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Gjatë rrugës sime të fundit e cila përfshiu Hungarinë, Turqinë dhe Gjermaninë, u çudita 
përsëri që sa efekt të madh ka FOREVER në jetën e njerëzve.
Kur bashkë me Aidan-in në Success Day-n e Budapestit u takuam me më shumë se 

12000 miq, më preku thellë ndjenja që sa mundësi të shumta sjell biznesi FOREVER në jetën 
e njerëzve. Dhe m’u krijua pa dyshim bindja që duhet ta vazhdojmë përhapjen e mesazhit të 
shëndetit, pasurisë dhe lumturisë në botë.
Kjo rrugë më kujtoi edhe se gjatë jetës sonë marrim pjesë në prova dhe goditje të ndryshme, ashtu 
si edhe në suksese dhe lumturi. Pothuajse gjatë gjithë muajit të kaluar në Europë ra vazhdimisht 
shi. Gjatë bisedave tona dilte gjithmonë tema e motit të tmerrshëm. Pas fjalëve ndihej që ky 
problem ka efekt serioz në jetën e përditshme të njerëzve. U thashë atyre njerëzve të dashur 
që megjithëse nuk mund të ndikojmë dot mbi motin, mund të kemi efekt ndaj mënyrës se si e 
përballojmë këtë problem. Me gjysëm shaka thashë që „mos u shqetësoni, unë kudo që shkoj, sjell 
me vete diellin”.
Europianët në këtë periudhë me shira i harruan ditët me diell, ashtu si edhe njerëzit të cilët në 
periudhat e vështira e harrojnë lumturinë që kishin më parë. Jeta mund të jetë me të vërtetë 
e pamëshirshme. Por prapë është plot me shpresa dhe mundësi nëse nuk dorëzohemi, nëse 
përpiqemi të shikojmë të mirën, u vendosim theksin mendimeve pozitive. 
Në Arizonë përshembull mbizotëron dielli, prandaj ne vlerësojmë më shumë pikërisht ditët 
me shi. Mënyra jonë e të menduarit ndoshta ndryshon vetëm në faktin që ne nuk lejojmë 
që të na sundojnë rrethanat. E konsiderojmë më të rëndësishme reagimin ndaj tyre, për këtë 
përqendrohemi. Natyrisht e di që nuk është e lehtë të përballosh tragjeditë 
e jetës. Por di edhe që qëndrimi është vendimtar, dhe kontribon shumë në 
zgjidhjen e një problemi. Edhe Edgar A. Guest këtë përpiqet të na shpjegoj në 
vjershën e tij me titull Things work out.
Tregohu i hapur. E di që ka situata që ta heqin qejfin. Pengesat që të dalin 
përpara, kur duhet kohë, durim dhe shumë këmbëngulje që të zgjidhen gjërat. 
Por më beso, që më në fund dielli ndriçon, dhe bota zgjohet në një mëngjes të 
mrekullueshëm. Edhe ti çon diellin kudo që shkon. Ti vendos. Çdo ditë kur 
zgjohesh kujto të mirat e mrekullueshme të jetës tënde dhe faktin që edhe ti je 
pjesë e mundësisë më fantastike të botës. Vendos që ditën e sotme ta bësh ditën e 
FOREVER-it.

Rex Maughan
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Së shpejti festojmë themelimin e shtetit tonë i cili natyrisht është vendimtar në historinë dhe jetën e një 
populli. Ndërkohë që përgatitemi për festë në Denver ka filluar Super Rally i Forever-it dhe ceremonia 
e dhënies së çmimeve, ku themeluesi i Shoqërisë sonë, drejtuesi i përgjithshëm Rex Maughan falenderon 

përfaqësuesit e 145 shteteve për rezultatin vjetor. Me këtë edhe ai ka themeluar një shtet ndërkombëtar, 
Komunitetin Forever Living Products International. Çfarë parimesh e udhëheqin këtë njësi fantastike? Cilat 
janë forcat që bashkuan më shumë se dhjetë milion njerëz në gjithë botën?
Natyrisht idea e përbashkët, misioni i drejtuesit tonë të përgjithshëm Rex Maughan, misioni i Forever-it, 
mundësitë e pafund dhe përcjellja e idesë së pavarësisë. Çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Si pasqyrohet kjo në 
jetën e përditshme të shtetasve të Forever-it?
Pikësynimi në radhë të parë është përjetimi i jetës së ekuilibruar që bazohet në pavarësinë materiale. Njëlloj 
i rëndësishëm është edhe realizimi i jetës së shëndetshme, pa stres, respekti i vlerave pozitive dhe mësimi i 
marrdhënieve të pastra njerëzore.
Rex Maughan e shprehu shumë thjeshtë moton e tij. Forca e Forever-it është forca e dashurisë. Në të vërtetë 
njeriut mund t’i drejtohemi vetëm me dashuri. Në mënyrë që t’i ofrojmë ndihmë nëse i lëkundet besimi në të 
ardhmen. Nëse bashkohet me ne, atëherë e marrim për dore dhe e udhëheqim në rrugën e cila jo vetëm për të, 
por për gjithë familjen e tij, madje për gjithë gjeneratat e ardhshme ofron një stil jete, qëllim dhe realizim. 
T’u kushtojmë vëmendje fjalëve të Rexit dhe të kemi besim tek energjia e madhe që fshihet tek ne dhe punonjësit 
tanë! Nëse jemi në gjendje t’i çlirojmë këto energji fillimisht nga vetvetja, ta mësojmë këtë profesion të bukur, 
atëherë thjeshtë duke përcjellë njohuritë tonë u ofrojmë mundësi të mëdha miliona njerëzve. Krijojmë një shtet 
të ri. Shtetin – Bota e Forever-it. Pjesë e kësaj jemi edhe ne, njerëzit që jetojmë këtu, në rajonin qendror dhe 
juglindor të Europës. Të bëhemi çdo ditë pjesë e kësaj mrekullie që kjo botë siguron për ne, të marrim guximin 
të hyjmë në këtë sistem, të shfrytëzojmë mundësitë dhe të shijojmë frytet dhe kënaqësitë e tij. 
Përpara FLP Shqipëri, përpara Shqiptarë!

Dr. Sandor Milesz
drejtor gjeneral
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„ Ëndërrova
një bOtë pëR VEtEn tiME”

              (Attila Pataky)



Çfarëdo të ndodh, do të bëhemi të parët në botë! Me këtë skuadër duhet 
të krijojmë diçka të madhe. Një gjë është e sigurt: jam i sigurt që do 
na mbështesni! Edhe po mos ta themi, mund ta gjejmë se kush i thotë 

në      mikrofon fjalët e mësipërme. Dr. Sandor Milesz e motivon skuadrën e tij 
në darkën e nxehtë të Poreçit. Jashtë po ngryset, landerat dhe palmat freskohen 
në mbërmje, por dritaret e një salle ndriçojnë për një kohë të gjatë: po jepen 
udhëzimet në darkën e fundit përpara zbulimit të njohur hungarez, Holiday 
Rallyt. Rreth tryezës ndodhen koka të mëdha. Berkics, Vagasi, Biro, Halmi dhe 
të tjerët të cilët nesër do të dalin në skenë, por tani ndjekin me vëmendje një 
person tjetër, po flet drejtori gjenral – tani sigurisht, mes njëri tjetrit e quajnë 
vetëm Sandor. - Jemi këtu – thotë ai – për të plotësuar kërkesat e mëdha të 
atyre që kanë ardhur, që janë kualifikuar në këtë program i cili quhet Holiday 
Rally. Tek ju janë të gjitha shpresat. Të gjithë e bëjnë për vete biznesin, por ato 
pak gjëra plus i jepni ju gjatë këtyre dy ditëve. Jeni gati për këtë?- Po – dëgjohet 
pohimi, por thuhet menjëherë kritika e zakonshme: „ju lutem, kjo s’ishte gjë 
fare”.Dr. Milesz e quan të dobët edhe përpjekjen e mëpasshme, por siç thotë 
„më vonë do të forcohet”. - Udhëtojmë në botë dhe shikojmë që në asnjë vend 
nuk janë më të mirë se ne, përkundrazi nuk ekzistojnë mësues të tillë, atëherë 
përse do na ftonin ne – shumë e thjeshtë. Me cilët ta fillojmë? Në radhë të parë 

Çfarë fiton njeriu po ta gjej misionin e jetës së tij? Në disa firma vlerësim. Tek 
një tjetër shumë para. Tek një e tretë shoqëri të mirë. Diku dy prej këtyre, ose në 
raste të rralla edhe të treja. Por ndoshta ekziston vetëm një firmë e cila mund t’i 
japë të treja dhe i kurorëzon të gjitha me një rrugë falas katër ditore në bregdet 
– me leksione që sjellin miliona. Kjo është FLP Hungaria dhe Holiday Rally në 
Poreç.

HoliDay Rally, PoREÇ, 24-27 koRRik 2010

Shpërblim



me veten tonë. Të fillojmë të luftojmë – dëgjohet 
fjalëkalimi që nis këto dy ditë radhën e leksioneve 
më të mira. Skuadra elitë bie në gjumë: ngrihen 
herët në mëngjes dhe me autobusa shkojnë në 
sallën e teatrit e cila për dy ditë me radhë është e 
Forever living Products – e më të mëdhenjëve të 
saj. Duhet të bëhemi të parët, duhet të bëhemi të 
parët – tingëllon akoma në kokën tonë gjatë gjithë 
rrugës deri në bregdet. E ndjejmë që gurët gëlqeror 
reflektojnë nxehtësinë mediterrane të mbledhur 
gjatë ditës kur na shfaqet përpara porta e hotelit 
me katër yje, pas aulës të të cilit shihet veranda e 
shtruar me dërrasë, me kolltuqe të thurura dhe bar 
kokteili, me parkun e gjelbër dhe pishinë, dhe pas 
gjithë këtyre deti i madh i kaltër. Magjepsemi nga 

Andrej Kepe, 
drejtori i FLP Sllovenisë:

“Këto dy ditë kanë rëndësi të madhe 
për njerëzit e rinj. Dëgjojnë lektorë të 
cilët nuk kanë gjithmonë mundësi t’i 
dëgjojnë drejtpërdrejt. Kjo ka vlerën 
e një shkolle të mesme Foreveri! Nuk 
është e thjeshtë të hysh, këtu bëhet 
fjalë për fillestarë të cilët duhet të 
kuptojnë se çfarë është kjo dhe si 
funksionon, nevojitet pak kohë derisa 
ndodh ndryshimi në tru, vjen kliku: 
kjo është një mënyrë tjetër jetese dhe 
ndoshta më e thjeshtë e më e mirë se 
jeta ime e daritanishme.”



fakti që ndodhemi këtu, në lluksin e vërtetë. Pastaj mendojmë që ai që kualifikohet dhe 
vjen këtu e meriton cilësinë. ka punuar për këtë. Dhe pas këtyre vjen gjumi. Sot s’ka 
argëtim, nesër na pret puna serioze dhe mësimi. 

25 QESHOR, E PREmTE

Himni është i njëjtë, vetëm e këndojmë pak ndryshe – shpjegon këngëtari lui i 
emocionuar pas skenës. Shikojmë pas perdes, në publik dalëngadalë 
mbërrijnë të gjithë – të kualifikuarit nga pesë shtete gjejnë secili vendin e tyre 

në sallë. – Do të këndohet edhe Surda, kënga e sponsorëve, si dhe Treni i Dashurisë – 
radhit mëtej lui duke mos pyetur për asgjë. Ndodhet prej katër viteve në firmë, u bë 
menaxher për tre muaj, kurse tani punon në nivelin soaring – marr vesh prej tij.Në 
cepin tjetër të sallës Dia Biro punon tek bari ku i shpjegon në mënyrë dinamike një 
tekniku; përgatitet me një surpizë për në Sonya show, por rreth kësaj nuk tregon më 
shumë. E pyes që a ke emocione? – Emocioni është diçka e mirë që është e pranishme 
vazhdimisht dhe nxjerr maksimumin prej njeriut. Vjen Tünde Hajcsik që të kontrolloj 
situatën. – Poreçi ka diçka të magjishme – thotë ajo – s’ka turmë të madhe, në këtë 
mënyrë ai që është kualifikuar në këtë program e ndjen që është një prej më të mirëve.
Megjithëse është vetëm ora 9 e mëngjesit Sandor Toth kërcen në vend me muzikën në 
sfond. – Holiday Rally është punë apo argëtim për ty? – e pyes. – Të dyja. ky është 
Forever lifestyle – thotë me shumë bindje.Të kthehemi pas skenës ku katalin kiraly, 
drejtoresha e institucioneve të Forever Resorts në Hungari, vë në lëvizje katër njerëz në 
mënyrë që për lektorët të ketë gjithmonë disa kafshata dhe gllënjka nëse kanë nevojë. 
Mbërriti një ditë më parë me skuadrën e saj në mënyrë që të sigurojnë gjithçka në 
dyqane. i di përmendësh dëshirat e menaxherëve. – Vjet u pëlqye shumë ëmbëlsira me 
qershi të tharta, por në përgjithësi skuadra ha gjithçka, u pëlqen që gatuajmë.Në 
sektorin ViP shihet Dr. Terezia Samu duke rregulluar fletët e saj. Shkruan vetëm 
skemën, pasi zakonisht i pëlqen të flas nga mendja. – E kam të ngritur nivelin e 



