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Këtë letër e shkruajta kur po kthehesha nga një udhëtim i 
gjatë një mujor. Për gjysëm viti vizitova pothuajse gjithë 
kontinentin. Kjo ishte periudha e Rally-ve rajonale 

fantastike. U taakova me turmën e madhe të distrubutorëve, me 
njerëz të cilët mezi presin të dinë se çfarë u sjell atyre FOREVER. 
Fola me mijëra prej tyre. Më magjepsën historitë e tyre rreth 
qëndrueshmërisë dhe suksesit. E di që nuk është e thjeshtë të 
ndërtosh një biznes, por për gjërat që arrihen shumë lehtë, nuk ia 
vlen të luftosh.
Në momentet kur ke dyshime dhe je i pasigurt, të vij ndër mend 
historia e piktorit të njohur amerikan, Norman Rockwell. 
Rockwell gjatë jetës së tij pikturoi kopertinat e disa qindra 
revistave. Por ai ishte ndryshe nga piktorët e tjerë. Jo vetëm e 
pikturoi jetën, por edhe e jetoi atë. Ashtu si ne, edhe Rockwell 
njohi fitoren, triumfin, gëzimin. Por u takua edhe me zinë dhe 
disfatën.
Kur ishte i ri, si piktor fillestar Rockwell mësoi se si duhet ecur 
mëtej edhe kur situata duket e pashpresë. Megjithëse përgatiti më 
shumë se 300 piktura kopertine për Saturday Evening Post – me 
të cilën kishte lidhje të ngushta – kjo shtëpi botuese ishte ajo që i 
kishte refuzuar një ilustrim të herët. Mendoni se Rockwell hoqi 
dorë? Sigurisht që jo. Ju kujtua një fjali që kishte lexuar dikur 
në një libër: „Nëse rrëzohesh, mos qëndro shtrirë dhe rënko, por 
ngrihu.”
Në vend që të pranonte disfatën, shkoi në një revistë tjetër dhe e 
shiti pikturën. Dhe të nesërmen përgatiti kopertinën për Saturday 
Evening Post. Ky është morali që duhet të përdorim edhe në 
biznesin tonë FOREVER. Kur dikush të thotë jo, mos u dëshpëro. 
Por shko thjeshtë tek njerëz të tjerë, derisa dikush të thotë po. Dhe 
mos i harro njerëzit me të cilët fole. Ndoshta sot nuk janë akoma 

gati, por në jetë gjithçka ndryshon. Ndoshta nesër do të tregohen të 
hapur ndaj kësaj mundësie fantastike.
Siç e përmenda Rockwell përgatiti më shumë se 300 piktura 
kopertine për Saturday Evening Post. Çdo pikturë e tij tregonte 
jetën e përditshme, por prapë transmentonte vlera të mëdha. 
Rockwell jo vetëm pikturonte; por ishte një tregues që pati efekt në 
një gjeneratë të tërë. Frymëzohej nga jeta e përditshme. Ishte i aftë 
të shkaktonte lotë dhe buzëqeshje në fytyra. Na ngushëllonte dhe 
na qetësonte, na tregonte se të gjithë ne kemi dëshira, ëndrra dhe 
përvoja të thjeshta të përditshme.
Autobiografia e artistit përfundon me fjalët: „Çdo ditë ngrihem 
herët në mëngjes, nga ora tetë punoj… E kam kuptuar prej kohësh 
që nuk kam për t’u bërë aq i mirë sa Rambrandti. Por gjatë punës 
sime jam zhvilluar shumë. Çdo pikturë e filloj me po ato shpresa 
dhe kërkesa të larta të cilat ndoshta s’kam për t’i plotësuar kurrë, 
por përpiqem vazhdimisht të jap më të mirën nga vetvetja.” Ky 
mund të jetë një mendim i mirë për jetën tonë. Shpresoj se s’do të 
arrij kurrë në pikën kur nuk mund të zhvillohem më.
Kur unë them që t’i festojmë gjithmonë sukseset tona, asnjëherë 
nuk mendoj që të ndjejmë se e plotësuam detyrën tonë. Ka akoma 
shumë njerëz të cilët kanë nevojë për atë që ofron FOREVER. Që 
të kuptojnë se çdo të thotë shëndeti dhe pasuria e vërtetë. Shpresoj 
të përpiqeni vazhdimisht sin ë jetë, edhe në biznes. Gjithmonë 
mund të bëjmë më shumë. Provojeni përsëri, dhe përsëri!
Norman Rockwell vdiq në moshën 84 vjeç, në pëlhurë shihej një 
pikturë e papërfunduar. Ishte i angazhuar pas pikësynimeve të tij, 
dhe qëndrueshmëria e veçantoi nga turma. Shpresoj që nëpërmjet 
pikësynimeve dhe qëndrueshmërisë suaj edhe ju të ngriheni mbi të 
tjerët.
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Është duke u zhvilluar një nga garat më popullore të sportit në Afrikën e Jugut, ndërkohë që edhe skuadra jonë e Forever-it 
filloi një trainim të fuqishëm në kampin e Poreçit.
Atmosferë fantastike, bori, daulle, zile në Poreç, tromba në Johannesburg. Gumëzhin publiku, ndeshjet janë të shkëlqyera, 
kurse lektorët sensacional. Ndërkohë që më në jug skualifikohen me radhë kombëtaret, në Poreç kombëtaret e tetë shteteve 
të Forever-it e rrisin gjithmonë e më më shumë shpejtësinë.
Duhet të sundojmë botën. Duhet të mendojmë vetëm këtë, nuk duhet të kemi përpara pikësynim tjetër. Për këtë ekziston 
një mënyrë e vetme: secili i vë vetes pikësynime të cilat deri tani nuk guxonte.
BËHU DIAMANT!
Guxo ta bësh, guxo ta imagjinosh, guxo të veprosh për të dhe të garantoj që nëse e merr vendimin, atëherë ne jemi me ty, 
të ndihmojmë, të mbështesim. Kur e arrin, bëhesh shembull për ne, dhe ndërkohë të duam, bëhemi miq dhe kujdesemi 
për ty.
Në Poreç u mblodhën rrjendërtuesit më të mirë të botës. Me një skuadër të vogël, skuadrën e shpresave të Forever-it, prej të 
cilëve do të bëhen diamantët e të ardhmes. Ata e dinë këtë gjë, me këto pikësynime dhe mendim kthehen në shtëpi, pritini 
ata si kampionë bote!
Në çdo lojë skuadre një nga çështjet më të rëndësishme është ajo e shpresave. Në radhët tona hyjnë vazhdimisht punonjës të 
rinj, rrjetndërtues profesionist i marrin përdore, i ngjisin në shkallën e parë të sistemit marketing dhe dorë për dore, duke 
u dhënë njohuritë e tyre më të mira i udhëheqin ata drejt bonuseve më të larta të sistemit marketing.
Çfarë duhet të bësh për të hyrë në një skuadër suksesi që të jep shëndet dhe siguri materiale?
Dëgjoje mundësinë, mos e shmang atë, sepse ta kesh të qartë që kjo ka për t’u ndërtuar edhe pa ty dhe s’ia vlen të qëndrosh 
jashtë. Tregohu i vëmendshëm, dëgjoje thelbin, ec me sy hapur dhe shiko të ardhmen tënde! Gjithçka varet nga ty dhe 
vendoset në mendjen tënde. Guxo të hedhësh një hap, s’ka rëndësi se çfarë thotë komshiu, bëhu anëtar i kësaj skuadre që 
përparon me hapa madhështore, pastaj duke mësuar shumë bëhu drejtues i vërtetë, anëtar i vlerësuar i skuadrës!
Duhet të punosh që të vlerësohesh. Duaje këtë mundësi që të ofrojnë, sepse përveç mirëqenies materiale të jep edhe vlerësim, 
sukses dhe respekt. Zgjidh një pikë të sigurt në jetën tënde dhe vish bluzën e skuadrës sonë kombëtare!
Përpara FLP Hungari!

dr Sandor Milesz
drejtor gjeneral
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Dhe në këtë rast nuk martohet vajza e kryeplakut. 
Por është takimi i menaxherëve të Forever-it që 
gjallëron zonën. S’është e lehtë ta përshkruash me fjalë 
atmosferën. Unë në Szirak nuk kam parë ndonjëherë 
të mblidhen kaq njerëz! Është një surprizë e këndshme 
që me ne bashkohen gjithmonë e më shumë njerëz 
edhe jashtë kufijve të rajonit tonë. Vijnë mysafirë nga 
Austria, Rumania, Sllovakia, Çekia, Polonia, madje edhe 
nga Suedia. Kjo justifikon ekzistencën e një komuniteti 
të përjetshëm që shtohet dhe zhvillohet vazhdimisht 
nën idetë e Forever-it.

Në Szirak  
është zhurmë e gjullurdi e madhe



Takimi i Menaxherëve në radhë të parë është natyrisht një aktivitet profesional. Këtu 
mblidhen rrjetndërtuesit drejtues të Europës që t’u japin shembull të tjerëve, dhe 
nëpërmjet kësaj të përcaktojnë një rrugë të suksesshme. Me këtë rast duke marrë në 

konsideratë praninë e krijuesit dhe presidentit të shoqërisë sonë Rex Maughan, dhe drejtuesit 
të Europës Aidan O’Hare mund të deklarojmë pa frikë që në Szirak takohemi jo vetëm me 
rrjetndërtuesit drejtues më të rëndësishëm të Europës, por edhe të gjithë botës.
Forever i pret mysafirët me shërbime të organizuara në nivel të lartë siç e ka zakon: ata që 
dëshirojnë të blejnë priten nga një komplet i plotë produkesh, dhe një administratë e plotë 
shërben  të interesuarit për flotën telefonike Forever. Personeli i hotelit të kështjellës lëviz 
vazhdimisht mes mysafirëve me pjatat e mbushura plot.
Festa filloi me hapjen e një ekspozite. Në galerinë e hotelit të kështjellës u shfaq ekspozita me 
titull „Pal Teleki në periudhën e Horthy-t”. Rëndësinë e jashtëzakonshme historike dhe shoqërore të 
ekspozitës e shprehu doktori i shkencës së historisë, drejtori i universitetit ELTE, Dr. Tibor Seifer 
phd. Me prerjen e shiritit Rex Maughan dhe Dr. Sandor Milesz bënë hapjen e ekspozitës për 
publikun. Rex Maughan e quajti Szirakun një simbol me vlera shembullore, i cili tregon qartë se 
sa shumë gjëra mund të realizojmë duke u mbështetur tek traditat dhe duke punuar shumë. 

Në Szirak  
është zhurmë e gjullurdi e madhe



Programi profesional hapet nga përshëndetja e 
drejtorit gjeneral Dr. Sandor Milesz. Edhe mes 
atmosferës festive nuk harron të na kujtoj për 
ndihmën e zonave të dëmtuara nga katastrofat 
natyrore që ndodhën jo shumë kohë më parë. 
Pastaj flet rreth një perspektive të re, rreth 
mundësive të ndryshimit të gjeneratave. Tregon 
përpjekjet e Forever-it në zhvillimin e komunikimit 
dhe përcjelljes së informacioneve.

Jozsef Szabo, i cili ishte i pari që veshi bluzën e 
Forever-it në Europën Lindore, nxjerr në skenë në 
mënyrë simbolike shenjën NDRYSHIM. Merr një 
duartrokitje të madhe për këtë.
Nën drejtimin e diamant-safir menaxherëve Attila 
dhe Katalin Gidofalvi pjesëtarët e World Rallyt të 
fundit, diamant-safir menaxheri Miklos Berkics, 
diamant menaxherët Veronika dhe Stevan 

Lomjanski, safir menaxheri Adolf L. Kosa dhe 
Drejtori Operativ i Europës Peter Lenkey ndajnë 
me dëgjuesit mbresat e tyre motivuese. Ata kanë të 
njëjtin mendim: në World Rally mund të shkoj ai 
që dëshiron me të vërtetë!

Drejtori i Europës Aidan O’Hare nuk lë pa 
falenderuar në mënyrë të veçantë kombet 
pjesëmarrëse. Duke u bazuar tek traditat dhe 
historia e Forever-it jep pamjen e vizioneve të 
mëdha. Radhit gjatë shembuj: tregon gjëra të cilat 
disa vite më parë dukeshin të paimagjinueshme. 
„Ky është çelësi i suksesit – përmbledh – besojmë në 
gjëra që as nuk ekzistojnë.” Pastaj në mënyrë të denjë 
për një kolonel të Flotës Ushtarake Amerikane, 
udhëheq një lojë të thjeshtë por tepër shprehëse, që 
modelon metodat bazë të ndërtimit të rrjetit. Një 
eksperiencë që të krijon pikëmapje të vërtetë!





Aranka Vagasi si diamant-safir menaxhere merr 
përsipër që në disa minuta të tregoj sekretet e 
përvetësimit të Profit Sharing. Këtë e bën përvoja 
shumëvjeçare. Duke e kaluar kufirin e leksionit edhe 
tani, këtu në skenë vepron: e menaxhon skuadrën e 
saj si një dejtuese e vërtetë.
Në skenë përshëndetet me duatrokitje të mëdha 
një nga rrjetndërtuesit më të njohur të Europës dhe 
gjithë botës, pronari i çekut më të madh të ndarjes 
së profitit, diamant-safir menaxheri Miklos Berkics. 
Ai i tregon publikut sekretet e mënyrës së tij të 
menaxhimit me dinamizimin e tij të zakonshëm.
Duke dëgjuar Veronika Lomjanski-n kur tregon 
rreth mbresave të rrugës që e çoi deri tek niveli i 
diamant menaxherit, të gjithë mbushen me besim. 
Fjalët e saj na nxisin për t’i bërë analizë vetvetes, që 
të përballemi me gabimet tona, që duke i hedhur 
poshtë pretekstet, të nisemi me forca të reja drejt 
pikësynimeve tona.
Një emocion i kuptueshëm dhe pritje e madhe 
parapriu fjalimin e njeriut i cili e ëndërroi, e krijoi 

Forever-in dhe deri më sot e menaxhon në nivel 
të lartë botëror. Rex Maughan i përshëndet të 
mbledhurit mes duartrokitjeve të mëdha. Lavdëron 
zhvillimin që pësoi Sziraku gjatë viteve të kaluara, 
dhe përmend me krenari rolin kryesues të Forever-
it. Bën të njohur gjendjen e Forever-it dhe tregon 
plane bindëse. Rreth rrugës drejt suksesit thotë: 
Sukesi qëndron përpara punës vetëm në një vend, 
në fjalorin anglez. Në gjithçka tjetër është puna që e 
papaprin suksesin! Mund të keni sukses vetëm nëse 
punoni për të dhe e dini se ku po shkoni!”

