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I juaji përjetë!
Rex Maughan

Mundësi të pashoqe nga Chairman’s Bonus

Ishte një gjë e mrekullueshme të shikoje kaq shumë nga distributorët 
dhe bashkpunëtorët tanë më të mirë në Rally-in e Parë Global në 
Hawaii! Jemi krenarë, që në kuadrin e programit Chariman’s Bonus, 

shpërndamë mbi 21 milion dollarë. Shtrohet pyetja: vallë cilat janë ato 
tipare karakteristike të përbashkëta për distributorët që kanë arritur 
këtë nivel? Të gjithë janë të motivuar, punojnë shumë duke ndjekur 
mundësitë për realizimin e objektivit të tyre.
Sikurse dëgjuam në leksionin frymëzues të Amy Purdy: „Përcakto 
objektivat dhe planet e tua”. Chairman’s Bonus duhet parë si një plan 
konkret, që mund të arrihet në mënyra të ndryshme. Kurrë mos hiq 
nga sytë objektivin tënd, pavarësisht se në cilin stacion të udhëtimit 
forever je. Arritja e një plani të tillë serioz si Chairman’s Bonus është 
shumë i rëndësishëm. Mos harro se rrethanat mund të ti ndryshojnë 
planet, dhe ndoshta duhen rimenduar, por arritja e pjesmarrjes në 
Chairman’s Bonus dhe në Global Rally, duhet të mbetet gjithmonë si 
një objektiv konkret!
Pavarësisht se çfarë strategjie praktikon në ndërtimin e biznesit 
individual, sjellja dhe qëndrimi yt kanë shumë rëndësi. Ashtu si na 
mëson Gregg: kur flet për forcën FOREVER, gjithmonë buzëqesh! 
Megjithse distributorët pjesmarrës janë nga të gjitha anët e botës, 
ata prapë e kuptojnë njeri tjetrin , sepse buzëqeshja është një gjuhë e 
përbashkët. Kjo nuk ishte kurkund tjetër kaq e dukshme, sa në këtë 
Rally, ku festuam së bashku. Në qoftë se do të jesh gjithmonë i aftë të 
ndërtosh biznesin tënd duke buzëqeshur, me siguri vitin që vjen do të 
kesh arritur Chairman’s Bonus-in. 

Ishte një gjë e mrekullueshme, të shikoje se si të kualifikuarit 
për Chairman’s Bonus që dilnin në skenë, nga sa shumë vetë të 
linjës poshtë tyre brohoriteshin. Kur kualifikohesh për Chairman’s 
Bonus sjell shumë „ngazëllim” në linjën e poshtme, dhe i nxit 
që edhe ata të rrisin biznesin e tyre. Dikur autori Karen Jensen 
shkruan: “Ti mund ti numerosh farërat që ka një mollë, por ti nuk 
mund të numerosh kurrë sa mollë do të sjellë një farë e mbjellë. 
Kur ti mëson të tjerët, nuk mund ta dish se çfarë efekti do të 
kesh në jetën e tyre”. Chirman’s Bonus është një program i tillë 
stimulues, ku bëhesh pjesë e atyre drejtuesve, që u jepet mundësia 
tu mësojnë të tjerëve strategjinë e tyre. Mos harro, se në qoftë se 
lufton për këtë objektiv, je një mësues, një shembull  model për 
linjën poshtë teje. 
Përgëzime të kualifikuarve për Chairman’s Bonus të 2013! 
Vendosmëria dhe pasioni për sukses ishin evident edhe në Rally. 
Isha krenar që munda tju njoh e takoj në skenë. Këtu në Forever ne 
jemi kaq shumë me fat që jemi të rrethuar nga njerëz të motivuar 
dhe frymëzuar. Ju presim me kënaqsi në Rally-n e ardhshëm, në 
2014 në Londër! Tani është koha ti buzëqeshim njeri tjetrit dhe në 
interes të suksesit të fokusohemi në mundësitë e ardhshme. 
Ne jemi FOREVERI! 



Dy vjet më parë Aidan O’Hare zoti nën/president për Europën 
u drejtua me një kërkesë tek drejtorët vendorë të disa vendeve 
drejtuese për Europën, që në mënyrë të ngjashme me deklaratën 
e misionit të Home Office të përmbledhim në dhjetë-dymbëdhjetë 
fjali deklaratën tonë personale në këtë botë. E nisa atë, dhe fillova 
të numëroja ato gjëra, që janë të rëndësishme për mua si dhe për 
vetë ambjentin tim më të afërt dhe më të largët. Pashë, që çfarë 
mund të bëj për to. U krijua një listë gjigande, nga e cila u kristalizua 
gradualisht edhe misioni im. 

DEKLARATA E MISIONIT NGA 
DR. SÁNDOR MILESZ

Për të ofruar më të mirën si për vete edhe për të tjerët, jam 
vazhdimisht i vëmendshëm për atë, që çfarë presin prej meje. 
Nga dita në ditë kam nevojë për të gjithë forcat e mija, që të 
jem në formë të lartë. Duhet të kem kujdes, se çfarë ha, çfarë pi, 
mënyrën se si mendoj. Duhet të kujdesem për organizmin tim, 
sepse unë jam më i rëndësishmi për familjen time, për fëmijët e 
mi dhe për nënën time, sepse ata janë të dashurit e mi. Fëmijët 
e mi: janë e ardhmja ime.
E ndjej veten me fat, sepse jam njeri i lumtur. Çdo ditë i jam 
mirënjohës Rexit, i cili ndryshoi rrënjësisht dhe në drejtimin 
më të mirë të mundshëm jo vetëm jetën timë, por bëri të 
mundshëm një mirëqënie të lartë edhe për fëmijët e mi.
Vazhdimisht zgjeroj njohuritë e mija. Lexoj libra dhe shfletoj faqe 
të vlefshme nga interneti, që të kem një kulturë sa më të madhe. 
Në jetën time një vend të lartë zënë sporti, muzika, fotografimi 
dhe arti në përgjithësi.
Jam gati për atë, që miqtë, kolegët, partnerët e mi ti shoqëroj 
deri në fund në rrugën drejt ëndrrave më të guximshme. Duhet 
ti mësoj njerëzit, se si të sillen me paranë.
Më pëlqen t’ju dhuroj të tjerëve, sepse ajo më bën të lumtur dhe 
më mbush me kënaqësi.
Më pëlqen të shikoj rreth vetes fytyra të lumtura, në veçanti 
fëmijë të buzëqeshur. Kjo është jeta ime. Jeta është shumë e 
shkurtër, që ta shpërdorojmë, prandaj nuk e shijoj atë 100% por 
1000%.
Jam një biznesmen i suksesshëm 53-vjeçar. Jetoj në harmoni. 
Zoti më do mua dhe unë e dua Atë.

Përpara FLP Albania! 

Dr. Sándor Milesz
Drejtor i Përgjithshëm

Vetëdija për misionin



Në fillim të verës u organizua 
për herë të dytë po me të 
njëjtin sukses në Budapest, 
në Sallën Syma, Trainimi në 
kujdesin e Diamant menaxherit 
Miklós Berkics. Mbajtën këtu 
leksione më të mirët , jo vetëm 
të rajonit, por edhe emra 
të dëgjuar në nivel botëror. 
Drejtor i përgjithshëm për 
Hungarinë dhe rajonin sllavo 
jugor, Dr Sándor Milesz, si dhe 
diamant menaxheri Miklós 
Berkics udhëhoqën programin 
e ditës. 

Budapest  8-9 Qershor. 2013.  



Dr. EDit révész siKLÓsNé - soariNg mENaxhErE
Në leksionin e fillimit mund të mësojmë nga burimet më të mira të mundshme se cilat janë produktet e Foreverit, 
me të rejat më të fundit. Dr Edit Révész Siklósné – kryetare e Komitetit të Mjekëve Profesionistë na flet për trendin 
e zhvillimeve të reja të nivelit botëror, për koleksionin Sonya si dhe për pijen më të re energjike pa kalori si dhe 
për ato produkte bazë  të cilave ju është ndryshuar përmbajtja ose mënyra e paketimit sipas rekomandimeve të 
mjekëve. Dëgjojmë gjithashtu për pasojat e mungesës të vitaminave dhe lëndëve minerale që janë karakteristike për 
popullsinë hungareze si cilat janë mundësitë tona për marrjen e sasisë ditore të rekomanduar. Dihet 
se sa pak fruta dhe zarzavate konsumojnë çdo ditë nga 5-9 racione që figurojnë rekomandime. 
Shumica „janë tepër të ngopur, por të paushqyer” thekson Dr Edit Révész Siklósné. Por 
është një lajm i mirë që 64 % e burave dhe 74 % e grave përdorin një 
plotësues dietik, ndërsa është një e dhënë bindëse që  96% 
e dietistëve praktikojnë këtë zgjidhje. „Ka rëndësi që 
të plotësojmë lëndët ushqyese, ndryshe do 
të kemi një shëndet të dobët” – shpjegon 
specialistja. „Shëndeti optimal, fillon në 
nivelin e qelizave, dhe atje duhet të 
mbrrijnë lëndët ushqyese, sepse 
ata pjesëza përbëjnë bazën e 
organizmit të shëndetshëm.” 

Kati giDÓfaLvi – DiamaNt mENaxhErE
„Bota e diamantit të Foreverit, është diamanti më i 
ndritshëm, mund të të motivojë në mënyrë të shkëlqyer 
për të sponsorizuar” i thotë drejtori Dr Sándor Milesz 
Kati Gidófalvi-t. Ajo vetë flet në mënyrë modeste 
„Rrjedhim nga një familje e thjeshtë, e kemi nisur 
nga një jetë pa një shtëpi tonën, por në një dhomë e 
guzhinë, me një makinë të vjetër 16 vjeçare…shumë 
donim ti arrinim nga prindërit, kështu filluam në këtë 
botë.”Attila dhe Kati Gidófalvi gjithmonë e 20% punë, 
sjell 80% të rezultatit. „Është shumë e pabesueshme, 
që nga 10 vetë që do të takosh, 8 vetë nuk lidhen me 
ty. Por besojeni se ka rregulla, ka ligjshmëri: gjërat 
funksionojnë. Puna e përditshme me hapa të vogla sjell 
rezultatin, mjafton që të gjesh njerzit e duhur. Detyra 
jonë nuk është të flasim vetë, drejt bashkpunëtorëve 
tanë duhet tu përcjellim që ky është një biznes i 
mirë për ta, mbasi njerzve ju intereson se çfarë do të 
përfitojnë prej tij. ndërsa ne sa më shumë të njohim 
nevojat e tjetrit, aq më të fortë bëhemi. Për këtë biznes 
nuk duhen aftësi apo talent i veçantë, por më shumë 
endërra për të të lëvizur nga ajo që të rrethon. Njeriun e 
sukseshë nga të pa sukseshmit nuk e dallon ajo që është 
me fat, por ajo që shikon se nga kush mëson.
Sipas Katit, biznesi i sukseshëm ka një „nënprodukt” të 
mirë, ai është efekti forcues i mardhënieve: „Ia vlen që si 
çift, objektivat e përbashkëta ti realizoni bashkërisht.”



schafEr BoDo  autor, KoNsuLENt BizNEsi, traiNuEs 
 „E keni provuar ndjenjën , kur keni rezultate, por nuk keni vlerësim? Vetëm ti mund ta ndryshosh këtë” 
Sipas Schafer Bodo, rritja e personalitetit nuk është rrugë e shkurtër, por ia vlen mundimin.: sa më shumë 
informacion të kesh, nga një këndvështrim i ri do ta shikosh botën. Detyra primare është krijimi i një 
vizioni të ri. Në kë mund të ecësh vetëm si nivel, mbasi në këtë kohë „endërrat i presim sipas personalitetit” 
– thekson trainuesi. „Harrojini bestytnitë, që ju kufizojnë! Nuk luan për humbje, por për fitore, merr sa më 
shumë është e mundur nga jeta, sepse është shumë e shkurtër, që të mos e konsiderojmë të rëndësishme.
Problemet në vetvete nuk janë të këqija, sepse ka rëndësi që të ketë sfida të tilla, me të cilat duhet të 
ballafaqohesh. Problemet kurrë nuk janë shumë të mëdha, por ne jemi tepër të vegjël. Çështja shtrohet: 
çfarë njeriu njeriu duhet të bëhesh që të realizosh endërrat e tua, sepse biznesi vërtet i mirë nuk flet kurrë 
për produktet por për njerzit.”  Schafer Bodo, kërkon që të vendosim , sa do të donim të fitonim pas 3 
vjetësh. Ta përpilojmë në mënyrë precize dhe ti premtojmë vetes se do tia arrijmë. „Kur premton diçka, hyn 
në fuqi ligji i gravitetit, dhe ky funksionon gjithnjë. Në qoftë se pengohesh, mbyll sytë, dëgjo jehonën , dhe 
do ta gjesh rrugdaljen! Bëjeni veprën e jetës tuaj kryevepër, të jeni krenarë për vetveten!”



attiLa giDÓfaLvi – DiamaNt mENaxhEr
Çifti Gidófalvi nisi këtë biznes në 2008 të sponsorizuar 
nga Miklós Berkics. Mbas 39 ditësh u bënë menaxherë, 
mbas 4 muajsh soaring menaxherë, mbas 1 viti diamant-
zafir menaxher, ndërsa mbas 1 vit e gjysëm diamant 
menaxherë, duke fituar kështu titullin „distributorët më të mirë të 
botës”. 
„Sekreti është ligji i gravitetit: nuk duhet menduar por duhet vepruar. Jo 
të dish, por të besosh: ky është pasioni i jetës. Duhet sponsorizuar aq njerëz sa ke 
takuar. Jo me fjalë, por me shpirt. Të ardhmen duhet ta përjetosh, sikur po ndodh tani.”
Attila një pjesë të mirë të fjalës së tij ia kushton mardhëniet midis sponsorit dhe të sponsorizuarit, na tregon se si 
njerzit që ndryshojnë nga personaliteti plotësojnë njeri tjetrin. „Dua që sponsori im të jetë krenar për mua, dhe të 
fitojë shumë para, sepse i meriton. Nga sponsori im unë kam mësuar, se nuk duhet tu tregohesh të tjerëve se kush je. 
Edhe suksesin duhet ta mbash me autoritet!”
„Ne nuk jemi forevera vetëm këtu në këtë sallë, gjithkund duhet të perfaqsojmë këtë firmë. Unë gjithmonë jam 
diamant, të paktën këtë kërkoj. Mbasi nuk vlen asgjë një distiktiv, në qoftë se pas tij nuk je po ai njeri, ky do të 
jetë shembulli për të tjerët. Duaj të bëhesh dikushi dhe jo ai që ke diçka!. Bëhu njeri i tillë, me të cilin njerzit duan 
përzëmërsisht të lidhen, por mos harro: vetëm me atë mund të punosh, që e do edhe ti. Nuk mund të arrish të 
bëhesh i sukseshëm me këdo!”
Attila Gidófalvi si përshëndetje mbyllëse citon një mësim të Arnold Schwarzenegger : „Përqafo rregullat, mos dëgjo 
ata që të duan të keqen, përpuno veten, ki besim tek vetja, mos ki frikë nga falimenti dhe ktheji diçka publikut!” 

