
Sekretaria: Mónika Vékás-Kovács ext 192, mobil +36 70 436 4281
Orari magazinës: H: 9–20, M–E: 8–20, P: 8–19 h 
Drejtoreshë e Financës: Gabriella Véber Rókásné, tel.: +36-1-269-5370/ 
ext.171 mobil: +36-70-436-4220 
Recepsioni financiar: Katalin Blahut, ext.121, mobil: +36 70 436 4218 
Drejtor i Kontrollit: Zsolt Suplicz, tel.: +36-1-269-5370/ext.181, 
mobil: +36-70-436 4194,

Drejtoria Rajonale Debrecen:  4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Tel.: 
+36-52-349-657, +36-70-436-4295, fax: +36-52-349-187 Hapur: H–P: 10–18 , 
faturimet 10–17.30 Drejtor Rajonal: Kálmán Pósa mobil: +36-70-436-4265

Drejtoria Rajonale Szeged: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25., Tel.: +36-62-
425-505, fax: +36-62-425-342 Hapur: H–P: ora 10–18, faturimet 10–17.30 
Drejtor Rajonal: Tibor Radóczki

Drejtoria Rajonale Székesfehérvár: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3. 
Tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286, +36-22-500-020, fax: +36-22-503-913 
Hapur: H–P: 10–18, faturimet 10–17.30 Drejtor Rajonal: Kiss Tibor 
Qëndrat e Pushimit (Forever Resort
 
Hotel Kastély Szirák, 3044 Szirák, Petőfi u. 26., tel.: +36-32-485-300, fax: 
+36-32-485-285 www.kastelyszirak.hu • Sasfészek Étterem, tel.: +36-1-291-
5474, www.sasfeszeketterem.hu. Drejtoreshë e Qëndrave të Pushim  Forever 
në Hungari: Katalin Király. 

Zyra e Biletave të udhëtimit me Avion “Phönix”
Szondi u.: H-P: 12.00-18.00, Gabriella Pittmann +36 70436 4297; 

MJEKËT TANË SPECIALISTË
Dr. Gabriella Kassai: 70/414-2335; Dr. Brigitta Kozma: 70/424-6699; 
Dr. László Mezősi: 70/779- 1943; Dr. Endre Németh: 70/389-1746; Dr. Terézia 
Samu:70/627-5678, Dr.Edit Revész Siklósné- kryetare e Komitetit të Mjekëve 
Specialistë të FLP Hungari, Mjek Specialist i Pavarur: Dr. György Bakanek: 
mobil 36  70/414-2913
Mund të kërkohet gjatë orarit të punës.

KALENDARI I AKTIVITETEVE
Budapest, Success Day: 07 04. 2012., 12. 05. 2012., 
16. 06. 2012., 21. 07. 2012., 15. 09. 2012., 27. 10. 2012., 17. 11. 2012., 15 12. 2012., 

HUNGARIA
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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.

Beograd, Success Day:  24. 03. 2012, 26. 05., 23. 06., 22. 09.,
 01. 12.

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

Zyra e Ljubljanës: 1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3., 
tel.: +386 1 562 3640. 
porosi e produkteve:  mobil: +386 40 559 631,  tel: +386 1 563 7501
Hapur: Hënë 12.00-20.00
Martë, Mërkurë, Enjte, Premte,  9.00-17.00
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. 
Drejtori i rajonit: Kepe Andrej
Trainim: Leksione të lira, çdo të mërkurë ora 19.00, 
në Draš Center, Maribor, Pohorska 57.
Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr.  Arbeiter Miran:  +386 4142 0788
Ljubljana, Success Day:  24. 11. 2012.

Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Zagreb, Trakoscanska 16., Të Hënë dhe të Mërkurën  ora 18-19

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. 
Opatija, Success Day: 03.11.2012.
Trainime: Rijeka, Strossmayerova 3 a., 
Të Hënën dhe të Enjten, ora 18-19

 
Zyra e Tiranës: Tiranë, Reshit Collaku 36. tel/fax: +355 42230 535. 
Hapur: ditët e javës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00
Drejtori rajonal:  Attila Borbáth, tel/fax +355 42 230 535
mobil: +355 69 40 66 810, dhe +36 70 436 4293 
Shef zyre: Xhelo Kiçaj  tel/fax: +355 42 230 535, mobil: +355 69 40 66 811 
dhe +36  70 436 4310, e-mail:Flpalbania@abcom.al

Tirana, Success Day: 20.11.2011.

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, Dzemala Bijedica 166 A.
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
Bijeljina, Success  Day: 08.12. 2012. 

 

Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911

SERBIA

SLLOVENIA

MALI I ZI



Në 2013-ën mund të bëhemi dëshmitarë të Forever Global Rally-t të parë.  I 
një evenimenti të tillë, në të cilën do të bashkohen në një program madhështor të 
vetëm të gjithë Rally-t rajonalë. Global Rally është një program unik, i cili ju ofron 
distributorëve një eksperiencë të veçantë; tregojmë qartë, që nuk ekzistojnë kufij, 
dhe me ndihmën e sipërmarrjes sonë çdo gjë mund të arrihet.

Forever Living Products gjithmonë e ka pasur si qëllim, që t’ju sigurojë 
distributorëve mundësisht shanset më të mira. Ata, që kanë ëndrra, e zbulojnë 
shpejt, që Forever-i është mundësi e mirë për të realizuar qëllimet personale. 
Global Rally nxit dëshirën e sipërmarrësve, sugjeron atë, që nuk duhet të ngjitemi 
mbas qytetit të lindjes, atdheut apo rajonit tonë… dhe pse ta bëjmë, kur mund të 
zbulojmë botën?! 

Në 2013-ën bëhu pjesë e diçkaje madhështore.

Një eksperiencë e veçantë në një vend të veçantë

Global Rally 2013. Hawaii

Believe it.
Beso!
Global Rally është një mundësi e madhe për atë, që të 
takohemi me më të mirët e biznesit, të marrim pjesë në 
trajnime të përpunuara dhe të përkryera, si dëshmitarë të 
klasifikimeve në nivele gjithnjë e më të larta dhe mund të 
jemi pjesëmarrës të një programi më të madh. Ata që do 
të klasifikohen për Global Rally 2013, do të shkojnë në një 
vend unik dhe të veçantë, ku do t’ju tregohet atyre koncepti i 
biznesit tonë, sipas të cilit nuk ekzistojnë kufizime; sepse ky 
është një biznes pa kufij.



Global Rally 2013. Hawaii Destination Hawaii

www.foreverglobalrally.com

Achieve it.     Live it.

Vendndodhja Hawaii

Arrije!      Përjeto!

Global Rally është padyshim midis programeve stimuluese të Forever-
it, një nga evenimentet më magjepse, më ngacmuese.Të klasifikuarit i 
presin darkat-banket, trajnimet, programe ndërtim skuadre, vlerësime, 
prezantime produktesh dhe trajnime në lidhje me ato, klasifikime për 
Profit Sharing dhe gjatë gjithë kësaj kohe antarët tanë do të sistemohen 
në hotelet më të mira, më luksozë në një vend shumë tërheqës. Përgatit 
kremin e diellit „Sunscreen”, sepse do udhëtosh për  Hawaii!

Me bashkimin e Global Rally dhe programit stimulues Profit Sharing 2.0 ndihmojmë, që ta 
ngresh më lart nivelin e biznesit tënd; hoqëm pengesat ekzistuese në rregullat e mëparëshme. 
Tani, që këto kanë ndryshuar, nuk mund të ketë më pretendime kundër perfeksionimit global të 
biznesit. Kujto, ka vetëm një botë; mund ta realizoj!
Për programin stimulues Profit Sharing 2.0 më shumë mund të lexoni në faqen e internetit:

Kushtet e Global Rally mund të realizohen dhe edhe ti mund të 
jesh atje, por për këtë ka nevojë vendosmëri dhe përkushtim. 
Kujto, që kjo nuk bën fjalë vetëm për atë, që çfarë përjeton 
gjatë rrugës, por edhe për vetë udhëtimin. Pika e rëndësishme 
e programit nxitës të Forever-it ndihmon në atë, që të 
perfeksionosh veten, të përcaktosh qëllimet, sepse ti vetë mund 
të eksperimentosh, çfarë je në gjendje të realizosh dhe kështu 
do të përkushtohesh, që ta arrish edhe në realitet. Këtu mund të 
mësosh mënyrën më të mirë dhe nëpërmjet saj edhe biznesin 
tënd mund ta mbash në drejtimin e duhur.

Kushtet e klasifikimit për Forever Global Rally janë 
të thjeshta. Në një vit kalendarik realizo minimum 
1500 CC ose klasifikohu për Profit Sharing. Po, 
kaq është! Rregullat nuk janë të komplikuara, nuk 
ka pjesë me gërma të vogla. Nga 1 janar 2012 deri 
në 31 dhjetor 2012 klasifikohu me 1500cc ose për 
Profit Sharing, dhe për të tjerat mendon Forever-i. 
Sa pikë arrin gjatë një viti kalendarik: varet vetëm 
nga ajo, sa shumë gjëra mund të përjetosh në 
Forever Global Rally. 

Por çfarë do të thotë kjo për ty?



Çifti nga Peçi merret me tregëti makinash 
dhe kanë dy fëmijë: Rajmond 19, Roxána 
12 vjeç. Me Krisztinën biseduam për nisjen, 
ndalesën dhe për impulsin e ri.
Sponsor: Szilárd Kúthi 
Fronti i sipërm: Ildikó Jakab Mezőfiné , Zsolt 
Róth , Alex Rex , Terézia Hermann , Aranka 
Vágási , Miklós Berkics, József Szabó , Rex 
Maughan

Si hytë në lidhje me këtë biznes?
Në 2008 ne dhe Szilárdi, sponsori jonë i mëvonshëm, u 
njohëm me njëri-tjetrin në tregun e Peçit, ku ishim tregëtar 
makinash. . Gábor-i pati disa probleme të vogla të shkaktuara 
nga futbolli, ndërsa Szilárd-i i rekomandoi disa produkte. 
M.q.s. në atë periudhë sipërmarrja na ecte pabesueshmërisht 
mirë, nuk u preokupuam me pjesën e biznesit, ndërsa 
produktet që nga ai moment i përdorëm rregullisht. Pastaj 
erdhi kriza, rënia, dhe me argumentet bindëse të Szilárd-it 
pashë edhe mundësin e biznesit që të ofron Forever-i.