Ndërmjet leksioneve profesionale u argëtuam nga 
shfaqja e artistëve Gabriella Berkes, Oliver Berkes, 
Nikoletta Füredi dhe Denes Kocsis.

Mbyllëm një ditë të veçantë më 5 qershor në Szirak. 
Morrëm një program profesional me nivel të lartë, si 
dhe na u dha mundësia të shihemi me shumë kolegë 
të ardhur nga larg.





Trainime grupesh FLp-je 

Ofertë me ulje çmimi

strehim për 2 ditë,1 natë dy vakte kryesore (drekë, darkë), 
mëngjes me tryezë suedeze shërbimet bazë të sektorit SONYA wellness 

(sauna, kabinë kripe, pishina me rrymë të kundërt, xhakuzi)
përdorim i fushës së tenisit

15.000.-Ft/person

Në sektorin SONYA punonjësit e FLP-s mund 
të marrin në përdorim edhe trajtime të ndryshme kozmetike dhe masazhe me 50% ulje çmimi!

Trainimet organizohen në sallën Ovidius. 
Rregullimi i orendive dhe pajisjeve teknike 

bëhet sipas kërkesave të porositësit. 

www.kastelyszirak.info mail: info@kastelyszirak.infotel.: 06 32 485 300



Agjensi biletAsh Avioni

Prenotim i thjeshtË biletAsh Avioni PËr nË çdo vend tË botËs

www.phonixrepjegy.info

ZsuZsanna Gerő
Prenotime në grup
rally

Kontaktim:
1183 Budapest, Nefelejcs u 9–11.
Tel: +36 1 269 5370/158
Mobil: +36 70 436 4272
e-mail: rally@flpseeu.hu

Gabriella Pittmann
Prenotime personale

Kontaktim:
1067 Budapest, Szondi u. 34.
Tel: +36 1 373 0025
Mobil: +36 70 436 4297
e-mail: repjegy@flpseeu.hu



Përvjetori i një familje të madhe

Familja e madhe 
e Forever-it prej disa 
javësh me një tension 
të këndshëm përgatitet 
për Festimin e denjë të 
përvjetorit të saj të 
trembëdhjetë. për Festimin 
e denjë nevojiten edhe 
njerëz të denjë: mes tyre do 
të jetë krijuesi i shoqërisë 
sonë, presidenti i këshillit 
drejtues, rex maughan, 
drejtori i europës aidan 
o’hare, si dhe drejtori 
operativ i europës 
peter lenkey. 



duke parë listën e emrave s’është çudi që u përhap shumë lajmi i 
këtij aktiviteti. në arenë shikohet një turmë e madhe, e paparë 
ndonjëherë! Skena gjallërohet kur shfaqen drejtuesit e aktivitetit – 

senior menaxherët Tünde Hajcsik, Patricia Rusak, dhe soaring menaxherja 
Diana Biro – dhe bëjnë hapjen e tij duke i përshëndetur të pranishmit 
në disa gjuhë të ndryshme. me këtë rast kanë ardhur jo vetëm mysafirë 
hungarez, serb, kroat, slloven dhe shqipëtar, por edhe sllovak, rumun, çek, 
rus dhe polak, madje edhe disa prej Suedisë. drejtori gjeneral Dr. Sandor 
Milesz duartrokitet prej më shumë se dymbëdhjetë mijë duar kur shfaqet ne 
skenë. fjalët e tij të para janë fjalë ngushëllimi. Kujton ata të cilët tani afër 
u dëmtuan nga katastrofat natyrore në rajon, pastaj deklaroi se forever dha 
ndihma për të dëmtuarit nga përmbytja. Thotë që ka nga ata që jo vetëm 
flasin, por edhe veprojnë për parimet e tyre. Pas kësaj edhe ai i përshëndeti në 
disa gjuhë mysafirët, pastaj bashkë me safir menaxherin jozsef Szabo i urojnë 
duke kënduar gëzuar përvjetorin forever-it. Kur e fillojnë për herë të dytë me 
ta bashkohet edhe publiku.

drejtori operativ i europës Peter Lenkey me dinamizmin e tij të 
zakonshëm vjen duke vrapuar drejt mikrofonit. ai përshëndet 
jo vetëm të pranishmit dhe mysafirët e rangut të lartë, por 
nuk harron as shtabin që punon prapa skenës. flet rreth 
gjendjes së tregut, dhe jo me letargjinë e zakonshme 
të tanishme – për këtë s’ka as shkak, pasi forever jo 
vetëm rritet, por vitin e kaluar solli të ardhura të 
larta. Siç thotë lenkey, gjithë kjo vjen nga njëra anë 
falë bashkimit të kombeve, i cili në mënyrë të 
pavetëdijshme bën më shumë për paqen e rajonit 
dhe pranimin e njëri tjetrit se sa çdo program 
tjetër që ka qëllim të tillë. radhit fakte të tjera 
bindëse nga plani i zhvillimit, prezanton 
hollësisht përshembull faqen e internetit 
të rinovuar plotësisht si në pamje edhe në 
përmbajtje. „Mos lejo që koha të kaloj kot!”- 
thotë ai.



fjalën e merr Dr. Sandor Milesz dhe deklaron një lajm tepër të rëndësishëm: 
shpall nisjen e programit forever telefon. aparatet e para u jepen presidentit të 
flP international inc. Rex Maughan dhe drejtorit të europës Aidan O’Hare. 
nis një sulm i vërtetë thirrjesh: turma të tëra përgëzojnë mysafirët e rangut të 
lartë, atmosferën për të cilën e siguron grupi Danyi Mazsorett. vetëm pas kësaj 
bëhet e ditur që katër telefonuesit e parë marrin dhuratë nga një aparat celular.

në skenë shfaqet soaring menaxherja dhe anëtarja e President’s Club, Dr. 
Ilona Juronics Vargane, burimi i pashtershëm i njohurive rreth produkteve. 
dëgjojmë një leksion të ilustruar në mënyrë kreative, intenziv nga ana 
profesionale, por tepër të qartë rreth mënyrës se si mund ta mbrojmë 
organizmin tonë gjatë periudhës së pushimeve verore.
njohuritë e shumta shkencore ndërprihen nga pak argëtim: vjen raundi i ri i 
konkursit të zbulimit të talenteve me titull “Yjet e forever-it”. Por për disa njerëz 
edhe kjo është një detyrë plot përgjegjësi: Karoly Horvath, drejtori i sallonit 
Karinty dhe projekt-menaxheri artistik i teatrit Kombëtar është i pranishëm si 
kryetari i jurisë. me anëtarët konstant të jurisë, artisten dhe këngëtaren Gabriella 
Berkes dhe koreografin Akos Tihanyi, me këtë rast bashkohet edhe artistja dhe 
anëtarja e teatrit operet të Budapestit Aniko Felföldi dhe legjenda e rrokut 

Attila Pataky. Pas shfaqjeve me drejtimin e Dr. Endre Nemeth këshilltarët 
dhe punonjësit mjek të forever-it tregojnë përvojat e tyre me produkte në 

praktikë. tregon Dr. Gabriella Kassai, Dr. Edit 
Revesz Siklosne, Dr. Brigitta Kozma dhe Dr. 

György Bekanek. është një siguri për ne që 
mund të mbështetemi tek njohuritë e tyre!

ata pasohen nga njeriu, aura e të cilit e mbush 
skenën gjithmonë plot: Aidan O’Hare na 
përshëndet me fjalë të ngrohta. Përshëndet në 

mënyrë të veçantë ata që marrin pjesë 



për herë të parë në aktivitetin forever. me fjalë të thjeshta – të përkthyera nga 
Dr. Sandor Milesz – i nxit të gjithë për krijimin e vizionit dhe realizimin e 
pikësynimeve të veta. “Besoj se e ndjeni dashurinë dhe vlerësimin tonë! Kjo është një firmë 
e mirë! Asnjëherë s’kemi qenë më të mirë se tani! Asgjë tjetër s’ka rëndësi përveç asaj që 
mund të bëni ju” – thërret ai.

është një rast i jashtëzakonshëm kur të kualifikuarit i marrin medaljet e tyre nga 
Rex Maughan, personi që e solli në jetë idenë e forever-it, Aidan O’Hare dhe Peter 
Lenkey, ndërkohë që thirren personalisht nga Dr. Sandor Milesz. një turmë e vërtetë 
supervizorësh dhe asistent menaxherësh rreshtohen me emocion. Safir menaxheri dhe 
distributori më i vjetër i europës lindore Jozsef Szabo tregon rreth ëndrrës e cila e nisi 
atë përpara pesëmbëdhjetë vitesh në rrugën të cilën sot e konsideron si mision jete.

Pas kësaj në skenë shfaqet vetë forca bindëse nëpërmjet një nga figurave më vendimtare të 
ndërtimit të rrjetit, safir menaxherit dhe anëtarit të President’s Club, Dr. Adolf L. Kosa. 
adolf ka ndërtuar një nga skuadrat më të mëdha me një numër të madh menaxherësh 
gjatë karrierës së tij prej një dhjetëvjeçari në flP. Kur bëhet fjalë rreth ndërtimit të 
skuadrës, ai është me siguri specialisti i kësaj. Këtë njohuri na e përcjell neve këtu në 
mënyrë shumë autentike. Skena ndryshon duke marrë një pamje të veçantë. Përpara 
nesh shfaqet një sallon kozmetik: pason Sonya Show, “tregëti në tregëti”. në produktet 
kozmetike të forever-it fshihen mundësi të shumëfishta, duke u nisur që nga bukuria 
dhe shëndeti, deri tek vetëbesimi, “aroma e pavarësisë” dhe qëndrimi i sponsorueshëm, 
kur prezantohen nga drejtueset e bukura të shfaqjes. Prezantimi plotësohet nga shfaqja 
spektakolare e Grupit Muzikor dhe Kërcimtar Android. duartrokitja e mëpasshme i 
drejtohet një personaliteti të njohur në shkallë ndërkombëtare të ndërtimit të rrjetit, safir 
menaxherit Istvan Halmi. anëtari i President’s Club, udhëtari “i përhershëm” i rally-ve, 
pa të cilin programet motivuese janë të paimagjinueshme. “Të mendojmë së bashku rreth 
Poreçit!” – thotë. duke dëgjuar atë e ndjejmë pothuajse në gojë shijen e mëngjeseve plot 
gjallëri të Poreçit, pamjen e bregdetit – është e paimagjinueshme që të ekzistoj ndonjë 
njeri të cilit nuk i lindi dëshira të kualifikohet për në holiday rally.



më pas në skenë shfaqen përsëri “Yjet e forever-it”. ne e 
shijojmë shfaqjen, ndërkohë që juria mendohet, peshon, 
shikon me vëmendje dhe vlerëson.

aktiviteti vazhdon me kualifikime. të parët që marrin 
çertifikatat vlerësuese janë anëtarët e President’s Club. ata 
ndiqen nga të kualifikuarit e Klubit të Sundimtarëve nga 
çdo vend i rajonit, pastaj vijnë menaxherët, senior dhe safir 
menaxherët nga brenda dhe jashtë kufijve. nuk mbeten 
jashtë as të kualifikuarit e Programit motivues të makinës 
dhe anëtarët e Business Builder’s Club. të marrësh vlerësim 
nga dora e rex maughan dhe aidan o’hare është një nder 
i jashtëzakonshëm. ndriçimi i njëkohshëm i bliceve është si 
ndriçim triumfi i skenës!
lektorja e mëpasshme thirret në skenë me subjektivitetin e 
zakonshëm. anëtarësinë e pathyeshme prej vitesh të tëra në 
President’s Club dhe skuadrën e saj të madhe ndërkombëtare 
diamant-safir menaxherja Aranka Vagasi e krijoi me stilin e 
saj të vendosur që ua përcjell të tjerëve. Kur flet rreth vlerave të 
Profit Sharing na bën të shikojmë vlera njerëzore pas çeqeve. 
tregon rrugën dhe jep shembull rreth lojalitetit, njerëzisë dhe 
respektit duke ecur gjithmonë përpara. Publiku duartroket një 

drejtuese me njohuri dhe përvojë të madhe.
numri gjithmonë e më i madh i flamujve kroat 

tregon që: dr. Sandor milesz thërret në skenë të 
kualifikuarit e Holiday Rally-t.

dhe sa i rëndësishëm është zhvillimi personal, 
këtë e vërteton diamant-safir menaxheri dhe 

anëtari i President’s Club, Robert Varga. me një entuziazëm 
që të bën për vete na udhëheq në praktikën e përditshme të 
ndërtimit të rrjetit. na tërheq vëmendjen për mjetet me të 
cilat zhvillimi është i arritshëm për të gjithë. Pas kësaj drejtuesi 
artistik Zsolt Frenko transmeton vendimin e jurisë në 
konkursin Yjet e forever-it. Publiku e shpreh me duartrokitje 
të mëdha mendimin e njëjtë me jurinë.
Pasojnë kualifikime të reja: prezantohen distributorët e 
kualifikuar për në Super rally. diamant-safir menaxheri 
dhe anëtari i President’s Club Miklos Berkics është 
shembulli dhe njëkohësisht ndjekësi i përsosur i standardit 
që ngriti dhe mban lart deri më sot forever-i. Gjithë bota 
mrekullohet nga rezultatet që skuadra e madhe dhe numri i 
madh i menaxherëve të tij arrijnë nga viti në vit. Sukseset e 
trembëdhjetë viteve vërtetojnë që forever-i është mundësia, 
shfrytëzimi i të cilës varet vetëm nga 
vendosmëria e individit. “Mos u 
bë kotele që mjaullin vazhdimisht, 
por bëhu luan trim!” – u thotë 
të gjithëve. radha e leksioneve 
profesionale mbyllet nga diamant 
menaxherja e vetme dhe anëtarja 
e President’s Club, Lomjanski 
Veronika. Pritet me brohoritje 
dhe duartrokitje të mëdha. 
“E dëshiron apo jo?” na 
e drejton ne pyetjen që 
vendos gjithçka. “nëse 



dëshiron të jetosh më mirë, bashkohu me një skuadër të tillë!” – na këshillon 
dhe na tregon argumentet e veta. tregon rreth periudhave të vështira, por 
mendon se rëndësi ka vetëm ajo që njeriu dëshiron me të vërtetë. jeta dhe 
karriera e saj është shembull i mënyrës se si mposhti largësinë, kufijtë, luftën dhe 
gjithçka që i doli përpara.