Përmbledhjen e ditës së dytë të Trainimit të diamantëve do ta lexoni në revistën tonë të muajit Gusht 



Në Trainimin e 
Diamantëve që 
do të zhvillohet 
në Tetor një nga 
lektorët e huaj të 
ftuar do të jetë 
Allan Pease. Ja disa 
pjesëza nga biseda 
me të dhe me 
bashkshorten e tij 
Barbara. 

AuTor liBrAsh, lekTor



„Buzëqeshja është 
pjesë e domosdoshme 
e bisedës, që dërgon 

sinjale të tilla në 
tru, që tregon se 

bashkbiseduesi nuk 
është i rrezikshëm 

dhe nuk përbën 
kurrfarë kërcënimi.”

Kontrolloje egon tënde në derë!

Shumicën e çifteve i dëmton lufta për pushtet, por tek çifti 
Pease kjo qëndron ndryshe. „Tek ne nuk ka të tillë luftë, unë bëj 
ç’të dua dhe Allan bën ç’të dojë. U desh ca kohë që të arrihej 
kjo, por kjo ishte një pjesë kritike e punës sonë” – thotë Barbara. 
Natyrisht kur jemi bashkë në skenë ndonjëhere ndodh edhe me 
ne që të ndeshemi me njeri tjetrin. „Kur ai ndodhet në skenë 
dhe 25 mijë vetë thonë: sa fantastik, atëhere nuk mendoj se 
duhet të isha unë atje, por më shumë më 
bën përshtypje dhe krenohem për të” – 
thotë zonja. 
„Merita 50% është asaja!” – thekson Allan 
duke qeshur.

Të dy shkëmbejnë rolet me njeri tjetrin. 
Sipas tyre, një nga gjërat më të rëndësishme 
në këtë biznes është besimi, kështu ai bëhet 
një sipërmarrje e rëndësishme dhe pa ego”. 
E ndjejmë veten shumë mirë në atë, për atë 
dhe ashtu siç e bëjmë” – vren Allan. „Ne jemi 
tifozët më të mëdhenj të njeri tjetrit.”

Vendimet e rëndësishme merrini 
gjithmonë së bashKu!

Kur punon bashkë me partnerin tënd në një 
biznes (pavarësisht, në se jeni bashkëshortë 
ose jo” vendimet nuk duhet marrë vetëm. Një gjë duhet kuptuar 
në vendimet më të rëndësishme. „Në qoftë se unë vendos 
diçka, dhe Allan-it i duket se unë po përpiqem ta orientoj atë 
në drejtim tjetër, atëhere kjo nuk sjell ndonjë gjë të mirë …” – 
mendon Barbara. 
Ndërsa gjëja e mirë, është ajo që në familjen Pease, rrallë ka 
kontradikta. Po kështu ka edhe një strategji të thjeshtë që 
duhet unifikuar: „Në qoftë se për diçka nuk biem dakort, le të 
përshkruajmë argumentat dhe kundër argumentat. Në qoftë se 
krijohet një gjendje si pati në shah, atëhere shtyjmë marrjen e 
vendimit, dhe për këtë biem dakort se ka nevojë për më shumë 
kohë për të vendosur” – thotë Barbara.

bëje çështje familjare!

Çdo lektor apo shkrimtar do të mund të bashkpunonte me 
partnerin e tij, qoftë bashkshort, bashkshorte, apo shok 
bashkjetese, por nuk është kështu. „Në biznes, shumë mund të 
të ndihmojë familja jote – mendon Allan i cili, deri tani ka shkuar 
në 66 vende të botës bashkë me bashkëshorten e tij. „Nuk ka 
arsye që mund të justifikohet, që bashkshorti ose bashkshortja 
të mos vijë me ty. „Kur të dy punojnë së bashku në biznes 

krijohet një mjedis pozitiv, dhe për fëmijët 
një mundësi e mirë të mësuari” 

Çifti Allan ka 6 fëmijë dhe 9 nipër e mbesa. 
Djali ynë 8 vjeç, Brandoni, tashmë ka qënë 
në 42 vende. Bella, më e vogla, është 5 
vjeçe, tashmë që të dy, do të zgjerojnë 
pak biznesin familjar. Kuptojnë thelbin  e 
shkëmbimit të valutave, blerjen me kartë 
krediti, dhe kanë mësuar shprehjet bazë të 
dhjetë gjuhëve të huaja, si psh „të lutem, 
tingjatjeta, ju faleminderit. barbara tashmë 
ka qënë prezent në një leksion të Brandonit. 
„Në qoftë se Allan ka ndonjë problem, 
atëhere dërgon djalin që të mbajë leksionit” 
– thotë ajo duke qeshur. „Brandon, tashmë 
e di ndryshimin ndërmjet komunikimit me 
gratë dhe komunikimit me burrat. E ka bërë 
zakon të lexojë librat tona.” 

Ndoshta më e rëndësishmja është ajo që njerzve nuk u mësojmë 
mënyrën e të biseduarit, por mënyrën si ti duan njerzit. 
„Jam shumë i lumtur me jetën time dhe e kënaqur me atë që 
bëj” – thotë Barbara. 
E vetmja mungesë e gjithë kësaj është bukuria femërore: „Nuk 
arrij të përqëndrohem” (Allan qesh me të madhe). Por ata 
partnerë, që arrijnë të punojnë së bashku, gjithmonë rezultati 
që ata arrijnë ia vlen. 

„Të flasësh për biznesin, ka qënë gjithmonë një gjë e mirë” – 
thekson Allan. Por sigurisht kur për të ke gjetur recetën e duhur.” 

Arti i të komuNikuAriT



Ferencné Tanács, mjeke natyraliste, senior menaxhere, që nga fillimi 
i punës të saj ka qënë e dhënë pas mënyrave alternative të kurimit 
dhe tek parandalimi i sëmundjeve.  Ajo tërheq vemendjen lidhur me 
mënyrën e jetesës dhe për rëndësinë e mardhënieve  bashkshortore: 
përvoja tregon se njerzit e nervozuar me njeri tjetrin flasin pak. Në 
klinikën e tyre të mjekësisë alternative, shumë here mjafton ti dëgjosh 
pacientët, dhe me atë i ndihmon shumë. Sëmundjet shpirtërore, apo 
sëmundjet që kanë të bëjnë me varësinë nga veset si “pirja e duhanit” , 
kërkojnë që të kenë vullnet që ti lënë këto vese. 

- 43 eksponante

- 18 leksione profesionale  në 360 minuta

- më tepër se 2000 të vizituar

- 2920 vetë morën pjesë në kuadrin e 

këtyre analizave

- në kontrollin mjekësor morën pjesë 74% 

gra dhe , 24% burra 

- të dy grupet treguan vlera mesatare mbi 

peshe, përmbajtje të lartë dhjamrash në 

trup dhe masë muskujsh mesatare. 

- për të dy sekset ishte karakteristikë 

niveli relativisht i lartë i stresit biologjik

- rreth tre çereku tyre vuan nga ndonjë 

problem i peshës mbi tabanin e këmbës

Dita e ShënDetit në Shifra:

Vazhdon përmbledhja e filluar në numerin e 
kaluar të revistës, për Ditën e IV-të të Shëndetit.



Dita e IV-të e Shëndetit

Erika Davis fizioterapiste, senior menaxhere, 
ka një përvojë 30 vjeçare në trajtimin 
e problemeve të shtyllës kurrizore. Në 
leksionin e vet ajo thekson rëndësinë  
gjimnastikës sistematike. Mbyllja në shtëpi 
dhe detyrat ditore nuk kompensojnë sportin, 
mbasi gjatë ushtrimit sportive kyçet lëvizin 
më shumë, muskujt kryejnë punë, dhe rritet 
numeri i rrahjeve të pulsit. Erika u bën thirrje 
atyre që e dëgjojnë, që tashmë të fillojnë 
një lloj gjimnastike, duke mbajtur parasysh 
rritjen e saj.

Dr. István Taraczközi,  kryetar i Shoqatës të 
Mjekësisë Alternative Hungareze, në temën e tij 
me titull “Kuroje veten nëpërmjet ushqimit”  na 
flet për konceptet tibetiane për sëmundjet. Ata 
i kërkojnë shkaqet e sëmundjes tek ushqimet, 
tek ndryshimet e stinëve të vitit,  tek mënyra e 
jetesës dhe tek problemet karmikus. Pra çështja e 
pare e kurimit ishte ndryshimi i dietës. Ekzistojnë 
një numer i pafund sistemesh ushqyerje, ku cila 
është më e përshtatshme, atë duhet ta vendosë 
individi, në bazë të përvojës personale. Megjithse 
sëmundjet mund të jenë të ngjashme, terapitë 
duhet të jepen sipas individit. 

Dr. Ottó Kertész  veteriner, menaxher, jep këshilla atyre që 
mbajnë kafshë shtëpiake, duke bërë një kalim imagjinar nëpër 
sistemin tretës të një qeni, që nga zgavra e gojës deri tek zorra e 
jashtëqitjes. Një sërë problemesh mund të lindin në kanalin e të 
ushqyeri, të cilat Ottó në praktikën e tij 30 vjeçare I ka ndeshur 
shumë here. Ndoshta edhe për këtë, për zgjidhjen e tyre kaloi 
tek zgjidhjet alternative.

1. Ferencné Tanács 2. Erika Davis, 3. Dr. István Taraczközi,  4. Dr. Ottó Kertész



Dr. Endre Seres  – kirurg, zafir menaxher, ndërmjet sfidave 
që përballon bota sot, përmend  mjedisin, ndotjen e ajrit dhe 
ndryshimet në ushqimet që përdorim sot, duke theksuar se 
duhet të fitojmë betejën kundrejt efekteve mjedisore negative. 
Edhe ai ka qënë skeptik për plotësuesit dietikë, por tani 
përvoja e ka bindur se ka ardhur koha ti kthehemi natyrës. 

Erika Fodor mjeke alternative, trajnuese pë jogën, na prezanton 
pesë praktika të jogës, të cilat mund të ndihmojnë në ruajtjen e 
shëndetit. Në fillim kjo praktikë për këdo mund të provohet tre 
here, pastaj me rutinën e duhur mund të përsëritet edhe njëzet e 
një here.

Në ditën e Shëndetit u prezantua show spektakolar 
me familjen e produkteve krejt të reja të kozmetikës 
zbukuruese “Flawless by Sonya” që me vajzat modele 
me fundet me thekë dhe të zbukuruara me fondatinat, 
të kuqtë e buzëve apo pudrat e syve sjellin frymën e 
Hawaii-t. 



1. Erika Fodor, 2. Dr. Endre Seres 3. dr. Ilona Juronics Varga 4. Dr. Anna Mária Nagy, 5. Attila Király, Lilla Király Tímár

Dr Ilona Juronics Vargáné pediatre, soaring 
menaxhere, si temë të leksionit të saj ka 
zgjedhur mbrojtjen e fëmijve nga sëmundjet. 
Në fillim të karierës së saj habitej në qoftë se 
ndeshte një fëmi me azmë, kurse sot mbas 
30 vjetësh në çdo 3 pacientë fëmij, njeri 
paraqitet në ambulance me këtë sëmundje. 
Dy mungesa kanë sot fëmijët: ushqimin trupor 
dhe shpirtëror, dhe të dyja mund tua japim ne 
prindërit. Ushqimi shpirtëror rrjedh nga dashuria 
dhe përkujdesja. Ushqimet cilësore, me lëndë 
ushqyese me vlerë dhe me lëndë minerale janë 
shumë të rëndësishme për çdo moshë, por në 
mënyrë të veçantë në periudhën e rritjes.