Çfarë ju bëri për vete së fundi?
Në 2010-n, në vazhdim të rally-t të Londrës programi i parë 
i madh, ku mora pjesë dhe mund të them, që u „shtanga” 
plotësisht prej tij, ishte Dita e Suksesit.

Këtë si ta kuptojm?
Pozitivisht! Pikërisht atëhere ishte ceremonia e çeqeve 
pas Rally-t Europian. E parë me syrin e sipërmarrësit ishte 
plotësisht bindës. Më pas pati shumë të rinj në podium, me 
të cilët munda të identifikoj veten, dhe pashë që kjo është e 
realizueshme. 

Si fillove të punosh?
Më pak se dy muaj arrita të bëj tetë përqindëshin, pastaj 
u „ula” në këtë rezultat, nuk punoja shumë, ndonëse isha 
gjithmon aktive. Materialisht nuk kisha nevojë të kapesha 
pas biznesit, megjithëse frekuentoja rregullisht programet, 
trajnimet dhe më interesonte shumë pjesa e perfeksionimit 
personal.

Krisztina Keszthelyi 
dhe Gábor Keszthelyi 
menaxherë

në qoftë se ke  
“psenë”, 
“si-ja”  
vjen vetë



Çfarë të lëvizi nga kjo gjendje?
Miki Berkics-in e njohim shumë kohë më parë, para periudhës 
së FLP-s. Në Peç kemi jetuar në një rrugicë, prandaj edhe për 
këtë marrim pjesë në të gjitha trajnimet e tij. Duhet të dini, që 
te Miki ata që janë +60 pikësha marrin si shpërblim një ftesë për 
jakuzzi së bashku me të dhe drejtuesit e tjerë të tij. Si person e 
njihnim që më parë, por kështu, që „të punonim për të” akoma 
jo. Në fund të një trajnimi Miki më tha: „Zonjushë, do vish 
për jakuzzi?” I thashë, që sigurisht. Për këtë ai tha: „ pastaj kur 
të bësh 60 pikshin!” Ishte kjo arsye që të mblidhnja veten, nga 
ky moment ishte qesharake, që akoma isha tetë përqindësh. Me 
ndihmën e Szilárd Kúthi dhe Péter Bánhegyi i mendova mirë 
mundësit e mija, dhe në fund të shtatorit, në një flet-porosi i 
premtova Szilárd-it, që ne do të jemi menaxherët  e tij të parë.

Me sa e kuptova, motivimi yt ishte rënia e personalitetit?
Po. As Szilárd-i nuk e dinte deri atëhere, që me çfarë mund të 
më motivonte, ashtu sikurse as unë nuk e dija për veten time. 
Edhe më parë, çdo gjë që do të filloja, doja të isha aty më e 
mira, të dallohesha nga të tjerët. Në programet, trajnimet e 
Forever-it jemi njohur tashmë me shumë të tjerë, gjithmonë 
përshëndetemi, bisedojmë, dimë për njëri tjetrin se si përparon 
në biznes. Gjithnjë e më shumë ishte e pakëndshme, që unë po 
rrija në një vend.

Nga vendimi i shtatorit vetëm pak muaj kaluan dhe ju u bëtë 
menaxhere. Çfarë duhej për këtë?
Vetë vendimi. Ishte „përse-ja”, ndërsa „si-ja” erdhi vetë. Këtu 
ishte pika e kthimit: në biznesin tim erdhën njerëz të tillë si 
Csaba Juhász dhe Helga, Attila Körmendi dhe Csilla, të cilët 
për një periudhë shumë të shkurtër arritën suksese.

Çfarë ndryshoi në jetët tuaja?
Biznesin e Forever-it në radhë të parë e bëj unë, kështu që në 
periudhën e fundit i ka rënë barra burrit në punët e shtëpis 
dhe të sipërmarjes së vjetër. Sponsorizimi i çiftit që doli poshtë 
nesh menaxher (Csaba Juhász dhe Helga Juhász) më mori 
shumë energji këtë periudhë. Ndodhte, që mbanim edhe dy 
prezantime në ditë.

Është e veçantë, që gruaja ngre rrjetin, ndërkohë që burri 
siguron prapavijën.
Përkrahja e Gábor-it është për mua, më shumë se cdo gjë 
tjetër. Qëllimi ynë është, që pas një periudhë kohe të mund ta 
lëmë sipërmarrjen tonë klasike, dhe të mund të merremi vetëm 
me këtë. 

Cilat janë qëllimet konkrete në të ardhmen?
Së pari një biznes stabël në nivelin e menaxherit, pastaj mund 
të vijë niveli senior, e pas disa vjetësh ai soaring. Dëshiroj të 
bëhem drejtuese e mirë.

Krisztina Keszthelyi 
dhe Gábor Keszthelyi 
menaxherë



Që të arrijmë gjithshka në jetë, duhet të japim provim për këmbënguljen, sepse 
duhet të fitojmë mbi shumë pengesa. Në fakt, këmbëngulja në praktik do të 
thotë vetëkontroll, i cili është çelës i rëndësishëm, që pamvarësisht nga rrethanat 

e vështira apo periudha tranzicioni të pasuksesshme të jemi të vendosur.
Në biznesin e Flp-s – që është më i bukuri në botë – disa prej nesh janë gati, që të përballen 
me pengesat. Sa më shumë pengesa të jenë, aq më i madh është suksesi. Pra mos pyesni: 
pse pikërisht unë? Apo: pse pikërisht mua më realizohen? Përderisa pengesat i trajtojmë si 

sfida, dhe në ndërgjegjen tonë i trajtojmë si të tilla, më tej asnjë kthim i papritur nuk do të na duket pastaj si problem. E dimë që ekzistojnë vështirësi, por 
e dimë edhe atë, që ka kush na ndihmon për të fituar mbi ato dhe për të avancuar përpara sado herë që të rrëzohemi. Nuk është i rëndësishëm numri i 
rënieve, por ai, që sa herë ngrihemi përsëri!
Tashmë ra fjala për këmbënguljen si çelës i rëndësishëm. Kjo cilësi atëhere ka rëndësi në veçanti, nëse do të përballemi me një situatë të papritur. Rikujtoni 
përsëri, periudhën kur filluam, kur filluat këtë punë, të gjitha duheshin njëherësh, menjëherë deshët të bëheshit menaxherë. Ndërsa FLP-ja e ndërton 
ndryshe biznesin. Duhet një periudhë për të mësuar, por kjo është e nevojshme për çdo gjë, kështu që edhe suksesi ka nevojë për kohë. Ndërkohë 
është shumë e rëndësishme, që të kemi një qëndrim të prerë dhe pozitiv, sepse optimizmi të bën rezistues ndaj negativiteteve. Çfardo që të ndodhë, të 
mendojmë, që duhet të ekzistojë një fije kashte, tek e cila mund të mbahemi. Nëse do të veproni kështu, suksesi është i sigurt. Shpeshherë entuziazmi 
na stimulon, që të shkruajm qëllimet tona, duke e planifikuar, që të realizojmë të gjitha qëllimet e shkruajtura për këtë periudhë, ose që ky vit do të jetë 
ndryshe, do të jetë më i mirë, më i suksesshëm. Dhe çfarë ndodh shpeshherë: disa objektiva i vendosim mënjanë dhe ato ose nuk i realizojmë ose i 
realizojmë shumë ngadalë. Me sa duket për të gjitha këto, ka një pafundësi shpjegimesh, por nuk do ndalem tek ato, kryesorja është kjo: që të arrijmë atje, 
ku deri tani nuk kemi vajtur, është e nevojshme, që të bëjmë diçka ndryshe. Ka një rregull – ligji i 21 ditëve. Për të fiksuar një zakon të ri ka nevojë 21 
ditë, dhe n.q.s. atë gjë do ta përsërisim ditë për ditë, do të hyjë mes zakoneve tona, dhe nga ai moment do ta trajtojmë si diçka rutinë.  Këtë fakt mund 
ta përdorim edhe në punën tonë; le të shikojmë prezantimet. Nuk është e rëndësishme, që për çfarë prezantimesh bëhet fjalë, prezantime shtëpie apo 
të hapura, e rëndësishme është që të mbajmë çdo ditë. Në fillim kjo gjë funksionon mirë, por pastaj brënda një kohe të shkurtër mjergulla rozë – si çdo 
mjergull – ngjitet lart, zhduket, dhe entuziazmi ynë bie. Shfaqen dyshimet dhe pretendimet. Përse duhet çdo ditë… përse pikërisht unë duhet tu mbaj 
prezantime bashkpuntorëve, fëmijët janë vetëm në shtëpi… prezantimet nuk sollën atë që kisha llogaritur… Është e njohur apo jo?Në lidhje me këtë 
ekziston një koncept interesant: sa të mëdha i ke qëllimet, aq je i përgatitur edhe për punë. Pyet veten: A vendose qëllim të atillë, nga i cili zien përbrënda, 
që e di, që ja vlen të zgjohesh, ndërsa në mbrëmje të shtrihesh i këputur në krevat? Qëllime të tilla vendosi vetes. Beso në vetvete, që je i aftë ti realizosh 
ato, dhe që qëllimet janë për ty. Foli vetes, që për ty kjo është më e rëndësishmja, asgjë tjetër nuk të intereson. Motivi i firmës është: „Ndihmo veten që 
të bëhesh i suksesshëm, dhe atëhere edhe ti do të jesh i tillë!” N.q.s. edhe ti je distributor i Forever Living – sipërmarrja më e mirë në botë – duhet të 
dish, që kjo është e vetmja firmë, ku të vlerësojnë dhe të shpërblejnë për aq sa vlen në realitet dhe për atë që bën. Në këtë firmë të duan. Jemi ndërtues 
rrjeti dhe biznesi ynë nuk funksionon pa skuadrën. Sapo u lidhët, bashkë me sponzorët tuaj krijuat skuadrën, duke filluar nga ky moment në FLP nuk do të 
mbeteni kurrë vetëm. Gjithmonë do të ketë ndihmë, mbështetje, në çdo moment të ditës. Firma ka një organizim të pabesueshëm, nuk ka nevojë të dalësh 
fare nga shtëpia, produktet të vijnë me postë. Po çfarë është në realitet puna jonë, është ftesa, telefonimi, prezantimi, konsultimi, oferta, porosia, dhënia e 
produkteve, motivimet e dendura. Dhe motivimet janë të rëndësishme për fillestarët, por edhe për krijuesit me përvojë të rrjetit, në radhë të parë prandaj, 
se që në fillim nuk e  njihni punën, kështu mësoni gjatë rrugës. Mos qëndroni për një kohë të gjatë në një gjë, sponsorët do t’ju ndihmojnë, deri sa të bëheni 
të pavarur në prezantime. Por shënojeni, që biznesi vetëm atëhere fillon me të vërtetë, kur të merrni përsipër edhe përgjegjësitë.