në gjithë ditën që gumëzhinte nga gëzimi ndoshta momenti i vetëm i heshtur 
nga emocioni është kur në skenë shfaqet Rex Maughan. me vëmendje të 
tendosur presim mesazhin e njeriut i cili sot pavarësisht se mund të pushonte 
kudo në botë në ndonjë vend pushimi lluksoz, prapë zgjodhi të jetë këtu me 
ne, në dispozicionin tonë për çdo lloj pyetje, shtrëngim duarsh apo një fotografi 
të përbashkët. ndërkohë që në fytyrën e tij shihet gjithmonë buzëqeshja dhe 
durimi zemërmirë. “Dëshiroj t’ju them disa gjëra rreth botës, që ta shikoni 
se si do të zhvillohemi. Si do të bëheni diamant.” – fillon fjalën e tij, pastaj 
tregon rreth zhvillimeve premtuese ekonomike. Kur kudo të gjithë flasin rreth 
recesionit. Presidenti shpreh besimin e tij në faktin që qarkullimi europian 

ndodhet në prag të zhvillimit të madh. tregoi shkurt njësinë 
e re prodhuese me emrin forever nutraceuticals, ku 

përgatiten produkte në formë tablete.
“Dëshirojmë t’i ndihmojmë njerëzit në shumëlloj 
mënyrash – thotë – dhe dëshiroj ta dalloni që këtë 
duhet ta bëjmë në mënyra të ndryshme. Mos i besoni 
askujt që dyshon tek ju. Ta dini që mund të arrini 
gjithçka nëse dëshironi!”
Si përfundim dr. Sandor milesz falenderon 

drejtuesit e programit dhe lektorët që ngritën 
nivelin e aktivitetit, dhe thërret në skenë 

dhe prezanton shtabin organizues duke 
vlerësuar me këtë punën e tyre. 
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Të përshëndes me respekt dhe dashamirësi Ty që tani hyre në një firmë të vërtetë 
botërore. Të përgëzoj për vendimin tënd! Tregoja pa frikë të gjithëve. E di që 
mund të zgjidhje edhe nga produktet e firmave të tjera, mund të nisje biznes 

edhe në fusha të tjera ose me firma të tjera MLM.
Sa shoqëri, kompani apo firma MLM do të çonin me qindra e mijëra punonjës të saj 
çdo vit në udhëtime lluksoze vetëm për faktin se ata bënë diçka me të cilën i siguruan 
të ardhura të rregullta dhe të ardhme të sigurt vetvetes dhe familjes së tyre (dhe jo 
punëdhënësve!)? 
Edhe Ti ishe tani në qershor në Poreç? Nëse po, atëherë e kupton përse nuk mund të 
tregoj në mënyrë objektive rreth tij. Është e vështirë të gjesh fjalët, është pothuajse e 
pamundur të përshkruash pa subjektivitet mbresën dhe ndjenjën e veçantë që ndodh 
aty me ne prej disa vitesh. Holiday Rally – i cili u ëndërrua katër vjet më parë 
nga Dr. Sandor Milesz – sot është koncept i veçantë dhe me famë botërore: unitet-
motivim-trainim-miqësi-pushim-argëtim-larmi.
Nëse ti nuk ke qenë akoma në Poreç, atëherë po të pyes: ka ndodhur ndonjëherë me 
ty në jetë diçka shumë e mirë, fantastike, që të lë pa frymë? Doje që këtë ta dinin të 
gjithë, ishte tepër entuziast, u përpoqe t’ua tregoje miqve të tu, por kuptove që është e 
pamundur t’i përcjellësh me fjalë çështjet e zemrës – thjesht nuk mund t’i tregosh dot 
ato që ke përjetuar?
Po vjen me ne edhe për herë të dytë – apo kjo është hera e parë për ty? Aq më mirë! 
Herën e parë e mbajnë mend të gjithë… Shiko vetveten: TI PIKËRISHT TANI 
VENDOSE, dhe deri në 31 gusht E REALIZON PLOTËSISHT EDHE SI I RI! Në 
shtator, në Holiday Rallyn e dytë të pret mrekullia e pafund e detit Adriatik, me të 
cilën nuk ngopemi prej vitesh.
Programi motivues gjenial i Dr. Sandor Milesz-it, një projekt i veçantë në nivelin e 
supervizorit, është një ofertë ushqimi-pije-wellness me nivel botëror, all inclusive, 24 
orësh, me 4 yje, një mikpritje dhe organizim profesionist me 5 yje në të gjitha aspektet 
nga drejtori rajonal i Forever Kroacisë Dr. Laszlo Molnar, elita ndërkombëtare e 
menaxherëve, skuadra me 6 yje e lektorëve që punojnë në nivelin më të lartë dhe 
Forever Feeling me 7 yje!
Ndoshta edhe ti bashkë me partneren tënde mund të paguani pa problem 700-800 
euro për një pushim të tillë 3-4 ditor në bregdet. Ndoshta juve nuk ju intereson 
arritja e nivelit 25 pikësh i supervizorit, sepse tani nuk ju mungojnë në jetë të 
ardhurat mujore prej 400-800 eurosh.
Atëherë përse do ta realizosh? Për gjërat të cilat nuk mund t’i blesh kurrë me para. 
Mund të kesh para për pushime, mund të udhëtosh kudo, në asnjë vend nuk të presin 
mijëra miq, dhjetëra mijëra përqafime dashamirëse, qindra mijëra puthje dhe miliona 
yje në qiellin e Adriatikut.
Tani do të jetë ndryshe rëra e nxehtë dhe drita e hënës. Përqafon partneren tënde në 
natën magjepse mediterrane të Forever-it. Zgjati duart drejt yjeve… TANI E ARRIN, 
DO TË BËHET I YTI… në Poreç ndodhin gjithmonë mrekulli.

Tibor Radoczki
soaring menaxher,

 drejtor rajonal

E dashur Shqiponjë e Re!



Drejtuesit e aktivitetit të përvjetorit ishin një nga çiftet më 
të mira kërcimtare të FLP-s, senior menaxherët Olga 
dhe Miodrag Ugrenović. Ata kanë kuptuar prej kohësh 

konceptin e tregëtisë private, dhe në Forever panë mundësi të mëdha, 
punë të shkëlqyer, miq të shumtë dhe udhëtime të paharrueshme.

Kur një firmë ndodhet prej tridhejtë e dy vitesh në 
tregun botëror, kjo do të thotë që ajo ofron cilësi, 
profesionizëm, besim dhe kënaqësi. Këtë bën edhe 
firma jonë Forever Living Products, përvjetorin e të 
cilës a festojmë në muajin maj.

BeogrAD, 29 mAj 2010



Drejtori rajonal i FLP Serbisë Branislav Rajić i 
përgëzoi të gjithë me rastin e përvjetorit të firmës sonë 
dhe bëri të njohur informacionet e reja. Dëgjuam 
lajme të shumta të cilat e lehtësojnë akoma më shumë 
ndërtimin e rrjetit. Produktet e reja, ndryshimet në 
Planin marketing dhe programet e shumta motivuese 
i japin një vrull akoma më të madh veprimtarisë 
sonë. „Në ditët tona FLP është mundësia më e mirë e 
punës në Serbi për tregëtarët privat!” – theksoi drejtori 
rajonal rajić.

Produktet tona të shkëlqyera ndjekin tendencat e 
tregut botëror, kurse me cilësinë e tyre qëndrojnë 
shumë lart në krahasim me produktet e ngjashme të 
firmave konkurente. Falë kësaj FLP luan rol drejtues 
në tregun e plotësuesve ushqimor. Falë produkteve 
tona të reja – të cilat na i prezantoi menaxherja Siniša 
Blašković – kudo në botë kemi gjithmonë e më 
shumë konsumatorë të kënaqur.

Në World rally takohen distributorët më të mirë 
të FLP-s në botë. jemi shumë krenar që edhe në 
këtë aktivitet nuk mungonin përfaqësuesit serb. 
Në World rallyn e Brazilit distributorët tanë më 
të suksesshëm, diamant menaxherët Veronika 
dhe Stevan Lomjanski e përfaqësuan përsëri në 
mënyrë të denjë vendin tonë. Treguan se u përkasin 
distributorëve drejtues të Forever-it! e falenderojmë 
Stevan-in për tregimin e hollësishëm me të cilin u solli 
përpara atmosferën e mrekullueshme të rallyt brazilian 
distributorëve të mbledhur në Pallatin e Sindikatave.

Trupi i njeriut është pjesë bazë e sistemit energjitik 
ku jetojmë. mënyra moderne e jetesës e thyen 
gjithmonë e më shumë harmoninë e trupit tonë, 
shpërbën ekuilibrin e proceseve fiziologjike dhe me 
kalimin e kohës shfaqen simptoma gjithmonë e më 
të këqija. Këtë mund ta parandalojmë nëse e ruajmë 
vazhdimisht ekuilibrin ndërmjet natyrës dhe trupit 
tonë. Produktet e FLP-s kontribojnë shumë në 
ruajtjen e jetesës së shëndetshme dhe cilësore, prandaj 
t’i përdorim ato rregullisht dhe t’ua rekomandojmë 
edhe të tjerëve! Soaring menaxherja dhe specialistja 
mjeke e FLP-s Dr. Biserka Lazarević shpjegoi shumë 
mirë lidhjen e ngushtë ndërmjet produkteve tona dhe 
ushqimit cilësor.



efekti parandalues i produkteve tona ndihet nga punonjësit tanë mjek gjatë 
punës së tyre të përditshme, si edhe nga konsumatorët. Senior menaxheri Dr. 
Olivera Miškić foli me një profesionizëm të madh rreth kësaj, pastaj erdhi 
kualifikimi i supervizorëve dhe asistent menaxherëve të rinj. U urojmë të 
gjithëve punë dhe karrierë të suksesshme në FLP!

Këngëtari Igor Starović sjell prej vitesh të tëra një atmosferë të shkëlqyer në 
aktivitetet tona. Shfaqja e tij edhe tani nuk la asnjëri pa ndikuar, të gjithë u 
ngritën në kërcim.

„Ti je me të vërtetë një njeri nëpërmjet të cilit dikush bëhet i veçantë.” – 
tha në leksionin e tij menaxheri Milan Mitrović Pavlović. Ne jemi me të 
vërtetë njerëz të veçantë, kryesisht kur dëshirojmë t’i sigurojmë vetes punë 
dhe jetë të suksesshme, dhe bëjmë gjithçka për këtë gjë. Nuk ekziston 
njohuri të cilën nuk mund ta shfrytëzojmë, sidomos kur këtë e bëjmë me 
një mjet si ToUCH. Parimi i FLP-s është që përpiqet të bashkëpunoj me 
njerëz të suksesshëm, që kanë vizion dhe dëshirë për të vepruar, me njerëz 
të cilët bëjnë gjithçka për përmirësimin e jetës së vet dhe njerëzve që jetojnë 
në mjedisin e tyre.

Përgëzuam anëtarët e Klubit të Sundimtarëve të cilët e kanë rrituar shumë 
qarkullimin e tyre në krahasim me periudhën e mëparshme. Bëmë vlerësimin 
e gjithë punonjësve asistent supervizor të cilët gjatë muajit të kaluar në rrjetin 
e tyre arritën të paktën 1 pikë personale dhe 5 pikë distributori.

jemi shumë krenar për suksesin e safir menaxheres Danijela Ocokoljić, e cila 
në bazë të rendimentit të saj gjatë vitit 2009 e meritoi të përfaqësoj Serbinë 
mes anëtarëve të klubit Business Builders.
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Kontrata e punës me FLP-n hap dyer të shumta drejt botës së 
tregëtisë. me Planin marketing konsekuent dhe ndihmën e 
sponsorëve tanë na jepet një mundësi e pafund. Senior menaxherja 
Milanka Milanović është specialiste e shkëlqyer e punës FLP, falë 
të cilës e përshkroi në mënyrën më të mirë rrugën e vetme fitimtare: 
ndërtimin e metalitetit fitimtar të skuadrës.

edhe sivjet në gusht do të kemi përfaqësuesit tanë në aktivitetin 
ndërkombëtar Super rally të Denverit. gjithë kolegët tanë të 
kualifikuar do të kalojnë disa ditë të paharrueshme në Shtetet e 
Bashkuara.

„Do të isha vetëm njeri i zakonshëm po të mos ndryshoja mënyrën 
e të menduarit. Pavarësisht nga vështirësitë e fillimit më ndoqi një 
skuadër e përbërë prej punonjësish të sinqertë dhe besnik, me të 
cilët bashkëpunuam në mënyrë të hapur e të ndershme. Në aspektin 
e cilësisë së produkteve, mënyrës së qarkullimit dhe llogarisë së 
bonusave Forever i lë pas vetes të gjitha firmat e tjera konkurente. 
Këto përparësi ofrojnë një mundësi të madhe!” – tha në leksionin e 
saj diamant menaxherja Veronika Lomjanski.

Asistent supervizorët e rinj arritën shkallën e parë në Planin 
marketing të FLP-s. Për punën e tyre të vullnetshme u dhuruam 
medaljen me shqiponjë, simbolin e forcës, pathyeshmërisë dhe 
këmbënguljes. Ua urojmë edhe atyre këto tipare.

Branislav  Rajić,
Drejtori rajonal i FLP Serbisë 



Ka 200 milion vjet, që në kohën e 
dinosaurëve, që ekziston kjo bimë e 
lashtë e cila deri më sot s’ka ndryshuar 
aspak, dhe nëpërmjet udhëtarëve 
të mëdhenj të botës u kthye përsëri 
në Europë. Ginkgo biloba është një 
mundësi jetese! Ta mendojmë mirë: ka 
përjetuar të gjitha katastrofat e tokës. 
Është imune ndaj çdo efekti dëmtues 
të mjedisit, përthith edhe gazrat e 
shkarkuara, dhe jeton edhe 1000 vjet. 
Një nga llojet më të vjetra gjendet 
në Utrecht. 22 metra e lartë, trungu 
i të cilës e ka diametrin 4 metra. Pas 
shpërthimit të bombës atomike në 
Hiroshimë, bima e parë që çeli ishte 
Ginkgo…

Jetë e përhershme
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GinkGo BiloBa



Mjekësia kineze e përdor prej 3000 
vitesh gjethen e Ginkgo-s për 
mjekimin e astmës, sëmundjeve të 

bronkeve dhe mushkrisë. Dokumenti i parë 
rreth efektit të saj mjekues i përket periudhës 
së dinastisë Ming. Lan Mao në punën e tij 
të shfaqur në vitin 1436 e rekomandon për 
përdorim nga jashtë, kryesisht për mjekimin 
e plagëve dhe qukave, Liu Ventai dhe të tjerë 
në shkrimin me titull Ben Cao Pin Hui Jing 
Yao të shfaqur në vitin 1505 e rekomandon 
Gunkgo-n për mjekimin e heqjes së barkut, 
dhe e quan „mirëbërës i trurit”. Kurse Li 
Shinzen në „Librin e Barnave” të publikuar 
në vitin 1596 përmbledh rezultatet e 
deriatëhershme, dhe këtë bimë e radhit mes 
shtuesve të oreksit, përmirësuesve të tretjes, 
dhe lëndëve stimuluese të sistemit nervor 
qendor, kurse përdorimin nga jashtë e 
rekomandon për mjekimin e kataraktit.