Dr. Mária Anna Nagy  farmaciste, ka si temë të sajën homeopatinë 
për arritjen e shëndetit, bukurisë, dhe harmonisë. Se çfarë dëshirojmë 
dhe çfarë mendimesh kemi kjo varet nga ne. Maria rreshton praktika 
të prekëshme për arritjen e harmonisë: fjetja herët dhe në mënyrë të 
rregullt, pirja e lëngjeve të duhura, ecja zbathur në natyrë, përtypja e 
mire e ushqimeve. “Të vendosim çfarë është më e rëndësishme për ne 
dhe asaj ti kushtojmë kohën dhe energjitë tona!” – na thotë ajo 

 Attila Király dhe Lila Timár Királyné, mmenaxherë, na 
zbërthejnë idetë e organizatës botërore të shëndetsisë (WHO) 
për ruajtjen e shëndetit në familje. Për arritjen e shëndetit 
shpirtëror, një mundësi e shkëlqyer është ndërtimi i rrjeteve, 
mbasi është një faktor që rrit vetbesimin dhe vetrespektin 
për arritjen e suksesit. Shembullin e prindërve e ndjekin edhe 
fëmijët, mbasi është e rëndësishme që të të shikojnë një 
shembull pozitiv, sepse  duhet larguar mungesa e besimit në 
vetvete që është karakteristike tek fëmijët e sotëm. 
Mirëqënien sociale e përcakton koha e kaluar në mënyrë cilë-
sore me familjen, që tashmë edhe  familja nga Pecsi, tre vjet 
mbas lidhjes me Foreverin, bëjnë atë jetën familjare që kishin 
endërruar  kur ishin të rinj. 

Dita e Shëndetit do të organizohet përsëri në Maj 2014! 
Eksponantet mund të regjistrohen që tani! 



Tashmë për të tridhjet e gjashtin vit, Foreveri çdo ditë na përforcon bindjen se jemi në vendin 
më të mirë. Rex Maughan, themeluesi dhe pronari i firmës, presidenti Gregg Maughan, 
zëvendës presidenti i FLP për Europën, Aidan O’Hare, si dhe i gjithë stafi i drejtorisë, bashkë me 
drejtorët rajonalë dhe kanë punuar me angazhim e vetëdije për misonin e tyre, që gjithmonë 
të jemi ndërmjet më të mirëve dhe vazhdimisht të shkëlqyer. 

Dhe ska si të jetë ndryshe. Mbas 5 vjetëve punë të suksesshme, 
Magazina Qëndrore e Distribucionit për Europën „Forever Direct”, u 
çvendos në një godinë të re dhe më të madhe. Si një anije flamurtare 

e Forever Living Products me sipërfaqen e saj prej 18.000 m2, tani ajo përbën 
një bazë furnizimin për 95 vende të Europës dhe Afrikës. 

Vendosja e saj është e përsosur, afër porteve, aeroporteve dhe autostradave 
me rëndësi strategjike. Përveç si qendër për furnizimin e vendeve të Europës 
dhe të Afrikës, tashmë ajo do të shërbejë edhe si një qendër e shitjes direkte 
të produkteve. 
Hapja ceremoniale u bë më 17 Maj 2013, ku drejtues i programit ishte Drejtori 
i Menaxhimit të „Forever Direct”, Martin Zegers. Për rëndësinë e aktivitetit 
flet edhe ajo që në të ishin prezent gati i gjithë stafi drejtues i Foreverit, 
ku me kënaqsi dhe krenari shprehën falnderimin e tyre , themeluesi dhe 
pronari i firmës Rex Maughan, presidenti Gregg Maughan, Garin Breinholt, 
Gary Shreeve dhe Aidan O’Hare (përkatësisht zëvendës presidenta për 
Amerikën e Jugut, Afrikën dhe Europën). Pjesmarrësit dëgjuan paraprakisht 
leksionet e Navaz Ghaswala (Zëvendës presidente e përgjithshme) dhe të 
Steve Hatchett (Drejtor i Aloe Vera of Amerika). Ndërsa Rex Maughan dhe 
Gregg Maughan folën plotë forcë, energji dhe entusizëm për aktivitetin e firmës, për fillimet dhe periudhën që parapriu hapjen 
e qëndrës „Forever Direct”. 
Një firmë MLM e bëjnë të madhe, drejtuesit, produktet dhe plani i marketingut, prandaj edhe Foreveri është ngritur lart mbi 
firma të tjera, sepse këto i ka të gjitha të shkëlqyera, por janë edhe bashkpunëtorët distributorë që Foreverin e bëjnë vërtet të 
madhe. 
I dërguarai ambasadës amerikane, i ngarkuari lokal i Dhomës të Tregëtisë Amerikane (AmCham) dhe Kryetari i Bashkisë  
përshëndetën aktivitetin me fjalët më të mira, shprehë falnderimin e tyre për bashkëpunimin dhe theksuan forcën dhe rëndësinë 
e prezencës ekonomike amerikane dhe europiane në Europë si dhe treguan sa faktor i rëndësishëm lëvizës ekonomik është 
Foreveri edhe në kontinentin tonë. Në aktivitet ishin gjithashtu prezent një numer partnerësh, miqsh dhe përfaqsues të shtypit.
Të nesërmen në kuadrin e një Dite Suksesi historike u bë hapja për publikun. Takimi u organizua në sallonin e distribucionit, 
të përshtatur me një skenë dhe sallën e spektatorëve, të kompletuar me bokset zanore dhe teknikën tjetër, zunë vend 2500 
distributorë, që kishin ardhur nga të gjitha anët e Europës. Baza e fuqishme e magazinave dhe e zyrave, që u përgjigjen 
standarteve amerikane dhe europiane, të kompletuara me zhvillimet teknike më moderne, duke patur parasysh jo vetëm 
kërkesat profesionale, praktike, por edhe ato estetik eme dizajne të brëndshme të veçanta sipas shijes të Foreverit. 
Kompleksi është një kryevepër, që i përgjigjet nivelit dhe kërkesave të bashkpunëtorëve dhe përforcon ndjenjat që burojnë 
prej tyre se këtu jemi në vendin e duhur. 



Falnderojmë për magazinat e reja „Forever Direct” që krijojnë një 
mundësi të re për biznesin e Foreverit. Përpara Forevere! 

Zsuzsa Lenkey - menaxhere



Falë planit të shkëlqyer të marketingut të Forever living products, çdo vit dalin sFida të 
reja që ia vlen ti realizosh. edhe më parë në sipërmarrjet e mia kam punuar Fort përgjithshka, 
por një vlerësim të tillë, si ky që provova këtë vit në Forever nuk kisha patur kurrë.

„Faleminderit se përFitova shumë”



Bashkë me disa rrjetndërtues 
të shkëlqyer hungarezë 
munda të bëhem pjesmarrës 

dhe të përfaqsohem në Takimin 
e Parë të Menaxherëve „Eagle” në 
Sardenjë. Ishte një nder i madh 
të merrje pjesë në këtë takim 
ndërkombtar me drejtues të tillë për 
të cilët edhe deri tani kisha parë dhe 
mësuar prej tyre. Qysh në aeroport, ku 
e takuam me menaxherët e tjerë „Eagle”, 
u ndie atmosfera e jetës në Forever. Péter Lenkey, drejtor i 
menaxhimit të firmës sonë na takoi në aeroportin e Budapestit 
grupin tonë të vogël. Gjatë tranzitit në aeroportin e Romës u 
takuam me një pjesë të skuadrës të Kazakhistanit. U gëzuam 
shumë dhe filluam të bënim foto me ta, që këtu atmosfera arriti 
kulmin. Ishte një ndjenjë e veçantë që të takoheshe në një vend 
të huaj me njerëz të tillë, që përfaqsojnë ndjenjat e të jetuarit 
në Forever. Prej këtej udhëtuam për në ishullin e Sardenjës, në 
qytetin e Cagliari, ku me autobus na çuan në hotelin me 5 yje 
Forte Village. Në hotel tashmë na prisnin fytyra të njohura duke 
na përshëndetur me një gotë pije. Pas zënies të dhomave, pamë 
mundësitë e ofruara nga ky hotel. Para nesh hapej një mjedis 
i mrekullueshëm, një pamje vërtet prrallore. Papagajt dhe 
flamingot rrinin lirshëm në këto mjedise: sikur të kishin rënë në 
pyllin e lashtë të tyre. Pamë pishinat, qendrat sportive, bregun 
e plazhit dhe gjithë resorantet. Këtu u takuam dhe u njohëm 
edhe me grupet e ardhur nga vendet e tjera. Pas darke kaluam 
një mbrëmje shumë të ngrohtë me grupin sllovak. Të nesërmen 
filloi trainimi, që na dha shumë të gjithëve. Që në mëngjes na 
prisnin tek porta Rex dhe Gregg Maughan si dhe Aidan O’Hare. U 
gëzuam, përqafuam njeri tjetrin, shkëmbyen biseda të shkurtëra 
dhe bënë foto me ne. Ishte kënaqsi e veçantë ti takoje nga afër! 
Isha i lumtur që munda të jem pjesë e një grupi të tillë miqsh të 
ngushtë të Foreverit. Katër vjet më parë , kur fillova të ndërtoj 
biznesin tim, pikërisht këto gjera më motivuan. 

Miklós Berkics dhe Attila Gidófalvi, anëtar 
të Global Leadership Team na pritën 
ngrohtë dhe na ndihmuan për gjithshka. 
Ditën e parë të trainimit rrjetndërtues të 
shkëlqyer, menaxherë diamantë na folën 
për përvojën  e tyre duke na dhënë një 
informacion shumë të rëndësishëm. 
Dita e parë u mbyll me bisedën e 
Gregg, për të cilën besoj se pati ndikim 

në zemrën e gjithkujt. Edhe programet e lira 
ishin të mrekullueshme, ku secili mund të përzgjidhte sipas qejfit. 
Ndërsa në mbremje kishim darkë argëtimi! 
Ditën e dytë të qënien tonë këtu e kurorëzoi trainimi. Rex i 
bëri takimit një mbyllje të tillë, që gjithkujt i la një përshtypje 
fantastike. Mbasdite morëm pjesë në një trainim të mbyllur të 
drejtuar nga Attila dhe Miklós. Mësuam shumë dhe përvoja jonë 
gjatë këtyre pak ditëve do të kishte qënë e varfër, në qoftë se nuk 
do të kishim dëgjuar leksionet e diamant menaxherëve. 
Darka ceremoniale e mbylljes u zhvillua pranë bregut ranor. 
FLP sivjet festoi 35 vjetorin, prandaj dhe patëm një tortë të 
mrekullueshme me disa kate, që u pasua me fishekzjarre 
sensacionalë. Ndërsa pas kësaj takimi vazhdoi deri në mesnatë 
me vallzime në bregun me rërë dhe nën dritën e hënës. 
Të nesërmen paradite, shetitëm edhe një herë bregdetin, folëm 
gjatë me njeri tjetrin dhe na erdhi keq që dalngadalë po na vinte 
çasti i largimit për në atdhe.  I premtova Péter Lenkey, se prej 
këtej do të paguaj pushimet e mija, sepse nuk të krahasuar një 
përshtypje më e mirë dhe më e madhe se të udhëtosh kështu. 
U kthyem për në atdhe përmes Romës, ku patë pak kohë të 
vizitonim pak qytetin. Natën mbrritëm në Hungari pak të lodhur, 
por shumë të lumtur. 
Faleminderit që munda të merrja pjesë në këtë takim, faleminderit 
sepse përfitova shumë, faleminderit skuadrës time dhe sponsores 
time Edit Móricz, faleminderit Rex-it që endërron gjëra të tilla, 
dhe që në këto endërra të mund të mirrja pjesë edhe unë. 

    Anikó Kardos
Menaxher Senior Eagle

Mos harroni: 
 

Eagle Manager retreat i 

ardhshëm do të jetë nga 24-

29 shtator 2014 në Lake 

Tahoe, nevada, shBa



ShpreSojmë, që ditët e 

ftohta i kemi lënë me të 

vërtetë mbrapa. opatija i 

priti baShkëpuntorët tanë 

me ditë me diell. u mblodhëm 

Së baShku në Sallën e madhe 

dhe të mrekullueShme të 

adriatic hotel.

18 maj 2013

D
rejtuesja e programit ishte Andrea Žantev eagle menaxhere - inxhinjere e trafikut detar. Në thellësi të shpirtit është sportiste 

dhe tifoze e madhe e natyrës. Se përse zgjodhi Foreverin pas dhjetë vjet përdorimi të produkteve si vend të ri pune? Andrean 

përveç cilësis me të vërtetë të jashtzakonshme të produkteve e motivoi përparimi i dy çifteve. Njohu, se si njëherësh mund të 

punosh dhe të shijosh lirinë, pavarsinë. Nga një biznes i vogël përparoi drejt të madhit: mësoi shumë, dëgjoi sponsorin, ndryshoi, dhe 

vetëm tani shikon, se për sa më shumë gjëra ka aftësi, nga çfarë e kishte menduar në fillim. Në çdo vit vendos para vetes objektiva 

më të mëdha.

Drejtori rajonal dr. László Molnár bën prezantimin e produkteve të reja, duke theksuar paletin e ri të kozmetikës. Është lajm i mirë, 

që tashmë antarët e familjes së kozmetikës mund të blihen. Një lavdërim i madh ju përket distributorëve kroatë, të cilët me punën e 

tyre mundën ta rrisnin xhiron në kohë të vështira.

Është diçka e mirë dhe e që të të qëndrosh përpara një zyre të tillë, që nga muaji në muaj sjell kualifikime të reja! Disa nga 

bashkpuntorët tanë sapo janë kthyer nga Hawaii, ndërkohë që të tjerët udhëtojnë për në Sardenjë. Programet stimuluese qëndrojnë 

para nesh, ato vetëm duhen realizuar, pastaj mund të shijojmë shoqërinë e drejtuesve dhe të distributorëve më të suksesshëm. 

Më të suksesshmit - menaxherët - shpresojmë - që tani po pregatiten për fundjavën e paharrueshme të Istrias, të mbushur me 

mësime dhe argëtime. Holiday Rally në Opatij nuk është shumë larg. Është akoma e mundshme për tu kualifikuar në këtë mundësi të 

shkëlqyer mësimi dhe argëtimi! Dr. László Molnár foli me krenari për hapjen e objektit të ri hollandez në 18 maj, të magazinës së re 

qendrore Forever Direct. Në hapjen dhe festivitetin e madh morrën pjesë të gjithë drejtuesit, nën udhëheqjen e Rex Maughanit.