adrenalinës, po mos ta kisha nuk do jepja dot një leksion të mirë. Por është në nivel të 
shëndetshëm – buzëqesh ajo.Është një njeri i cili nuk është aspak i shqetësuar. ai i ka 
ndarë detyrat dhe nga ky moment shijon rezultatin e organizimit të bërë gjatë muajve 
të kaluar. – Falë Zotit punoj me profesionista, secili kryen detyrën e vet – thotë Dr. 
Milesz – kurse në sallë ndodhet gjenerata e cila përcakton të ardhmen e Forever-it. 
Shtresa e atyre që në të ardhmen do të bëhen menaxherë dhe të cilët tani do të 
trainohen nga lektorët më të mirë të botës.Por para se të fillojmë punën, kemi nevojë 
për një dozë të madhe energjie. E ka emrin Tanja Zagar: këngëtarja shumë dinamike 
shfaqet (hidhet, kërcen, vrapon)  në skenë me grupin e saj.ka sukses të madh, dhe pas 
shfaqjes duke nxituar në korridor thotë: ky është një publik i mrekullueshëm! Nuk 
njohin kufij!- Erdhi dita e shumëpritur, Holiday Rally i parë i 2010-ës – dëgjohet fjalia 
e parë nga mikrofoni i lektorëve: me këto fjalë bën hapjen zyrtare të aktivitetit Dr. 
Sandor Milesz. – Nëse e besoni këtu brenda, ju do të bëheni më të mirët. Por vend i 
parë është vetëm një, dhe duhet të bëhemi të parët. kush dëshiron të bëhet kampion 
bote? Po pyes ndryshe: a jemi kampion bote?Pooo! Dëgjohet përgjigjja, dhe me këtë 
fillon dita e cila drejtohet me një dinamizëm të pashtershëm nga drejtuesit e programit 
Jadranka Kraljic Pavletic dhe Tibor Lapicz. a mund të jetë tjetër origjina veçse bima 
aloe? Mendonim se e njohim atë tërësisht, por soaring menaxherja Dr. Revesz Edit 
Siklosne na tregon shumë të reja rreth saj. Dëgjojmë jo vetëm rreth përbërësve të saj 
më të rëndësishëm, por edhe rreth mënyrës se si na ndihmon të mbrojmë shëndetin 
tonë kundër sfidave të botës së jashtme. Safir menaxheri Dr. Endre Seres dëshmon: - 
Trembëdhjetë vjet për të cilët jamë shumë krenar – thotë dhe radhit shembujt e 
ngjarjeve dhe sukseseve. Ta vazhdoj mëtej? Po e vazhdoj! – thotë ndërmjet fjalëve të tij, 
dha na duket sikur mund të vazhdoj pa fund. Tema e soaring menaxheres Dr. Terezia 
Samu s’mund të jetë tjetër veçse fusha ku është më e mira: mënyra e shëndetshme e 

Tamas Biro, soaring menaxher:

“Është përgjegjësi më e madhe t’u flasësh të rinjve. Sipas meje kjo e ndryshoi imazhin e 
Forever-it: Poreçi. Thënie e vjetër, por e vërtetë: sa më larg shkon dhe sa më shumë kushton, 
aq më me vlerë është informacioni. Por nëse i zbaton parimet bazë, suksesi do të vijë me 
çdo kusht.”



jetesës. Prej saj dëgjojmë si zakonisht paketën e lehtë, por profesioniste me të reja 
shkencore dhe përvoja të përditshme.Nën drejtimin e soaring menaxheres Dr. Ilona 
Juronincs Vargane vijnë me radhë përvojat me produkte, pastaj safir menaxheri 
Zsolt Fekete “na organizon punën”, me fjalë të tjera na tregon se si do e bënte ai.Pas 
kësaj shfaqen dhomat e pritjes: soaring menaxheri Sandor Toth flet rreth 
prezantimeve familjare në mënyrë të hollësishme dhe humoristike: është mirë t’i 
dëgjosh (dhe natyrisht t’i sistemosh dhe t’i mendosh nga e para) situatat e njohura 
për të gjithë ne. Nga safir menaxheri Istvan Utasi mësuam se “që tani zgjidhjen e 
kemi në mendjen tonë”. Nëse nuk e ndjejmë këtë më siguri, energjitë e marra nga ai 
na e përforcojnë besimin.E bukura e Halmit është që e fillon gjithmonë me ironi 
rreth vetvetes, kështu që nuk na duket se duhet të jemi të përsosur për të patur 
sukses. Patat e egra shkojnë 40 pëqind më larg në grup në formë v-je se sa vetëm, 
dhe nuk lenë të dalë nga radha asnjë anëtar të grupit derisa ka shpresë për t’u kthyer 
– tregon se si është skuadra me të vërtetë e mirë. – Pesë vjet më pas do të bëhesh 
ashtu si janë librat që lexon dhe njerëzit që të rrethojnë – na tërheq vëmendjen safir 
menaxheri Istvan Halmi, pastaj radhit gjërat më të rëndësishme: qëllimet e 
përbashkëta, bashkëpunimi, angazhimi, komunikimi dhe menaxhimi i mirë. Dhe 
njerëzit që duan të të ndjekin.Duke e dëgjuar prej tij na duket si lojë fëmijësh.Mos 
pyet që çfarë merr, por trego çfarë u jep të tjerëve: këtë këshillë e marrim nga soaring 
menaxherja Marta Zsiga. – Forca më e madhe e magjishme është kur tregon 
vetveten. Duhet të flasësh gjithmonë me bindje dhe entuziazëm. Bëhu ti era që i ngre 
lart njerëzit!Pas Martës në dritën gjithmonë e më të nxehtë të refletorit shfaqet senior 
menaxheri andras Banhidy. – Edhe në shtëpi kemi një skuadër e cila ka nevojë për 
organizim gjithashtu. Si dhe që të na pranojnë... – thotë ai duke patur parasysh 
fëmijën e tij 11 muajsh dhe ditët e ndryshuara thelbësisht. Pastaj na bind me 
shembuj të marrë nga jeta sportive dhe historia: ky biznes ka nevojë për ne.Soaring 
menaxheri Tamas Biro mban në dorë një kristal mali, gurin e fatit me ngjyrë të 
gjelbër – Do ta mbaj në dorë edhe gjatë leksionit, sepse edhe unë kam nevojë për 
bastun – thotë duke buzëqeshur. ai është i aftë të na tërheq vëmendjen edhe duke 
mos thënë asnjë fjalë. Tani pikërisht kjo ndodh: Tamas mbështetet dhe qëndron 

përpallë publikut, ndërkohë që nga 
altoparlantët dëgjohet kënga që depërton 
deri në zemër: “duhet të them edhe aq 
shumë gjëra”. Pastaj dëgjojmë rreth 
librave, rëndësisë së leksioneve dhe 
shtyllave stabile të cilat qëndrojnë në 
këmbë edhe nëse përqeshet ndërtuesi i 
tyre. Tamas sot nuk përqeshet nga asnjëri, 
përkundrazi: e duatrokasin në këmbë. 
Gjatë tetë viteve u bë diamant-safir, prej 
dymbëdhjetë viteve është anëtare e 

Jasna Kvaternik Jankovic:

„Kam marrë pjesë në shumë aktivitete 
në Kroaci dhe në Hungari, por… 
Poreçi sjell gjithmonë diçka të re, diçka 
interesante. Vjet më dha një shtytje të 
madhe, fitova shumë përvoja, dëgjova 
leksione të shkëlqyera dhe u mbusha 
me energji pozitive.”



President’s Club dhe zotëron një nga çeqet më të mëdha. Nëna dhe djali i saj janë 
gjithashtu menaxherë, dhe sipas drejtuesit të programit Tibor Lapicz nuk qetësohet 
derisa edhe nipi i saj nuk bëhet i tillë. Në skenë shfaqet Aranka Vagasi. – Dëshiron të 
marrësh pension apo të drejtë autori? – bën pyetjen provokative, por ajo që është më e 
rëndësishme se kjo: - Unë vetëm nuk do e bëja dot, kam një skuadër të shkëlqyer, së 
bashku jemi të mirë – shton dhe pastaj thërret rreth skenës njerëzit e saj.Vjen dikush 
për të cilin nuk ekziston e pamundura. Diamant-safir manexheri Attila Gidofalvi 
tregon rreth rezultateve, por shton menjëherë që: “kam një lajm të keq: për këto 
duhet të punosh”. Dhe ai punon, tashmë prej njëzet vitesh. Puna për të do të thotë: 
t’u japësh njerëzve ëndrra. – E provojmë këtë, por shpeshherë pa sukses – tregon ai – 
është e vështirë të gjesh çelësin e duhur. Por njëherë njëri prej tyre i hap të gjitha 
bravat. Gido bën premtim: s’ka për të pirë më cigare që nga momenti kur do të bëhet 
diamant. Dhe gjithë publiku ja uron atij këtë moment.kurse tani i uron vetvetes 
darkën. Dhe në restorant na pret një banket i vërtetë. Në tryeza të gjata janë shtruar 
lloje të ndryshme ushqimesh të shijshme, çfarëdo që mund të imagjinosh që nga 
sallatat ekzotike, peshqit e freskët dhe mishrat e pjekur deri tek garniturat e veçanta 
me perime dhe ëmbëlsirat e mrekullueshme. Do ishte më mirë të ishin vetëm gjysma 
e këtyre, sepse është e pamundur të zgjedhësh! Shqetësimi ynë zgjidhet nga sasia e 
pafund e birrës, verës dhe pijeve freskuese – natyrisht deri nesër, pasi vetëm pak gjumë 
dhe vjen mëngjesi i bollshëm...

26 QERSHOR, E SHTuNë

Pas zgjimit disa shkojnë të përgjumur për të ngërnë mëngjes, kurse të tjerë 
kthehen pas notit në det me peshqir në qafë. asnjë anëtar i Forever-it nuk 
shihet vetëm, por në grupe të vogla duke biseduar. Pas drekës apo shikimit të 

ndeshjes dhe birrave në mbrëmje pijnë kafe së bashku në verandë. Po natyrisht, pasi 
Poreçi pikërisht për këtë bën fjalë: të jemi së bashku, më mirë dhe ndryshe nga deri 
tani – duke i kushtuar vëmendje vetëm njëri tjetrit.Tek autobusat – si çdo mëngjes 
– i pari është Dr. Sandor Milesz me njerëzit e tij: ndodhet në fillim, tregon rrugën, 
jep shembull.- Të ngrej dorën ai që i pëlqen shumë paraja! – kjo thirrje na bëhet në 
sallën e leksioneve. Ditë e re, vrull i ri të cilin e marrin nga soaring menaxheri Tamas 
Budai. Por siç thotë ai, Forever nuk bën fjalë vetëm rreth parasë: - nuk duam vetëm 



të mbushim me para xhepat e njerëzve, duam të sjellim në rregull jetën 
e tyre – shprehet Tamas Budai.  Vjen një njeri, më bindshëm nga e cila 
janë të paktë ata që mund t’i transmetojnë këto vlera, dhe megjithëse 
menaxherja Eva Varadi është akoma shumë e re, rezultatet e saj të 
deritanishme premtojnë për më shumë. ajo e quan veten e saj: “Produkt 
i Poreçit”. Pasi jo shumë kohë më parë këtu morri një shtytje shpirtërore 
dhe emocionale e cila e ngjiti në majë në krahasim me moshatarët e saj. 
“Që këtu u ktheva në shtëpi duke qenë menaxher në mendje” – kujton 
fillimet, pastaj tregon përkufizimin e saj të programit motivues NDP i 
cili u pëlqye shumë. Eva të jep përshtypjen sikur “ u bë profesioniste me 
sy hapur”. Me tru racional, pa ndrojtje. Bleu makinë lluksoze duke qenë 
akoma studente – gjë e cila arrihet nga pak njerëz.Dhe meqë ra fjala rreth 
racionalitetit, të shohim faktet: safir menaxherja Dr. Marija Ratkovic 
flet rreth përvojave të saj me produktet dhe si menaxhere. – Pak njerëz 
mbajnë përgjegjësi për jetën e vet, por menaxheri i vërtetë nuk ja lë tjetrit 
përgjegjësinë dhe nuk lejon që të varet nga rrethanat. Është e rëndësishme 
të zotëroj vizion personal dhe në skuadër, pra të shikoj më larg se të tjerët 
– shprehet ajo.Mendimet vazhdohen nga senior menaxherja Agnes Klaj 
e cila me stilin e saj të zakonshëm të ëmbël flet rreth ndihmës së dhënë 
nga sponsori dhe forcës së vendimit. – Merr vendim dhe përparo drejt 
pikësynimit!Qëllimi i një femre s’është tjetër, veçse t’u pëlqej të tjerëve dhe 
vetvetes. Për këtë na jep në dorë mjete të ndryshme Tünde Hajcsik, Diana 
Biro dhe Patricia Rusak në një Sonya show spektakolar. Femrat nxiten 
që „të guxojnë të mbeten femra pavarësisht nga mosha që përfaqësojnë”. 
Pastaj jo vetëm e dëgjojmë, por edhe e shikojmë, sepse – si gjithmonë 
–  bëhet edhe prezantim në praktikë. – Unë e përdor prej dy vitesh, por 
s’kam gjetur më të mirë se kjo – tregon në sallë menaxherja Hilda Pere, 
dhe shton: nëse dikush e konsideron të shtrenjtë, këtu mund ta fitoj 
çmimin e saj!arrijmë lartësinë e diamant-safirit: në skenë shfaqet Robert 
Varga. Përpara kësaj luan puzzle pikërisht me Miklos Berkics: me skicën 
e leksionit të ndarë në copa të vogla. Siç shprehet, nuk ishte i kënaqur me 
versionin e parë. – Ne këto nuk i kemi lexuar, por i kemi bërë – shpjegon, 
dhe nga kjo gjë qetësohet. – Ndonjëherë vetëm në momentin e fundit, 