Kërkimet e viteve të fundit bëjnë të qartë 
rolin e prostaglandinës në agregimin e 
trombocitave (grumbullimin e pllakëzave 
të gjakut), dhe nëpërmjet kësaj në procesin 
e krijimit të trombozës. Në membranën 
e pllakëzave të gjakut nga enzima krijohet 
endoperoxyd i paqëndrueshëm. Prej tij në 
pllakëzat e gjakut krijohet thromboxan A2. 
Thromboxan A2 është lëndë që shkakton 
tkurrjen e enëve të gjakut (vasoconstrictor) 
dhe agregim të trombocitave, pra ndihmon 
krijimin e trombozës. Në murin e enëve të 
gjakut gjatë krijimit të prostaglandinës nga 
endoperoxydi i paqëndrueshëm krijohet 
prostacyclin, e cila është lëndë që zgjeron enët 
e gjakut dhe shton elasticitetin e rruazave të 
kuqe të gjakut. Prostacyclina njëkohësisht 
pengon grumbullimin e pllakëzave të gjakut. 
Faktori rritës i trombocitave (PAF) që 
sekretohet nga pllakëzat e gjakut shkakton 
shtimin e qelizave endoteliale në murin e 
enëve të gjakut, nëpërmjet të cilës ndihmon 
krijimin e thrombozës. Si efekt i këtij faktori 
shtohen qelizat e muskulit të lëmuar të 
murit të enëve të gjakut, duke shkaktur 
nëpërmjet kësaj ngushtimin e enëve të gjakut 
(arteriosklerozë). Ky proces dëmton sistemin 
imunitar, duke nisur në këtë mënyrë proceset 
alergjike, dhe mund të shkaktoj shok 

toksik. Efekti i kundërt i thromboxanit dhe 
prostacyclinës mban ekuilibrin e elementëve 
përbërës të gjakut. 

Ekstrakti i gjethes së Gunkgo-s shton 
krijimin e prostacyclinës, pengon efektin e 
PAF dhe peroksidimin e lipideve (marrjen 
e oksigjenit nga qelizat dhjamore), 
nëpërmjet të cilës ulet rezistenca e fërkimit 
ndërmjet qelizave të gjakut (viskoziteti), 
rritet elasticiteti i rruazave të kuqe të 
gjakut, ato bëhen më të qëndrueshme 
ndaj shkatërrimit, dhe përmirësohet 
qarkullimi i gjakut edhe në kapilarë. Në këtë 
mënyrë, nëpërmjet rregullimit të ekuilibrit 
thromboxan-prostacyclin ulet mundësia e 
krijimit të ëdemës, kapilarët zgjerohen dhe 
shtohet depërtueshmëria (permeabiliteti) i 
tyre. Si rrjedhim përmirësohet furnizimi me 
gjak i indeve.

Ekstrakti Ginkgo nëpërmjet efektit 
antioksidant (pengimi i peroksidimit 
të lipideve) shton në inde, sidomos në 
indin e trurit marrjen dhe përdorimin e 
oksigjenit dhe glukozit, dhe në këtë mënyrë 
përshpejtohet rigjenerimi i qelizave të 
trurit. Pra deri në një farë mase kjo lëndë 
mbron edhe kundër hipoksisë (mungesës së 
oksigjenit) së trurit. Gjatë peroksidimit të 
tepërt të lipideve krijohen edhe radikale të 
lira të cilat shkaktojnë dëmtimin e mureve 
të qelizave, me këto kjo lëndë është e aftë të 
lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Efekti i 
favorshëm në organizëm krijohet nga këto 
mekanizma së bashku, i cili shfaqet kryesisht 
në përmirësimin e mikrocirkulacionit 
(qarkullimit të gjakut në enët më të vogla të 
gjakut) të trurit dhe gjymtyrëve.

Në vitin 1969 treguan që radikalet e lira 
gjenden në qelizat e gjalla: energjinë e krijuar 
gjatë djegies së oksigjenit organizmi e përdor 
për kryerjen e detyrave të qelizave. Gjatë 
proceseve të djegies atomet e oksigjenit 
humbasin një pjesë të elektroneve, kështë që 
nga këta dhe hidrogjenet krijohen radikalet e 
lira. Nëse organizmi nuk ka afëtsinë e duhur 
mbrojtëse kundër tyre, kjo sjell shkatërrimin 
e qelizave – kryesisht të qelizave të trurit.

Krijimi i shumtë i radikaleve të lira është i 
mundshëm në rastin e uljes së qarkullimit 
të gjakut (ischaemia), marrjes së oksigjenit 
nga qelizat dhjamore, dhe si rrjedhim i 
efekteve dëmtuese të jashtme (ndotja e ajrit, 
rrezatimi).

Ginkgolid është i aftë të bëj lidhjen e 
radikaleve të lira. Ky është mekanizmi i 
efektit antioksidant, ku përveç ginkgolidit B 
të quajtur edhe bioflavonoid, luajnë rol edhe 
vitaminat C dhe E, si dhe disa enzima.
Për punën kërkimore të efektit të barnave 
nevojitet një lëndë vepruese me sasi të 
përcaktuar. Në rastin e Ginkgo-s këtë e 
përcaktuan në vitin 1989 në Gjermani, dhe 
e patentuan me shenjën EGb 761. Përmban: 
24% glikozidat flavonoidi dhe 6% terpenoid.

EGb 761 efektin më të madh e jep në 
ndihmën e funksionit sistemin nervor 
të njeriut. Truri që përbën 2% të peshës 
së trupit ka nevojë për 20% të gjakut që 
qarkullon në mënyrë që të funksionoj 
në rregull. Kjo sasi i siguron oksigjenin 
dhe lëndët ushqyese të nevojshme për 
metabolizimin e qelizave nervore. Për këtë 
qarkullim gjaku nevojitet një sistem enësh 
gjaku që funksion pa pengese.
Me rritjen e moshës ulet rendimenti i 
trurit, sepse qarkullimi i gjakut të trurit 
(microcirculacio) bëhet i pamjaftueshëm 
dhe prandaj dëmtohet furnizmimi me 
oksigjen dhe metabolizmi i qelizave nervore.
Si pasojë e qarkullimit të keq të 
gjakut shfaqen simptomat e para të 
pamjaftueshmërisë të trurit, funksionet 
kognitive: fillon të ngadalësohet mësimi, 
vigjilenca, vëmendja, aftësia për të kuptuar. 
Krijohen simptomat e fillimit, pastaj ato 
më serioze të demencës, dhe si përfundim 
simptomat kryesore të sëmundjes 
Alzheimer. Por simptomat e krijuar 
mund të zbuten me lëndë që ndihmojnë 
oksigjenizimin dhe përdorimin e glukozës 
në tru. E tillë është edhe Egb 761. Mjekët 
kërkues kanë kryer studime eksperimentale 
të gjera me grupe kontrolli të dyfishta qorre 
për vërtetimin e vlerës terapike të Egb 761.
Këto janë rezultatet:
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Zbulimi
Ginkgolid u izolua nga gjethja e ginkgos në vitin 1932 nga 
japonezi Furakava. Në vitin 1988 Corey me çmim Nobel dhe 
bashkëpunonjësit e tij (Harward) bënë ndarjen e elementëve 
përbërës të Ginkgolid, të cilava u dhanë shenjat A, B, C, G, 
J dhe M.

lëndët vepruese
1., Flavonoidët (40: Kaempferol (mono.), Quercetin (di-), 
Isorhamnetin (triglicosida), Cumarsav (flavonolglucosida) 
janë më rë rëndësishmit.

2., Terpenët (6): janë për t’u theksuar Ginkgolid (diterpen) 
dhe Bilobalid (sesquiterpen). Këto dy lëndë gjenden vetëm 
tek Ginkgo biloba.
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efektet kryesore

i.  sistemi nervor

1. pengon humbjen e lëngjeve të membranës së 
 qelizave dhe nervave
2. ndihmon shfrytëzimin e oksigjenit nga qelizat
3. përmirëson marrjen e oksigjenit dhe sheqerit nga indet  
 (përparësi sidomos në tru!)
4. përmirëson tolerimin e gjendjes së mungesës së 
 okigjenit, ul sasinë e dëmtimit
5. përmirëson efektivitetin e proceseve metabolike
6. stimulon proceset që prodhojnë energji
7. përmirëson funksionet e trurit – rritet shpejtësia e 
 informacionit në qelizat e trurit
8. përmirëson rënien e lehtë dhe të mesme të kujtesës

Studime klinike kanë vërtetuar që është plotësues me efekt 
i trajtimit të sëmundjeve të mëposhtme:
a) rënia e inteligjencës
b) sëmundja Alzheimer
c) depresion, ankth, sëmundje paniku
d) stres

ii.  ZemrA dHe sistemi i QArkullimit të GJAkut
1. përmirëson qarkullimin e gjakut në muskulin e zemrës 
 (edhe në zmadhimin e zemrës!)
2. pengon dëmtimin nga mungesa e oksigjenit (parandalim 
 infarkti dhe riabilitim)
3. përmirëson gjendjen në çrregullimin e ritmit të zemrës
4. ul tkurrjen e enëve të vogla të gjakut
5. stabilizon depërtueshmërinë e kapilarëve, duke 
 ngadalësuar me këtë krijimin e ëdemës nga mungesa e 
 oksigjenit
6. rrit distancën e ecjes në rastën e çalimit të  
 herëpashershëm të shkaktuar nga ngushtimi i enëve 
 të gjakut, përmirëson uljen e dëgjimit, tringëllimën në 
 vedh, problemet e shikimit, marrjemendjen, problemet 
 e potencës dhe të funksionit të veshkave të shkaktuara 
 nga çrregullimet e qarkullimit të gjakut
7. përmirëson simptomat e plakjes dhe shton mbajtjen e 
 ngarkesës
8. normalizon tensionin e gjakut
9. ka efekt të mirë në gjendjen pas trombozës
10. përshpejton shërimin e plagëve
11. përmirëson simptomat e hemorroideve
12. përmirëson funksionin e qelizave nervore  të dëmtuara 
 qarkullimi i gjakut

iii. metAboliZmi

1. ul nivelin e kolesterinës
2. përmirëson marrjen e karbohidrateve
3. mbron nga pasojat e vonta të sëmundjes së sheqerit 
 mbi enët e gjakut (dëmtimi i syve, gjymtyrëve, 
 veshkave, nervave)

iv. të tJerA

1. parandalon tkurrjen e bronkeve në astmë dhe alergji
2. përmirëson gjendjen në sëmundjet inflamative
3. ndihmon tretjen



Pamjaftueshmëria e trurit të njerëzve 
të moshuar: Në krahasim me grupin 
kontroll tek të sëmurët që ndodhen në 
stadin fillestar u përmirësua në mënyrë të 
dukshme memoria, vëmendja dhe gjendja 
emicionale. U ul nervozizmi, problemet 
e identifikimit, u përmirësua gjendja e 
përgjithshme shpirtërore. Meqë qelizat e 
trurit nuk janë në gjendje të rigjenerohen, 
në rastet më serioze të demencës dhe 
sëmundjes Alzheimer përmirësimi i 
simptomave ishte më i vogël, por u 
parandalua rënia e shpejtë.
Në rastin e dëmtimit të enëve të gjakut që 
shkakton ndryshime akute të trurit (stroke) 
trajtimi me dozë të lartë Egb 761 i filluar 
në stadin fillestar e uli numrin e rasteve 
që përfundojnë me vdekje. Në shumicën 
e rasteve u përmirësuan simptomat e 
pamjaftueshmërisë së trurit, dhe kishte më 
pak pasoja të përhershme. 
Tkurrja e enëve të gjakut (spazma) 
që shfaqet në formë ataku në mënyrë 
simetrike në gishtrinjtë e të dy duarve apo 
këmbëve nga i ftohti apo stresi – sëmundja 
Raynaud - ndodhi më rrallë.
Mungesa e oksigjenit (hypoxia) në 
muskuj e krijuar si rrjedhim i pengesës së 
qarkullimit periferik të gjakut shkakton 
dhembje dhe mpirje. Nëse mungesa e 
oksigjenit ekziston për një kohë të gjatë, 
kryesisht tek të sëmurët me ngushtim 
të enëve të gjakut, shfaqet herë pas 

here çalimi i dhimbshëm, claudicatio 
intermitens. Pas trajtimit me EGb 761 
u ul numri çalimeve dhe dhembja, u 
zbraz ëdema.
U vërtetua që kjo lëndë ka efekt të 
mirë edhe në enët kurorë të zemrës 
(coronaria), përmirëson funksionin 
e zemrës, si efekt i tij ulet krijimi i 
trombozës dhe në këtë mënyrë edhe i 
infarktit të zemrës. Si rrjedhim i aftësisë 
penguese të PAF ka efekt antialergjik, 
kështu që të sëmurëve asmatik Egb 761 u 
ul simptomat dhe shpeshtësinë e atakeve.
Trajtimi me EGb 761 pati efekt edhe 
në rastin e marrjemendjes, vjelljes, 
tringëllimës në vesh të shkaktuar nga 
çrregullimi i qarkullimit të gjakut 
të qendrës së trurit, si edhe në atë të 
dëmtimit të organit ekuilibrues.
Ka efekt të mirë edhe në rastin e 
dëmtimit të dëgjimit (tek të sëmurët 
e trajtuar me të rezultati ishte me 2/3 
më i mirë se sa tek ata të trajtuar me 
placebo).
Rezultatet e trajtimit të syve: duke 
përmirësuar qarkullimin e gjakut të 
enëve të fundit të syrit lënda pati efekt 
të mirë në rastin e degjenerimit të 
pigmentit të retinës. Me marrjen e 160 
mg në ditë u përmirësua shikimi, ose u 
ul intensiteti i prishjes së tij.
Në rastin e dëmtimeve nga djegiet 
ekstrakti Ginkgo pengon rrjedhjen e 

gjakut ndërmjet indeve, duke ndihmuar 
me këtë shërimin.
EGb 761 = ekstrakti i gjethes Ginkgo, 
produkt që përmban 24% glikozidat 
flavonoidi dhe 6% terpenoid – nuk 
shkakton helmim dhe nuk ka efekt 
kancerogjen.
Efekte anësore u shfaqën në 3% të 
rasteve: shqetësime të lehta stomaku 
dhe zorrësh, dhimbje koke, simptoma 
alergjike lëkure. Të gjitha këto janë 
vërtetuar me ekperimente kafshësh dhe 
studime klinike.