Dr. Alena Buretić-Tomljanović, është pedagoge në Universitetin e Mjeksisë së Rijekës në Institutin e Biomedicinës. I shoqi, 

dr. Draško Tomljanović është konsulent mjeksor i FLP-s. Alena është autore e më shumë se tridhjetë punimeve shkencore dhe 



profesionale. Titulli i leksionit është: "Omega-3, po apo jo?" Në leksionin profesional ja doli mbanë të tregojë, që Omega-3 është 

me rëndësi jetike për trupin tonë, zemrën, kyçet, për anën e shëndetit shpirtëror dhe shëndetin e lëkurës.

Ivan Lesinger që nga mosha 12 vjeçare merret me bimët medicinale. Ndërkohë gjatë përfundimit të Universitetit të Shkencave 

të Natyrës të Zagrebit, morri si studim të veçantë edhe trajnimin e Shoqatës së Bimëve Medicinale, dhe që nga 2003-shi jep 

mësim në Universitetin e Mjeksisë së Rijekës. Është autor i një numri librash. Gjatë viteve futi në punën e tij edhe aloe verën. 

Titulli i leksionit të tij është: "Aloe vera dhe unë - dy miq të mirë". Nga leksioni fantastik mësuam shumë për historinë e kësaj 

bime, për efektshmërinë e mekanizmit të saj dhe mënyrat e përdorimit.

Më pas vazhdoi interpretimi i antareve të duetit pop kroat një nga më të suksesshmit për vitet 80 Denis&Denis. Shijuam zërin e 

mrekullueshëm dhe imazhin origjinal, shumë vetë u ngritën edhe në kërcim.

Dubravka Čalušić  është shtëpiake dhe menaxhere. Bashkë me të shoqin punojnë në Forever që nga 2001. Bashkëshorti, 

Ante përdor të gjitha produktet e Foreverit. Ai thotë për veten, se pa produktet ndryshe do të ishte cilësia e jetës. Dubravka 

është mamaja e gjashtë fëmijve dhe gjyshja e nëntë nipërve e mbesave. Krahas detyrave të shumta, u bë menaxhere për një 

vit e gjysëm. Ndonëse vjen nga një krahinë, ku varfëria është e madhe dhe ka pak para, prapë shumë persona duke ndjekur 

rekomandimet e saj i blejnë produktet. Ky tani është një rast ideal - e shpjegon Dubravka.

Tregon, se si filloi, me çfarë vështirësish u takua, se si dha provimin në moshën pesëdhjet e tre vjeçare për marrjen e patentës, 

që të arrijë në kohë në të gjitha prezantimet, se si e befasuan bonuset dhe se si i stimuluan njerëzit për të ecur përpara. 

Objektivi i saj është që të arrijë deri në fund të periudhës së kualifikimit për Holiday Rally pozicionin e senior menaxheres. Jemi 

të sigurt që do t'ja dali me sukses!

Lektori i rradhës erdhi nga Velika Gorica. Sipas fjalëve të Danijel Štajdohar ai ka punuar shumë gjatë gjithë jetës. Për atë nuk 

është e huaj sipërmarrja private, e shoqja ka një sallon parukerie, ndërsa ai është drejtues i fluturimeve. Ndonëse në vend 

tjetër nuk mundi të ndërtoj biznes të madh, kur u njoh me Foreverin, u nis me energji të mëdha me atë vendim, që të bëhet 

sa më parë menaxher dhe të zgjeroi biznesin në të gjithë botën. Seriozitetin e vërtetojnë edhe rezultatet e tij. Këtë vit filloi 

punën, dhe u bë supervizor gjatë periudhës parapërgatitore të kësaj Dite Suksesi, në muajin e fundit u bë assistant menaxher, 

dhe së shpejti do të jetë menaxher. Nga vetë ai e dimë, se si duhet 

përparuar nga muaji në muaj në interes të suksesit. Dhe që të 

gjithë këtë ta bëj realitet, Danijeli ka një mënyrë të vetën: vendos 

objektiva, flet me njerëz, përvetëson lëndën mësimore, mëson 

çdo gjë për produktet, për planin e marketingut, për të qënë 100% 

konsumator dhe për të mos nënvleftësuar aftësitë tona njohëse. 

"Nëse do të tregojmë shembullin tonë, atëhere nuk ka nevojë të 

krijojmë rregulla." - thotë ai.



 Kualifikimi i bashkpuntorëve tanë më të suksesshëm ishte jashtzakonisht solemn. Në podium të kualifikuarit, sponsorat e tyre, bashkpuntorët 

e tyre ndrronin njëri-tjetrin - secili uronte secilin. Fotografime, mirënjohje, premtime, dy-tre pika lot gëzimi. Urojmë të kualifikuarit dhe grupet e 

tyre!

Sanja Balen, është ekonomiste, mësuese në një shkollë të mesme ekonomike, ku jep disa lëndë të zanatit, midis të tjerave edhe njohuri mbi 

sipërmarrjet. I pëlqen shumë numrat, të cilat e kanë ndihmuar me siguri në ecjen përpara. Dhe si u fut në Forever duke qënë mësuese? Me 

nënën e një prej nxënësve me kalimin e kohës u miqësua aq shumë, sa Sonja së fundi u bë bashkpuntorja e saj në Forever. Në Forever ka 

demonstruar gjithmonë vendosmëri të madhe dhe aftësi për punë. Ka vendosmëri, dhe është një nga ato të paktët, që pas dy vjet lënie ia doli 

mbanë që nga assistant menaxhere të bëhet menaxhere. Që çfarë kërkon e gjithë kjo? Për këtë foli në leksionin e saj.

Boris Vlastelić është i martuar, ka një djalë dhe është gjyshi i dy nipërve. Që në moshë rinore ka qënë i gatshëm për të punuar shumë, por tregoi 

edhe atë: që ka aftësi për ndrrime të mprehta që ai dhe familja e tij të kenë shanse më të mira. Ishte detar, sipërmarrës privat, së fundi u dashurua 

me Foreverin. Pas gjysëm viti punë u bë menaxher. Nga leksioni i tij i thjeshtë, me zemër të hapur dhe i sinqertë mundëm të mësojmë, përse dhe 

kur vendosi pranë Foreverit. Borisi na mëson: kurrë nuk është vonë për të filluar, me ndihmën dhe përkrahjen e sponsorit mund të ndryshosh 

jetën tënde dhe të familjes tënde.

Jadranka dhe Nenad Pavletić janë besnik të Foreverit që nga 1999. Përpara tij nuk kanë punuar kurrë në MLM. Jadranka ishte ajo, që filloi dhe 

ishte e gatshme për të mësuar. Lexoi shumë libra, morri pjesë në shumë trajnime. Në fillim punoi vetë, më pas u lidh me të edhe i shoqi. Sot janë 

senior menaxherë, fitues të programit për makinën, të tretët në rajon për pikët e jo menaxherit duke llogaritur edhe pikët e tyre. 2012 ishte vit 

jashtzakonisht i suksesshëm për ata, midis të tjerave u kualifikuan për në Global Rally. Në leksionin e tyre duke përdorur dramaturgjinë e duhur, 

formuluan udhëtimin fantastik të Hawaiit. Ata bashkpuntorë që për dy muaj të njëpasnjëshëm realizuan dy pikë, morrën distinktivët e parë. 

Shpresojmë, që leksionet e sotme dhe njohja me më të mirët do ti stimulojnë ata, që të marrin sa më shpejt distinktiva më të ndritura. Ju urojmë 

atyre, që në Ditën e Suksesit të rradhës, të qendrojnë në skenë si të kualifikuar.

Ferencné Tanács dhe Ferenc Tanács senior menaxherë në fillim nuk donin të ndërtonin rrjetin. Por m.q.s. kurrë nuk jua lëshuan duart 

bashkpuntorëve të tyre, më tej janë njerëz të tillë, që nuk ju shmangen problemeve, por i zgjidhin ato, nuk kanë frikë të marrin vendime - e 

mësuan mësimin dhe sot prandaj janë këtu, që të ndajnë me ne eksperiencën e tyre të pasur. Vjet kanë qënë top distributorë të rajonit duke 

u nisur nga pikët e tyre dhe të jo menaxherit. Me leksionin e tyre na mësuan: se me çfarë problemesh mund të ndeshemi gjatë sfidës, më tej 

çfarë duhet të bëjmë "me njerëzit e vështirë". Sekretet se si mund të bëhesh i suksesshëm i transmetuan pa egoizëm. Këshilla e tyre është kjo: 

"Përfundojeni këtë punë në çift, dhe edhe bashkpuntorët tuaj nxitini, që të punojnë si çift! Ky është biznes familjarë, dhe nëse punojmë së 

bashku, edhe rezultatet do të jenë më të mira."

Falenderime për të gjithë ata, që me pranin e tyre e bënë më festive Ditën tonë të Suksesit. Ju urojmë shumë sukses në punën tuaj!

Dita e Suksesit që do të pasojë, do të jetë në festën e 14 vjetorit të ditëlindjes së FLP-s së Kroacisë në 19 tetor 2013. Vendngjarja do të jetë 

po ajo - Hotel Adriatic, Opatijë.

                       
                       

                       
                       

                       
                       

                       
  Dr. László Molnár, Drejtori rajonal i FLP Kroaci



6. Bonusi i Drejtuesit (BD)
6.05 (b) Një menaxher i pranuar që ka humbur të drejtën për bonus 
drejtuesi, mund ta rifitojë këtë të drejtë duke plotësuar kërkesat e 
mëposhtëme:
1) Të realizojë një totale prej 12 pikësh presonale dhe jo-menaxheriale 
brënda vendit çdo muaj për një periudhë 3 muaj radhazi. (edhe sikur të 
mos ketë menaxher në linjën e poshtme) 
 
8.04  statusi eagle Menaxher:
(a) Statusi Eagle Menaxher fitohet dhe rinovohet çdo vit duke plotësuar 
kërkesat e mëposhtme gjatë periudhës të kualifikimit që zgjat nga Maji 
deri në Prill, pas kualifikimit si menaxher i pranuar:
 1) Të jetë aktiv dhe të jetë i kualifikuar për Bonusin e 
Drejtuesit për çdo muaj. (edhe sikur të mos ketë menaxher në linjën e 
poshtme)

11 CHAirMAn’s Bonus

11.01 (a) Kërkesat bazë për çdo nivel 
 2) Gjatë periudhës së dhënë duhet të jetë i kualifikuar për 
Bonusin e Drejtuesit për çdo muaj (edhe sikur të mos ketë menaxher 
në linjën e poshtme ) ose në qoftë se kualifikohet Menaxher i Nohur  
gjatë periudhës së dhënë, pas kësaj çdo muaj duhet të kualifikohet  për 
Bonusin e Drejtuesit (edhe sikur të mos ketë menaxher në linjën e poshtme) 

4) Të drejtën përfundimtare për pjesmarrje në Programin e Chairman’s Bonus 
e jep Komisioni Ekzektutiv duke patur parasysh çdo dispozitë të Politikës të 
Biznesit, duke përfshirë, por jo vetëm, dispozitat e paragrafit 16.02 të Politikës 
të Biznesit. 

Menaxherët e nivelit të, i-rë, ii-të dhe të iii-të të Chairman’s 
Bonus: 
 Në qoftë se një distributor arrin Nivelin e Menaxherit gjatë 
periudhës të kualifikimit, çdo distributor të ri që e ka sponsorizuar në muajin e 
fundit të ngjitjes, pikët e tij llogariten si pikë të reja për periudhën e kualifikimit 
për  Chairman’s Bonus.
[shënim i redaksisë:kushtet e përshkruara në paragrafin e mësipërm 
plotësojnë listën e kushteve për të tre nivelet që lidhen me sigurimin e nivelit të 
Menaxherit të Chairman’Bonus.]

18.02 të drejtat ligjore të distributorit pas vdekjes të tij
 5) E drejta e njohjes të distributorit të trashëguar brënda 
Planit të Marketingut  të Kompanisë kufizohet në njohjen jo më lart  se 
niveli i Menaxherit. Megjithatë bonuset do të paguhen në të njetin nivel 
dhe me ato kërkesa që kishte për të ndjerin. Të gjithë Menaxherët e 
Sponsorizuar që i përkasin Distribucionit, do të riklasifikohen si Menaxher të 
Trashëguar, që më vonë të kualifikohen si Menaxher i Sponsorizuar sikurse 
përshkruhet në Paragrafin 5.04(e). Pozicioni i distribucionit poshtë nivelit të 
Menaxherit do të trashëgohet në atë nivel

Amendime të politikës ndërkombtAre të biznesit

„Forca e Foreverit qëndron 
tek Forca e dashurisë”

Gjatë zhvillimit të Trainimit të II-të Të Diamantëve nën kujdesin 
e Miklós Berkics, Hungaria luftonte me përmbytjen nga shirat, 
Danubi arriti në Budapest nivelin më të lartë historik. Forca 
të mbrojtjes nga katastrofat, ushtarë e  civila, përforconin ditë 
e natë digat penguese. Punën e tyre plot sakrifica e ndihmuan 
edhe pjesmarrësit në trainim me donacionet e mëposhtme: 

Donacionet e mbledhura ia dorëzoi Drejtorisë të Mbrojtjes nga 
Katastrofat, në bazën e stërvitjes të saj në Budapest, vetë Drejtori 
i Përgjithshëm i FLP të Hungarisë Dr. Sándor Milesz.