Istvan Halmi, safir menaxheri

“Të japësh leksion këtu është ndryshe nga vendet e tjera, sepse këtu ndodhet kremi, këtu 
çdo lektor dëshiron të jetë më i mirë se të tjerët: frymëzohemi nga të tjerët. Natyrisht 
pikësynimi është bashkimi i skuadrës: këto katër ditë na bashkojnë fort, sepse për këtë nuk 
nevojitet gjë tjetër veçse pikësynime të përbashkëta dhe komunikim.”



kur do t’i referosh të bëhet e qartë se çfarë dëshiron 
të thuash në të vërtetë.kur fillon e ka të qartë që: 
duhet të na bind ne të mos mundojmë vetveten me 
probleme financiare. Dhe dikur ai kishte shumë të 
tilla, por siç shprehet një pjesë e mirë e tyre ishin 
si pasojë e programimit negativ. kurse sot e di që 
njeriu bën edhe gabime kur prodhon, prodhon dhe 
prodhon. Por si mund ta programojmë pozitivisht 
mënyrën tonë të të menduarit? këtë na i tregon 
soaring menaxheri Tomislav Brumec. “Gjithçka 
zhvillohet në tru, nuk jemi krijesa trupore? – thotë. 
– Nëse je i ndershëm, të tillë njerëz do të tërheqësh 
pas vetes – premton ai.Në sallë shfaqet një njeri 
i cili njihet mirë dhe është shumë i preferuar, 
trainimi vazhdon nga safir menaxheri Dr. Adolf L. 

Kosa. “lexo, kupto, përdor” – na jep këshillën fitimprurëse, pastaj 
leksionin e tij e ndërton rreth shkronjës H e cila formon ekuilibrin 
dhe shkallën që të ngre lart. Dhe për këtë e falenderon. Për çfarë 
gjërash falenderon adolfi? Në formë filmi shikojmë njëra pas tjetrës 
fotografitë e lluksit të marrë: rafting, kalorësim, zhytje, fuoristradë, 
shtëpi në Rozsadomb me panoramë nga vaska... – E di çfarë ndjenje 
është frika nga vdekja? – Shumë eksituese – thotë në mënyrë të 
pabesueshme adolf. Por nëse frika nga vdekja përbën pasionin ndaj 
sporteve ekstreme, atëherë e kuptojmë se për çfarë flet. – Është pak 
bezdi por ja vlen – thotë menaxheri – njëlloj si në këtë biznes.Po, në 

këtë biznes ku “ti mund të bëhesh më i miri” – ky është 
titulli i leksionit të senior menaxheres Sonya Jurovic. ajo 
ka 11 vjet që punon pranë katër nipërve. Na rekomandon 
të fillojmë të besojmë në vetvete dhe të mësojmë “artin e 
dëshirave të mëdha”: dëshiro gjithmonë një më shumë. 
konkuro vetëm me vetveten. ai që dëshiron të bëhet 
diamant, ka për t’u bërë i tillë!” – bën përmbledhjen.-  Në 
botë një në njëzet milioner është pasuruar nga MlM-ja – 
thotë soaring menaxherja Dragana Janovic – në bazë të 
çfarë parimeve, këtë mund ta mësojmë tani: - në sistemin 

Tamas Kovacs dhe gruaja e tij, supervizorë:

„Jemi për herë të parë në Poreç, por do të vijmë 
edhe herën tjetër. Sollëm me vete edhe fëmijën 
tonë 4 muajshe, është fëmijë e qetë, sillet mirë edhe 
këtu. As nuk na shkoi ndër mend ta linim Poreçin, 
pasi kemi akoma shumë për të mësuar.”

Dr. Goran Franjic, 
asistent menaxher, 
Bosnia-Hercegovina:

“Poreçi e kam imagjinuar gjithmonë si një 
trainim të fortë që më ndihmon në punë. 
Morra përgjigje të shumta për pyetje 
për të cilat e vras mendjen prej kohësh, 
përshembull që si duhet të veproj nëse 
dobësohet jeta në rrjet, si i duhet dhënë 
ritëm i ri në mënyrë të thjeshtë dhe efektive.”

Jasmina Dragoljovic:

“Hyra sivjet në mars dhe u bëra supervizore brenda 3 
muajve. Dy javë më parë isha në Budapest me sponsorin 
dhe morra medaljen time nga Rex Maughan. Mezi i prisja 
leksionet dhe dje më bën aq shumë për vete, saqë gjatë 
darkës regjistrova edhe kamarierin në rrjet. Hyri pas punës 
dhe sot bëri blerje!”



marketing gjendet gjithçka – thotë lektorja. – Nëse i kuptoni parimet 
bazë dhe i përvetësoni ato njëmijë përqind, ka për të funksionuar. Safet 
Mustafic nga supervizor u bë senior menaxher, tani morrim një pamje 
të shkurtër rreth kësaj rruge. – Zbuloni vlerat tuaja, sepse punoni me 
vetveten – këshillon Mustafic, i cili sipas dëshmisë së vet jeton një jetë 
të suksesshme e të lumtur. Dhe natyrisht punon për këtë: u vjen në 
ndihmë gjatë 24 orëve gjithë punonjësve të tij.Soaring menaxherja 
Hajnalka Senk tregon rreth një biznesi të ndërtuar me mjeshtri në një 
leksion të ndërtuar me mjeshtri. Pastaj shpjegon: - këtu lektorët e tjerë 
e ngrenë nivelin e energjisë, unë s’kam detyrë tjetër veçse të bashkohem 
me ta.Pastaj skena ndriçohet nga një personalitet i fuqishëm: 
Lomjanski Veronika. – Çfarë dëshiron të bëhesh dhe si dëshiron ta 
arrish atë: kjo është pyetja kryesore e dy ditëve – thotë ajo dhe shton: 
problemi është që të gjithë duan të bëhen menaxher dhe asnjëri nuk 
do të bëhet ndjekës. Por duhet t’i arrijmë të dyja nëse duam të fitojmë! 
Dhe ja ku është njeriu i cili ka fituar: diamant-safir menaxheri Miklos 
Berkics. – E kam të qartë detyrën time. Nuk e pres nga njeri tjetër. 
Më mirë marr njëmijë refuzime se sa të shkoj në hekurudhë. Edhe ti 
prandaj je këtu, që të bëhesh diamant dhe jo menaxher. Fillimisht në 
mendje, pastaj në vetvete. Unë kam besim tek diamanti im, por kam 
besim edhe tek diamanti i arankës, adolfit dhe Gidos. Dhe Miklos 
e tregon qartë që ky besim lëviz malet: ngrenë thesa me kripë bashkë 
me adolf l. kosa-n. Fillimisht adolfi ngre në kurriz pesë duke qeshur. 
Pastaj vjen Miklos, salla hesht. Të gjithë janë të shqetësuar se mos e vë 
poshtë pesha sportistin me trup të madh. Dhe për një moment këmbët 
e adolfit ngrihen mbi tokë. Miklos e mban në krahë në mënyrë stabile. 
Duartrokitje të mëdha.Po, rreth kësaj bën fjalë ky biznes. Punonjësit 
mbajnë ngarkesat e njëri tjetrit, kështu që ato përgjysmohen. Dhe këtu 
nuk llogariten dhuntitë. Mjafton të besojmë që do ta arrijmë! Dëgjohet 
kënga me titull Celebrate e Madonës, na kujtohen përsëri 13 vitet e 
kaluara dhe gjithçka që mund dhe ja vlen të festohet. Po, të festojmë 
edhe vetveten: s’është turp. kjo është gjëja e parë që mësuam gjatë 
këtyre dy ditëve. kërcim i përbashkët përpara skenës dhe në darkë vonë 
në gjithë sallat e hotelit lluksoz të Poreçit – deri sa kemi fuqi.

Laszlo molnar, drejtori i FLP Kroacisë:

Kemi katër vjet që e organizojmë Holiday Rallyn dhe jemi shumë krenar që ndërmjet 
vendeve të FLP-s u zgjodh pikërisht vendi ynë. Në këtë periudhë na presin shumë 
punë mua dhe punonjësit e mi, por kur mbërrijnë njëmijë e treqind mysafirë 
është gjithmonë një ndjenjë shumë e mirë. Duke u nisur nga ky vit Holiday 
Rally do të zhvillohet dy herë në vit, por kjo nuk përbën një punë të dyfishtë 
për ne, përkundrazi na përgjysmohet puna, pasi kemi krijuar rutinë dhe 
nuk duhet të vemë në lëvizje shumë njerëz njëkohësisht: është më mirë 
kështu. Vendi i organizimit tani është shumë familjar, shumë njerëz thanë 
që u pëlqeu shumë shërbimi. Ne natyrisht kthehemi gjithmonë të lodhur në 
shtëpi, por kur për ditë me radhë na vijnë email-et falenderuese nga vende 
të ndryshme, kjo i jep një dimension tjetër lodhjes.



FOREVER  2010/08 13

Të përshëndes me respekt dhe dashamirësi Ty që në këtë verë hyre në një 
firmë të vërtetë botërore. Të përgëzoj për vendimin tënd! 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 – por ti je anëtar i vërtetë Forever-i. 
Tregoja pa frikë të gjithëve! Le të dëgjohet nga Budapesti deri në Vienë!
Me siguri edhe ti e vure re që tani në Forever të gjithë flasin rreth ndonjë rally. 
Ai që nuk është në brendësi të botës së Forever-it më pyet shpeshherë që çfarë gare 
makinash zhvillohet këtu. Dhe unë u përgjigjem që këtu e kemi zakon të bëjmë 
rally në mënyrë tjetër. Rally ynë përfshin pushimet në Poreç, programet motivuese 
europiane dhe amerikane – por me të vërtetë ka ngjashmëri ndërmjet rallyt të 
zakonshëm dhe atij të Forever-it. Në të dy mund të
marrin pjesë vetëm ata të cilët me punë të madhe individuale dhe në skuadër, si 
dhe me shumë praktikë arrijnë REZULTATE.
Rallyt bëjnë fjalë rreth dinamizmit, përparimit, dëshirës për të fituar, zhvillohen 
në vendet më të bukura të botës, pjesëmarrësit përkrahen nga shumë njerëz të cilët 
u gëzohen me të vërtetë sukseseve të fituesve – në të dyja llojet e aktiviteteve fes-
tohet puna e ndershme, vlerësohen dhe lavdërohen më të mirët ngado që vijnë, të 
rinj apo përfaqësues të moshave më të vjetra, hungarez, sllav të jugut, shqipëtar, 
anglez, gjerman, suedez apo estonez.
Tek ne tani të gjithë po përgatiten për Holiday Rallyn e dytë, pushimet e Poreçit 
në fund të shtatorit (deri më 31 gusht mund ta arrish akoma kualifikimin e 
nevojshëm!). Madje pikët që siguron tani të llogariten edhe në Rallyn Europian. 
Jam i sigurt që edhe ti dëshiron ta shikosh Europën e madhe të Forever-it, si dhe 
Forever Hungarinë bashkë me rajonet e Europës juglindore në Vienë. Mblidh 
pikët, ke akoma pothuajse edhe tre muaj! Periudha e kualifikimit zgjat deri më 
31 tetor të këtij viti.
Nëse je akoma fillestar, nivelin e parë (të paktën!) mund ta arrish edhe për 
argëtim. Një rendiment prej 20 pikësh brenda katër muajve. 5 pikë në muaj? 
Ti je i aftë për më shumë se kaq! Kjo është me të vërtetë mundësia e madhe e 
jetës tënde, që edhe si fillestar, duke arritur vetëm nivelin e parë, të marrësh pjesë 
në aktivitetin më të madh të Forever-it në Europë – DREJTPËRDREJTË NË 
VIENË!
Viena është afër. Ejani me tren ose katër veta me një makinë. Ndani shpenzimet 
e karburantit, ju bie vetëm disa mijëra forinta për njeri. Ndihmo të paktën 3 
miqtë e tu që të kualifikohen dhe të vijnë me ne, me Ty. Në krahasim me vitet e 
mëparshme sivjet nuk shesim bileta hyrje për në Rally. Ai që nuk kualifikohet, 
nuk mund të vijë – për fat të keq nuk siguron një mbresë të përjetshme.
Arena e Vienës mban 12000 anëtarë të Forever-it. Pyet sponsorët dhe drejtuesit 
tuaj të sipërm, shiko njoftimet e Rallyt, bli për vete çdo muaj një Rally Box (kuti 
e vogël Touch) me vlerë 1 pikëshe, dhe zgjidh një BLUZË RALLY MODERNE 
TË VEÇANTË. Vishe me krenari, tregoje, fol shumë rreth saj, jepu mesazhin 
miqve të tu. Bluza nuk mund të sigurohet as me para, as falas – është pjesë e 
paketës Rally Box, pjesë dhe simbol i suksesit tënd europian. 