dr. terezia samu  mjeke,
soaring menaxhere
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10. TeMesváriné Ferenczi ágnes
      TeMesvári andor

      

Hungaria Serbia

1.   naDa micašević  

2.   Dragana Žurka  
      Dragiša Žurka 

3.   vLaDimir Jakupak
      nevenka Jakupak 

4.   TaTjana nikolajević  
      Bogdan nikolajević          

5.   Milanka Milovanović 
      Milisav Milovanović

6.   Boro osTojić  
      Mara osTojić  

7.   aleksandar radović 
      dana radović

8.   zoran Škorić  
      dragica Škorić  

9.   evica nužda  
      Milan nužda  

10. TiBor Boros gyevi 
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boSnia-HercegovinaKroacia Sllovenia

dhjeTë disTriBuTorëT Më Të suksesshëM 
në Bazë Të Pikëve Personale dhe Të non-MenaxheriT

1.    JaDranka kraLJić pavLetić
       nenaD pavLetić 

2.   eLvisa rogić 
      Jakov rogić 

3    kvaternik Jasna Janković 
      ivica Janković  

4.   Marija Magdalena orinčić

5.   jasMinka PeTrović 
      Mirko PeTrović

6.   andrea zanTev

7.    duBravka caluŠić 
      anTe caluŠić

8.   nedeljko Banić 
      anica Banić

9.   vasilija goluB  

10. darija grzinčić 
      Marino grzinčić 

1.   tomisLav brumec 
      anDreJa brumec

2.   JoŽefa zore 

3.   Danica bigec 

4.   ana cvijanovič 
      Božidar cvijanovič 

5.   dr. srečko herlič 

6.   daŠa hoFsTäTTer jazBar
      Marko jazBar

7.   BrigiTa Mohorič  

8.   sTanislava vinŠek 

9.   lovro BruMec

10. Tončka PraProTnik 
    

1.   zDravka iLiJić 

2.   zečir crnčević
      samira crnčević 

3.   DŽevaD DŽaferović 
       aLbina DŽaferović

4.   PriM. dr. goran Franjić 

5.   zoran njegovanović  

6.   dr. nediM BahTić
      BelMa BahTić 

7.   zoran varajić  
      snežana varajić

8.   goran koPrena 
      žaklina koPrena 

9.   danijel Marković  

10. esreFa kevrić 
      hasan kevrić 
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  NiveliN e AssistANt 
             MANAger-it e ArritëN 

Dr. Keresztes Emília
Dr. Prókay Edit & dr. Lipták József
Kvaternik Jasna Janković & Ivica Janković
Tóth Tamás & Bostyai Emília

                 NiveliN e supervisor-it e 
                 ArritëN

Bársonyosi Virág
Bartáné Varga Éva
Barta László
Boriné Kőrösi Beatrix & Bori Frigyes
Bürgés János & Bürgés Jánosné
Cséve Eszter
Detre Tiborné
Dr. Kolonics Judit
Dr. Tanayné Szalai Márta 
& dr. Tanay Dénes
Jasmina Dragojlović & Miroslav Dragoljović
Dravecz Katalin & Tiszai Zoltán
Franyó Anna
Furák Mezei Mónika & Furák István
Gál Gertrúd
Gál Judit
Gyarmatiné Farkas Piroska & Gyarmati Béla
Győrvári Judit & Győrvári Róbert

Héger Péter & Bodrogi Barbara
Hegedűsné Varga Éva & Hegedűs György
Holhosné Czingráber Orsolya 
& Holhos János
Horváth Péter
Ivana Palivukov Horvacki 
Huszka Zsanett
Ilovainé Seidner Viktória
Jepure Istvánné
Jagoda Kapović
Katkó Anna
Keszthelyi Gáborné & Keszthelyi Gábor
Goran Koprena & Zaklina Koprena
Kovács Ildikó
Kozári Krisztián & Kozáriné Babári Mária
Izabela Kupco & Miodrag Graonja
Kuzma Györgyné & Kuzma György
Közantal Szilvia
Lakatos Lászlóné
Litauszki Jánosné & Litauszki János
Ludáné Kállai Ildikó & Luda László József
Lukács István
Rada Milivojević
Mukics József & Mukics Józsefné
Ocsovszki Eszter Anna & Fáskerti Zsolt
Olajos Lászlóné & Olajos László
Pasinszky Márk János
Pataki István
Pesa Sándor
Jadranka Ovuka Podobnik 
Sajtár Lajos József & Baranyai Erzsébet

Svetlana Selović & Zvonko Selović
Tímár Márta Erzsébet
Takács Nóra
Takaró Lászlóné
Varga Sándorné
Svetlana Vasiljević & Dragutin Vasiljević
Vida Andrea
Tanja Winter & Dražen Sizgorić
Zombori Gábor
Zombori Lászlóné & László György
Zombori László & Havasi Annamária

          
       

Fituesit e progrAMit 
Motivues të blerjes 

 së MAkiNës

Niveli 1

Bakó Józsefné & Bakó József
Balázs Nikolett
Balogh Anita & Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán 
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KuALIFIKIMET E MuAJIT MAJ

Magyar Győzőné 
(Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes)

“Si mësuese dhe nënë e tre fëmijëve e ndarë nga burri kërkoja gjithmonë një mundësi. 
Doja ta tregoja vetveten. Këtu e gjeta misionin tim: këtu më mësojnë dhe mund të mësoj, më 
ndihmojnë dhe mund të ndihmoj. Njeriu kur bëhet 55 vjeç mëson të heq dorë nga ëndrrat. 
Këtu mund të ëndërroj përsëri.”

Takács Tamás & Takács Tamásné 
(Fehérvári Antal & Fehérváriné Kovács Zsuzsanna)

“Gjithmonë kemi dëshiruar që njëherë të bëhemi menaxherë, mësuam shumë dhe erdhi 
koha që të gjejmë po ata njerëz, si të cilët duam të bëhemi edhe ne. Na ndjekin, kurse ne 
ndjekim sponsorët, dhe kjo sjell suksesin. Kuptuam që nëse i përkasim një komuniteti 
të tillë, kjo na i shton vlerat.”

              NiveliN e MANAger-it e ArritëN  
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Së BASHKu Në RRuGëN DREJT SuKSESIT
H u N G A R I A ,  S H q I P ë R I A ,  B O S N I A - H E R C E G O V I N A ,  K R O A C I A                     K O S O V A ,  S E R B I A ,  M A L I  I  Z I ,  S L L O V E N I A

KuALIFIKIMET E MuAJIT MAJ

biró tamás & biró Diána
Bodnár Daniela
Botka Zoltán & Botka Zoltánné
Gergely Zsófia & dr. Reindl László
Csepi Ildikó & Kovács Gábor
Csuka György & dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza & Csürke Bálintné
Dobsa Attila & Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević & Irena Dragojević
Éliás Tibor
Dr. Farády Zoltán & dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána
Anton Gajdo & Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné & Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Görbics Orsolya Judit & Demcsák L. Miklós
Haim Józsefné & Haim József
Hajcsik Tünde & Láng András
Halomhegyi Vilmos
Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor
Illyés Ilona
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt & Molnár Judit
Dr. Kálmánchey Albertné 
& dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos 
& dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István & Kása Istvánné
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária 
& Keszler Árpád
Kibédi Ádám & Ótos Emőke
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Klaj Ágnes
Sonja Knežević & Nebojša Knežević
Knisz Péter & Knisz Edit
Kovács Gyuláné & Kovács Gyula
Köves Márta
Jadranka Kraljić Pavletić 
& Nenad Pavletić
Kulcsárné Tasnádi Ilona 
& Kulcsár Imre
Lapicz Tibor 
& Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Predrag Lazarević 
& dr. Biserka Lazarević
Léránt Károly 
& Lérántné Tóth Edina
Lipp Szilvia & Molnár Mihály
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán 
& dr. Lukácsné Kiss Erzsébet

Major István 
& Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović 
& Marija Mihailović
Miklós Istvánné & Tasi Sándor
Mirjana Mičić & Vilmoš Harmoš
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd & Csordás Emőke
Mussó József & Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám & Nagyné belényi brigitta
Nagy Gabriella & Márkus József
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić & Dušan Nakić
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona & dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán & Ramhab Judit
Ráth Gábor
Rezván Pál & Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt & Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert 
& Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Dr. Steiner Renáta
Dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok László 
& Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán 
& Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Szeghy Mária
Székely János & Juhász Dóra
Széplaki Ferencné 
& Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc 
& Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné 
& Térmegi László
Tordai Endre 
& Tordainé Szép Irma
Tóth Tímea

Dr. Dušanka Tumbas
Túri Lajos 
& Dobó Zsuzsanna
Miodrag ugrenović 
& Olga ugrenović
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor
Vitkó László
Jožefa Zore

Niveli 2

Botis Gizella & Botis Marius
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Hertelendy Klára
Dragana Janović 
& Miloš Janović
Milanka Milovanović 
& Milisav Milovanović
Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković
Révész Tünde & Kovács László 
Siklósné dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva & Szép Mihály
Tóth Csaba
Varga Géza & Vargáné dr. Juronics Ilona

Niveli 3

Berkics Miklós
Bruckner András & dr. Samu Terézia
Budai Tamás & Budai-Schvarcz Éva
Marija Buruš & Boško Buruš
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
stevan lomjanski & veronika lomjanski
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Zoran Ocokoljić
Senk Hajnalka
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& dr. Seres Endre
Szabó József & Szabó Józsefné
Tóth István & Zsiga Márta
Tóth Sándor & Vanya Edina
utasi István & utasi Anita
Vágási Aranka & Kovács András
Varga Róbert 



Ekzistojnë dy periudha kualifikimi. Të dyja kanë nivel 1 dhe 2. 
Niveli i parë do të thotë që në krahasim me pozicionin 
aktual ngjitesh një nivel më lartë (por të paktën në nivelin 
e Supervizorit) në planin marketing, dhe deri në fund të 
periudhës së kualfikimit në çdo muaj ke një aktivitet prej 4 
pikësh. Është e vërtetë për të dyja periudhat e kualifikimit: 
niveli i dytë do të thotë që ngrihesh jo vetëm në nivel, por 
krahas ruajtjes së aktivitetit tënd (4 pikë) në të paktën dy 
muaj të periudhës së mbetur mbledh aq pikë sa niveli që u 
ngrite gjatë periudhës së kualifikimit. Përshembull nëse në 
mars bëhesh Supervizor, atëherë në prill dhe në maj numri i 
përgjithshëm pikëve të tua duhet të jetë të paktën 25 – ose 
nëse në qershor bëhesh me 75 pikë, atëherë edhe numri i 
përgjithshëm i pikëve të korrikut dhe gushtit duhet të jetë 75.

Niveli i parë : Forever anëtarëve të vjetër që dëshirojnë të ngrihen 
në nivel deri më 31 maj, por kynë hyrë në FLP para 1 shkurtit,  në 
periudhën e kualifikimit që fillon në janar u kërkon aktivitet vetëm 
nga 1 marsi! Në periudhën e dytë të kualifikimit (nga 1 qershori) 
rregullat e aktivitetit janë: në rastin e atyre që hyjnë para 1 qershorit 
kërkohen 4 pikë që nga 1 qershori, kurse për ata që hyjnë pas 1 
qershorit që nga muaji i ardhshëm i plotë është i detyrueshëm 
aktiviteti prej 4 pikësh pavarësisht nga niveli i tyre aktual i biznesit. 
(Edhe As. Supervizori duhet të bëjë 4 pikë që nga muaji i parë i 
plotë, edhe nëse nuk kualifikohen në atë muaj si Supervizor.)

Detajet:
I. HolIday Rally – KapëRce Një NIvel!
periudha e kualifikimit: nga 1 janar deri më 31 maj.
Kush mund të kualifikohet? Çdo distributor i ri dhe i vjetër, i 
cili në planin Marketing ngjitet në një nivel më të lartë se sa 
niveli aktual (nga niveli i Distributorit mund të kualifikohesh 
vetëm me arritjen e nivelit të Supervizorit).
Mund të marrin pjesë edhe të risponsorizuarit!
cilat janë kushtet e kualifikimit të këtij programi motivues?
Kapërce një nivel! Gjatë periudhës së kualfikimit tregohu 
aktiv (blerje me vlerë 4 cc personale, nga të cilat të paktën 1 cc 
bëhet me kodin personal) që nga muaji i parë i plotë, pra nëse 
hyn në 15 shkurt 2010, atëherë që nga 1 marsi.  Ngjitu një 
nivel më lart se sa niveli aktual në planin Marketing (ata që 
ndodhen në nivelin e Distributorit të arrijnë nivelin e 
Supervizorit). Ky është niveli 1 i Holiday Rally-t.

Pas kualifikimit në nivel më të lartë, deri në fund  të periudhës 
së kualifikimit të Rally-t, në dy muajt që vijnë më pas mund 
të arrijnë edhe nivelin 2, pra nëse nga niveli i Distributorit 
ose Asistent Supervizorit në mars arrin nivelin e Supervizorit, 
krahas ruajtjes së aktivitetit tënd qarkullimi i marsit dhe i 
prillit, si dhe i prillit dhe i muajit së bashku duhet të jetë 25 
cc! Nëse nisesh nga niveli i Supervizorit dhe në mars arrin 
nivelin e Asistent Menaxherit, krahas ruajtjes së aktivitetit 
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Të pushojmë dy herë në verë 
                            - falas!



FoReveR jep pëRsëRI MëtepëR! paRIMI që sHëRbeN sI Motoja e 
vItIt 2010, NdRysHIM (MudaNça) e aRRItI Në MëNyRë të deNjë 
edHe  HolIday Rally-N sHuMë të suKsessHëM. Falë pResIdeNt 
club dHe dR. saNdoR MIlesz taNI FoReveR Na çojNë dy HeRë 
Në detIN adRIatIK, Në poReç, pëR të MësuaR, pusHuaR dHe 
aRgëtuaR. të sHIKojMë paK se çFaRë puNe duHet bëRë pëR të 
aRRItuR Këtë aRgëtIM të sHKëlqyeR Me pesë yje që bëN Fjalë 
vetëM pëR Ne.
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tënd qarkullimi i marsit dhe i prillit, si dhe i prillit dhe i 
muajit së bashku duhet të jetë përsëri 75 cc, dhe kështu mëtej. 
Nëse e arrin këtë, atëherë kualifikohesh në nivelin 2 
të Holiday Rally-t.

Nëse hyn në muajin e fundit të periudhës së kualifikimit dhe 
i plotëson kushtet e kualifikimit për në Holiday Rally, atëherë 
në Holiday Rally nuk mund të marrësh shërbim VIP, por 
natyrisht kualifikohesh në nivelin 1.