Ujë mineral Sirona 3978 copë
Pije energjike FAB  580 copë
Pije energjike FAB X  312 copë
Dizifentant duarsh Forever Hand Sanitizer  1235 copë
Çokollata Fast Break 1743 copë
Detergjent Forever Aloe MPD2X 99 copë
Aloe First 12 copë
Aloe Sunscreen 30 copë



Drejtues të programit ishin Dr. Dušanka 
Tumbas, dhe sponsori saj Siniša 
Blašković – senior menaxherë. Të dy janë 

shembull i gjallë i punës në grup dhe i ndjekjes me 
këmbëngulje të planit të marketingut, por ajo që është më e rëndësishme: 
ata janë FOREVERA, domethënë miq të përjetshëm! Ju faleminderit atyre 
që e bënë të paharrueshëm këtë festim jubilar. 
Drejtuesi i FLP Serbi, Dr. Branislav Rajić na tregoi me fakte se vetëm 
cilësia mund të mbetet kaq gjatë në botë, si dhe për atë që në Hungari dhe 
rajonin që ajo mbulon synohet që nga firma të marrim gjithshka është e 
mundur. Pikërisht kjo ka qënë për 35 vjet në Forever, dhe këto rezultate 
vazhdojnë edhe sot!
Foreveri është globalizuar, në vend të takimeve të veçanta kontinentale, 
tani zhvillohet takimi i përmasave botërore Forever Global Rally, që sivjet u 
zhvillua në parajsën e ishujve Hawaii. Atmosferën e paharrueshme të këtij 
Global Rally na i sollën Miloš Janović – senior menaxher, Boško Buruš - 
zafír menaxher dhe Stevan Lomjanski – diamant menaxher. Takohemi në 
Londër në Global Rally-n e ardhshëm!

Beograd,  19.05.2013.

Në mbarë botëN sivjet festohet 35 vjetori i firmës forever. jemi 

kreNar, që muNdëm të jemi pjesë e Një firme të tillë të fuqishme 

e globale. ishte këNaqsi që edhe dita e suksesit Në beograd 

përkoNte me këtë Ngjarje të shëNuar. 



Parakusht për një ecuri të sukseshme të biznesit janë produktet cilësore. Dhe për këtë 
na flasin distributorët që përdorin përditë produktet e FLP, si dhe mjekët me përvojën 
e siguruar gjatë punës së tyre. Faleminderit Dr. Marija Rakrovićit, mjekes së parë në 
Europë si zafir menaxhere, për punën e përkushtuar shumëvjeçare!
Nga podiumi i Shtëpisë të Sindikatave, falnderuam supervizorët e asistent 
menaxherët e sapo kualifikuar, si dhe menaxherët Ildikó dhe Rudolf Molnár. Ky çift 
ndoqi me disiplinë rregullat e biznesit MLM dhe si rezultat i punës të skuadrës së tyre 
arritën nivelin e menaxherit, ndërkohë që plotësuan një numer programesh stimulues 
të firmës. Kjo është garanci e asaj, se si mund të shfrytëzohen të gjitha mundësitë e 
ofruara bujarisht nga firma Forever!
FLP e Serbisë mori pjesë në Forever Global Dance – në projektin e valleve mbarë 
botërore të Foreverit. Nga kjo mundëm të shikonim koreografinë e një grupi të 
distributorëve të Serbisë si dhe nga grupi valleve Simyonov të Beogradit. Pas kësaj 
skena e Beogradit u mbush me një energji të paparë kur u shfaqën pjestarët e grupit 
të valleve USB të Nishit. Me akrobacitë e rrezikshme na bënë të na ndalej frymëmarrja, 
por nëpërmjet kësaj kuptuam se nëpërmjet praktikës, rezistencës dhe përkushtimit 
mund të arrish atje ku dëshiron, në majat më të larta. 
Distributorët më të sukseshëm, u kualifikuan për Klubin e Conquistadorëve  si dhe 
60+CC, sepse këto kushte i plotësuan mbi 60 vetë. Vënd takimi i Holiday Rally për 



bashkpunëtorët tanë që kanë avanxuar të paktën një nivel menaxhimi, për sivjet do të jetë perla e 
Istrias, Opatija.
Kemi lindur pa „Udhëzues përdorimi”, domethënë duhet të luftojmë dhe përpiqemi vetë për ecurinë 
tonë në jetë. Duhet të jemi gati për të investuar punë dhe përpjekje, të përcaktojmë objektivat dhe 
interesat tona. „Në vend që të shihemi të habitur para pasqyrës, duhet të shikojmë matanë xhamit 
mbrojtës të mjetit tonë” – na thotë Dr. Nikola Čanak, trainues, terapist dhe motivues.
Hapi i parë serioz në FLP është ai i asistent supervizorit. Kjo tregon se ke kuptuar çfarë është distributori, 
se ke energjinë, cilësitë dhe një farë shkalle përgjegjsie për të udhëhequr një grup bashkpunëtorësh. 
Faleminderit shqiponjave të reja! 
Më e sukseshmja e Serbisë, akoma shfrytëzon çdo rast për të mësuar, ngado që të vijë. Një kapitull të ri 
hapi Global Rally edhe në karierën e sukseshme të diamant menaxheres Veronika Lomjanski. Objektiva 
të qarta, vullnet i fortë, kutia familjare Touch of Forever… dhe punë, punë dhe vetëm punë. „Përhapni  
energjinë pozitive ndërmjet bashkëpunëtorëve dhe konsumatorëve – na thotë Veronika. Ua mësoni 
edhe të tjerëve ato që dini vetë, dhe suksesin e keni të garantuar!” 

Dita e ardhshme e Suksesit do të zhvillohet në Beograd më 29.9.2013. 
.

Dr. Branislav Rajić,
Drejtor Rajonal i FLP Serbi 



Drejtues i programit ishte Muamer Suljević. Prej tij buron 
energji pozitive, dashuria për punën, si dhe qëllimi që 
të gjithë ata që janë prezentë të njihen me parimet e 

funksionimit të Foreverit. Faleminderit për fjalët e zgjedhura 
, duke i uruar suksese më të mëdha në jetën personale dhe në 
punën me FLP.
Traditë, besim, cilësi: këto fjalë dëgjojmë sistematikisht, 
megjithatë në kundërshtim me premtimet boshe, realiteti i 
FLP qëndron pas këtyre fjalëve. Misioni i diktuar për miliona 
bashkpunëtorë dhe blerës të kënaqur, produktet cilësore, 
mënyra e jetës së shëndetshme si dhe përkushtimi i tyre pa 
egoizëm  për të tjerët: kjo e dallon Foreverin nga firmat e tjera – 
na jep si mesazh Dr Branislav Rajić, drejtues i FLP të Serbisë.
Produktet e FLP japin një ndihmë serioze për arritjen e një 
mënyre jetese më të mirë, mbasi përmbajnë elementë biologjikë 
aktivë. Një pjesë të vogël të efekteve të këtyre produkteve në 
organizmin e njeriut na i prezanton Dr. Marija Ratković, zafir 
menaxhere e  Forever Living Products.
Treguesi më i mirë i efektit të këtyre 
produkteve janë blerësit e kënaqur. Për 
përdorimin e tyre të përditshëm, patëm 
rastin të dëgjonim një përmbledhje 
të sinqertë dhe për tu mbajtur mend 
edhe nga Dr. Nevekna Laban – mjeke 
konsulente zyrtare e FLP të Malit të Zi. 
Për „dashurinë” midis joga-s dhe aloe 
vera-s na flet asistent menaxheri 
Rajko Radulović. Me dëshmira të 
gjalla, ai është i parimit: „Në qoftë 
se i përvishem diçkaje, atë e çoj me 
përkushtimin maksimal deri në fund.” 
Në detin e justifikimeve të jo-ve dhe 
po-ve, Rajko ka gjetur kombinimin 
fitues: se si mund të lidhë FLP dhe 
Aloen me fusha të tjera të jetës. 
„Vetëm dembelat janë të bindur se ky 
biznes nuk është pë ta!” – shprehet ai.

Pavarsia financiare fillon me plotësimin sistematik të 4 pikëve. 
Kjo është abeceja e FLP, parimi dhe ligji bazë, që duhet ta 
njohë gjithsecili, sepse ky është guri themeltar gjenial i planit 
të marketingut. Pensionistja më aktive e Foreverit është Marija 
Nakić - senior menaxhere. Sipas saj sistemi bazohet në kujdesin 
për të patur një masë të madhe blerësish, dhe vetëm atëhere të 
jep shumë, kur jemi gati ti thyejmë disa kufizime.
Motivimi është forca lëvizëse e brendshme, në luftën kundër 
xhepit dhe llogarive bankare bosh. Forca kryesore lëvizëse është 
vullneti i fortë, ndërsa njeriu gjykohet nga ajo sa ka arritur nga ajo 
që vërtet ka dashur shumë. Milena Petrović - soaring menaxhere 
na prezanton me detaje se si mund të fitohet paraja në biznesin 
e FLP. 

    Dr. Branislav Rajić,
Drejtor Rajonal i  Forever Living Products Serbi

25. 05. 2013

Trainimi i Podgoricës me Temën „diTëT e aloe 

Vera-s, i zhVilluar më 25 maj Përkoi me serinë e 

TrainimeVe Të organizuara me rasTin e 35 VjeToriT 

Të krijimiT Të ForeVer liVing ProducTs. 

Ditët e Aloe Vera-s 
në Podgoricë



Shikoni përpara veteS, Se Si 
një aSSiStent SuperviSor i 
Sapo kualifikuar ekuilibron 
në biçikletë një kuti touch 
dhe këShtu niSet nga 
gödöllőja për peSt, që  të 
ndërtoi bizneSin? do të 
mendonim, që njëherë do 
të bëjë karrierë të madhe 
në forever me ndihmën 
e baShkëShorteS? aS ne 
nuk e kiShim menduar, 
që hiStoria e imre pappit 
do të kundërShtonte 
paragjykimet. ai thotë, nëSe 
njeriu gjendet në hall, le ta 
lërë mënjanë egon, të jetë i 
gatShëm për të ndihmuar, të 
punojë me vendoSmëri dhe 
vazhdimiSht të fokuSohet 
tek objektivat.



 imre:  Në gusht të 1998-ës u futa në Forever, atëhere hyra vetëm, sepse 
bashkëshortja ime ishte shumë e zënë në zanatin e saj të dashur si drejtuese 
programi dhe redaktore në televizion. Unë atëhere kërkoja vendin tim, sepse më 
parë i kisha dhënë shkopin e stafetës nxënësit tim në postin drejtues të Grupit 
Artistik Folklorik Jászság. N.q.s. njerëzit kanë qëllime dhe qëllime gjithmonë e më 
të mëdha, atëhere kërkojnë zgjidhje. Brenda shumë vjetëve provova katërmbëdhjet 
sisteme MLM-je, në dy-tre me mua u fut edhe gruaja ime (kështu edhe ajo e 
eksperimentoi mossuksesin). Nga Budapesti deri në Bukuresht sponsorizuam 
hotelet dhe stacionet e benzinave në vend, që të shndrroheshim në njerëzit e duhur- 
dhe të kërkonim njerëzit e duhur. Por të paktën ishin vite të mira mësimi.

anikó: Në njërën nga firmat kishim punuar tashmë me shumë kolegë, me dy 
autobusa i sillnim njerëzit nga jashtë nëpër mitingje, u bë një "rreth biznesi" i madh 
ndërsa paratë nuk erdhën ashtu, siç do të duhej. Në njëfarë mënyre nuk arritëm lart 
deri në atë nivel, që t'ja vlente të merreshim, thjesht nuk gjetëm rrugën. Ndërsa unë 
thashë, që nuk dua më kurrë në jetë të merrem me gjëra të tilla të ngjashme...

imre: Ndërsa brenda meje ndjenja, që të bëhem i suksesshëm, punoi shumë. Duke 
parë rezultatet e bashkëshortes, dhe pastaj i mësuar me reagimet pozitive që merrja 
më parë qoftë si mësues i degës së bio-kimisë në shkollë të mesme, qoftë si drejtor i 
Qendrës Artistike të Jászberényit; nuk mund të ulesha më poshtë. Veç kësaj ndonëse 
më pëlqente shumë të jepja mësim, nuk jam ai tip, që mund të punoj tetë orë në një 
vend. Midis të tjerave prandaj punova për grupin e kërcimit, dhe prandaj krijuam 
bashkë me bashkëshorten në 1991-shin Festivalin Csángó.  

anikó: Bashkë u njohëm si kërcimtarë. Në jetë u nisa si mësuese e frëngjishtes, 
gjuhës dhe letërsisë, më pas falë diplomës time si etnografe kam punuar edhe në 
MTA. Dhjetë vjet kam punuar në Televizionin Hungarez. Besova, që më në fund 
në këtë punë mund të jem e plotësuar, por as kjo nuk zgjati në pafundësi. Për mua 
u bë e qartë një muaj më parë, që kjo nuk është rruga ime.

imre, the që kishe objektiva. më saktësisht çfarë? çfarë të vuri ty në lëvizje?
imre: Në atë kohë ishim njerëz të respektuar, por fitonim më pak, se sa do të 
dëshironim. Kisha dëshirë për një shtëpi më të mirë, për makinë më të mirë, për 
udhëtime...

anikó: Sigurisht e para nuk ishte, që të kishim shtëpi pushimi në Balaton, për ne 
kërcimi ishte jeta jonë, dhe për këtë i shpenzonim paratë. Koleksion rrugësh, botim 
librash, festivali... dhe patëm dëshirë për të krijuar një shkollë arti. Pastaj të gjitha 
planet tona u prishën, kur Imre duhej të largohej nga puna. Kjo solli papritur një 
thyerje në jetën tonë: nuk kishim para të mjaftueshme edhe për ushqime.