VETËKONTROLL    
DHE KËMBËNGULJE

„Fitimtarët nuk dorëzohen kurrë, ata që dorëzohen, nuk fitojnë kurrë”



A janë gjithmonë të pranishëm qëndrueshmëria dhe vetëkontrolli? Po! Mund të mbajmë prezantimet më të mira, por e gjithë kjo nuk vlen asgjë, n.q.s. 
nuk ka kujt t’ja themi. Pra e rëndësishme është të bëjmë përgatitjet paraprake, sepse ato të drejtojnë drejt suksesit. Puna e organizuar mirë kudo është 
garancia e suksesit!
Jo shumë kohë më parë lexova një histori, e cila shkon këtu, e shkruajtur para njëqind vjetësh. Kryeheroi është zoti Lee, i cili dëshironte të sistemohej 
në një fabrikë çeliku. Vajti tek pronari i fabrikës që ta njihte me idetë e tij, ti tregonte përgatitjen profesionale dhe ti tërhiqte vëmendjen. Zotin Schwab, 
pronarin e fabrikës, të gjitha këto nuk i interesuan, dhe i tha që ka mjaft punëtorë, ata e dinë punën e tyre, atij i duhet vetëm që ti motivoi ata. Besoni, që 
është detyra e zotit Lee? Ky i ri ambicioz, i mbushur plot vetbesim ishte njeri i palëkundur. Ai nuk u dorëzua dhe pronarit i tha: Zoti Schwab, a dëshironi 
të dëgjoni për një mënyrë, e cila sjell për një periudhë të gjatë zhvillim dhe fitim, ndërkohë që nuk ju kushton asgjë? Më pas i kërkoi zotit Schwab, të 
shkruante gjashtë detyrat më të rëndësishme të asaj dite dhe detyrimet më të rëndësishme të ditës tjetër, që nevojiten, për arritjen e qëllimit të tij.
Këshillë: çdo ditë, por më mirë çdo mbrëmje shkruani gjashtë gjërat më të rëndësishme, që duhet të përfundoni, për të realizuar qëllimet e ditës 
tjetër. Kjo do të jetë lista e detyrave për ditën tjetër. Më pas vendosini ato në radhë sipas rëndësisë. Ditën tjetër fillojeni listën me të parën – më të 
rëndësishmen - dhe as mos shikoni detyrën tjetër. Më pas vazhdoni me të radhës. N.q.s. deri në fund të ditës nuk realizoni detyrën 5 dhe 6, nuk ka 
problem, vendoseni për ditën tjetër, dhe shkruani atje edhe 6 detyra të reja. Pra ditën tjetër kemi 8 detyra.
Zoti Lee bëri këtë ofertë: jeto me këtë mënyrë, për aq kohë sa të dëshirosh, por ki parasysh, që unë e di, që kjo mënyrë funksionon. Më dërgo më pas 
një çek me atë sasi parash, për të cilën mendon, që kjo ide ja vlen. Zoti Lee u largua, nuk u pranua në punë, prandaj rrinte në shtëpi dhe priste. Çfarë 
mendoni, zoti Schwab jetoi me këtë ide? Po, dhe brenda më pak se një muaj në adresën e zotit Lee arriti një çek 25 mijë dollarësh. Kjo për atë periudhë 
llogaritet si një sasi shumë e madhe, duke u nisur , që paga ditore e një puntori mezi arrinte 2 dollarë. Por çeku përmbante edhe një letër shoqëruese.
„Kjo është mënyra më efektive e punës, që kam përdorur ndonjëherë për arritjen e qëllimeve të mija, sasia e shkruajtur në çek, është vetëm një pjesë 
e vlerës së idesë”
Sa do të fitonte zoti Lee, nëse do të punësohej fabrikë?” – pyeti pronari i fabrikës së çelikut. Por historia nuk përfundon këtu… Pas pesë vjetësh kjo 
fabrikë e vogël, u shndrrua në një nga firmat më të mëdha të çelikut në Amerikë. Që nga ajo kohë miliona e përdorin këtë sistem pune, të cilën kritikët 
e quajnë gjashta.
Mendoni, që kjo mënyrë mund të përdoret edhe në punën tonë? Sepse edhe deri tani kemi përdorur shumë. Puna jonë është bërë e organizuar, siguruam 
njerëz dhe konsumatorë të rinjë, tashmë kemi bashkpuntorë veprues sistematik, të cilët e përdorin sistemin çdo ditë… Nëse ju pëlqen, jetoni me të 
edhe më tej, n.q.s. jo, thjesht harrojeni. E rëndësishme është, që nëse në ndonjë teknikë gjeni gjëra që janë interesante për ju, punoni sipas saj, përdoreni 
çdo ditë… Më pas do të përsëritet ligji i ditës 21, duke pasur vetkontroll, të punojmë sistematikisht, duke çuar deri në fund, atë që do të dëshironim.
Në të vërtetë të suksesshëm janë ata njerëz, që nuk mendojnë në atë, si ta përfundojnë një detyrë, sepse këtë ju a thotë atyre sponsori. Distributorëve 
ju duhet të marrin vetëm një vendim dhe të fillojnë të punojnë. Të gjitha këto ju a them nga përvoja ime: tashmë kam 13 vjet në FLP. Jam konsumatore e 
kënaqur, sepse produktet të japin cilësin e jetës dhe një mirëqënie. N.q.s. mendoni, që kjo është një punë 
tamam për ju, jeni të aftë ta kryeni, keni të drejtë! Por në rast se mendoni, që nuk është për ju, përsëri 
keni të drejtë. Vetëm pyetja është: një ose dy vjet më vonë kush do ti realizoi ëndrrat tuaja, ku do të jeni?
Në FLP suksesi mund të realizohet çdo ditë, nga ty varet, që kjo të ndodhë. Nëse dëshiron, pyet 
sponsorin tënd, çfarë duhet të bësh. A ju kemi ofruar të tjerëve mundësin e biznesit? Sigurisht. Disa 
duan, të tjerë jo, dhe këtu na kap goditja më e rëndë: kur na refuzojnë, egoja fillon të punojë, në situata 
të tilla forcohet vetbesimi, jep provim qëndrueshmëria. Ka një rregull: nga pesë një dëshiron, nga nëntë 
dy, nga pesëmbëdhjetë tre, nga njëzet katër. Kjo punë funksionon sipas ligjit të numrave të mëdhenj. 
Për aq sa njerëz i njeh me mundësin, për aq sa marrin pjesë në trajnime dhe prezantime, aq do jesh i 
suksesshëm.
Sipër reve qielli është gjithmon blu, pas shiut gjithmonë del dielli. Në biznesin e FLP-s ëndrrat tuaja do 
të realizohen ashtu siç do të punoni, edhe ëndrrat më të guximshme mund të realizohen. Do t’ju uroja, 
që me FLP-n të realizoni një jetë plot qetësi, komoditet, lumturi dhe mirëqënie, me ato të ardhura, që 
do ti dëshironi vetes. Forever Living Products është një formë jete!

Marija Buruš
Zafír menaxhere

„Fitimtarët nuk dorëzohen kurrë, ata që dorëzohen, nuk fitojnë kurrë”



Ka shumë arsye, që ta pranojmë me krenari që i përkasim Forever-it. Krahas asaj, që kjo firmë ju ofron 
njerëzve shëndet, mundësi biznesi të pashoq dhe mirëqënie, krijon edhe programe të tilla, të cilat e tregojnë 
me shembuj angazhimin e FLP që është i lidhur me njerëzit, madje me njerëzimin.