Ai që në periudhën e parë ose të dytë të kualifikimit kapërcen 
dy ose më shumë nivele në sistemin tonë Marketing merr 
shërbimin VIP në Holiday Rally, pra arrin nivelin 2.

strehim: në hotele me 4 yje me shërbim all inclusive.

Punonjësit e kualifikuar në nivelin 2 i transportojmë me 
autobusa VIP në vendin e organizimit të Rally-t, gjatë 
aktivitetit marrin shërbim VIP në bufe, për ta krijojmë pika 
shitjesh VIP dhe për ta s’ka qëndrim në radhë.

Punonjësit e kualifikuar në nivelin 1 duhet ta paguajnë 
vetë udhëtimin, dhe natyrisht me pagesë mund t’i marrin 
në përdorim shërbimet e firmës sonë.

HolIday Rally II – KapëRce Një NIvel!

periudha e kualifikimit: 
nga 1 qershor 2010 deri më 31 gusht 2010.

Kush mund të kualifikohet?  Çdo distributor i ri dhe i vjetër, 
i cili në planin Marketing ngjitet në një nivel më të lartë se sa 
niveli aktual (nga niveli i Distributorit mund të kualifikohesh 
vetëm me arritjen e nivelit të Supervizorit).

Mund të marrin pjesë edhe të risponsorizuarit!

cilat janë kushtet e kualifikimit të këtij programi motivues?
Kushtet e kualifikimit për në Holiday Rally II janë të njëjta 
me ato të Holiday Rally I.

Kur dhe ku do të organizohet Holiday Rally I? 
Në 30 shtator, në 1, 2, 3 tetor 2010 në Poreç të Kroacisë.

Ju presim dhe ju ripresim në Poreç!

tibor Radoczki
soaring menaxher

Të pushojmë dy herë në verë 
                            - falas!



PROGRAME MOTIVUESE
Nga data 1 Prill 2009 fillon ALOE 
TRAVEL SERVICE (ATS), një klub 
udhëtimi i veçantë dhe ekskluziv. 
Distributorët anëtarë të këtij klubi 
mund të udhëtojnë me çmime 20-50% 
më të lira.
– Distributorët me 2 ose më shumë 
pikë mund ta blejnë kartën e anëtarësisë 
në zyrat vendase të FLP-s. Çmimi i 
anëtarësisë është 49 €/person/vit.
– Nga data 22 tetor 2009 në vend 
të Travel Pack të mëparshëm shesim 
paketën Travel Touch prej 2,000 cc. 
Kjo paketë e re përveç të drejtës së 
blerjes me kartë-ATS përmban edhe 
dhurata ekskluzive të cilat deri tani 
merreshin vetëm në vendet e prushimit 
të Forever Resorts.– Për regjistrimin 
në klub duhet plotësuar një formular 
i thjeshtë ku shënohen të dhënat dhe 
adresa e-mail e distributorit.
– Distributori me kartën e anëtarësisë 
mund të regjistrohet në faqen e 
internetit të ATS, dhe me këtë bëhet 
anëtar online i klubit të udhëtimit.
– ATS jep ofertat e zgjedhura me 4, 5, 
6 yje të agjensive të udhëtimit më të 
mëdha të Europës perendimore. 
Mendojmë se anëtarët aktiv të këtij 
klubi e meritojnë që të marrin pjesë 
në udhëtime sensacionale me çmime 
speciale të siguruara nëpërmjet FLP-s.
Telefon: (+36-70) 434-3843
E-mail: register@aloetravel.com

RISPONSORIZIM
Rregullat e “risponsorizimit” gjenden në 
kapitullin e 12-të të Politikës së Biznesit. 
E rëndësishme është që risponsorizimi 
s’është proces automatik, por vjen në 
fuqi vetëm pas plotësimit të formularëve 
të caktuar (deklarata e risponsorizimit, 
fletë regjistrimi e re) dhe kontrollit të 
plotësimit të kushteve. Në lidhje me 
rregullat e Politikës së Biznesit gabon ai 
që punonjësit distributor të regjistruar 
njëherë i regjistron për herë të dytë duke 
shmangur procesin e risponsorizimit.

INTERNET
Njoftojmë Distributorët e Nderuar se 
mund të marrin informacione nga dy 
faqe interneti të kompanisë sonë. 
Njëra faqe interneti www.flpseeu.com 
është faqja e rajonit tonë, nëpërmjet të 
cilës mund të kontaktoni me dyqanin 
tonë web. Kodet për përdorimin e 
dyqanit web mund t’i kërkoni në zyrat 
tona. Në këtë faqe numrat aktual dhe të 
mëparshëm të revistës Forever mund të 
hapen me fjalëkalimin “forever”. 
Faqja kryesore e internetit të 
kompanisë, apo siç quhet zakonisht 
“faqja amerikane” - www.foreverliving.
com - njofton rreth lajmeve rreth FLP-s 
nga bota, mënyrave ndërkomëtare të 
kontaktimit, si dhe informacioneve të 
tjera me vlerë. Në këtë adresë mund të 
hyj çdo i interesuar pasi në këndin e 
majtë të sipërm të faqes zgjedh nga lista 

emrin e shtetit që dëshiron. 
Në faqen e distributorit mund të hyni 
duke klikuar mbi „Distributor login”. 
Këtu mund të shikoni edhe rezultatin 
e pikëve ditore. Emrin e përdoruesit 
(LOGIN ID) dhe fjalëkalimin 
(PASSWORD) për hyrje e gjendeni në 
fund të llogarisë së bonusave tuaj mujor 
(llogaria e tregëtarit). 

Llogari bonusash në faqen tonë të 
internetit. Çdo punonjës që zotëron 
fjalëkalim mund t’i shikoj llogaritë e 
bonusave të tij mujore në internet. 
Rreth përdorimit të këtij shërbimi 
mund të lexoni në faqen e distributorit 
të foreverliving.com. 

Forever You Tube. Home Office krijoi 
kanalin e saj Forever You Tube adresa e 
të cilit është: http://www.youtube.com/
user/AloePod. Këtu rekomandojmë 
video prezantuese të produkteve të 
FLP-s, leksione të managerëve drejtues 
dhe prezantime të tjera marketingu 
në gjuhë të ndryshme. Së shpejti 
na krijohet mundësia e marrjes së 
mesazheve, si dhe mund të arrihet edhe 
në Blackberry. 

Në lidhje me shfaqjen në internet 
të distributorëve përfaqësuesit e 
kompanisë qëndrore ju thërrasin 
vëmendjen për çështjet e mëposhtme:
– në faqen e internetit nuk mund të 
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jepen këshilla mjekuese/mjekësore;
– në faqen e internetit nuk mund 
të bëhen premtime në lidhje me të 
ardhurat;
– faqja e internetit duhet të përmbaj 
me çdo kusht që operatori i saj është 
distributor i pavarur i FLP-s dhe 
që kjo faqe nuk është faqe zyrtare e 
FLP-s;
– në faqen e distributorit nuk mund të 
bëhen shitje nëpërmjet internetit
Ju tërheqim përsëri vëmendjen se në 
bazë të pikës 14.3.3.5 të Politikës 
ndërkombëtare të Biznesit produktet 
tona nuk mund të shiten as në 
ankand/treg elektronik (psh. Vatera, 
Tesz-vesz, E-bay, etj.) Ju lutemi që çdo 
shfaqje në internet ta planifikoni duke 
marrë parasysh kriteret e mësipërme, 
dhe para çdo publikimi mos harroni të 
kërkoni leje nga Kompania. Linkun e 
faqes së internetit e presim në adresën 
qëndrore të email-it flpbudapest@
flpseeu.hu.

E PARREGULLT! 
Asnjëherë mos blini ose shisni produkte 
në kanale të tjera elektronike apo 
njësi të shitjes me pakicë. Duke marrë 
parasysh mundësitë e ndryshme të 
shitjes nëpërmjet medias elekronike, 
sipas Forever Living Products: këto 
konsiderohen si njësi të shitjes me 
pakicë. Sipas politikës aktuale të 
biznesit qarkullimi i produkteve ose 

publikimi i formularëve të FLP-s 
në njësitë e shitjes me pakicë është 
rreptësisht i ndaluar. Qarkullimi 
i produkteve me anë të medias 
elektronike mund të bëhet vetëm 
nëpërmjet faqes së internetit www.
flpseeu.com!

INFORMACIONE ME VLERË
Kompania jonë u ofron Distributorëve 
të saj mundësi të ndryshme re për të 
kontrolluar pikët e tyre:
– Në internet. Informacionin rreth 
kësaj e gjeni në pjesën e Njoftimeve me 
titull INTERNET.
– Informacione rreth pikëve mund të 
kërkoni edhe nëpërmjet sistemit-SMS 
që funksionon me sukses prej vitesh.
– Edhe punonjësit e shërbimit 
telefonik të zyrës sonë qendrore të 
Budapestit ju informojnë me kënaqësi 
rreth të dhënave aktuale të qarkullimit 
tuaj. Vlerat e pikëve personale 
distributorët e Budapestit mund t’i 
pyesin në numrin e telefonit
 +36-1-269-53-70 dhe +36-1-269-
53-71, kurse të Kroacisë, Bosnia-
Hercegovinës, Sllovenisë, Serbisë dhe 
Malit të Zi 
+36-1-322-55-41. 
Ju lutemi të interesoheni vetëm për 
pikët dhe biznesin tuaj personal!

I lutemi Shpërndarësve tanë të 
nderuar që edhe në të ardhmen t’i 

kushtojnë kujdes plotësimit të saktë 
të formularëve, sidomos të fletës së 
regjistrimit të distributorit, e cila është 
kontrata ndërmjet distributorit dhe 
FLP-s! Formularët e korrigjuar dhe 
dhe të panënshkruar të regjistrimit dhe 
porosisë së produkteve nuk mund t’i 
pranojmë për shkak të shmangjes së 
gabimeve!
Pranojmë vetëm kontratat me nën 
shkrim personal! Çdo nënshkrim 
tjetër konsiderohet si fallcifikim 
doku mentash!
Në rastin e ndryshimit të adresës apo të 
emrit s’është e mjaftueshme ta shkruani 
atë në fletën e porosisë së produkteve. 
Për këtë ju lutemi të përdorni 
formularin e ndryshimit të të dhënave!

Në interes të sigurisë së çështjeve 
financiare ju lutemi, që në rastin 
e kontrollit të pikëve nëpërmjet 
autorizimit, personi i autorizuar të sjell 
me vete letërnjoftimin e tij!

Sipas Politikës Ndërkombëtare të 
Biznesit, çdo distributor që nënshkruan 
formularin e regjistimit (kontratën), 
fiton të drejtën e blerjes së produkteve 
me çmim shumice direkt nga zyrat. 
Ndërkohë distributor i regjistruar ai 
bëhet vetëm gjatë blerjes së parë, duke 
paraqitur 2 kopje të formularit të 
regjistrimit të vulosur dhe dorëzuar më 
parë.

NJOFTIME
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TË REJA
Që nga dita e sotme Telecenter zotëron numër të 
ri TË GJELBËR: 06-80-204-983. Ky shërbim 
funksionon gjatë ditëve të punës në orarin 
12-16 dhe mund të telefonohet falas. Natyrisht 
Telecenter mund të arrihet akoma edhe në numrat 
e vjetër: +36-1/297-5538, ++36-70-436-4290, 
+36-70-436-4291

KALENDARI I AKTIVITETEVE
BUDAPEST  - Success Day: 2010. 07. 24.; 
Success Day: 2010. 09. 11.; Success Day: 2010. 
10. 16.; Success Day: 2010. 11. 20.; Success Day: 
2010. 12. 18. 

POROSI PRODUKTESH
Blerësit që i sigurojnë produktet jo personalisht, 
por me autorizim mund t’i bëjnë porositë e tyre 
në mënyrën e mëposhtme:
– në telefon, ku punonjësi ynë ju jep infor-
macione të sakta rreth shumës së porosisë, 
vlerës së saj në pikë dhe çmimit të transportit: 
+36-1/-297-5538, +36-1/297-5539, cel: +36-
70-436-4290, +36-70-436-4291, numri i gjelbër: 
+36-80-204-983 (mund të telefonohet falas 
gjatë ditëve të punës në orarin 12-16). – në 
internet:  në faqen www.flpseeu.com! Zgjidhja 
më e thjeshtë dhe më e sigurt – jo vetëm përsa 
i përket blerjes së drejtpërdrejtë të produkteve, 
por edhe regjistrimit të porosive. Është një mjet 
i shkëlqyer edhe gjatë rekomandimit të produk-
teve, pasi kjo ofertë është joshëse për çdo të 
interesuar. Vlera e pikëve të çdo porosie brenda 
24 orëve i shtohet vlerës aktuale. 

BLERJE ME ULJE
Partnerët tanë me shtetësi hungareze pjesën e 
shpërblimit që u takon për blerjet personale mund 
ta marrin në formën e uljes së çmimit. Sipas 
kërkesës suaj uljen e zbresim nga shuma e çeqeve të 
blerjes, kështu që Ju paguani më pak. 
Procesi i blerjes me ulje është si mëposhtë:
1. Deklarata.  Nëse Ju dëshironi ta shfrytëzoni 
këtë mundësi duhet ta deklaroni këtë duke 
plotësuar formularin përkatës. 
2. Blerja: Sistemi e zbret automatikisht uljen 
në çmim nga shuma gjithsej. Por kjo shumë 
për çdo person nuk mund të kaloj 35% të 
shumës gjithsej neto. Nëse ulja e mbledhur në 
emrin Tuaj është më e madhe se kjo shumë, 
atëherë shumën e mbetur ua llogarisim gjatë 
blerjes së ardhshme, përsëri deri në vlerën 
35% të shumës gjithsej të re, pastaj ky proces 

përsëritet mëtej. Në rastin e blerjes me ulje 
nevojitet vërtetimi i identitetit Tuaj ose i 
personit të autorizuarit me letërnjoftim me 
fotografi.
3. Informimi: Shumës që mund të merret në 
përdorim në datën 15 të çdo muaji i shtojmë uljet e 
reja që rrjedhin nga blerjet e muajit të kaluar. Rreth 
shumës aktuale të uljes kolegët tanë mund t’ju japin 
informacione Juve ose personit të autorizuar vetëm 
personalisht, pas paraqitjes së letërnjoftimit me 
fotografi.Për detaje të mëtejshme interesohuni tel 
sponsorët ose punonjësit tanë.