Tibor Radoczki, 
 soaring menaxher

drejtor rajonal

E dashur Shqiponjë e Re!



Drejtuesit e programit të Ditës së Suksesit të organizuar në hotelin 
Milenij në Opatija ishin Mirjana Katić Mesaroš és Tihomir Stilin. 
Zonja Katić është që nga fillimi anëtare e Forever-it. Bashkë me burrin 
e saj Ivan e kryejnë në mënyrë profesioniste dhe me shumë dëshirë 
këtë punë. Kurse Tihomir dhe gruaja e tij Maja arritën nivelin e senior 
menaxherit, dhe sot janë anëtarët më të suksesshëm të Forever-it në 
Kroaci.
Treguan shkurt rrugën që bëri firma jonë gjatë 32 viteve të kaluara 
– nga fillimi deri në ditët e sotme, kur jemi të pranihëm pothuajse 
kudo në botë. Pastaj kënduam bashkë me miqtë tanë të vjetër, grupin 
Maestral nga Opatija.
Mr. Sc. Laszlo Molnar përshëndeti punonjësit e ardhur nga çdo 
pjesë e vendit, si dhe mysafirët e dashur të ardhur nga vendet fqinje. 

Lavdëroi distributorët kroat, pasi rezultati i punës së tyre të angazhuar është 
rritja e qarkullimit, shumë kualifikime të reja, dhe nëpërmjet kësaj shumë 
njerëz të kënaqur.
Senior menaxheri dhe inxh. i dipl. Ivan Ciler është një njeri i shumëanshëm 
i cili zhvillohet vazhdimisht. Inxhinier elektronik, përfaqësues i ushqimimit 
dhe mënyrës së shëndetshme të jetesës, i cili i njeh mirë bimët mjekësore. 
Shpjegoi përse është më e mira pikërisht aloe e FLP-s, përse FLP është 
firma më korrekte MLM në botë, dhe njëkohësisht firma më e organizuar 
në Kroaci. Prodhimi dhe përpunimi që nuk dëmtojnë mjedisin, sigurimi i 
cilësisë, paketimi dhe rezervimi – të gjitha këto kontribojnë në krijimin e pozitës 
drejtuese të tregut, ashtu si edhe çertifikatat ISO dhe HACCP, si dhe standardet 
e pastërtisë koser dhe halal.
Dominik Zvinek është vetëm katërmbëdhjetë vjeç dhe i pëlqejnë shumë 
produktet tona, i preferuari i tij është First. Mbajti një leksion të pëlqyeshëm rreth 
formës së bidonit, përmbajtjes dhe efekteve të produktit. Leksioni i tij i bindi të 
gjithë që Dominik në të adhmen do të ketë sukses në FLP.
Dr. Albert Keresztenyi, menaxheri i parë i Kroacisë dhe themeluesi i Fiume team të 
Rijekës, foli rreth detyrave tona në verë. Ushqimi i duhur, sa më pak kripë, shumë 
lëvizje dhe natyrisht përdorimi i produkteve FLP është çelësi 
me të cilin mund ta përgatisim organizmin tonë për ditët e 
nxehta. Dr. Keresztenyi foli edhe rreth gabimeve që kryejmë 
në lidhje me ushqimin dhe trajtimin e lëkurës. E dimë që ka 
raste kur sillemi keq me trupin tonë, e cila sjell shëndoshjen 
dhe problemet e lëkurës. Por e gjithë kjo mund të ndryshohet, 

vetëm duhet të ndryshojmë zakonet tona dhe duhet të kujdesemi 

A ekziston vend më i bukur për Ditën e Suksesit se sa 
Opatija? Jo. Dhe ky është vetëm fillimi!
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Akoma më lart



më shumë për vetveten. Produktet që na ofron FLP-ja na vijnë në ndihmë për shumë gjëra.
Përvojat me produkte të konsumatorëve u drejtuan nga senior menaxherja dhe kryeinfermerja 
nga Pula, Manda Korenić. Dëgjuam përvojat e distributorëve të cilët i përdorin produktet prej 
shumë vitesh. Manda është gjithashtu konsumatore prej shumë vitesh, produktet tona i përdor 
me kënaqësi edhe në sallonin e saj kozmetik. Përvojat i plotësoi me këshillat e saj në mënyrë që t’i 
shfrytëzojmë me të vërtetë siç duhet mundësitë e ofruara nga produktet.
Ana Židan Laginja ndodhet në fillim të rrugës së saj në FLP. Tregoi historinë e saj duke vërtetuar 
faktin që momenti i vendimit të vërtetë është kur njeriu nis rrugën. Dhe ajo vendosi. Shpresojmë 
që së shpejti të jemi dëshmitarë të historisë së suksesit të saj.
Momenteve më të bukura të Ditëve të Suksesit i përket edhe kualifikimi i punonjësve tanë më 
rezultativ. Kualifikimi i asistent menaxherëve të rinj, supervizorëve të shumtë dhe distributorëve 
drejtues Top 10. Secili morri medaljen e merituar, pastaj bashkë me sponsorët e tyre festuan 
suksesin duke premtuar që ky është vetëm fillimi.
Zlatko és Sonja Jurović janë senior menaxherë të sapokualifikuar. Ky çift bashkëshortor është që 
nga fillimi anëtar i FLP-s. Jetën dhe punën e tyre të përbashkët ia kushtuan suksesit personal dhe 
të punonjësve të tyre. Gjatë punës së tyre sumëvjeçare Sonja dhe Zlatko mësuan prej gabimeve të 
veta, dhe tani na përcollën përvojat e tyre në mënyrë që ne t’i shmangim këto gracka.
Menaxherja nga Rijeka Jadranka Kraljić Pavletić në leksionin e saj motivues dhe entuziast 
foli rreth faktit se përse është mirë të jesh menaxher. – Na bën individ të shumëanshëm. 
Shfrytëzojeni atë që ju pëlqen, dhe hiqni dorë nga ajo që nuk ju pëlen – tha ajo. – Shfrytëzojeni 
kohën, sepse ajo punon për ne. Sa më shpejt e shfrytëzojmë, sa më shpejtë e shikojmë veten 
në pasqyrë dhe e pranojmë vendimin që: po, unë këtë e dëshiroj, aq më shpejt nis vetë biznesi. 
Gjeni vetveten, vendosni, punoni, bashkohuni me njerëzit e mrekullueshëm të FLP-s – u tha të 
gjithëve Jadranka.
Agnes Krizso ishte ajo që regjistroi punonjësin e parë të Kroacisë. Një femër e jashtëzakonshme, 
e cila e merr seriozisht detyrën e saj dhe e kryen me angazhim të plotë. Si safir menaxhere na bëri 
të njohur programet dhe të drejtat e ofruara nga FLP. – Më e rëndësishmja është të ndihmojmë 
dhe të vlerësojmë njëri tjetrin, pasi vetëm askush nuk mund të ketë sukses – tha ajo. – Në radhë 
të parë mbajmë përgjegjësi ndaj vetvetes. Të kujdesemi për shëndetin tonë, të ruajmë fëmijët 
dhe prindërit tanë, pasi e ardhmja ndërtohet nga e shkuara. Planifimim, mendime pozitive dhe 
ndjekja e drejtuesve është rruga e suksesit. – mbylli mendimet e saj Agnes.
Pasi falenderoi lektorët dhe drejtuesit e programit mr. Molnar u dha medaljen me shqiponjë 
punonjësve që u kualifikuan në nivelin e asistent supervizorit dhe u uroi atyre që bashkë me ne të 
fluturojnë akoma më lart.

mr. sc. Laszlo Molnar
drejtori rajonal i FLP Kroacisë





Pas punës së lodhshme na u dha mundësia të njohim 
këtë mjedis të mrekullueshëm, të vizitojmë shpellën 
e Potpećit e cila mbahet si një nga më të bukurat e 

Serbisë. Ishte një mbresë e madhe për ne edhe vizita e fshatit 
etno Zlakus dhe fabrikës së qeramikës që ndodhen pranë 
Užice.

Qëllimi i leksioneve ishte dhënia e udhëzimeve, nxjerrja në 
pah e gabimeve të punës sonë të deritanishme, si dhe gjetja e 
rrugëzgjidhjes për të gjitha vështirësitë e shfaqura në lidhje me 
ne, punonjësit tanë dhe rrjetin.

Pjesëmarrësit e takimit të menaxherit u përshëndetën nga 
drejtori rajonal i FLP Serbisë Branislav Rajić. Ai theksoi që 

duhet të njohim vlerat tona personale dhe të mos dorëzohemi 
kurrë, pasi jemi drejtues dhe mbajmë përgjegjësi për veten dhe 
punonjësit taanë.

Drejtori gjeneral i Hungarisë dhe rajonit të Europës juglindore 
Dr. Sandor Milesz u kujtoi menaxherëve që Serbia zotëron 
burime shumë të mëdha – akoma të papërdorura. Krahas 
mundësive të mëdha në FLP gjenden edhe tradita dhe besim, 
dhe do të ishte diçka e trishtuar nëse një mundësi e tillë e 
shkëlqyer pune të mbetej e fshehtë përpara atyre që kanë me të 
vërtetë nevojë për ndihmë.

Në mënyrë që ta kemi plotësisht të qartë se çfarë duhet 
të bëjmë dhe që këtë t’ua përcjellim në mënyrën e duhur 

Firma FLP sipas zakonit i mblodhi distributorët 
më të suksesshëm të Serbisë në malin Zlatibor, 
në një nga perlat më të bukura turustike të 
vendit. Në ambientin e mrekullueshëm të hotelit 
Mona në harmoni dhe mirëkuptim të plotë u 
miqësuam, mësuam dhe punuam. Vendosëm 
të hedhim një hap të ri të madh në zhvillimin e 
mëtejshëm të rrjetit serb.

TAKIM MENAxHERëSH, ZLATIBoR, QERSHoR 2010

Arti i menaxhimit
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punonjësve tanë, duhet të kalojmë katër faza: entuziazmi, 
mbledhja e informacioneve, ankthi dhe efekti i njohur A-HA 
– shpjegoi në leksionin e tij Dr. Aleksandar Petrović.

„Qëndro menaxher, sepse edhe je i tillë edhe në shpirt, këtë 
e vërtetojnë edhe rezultatet e tua. Arti i menaxhimit qëndron 
në faktin që i nxit të tjerët për të vepruar mënyrë të tillë që ata 
të mendojnë që ishte idea e tyre” – tha safir menaxherja Dr. 
Marija Ratković, pastaj shtoi: menaxheri i mirë është i aftë të 
ruaj ekuilibrin ndërmjet dashurisë dhe rregullave.

MLM në thelb është shkëmbim energjie, e cila varet shumë 
nga personi që kryen prezantimin. I kemi të qarta mangësitë 
tona, dhe pas çdo rënie ngrihemi me qëllimin që këtë pengesë 
radhës tjetër ta kapërcejmë më mirë – shpjegoi qëndrimin 
ideal senior menaxherja Mirjana Mićić. Leksioni i saj na bëri 
të mendohemi thellë në gabimet tona.

- Shumë pak njerëz i vendosin vetvetes pikësynime të mëdha 
të cilat edhe i realizojnë – thotë Dragana Janović. – Menaxheri 
është një person i cili njeh rrugën dhe zgjidhjen e duhur, dhe 
i cili merr përsipër përgjegjësinë që njohurinë e tij t’ua përcjell 
edhe të tjerëve. Menaxherët nuk mund të lodhen, sepse 
atëherë „u ndryshket” rrjeti. Me shembullin tonë personal 
duhet t’u tregojmë punonjësve tanë se si duhet kryer kjo punë 
– theksoi soaring menaxherja.

- E ardhmja është e atyre të cilët në momentin e duhur janë të 

prirur të ndryshojnë, të mësojnë dhe të krijojnë mundësi nga 
vështirësitë. Të gjithë lindim kampion dhe zotërojmë mjete 
me të cilat jemi në gjendje të ndryshojmë fatin tonë – tha Dr. 
Nick. – Vetëm 2-5 përqind e njerëzve kanë vizion dhe janë 
të prirur të punojnë për arritjen e tij. Në MLM pavarësisht 
nga kjo të gjithë mund të bëhen pjesëtarë të sistemit më të 
ndershëm të tregut. „Shes njohuri! E jap, pastaj korr frytet e 
punës sime. Dhurata më e madhe është ndryshimi që ndodh 
gjatë punës sonë. S’KAM HALLE, SEPSE NDoDHEM Në 
RRUGëN E SUKSESIT!” – ishte motoja që u dëgjua.

Ke arritur gjithçka, apo ekziston akoma ndonjë 
fushë ku duhet të përsosesh? A mund t’i marrësh 
me vete punonjësit e tu drejt realizimit të 
pikësynimeve tuaja? – shtron pyetjet e rëndësishme 
safir menaxherja Marija Buruš. – FIToRJA mbi 
vetveten përbën njëkohësisht edhe fitoren mbi çdo 
vështirësi, kjo është rruga e sigurt drejt suksesit. 
Mund të bëhesh fitimtar i vërtetë, i cili zotëron 
recetën e suksesit dhe të cilën është gati ta ndajë me 
të gjithë.