Një program i tillë i mirënjohur tashmë është Forever Giving (www.forever-giving.org), nëpërmjet të cilit Forever-i 
dhe distributorët e tij kanë ndihmuar  me mijra viktima në të gjithë botën nga Japonia deri në Hungari. Në faqen 
forever-giving.org mund të gjeni, se si mund të dërgohen dhuratat tek organizata, por edhe të ardhurat nga blerja 
e çdo Aloe Baby në Rally-n Europian të shkurtit do të shkojnë tek Forever Giving. Le të përkrahim viktimat 
nëpërmjet programit Forever Giving dhe le të blejë secili një Aloe Baby në Rally, që të largojmë nga Afrika sa më 
shumë vdekje nga malaria apo të përkrahim me më shumë produkte të dëmtuarit me djegje në të gjithë botën!
Një program tjetër fisnik i ngjashëm i Forever-it është Forever Earth (www.foreverearth.net), i cili u krijua në 
2002, dhe lindi nga ai qëndrim i pathyeshëm prej njëzet vjetësh, me të cilin Forever-i qëndron i angazhuar në krah 
të mbrojtjes dhe ruajtjes së vlerave natyrore. Të gjithë këtë sipërmarrja e realizon në mënyrën më të mirë të 
mundshme për tu matur dhe ndjekur, brënda kuadrit të Forever Resorts (www.foreverresorts.com) që funksionon 
nga 1981. Forever Resorts-i menjëherë që nga momenti i krijimit e filloi funksionimin e tij duke respektuar 
në maksimum mjedisin, atëhere, kur mbrojtja e mjedisit nuk ishte bërë akoma e modës. Forever Resorts-i 
dhe partnerët e tij kanë një qëllim të përbashkët për ruajtjen e vlerave dhe burimeve energjike të mjedisit në 
vendbanimet dhe vendet e punës së tyre.
Ndërsa për atë, që ky objektiv të realizohet kudo njësoj e me efektivitet, kudo ku vepron Forever Resort, në 
vitin 2003 Foreveri aplikoi sistemin e standartit të ruajtjes të mjedisit ISO 14001, me ndihmën e të cilit misioni i 
Forever Earth u hodh mbi baza solide. Falë politikës së biznesit dhe proçeseve të përcaktuara brënda kuadrit të 
standartit ISO, zinxhiri Forever Resorts ka bërë një hap gjigand në dhjetëvjeçarin e fundit, në interes së ruajtjes 
së Tokës. Ka aq efektivitet, sa tek Forever Resorts mbrrijnë shumë kërkesa për të ndarë me ta funksionimin e 
rregullave për mbrojtjen e mjedisit. Brënda rrjetit të Forever Resorts që nga 2003 është ulur ndjeshëm prodhimi i 
mbeturinave të ngurta dhe kontribuohet në riciklimin e ripërpunim e tyre . Në plan të parë doli kursimi i ujit dhe 
energjisë, mbrojtja e ujrave, administrimi integruar i bimëve dhe i gjallesave. Edhe gjatë grumbullimit dhe blerjeve 
të produkteve piksynimi kryesor është mbrojtja e mjedisit. Ndërsa më kryesorja është, që funksionimi i këtyre 
parimeve bazë të mund të bëhet i njohur gjerësisht me komunitetin, sepse çdo vit në Shtetet e Bashkuara 20 
milion njerëz  - të ftuar, vizitorë, partnerë, punonjës – hyjnë në kontakt me Forever Resorts.
Forever Earth dhe Forever Resorts janë antarë të një numri organizatash të jashtme të mbrojtjes së mjedisit dhe 
programeve të njohura. Një  më e rëndësishmja midis tyre është Environmental Protection Agency (EPA Agjensia 
për Mbrojtjen e Mjedisit). Më tej është antare e njohur Green Restaurant Association , dhe poseduesi i Green Seal 
Award . Forever Earth vendos në plan të parë edhe solidaritetin e shoqërisë. Ka organizuar një numër aksionesh 
pastrimi, në kuadrin e të cilës  bashkë me banorët kanë çliruar ambjentin nga mbeturinat, midis të tjerash tek Snake 
River (Parku Kombëtar Teton, Wyoming), në portet e Texas-it (Clean Texas Marina program), në Kaliforni (Clean 
Marinas California Program), në Nevada dhe Arizona (Eco Dive Cleanups). Më tej është shumë e rëndësishme, që 
programi përforcon ndërgjegjësimin ndaj ambjentit edhe në rrethin e gjeneratës në rritje, në mënyrë të atillë, që 
njohuritë mbi mbrojtjen e ambjentit ju a jep mundësisht në mënyrën më argëtuese. Çfarë do të ishte më interesante, 
p.sh. se një laborator notues mbrojtës ambjenti, i cili në anijen banuese që mban emrin e Forever Earth pret 
shkollarët, ose gjatë mësimit të vozitjes  në ujrat e rrëmbyeshme brenda kuadrit të Readin’ and Raftin’ program!

Për objektiva më të larta



Tani le të shohim, që çfarë mund të bëjmë edhe ne për këtë në Forever:

- mbledhje szelektive e mbeturinave (vendosja e kutive të boshatisura nga produktet në kontenierët për mbeturinat 
plastike në rrugicën Nefelejcs ),

- të kërkojmë nga Flp në rrugë elektronike bonuset dhe llogaritjet e tarifave, faturat (fatura-e), ( p.sh. zyra qëndrore 
amerikane e ka ndërprerë që nga 2011 bonuset dhe llogaritjet tarifore me bazë letre),

- në rast blerjesh të mos kërkojmë qese të reja, por të ripërdorim të vjetrat (është e vërtetë që qeset tonë janë me 
material 100% shpërbërës, por edhe përgatitja e tyre ka nevojë për energji)!
Faleminderit, që edhe Ai me qëndrimin e kujdesshëm që mban ndihmon në punën e përditshme  duke përkrahur 
masat e ndërmarra në mbështetje të ndërgjegjësimit mjedisor.
Pranojmë me kënaqësi interesimin, dëshirën për tu bashkuar tek çdo lloj programi që nuk ka bazë letre:

- faturën-e tek e-mail me adresën e-szamla@flpseeu.hu 

- ndërsa bonuset elektronike dhe llogaritjet tarifore tek www.foreverliving.com mund ta kërkojë tek pikat e menus 
në faqen e distributorit, rregullimet personale, rregullimet e llogaritjeve tarifore.

Pra le të bëjmë sa më shumë në interes të mjedisit dhe vendit ku jetojmë, dhe të mos i shpërdorojmë vlerat e tij 
para gjeneratës së ardhëshme! 
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Niveli safir: është sukses 
madhështor Në botëN e 
forever-it. istváN kása dhe 
istváNNé kása e filluaN 
NdërtimiN e bizNesit Në 
periudhëN e peNsioNit dhe 
deri taNi i kaNë lëNë të 
shtatëdhjetat. shpërblimi 
i tyre është qëNia e Një 
peNsioNi të tillë, për të ciliN 
pak muNd të ëNdërojNë, por 
shumë do ta dëshiroNiN.

sponsor:  Aranka Vágási dhe 
András Kovács 
linja e sipërme:  Miklós Berkics , 
József Szabó , Rex Maughan



István: A Që nga fillimi çdo gjë e bëjmë bashkë. Prej njëzet vjetësh e njohim sistemin MLM dhe prej 
katërmbëdhjet vjetësh jemi lidhur me Forever-in, që nga momenti që është në Hungari. Gruaja ime ishte e 
suksesshme edhe në një sistem tjetër, por ajo sipërmarrje u largua prej këtej, ndërsa Aranka Vágási na gjeti ne. 
Unë në „ jetën e mëparshme” kam qenë ushtar i karrierës, nuk kam patur ndjeshmëri ndaj biznesit. Gruaja 
ishte më e prirur, sepse ka punuar si drejtuese dyqani. Këtë punë e filluam  kur ishim pensionist, në moshën 
gjashtëdhjet vjeçare.  

Cili është sekreti që dikush të jetë i suksesshëm në ndërtimin e rrjetit?
Edit: Unë në mënyrë të veçantë kam dëshirë të merrem me njerëzit, më intereson situata e jetës së tyre. Nëse 
dikush ulet përball meje, i pyes, bashkbisedojmë, më hapen. Ne merremi me punë të mira, të cilat i pranojnë, 
dhe sipas meje prandaj njerëzit lidhen me ne. Ndërsa ne na interesojnë sfidat, ti realizojmë të gjitha. E gjithë 
kjo kështu ka qenë në vendet tona të punës dhe kështu na ka mbetur që atëhere: e dimë si duhet punuar. 
Vendosim qëllimet, planifikojmë rrugën drejt tyre, dhe ecim në të.

Kush planifikon? 
Edit: Burri është njeriu i teorisë, edhe marketingun ai e mëson, pastaj e zbatojmë të dy. Unë njihem me 
njerëzit, kam shumë të njohur, ka shumë rëndësi, që të jem e besueshme për ta. Por në rradhë të parë 
prandaj jemi të suksesshëm, sepse çdo gjë e bëjmë bashkë. Sigurisht bazën për këtë e japin produktet. Janë 
sensacionale nga e para deri tek e fundit. Në fillim këto i provuam 
vetë. Tek ne në familje funksionuan, ju thamë të tjerëve, edhe ata i 
provuan… kështu mund të ndërtosh një rrjet të mrekullueshëm.

István: Në të gjitha programet marrim pjesë, mësojmë shumë, 
sepse gabimisht kemi katërmbëdhjet vjet në rrjet dhe gruaja ime 
ka mbaruar mjeksin alternative, motoja jonë është, që nga të 
gjithë mund të mësohet. Edhe nga njëri-tjetri. Bashkëshortja ime 
flet me njerëzit, ndërsa unë ndjek me vëmendje në sfond, që nga 
secili kandidat çfarë mund të arrihet, a ja vlen me e ndihmuar, 
ti përkushtosh kohën, dhe n.q.s. po, atëhere e ndihmojmë 
maksimalisht, dhe hap pas hapi shkojmë përpara. I pyesim njerëzit 
për çfarë kanë interes, çfarë kanë të rëndësishme, produktet apo 
biznesi, dhe në atë drejtim devijojmë. Kemi një bashkpuntorë, që 
për gjashtë vjet i përdori produktet dhe nuk i interesonte biznesi. 
Pastaj në një periudhë të vështirë, pashë që atij i mungonte ndjenja 
e suksesit dhe e ftova në një Ditë Suksesi. Ai tani u bë manager. 