TRANSPORTI
Dëshiroj t’u thërras vëmendjen distributorëve të 
Hungarisë për shërbimin tonë të transportimit 
të pakove. Me anë të këtij shërbimi Ju i marrni 
porositë e bëra maksimum brenda 2 ditëve – në 
kohë të përcaktuar – në çdo zonë të vendit, 
të cilat duhen marrë brenda 48 orëve, pasi 
në rast të kundërt ato i anullojmë dhe pikët 
i zbresim. Çmimi i produkteve të porositura 
dhe ai i transportit duhet paguar kur pakoja 
merret në dorë. Në rastin e blerjes me vlerë mbi 
1 pikë shpenzimet e transportit paguhen nga 
kompania.

INFORMACIONE ME VLERË
I lutemi Distributorëve të Nderuar, që bashkë 
me formularin e tyre të regjistrimit të dorëzojnë 
edhe kopjen e lishencës së tyre të tregëtisë! Në të 
ardhmen vetëm me këtë dokument mund t’u japim 
shpërblime! Ata partnerë të Hungarisë, të cilët për 
blerjet e bëra dëshirojnë të nxjerrin llogari në emrin 
e firmës së tyre personale, mund ta bëjnë këtë 
vetëm në rast se dërgojnë formularët e nevojshëm të 
plotësuar, dhe një kopje të dokumentit që vërteton 
pozitën e tij si pronar i firmës. Njoftimi i hollësishëm 
në lidhje me këtë gjendet në zyrat tona, por me 
kërkesën tuaj mund t’ju njoftojnë edhe gojarisht.

Numrat telefonik të specialistëve tanë mjek:
Dr. Kassai Gabriella  +36-20/234-2925
Dr. Kozma Brigitta  +36-20/261-3626
Dr. Mezősi László  +36-20/251-9989
Dr. Németh Endre  +36-30/218-9004
Siklósné dr. Révész Edit  +36-20/255-2122
Numri telefonik i specialistit tonë 
mjek të pavarur:
Dr. Bakanek György  +36-20/365-5959
Produktet e Forever Living Products i nxjerrim 
në treg me rekomandimin e Shoqatës së 
Mjekësisë Popullore të Hungarisë.

PËRFAQËSITË TONA 
Forever Living Products
• Qendra Mësimore: 
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1/332-5956, +36-70-436-4285
Menaxher projekti: Dr. Gothárd Csaba
Ndryshon orari i hapjes sé magazinës së rrugës 
Szondi: H-P: 10:00-21:00
• Drejtoria Qendrore e Budapestit:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: + 36-1- 291-8995, + 36-70-436-4288
Drejtor gjeneral: Dr. Milesz Sándor 
Drejtor i ekonomisë: Kádas Rudolf  
Tel.: + 36-1-291-8995/103
Drejtor i financës: Rókásné Véber Gabriella 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
Drejtor kontrolingu: Suplicz Zsolt 
Tel.: + 36-1-291-8995/181
Drejtor i Informatikës, Llogarisë dhe Çështjeve 
Ndërkombëtare: Ladák Erzsébet
Tel.: + 36-1-291-8995/160
Drejtor i çështjeve të sigurisë dhe personelit: 
Huszti Bernadett Tel.: +36-1-291-8995/194
Drejtoria Qendrore(Sekretaria): 
Gerő Zsuzsa +36-1-291-8995/158, 
mobil: + 36-70-436-4272 
Kismárton Valéria me kodin 107, 
mobil: + 36-70-436-4273
Petróczy Zsuzsanna me kodin 106, 
mobil: + 36-70-436-4276
Vida Mónika  me kodin159,  
mobil: + 36-70-436-4278
• Drejtoria Rajonale e Debrecenit: 
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52/349-657,  +36-70-436-4286
Drejtori i rajonit: Pósa Kálmán.
• Drejtoria Rajonale e Szegedit: 
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62/425-505, +36-20/251-1712
Drejtori i rajonit: Radóczki Tibor
• Drejtoria Rajonale e Szekesfehervarit: 
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, +36-20/467-8603
Drejtori i rajonit: Kiss Tibor

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

NJOFTIMET E PËRFAQËSIVE TË HUNGARISË
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16. 07 – 12. 08. 2010

06:05, 18:05 Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián
  Përparësitë dhe mundësitë e  
  llojeve të personalitetit 
07:05, 19:05 Siklósné dr. Révész Edit
  Antioksidantët natyror në  
  parandalim dhe mjekim
07:45, 19:45 Slavka Mohova, Szabó Dezső
  Motivim nga Çekia
08:35, 20:35 Dr. Milesz Sándor  
  Reporter: Dr. Kósa L. Adolf
08:50, 20:50 Dominkó Gabriella
  Përse nuk dua të mbetem  
  supervizor?
09:15, 21:15 Bíró Tamás
  Lufta e përditshme
09:45, 21:45 Gidófalvi Katika, Attila 
  Stil jete diamanti
11:05, 23:05 Berkics Miklós
  Tre herë tetë
11:55, 23:55 Forever film
  Forcë e trefishtë
12:30, 00:30 Dr. Gothárd Csaba  
  Edhe ne mësojmë, edhe ti  
  mëson, ne zhvillohemi
12:55, 00:55 Michael Strachowitz  
  Tre çelësat e suksesit
13:45, 01:45 Berkics Miklós
  Çelësi
14:15, 02:15 Njegovanovic Vasilje
  Përse jemi këtu?
14:35, 02:35 Tóth Sándor, Vanya Edina 
  Ëndërro, planifiko, shijo!
15:05, 03:05 Dr. Gothárd Csaba
  Komunikimi është mjeti i  
  krijimit të marrdhënieve
15:40, 03:40 Dita e bukurisë Sonya  
16:00, 04:00 Dr. Tombáczné Tanács Erika
  Jeto momentin!
16:20, 04:20 Uzoni Zsuzsanna
  Nga Supervizori deri tek  
  Senior Menaxheri
16:40, 04:40 Aidan O'Hare
16:55, 04:55 Gregg Maughan
17:10, 05:10 Rex Maughan
17:40, 05:40 Dr. Bakanek György
  Parandalim me aloe vera

07.24-07.28. 2010. 
SucceSS Day NoN Stop

2010. 07. 29.−08. 05.

06:15, 18:15 Forever film, Forcë e trefishtë
06:50, 18:50 Minutat e Sonya-s,
  Masazh me mjalt
  Minutat e Sonya-s, Higjenë
07:00, 19:00 Njegovanovic Vasilje
  Përse jemi këtu?
07:20, 19:20   Klaj Ágnes, Kur nëse jo tani?
07:50, 19:50 Minutat e Sonya-s      
  Higjenë, trajtim flokësh
07:55, 19:55 Safet Mustafic 
  Vullnetarisht… me përgjegjësi
08:25, 20:25 Minutat e Sonya-s
  Trajtim lëkure
08:30, 20:30 Yjet e FLP-s  
  Raundi i dytë, pjesa 1
09:30, 21:30 Yjet e FLP-s
  Raundi i dytë, pjesa 2
10:15, 22:15 Halminé Mikola Rita, 
  Halmi István: Bota Forever
10:55, 22:55 Rex Maughan
  Reporter: Paczolay Klaudia
11:15, 23:15 Aidan O'Hare  
  Reporter: dr. Kósa L. Adolf
11:35, 23:35 Dr. Milesz Sándor  
  Reporter: dr. Kósa L. Adolf 
11:50, 23:50 Lenkey Péter
  Reporter: dr. Kósa L. Adolf
12:00, 00:00 Nógrádi Bence
12:40, 00:40 Minutat e Sonya-s
  Trajtim lëkure
12:45, 00:45 Gidófalvi Katika, Attila
  Stil jete diamanti
14:05, 02:05 Minutat e Sonya-s,  
  Sonya Skin Care
  Minutat e Sonya-s, 
  Fleur de Jouvence
14:15, 02:15  Hajcsik Tünde, Si e shfrytëzon?
14:55, 02:55 Minutat e Sonya-s , Scrub
  Minutat e Sonya-s , Marine Mask
15:00, 03:00 Gidófalvi Attila
  Kualifikim si safir
16:10, 04:10 Gidófalvi Attila 
  Rruga drejt diamant-safirit II.
17:25, 05:25 Máté Kiss Imre: Ndërtim i  
  suksesshëm biznesi 
  - Business Builders
17:45, 05:45 Minutat e Sonya-s, Epiblanc
  Minutat e Sonya-s, Bazë 
  Paletë ngjyrash, Praktika  
  makijazhi

www.foreverliving.com

06. 08- 12. 08  2010.

06:05, 18:05 Utasi István
  NDP 
06:35, 18:35 Katrin Bajri
07:35, 19:35 Tóth Csaba
  Punoj për Profit Sharing
08:25, 20:25 John Curtis
  Edhe ti mund të shkëlqesh si  
  Diamant!
09:25, 21:25 Jan Mary Lurel   
10:35, 22:35 Fekete Zsolt 
  Rruga
11:05, 23:05 Rolf Kipp
  Histori suksesi
11:30, 23:30 Rolf Kipp
  Metoda dhe mjete pune
12:10, 00:10 Rolf Kipp 
  Përse FLP-ja?
12:30, 00:30 Michael Strachowitz
  Bazat e suksesit: 
  Qëndrimi, motivimi, teknika
13:30, 01:30 Yjet e FLP-s I
14:25, 02:25 Yjet e FLP-s II.  
15:10, 03:10 Yjet e FLP-s III. 
16:10, 04:10 Forever film   
  Forcë e trefishtë
16:45, 04:45 Szilágyi Zoltánné Ilike
  Mosha s’ka rëndësi
17:15, 05:15 Dr. Steiner Renáta
  Jeta jote, vendimi yt 
17:35, 05:35 Utasi István
  Ndryshimi është i mirë

programi NË iNterNet



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.
Zyra e Horgoshit: 24410 Horgoš, Bartok Béla 80. 
tel.: +381 24 792 195. Orari i hapjes në ditët e punës: 
8.00 - 16.00, të shtunën e fundit të muajit dhe gjatë Ditës së 
Suksesit në orën 9.00-13.00. Drejtori i rajonit: Branislav Rajic.
Drejtori i rajonit:  Branislav Rajić.

Forever Living Products Beograd na ofron 
shërbimet e mëposhtme: 
Bërje porosish në telefon - Telecenter. Numri i telefonit: 
011/309 63 82. Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 
12: 00-19.30, të mërkurën dhe të premten 9:00-16.30. 
Në rastin e porositjes në telefon malli shkon tek adresa që 
gjendet në numrin e kodit dhe paguhet kur merret në dorë. 
– Pagesa e produkteve bëhet pasi ato merren në dorë. 
Vlera e transportit është 600 dinar dhe paguhet nga porositësi.
– Shpenzimet e postës merren përsipër nga FLP-ja e Beogradit 
vetëm në rastin kur vlera e porosisë së bërë është më e madhe 
se 1 pikë.
– Nuk mund të bëhet regjistrim nëpërmjet telefonit. 
– Edhe në zyrën e Horgosit dhe Nisit mund të blihen materiale 
reklamash, fletat e regjistrimit dhe formularët për ndryshimin e 
të dhënave.  

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.
Dr. Božidar Kaurinović: 
+381 21 636 9575
Të mërkurën dhe të enjten në orën 12-14 pret 
thirrjet tuaja për konsultim.

SERBIA

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
– Porosi produktesh mund të bëni në numrat telefonik të më-
poshtëm: +382 20 245 412; +382 20 245 402. 
Pagesa bëhet kur merret malli. Nëse vlera e produktit të 
porositur e kalon 1 pikë, shpenzimet e transportit i merr 
përsipër FLP-ja.

Numri i telefonit i specialistes mjek:
Dr. Laban Nevenka: +382 69 327 127

MALI I ZI

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

Drejtori i rajonit: Kepe Andrej

Numri i Telecenterit në rastin e porosive telefonike është: +386 
1 563 7501. Në rastin e porosive telefonike, mallin e dërgojmë 
në adresën që i përket kodit. Distributorët që duan të porosisin 
mall në emër të një distributori tjetër, duhet të kenë autorizim 
nga distributori në emrin e të cilit duan të bëjnë porosinë. 
Formularët e autorizimit mund të sigurohen në zyrë. Malli i 
porositur në telefon transportohet për dy ditë pune!

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

SLLOVENIA
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38 FOREVER  2010/07



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

Drejtori i rajonit: Dr. Slavko Paleksić 

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

Drejtoresha e zyrës: Enra Hadžović

– Në zyrat e Bosnies porositë telefonike mund të bëhen në 
numrat e mëposhtëm (regjistrimi i shpërndarësve të rinj nuk 
mund të bëhet nëpërmjet telefonit): +387 55 211 784, 
Bijelinë dhe +387-33-760-650 Sarajevë. 

– Në rastin e porosisë telefonike pagesa bëhet kur merret malli. 
Nëse vlera e porosisë nuk është më e madhe se 1 pikë krediti, 
atëherë shpenzimet e transportit paguhen nga distributori.

KROACIA

Zyra e Zagrebit: 10000 zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten: 09.00–20.00;  
të martën, të mërkurën dhe të premten 09.00–17.00.

Zyra e Rijekës: 51000 Rijeka Strossmayerova 3/A. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten: 12.00–20.00; 
të martën, të mërkurën dhe të premten 09.00–17.00
tel: +385 51 372 361,  +mobil: +385-91/455-1905

Drejtori i rajonit: Dr. Laszlo Molnar

– Porosi telefonike: +385 1 39 09 773, 
+385 1 39 09 775. 
Në rastin e porosive me vlerë më të madhe se 1 pikë krediti, 
çmimi i transportit paguhet nga FLP Kroacia. 
– Leksionet në lidhje me njohjen e produkteve: të hënën, të 
martën dhe të mërkurën 17.00
– Nëse vlera e blerjes është më e madhe se 1500 kuna ekziston 
mundësia e pagesës në dy-tre pjesë me kartën Diners Club.  

Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Ljuba Rauški Naglic, 
mobil: 091 51 76 510 
Në ditët teke në orarin 16.00–20.00. 

BOSNIA-HERCEGOVINA

Prishtinë Rr. Uçk br. 94, tel.: +381 38 240 781, 
+377 44 503 911.

KOSOVA

Zyra e Tiranës:  Tiranë, Reshit Collaku 36. tel/fax: +355 
42230 535. 

Drejtori rajonal:  Attila Borbáth

Drejtori i zyrës:  Xhelo Kiçaj, tel/fax: +355 694 066 811. 
Kontaktim: në ditët e punës 9-13, 16-20, 
e-mail: flpalbania@abcom.al

SHQIPËRIA
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Forca e bashkimit
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Kolegë të nderuar! 

Sot në drekë arrita të ulem përpara një kompjuteri, me fjalë të tjera para email-it. 
Po përpiqem të them thelbin dhe t’ju jap sa më shumë informacione juve që u 
bashkuat dhe na ndihmuat.