Sponzor:  T Andrea óth
Linja e sipërme:  Éva Keszi Szépné dhe Mihály 
Szép, Zsófia Czele, Aranka Vágási dhe András Kovács, Miklós Berkics 

„Ky është një biznes 
           i sinqertë”

Imre PaPP dhe anIkó Péterbencze  soaring menaxherë 



imre: E vërteta është, që nuk isha përtokë, por isha në gropë 
dhe ishte një domosdoshmëri jetike, që të gjeja një zgjidhje. 
Gjithmonë më ka interesuar e ardhura si e drejta e autorit. Unë 
gjithmonë në të gjitha fushat kam besuar në atë, që duhet ta 
rrethojmë veten me njerëz të mirë. Kam qënë fëmijë i vetëm në 
familje, dy vëllezër më kanë vdekur dhe gjithmonë i kam patur 
zili ata, që kanë patur shumë motra e vëllezër. Edhe i rritur vetëm 
në shoqëri e ndjeja veten mirë. Ndërsa parimet bazë të MLM-s 
shkonin mirë me këtë.

anikó: Unë e jetova më vështirë këtë periudhë. Me tre fëmijë nga 
një banesë me pesë dhoma përfunduam në shtëpi me qira. Por 
në mënyrë të çuditëshme pikërisht kjo ndihmoi, kjo u bë motoja 
ime. Donim ti gjenim zgjidhje jetës tonë. Për mua nuk ishte e 
qartë, por Imre e pa, ndërsa unë thashë, se do të futem po të 
bëhet senior menaxher. Dhe kështu ndodhi pas dy vjetësh. Paratë 
ishin bindëse; Imre fitonte shumë më tepër, se më parë. Kështu 
që fati ndryshoi: isha e lumtur, që më pranoi si partner edhe më 
pas, pasi më parë nuk pata besim në këtë rrugë.
imre: Në fillim edhe unë me vështirësi besova. Kur më gjeti 
Foreveri nuk kisha as telefon, as makinë. Provova të punoj si 
komisioner, dhe pikërisht i ofrova siguracion një zonje komplet 
të panjohur. Atë nuk e ineresoi kjo gjë, por më rekomandoi në 
vendin e vet një tjetër, Andrea Tóthin. Shkova tek ajo, edhe ramë 
dakort, por tamam kur desha të largohem, më kujtoi, që edhe 
ajo do të dëshironte të më tregonte diçka. Për këtë nuk pata fare 
dëshirë, isha shumë skeptik, por thashë, që në rregull, po qëndroj 
pesë minuta. Si përfundim ndejta një orë e gjysëm: mundësin 
e quanin: Forever. U rregjistrova, për një vit pothuaj nuk bëra 
asgjë, megjithëse morra pjesë në të gjitha takimet. Pastaj në 
shtator të 1999-ës vendosa, që unë do ta bëj këtë biznes.

përse u desh ai një vit? 
Imre: Me saktësi nuk e di, por besoj, që frika thjesht e vret 
veprimin. Pas kaq dështimesh nuk kisha guxim të merrja 
përsipër një rrezik të ri. Por pas një periudhe kohore pashë, 
njerëz të atillë, për të cilët as nuk e merrja me mend, që të 
fitonin me qindra mijë, ndërkohë që unë vazhdoja të dyshoja. Të 
gjithëve ju duhet koha e pjekjes, mua kaq mu desh. Dhe nga ky 
moment për gjysëm viti u bëra menaxher duke ecur në këmbë, 
me mjetet e transportit publik dhe me biçikletë. Në vendin e 

uljes së fëmijës vija kutinë Touch, shpesh shkoja me biçikletë 
në takime nga Gödöllőja në Pest. Më kujtohet një herë, kur 
mbrrita i lagur, dhe nuk e kisha idenë  se me çfarë shpjegimi 
do qëndroja përpara tyre. Si t'ju them, se si mund të bëhen 
milionerë, kur e shikojnë, që unë mbrrita me një biçikletë? Së 
fundi thashë vetëm: siç e shikoni, jam lagur shumë, por këtu 
janë këto produkte të mrekullueshme, prandaj nuk bëhem 
merak. Futem në këtë sipërmarrje, sepse është e llogaritëshme, 
dhe e planifikueshme. Jam i sigurt, që jam në gjendje ta 
bëj, dhe mund t'ju ndihmoj edhe juve. Sytë më shkëlqenin, 
isha i besueshëm - kjo pati efekt. Kështu mësova në MLM 
natyrshmërinë, atë, që ky është një biznes i sinqertë: ai që nuk 
është këtu korrekt, herët a vonë do të dalë jashtë loje.

cili është "momenti i madhë" i parë?    
imre: 2005, kur u bëmë soaring menaxherë. Deri atëhere, 
dhe edhe nga ajo kohë, shpeshherë i kam bërë pyetje vetes: a 
kam punuar unë me të vërtetë për këto para? Më parë, edhe 
në punët e tjera kam kontribuar shumë për suksesin e të 
tjerëve, por nuk kam fituar për këtë as një qindarkë. Më së 
fundi më gjeti FLP-ja, ku është e qartë, nëse ke objektiva, në 
vartësi të tyre do të kesh rezultatet, dhe tani u forcova përsëri 
në qëllimet personale. Ka një ndryshim gjigant midis "botës 
reale" dhe sipërmarrjes Forever. Kam për këtë edhe një barazim 
të preferuar: suksesi=unë+firma+produkti+marketingu. Ose: 
Foreveri të siguron të gjitha kushtet, pra vetëm unë duhet të 
shtohem, që të jem i suksesshëm. Ska rëndësi sa vjeç je, për 
çfarë ke mbaruar, këtu vlen vetëm "fillimi", jo shkolla që ke 
mbaruar. Vlen ajo, që a je i gatshëm të lëvizësh këtu dhe tani, 
që të ndryshosh jetën tënde.

anikó, që nga ajo kohë edhe ti e përvetësove këtë entuziazëm? 
anikó: Po, sepse gjeta mjetin për vete në fushën e kozmetikës. 
Mësova zanatin e grimieres dhe të gjithë markën Sonja e ndjej si 
të timen. Sigurisht ka shumë sfida por edhe suksese të bukura: 
çmimi europian i Nisës, organizimi i konkursit të grimit para 
dymbëdhjetë mijë vetëve... Më në fund e kuptova, që Foreveri 
është vendi më i mirë në botë. Me të vërtetë i paguan ato 
para, për të cilat njerëzit punojnë, dhe kjo sot është shumë e 
rëndësishme krahas asaj, që të vlerësojnë, për të cilën kam po aq 
nevojë, nëse e përkushtoj veten me të gjitha forcat. E kuptoj, që 



punoj 100% për Foreverin, dhe duke u nisur nga kjo e ndjej, se 
si "gurët e stresit" bien nga unë. Sot, kur ka aq shumë probleme 
në botë, këtu është një pasqyrë: nëse buzëqesh, më buzëqeshin 
përsëri. E ndjej, që tani duhet të vijë thyerja: tashmë edhe unë i 
jam përkushtuar maksimalisht asaj.

këtu ju nuk jeni prekur nga dështimet?
anikó: Si jo. Vetëm se këtu dështimi është diçka tjetër. Jo më 
shumë, se një reagim, paralajmërim, që situata duhet të matet 
më mirë, duhen përdorur mjete më të mira dhe duhet tu lihet 
të gjithëve periudha e pjekjes, ashtu siç mu la edhe mua në atë 
kohë. Sukseset tona i kemi arritur dhe do ti arrijmë më tej duke 
përdorur këtë parim.

imre: Kemi pasur vështirësi, por forca e unitetit të grupit 
gjithmonë ka fituar. Nga Miki Berkics mësova: "Ose ke të drejtë, 
ose ka grupi!" I urojmë bashkpuntorët tanë, të cilët mendoj se i 
merituam. Në të njëjtën kohë ndjej edhe atë, që kemi përgjegjësi 
të madhe, të cilën ndoshta do të mund ta shpreh me mendimin 
e Saint-Exuperyt: "Je përgjegjës për ata, të cilët i ke bindur." 
Më shumë se dyqint mjekë kemi të rregjistruar në grupin tonë. 
Punojmë me grupina menaxheria, mjekët tanë - dr. Ferenc Kiss, 
dr. Ida Nagy, dr. Adrienne Rokonay dhe dr. Péter Bánhegyi, 
dr. Judit Végh, dr. Valéria Fekete, dr. Edit Szomják, dr. Ottó 
Kertész, dr. Alíz Szabó, dr. Éva Nagy - në bashkpunim me mjekët 
konsulent të FLP-s na ndihmojnë ne të gjithëve në punën tonë 
me leksionet e tyre të bazuara shkencërisht dhe me nivel të lartë. 
Jemi shumë krenarë për mjekët dr. Ida Nagy dhe dr. Ferenc Kiss 
eagle senior menaxherë dhe dr. Adrienne Rokonay dhe dr. Péter 
Bánhegyi senior eagle menaxherë për rezultatet e larta në biznes. 
Vendosëm, që këtë vit ti përgjigjemi kërkesave për Chairman’s 
bonus. Për realizimin e detyrave është e rëndësishme, që të 
besosh në vetvete, beso, që je i aftë për të realizuar objektivin 
tënd! Edhe vetes këtë i këshilloj, ashtu si  bashkpuntorëve të 
mi fillestarë duke jetuar me fjalët e Brian Tracyt: "Jam njeri i 
rëndësishëm dhe me vlera. Jam njeri i veçantë, me energji të 
brendëshme të pabesueshme dhe jam drejt asaj rruge që të krijoj 
gjëra të jashtëzakonshme." Beso, besimi yt do të krijoj realitetin! 
Falë punës vetëmohuese dhe konseguente të Dr. Sándor Mileszit 
drejtor i vendit dhe Péter Lenkeyt general manager jemi në pozitë 
drejtuese në botë.

 cili është objektivi afatshkurtër i të dyve? 
anikó: Tani gjëja e parë për ne është, të vërtetojmë për veten, 
ndërsa më pas fëmijëve tanë. Djali i madh është menaxher me 
të drejtën e autorit, ka përfunduar për drejtësi, i mesmi është 
supervisor dhe student në universitetin ekonomik, më i vogli 
është student dhe tani po fillon të njihet me Foreverin. I pëlqejnë 
shumë produktet, kanë marrë pjesë në shumë takime dhe edhe 
presin prej nesh, që t'ju a vërtetojmë, kjo na jep edhe forcë. Dhe 
sigurisht këtë sipërmarrje e ndërtojmë pak edhe për ata, sepse ky 
është një mjet i sigurt në mirëqënien e tyre.
imre: I jam mirënjohës sponsorit tim, sepse nëse nuk do të 
ishte atëhere i zgjuar, ne nuk do të ishim sot këtu, dhe i jam 
mirënjohës linjës së sipërme, që gjithmonë na kanë ndihmuar 
në punën tonë. Gëzohemi, që mundëm të jemi në grupin e 
Miklós Berkicsit, i cili është gjigant në Forever, gjithmonë ka 
kohë të merret me ne, bile ndihmon me këshilla edhe punën e 
bashkpuntorëve tanë.

tashmë e di, se çfarë është ajo, që mungoi në bizneset e tjera 
mlm? 
anikó: Mentaliteti. Vizioni "pastër dhe thjeshtë". Dhe këtu 
kuptova edhe atë, që shëndeti nuk është gjithshka, por të gjitha 
janë asgjë pa shëndet. E mbajmë të rëndësishme, që këtë vizion 
t'ju a transmetojmë pasardhësve tanë me moshë më të re, sepse 
sot duhet të përballemi me sfida më të mëdha, për të cilat ne ju a 
dimë përgjigjen.
imre: Foreveri na mëson ne edhe për atë, që si të bëhemi njerëz 
më të mirë dhe më të suksesshëm në jetë. Ashtu siç e thotë me 
saktësi një thënie e Darwinit: "Në jetë nuk mbetet më i forti, dhe 
as më i zgjuari, por ai, që është më i ndjeshmi për ndryshime."
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Fituesit e progrAMit Motivues të blerJes  së MAkiNës

eleonora baranji & Josip baranji 
(sponsor: Rudolf Molnár, 
Ildikó Molnár)

„Faleminderit për mundësinë që duke 
ndihmuar edhe të  tjerët, së bashku mund 
të realizojmë endërrat tona”

Aleksandar radović 
& Dana radović 
(sponsor: Gordana Mičić)

„Gjithkush është në gjendje ta bëjë, në qoftë 
se forcon besimin në vetvete”
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Lapiczné Lenkó Orsolya & Lapicz Tibor
Stjepan Beloša & Snježana Beloša
Boro Ostojic & Mara Ostojic

Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Rinalda Iskra & Lučano Iskra
Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Hajcsik Tünde & Láng András
Dobai Lászlóné & Dobai László
Klaj Ágnes
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária 
& Dr. Rédei Károly
Vitomir Nešić & Suzana Radić

Rajnai Éva & Grausz András
Andrea Zantev
Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida
Dr. Rokonay Adrienne 
& Dr. Bánhegyi Péter
Dubravka Calusic & Ante Calusic
Éliás Tibor
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág

1. varga géza & vargáné Dr. Juronics ilona
2. Dr. seresné Dr. pirkhoffer katalin & Dr. seres endre
3. lapiczné lenkó orsolya & lapicz tibor
4. Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
5. Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
6. Hajcsik Tünde & Láng András
7. Dobai Lászlóné & Dobai László
8. Klaj Ágnes
9. Dr. Rédiené Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédei Károly
10. Rajnai Éva & Grausz András
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Global Leadership Team 
përbëhet nga distributorët 
më të fusqishëm, që çdo vit 
kanë realizuar mbi 7500 CC. 
Aftësitë e tyre drejtuese janë 
të padiskutueshme dhe të 
garantuara kudo në botë. Rex 
Maughan u ka vënë atyre si 
detyrë që të jenë ambasadorët 
globalë të Foreverit.
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Me zyrat tona mund të lidheni në faqen e Internetit të distributorit në adresën 
www.foreverliving.com duke klikuar „FORGALMAZÓI BEJELENTKEZÉS”-  (Për 
tu futur në të duhet paswordi dhe emri i përdoruesit, të cilat mund ti siguroni 
duke dërguar një e-mail tek qëndra e informatikës me adresë: it@flpseeu.
hu . Këtu mund të gjeni informacion për gjëndjen e pikëve, për blerjen me 
internet dhe për llogaritjen e bonusit mujor. Këtu mund të gjenden gjithashtu 
materiale marketingu, revista mujore, ditari aktiviteteve, përshkrimi i programeve 
stimuluese , materiale që mund të shkarkohen nga interneti, materiale trainimi, 
katalogë, politikën e biznesit të FLP et. Kanalet tona  YouTube, mund ti gjeni  në 
adresënwww.youtube.com/user/AloePod

RISHITJA E PRODUKTEVE DHE REKLAMA Produktet dhe materialet 
tona të marketingut është e ndaluar të rishiten në internet. Ato mund të 
ekspozohen dhe shiten në dyqane dhe zyra në bazë të pikave 16.02 (h), 
(i), (j) dhe (k) të politikës së FLP. Rregullat që kanë të bëjnë reklamën dhe 
përgatitjen e faqes personale të internetit që lidhen me veprimtarinë e 
distributorit mund ti gjeni në pikat 16.02. (h), si dhe 17.10 të Politikës të FLP.
Për të DHËNAT E XHIROS mund të interesohi si më poshtë:
– në internet: në pjesën e distributorit të faqes: www.foreverliving.com, 
– në softwerin Forever Telefon, –  me shërbimin internet MyFLPBiz, 
– dhe qëndrat tona: për partnerët e Hungarisë në numerat telefonik: +36-1-
269-5370 dhe +36-1-269- 5371 ndërsa për vendet e tjera të rajonit tonë në: 
+36-1-332-5541. +36-1-269-5370 dhe +36-1-269-5371, kurse nga shtetet e tjera 
të rajonit në numrin +36-1-332-5541.

Drejtoria Qëndrore Budapest: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. 
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289, 
+36 1 297 1995Me korespodencë me letër: 1439 Budapest, Pf.:745.
Drejtori pergjithshëm: Dr. Sándor Milesz: +36 1 297 1995, 
mobil: +36 70 316 0002 
Drejtoreshë e Marketingut dhe e Komunikimit: Bernadett Huszti: 
ext:194, mobil: +36-70-436-4212;
Dóra Harman: ext: 157, mobil: + 36 70 436 4197
Zsuzsanna Petróczy: ext.131, mobil: +36-70-436-4276
Derjtoresha e shitjeve dhe e zhvillimit: Erzsébet Ladák: 
tel.: +36-1-269-5370/ ext.160, mobil: +36-70-436-4230; 
Seksioni i komunikimit ndërkombtare: Aranka Szecsei: ext.136 , mobil:
+36 70 436 4229; Ottilia Csábrádi: ext.135 , mobil: +36 70 436 4227
Seksioni i Marketingut dhe Trainimit (FLP TV): 
Sándor Berkes, ext.133, mobil: +36 70 436 4213

Qendra e Trainimit: 1067 Budapest, Szondi utca 34., tel.: +36-1-332-5956, 
+36-70-436-4285, +36-1- 373-0025, fax: + 36-1-312-8455
Prenotimi sallës/ informacioni: Bálint Rókás mobil: + 36 70 436 4280
Hapur: H–P: 10.00–21.00

Qëndra e Trainimit SONYA Koordinimi i kohës: Veronika Kozma - kozmetiste: 
+36 70 436 4208; Melinda Ésik - parukere : +36 70 436 4178
Skonto shërbimi: me 10 herë 10%, me 5 herë 5%
TRAINIM FALAS në Qëndrën e Trainimit Sonya! Në rrugën Szondi të martën e 
I-rë të do muaji në orën 10, ndërsa në rrugën Nefelejcs, në qëndrën Sonya, çdo të 
martë dhe të enjte Lidhuni me telefonin e Foreverit: Kata Ungár 30-331-1883. 

Produktet e Forever Living Products shiten me rekomandim të Shoqatës 
Hungareze të Mjekësi Alternative.
Produktet tona mund të blihen ose porositen personalisht në përfaqsitë tona

POROSIA E PRODUKTEVE
Me telefon në telecentrën tonë:
Të hënën 8-20 , të martën deri të premten 10-20:
Tel.: +36-1-297-5538, +36-1-297-5539, mobil: +36-70-436-4290, +36-70-436-
4291
Të hënën 12-20, të martën deri të premten 10-18 :
Cel: +36-70-436-4294, +36-70-436-4295
të hënën deri të premten 12-16:
Pa pagesë mund të kërkoni në linjën::+36-80-204-983
Adresa e-mail e telecentr: telecenter@flpseeu.hu

Shitje me Internet
www.foreverliving.com  ose www.flpshop.hu
Për të kontaktuar me shërbimin e klientit në Internet:
tel: +36-22-333-167, +36-22-500-020, +36-70-436-4286,
e-mail: webshop@flpseeu.hu

Përgjegjëse e shërbimit ndaj klientit në telecentër dhe internet:
Melinda Malik Melinda, Cel: +36-70-436-4240

produktet e porositura me telecentr ose internet ju vijnë me korier brënda 
2 ditësh, duke ua sjellë në shtëpi. Për blerjet 1 CC e lartë shpenzimet e 
transportit i mbulon firma. 

Drejtoria Operatíve: 1183 Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: +36-1-269-5370, 
+36-70-436-4288, -4289 
Derjtori i Përgjithshë i Menaxhimit: Péter Lenkey: cel: +36-70-436-4292
Asistente:  Mónika Vékás-Kovács: ext.192 , cel. +36 70 436 4281
Derjtore e Financës: Gabriella Rókásné Véber: tel.: +36-1-269-5370/ ext.171,  
Cel: +36-70-436-4220 
Shefe e financës: Katalin Blahut Botosné: ext.121, Cel: +36 70 436 4218 
Derjtor i Kontrollit: Zsolt Suplicz: tel.: +36-1-269-5370/ ext.181, 
Cel: +36-70-436 4194, 
Orari i hapjes dhe shërbimit ndaj klientit në magazinat e Rrugës Nefelejcs: 
H: 8-20 , M-E: 10-20 , P: 10-18, 
Në ditët e punës të çdo fund muaji 8-20,
Përgjegjse e shërbimit ndaj klientit: Melinda Malik  Cel: +36-70-436-4240

Derjtoria e Rajonit të Debrecenit: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. 
Tel.: +36-52-349-657, fax: +36-52-349-187 Hapur: Hënën: ora 12-20, 
të martë-premte: 10-18 (mbyllja e faturimeve 30 minuta para mbarimit të punës) 
Derjtori Rajonal: Kálmán Pósa: Cel: +36-70-436-4265

Derjtoria Rajonale e Szegedit: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25., 
Tel.: +36-62-425-505, fax: +36-62-425-342 Hapur: H: 12-20 , M – P: 10-18  
(mbyllja e faturimeve 30 minuta para mbarimit të punës)
Derjtori Rajonal: Tibor: Radóczki
Derjtoria Rajonale e Székesfehérvári: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3. 
Tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286, +36-22-500-020, fax: +36-22-503-913 
Hapur: H: 12-20, M– P: 10-18  (mbyllja e faturimeve 30 minuta para mbarimit 
të punës) Derjtor Rajonal: Tibor Kiss.
Hapja  për raste të veçanta: Shitja dhe porosia e produkteve në përfaqsitë dhe 
telecentrën e Hungarisë mund të bëhet edhe të Shtunën e fundit të muajit 
kur pas saj nuk ka më ditë pune nga ora12deri 20 . Në këto raste orari i saktë 
shpallet edhe në faqet e internetit  dhe në përfaqsitë tona.
 
Forever Resorts Teleki-Degenfeld Kastélyszálló, Szirák, 3044 Szirák, Petőfi u. 
26., tel.: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285 www.kastelyszirak.hu
Restoranti Sasfészek , tel.: +36-1-291-5474, www.sasfeszeketterem.hu. 
Derjtore e  Resortave të Foreverit në Hungari Katalin Király.
Zyra Phőnix për prenotim bileta avioni Szondi u.: H-P: 12.00-18.00, Gabriella 
Pittmann +36 70436 4297

Mjekët tanë specialistë: Dr Edit Révész Siklósné, kryetare e Mjekëve 
Specialistë të Forever Hungari, Dr. Gabriella Kassai: 70/414-2335; Dr. László 
Mezősi: 70/779- 1943; Dr. Endre Németh: 70/389-1746; Dr. Terézia Samu: 
70/627-5678, Mjek specialist i pavarur: Dr. György Bakanek: 70/414-2913
Mund të thirren gjatë orarit të punës.

KALENDARI AKTIVITETEVE:  Budapest, Success Day:  17 nëntor dhe 15 
dhjetor 2012. 

HUNGARIA

NJOFTIME TË ZYRËS QËNDRORE

DITË SUKSESI:  20 korrik, 16 nëntor;
TRAINIME 2 DITOR: 8-9 qershor, 12-13 tetor 

PROGRAMET STIMULUESE 
15-22 shtator trainimi  Go Diamond, 4-5 tetor Holiday Rally

PROGRAMI TRAINIMIT VJETOR 2013
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BOSNJE-HERCEGOVINA

KOSOVA

SHQIPËRIA

Zyra e Beogradit: 11010 Beograd, Kumodraška 162.
tel.: +381 11 397 0127, Fax: +381 11 397 0126, 
e-mail: office@flp.co.rs
Dërgimi porosive: narucivanje@flp.co.rs
Hapur: e hënë, e martë, e enjte: 12.00–19.30, 
Të mërkurë dhe të premte 09.00–16.30, 
Çdo të shtunë të fundit të muajit dhe në ditët e Suksesit 
9.00–12.30 Telecenter: +381 (0) 11 309 6382
Salloni i Bukurisë Sonya: 063/394 171

Zyra e Nishit: 18000 Niš, Učitelj Tasina 1/3, Tel: +381 (0) 18 
514 131;  Fax: +381 18 514 130, e-mail: officenis@flp.co.rs 
Hapur: e hënë, e martë, e enjte: 11.00–19.00 
Të mërkurë dhe të premte 09.00–17.00, 
Çdo të shtunë të fundit të muajit dhe në ditët e Suksesit 
9.00–12.30

Zyra Horgosi:  Tel/fax: +381 (0) 24 792 195, 
e-mail:  tinde.szolnoki@flp.co.rs 
Hapur: nga e hëna deri të premten: 8.00–16.00. 
Çdo të shtunë të fundit të muajit: 9.00–12.30. 

Drejtor rajonal: Branislav Rajić
Mjekët Specialistë: Dr. Biserka Lazarević 
dhe Dr.  Predrag Lazarević: +381 23 543 318

Success Day:  27 janar, 24 mars, 19 maj, 23 qershor 
29 shtator, 24 nëntor  

Zyra e Podgoricës: 81000 Podgorica, 
Serdara Jola Piletića 20., 
tel: +382 20 245 402 fax: +382 20 245 412
Hapur: të hënën: 12.00–20.00
Ditët e tjera të punës: 9.00–17.00 
Çdo të shtunë të fundit të muajit, hapur nga  9.00–14.00

Drejtori Rajonal: Aleksandar Dakić 
Mjeku specialist: Dr. Laban Nevenka: +382 69 327 127
flppodgorica@t-com.me

Zyra e Lubljanës: 1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3. 
tel.: +386 1 562 3640, fax: +386 1 562 3645 
Porosi e produkteve:  Cel: +386 40 559 631, 
tel: +386 1 563 7501
Porosi me e-mail : narocanje@forever.si
Informacione me e-mail : info@forever.si 
Hapur: hënën  12.00–20.00, të martën deri të premten 
9.00–17.00

Zyra e Lendvai: 9220 Lendava, Kolodvorska 14. 
tel.: +386 2 575 12 70, fax: +386 2 575 12 71 
Hapur: të hënën deri të premten 9.00–17.00
e-mail: lendva@forever.si 
Drejtori Rajonal: Andrej Kepe
mjeku specialist: Dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Success Day: 23 mars, 18 maj, 28 shtator, 23 nëntor  
Trainime: Leksione të hapura çdo të mërkurë: nga ora 19.00, 
Draš Center, Maribor, Pohorska 57.

Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; 3909773 dhe 3909775, Fax: +385 1 3909 776
Hapja gjatë verës (nga 1.7.2013  deri 2.9.2013
të hënën dhe të enjten: 12.00–20.00,
të martë, mërkurë dhe premte 09.00–17.00

Zyra e Rjekës: 51000 Rijeka, Strossmayerova 3/A 
tel: +385 51 372 361, 
Hapur: të hënë dhe të enjte : 12.00–20.00,
të martë, të mërkurë dhe të premte 09.00–17.00
Drejtori Rajonal : Dr.László Molnár 
Mjekët specialistë: Dr. Ljuba Rauški Naglić: mobil: +385 91 51 76 510 
në ditët teke: 16.00-20.00, Dr. Draško Tomljanović: 
mobil: +385 91 41 96 101 të martën  14.00-17.00 dhe të premte 
14.00-16.00

Trainime: Zagreb, dhe Rijeka, të hënën dhe të enjten  nga ora18.00
Adresa e Internetit: www.foreverliving.com – përgjigja në gjuhën kroate, 
në këtë faqe mund të shiten edhe produktet 

Success Day: 23 mars Zagre, 18 maj Opatij, 19 tetor Opatij– Hotel Adriatik

Zyra e Tiranës: Zyra e Tiranës:  Tiranë, Reshit Çollaku 36. 
Tel./Fax: +355 42230 535 
Hapur: ditët e punës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00
Drejtor Rajonal: Attila Borbáth
cel: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293 
Shef Zyre: Xhelo Kiçaj:  Cel: +355 69 40 66 811, 
cel: +36  70 436 4310,  
e-mail:Flpalbania@abcom.al

Zyra e Prishtinës: Pristinë  Rr. Azem Hajdari br. 32.
tel.:+377 44 50 3911
hapur gjatë ditëve të punës: 10.00-16.00.
Derjtor rajonal: Attila Borbáth
Cel: + + 355 69 40 66 810
 
flpkosova@kujtesa.com

Zyra e Bijeljinas: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3.
tel.: +387 55 211 784, +387 55 212 605, fax: +387 55 221 780 
Hapur gjatë ditëve të punës 9.00–17.00 
Derjtor rajonal: Dr. Slavko Paleksić 

Zyra e Sarajevos: 71000  Sarajevo, Džemala Bijedića 166 A. 
tel.: +387 33 760 650, +387 33 470 682,  fax: +387 33 760 651 
Hapur: të hënën, enjten dhe të premten 09.00–16.30, 
të martën dhe të mërkurën: 12.00–20.00 
Shef Zyre : Enra Ćurovac-Hadžović
forever.flpbos@gmail.com,

Success Day: 1 qershor Sarajev, 7 dhjetor Bijeljin 
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DITË SUKSESI:  20 korrik, 16 nëntor;
TRAINIME 2 DITOR: 8-9 qershor, 12-13 tetor 
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Tashmë çifti që jeton 
në Suboticë e mban 
veten njëqind për qind 
pjesë të Foreverit, më 
parë Rudolfi merrej me 
instalimet e sistemeve të 
telekomunikacionit, dhe 
deri më sot trajner aikido. 
Ildikó ka mbaruar për 
shëndetësi, jo shumë kohë 
më parë mbylli dyqanin e 
rrobave, që të përqëndrohet 
për biznesin e Foreverit. 
Fëmijët i kanë të rritur, 
Ervin (27) dhe Krisztina 
(24) dhe bëjnë tani jetën e 
tyre të pavarur.
Sponzor: Tibor Radóczki 
dhe dr. Ilona Gurka 
Linja e sipërme: Dr. Sándor 
Milesz, Rex Maughan

Si hyri Foreveri në jetën tuaj? 
Rudolf: Prej shumë vitesh më ka preokupuar mendimi, që duhet të filloj 
diçka. Kisha dëshirë për ndryshime të mëdha, ndonëse edhe atëhere isha 
sipërmarrës dhe fitoja mbi mesataren, por e ndjenja, që isha futur brenda 
një rrethi nga nuk dilja dot. Duhet të punonja gjithnjë më shumë e më 
shumë për të njëjtën sasi parash, dhe fillova të ndjej, që vitet po më iknin. 
Nuk doja ta imagjinoja veten shtatëdhjet vjeç, duke instaluar antenat 
në dimër në majë të çatisë. Sipas ligjit të tërheqjes edhe e ftuan në një 
program. Por deri atëhere, vetëm fjalë të mira kisha dëgjuar për produktet e 
Foreverit. Prezantimin e mbajti Tibor Radóczki, ai ishte ai personi, për të cilin 
prita - ndonëse atëhere këtë nuk e dinja.

Çfarë të motivoi?
Rudolf: Kemi një mace, me të cilën patëm një problem të vogël, veterineri 
nuk bëri asgjë me të, por për kontrollin kërkoi pesëdhjet euro. Atëhere 
fillova të mendoj, që për asgjë paguaj kaq para, po vallë me shëndetin tim a 
preokupohem kaq? Jam pesëdhjetë vjeç, dëshiroj të jetoj edhe për shumë 
vjet, me bashkëshorten adhurojmë udhëtimet, shijimin e jetës, ndërsa për 
këto duhen mundësi, që mund ti sigurojë Foreveri.

Pra bashkëshorti kthehet një ditë në shtëpi me atë, që jeta juaj do të 
ndryshojë. Si e pranove këtë?
Ildikó: U gëzova shumë, sepse produktet i njihnim prej dhjetë vjetësh, 
por duhet të pranoj, që isha pak skeptike. Kokën tonë e mbushin lajmet 
negative në media: inflacion, krizë, papunësi... dhe kështu me rradhë. Këtë e 
besojmë, dhe nuk bëjmë asgjë për atë, që të ndryshojmë jetën tonë. Kështu 
që me pak tërheqje, por u nisëm.

Rudolf: Me saktësi të plot kutinë Touch e blemë në nëntor 2011, dhe vetëm 

Rudolf  MolnáR dhe IldIkó MolnáR 
menaxherë 

u bëMë 
njeRëz 

më të mirë 



e shikonim, se çfarë duhet të bënim me të. Familjes ju dha prej saj si 
dhuratë për krishtlindje, dhe edhe ne filluam ta përdornim. Besoja për 
veten se isha shumë i zgjuar dhe me përvojë, por kjo për fat mbajti 
vetëm një muaj. Në tre janar morra çantën me dokumenta dhe u nisa: 
nga mëngjesi deri në darkë flisja për Foreverin, rekomandoja produkte 
dhe ndërtoja rrjetin. Paralelisht me këtë fillova edhe të mësoja, nuk 
isha më "i zgjuar", më ndihmuan shumë materialet zanore dhe librat, 
dhe përgjigjet negative nuk mundën të më devijonin nga objektivi im. 
Janarin e mbyllëm shumë mirë, pastaj u kualifikuam edhe në Rally-n e 
Poreçit.

Dhe ti kur u bashkove tek burri? 
Ildikó: Në fillim njerëzit vinin dhe iknin në jetën tonë. Të gjitha nivelet 
e biznesit i kemi arritur me të tjerë. Mua mu desh një vit, që të kisha 
mundësi për të mbyllur sipërmarrjen time, i cili ishte një butik me rroba 
të klasit të parë për tetëmbëdhjet vjet.

Të erdhi keq? 
Ildikó: Kur e mbylla, por tani jo. Duhej akoma, që gjërat të piqeshin 
brenda meje. Besoja në Forever, por nuk isha e sigurt në atë, që mund të 
jetohej prej saj.

Keni tridhjet vjet që jeni martuar, por më parë nuk keni punuar 
bashkë. Çfarë ndryshimesh solli puna e përbashkët?
Rudolf: Foreveri e forcoi lidhjen tonë. Qëllimet tona u bënë të 
përbashkëta, edhe për të tjerët do ta rekomandonim, që të punojnë 
së bashku.

Cilat janë sfidat e reja? 
Rudolf: Përpara së gjithash duhet të themi, se sa mirënjohës ju jemi 
Tibi Radóczkit dhe dr. Ilona Gurkas, sponsorëve tanë për atë, që mund 
ti llogarisim ata për çdo gjë. Gjithmonë mund të mbështetemi tek 
këshillat mjeksore të Ilonas, me Tibin çdo ditë jemi në kontakt, kur kemi 
nevojë për të, ai vjen menjëherë dhe na ndihmon. Rruga deri në nivelin 
e menaxherit u udhëhoq nga shumë dështime, por kur e arritëm, 
ndjemë një farë boshllëku. I telefonova edhe sponsorit tim, që të gjejmë 
menjëherë një objektiv të ri: ky u bë arritja e nivelit të Eagle Manager-it. 
Jemi krenarë për ata persona të grupit tonë, që besuan tek ne dhe tek 
mundësit e dhëna nga Foreveri - ndërkohë që pregatitet ky artikull, 
mund të mburemi me një çift menaxherësh të rinjë.

Gjatë arritjes së nivelit të menaxherit edhe ju vetë keni ndryshuar 
shumë.
Rudolf: Kur isha për herë të parë në Ditën e Suksesit, dikush kur morri 
distinktivin e menaxherit,  tha në skenë, që "u bëra njeri më i mirë". 
Atëhere këtë nuk e kuptova, por sot e di, që duhet të mësoj, duhet të 
komunikoj në mënyrë tjetër me njerëzit, duhet të zhvilloj personalitetin 
tim. Sot e di, që duhet t'ju ndihmoj njerëzve, dhe jo të shes diçka. Luftoj 
akoma me zakonet e mija të këqija që kam sjell, por tani edhe unë 
mund të qendroj në podium me zemër të qetë dhe mund të them: po, 
u bëmë njerëz më të mirë!



Oferta e verës në Qendrën MësiMOre sOnya! 

E vlEfshmE dEri në 31 gusht 2013 

Thonjë të ndërtuar me xhel: nga 4900 Ft bëhet 3900 Ft
Pedikyr: nga 2800 Ft bëhet 2.200 Ft
Manikyr: nga 2000 Ft bëhet 1500 Ft

Paraqitja:  
Veronika Kozma 36-70-4364208, Budapest, Nefelejcs utca 9-11.

Melinda Ésik , parukere 36 70 436 4178

Shërbim i ri: braSil CaCau drejtim flokëSh me keratin

Jo shumë kohë më parë u futën në qarkullim produkte të reJa të familJes 

së kozmetikës dekorative, flawless by sonya. për eksperiencat folëm me 

veronika kozman, bashkëpuntoren e qendrës mësimore sonya.

Paralelisht me Global Rally-in në 
Hawaii u zhvillua edhe trajnimi i 
bashkëpuntoreve të Sonya-s. Do të na i 
bësh të ditur edhe neve me më hollësi?
 Në kuadrin e një trajnimi një ditor na 
njohën me koleksionin e ri, produktet e 
Flawless by Sonya, na i treguan ne dhe i 
provuan në shumë modele, se si mund 
të përdoren ato, me çfarë furçash duhen 
përdorur produktet sipas objektivit të 
caktuar, çfarë marifetesh të vogla duhen 
përdorur gjatë bërjes së grimit. Morrëm 
informacione edhe për përbërësit e 
produkteve të kësaj familje, na dhanë 
edhe materiale mësimore, dhe në ditët 
në vazhdim mundëm të punonim me 
produktet e reja. Gjatë gjithë kohës deri 
në fund patëm për ndihmë konsulentët e 
specializuar të qendrës amerikane. Për mua, 
profesionalisht ishte diçka e re, që pluhuri 
për qepallat e syve dhe skuqësi i faqeve nuk 
duhet që të jenë patjetër të harmonizuara 
me njëra-tjetrën, tek modelet 
mundëm të shohim edhe zgjidhje 
devijuese dhe të guximshme.
Si grimiere si e shikon, nga se 
ndryshon koleksioni i ri? 
Bota e ngjyrave ndjek trendin 
ndërkombëtar, në ofertë luajn rol 
ngjyrat e modës, më intensive 
dhe më të të ndritëshme se më 
parë. Zonjat e çdo lloj tipi do të 
mund të gjejnë nuancat që do t'ju 

përshtateshin atyre. Lapsat e rinovuar të 
syve janë bërë më të butë, është më e lehtë 
për të punuar me ta. Fondatinat janë më 
kremoze, kështu që ato hapen më kollaj në 
lëkurë. Edhe dy llojet e rimelit (dëndësues 
dhe zgjatues) mund të përdoren shumë 
mirë.
Kremi Sonya BB është diçka e re. Shumë 
nuk e dinë, se përse është.
Kremi BB është në të njëjtën kohë fondatinë 
dhe krem ushqyes për fytyrën, ndërsa kremi 
Sonya BB përmban edhe komponentë që të 
mbrojnë nga drita. Mund të gjenden në dy 
nuanca, dhe edhe mund të përzjehen, nëse 
toni i lëkurës së dikujt e kërkon këtë.
Produktet e Flawless by Sonya do ti 
rekomandoje më mirë për tualet të 
përditshëm apo për raste? 
Për të dyja. Baza është tualeti i ditës, por 
me nuanca më të errëta mund ta forcojmë 
kollaj, duke arritur efekte dramatike. Në 
Qendrën Mësimore Sonya ndihmojmë 
me kënaqësi të gjithë për përdorimin e 

produkteve, ju tregojmë ato marifete, me 
të cilat personi mund ta pregatisi edhe 
vetë tualetin e saj. 
Çfarë eksperiencash kanë klientet? 
Të gjithave ju pëlqen shumë koleksioni 
i ri, ngjyrat dhe cilësia janë fantastike. 

Të kuqët e rinjë të buzëve janë të 
mrekullueshëm, klientet tona i 

preferojnë shumë ngjyrat e 
verës.



Syma CSarnok

1146 BudapeSt, dózSa GyörGy út 1.

20
13

. 

Bileta 10.000 Ft/ për 2 ditë, mund të blihet edhe paraprakisht në magazinat e FLP.

Rezervojmë të drejtën e ndryshimit të programit.

dr. Sándor mileSz

Drejtor i Përgjithshëm

allan peaSe

Autor librash, Lektor

attila Gidófalvi 

kati Gidófalvi

Diamant Menaxherë

veronika lomJanSki

Stevan lomJanSki

Diamant Menaxherë

miklóS BerkiCS

Diamant Menaxher

Bëhuni pJeSmarrëS të këtiJ trainimi që të 

Jep enerGJi, motivim dhe diJe fantaStike!!

ChriStel reiChle

dietmar reiChle

Diamant Menaxherë

12-13 tetor

Syma CSarnok

BudapeSt

attila



Global Rally i 
2014 do të jetë një 
nga ngjarjet më 
tërheqse dhe më 
mbresëlënëse të 
Foreverit

Ku 20.000 distributorët që do të vijnë nga të 
gjitha anët e botës në stadiumin e Londrës O2, 
do të festojnë së bashku dhe do të vlerësohen 
rezultatet dhe distributorët e përmasave 
botërore të Foreverit.