Bashkë     
           i bëjmë të gjitha

István Kása dhe Istvánné Kása   safir menaxherë



Për çfarë jeni më krenarë? 
Edit: Që mes atyre ,që sollëm gjatë katërmbëdhjet vjetëve në 
këtë biznes, asnjë nuk është penduar. Merremi me të gjithë, 
edhe me ata ku shohim shkëndijën më të vogël. Nuk mund ta 
mohojmë, që në fillim ka mundësi të humbasësh miq, por ata 
që do ti futësh, do ti kesh miq për jetë. 

Po me ata që nuk ke sukses?
Edit: Shumë herë ka ndodhur që bashkëshortët kanë ndikuar 
negativisht tek njëri-tjetri, dhe atëhere nuk e dinë asnjëherë, 
që çfarë kanë humbur. Kur u bëmë të suksesshëm, shumë 
thanë: sa budallenj ishim që për katër vjet nuk ju dëgjuam… 
Ndërsa sot shpeshherë na kërkojnë, sepse duan të punojnë 
me ne. 

István: E dimë që ka shumë probleme, por nëse Rex-i ëndërroi 
një mrekulli të atillë dhe ju a dha hungarezve në tabaka, 
atëhere ja vlen ta pranosh. Pastaj është me të vërtetë diçka e 
lartë të ndihmosh njerëzit. Dhe ky është biznes me të drejtë 
autori: ne mbi shtatëdhjet vjeç dimë çfarë t’ju lëmë fëmijve. 
Kemi dy djem, njëri është manager, tjetri është 25 pikësh. 
Punojmë në familje, tek ne solidariteti është i madh.   

Edit: Sigurisht nëse dikush mjaftohet vetëm me konsumimin 
e produkteve, s’ka problem, sepse nuk mund ti fusim të gjithë 
në biznes. Atë që nuk di ta fusësh, duhet ta lësh, sepse ai ka 
thjesht mendim tjetër. N.q.s. dikush do të më thotë: „këtë unë 
nuk mund ta bëj”, unë i them: vërtet nuk di ta bësh, sepse 
kështu e ngulite në kokë. 

Çfarë ju ndihmon ju „të mbani pastër” vetëdijen?
István: Në rradhë të parë programet. Kemi marrë pjesë në të 
gjitha Europa Rally-n që nga Londra, gjithmonë kemi arritur 
nivelin e tretë, gjithmonë jemi në Poreç, realizojmë programet 
nxitëse për makina dhe me këto stimulojmë edhe njerëzit – 
këto gjëra na japin forcë. 

Cila është këshilla juaj më e rëndësishme për ata, që duan të 
bëhen manager?
Edit: Që gjithmonë të përqëndrohet në nivelin që vjen. Dhe 
që gjithmonë duhet fokusuar tek ky biznes, nëse devijon nga 
rruga, menjëherë nuk do shkoi ashtu siç duhet… Ndërsa 
po të marrë përsipër, që do të na ndjeki ne, dhe do të bëhet 
manager, nga ai moment në përgjithësi i lëmë vetëm, që 
të mësohen të punojnë të pavarur. Unë i mësoj ata për 
produktet, Pisti për marketingun. M.q.s. merremi me këtë 
prej pesëmbëdhjetvjetësh, për ne nuk është e vështirë. 

Në këtë periudhë arritët nivelin e safirit, me këtë ju jeni safirët 
më të moshuar në Hungari, por ndoshta edhe në botë. Si ishte 
reagimi pas klasifikimit?
Edit: Ishte gjigantesk. Ishte një ndjenjë e mrekullueshme, që 
morrëm lule nga të gjithë, rreth dyzet buqeta, jo vetëm nga 
antarët e grupit tonë. Është prekëse, që këtu edhe linjat motra 
i gëzohen suksesit tënd. Dikush solli një trëndafil, ndonëse 
nuk e njihja. Shumë vetë më uruan në e-mail, dhe shumë na 
ftojnë si lektorë. Këtu në Forever sa familjare janë të gjitha… 
Por nuk ishte kjo e vetmja eksperiencë e bukur. Aty janë shumë 
udhëtime… Londra, Amerika, Las Vegas, Meksika, Dominika, 
Dallas… E mrekullueshme në këtë firmë është, që bashkëshortët 
klasifikohen së bashku, dhe së bashku mund të shkojnë kudo. 
Për ne kjo ka rëndësi, kemi 48 vjet martesë dhe – shumë nuk e 
besojnë, por – asnjë ditë nuk kemi qenë të zemëruar.

István: As në ëndër nuk e kishim menduar, që do të kishimkaq 
fat. Çdo gjë e morrëm seriozisht, dhe deri më sot punojmë jo 
më ngërç por me ndershmëri. Dhe sigurisht filluam në vend të 
mirë: Aranka dhe András kudo erdhën me ne, dhe na ndihmuan 
në çdo gjë. Gjithmonë duhet të jemi mirënjohës ndaj sponzorit 
tonë! Kjo është e rëndësishme, sepse n.q.s. nuk një sponzor të 
mirë, nëse nuk ka kush ta mësojë, nuk ka ku të ngrej sytë lart, 
atëhere nuk mund të jetë i suksesshëm. Ne i shohim ata me 
shumë adhurim dhe kopjuam veprimtarinë e tyre.



Çfarë dominon në grupet tuaja? Nga çfarë njerëzish përbëhet?  
Edit: Vijnë nga grupmosha të ndryshme, dhe megjithëse ne 
jemi pensionist, tek ne ka shumë të rinjë. Na dëgjojnë, vetëm 
se me ata duhet folur ndryshe. Vajzat pëlqejnë kozmetikën 
dhe plotësuesit ushqimorë, djemtë paratë dhe suksesin. Por 
n.q.s. produktet nuk do të vërtetonin, kurrë nuk do të mund 
të fusnim njerëz në biznes. Unë të gjithë i fus me produktet, 
kurrë nuk them, sa mund të fitohet me këtë, sigurisht më pas 
është ndjesi e mirë kur dëgjoj, që sa kanë fituar.

István: Gëzohemi, nëse dikush e kupton, që me këtë mund 
të mbajë familjen. Ka shumë firma dhe produkte të mira, por 
tani Forever-i është më i miri. Gruaja ime ka pesëmbëdhjet 
vjet në pension, dhe pensioni nuk do të mjaftonte as për 
faturën  e gazit…

A do të më tregonit, që të ardhurat tuaja, sa herë më shumë 
janë nga pensioni? 
Edit: Rreth shtatë-tetë herë, por kjo mund të ndryshojë çdo 
muaj. Nuk duhet shmangur, sigurisht nëse pyesin drejtpërdrejt, 
e tregojmë, sepse ky biznes është i bazuar në sinqeritet.

Çfarë thonë? 
Edit: Çuditen

Por tek ju kjo nuk është për herë të parë.
Edit: Jo. Edhe më parë kemi fituar mirë, i kemi vlerësuar 
paratë, asnjëherë nuk i kemi përdorur pa vend. Tashmë kemi 
shumë pasuri të patundshme, edhe fëmijët janë sistemuar 
mirë, por e rëndësishme është, që njerëzit e adhurojnë të vijnë 
tek ne. Në qënien tonë gjendet ajo, që i duam njerëzit. Siç e 
them zakonisht, vetëm atëhere mund të përbuzësh dikë, n.q.s. 
e ndihmon që të ngrihet.

Çfarë planesh keni për këtë vit?
István: Të vazhdojmë atë që kemi filluar, të ngrejmë më tej 
biznesin. Në grupin tonë edhe dy duan të arrijnë nivelin e 
manager-it, kështu që tani po koncentrohemi për këtë. Dhe 
dëshiroj që edhe këtë vit të shkoj në Amerikë..

Do të jetë për këtë edhe gjendja fizike e duhur?   
Edit: Mbahemi mirë, sepse na ndihmojnë shumë edhe 
produktet. Shpeshherë djemtë thonë, se jemi më energjikë, se 
ata. Dëshiroj të punoj edhe për shumë kohë me këto forca..

Pastaj të pushoni?  
Edit: Natyrisht. Pas përfundimit të punës edhe neve na duhet 
të pushojmë.



Miklós Berkics 

Rex Maughan thotë, që Forever-i 
është mundësia më e madhe në botë... 
dhe ky nuk është vetëm premtim, për 
këtë kemi edhe provat tona! Go for 
Diamond! Miklós  Berkics është pjesë e 
Forever-it... 

sándor TóTh & edina Vanya 

Qëllimi ynë është t’ju tregojmë të 
gjithëve, që ekziston një rrugë e 
magjishme, e mrekullueshme e mbushur 
me fakte dhe dhurata, të cilën njerëzit me 
përpjekje të vetëdijshme, me vendosmëri 
dhe me mësim mund ti shkojnë deri në 
fund, në mënyrë të tillë, që edhe ngritja 
në jetën e të tjerëve të sjellë ndryshim 
pozitiv. Të gjejmë shumë miq! GO 
FOREVER!

róBerT Varga & 
TíMea horToBágyi-Varga

Vlera e vërtetë e njeriut duket në atë, se 
sa njerëz di të ndihmojë, sa njerëzve di 
t’ju shërbejë.

isTVán halMi & 
riTa Mikola halMiné 
Disa herë punojmë shumë, disa herë jo - por 
ne vendosim, cilën do të bëjmë dhe kur 
do ta bëjmë!-thotë zakonisht Rita, gruaja 
ime. Nëse nuk do të ekzistonte FLP-ja, nuk 
mund të vendosnim për atë, që çfarë, kur 
dhe me kë dëshirojmë ta bëjmë. FLP-ja solli 
për ne dhe familjen tonë lirinë e vendimit!

aranka Vágási 
& andrás koVács 

Angazhim, zell,objektiva të 
fortë, shumë Miq të mirë, 
Skuadër e madhe, ide të për-
bashkëta, temp pune optimale, 
përballim dështimi, kreativitet 
papushim.