Unë jam 34 vjeç dhe jetoj në Malyi, bashkë me bashkëshorten time adrienn adorjan, e 
cila më mbështet dhe më ndihmon nga shtëpia për gjithçka, kemi një vajzë të vogël të 
mrekullueshme një vjeçare. Punoj në ndërtesën e Miskolcit të Degën Kryesore të Policisë 
të rrethit Borsod-abauj-Zemplen si polic, si informaticieni i rajonit, tekniku i sistemit 
informatik. Jam anëtar i FLP-s si asistent supervizor në linjën e Istvan Halmi-t. Si polic në 
gjendje të jashtëzakonshme mobilizohem, kështu që u bashkova me ata që punojnë kundër 
përmbytjes si anëtar i personelit shërbyes: u siguroja ushqim, ujë, mjetet e nevojshme 
për shplodhje policëve që merrnin pjesë në mbrojtje. Puna në sfond koordinohej nga 
Drejtoria e Shërbimit Ekonomik të Hungarisë Veriore: kryen një punë të paparë të gjithë 
pa përjashtim, që nga drejtuesit deri tek ata që përgatisnin senduiçet.
Pashë që ka nevojë për çdo lloj ndihme, edhe të jashtme. Të shtunën në Szirak zhvillohej 
takimi i menaxherëve, kështu që ishte një rast i shkëlqyer që edhe drejtuesit e FLP Hungarisë 
të njoftoheshin rreth gjendjes aktuale në Borsod. Më erdhi në mendje menjëherë Istvan 
Halmi dhe Dr. Sandor Milesz të cilët mund të bëjnë shumë që nevojtarët të marrin sa më 
shpejt mbështetje. 
KJo NDoDHI ME SHPJETËSI TË MaDHE!
E dija që ishte e sigurt, dhe shpresoja që ndihma të vinte shpejt, por nuk e prisja një 
bashkim kaq të shpejtë. Të shtunën patëm më shumë se 500 kontakte në telefon, email, 
faqet publike, si dhe personalisht, ndërmjet të cilëve shoku i fëmijërisë dhe sponsori 
im Peter Gomos, si dhe drejtuesit e mi të FLP-s reaguan menjëherë ndaj thirrjes për 
ndihmë. Që atëherë edhe shumë prej jush. U nisën shumë kamiona me Fizz, Sirona, 
Shake dhe Fast Break. Më në fund mbërritëm në destinacion: në Degën e Policisë së 
Edeleny-it. Ndërkohë edhe Dr. Emese Dezsenyina njoftoi që edhe ata u mblodhën në një 
skuadër të vogël dhe do të bëjnë gjithçka që varet prej tyre. Dëshiroj ta marrin vesh sa më 
shumë njerëz që hungarezët janë në gjendje të bashkohen dhe që anëtarët e Hungarisë 
dhe ndërkombëtar të Forever Living Products ndihmojnë menjëherë, duke organizuar 
gjithçka, aty ku ka nevojë.
Edhe në të ardhmen çdo letër publike të dërguar prej jush do t’ja përcjell mëtej gjithë 
të njohurve të mi që ta shikojnë që ju bëni gjithçka që varet prej jush, me shpresën se 
gjithmonë e më shumë njerëz i shtyn ndërgjegjja për të ndihmuar.
Falemnderit! 

                  Laszlo Sovari
Kontaktim: +36 70 9436043  laszlo.sovari@gmail.com
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Javën e parë u dërguan 4 makina 
të vogla, 5 furgona dhe 4 kamiona 
me ndihma në zonat e mëposhtme: 
Edelény, Szendrőlád, Sajóecseg, 
Sajólád, Ónod, Bőcs, Onga, Gesztely, 
Ócsanálos, Felsőzsolca, Hernádkércs, 
Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Kiskinizs, 
Felsődobsza, Hernádcéce. Përmbajtja e 
tyre: çizme gome, pantallona, dorashka 
të gjata, lëndë desinfektuese, llampa 
elektrike dore, bateri-akulumator, 
aparat për të trembur mushkonjat, 
krem mbrojtës kundër rrezeve të diellit, 
ushqime të konservuara, ujë i pijshëm, 
ujë mineral, pije energjike, pallto shiu, 
mbulesa, rruba, orendi zyre, stole 
bankash shkolle; si dhe shumë produkte 
FLP-je: ujë mineral Forever Sirona, pije 
energjike Forever Fizz, pluhur Forever 
Ultra Lite, cope energjie Fast Break, Aloe 
First, Aloe Vera Gelly, lëndë pastruese 
Aloe MPD, krem kundër rrezeve të diellit 
Aloe Sunscreen... mjete dhe ushqime.

Skuadra ndihmueSe e Forever 
Living ProductS:

Rex Maughan, Aidan O’Hare, Lenkey 
Péter, Dr. Milesz Sándor, Pósa Kálmán, 
Halmi István dhe Halminé Mikola Rita, 
Máté Kiss Imre, Abuczki Attila, Varga 
Attila, Dr. Dezsényi Emese, Dr. Francia 
Boglárka, Babikné Julcsi, Dr. Bagoly Ibolya 
dhe Csuka György, Bontáné Adorján 
Krisztina, Geczőné Mariann, Gombos 
Péter dhe Gombos Szilvia, Gulyás Tímea, 
Herman Terézia, Hollóné Kocsik Judit, 
Kamarás Gabriella, Katzer Katalin, Kiss 
Mariann, Kramcsákné Beluzsár Ilona 
dhe Kramcsák Enikő, Néder Sarolta, 
Pálmainé Lakatos Enikő, Papp Zsuzsa, 
Révész Tünde, Szűcs Tímea, Emődi 
István, Sóváriné Adorján Adrienn, anëtari 
i drejtorisë së Shoqatës së Gjimnastikës 
dhe i Kalorësisë Malteze, koordinatori 
i rrethit B.A.Z. Sir Dr. Dobó György,  
punonjësit e magazinave qendrore, 
personeli transportues dhe shumë të tjerë 
të cilët dhanë ndihmë të madhe.
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Gjuha hungareze e shpreh në mënyrë të 
perceptueshme dhe me shumë nuanca 
domethënien e një fjale! Përshembull rënia 
e shiut mund të shprehet në mënyra të 
ndryshme… por ajo që ndodhi tani afër nuk 
mund të shprehet ndryshe, përmbytje. Morri 
me vete gjithçka që i doli përpara. Puna e 
gjithë jetës u bë pre e ujit.

Në këtë kohë ne në takimin e menaxherëve 
në szirak përshëndetëm pronarin e 
firmës sonë rex maughan që erdhi 

nga qendra amerikane i shoqëruar nga drejtori i 
europës Aidan O’Hare. shumë prej menaxherëve 
po vrisnin mendjen që ku mund të parkonin, pasi 
si rezultat i shirave të shumta toka ishte bërë kudo 
baltë. Dhe ne qytetarëve kjo na shkaktoi problem. 
por nga njerëzit e provincave, nga menaxherët që 
jetojnë në pjesën veriore dhe verilindore të vendit 
dëgjoheshin tragjedi. Natyra ngriti krye kundër 
njerëzimit? Nuk duroi më që i marrim gjithçka që 
na ofron, dhe nuk i japim asgjë si shpërblim? pashë 
Istvan Halmi-n dhe menjëherë mendova që çfarë 
bëhet me skuadrën e tij?  

‒ Istvan çfarë bëhet andej nga ju? A ndodhet në 
hall ndonjë i njohur?
‒ Imagjino Kata, pikërisht tani më morri në 
telefon miku ynë Laci Sovari i cili në radhët e 
policisë ndodhet në zonat e përmbytyra dhe më tha 
që është problem i madh! Ne „vetëm” e shikojmë se 
sa shumë ujë ka në shumë zona të Miskolcit, kurse 
të tjerët e provojnë në lëkurën e tyre. Laci kërkoi 
ndihmë të menjëhershme!
‒  Çfarë mund të bëje që këtu nga takimi i 
menaxherëve?
‒ Bashkë me Ritën shkuam menjëherë tek Sandori. 
Ishte duke diskutuar pikërisht me Rex-in, Aidan-in 
dhe Peter Lenkey-n në një nga dhomat e kështjellës 
kur „u prishëm qetësinë”. I treguam se çfarë 
ndodhte andej nga ne dhe i kërkuam ndihmë. 
Imagjinoje që Rex donte të shkonte atje! Hoqi dorë 
nga ky qëllim vetëm sepse i thamë që ndodhet më 

shumë se 100 kilometra larg dhe rruga vajtje-
ardhje tani është të paktën pesë orë. Dhe gjatë 
kësaj kohe takimi i menaxherëve ka marrë fund… 
Por nisën menjëherë për në Edeleny një kamion 
me ujë Sirona, pluhur Lite dhe Fizz. Sandor që 
në fillim të takimit tha që presim ndihma dhe 
i koordinojmë ato, kurse Peter Lenkey telefonoi 
menjëherë në Hollandë që të dërgojnë Fast Break!
‒ Bënë kaq gjëra që me fjalën e parë? Nuk 
pyetën që a ka ndonjë anëtarë të FLP-s mes 
njerëzve të prekur?
‒ E shikon Kata! Ishte mjaft për ta ajo që panë 
në fytyrat tona! Ky është biznesi i besimit dhe 
dashurisë…
‒  Rita, edhe tani të rrjedhin lot nga sytë…
‒ Kur mendoj që çfarë ndodh jo shumë larg prej 
nesh, bashkim dhe përpjekje njerëzore pas një 
katastrofe natyrore, kjo nuk mund të përjetohet pa 
ndjenja. Me qindra njerëz humbën gjithçka, të 
moshuar, të rinj… një ndjenjë e tmerrshme. 
‒ E mendoje që edhe drejtuesit do të japin 
ndihmë?
‒ Atë po që FLP-ja hungareze bashkohet dhe jep 
ndihmë. Por që për një kohë kaq të shkurtër, këtë 
s’e mendoja.
‒ Istvan, çfarë ndodhi pas këtyre?
‒ Po atë ditë në darkë ju lutëm Sandorit të na 
ndihmoj me një kamion që të mbledhim ndihmat 
e dhëna nga bamirësit vullnetar në Ditën e Suksesit 
dhe t’i çojnë nëpër digat mbrojtëse. Drejtori ynë 
gjeneral tha menjëherë po. Ne dhe sponsorja jonë 
Teca Herman kërkuam ndihmë me email nga 
kolegët tanë. Të nesërmen u nis një kamion i 
mbushur plot…
‒ Kjo është diçka e shkëlqyer, me të vërtetë 
fantastike. Me këtë kryet atë që ju dikton 
ndërgjegjja!
‒ Ndoshta po, por me këtë nuk morri fund! Peter 
Lenkey në finale më shkeli syrin në skenë dhe më 
tha në vesh: të hënën niset një kamion i ri në 
Felsőzsolca! Dhe për më tepër u vu në lëvizje gjithë 
FLP Hungaria! Me koordinimin e Laci Sovarit 
çifti Gecző, Laci dhe Mariann bashkë me skuadrën 
e tyre filluan një aksion të madh! Me miratimin e 

Dr. Sandor Milesz dhe ndihmën e Kalman Posa 
filluan mbledhjen e ndihmave në gjithë vendin 
dhe bënë ndarjen e tyre. Laci Gecző siguroi një flotë 
kamionash pronari i të cilës ofroi transportin falas 
në gjithë vendin. U mblodhën para, desinfektues – 
vetëm Marianna siguroi afërsisht 10000 litra hypo 
– rroba, ushqime dhe shumë gjëra të tjera. Madje 
dërguam edhe mjekë! Dr. Emese Dezsenyi dhe Dr. 
Boglarka Francia zëvendësuan mjekun familjar të 
Felsőzsolcës i cili kishte 72 orë që punonte pa pushim!
‒ Si arritët të kërkonit akoma më shumë 
ndihmë?
‒ U mbodhën ndihma edhe në Miskolc, të cilat ju 
transportuan nevojtarëve me tre makina të mëdha 
nga Imre Mate Kiss, Attila Abuczki dhe Attila 
Varga. Mbledhja e ndihmave vazhdon edhe sot e 
kësaj dite, sepse dëmi është shumëherë më i madh 
nga ç’e mendojmë!
‒ Pra nuk është vetëm një sllogen që „Forca e 
Forever-it është forca e dashurisë!”
‒ Aspak! Një telefonatë ishte e mjaftueshme që 
mijëra njerëz të vihen në lëvizje.
rex dha ndihmë të madhe për t’i shpëtuar pyjet 
njerëzimit. për atë edhe njeriu, edhe natyra janë 
të rëndësishme. Tani, në szirak kur dëgjoi se disa 
kilometra mëtej qindra njerëz humbën gjithçka 
dhe mijëra njerëz të tjerë prej ditësh të tëra me 
punën e tyre të madhe i ndihmojnë ata kundër 
përmbytjes, me raste edhe në mënyrë të pash-
presë, tregoi shembull nga njerëzimi. Nuk bëri 
pyetje të tepërta, por dha menjëherë urdhëra. 
Nevojitet një kamion për ta mbushur menjëherë 
me ushqime, ujë dhe produkte. Ishte e shtunë 
pasdite, dhe nuk pyeti se sa kushton gjithë kjo, 
por e nisi menjëherë ndihmën e shpejtë. Tregoi 
përsëri shembull. Nuk pyeti. 
Dha. Ai është NJerI i 
vërtetë. s’kam dyshim 
për këtë. Ndodhem në 
vendin e duhur. Deri 
kur? FOreVer! 

                Kata Ungar
                     menaxher

Provim rreth njerëzimit



Ha drekë dhe darkë tek ne, ju presim me zgjedhje të larmishme dhe çmime të 
favorshme!Organizo tek ne takimet e tua, këtu mund ta ndërtosh biznesin tënd 

në një ambient të qetë e të këndshëm pranë një kafeje apo çaji të ngrohtë!

Foleja e shqiponjave, restoranti i Forever-it!

* Deri më 31. 07. për çdo ushqim të ngrënë sipas dëshirës 
suaj ju japim falas një ujë mineral Sirona ose kafe ekspres!

Je i ftuar 

tek ne  
për nJë uJë mineral Sirona 

oSe nJë kafe ekSpreS!*



* Aloe MSM Gel

* Aloe Heat Lotion

*  Aloe Ever-Shield Deodorant Stick

* Forever Active HA

* Fast Break Ultra

* Dhuratë: çantë sporti

* Aloe Sunless Tanning Lotion

* Forever Aloe Scrub

* Relaxation Massage Lotion

* Lip Gloss

* Dhuratë:
 penel skuqës me formë gjysëmhëne Sonya

* Aloe Vera Gel

* Forever Bee Pollen

* Forever Garlic-Thyme

* Aloe Propolis Creme

* Aloe Lips

* Dhuratë: lufë + këllëf celulari (i thjeshtë)
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