Je menaxher apo drejtues? Varet nga ty, me fjalë 
të tjera suksesi yt është pasojë e vendimit tënd. 
Punë dhe vetëm punë! Duhet të kthehemi tek 
ajo ku jemi më të mirë, dhe e dimë që jemi të 
aftë për ta bërë atë, sepse dikur kështu kemi 
punuar. Asnjëherë s’ka ekzistuar periudhë më e 
përshtatshme për këtë punë se sa tani, sepse u bëmë 
menaxherë dhe ecim në rrugën e duhur. – theksoi 
në leksionin e saj diamant menaxherja Veronika 
Lomjanski.

- Në fillim e nisëm pa treg, me shumë pak 
informacione rreth produkteve dhe marketingut, në një firmë 
e cila atëherë nuk figuronte aspak në Serbi. Që në fillim u 
përqëndruam me gjithë forcat dhe dëshirën tonë në realizimin 
e planeve. Ky përqëndrim duhet rinovuar, duhet të besojmë 
ne vetvete që mund të bëhemi të suksesshëm – shtoi diamant 
menaxheri Stevan Lomjanski i cili na tregoi lidhjen ndërmjet 
situatës së tanishme dhe asaj të vjetër, si dhe mundësitë e 
shumta që mund të realizojmë në të ardhmen.

Takimi i menaxherëve është tashmë traditë, prandaj 
shpresojmë që të takohemi edhe në qershorin e ardhshëm në 
Zlatibor!

 
Branislav Rajić

Drejtori rajonal i FLP Serbisë
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Drejtuesit e aktivitetit ishin safir 
menaxherja Daniela Ocokoljić dhe 
burri i saj, soaring menaxheri Zoran 

Ocokoljić. Ky çift e vërteton siç duhet faktin 
që edhe të rinjtë mund të bëhen tregëtarë të 
suksesshëm nëse zotërojnë pamjen e duhur të të 
ardhmes dhe nëse punonjësit e tyre të shumta e 
kryejnë me vullnet dhe angazhim punën e tyre.

Të pranishmit u përshëndetën nga drejtori 
rajonal i zyrës së Beogradit të FLP-s Branislav 
Rajić. Ai theksoi që kemi arritur suksese 
të mëdha dhe që na qëndrojnë përpara 
sfida serioze. Për ne FLP ofron mundësinë 
më të mirë të punës. Firma jonë ndjek 
ndryshimet e tregut botëror dhe investon 
në përsosmërinë e cilësisë së produkteve, 
dhe dhe në marketing, pasi vetëm kështu 

mund të qëndrojmë në këmbë mes 
firmave konkurente. Shumë gjëra 

të reja e bëjnë më të lehtë dhe më 
efektive punën tonë. Një nga më të 
rëndësishmit ndërmjet tyre është 
sistemi NDP i cili siguron çmimin 
e distributorit të ri për punonjësit 
fillestar, kështu që ata mund të 
sigurojnë të ardhura shumë të 
larta që në fillim të punës së tyre.

Erdhi vera dhe bashkë me të edhe programet 
motivuese dhe sfidat e reja. Në aktivitetin 
Success Day të Beogradit morrëm udhëzime të 
reja për punën tonë në Forever.

BeogrAD, 3 KorriK 2010



Periudha e parë e kualifikimit të programit motivues me emrin Holiday 
rally Poreç 2010 ju përgjigj plotësisht kërkesave të pjesëmarrësve. Si 
rezultat i aktiviteteve u krijuan grupe punonjësish të cilët vendosën të 
ecin përpara në rrugën e suksesit me një punë dhe pamje të të ardhmes 
plotësisht të qartë, me pikësynime të reja dhe energji të mëdha. U 
pasuruam me shumë përvoja pozitive, na u mbush zemra plot me 
ndjenja të bukura dhe tek të gjithë lindi një vendim i përbashkët: do 
të përpiqemi që të takohemi në Poreç edhe në shtator! i përgëzojmë të 
kualifikuarit dhe e falenderojmë Jasmina dhe Miroslav Dragojlović për 
referatën e hollësishme rreth programit motivues.

Shkencëtarët e kanë kuptuar se si punon njësia bazë funksionale e 
jetës – qeliza. FLP këto rezultate i shfrytëzon në praktikë. Këtu e dimë 
mirë që shëndeti dhe cilësia e jetës sonë varet nga ushqimimi i duhur 
i çdo qelize tonë. energjinë e nevojshme për jetën e sigurojmë nga 
forcat tona dhe lidhja jonë me natyrën, dhe varet vetëm nga ne se sa i 
shfrytëzojmë mundësitë që fshihen brenda saj. Ai që ruan shëndetin e 
qelizave ndërtuese të organizmit, është i shëndetshëm! Dhe ai që është 
i shëndetshëm, është i dobishëm për vetvetn, familjen dhe mjedisin e 
tij – theksoi në leksionin e saj Dr. Dušanka Tumbas.

gjatë punës sonë sigurojmë përvoja me të cilat mund të 
përmirësojmë mangësitë tona të mundshme, nëpërmjet të cilës 
mund të ndihmojmë vetveten dhe të tjerët. Në aktivitetet e 
firmës sonë në çdo rast dëgjojmë përvojat e rëndësishme të 
konsumatorëve dhe punonjësve tanë mjek rreth përdorimit 

të efektshëm të produkteve me cilësi të shkëlqyer të 
FLP-s. Kjo pjesë e programit me këtë rast u drejtua 
nga soaring menaxherja Dr. Sonja Jović.

Në skenën e Pallatit të Sindikatave përshëndetëm 
të kualifikuarit në nivelin e supervizorit dhe  
punonjësit që morrën pjesë si të kualifikuar të 
nivelit 1 dhe 2 në Holiday rallyn e Poreçit. i përgëzojmë të 
gjithë punonjësit e kualifikuar!



Milan Topalović Topalko është këngëtari më i pëlqyer i Serbisë në 
ditët e sotme. Çiltërsia, zëri i pastër dhe i mprehtë, forca tërheqëse dhe 
energjia e saj e madhe në atë ditë korriku u harmonizua në mënyrë të 
mrekullueshme me publikun e Pallatit të Sindikatave. e falenderojmë 
për këtë mbresë!

Pa ndjekjen e ndryshimeve të tregut botëror është i pamundur përparimi. 
Zanate të ndryshme zhduken, ndryshojnë kushtet e punës. Prandaj ata 
që dëshirojnë të arrijnë më shumë, duhet të kujdesen vetë për zhvillimin 
e tyre personal dhe profesional. Sot është e paimagjinueshme puna e 
suksesshme pa mjete ndihmëse si librat, CD-t, kasetat, katalogët. Senior 
menaxherja Elizabeta Korodi Kovač e falenderoi Forever-in që edhe 
këtë e ka parasysh dhe bën gjithçka edhe në këtë fushë.

Kualifikimi për në rallyn europian është një nga programet motivuese 
më të rëndësishme të FLP-s, njëkohësisht edhe mundësi për të marrë 
shpërblime të reja në një periudhë të re, me një vrull të ri. Vendin e 
rigjallërimit të punës sonë dhe punonjësit tanë të rinj e zgjedhim vetë në 
mënyrë të pavarur, kurse gjatë periudhës së kualifikimit mund të arrijmë 
edhe mundësitë e tjera plus, kualifikimin për në Holiday rally, udhëtime 
të reja, rrjet të ri dhe qarkullim ndërkombëtar. „Çdo vit investoj energji 
të mëdha në programin motivues rally europian. Ju rekomandoj nga 
zemra edhe juve që të shtrytëzoni mundësitë që ofron Forever” – tha në 
leksionin e tij soaring menaxheri Boro Ostojić.

Në skenën e aktivitetit Success Day shpërblyem punonjësit që e rritën 
qarkullimin e tyre në mënyrë të konsiderueshme në krahasim me 
periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, duke hyrë me këtë mes anëtarëve të 
Klubit të Sundimtarëve.



Me produktet më të pëlqyera, dhënien e shembullit personal, ndihmën 
e sponsorëve dhe sllogenin „Aloe ushqen dhe mbron”, si dhe me 
vullnet të madh mund të dalin nga radhët e njerëzve të zakonshëm dhe 
mund ta vazhdojmë jetën në rrugën e SUKSeSiT – tha në leksionin 
e saj Mirjana Mićić. – Punonjësit më të suksesshëm kanë marrë 
përgjigjet negative dhe refuzimet më të shumta. Vetëm 8 përqind e 
njerëzve janë të prirur të kryejnë një punë të qëndrueshme dhe të 
qëndrojnë në rrugën e suksesit, dhe vetëm Forever Living Products 
është në gjendje të paguaj vlerën reale të punës sonë – shtoi senior 
menaxherja, fjalët e të cilës na ndihmojnë shumë në mposhtjen e 
vështirësive.

- Aq suksese arrijmë sa është dëshira që kemi – vazhdoi mëpas 
specialisti i marketingut me famë ndërkombëtare Mr. sci Dušan 
Pavlović. – Forever ofron mundësi pune e cila krijon vlera dhe 
mirëqenie ekonomike. Vetëm egoja jonë mund të na pengoj të japim, 
të duam dhe të punojmë më shumë. Sekreti i suksesit në punë dhe në 
jetë fshihet tek ndjenjat pozitive, pasi këto përhapen lehtë si viruset – 
nëse punonjësit e kanë arritur nivelin optimal të motivimit. Lektori na 
kujton se mund të arrijmë suksese të mëdha vetëm nëse e duam punën 
tonë.

Si përfundim përgëzuam asistent supervizorët e rinj dhe u uruam 
suksese të shumta në punën e tyre në radhët e FLP-s.

              Branislav Rajić
                     Drejtori rajonal i FLP Serbisë
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Të jesh në rrugë – ky është sukses!



Gruan time Krisztinën në tetor të vitit 
2006, komshiu ynë i ri e ftoi në një takim 
biznesi me një kolegun e tij ku bëhej fjalë 

për të marrë pjesë në një projekt të ri.
Në atë kohë të dy punonim si nëpunës, kryenim 
punën tonë nga dita në ditë, Kriszti si asistent 
menaxhere në një firmë shtetërore, kurse unë si 
drejtori i ekonomisë së një shoqërie aksionere 
ndërkombëtare. Na dukej sikur jeta jonë kishte 
marrë drejtimin e duhur, por koha që kalonim së 
bashku dhe me familjen nuk ishte e mjaftueshme. 
E kaluara jonë si sportist – Kriszti ishte kampione 
e Hungarisë në atletike, kurse unë kampion i 
Hungarisë në basketboll – na dhuroi disa tipare si 
shpirti i luftimit, respekti, këmbëngulja. E ndjenim 
që na priste një sfidë e re, që jeta jonë nuk mund të 
mbushet për afat të gjatë kohe nga rutina e ditëve 
të zakonshme – punë, gjimnastikë, familje, punë, 
gjimnastikë, familje…
Gruaja ima kur u kthye nga takimi i biznesit (një 
prezantim i hapur) tha: „kjo është ajo me të cilën 
nuk dëshiroj të merrem. Kishte produkte dhe njerëz, 
por në të vërtetë nuk e kuptova përse bëhej fjalë. Por 
është e sigurt që komshiu është kokë e madhe, sepse 
edhe ai foli.” „Koka e madhe” nuk ishte tjetër veçse 
Adam Nagy, sponsori ynë i ardhshëm, i cili ishte aq 
profesionist saqë nuk e la që këtë ofertë biznesi ta 
shihnim vetëm nëpërmjet syzeve të gruas sime, por 
na ftoi të dy në një takim të ri, pas të cilit erdhi një 
mbrëmje me të ngrënë në shtëpinë e Adamit dhe 
gruas së tij Brigi. Na u krijua simpatia pas këtij çifti 
të shkëlqyer. Me jetën e tyre aktuale na pikturuan 
një pamje të të ardhmes, për të cilën ne thamë se 
duhet ta sigurojmë!
E filluam sfidën e re me kurreshtje, etje të madhe 
për dituri dhe dëshirë të madhe pune. Gjetëm atë që 
dëshironim. Këtu ekziston diçka ku edhe ne mund 
të jemi të mirë, ku mund të krijojmë, ku mund të 
arrijmë suksese!
Brenda gjatë javësh arritëm nivelin e supervizorit, 
vlerësim i cili na frymëzoi. Na pushtoi një ndjenjë 
ndjenjë e re, diçka që nëse e kryejmë punën e 
përditshme, sistemi na shpërbëlen bollshëm për 
këtë. Një nga dhuratat e para ishte fletorja e vogël 
me titullin „Nga Supervizori deri tak Menaxheri”, 
ku sponsorët tanë shkruan: „S’ka rrugë që të çon 
drejt lumturisë. Lumturia është vetë rruga.”
Që nga muajt e parë mësuam gjëra të cilat nuk na i 
kishin treguar në asnjë vend, pavarësisht se kishim 
dy diploma dhe vende pune drejtuese. Këtu na 
thanë: Vendosi vetes pikësynime! Mbaji shënim 
ato! Rrethoje vetveten me pikësynime! Imagjino 
sikur i ke arritur! Zhvillo personalitetin! Pyet dhe 