TiBor lapicz  & 
orsolya lenkó lapiczné 

Neriu i suksesshëm e fillon pikërisht 
atje, ku e ka lënë i pasuksesshmi. 
N.q.s. njeriu ka Qëllimin dhe Besi-
min e tij, atëhere pengesat përulen 
përpara tij!



ádáM nagy & 
BrigiTTa Belényi nagyné 
Me Forever-in krijuam në jetën tonë 
harmoninë fizike, emocionale, intelek-
tuale dhe shpirtërore, në atë mënyrë, që 
ndërkohë marrim me vete edhe të tjerë 
në këtë rrugë. N.q.s. kërkon zgjidhje 
për jetën tënde, kjo nuk është një 

géza Varga & dr. ilona 
Juronics Vargáné 

Krijo një të ardhme të tillë, 
në të cilën vlerat njerëzore bëhen 
të përherëshme!

dr.  kaTalin  pirkhoffer dr. 
seresné  & dr. endre seres 
Shëndeti është vlerë, ne ndihmojmë për 
ta ruajtur! Me të vërtetë është ndjenjë 
madhështore, që suksesi vjen me ngritjen 
e të tjerëve. Është nder për ne, që në bazë 
të rezultateve të arritura mundëm të jemi 
përsëri antarë të  Klubit të President .

MariJa Buruš 
& Boško Buruš 

FLP-ja të ofron mundësin e një 
jete më të bukur, më të mirë, më 
cilësore. Ne e pranojmë këtë si 
sfidë. Tashmë jetojmë stilin e jetës 

goran dragoJeVić 
& irena dragoJeVić

N.q.s. ndjek një sistem të shtuar 
mirë dhe punon me zell dhe durim, 
të jeni të sigurt, që me Forever-in do 
të korrni suksese!

isTVán kása &  
isTVánné kása 

Besojmë në mënyrë të palëkundur 
në forcën e Forever-it, të cilën  Rex 
Maughan e bëri realitet, dhe jemi të 
lumtur, që për katërmbëdhjet vjet 
mundëm të ishim gurë ndërtues në 
realizimin e ëndrave.

Veronika loMJanski 
& sTeVan loMJanski 

Puna, rregulli, perfeksionimi dhe 
fokusimi i detyrave përbëjnë çelsin e 
suksesit tonë. Shfrytëzojmë njohuritë 
e shkuara, fokusojmë për të tashmen, 
vazhdimisht mësojmë dhe ëndërojmë 
për të ardhmen në interesin tonë dhe 
të atyre që na rrethojnë!

dr. MariJa raTkoVić 

Jam e lumtur, që para 
katërmbëdhjet vjetëve kuptova 
vlerat reale të produkteve të 
FLP-s, dhe që mund të ndihmoj 
njerëzit për realizimin e ëndrave. 
Faleminderit Rex, faleminderit 
Forever!

VladiMir Jakupak
& neVenka Jakupak

Puna e FLP-s më mbush me kënaqësi, 
çdo ditë gjejmë miq të rinjë.



JoVanka šTrBoJa
& radiVoJ šTrBoJa  

Me FLP fituam shëndetin, lumturinë, 
kënaqsinë, miqësinë, udhëtimet, 
vlerësimin, dhe mundësinë që 
të mësojmë nga më të mirët. 
Faleminderit FLP!

dr. oliVera Miskic 
& dr. iVan Miskic
Mund të zhvillohesh intelektualisht 
dhe materialisht, nëse bën të mundur 
zhvillimin e të tjerëve dhe i ndihmon 
ata për këtë. Këtë e mësuam në Forever 
Living, jemi të lumtur, që nëpërmjet 
planit marketing mund të ndryshojmë 
çdo ditë kapitalin.

dragana JanoVić 
& Miloš JanoVić 

Ne nuk punojmë për FLP-n, ne e 
jetojmë FLP-n: udhëtojmë, miqësohemi 
dhe ndihmojmë miqtë e skuadrës tonë të 
shkëlqyer që të realizojnë ëndrat e tyre. 
Faleminderit Rex, faleminderit FLP!

VasiliJe nJegoVanoVić 

Ai që e di, se nga shkon dhe beson 
në atë, që edhe do të arrijë atje, do 
ti gjejë edhe mjetet e duhura për 
arritjen e qëllimit fisnik.

Manda korenić 
& ecio korenić

Është një nder i madh të jesh përsëri 
anëtar i Klubit të presidentit. FLP-ja 
shpërblen gjithmonë devotshmërinë 
tonë, ndërsa ne pranojmë 
shpërblimin, por edhe përgjegjësinë.

suBhiJa MusTafić 
& safeT MusTafić 

Përpiqemi të jemi të zellshëm dhe 
punëtor, të fluturojmë si shqiponja drejt 
objektivit të përcaktuar.

Jadranka kralJić-paVleTić 
& nenad paVleTić 

Jemi partnerë të sipërmarrjes më të 
mirë në botë, e cila na shpërblen për 
sukseset tona. Të jesh antarë i  Klubit 
të Presidentit është një dekorim i 
veçantë, por është e shoqëruar bashkë 
edhe me përgjegjësin për përkrahjen 
dhe motivimin e vazhdueshëm të të 
tjerëve, që edhe ata të mund të ecin në 
rrugën e realizimit të ëndrave. 

MaJa sTilin & 
TihoMir sTilin 
Jam krenar, që jemi antarë të President’s 
Club. Shumë na kanë falenderuar 
tashmë, falë FLP-s. Falenderojmë 
ndihmën e sponzorit tonë Dr. Albert 
Keresztényi. Falenderojmë Rex-in për 
këtë mundësi të shkëlqyer.

sonJa JuroVic & 
zlaTko JuroVic

Suksesi është ai, që çdo ditë të dish 
të ndihmosh një njeri për realizimin 
e ëndrave, që të jetojë më bukur dhe 
më mirë. Falë FLP-s dhe Rex-it ne 
mund ta bëjmë këtë realisht çdo ditë.



andrea zanTeV
Tek Forever-i gjeta partnerin më të 
besueshëm, me të cilin krahas ruajtjes së 
pavarësisë time të plotë mund të njihem 
edhe me të tjerë. Besoj, që do të njohë 
edhe shumë të tjerë, të cilët në mes të 
krizës ekonomike do të kërkojnë rezultate 
pozitive. Faleminderit gjithë bashkëpun-
torëve të mi dhe Adria Teamnek. 

Jozefa zore 

Jam e lumtur që u lidha me 
FLP-n, kështu jetoj sot një jetë 
të plotë dhe të shëndetëshme. 
Faleminderit Rex, faleminderit 
FLP!

dr. lászló Molnár & dr. 
Branka sTanTic-Molnár
Është nder i madh që pas një viti të 
suksesshëm të jesh përsëri në shoqërinë 
e më të mirëve. Falenderim i veçantë Dr. 
Sándor Milesz-it, i cili si sponzor dhe si 
shok më motivoi me efektivitet, falen-
derim të thellë bashkëpuntorëve tanë, që 
na inspiruan. 

TaTJana JazBinšek
Jam shumë krenare, që mund të jem 
antare e kësaj familje të madhe ndërkom-
bëtare, e cila prej dhjetra vitesh preoku-
pohet për ruajtjen e shëndetit të kon-
sumatorëve dhe krijimin e një gjendje të 
përgjithëshme të mirë, ndërsa ndërkohë 
nxit zgjerimin e rrjetit të biznesit. Jam e 
bindur, që së bashku edhe në të ardhmen 

Jožica arBeiTer & 
dr. Miran arBeiTer
N.q.s. jemi të lumtur dhe lumturia 
jonë është e qëndrueshme, atëhere 
jemi të rrethuar vetëm me rrethana, 
raste dhe njerëz të lumtur. Në 
jetën tonë harmonike familjare 
kështu u fut brenda fati, kur para 
njëmbëdhjet vjetësh hymë në 
familjen e madhe të Forever-it. 
FALEMINDERIT TË GJITHËVE!

gorazd BaBic & 
karina BruMec
Jemi jashtzakonisht krenar, që si përfaqësues të 
pavarur të sipërmarrjes Forever Living Products 
mund të zgjerojmë rrjetin tonë, mund të 
ndriçojmë njerëzit për rëndësin e një jete të 
shëndetëshme. Për një biznes të suksesshëm 
është e nevojshme dëshira pa fund për punë, 
ndërsa për zhvillim duhet vendosmëri. 

aTTila BorBáTh &
 MiMóza BorBáTh 

Pasuria nuk do të thotë, që ke 
shumë para, por që të njohësh 
sekretin, se si të arrish në jetë të 
gjitha ato që dëshiron.

andreJa BruMec 
& ToMislaV BruMec

Pranojmë me krenari, që jemi pjesë e 
familjes Forever, falenderojmë sipërmar-
rjen për vëmendjen, me të cilën na ofron 
antarësin në President´s Club.

rinalda iskra
& lučano iskra

Vendosmëri në punë, besim tek 
produktet, tek sipërmarrja dhe 
tek bashkëpuntorët, përcaktim i 
objektivave të lartë dhe përkushtim 
në arritjen e tyre - kjo të udhëheq 
drejt suksesit.



Shumë pak gjëra të tilla ka në botë, që të 
preokupojë të gjithë njerëzimin, shëndeti 
është një nga këto tema. Sipas formulimit të 

Organizatës Botërore të Shëndetit, WHO krahas 
mirëqënies trupore, shpirtërore, shëndeti përmban 
edhe atë asociale. Pra nuk do të thotë thjeshtë, 
që po të shkojmë për kontrolle dhe pajisjet nuk 
tregojnë gjë, atëhere jemi të shëndetshëm. Duhet 
të mblidhen shumë faktorë bashkë, që të mund ta 
konsiderojmë veten të shëndetshëm.
Sot të gjithë mund ta vërejnë shkatërrimin e 
gjendjes shëndetsore të njerëzve. Të gjithë 
takohemi me të rinjë me sëmundje tumorale, me 
njerëz nën moshën 40 vjeç që vuajn nga hernia 
e shtyllës kurrizore, alergjikë, asmatikë, me të 
sëmurë nga kyçet, me të sëmurë që vuajnë nga 
sëmundja autoimmune, dhe në këtë kohë përpilohet 
gjithmonë ajo psherëtima, që „vetëm unë të mos 
katandisem në atë gjendje”. Por çfarë mund të 
bëhet sot? Me çfarë mund ta ruajmë vrullin rinor, 
elasticitetin, forcën jetësore, shëndetin tonë?  
Duhet të përmendim shumë faktorë, dhe të gjithë 
e dimë, e ndjejmë, që ruajtja për një kohë të gjatë 
të shëndetit nuk është detyrë e lehtë. Sepse nëse 
do të ishte e tillë, atëhere do të shihnim gjyshe dhe 
gjyshër mbi 80 vjeç plot shëndet duke shëtitur në 
male. Që ky është iluzion? Unë për shembull këtë 
dua të arrijë. Do të dëshiroja të isha gjyshe aq aktive, 
sa t’ju thosha me guxim vajzave të mija: „sillini këtu 
niprit dhe mbesat, kujdesemi ne për ata”. Mirë, 
por çfarë duhet bërë për këtë? Sipas mendimit 
tim, ka tre kollona bazë për një jetë të gjatë dhe të 
shëndetshme. 

Si ta ruajm Shëndetin
apo sekreti i jetëgjatësisë   

Këshilla për mënyrën e jetesës



1. Mënyra e përshtatshme e të ushqyerit, me të cilin 
plotësojmë nevojat trupore.
2. Lëvizja sistematike.
3. Gjendja shpirtërore e shëndetshme, mendimi pozitiv, 
optimizmi.

Kollona e parë: Mënyra e të ushqyerit. 
Në dhjetëvjeçarët e fundit kanë ndryshuar rrënjësisht 
traditat e të ushqyerit, për shkak të mungesës së kohës, 
hamë shumë ushqime të gatshme, hamë diçka në shërbimet 
e shpejta, dhe nxitojmë më tej (nuk zbresim as nga makina, 
tashmë as ato dhjetë hapa nuk duam ti bëjmë). Për fat 
të keq, as ata që mundohen të ushqehen në mënyrë të 
shëndetshme, dhe gatuajnë në shtëpi, nuk gjenden në 
pozita më të mira, sepse lënda bazë me të cilën përgatitin 
ushqimin, është me cilësi shumë të keqe, ka vlera të ulta në 
përmbajtje. Për të gjithë është e njohur, se si ka ndryshuar 
përmbajtja e vitaminave dhe lëndëve minerale tek frutat dhe 
perimet në dhjetëvjeçarët e fundit. Mishi që blejmë, është 
plot antibiotikë, sepse mbajtja e kafshëve nëpër ferma nuk 
mund të imagjinohet pa ilaçe. Pse është aq e rëndësishme 
marrja e lëndëve ushqyese të duhura? Në organizmin tonë 
ndodhin vazhdimisht proçese biokimike, sistemi immunitar 
dhe sistemi hormonal vazhdimisht është në funksion, qelizat 
tona rigjenerohen vazhdimisht (p.sh. qelizat e membranës 
së zorrëve ndrrohen çdo tre ditë). N.q.s. do të mendonim 
vetëm për zemrën, që brenda një dite sa herë tkurret, dhe 
nuk pushon për as një sekondë, dhe po të mendojmë hollë, 
që çfarë ndodhë deri në fund në miliarda qelizat e trupit 
tonë, atëhere nuk do të çuditemi, që për këtë do të kemi 
nevojë për shumë energji dhe për ndërtimin hormonal të 
qelizave kemi nevojë për shumë lëndë të mira. „Çfarë ha 
goja e tregon boja”- thotë një fjalë e urtë. Përderisa nuk 
do të ketë furnizim të nevojshëm me aminoacide-proteina-
karbohidrate-yndyrna-vitamina dhe lëndë minerale, atëhere 
nuk do të ketë as ndërtim qelize-funksionim-metabolizëm të 
nevojshëm, nuk do të ketë sistem immunitar dhe hormonal 
të shëndetshëm. Me zgjimin e natyrës mund të magjepsemi 
në pranverë. Le të mendojmë, se sa lëndë ushqyese duhet, 
që në një lis njëqind vjeçar të dalin të gjitha gjethet apo 
që në një pemë gështenje të madhe të krijohen ato gjethe 
gjigande!
Bimët thithin nga toka me anë të rrënjëve lëndët ushqyese, 
me ndihmën e të cilave mund të rigjenerohen. Për fat ne 
nuk jemi të lidhur tek vendi, por edhe ne kemi „rrënjë”, 
me të cilat mund të marrim lëndët e dobishme. Ky është 

sistemi ynë i zorrëve, damarët e imët të zorrëve të holla 
janë „rrënjët tona të lëvizshme”. Nëpërmjet tyre arrijmë tek 
lëndët e nevojshme. Dhe le të kthehemi përsëri tek pyetja 
bazë: ku është lënda ushqimore e duhur?! Tek ushqimet 
nuk ka, kështu që në shekullin 21 është e paimagjinueshme 
ruajtja e mirëqënies së duhur pa plotësuesit ushqimorë. 
Sepse nga do ta marri organizmi Omega-3 acidin yndyror 
të nevojshëm, nga do ta marrim selenin e nevojshëm, kur 
e dimë që toka ka mungesë të selenit, nga do të marrim 
vitamin-C të mjaftueshme, kur në frutat e sotme mund 
të gjendet në sasi shumë të vogla? Nga mund ta marim 
kalçiumin e nevojshëm, n.q.s. sasia e tij në perime është 
ulur në mënyrë të ndjeshme që nga 1966? Dhe nëse 
këto ushqime nuk do ti marrim, atëhere nga se mund ti 
ndërtoi organizmi ynë qelizat e reja? Nga se do të mund të 
lëvizë qelizat immune? Derisa nuk marrim zink, që është 
i nevojshëm tek metabolizmi i insulinës, si do të jetë e 
shëndetshëm mirëmbajtja e karbohidrateve? Nëse nuk 
do të marrim vitamin-D të mjaftueshme, atëhere si do të 
kemi kocka të forta, sistem vaskular dhe sistem immunitar 
të shëndetshëm? Nëse nuk do të marrim flavonoidin e 
mjaftueshëm që ka efekt antioksidues, atëhere si do të 
mbrohemi nga rrënjët e lira, si do të mbetet i shëndetshëm 
sistemi ynë immunitar? Shumë thonë, që atyre nuk u 
pëlqen, që të hanë shumë „kokrra”. Për këtë e kam zakon 
të përgjigjem, që këtë e solli shoqëria e civilizuar, moderne, 
prodhimi i madh industrial, kjo është arritja e shekullit të 21-t  
- duhet ta pranojmë, që jetojmë në MUNGESA. 
Të falenderojmë, që gjendet antidota e mungesës 
ushqimore në formën e plotësuesve ushqimorë (sigurisht 
kush ka mundësi të marrë çdo ditë perime, fruta, mish me 
cilësi bio, ai le të jetoi me këtë!) N.q.s. arrin të përdorësh 
plotësues ushqimorë të atillë, ku cilësia dhe pastërtia është 
e shkëlqyer, të sigurt, janë përmbajtës të shumë lëndëve 
vepruese, që këto lëndë të mund të jenë të suksesshme në 
sinergji, atëhere mund ta quash veten me fat.

Kollona e dytë: lëvizja. për Më tepër lëvizja 
sisteMatiKe. 
Duhet të bëjmë lëvizje të trupit të paktën tre herë në javë, 
por po të jetë e mundur, më mirë do ishte pesë herë nga 
30-40 minuta. Me lëvizjen mund të mirëmbajmë kockat 
dhe kyçet. Në ditët e sotme osteoporoza është sëmundje 
popullore, dhe tashmë nuk prek vetëm moshat e vjetra. 
Lëvizja më e mirë për parandalimin e osteoporozës 
është lëvizja në të kundërt me gravitacionin, vrapimi, 

Si ta ruajm Shëndetin
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kërcimi, fiskultura e përshtatshme. Me lëvizjet sistematike 
mund të parandalojmë shëndoshjen, që është pikënisje për 
sëmundje të tjera të rënda. Është e favorshme në problemet 
e qarkullimit dhe metabolizmit të karbohidrateve. Lëvizja 
sistematike e trupit ndikon pozitivisht edhe në gjendjen 
shpirtërore, largon stresin, ndryshon pozitivisht gjendjen 
shpirtërore dhe dëshirën për jetë; ky është „ilaçi” më i mirë 
kundër depresionit.
 