lavdëro të tjerët! Fillimisht jep që pastaj të marrësh! 
Lexo! Dëgjo CD! Merr pjesë në aktivitete! Kërko 
shoqërinë e njerëzve të suksesshëm!
Krijuam marrdhënie njerëzore vendimtare në 
jetën tonë: si menaxherët tanë të parë, Agika Sipos 
Kleinne dhe Miklos Klein të cilët na nderuan me 
besimin e tyre, dhe si pensionist u dhanë shembull 
shumë të rinjve që ndershmëria, çiltërsia dhe 
dëshira për dituri e njeriut të çon drejt suksesit në 
Forever. Jemi krenar për gjithë menaxherët aktual 
dhe menaxherët e ardhshëm të skuadrës sonë, 
për njerëzit të cilët në një organizëm vullnetar, të 
udhëhequr nga pikësynimet personale shkojnë drejt 
një të ardhmeje më të shëndetshme e më të sigurt.
Adam dhe Brigi duke shfrytëzuar dhënien e 
shembullit, mjetin e vetëm dhe më efektiv të 
menaxhimit, që atëherë na japin vazhdimisht një 
pamje të të ardhmes. Potenciali tregëtar, dituria, 
lojaliteti dhe puna e tyre e vetëdijshme i radhit ata 
mes menaxherëve më të mëdhenj të gjeneratës së 
re. I falenderojmë që mund të punojmë me ta dhe 
mund të mësojmë nga dita në ditë prej tyre.
Rex Alex, sponsori i Adamit dhe Brigit është 
shembulli i pavarësisë dhe stilit të jetës, njohës 
i vërtetë i sjelljes njerëzore dhe profesionit 
rrjetndërtues, i cili me stilin e tij të veçantë dhe 
nxitjen e vazhdueshme gjatë çdo takimi na 
përforconte besimin.
Kemi mësuar dhe mësojmë shumë nga Tamas 
Biro të cilin e konsiderojmë një nga mësuesit më 
të mëdhenj të Forever-it. E ndjek me urtësi rrugën 
tonë, është i aftë që me një fjali, me një buzëqeshje 
ose vetëm me një tudje koke të ndryshojë fate 
njerëzish. Tamas tha: „Nëse dëshiron shumë të 
fitosh, humbet. Nëse dëshiron të luash, mund të 
fitosh.” Bashkë me gruan e tij Dia e meritojnë të 
jenë anëtarë të elitës drejtuese të Forever-it.
Punojmë në firmën më të mirë të botës! Puna e 
palodhur e Dr. Sandor Milesz na siguron mundësi 
të shumta në punën tonë. Në botën e sotme 
takohemi me shumë premtime të cilat mbeten 
përgjithmonë vetëm premtime. Drejtori ynë gjenral 
nuk premton, ai punon, vepron, pastaj deklaron 
ndryshimin.
Gjatë 3 vjet e gjyssëm që kaluan u takuam me 
përkufizime të ndryshme të suksesit:
• Suksesi është vetë rruga
• Suksesi = ndryshim
• Suksesi është vetë vendimi që me merr për ngritjen 
e nivelit të jetës tënde
• Suksesi është kur bën të tjerët të suksesshëm
Këshilla ime është që përkufizo se çfarë do të thotë 
për ty kjo fjalë dhe përpiqu që çdo ditë të jetosh në 

mënyrë të tillë që ta ndjesh veten të suksesshëm. 
Nëse e ndjen mirë veten në që bën, atëherë je 
njeri i suksesshëm. Forever këtë punë e bën më të 
larmishme dhe më të pëlqyeshme. Jeta në Forever 
përshpejtohet, brenda një kohe më të shkurtër se më 
parë mund të sigurosh më shumë njohuri, përvoja, 
vlerësim dhe marrdhënie njerëzore. Mësuam të 
mendojmë ndryshe, e dimë që gjithçka ndodh për 
të mirën tonë!
Nëse sot punon si nëpunës ose si tregëtar i 
zakonshëm, ta dish që je i kufizuar ose në para, ose 
në kohë, ose në mundësi. Edhe për ty koha është 
burimi më me vlerë, pasi nga dita në ditë ke më pak 
prej saj për të realizuar ëndrrat e tua. Pra ka shumë 
rëndësi se ku e investon. Në këtë biznes ia vlen të 
investosh kohë. Mundësitë janë të pakufijshme, këtu 
mund t’i sigurosh të treja mjetet më të rëndësishme 
për realizimin e ëndrrave të tua – shëndetin, paratë 
dhe kohën e lirë. Duhet të mësosh, të zhvillohesh, 
ta përdorësh diturinë tënde, të gabosh dhe të 
mësosh prej gabimeve, pastaj ta bësh përsëri derisa 
të arrish pikësynimin që i ke vënë vetes. Gjëja më e 
rëndësishme është të ecësh në rrugën që të çon drejt 
jetës ideale për ty.
Ne ecim në rrugën e suksesit, një rrugë e shkelur, e 
sigurt, e shtruar me respekt dhe punë të ndershme. 
Edhe unë me gruan time hoqëm dorë nga puna 
jonë e mëparshme dhe prej një viti merremi 
vetëm me ndërtimin e biznesit tonë Forever. Kemi 
mundësi të kalojmë së bashku dhe të shfrytëzojmë 
sipas dëshirës 24 orët e ditës. Falë Forever-it na u 
realizuan ëndrra si përshembull ta jetojmë jetën 
pa stres, të kemi të ardhura pasive, të shkojmë në 
Shtetet e Bashkuara, të kalojmë kohë me familjen 
dhe njerëzit më të rëndësishëm për ne, të punojmë 
për qëllimet tona, ta jetojmë jetën tonë ashtu siç na 
pëlqen.
Falenderojmë menaxherët më të mëdhenj – Robert 
Varga, Dr. Adolf L. Kosa, Istvan Halmi, Attila 
Gidofalvi, Agi Klaj, Tibor Lapicz, linjën tonë të 
sipërme Teca Herman, Aranka Vagasi, shembujt 
tanë Miklos Berkics, Jozsef Szabo, si dhe gjithë 
menaxherëve, falë punës këmbëngulëse të të cilëve 
Forever Hungaria sot është biznesi multilevel 
marketing numër një në Hungari dhe Europë.
Fakti që jeta është një aventurë interesante apo 
vetëm një mundësi e humbur kot – vendimi e kemi 
vetë në dorë. Kur merr vendimin rruga të pastrohet 
nga problemet. Suksese të shumta!

Balázs Bársony 
menaxher
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1.   Tanács Ferenc        
      Tanács Ferencné

2.   nagy ádám      
      nagyné Belényi BrigiTTa

3.   FuTaki ildikó

4.   Takács Tamás
      Takács Tamásné

5.   andriska József

6.   Varga Józsefné

7.   Tuboly imre      

8.   TemesVáriné ferenczi ágnes
      TemesVári andor

9.   kuThi szilárd

10. TóTh Tamás

      

Hungaria Serbia

1.   Zoran Škorić
      dragica Škorić  

2.   Jovanka sTrBoJa  
      radivoJ sTrBoJa 

3.   TaTJana nikolaJević
      Bogdan nikolaJević 

4.   milanka miloVanoVić  
      milisaV miloVanoVić          

5.   Vladimir Jakupak 
      neVenka Jakupak

6.   laTinka sTefanoVić  
      dragan sTefanoVič  

7.   dragana JanoVić 
      miloš JanoVić

8.   dr. mariJa raTkoVić  

9.   zorka Jurišić  

10. Tibor boros gyeVi  

26 foreVer  2010/08



boSnia-HercegovinaKroacia Sllovenia

dhJeTë disTribuTorëT më Të suksesshëm 
në bazë Të pikëVe personale dhe Të non-menaxheriT

1.    Jadranka kralJić PavleTić
       nenad PavleTić 

2.   nedelJko Banić 
      anica Banić 

3    andrea ZanTev 

4.   elVisa rogić
      JakoV rogić

5.   VasiliJa golub 

6.   edVard badurina
      Tea mičić

7.   iVan lesinger 
      danica lesinger

8.   Jasna kVaTernik JankoVić 
      iVica JankoVić 

9.   Velimir Vidicek
      iVka Vidicek  

10. rosana racane      
      roberT racane 

1.   Tomislav Brumec 
      andreJa Brumec

2.   JoZeFa Zore 

3.   danica Bigec 

4.   inna kragolnik 

5.   daša hofšTäTTer Jazbar
      marko Jazbar

6.   loVro brumec

7.   dr. srećko herlić  

8.   andreJ kepe 
      miša hofšTäTTer

9.   sTanislaVa Vinsek

10. karina brumec 
      gorazd babić
    

1.   Zečir crnčević
      samira crnčević 

2.   dževad džaFerović 
       alBina džaFerović

3.   Prim. dr. goran FranJić 

4.   zoran VaraJić  
      snežana VaraJić 

5.   dr. nedim bahTić
      belma bahTić 

6.   daniJel markoVić  

7.   sVeTlana nJegoVanoVić  

8.   gaibiJa caTić   
      munira caTić

9.   lJilJana markoVić 
      sToJan markoVić 

10. radmila ĐorĐeVić 
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  NiveliN e AssistANt 
             MANAger-it e ArritëN 

Tripsigálczné Tanoss Katalin 
& Tripsigálcz Dimitrov

                 NiveliN e supervisor-it e 
                 ArritëN

Sanja Balen & Davor Balen
Bódi László & Csörgics Veronika
Dr. Bakai Zoltánné
Gyimesi Orsolya & Gyimesi László
Hajnal Eszter
Juhász Attila & Gál Beáta
Zorka Jurišić
Katona György
Király Attila & Királyné Tímár Lilla
Király Barbara & Király Adrián
Kovácsné dr. Nagy Réka & Kovács Zoltán
Kragolnik Inna
Markovics György & Stéfely Éva
Pálfi Zsuzsanna
Rácz Viktória

Rosana Račane & Robert Račane
Schleer Tamás
Schleerné Kéri Zsuzsanna & Schleer Ferenc
Sigmond Zsolt
Simon Zsuzsanna 
& Béni Roland
Somogyvári Ildikó & Culák Tibor
Latinka Stefanović 
& Dragan Stefanović
Tuboly Imre
Tóth Attiláné & Tóth Attila

          
       

Fituesit e progrAMit 
Motivues të blerjes 

 së MAkiNës

Niveli 1

Bakó Józsefné & Bakó József
Balázs Nikolett

Balogh Anita & Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán 
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
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KuALIFIKIMET E MuAJIT 2010. 06.

Kovács Mihályné & Kovács Mihály 
(Futaki Ildikó)

„Tani misoni ynë është të përhapim tek njerëzit emrin e FLP-s, brenda dy viteve rezultatet tona flasin 
vetë. Tek ne FLP u bë biznes familjar, një nga fëmijët tanë është menaxheri ynë i frontit, kurse tjetri 
drejton kozmetikën Sonya. Kanë bërë dhe falë FLP-s kanë përpara një rrugë të suksesshme jete. Jemi 
krenar për vendimin e tyre.”

Tóth Tamás & Bostyai Emília 
(Takács Tamás & Takács Tamásné)
Jemi shumë të gëzuar që pavarësisht nga dyshimet që kishim i hymë këtij biznesi dhe falenderojmë 
Forever-in për këtë biznes. Falenderojmë linjën tonë të sipërme të cilët i ndjekim dhe njerëzit 
fantastik që na ndjekin ne. Falenderojmë rrjetndërtuesit profesionist nga fjalët e të cilëve marrim 
çdo ditë njohuri dhe motivim, dhe jemi të lumtur sepse e dimë se çfarë mund t’u japim fëmijëve 
tanë. u urojmë gjithë miqve tanë që ta dallojnë dhe ta ndjejnë se çfarë mundësie u qëndron përpara.
Ne me të gjitha energjitë tona përpiqemi duke u dhënë shembull që t’i ndihmojmë ata ta dallojnë 
këtë gjë.

              NiveliN e MANAger-it e ArritëN  

 



Së BASHKu Në RRuGëN DREJT SuKSESIT
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FLP Hungaria e angazhuar pas mënyrës së shëndetshme të jetesës dhe parandalimit të sëmundjeve 
më 17-18 shtator 2010 në Budapest, në sheshin Szabadság organizon aktivitetin e parë 

  
Informacione të mëtejshme mund të merrni vazhdimisht në faqen e internetit www.egeszsegnap.eu.

 I presim të gjithë me kënaqësi!

I. DIta e ShënDetIt

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
tomislav brumec & Andreja brumec
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
Jozefa 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-Schwarcz 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 



Në faqen e internetit www.foreverliving.com 
distributorët tanë duke klikuar mbi “HYRJA E 
DISTRIBUTORËVE” (emrin dhe fjalëkalimin e 
nevojshëm për hyrje e gjejnë në faqen e fundit të 
llogarisë së bonusave mujor) ndër të tjera mund të 
sigurojnë informacionet me vlerë të mëposhtme:
- rezultatin e pikëve ditore
- dyqanin tonë në internet
- llogarinë e bonusave mujor
Në faqen e internetit gjenden edhe informacione 
dhe materiale të tjera marketingu, si përshembull:
- revista jonë mujore
- lajmet tona javore
- kalendari i aktiviteteve
- informacione rreth programeve motivuese
- formularë të shkarkueshëm
- materiale mësimi, katalogë
- Politika Ndërkombëtare e Biznesit tonë
Kanali ynë i internetetit YouTube gjendet në 
adresën http://www.youtube.com/user/AloePod.
SHITJE, REKLAMË 
Shitja e produkteve tona dhe materialeve të 
marketingut është e ndaluar si në rrugë në tregëtie 
të zakonshme, ashtu edhe në rrugë elektronike! Ju 
lutemi studioni pikat përkatëse 14.2.5 dhe 14.9.1 të 
Politikës Ndërkombëtare të Biznesit. Po këtu mund 
të informoheni edhe rreth rregullave në lidhje me 
përgatitjen e faqes personale të internetit (14.9.2.) 
dhe reklamës (14.14.) së veprimtarisë suaj. 
Për të marrë TË DHËNAT RRETH QARKULLIMIT  
ju sigurojmë mundësitë e mëposhtme:
- në internet – në pjesë e distributorit të faqes së 
internetit www.foreverliving.com
- me ndihmën e softerit Forever Telefon
- nga personeli ynë i shërbimit, të cilët në Hungari 
mund të merren në telefon numrat +36-1-269-
5370 dhe +36-1-269-5371, kurse nga shtetet e 
tjera të rajonit në numrin +36-1-332-5541.
Korrigjimi i KONTRATAVE TË DISTRIBUTORIT  
(regjistrimi i distributorit, regjistrimi me autorizim 
i distributorit, si dhe modifikimi, plotësimi dhe 
anullimi i tyre) nuk lejohet. Ju lutemi nëse bëni 
ndonjë gabim gjatë plotësimit të tyre, mos e 
korrigjoni atë në asnjë mënyrë, por plotësoni një 
formular të ri. Kontrata duhet të nënshkrohet 
personalisht nga pala që lidh kontratë (distribu-
tori). Nuk pranojmë kontrata të korrigjuara ose të 
nënshkruara nga persona të tjerë.
KALENDARI I AKTIVITETEVE
Budapest – Success Day 11.09.2010, Success Day 
16.10.2010, Success Day 20.11.2010, Success Day 
18.12.2010.

POROSI PRODUKTESH
Produktet mund të blihen personalisht në 
përfaqësitë tona, por edhe mund të porositen:
- Në telefon në numrat celular 36-70-436-4290 
dhe +36-70-436-4291 ose në numrat e linjës +36-
1-287-5538-as dhe +36-1-287-5539 gjatë ditëve 
të punës në orarin 8-20, si dhe falas në numrin e 
gjerlbër +36-80-204-983 gjatë ditëve të punës në 
orarin 12-16.

- Në dyqanin tonë në internet i cili mund të 
arrihet nga faqja e internetit www.foreverliving.
com, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë në adresën 
www.flpshop.hu.

Produktet e porositura në telefon ose në internet 
ua transportojmë në shtëpi brenda 2 ditëve – duke 
lënë takim paraprakisht. Në rastin e blerjes me 
vlerë mbi 1 cc shpenzimet e transportit paguhen 
nga kompania.

Produktet e Forever Living Products i nxjerrim 
në treg me rekomandimin e Shoqatës së Mjekëve 
Popullor të Hungarisë.

Numrat telefonik të specialistëve tanë mjek:
Dr. Kassai Gabriella  +36-20/234-2925
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

NJOFTIME

NJOFTIMET E PËRFAQËSIVE TË HUNGARISË
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  SERBIA

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

Drejtori i rajonit:  Branislav Rajić.

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

  MALI I ZI

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

  SLLOVENIA

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

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

  KROACIA

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

  SHQIPËRIA

Zyra e Tiranës:  Tiranë, Reshit Collaku 36. 
tel/fax: +355 42230 535. 
Drejtori rajonal:  Attila Borbáth
Drejtori i zyrës:  Xhelo Kiçaj, tel/fax: +355 694 066 811. 
Kontaktim: në ditët e punës 9-13, 16-20, 
e-mail: flpalbania@abcom.al

  BOSNIA-HERCEGOVINA

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

Drejtori i rajonit: Dr. Slavko Paleksić 

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

Drejtoresha e zyrës: Enra Hadžović

  KOSOVA

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

NJOFTiMET E ZyRAvE JUgLiNDORE
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Vendim dhe këmbëngulje  
FORcat shytësE në jEtën timE!

10 vjet më parë jetoja jetën e 
zakonshme të tregëtarëve. 
Punoja si parukere në 

dyqanin tim dhe jeta më dukej e 
përsosur.
Por fati m’i ndryshoi gjërat: një kliente 
e re më ofroi mundësinë FLP. Për 3 
muaj me radhë as nuk doja të dëgjoja 
rreth kësaj, por meqë ajo u tregua 
këmbëngulëse, vendosa të shkoj në një 
leksion, që pastaj më në fund të më 
lëj të qetë. Kjo e enjte ndryshoi jetën 
e gjithë familjes sime. Kuptova që 
unë e mbaj përgjegjësinë për cilësinë 
e jetës personale dhe të familjes sime. 

nënshkrova letrat dhe kështu u bë 
sponsorja ime ibolya csaszar. Falë saj 
më ndryshoi jeta! s’kam për ta harruar 
kurrë këtë gjë dhe do t’ia di për nder 
gjatë gjithë jetës sime. Pavarësisht nga 
përvojat e mia pozitive me produktet 
nuk doja akoma të dëgjoja rreth 
mundësisë së biznesit. marrdhënia jonë 
shoqërore me ibolyën u thellua, dhe 
pashë se si u bë nga një vajzë e vogël 
një tregëtare e vërtetë. është gjithmonë 
e kënaqur, ka kohë për gjithçka, dhe 
kur më tregoi të ardhurat e saj fillova të 
mendohesha: ndoshta s’është aq e keqe 
kjo mLm-ja?

morra vendimin: do e dëgjoj edhe 
mundësinë e biznesit! më 1 gusht 2004 në 
verandën e ëmbëltores Virag të szegedit 
më shpjegoi se si mund të bësh para 
këtu. më pëlqeu fakti që nuk duhet të 
hiqja dorë nga puna ime e atëhershme, 
s’kam epror, punoj kur, me kë dhe sa kam 
dëshirë, vetëm QëLLimEt i përcaktojnë 
kufijtë! Vendosa brenda një nate: Unë kam 
nevojë për këtë!
Bëra vazhdimisht atë që më tha ibolya, 
dhe kështu për 7 javë u bëra supervizore. 
Bëja plus 80-100 mijë forinta dhe isha 
shumë krenare për vetveten. Erdhi 
periudha e kualifikimit të Rallyt Europian 



të nizës. në muajin e parë gjithçka shkoi 
në rregull, kurse në muajin e dytë „u 
shpërqëndrova”. në fillim të muajit të 
tretë erdhën konsultimet, planifikimet. 
Përsëri ishte ibolya që më motivoi, si 
rezultat i të cilës në fund të muajit të 
katërt arrita nivelin e 2-të dhe që atëherë 
kualifikohem në çdo Rally Europian.
Po ti e ke zakon të konsultohesh? i 
kërkon ndihmë sponsorit? a planifikoni 
së bashku? i zbaton ato që planifikoni? 
në këtë biznes pa këto nuk arrin asgjë! 
Përveç prindërve, sponsori yt është ai që 
ka interes moral dhe material që ti të kesh 
sukses!
në këtë aktivitet vendosa: DëshiROj 
të BëhEm mEnaXhER! Ky ishte një 
vendim i madh. DëshiROj ta maRR 
shiritin e kuq nga Rex maughan në Rallyn 
Europian të ardhshëm në stockholm! 
Kisha 9 muaj për këtë.
E di që kur vendos diçka vijnë provat: 
e dëshiron me të vërtetë apo jo? Unë e 
dëshiroja shumë!
Dhe bëra gjithçka për të. në nivelin e 
assistent menaxherit morra përsëri një 
vendim: shita parukerinë time. ishte një 
vendim shumë i vështirë, sepse deri më 
sot më pëlqen shumë zanati im, por e dija 
që nëse doja të arrija më shumë në FLP, 
duhet të hiqja dorë nga diçka. Kështu 
që edhe gjatë kohës që përfitova prej 
saj mund të ndërtoja rrjetin. Po ti e ke 
paguar çmimin e kësaj? E ke vendosur? je 
këmbëngulës? Do e bësh deri në fund atë 
që dëshiron? më beso, ja vlen!
E falenderoj për shumë gjëra drejtuesin 
tim të lartë istvan szepesi, i cili me 
këshillat dhe mbështetjen e tij shpirtërore 
më ndihmoi të përparoja. Prej atij mësova 
rëndësinë e respektit dhe faljes, si dhe që 
t’i pranoja të gjithë ashtu siç janë. të mos 
përpiqem të ndryshoj asnjëri, nëse duan 
të ndryshojnë, atëherë e bëjnë vetë atë. 
Falemnderit szepi!
në mars të 2007-ës u bëra menaxhere! 
Kjo s’ishte e lehtë, luftova shumë, por 
kur qëndrova në skenë pranë Rex-it kjo u 
harrua plotësisht dhe ndjeva vetëm shijen 
e suksesit. E REaLiZOVa!
Kisha një skuadër të mrekullueshme e 
cila më ndihmon për gjithçka, kisha të 

ardhura të mira dhe më lulëzonte biznesi, 
por kjo nuk i zgjidhi problemet e jetës sime 
private, dhe martesa ime që kishte kohë që 
nuk funksiononte siç duhet, morri fund. 
Kjo gjë më pengoi shumë në punë. Pas 
gjysëm viti m’u shfaqën edhe vështirësi të 
tjera në jetë. U rrëzova plotësisht!
Kur ndjeva se përveç fëmijëve dhe Babait 
tim s’kam njeri tjetër, e kuptova që kam 
pranë skuadrën time të cilët janë miqtë e 
mi. tek ata mund të mbështetetm jo vetëm 
në biznes, por edhe në jetën private. Po të 
mos ishin ata, ndoshta nuk do e shkruaja 
kurrë këtë artikull.
Falenderoj në mënyrë të veçantë shoqen 
dhe kolegen time më të mirë, e cila më 
qëndron pranë prej 3 vitesh në të mira e në 
të këqija, më zgjodhi si nënë të dytë, e di 
çfarë do të thotë respekti, dhe pavarësisht 
nga mosha e re me urtësinë e saj më 
nxjerr gjithmonë jashtë letargjisë. ajo 
është Brigitta Kiri rreth të cilës keni për të 
dëgjuar shumë. Falemnderit Brigi!
Vajza tjetër tek e cila shoh vazhdimisht 
vetveten, e cila me shpirtin e saj kolerik 
ecën përpara si buldozer, e cila më motivon 
dhe zgjoi nga gjumi skuadrën tonë, është 
Eugenia hanzsa. Falemnderit Gina që më 
pranove si drejtuesen dhe shoqen tënde!
Ekziston një çift të cilët dëshiroj gjithashtu 

t’i falenderoj. me ndihmën dhe ndërtimin 
etik të rrjetit të tyre më japin vazhdimisht 
shembull. Prej tyre mësoj si të arrij sfidat 
e reja të FLP-s. ata janë çifti haim. 
jozsi i cili më ndihmon ta ndërtoj këtë 
biznes në mënyrë të qetë dhe objektive, 
kurse marianna e cila me humorin dhe 
motivimin e saj të vazhdueshëm tregon se 
është një tregëtare e vërtetë.
Dhe EtaLOni i madh! miki Berkics! 
Unë ndodhem në thellësinë e katërt 
të tij, por këtë nuk e ndjej kurrë. Vjet 
çifti haim e ftoi të mësoj menaxherët 
në skuadrën e tyre. secili pati 40 
minuta që të konsultohej personalisht 
me të. Unë duke qënë poshtë nga ana 
shpirtërore, vetëm u ankova për situatën 
time të atëhershme. ai më dëgjoi deri 
në fund dhe më motivoi me një fjali 
mirëkuptuese. Çfarë tha në të vërtetë? 
Erika, mbush një fletore të re qëllimesh! 
në një situatë të re jete kemi nevojë për 
qëllime të reja.
ti ke fletore qëllimesh? E ke përcaktuar 
kohën kur do t’i arrish ato? Këto janë 
qëllime që do t’i arrish me çdo kusht? më 
beso, pa këtë nuk ke sukses!
shkurt: merr vendimin! tregohu 
këmbëngulës! Krijo fletoren e qëllimeve! 
Paguaj çmimin e arritjes së tyre!... dhe 
puno rregullisht!
U uroj të gjithëve suksese të shumta!