Kollona e tretë: Gjendje shpirtërore dhe 
psiqiKe e shëndetshMe.
Parrulla: „Njeriu bëhet çfarë mendon” 
    (Morris Goodman)

Krahas dy faktorëve të mësipërm të rëndësishëm, besoj, që 
sëmundjet kanë origjinë psikologjike. Nëse dikush nuk është 
dakort me këtë, jam e sigurt që do më japë të drejtë për 
atë, që trupi dhe gjendja shpirtërore janë të pandashme nga 
njëra-tjetra. Sipas meje është e paimagjinueshme, që një njeri 
shumë i sëmurë të jetë optimist në maksimum, të jetë pozitiv 
në mendime, plot me jetë dhe me plane. Për atë vetëm 
një gjë ka rëndësi, që të jetë përsëri i shëndetshëm. Dhe a 
mund ta imagjinojmë, që një njeri i depresuar, me qëllime 
të këqija, xheloz të mbetet për shumë kohë i shëndetshëm? 
Trupi i shëndetshëm dhe shpirti i shëndetshëm janë në 
bashkveprim të ngushtë dhe influencojnë tek njëri-tjetri. 
Nuk mund të lihet mënjanë mendimi pozitiv! Mund të thuash 
për këtë, që: në botën e sotme? Kur lajmet nuk flasin për 
tjetër, veç gjëra të këqija dhe negative? Unë ju pyes për 
këtë, a është e domosdoshme për ty të dëgjosh lajmet? 
N.q.s. do të eleminosh nga jeta jote lajmet televizive, të 
radios dhe internetit, që nga ai moment dita do të jetë 
më e bukur. Me vetdije mbaje veten larg nga e keqja, nga 
negativja – dhe kjo është e vlefshme për të gjitha fushat e 

jetës: lajm, eveniment, person, - dhe kërko të mirën, gjërat 
pozitive! Që kjo është e vështirë? Çështje vendimi. Çfarë do 
të doje? Të jetosh në gjendje të mirë shpirtërore, optimist, 
i shëndetshëm apo i sëmurë, të vegjetosh në depresion? 
Përsëri „dëgjoj” reagimin e lexuesve: sigurisht, është e lehtë 
për tu thënë, por tani jam duke u ndarë, kam të sëmurë një 
të afërm, nuk ja dola mbanë të ndrroja kredinë, dhe nuk 
e di, që përderi sa kohë jam në gjendje të paguaj këstin e 
likujdimit, mu prish makina… Të gjithë kanë vështirësi, por 
këto nuk duhet ti mendojmë si probleme por si detyra, të 
atij lloji që duhen zgjidhur. Këto detyra na ndihmojnë ne të 
zhvillohemi, të bëhemi më të mirë. Hippokrati ka shkruar: 
„n.q.s. nuk je gati të ndryshosh jetën tënde, atëhere ty nuk di 
të të ndihmoj”. Sa aktuale është kjo sot! Vetëm duhet filluar 
ndryshimi, „nga dita e sotme nuk do shikoj më TV, nga dita e 
sotme do të lëviz sistematikisht, nga dita e sotme do të jem 
e vëmendshme tek ushqimi, nga dita e sotme do ta rrethoj 
veten vetëm me njerëz pozitiv, nga dita e sotme do të pranoj 
këshillat e atyre, që ecin në rrugë të mbarë dhe që duan të 
ndihmojnë, nga dita e sotme do të lexoj libra për zhvillimin 
e personalitetit”, e kështu mund të rradhis më tej. Kjo është 
një periudhë e gjatë, që njeriu të mësoi këtë mënyrë të 
menduari, por ndryshimi është çështje vendimi.
Për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme, të tre faktorët 
e përmendur më sipër janë të domosdoshëm, asnjë nuk 
mund të lihet pas. Është shumë e rëndësishme cilësia e 
ushqimit. Në shoqërin tonë, mendimi pozitiv, ndihma për 
njerëzit e tjerë, dashuria për njerëzit, mund të mësohet dhe 
të praktikohet. Forever-i ka drejtues të tillë, që për 34 vjet i 
tregojnë botës këtë rrugë. Që nga viti 1978 Rex Maughan na 
mëson ne për ndershmëri, respekt, për të ndihmuar njerëzit, 
për të qënë optimist, për atë, që ti ta drejtosh fatin tënd, dhe 
na mëson para së gjithash për dashurinë. Beso, që për një 
jetë të gjatë dhe të shëndetshme të gjitha këto duhen!

Literatura:
Dr. Márai Géza: Egészséges talaj, egészséges élelmiszer
Kurt Tepperwein: Egészségesen egy életen át
A D-vitamin-anyagcsere a kardiovaszkuláris prevencióban (Praxis, 2009. 18 évf. 10 szám)
A gyümölcs- és zöldségfogyasztás jelentősége mindennapjainkban (Magyar Családorvosok 
Lapja, 2009/2.)
A zöldségekben és gyümölcsökben lévő antioxidánsok és prooxidánsok (Magyar Családorvosok 
Lapja, 2010/4.)
Az antioxidánsok szerepe a kardiovaszkuláris megelőzésben  (Praxis, 2009. 18 évf. 12. szám)

(Pohimet që lidhen me shëndetin të theksuara në këtë artikull i përmban 
lista e përmbledhur e EFSA)
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BILETAT E RALLY-it
Biletat për të dy ditët e programit dhe për trainimin e të shtunës paradite ju sigurojnë pjesmarrjen në aktivitet.

Në Pallatin e Sportit mund të hyhet vetëm me biletat Rally. Në të dy ditët e Rally-it duhet të kini me vete biletat!  

REGJISTRIMI I TË KUALIFIKUARVE TË NIVELIT I-rë TË RALLY-it EUROPIAN 
Të kualifikuarit e nivelit të I-rë mund të regjistrohen të premten paradite në vendin e caktuar në Pallatin e Sportit, 

ku mund të marrin pakot e tyre Rally, biletat e hyrjes, kartat e identifikimit dhe shiritat dallues të krahut. 

PAZARI
Ashtu si edhe në Rally-in e shkuar edhe këtë vit mund të bleni. Në qoftë se doni të bleni gjëra apo edhe produkte 

të Foreverit, përgatituni me para në dorë (Euro apo Forinta)! 

PAISJET E PERKTHIMIT
Gjuha kryesore e takimit Rally do të jetë anglishtja. Gjithashtu do të ketë përkthim edhe në gjuhët e mëposhtme: hungarisht, serbisht, 
bullgarisht, finlandisht, frengjisht, gjermanisht, italisht, polonisht, rumanisht, rusisht, sllovakisht dhe turqisht. Paisjet e perkthimit mund të 

merren kundrejt depozitimit të 50 Eurove. Në interes të një shërbimi më të shpejtë të kini prerje 50 Euro. Në fund të secilës ditë ti ktheni 
paisjet për ti rikarikuar. Depozitimi i pareve ju rikthehet kur të ktheni paisjen. 

FOTOT  E RALLY-it
Si gjithmonë, edhe në këtë rast përgatiten fotografime zyrtare të Rally-it të cilat mund ti shikoni online në adresat: 

www.flp-pics.com, si dhe www.foreverphoto.eu 

TRASMETIMI DIREKT
Me kënaqsi njoftojmë të gjithë ata distributorë, miq dhe familjet e tyre, të cilët nuk kanë mundësi të marrin pjesë në takimin 

Rally, se ky aktivitet mund të shihet „live” në gjuhën hungareze në televizionin e FLP:  www.fullarts.hu/flp

E ENJTE 23 SHKURT 2012. 
Akomodimi i të kualifikuarve të nivelit  
2-3 të Rally-it Europian, të stimulit Profit 
Sharing dhe  Menaxher Eagle në Kempinski 
Hotel, Budapest. Pulti i regjistrimit dhe 
informimit për Rally-in do të jetë i hapur në 
hotel nga 08.00 -22.00 
 

E PREMTE 24 SHKURT 
Nga 06.30 Mëngjezi në restorantin e hotelit
10.00     Të kualifikuarit e akomoduar në  
Kempinski Hotel lëvizin me autobus për në 
Pallatin e Sportit Të kualifikuarit e nivelit të 
I-rë dhe gjithë pjesmarrësit e tjerë kujdesen 
vetë për mënyrën e ardhjes.
12.00 – 18.00
Dita e 1-rë e Rally-it Europian në Pallatin e 
Sportit. 
18.00 Nisja me autobus e të kualifi-
kuarve të nivelit 2 dhe 3 për në  Kempinski 
Hotel.  Pjesmarrësit e tjerë të Rally-it 

kujdesen vetë për udhëtimin e tyre.
Në mbrëmje program i lirë

E SHTUNE 25 SHKURT 2012 
Nga 06.30 Mëngjezi në restorantin e hotelit
8.30 Lëvizja me autobus e të 
kualifikuarve të akomoduar në Kempinski 
Hotel për në Pallatin e Sportit.
Pjesmarrësit e tjerë të Rally-it kujdesen 
vetë për udhëtimin e tyre.
10.00 - 12.00
Trainim i veçantë në Rally 
Në këtë trainim mund të marrë pjesë çdo 
distributor që ka biletë Rally. Ju lutemi 
të kini parasysh që ky është një trainim i 
veçantë, prandaj gjatë këtyre 2 orëve nuk 
duhen perdorur mjetet e nevojshme të 
Spirit Award (si këngë, valëvitje flamujve…), 
sepse gara e Spirit Award zhvillohet pas 
përfundimit të trainimit.
13.00 - 17.30
Dita e 2-të e Rally-it Europian në  

Pallatin e Sportit në Budapest
17.30 Lëvizja me autobus e të 
kualifikuarve të niveleve 2 e 3 dhe atyre në 
stimujt  Profit Sharing dhe Menaxher Eagle 
për në Kempinski Hotel.
Pjesmarrësit e tjerë të Rally-it kujdesen 
vetë për udhëtimin e tyre.

Në mbrëmje program i lirë

E DIEL 26 SHKURT 2012
6.30 - 10.30 ngrënie mëngjezi në hotel

LARGIMI PËR NË ATDHE

Ju kujtojmë të kualifikuarve të akomoduar 
në hotel se deri në orën 12 duhet të kenë 
liruar dhomat sepse lirimi me vonesë mund 
ti ngarkojë me shpenzime ekstra.

Gjithkujt i urojmë përgatitje sa më të mirë 
për këtë aktivitet! 

Kontakti: Zsuzsanana Petróczy E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu

RALLY EUROPIAN & PROFIT SHARING 2012 BUDAPEST   •   PALLATI I SPORTIT “PAPP LÁSZLÓ” BUDAPEST

PROGRAMI I PLANIFIKUAR



Il
us

tr
im

i m
e 

fo
to

gr
af

i