Erika Borbélyné 
menaxher
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„Jam vetëm diamant ”
Në sallën e leksioneve të Poreçit atmosfera është në kulm. Vëmendja 
e tensionuar dhe duatrokitjet e mëdha shkëmbejnë njëra tjetrën. Por 
është dikush e cila nuk ka kohë për këto, ajo ka një „mision“. Ka më 
shumë se një orë që përqëndrohet në korridor duke u mbështetur në 
një bar të lartë – bashkë me kolegun e saj shikojnë faqet e fletores së 
mbushur plot. Cila është kjo e cila paska kaq shumë vullnet, e cila edhe 
pas shumë leksioneve të dhëna përgatitet me kaq shumë emocion 
dhe këmbëngulje të madhe për leksionin e saj? Lomjanski Veronika, 
diamanti i diamantëve. 
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E shoh që po përgatitesh shumë...
Të japësh leksion është gjithmonë përgjegjësi. 
Tani përmblodhëm tekstin, përkthyesi më 
ndihmoi në shprehjet hungareze, sepse 
megjithëse jam hungareze, mendoj serbisht. 

Por përmbajtjen e di nga mendja...
Njeriu ka gjithmonë çfarë të mësoj, duhet të 
sistemoj diturinë, ta ngrej atë në nivel më të 
lartë... ky proces nuk përfundon kurrë.

Çfarë mendon, ku mund të përparosh mëtej? 
Unë ndodhem vetëm në çerekun e rrugës 
së suksesit, di shumë pak, pasi jam vetëm 
diamant. Ndodhem vetëm tek çereku i asaj 
që mund të arrihet tek Forever. Nëse deri në 
moshën tetëdhjetë vjeç dëshiroj të bëhem 
Centurion, atëherë kam akoma shumë punë 
për të bërë. Por atëherë misioni im do të 
plotësohej.

Ndërkohë që shumë të tjerë do të qëndronin 
me gjithë dëshirë këtu ku je.
Unë kam bërë gjithçka deri në fund në jetën 
time, s’kam ndaluar kurrë në mes të rrugës. 
Nëse regjistron dikë në rrjet, mban përgjegjësi 
për përparimin e tij, sepse sot është një vlerë 
e madhe kur dikush të jep firmën e tij. Dhe 
mos harro: nëse dikush tani nuk dëshiron të 
punoj shumë, kjo nuk do të thotë që disa vite 
më vonë kjo nuk mund t’i bëhet formë jete. 

Nuk e lëshon kurrë dorën e „njerëzve të 
humbur“? Nuk heq dorë kurrë nga ata? 
Jo. Kur e shikoj që ndalon, e lë të lirë, ndoshta 
në atë moment ka pikësynim tjetër në jetë. Por 
prapë do të kthehet, jam e sigurt. 

Po ti nuk ke pikësynime „të tjera“? 
Si jo. Misioni im më i madh është familja 
ime, kjo është mbi të gjitha, sepse po të mos 
ekzistonte familja nuk do e bëja dot këtë punë. 
Por ashtu si familja është vetë jeta për mua, 
kështu është edhe familja FLP, të dyja kanë 
peshë të njëjtë për mua.

Peshë duhet të ketë edhe fakti që dikush 
është diamanti i vetëm në një rajon.
Po ta ndjeja si peshë, do të bllokohesha. Ky 
është vetëm një stacion. Shumë diamantë 
thonë: „jam diamant“. Unë nuk jam diamant 
i tillë. Unë nuk kam bërë shumë, vetëm kam 
zgjuar dëshirën e njëzetë e pesë njerëzve që të 
bëhen menaxher, dhe i kam ndihmuar ata për 
ta arritur këtë pikësynim. Por punën e kanë 
kryen ata.

Rreth atij që është bërë menaxher, mund të 
thuhet që është talent i veçantë?
Çdo punonjësi im është diamant, por akoma i 
papërpunuar. 

Shumë njerëz dëshirojnë të dinë „sekretin“?
Po, pyesin, por sekreti është thjeshtësia. E kryej 
punën time njëlloj si kur isha supervizor. Nuk 
kam ndryshuar as metodën e prezantimeve. U 
flas të gjithëve në mënyrë që edhe një fëmijë 
15 vjeç ta kuptoj. Ndërkohë mendojnë se 
mund ta thonë më mirë se unë! Dhe u vjen 
dëshira. Nuk përpiqem për të qenë e përsosur, 
sepse atëherë frikësohen. Kurse kështu duan 
të më korrigjojnë kur përshembull them jo 
siç duhet ndonjë fjalë. Dhe unë në këtë rast 
buzëqesh, sepse kjo do të thotë që interesohen 
dhe mendohen se si do ta bënin vetë.

Jam e sigurt që shumë njerëz nuk e bëjnë 
kështu. Shumica e njerëzve dëshirojnë të jenë 
më të mirë se të tjerët.
Unë me këtë metodë u bëra menaxhere, kur 
kjo më sjell 60 pikë në muaj, atëherë përse ta 
ndryshoj?

Është bërë pothuajse legjendë që u bëre 
safir kur ishte luftë dhe firma nuk kishte hyrë 
akoma në Serbi.  
Çdo gjë është e vështirë derisa i jep ndihmën 
e duhur. Atëherë e kisha pensionin 58 marka 
dhe 58 marka kushtonte një Aloe... çmimi i 
benzinës u rrit nga një markë e gjysëm në pesë 
marka, dhe gjendej vetëm në formë ilegale, 
në rrugë me bidona. Njeri tjetër do të thoshte 
se është marrëzi të ndërtosh biznes në këtë 
situatë, por ne thamë që kjo firmë është aq e 
ndershme saqë ia vlen të bashkëpunosh me 
të. Por pa punonjësit e mi fantastik nuk do 
kisha sukses. Nxisnim njëri tjetrin, thonim 
që gjithçka do të kalojë dhe do të bëhet më 
mirë. Por pavarësisht nga kjo atëherë kishim 
mundësi më të mira se sot.

Si kështu?
Atëherë ishim më entuziast. Falenderoj 
Jasna Hrncjar, Dr.Marija Ratkovic, Marija 
Burus, Dragana Janovic, Dusica Popovac, 
Marija Nakic, Kibédi Ádám, Székely 
János, Mihajlovski Slavko, Zurma Julijana, 
Seka Paunovic, Koródi Kovács Erzsi... 
Asnjëherë nuk e kemi shitur mallin, nuk 
ishim ne që donim ta shisnim, ishin ata që 
donin ta blenin. Vetëm duhet të gjenim ata 
që dëshironin të përdorin aloe-n. Kurse sot 
shumë kolegë të mi e arritën qëllimin e tyre 
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dhe nuk i vënë vetes tjetër. Atëherë ishte 
në lëvizje, kurse sot ka shtëpi, makinë dhe 
dëshiron të pushoj. Gjatë kohës së luftës 
bashkë me burrin tim e mbushëm mendjen 
që do të durojmë gjithçka, sepse duhet të 
durojmë, dhe që këtë do ta bëjmë deri në 
fund të jetës sonë. 

Në përgjithësi dëshiron ta harrosh 
periudhën e përpjekjeve apo je krenare 
për të?
Jemi krenar të gjithë. Nëse atëherë nuk 
do ta fillonim, sot nuk do të kishim një 
skuadër të tillë. Sponsorët e mi nuk më lanë 
asnjëherë vetëm. Laszlo dhe Marti Hari, 
Aranka Vagasi, Miki Berkics, Jozsi Szabo 
na dhanë gjithmonë vrull që të kemi besim 
që mund të jetohet më mirë e më bukur. 
Kurse unë edhe sot jam e njëjta distributore 
që ata pëlqyen atëherë. 

Takohesh ndonjëherë me zili dhe 
shpirtligësi?
Nuk merrem me të. Prindërit e mi ishin 
njerëz të thjeshtë, por të shkëlqyer, më të 
mirët në botë. Më kanë mësuar të mos 
merrem me atë që nuk më pranon, sepse ai 
në fakt nuk pranon vetveten.

Ti si je me këtë gjë? Me sa dukesh, je në 
paqe me vetveten.
Kur kisha frikë nga fakti që „jam e 
shëndoshë, nuk do më duan njerëzit“, 
nëna më thoshte që edhe Marylin ishte e 
bukur, por prapë nuk e donin aq sa duhej 
dhe nuk ishte e lumtur. Bukuria nuk 
varet nga pamja e jashtme, dhe mua nuk 
më intereson se çfarë thonë rreth meje! 
E rëndësishme është që çfarë mendoj 
rreth vetvetes dhe si ta kem në rregull 
ndërgjegjen. Më pëlqen të ndryshoj dhe 
të bëj ndryshime, i kushtoj vëmendje 
asaj që ofroj nga vetveteja. Dhe duhet të 
ndryshojmë, jo në ndërtimin e rrjetit, por 
në personalitet, në diturinë shpirtërore.

Do të bëje ndonjë gjë ndryshe?
Po, por vetëm në lidhje me fëmijët. Punoja 
shumë dhe nuk e kuptova që ishin rritur 
më shumë nga ç’e mendoja. Nuk doja ta 
kuptoja që ishin rritur. Por nuk mund të 
arrihet gjithçka. Jam krenar për ta që u bënë 

kaq njerëz serioz, këmbëngulës, 
të zgjuar dhe punëtor.

Je nënë e rreptë apo që 
merakosesh?
 E përgjegjshme. Dhe këtë prisja 
edhe nga ata, që të mbajnë 
përgjegjësi për veten e tyre. 
Kishte raste kur nuk u bleja atë 
që kërkonin në mënyrë që të 
kishim për të ngrënë. Atëherë 
nuk e kuptonin, kurse sot e 
kuptojnë. Kam fëmijë fantastik, 
një vajzë 28 vjeç dhe një djalë 31 
vjeç. E përfunduan universitetin 
vetëm jashtështetit, djali pas universitetit 
së shpejti do të mbajë disertacion, vajza 
ime morri master në Oxford... mësuan 
të jetojnë. Natyrisht që isha nënë e mirë, 
çdo nënë është e mirë. E panë që punoja 
shumë, kështu që edhe ata mësuan të 
punojnë. Pikërisht këtë dëshiroja, që 
të mos vuajnë në të ardhmen. Sepse 
mbijetonim edhe nga punët e tjera, por 
kjo e solli zhvillimin e vërtetë.

Çfarë të shplodh?
Burri, vajza, djali, familja ime... kalojmë 
shumë kohë së bashku: pikërisht aq sa 
presin nga unë, dhe atëherë njëqind 
përqind. Përveç kësaj peshkoj në liqenin 
tonë, shkoj në teatër, lexoj shumë dhe ulem 
gjithmonë në xhakuxi në mesnatë kur 
kthehem nga prezantimet. Shpenzojmë 
çdo ditë kohë për veten tonë. Duhet ta 
vlerësojmë vetveten në mënyrë që të mos 
bëhemi shërbëtor as i të tjerëve, as i vetvetes. 
Për mua kjo është puna, të ndihmoj të 
tjerët, dhe këtu nuk e ndjej veten shërbëtor.

Mirë gatuan?
Unë? Gatuaj shumë mirë. Kam dhjetë 
vjet që nuk gatuaj, por më parë 
fëmijët e mi e pëlqenin shumë. 
Sot më mirë ia kushtoj 
kohën nipërve të mi, 
jam e lumtur kur 
lexoj dhe luaj me 
ta, dhe jo kur 
bëj ëmbëlsira. 
Natyrisht marrin edhe 
ëmbëlsira...
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Stevan, edhe ti ndërton biznes prej 13 vitesh 
tek Forever Living Products bashkë me gruan 
tënde Veronika. Cila periudhë ishte sfida më e 
madhe?
Pa dyshim 1999, mesi i luftës. Por me pak 
zotësi e organizuam mirë sistemin. Por nuk 
kishim akoma përvoja me produkte, ne duhet 
t’i bënim njerëzit të besojnë që diku njerëzit i 
konsumojnë me sukses këto produkte dhe kjo 
është diçka e mirë.
Produktet ishin diçka e re për ju, por ndërtimi i 
biznesit jo.
Kështu është, kishim provuar shumë firma, 
kudo kishim arritur nivelin e menaxherit, 
prandaj ishim të sigurt rreth vetes sonë që jemi 
të aftë ta bëjmë, por duhet të besonim edhe se 
këto produkte dhe kjo firmë është ajo me të 
cilën ia vlen të punosh. Na u lehtësua shumë 
puna kur u hap zyra. Falenderojmë për këtë 
Dr. Sandor Milesz dhe menaxherin e parë të 
Serbisë, Dr. Slavko Paleksic. 
Që këtej e tutje kjo është një histori gazmore?
Nuk do ta quaja të tillë. Tek firma dhe 
produktet nuk u zhgënjyem, por tek njerëzit... 
kishte raste që po. Shumë vetë u nisën në 
mënyrë të tillë sa menduan se janë të aftë 
për të arritur shumë gjëra, dhe u bënë shpejt 
menaxher, por prej atij momenti e humbën 
fokusin.
Ti çfarë mundësie pe në biznes? Çfarë doje të 
arrije me të?
Kisha dhe kam shumë ëndrra dhe pikësynime. 
Tek FLP zbulova mundësinë dhe kisha besim që 
do t’i realizoj ato po të punoj pastër dhe thjeshtë.
Mjafton besimi?
Pothuajse. Por nevojitet edhe dashuria, dëshira 
dhe veprimi. Fillimisht duhet të kesh besim në 
vetvete dhe në atë që do ta arrish pikësynimit 
tënd, pastaj duhet ta nisësh. Duke ecur përpara 
rezultati bëhet para. Këmbëngulje dhe besnikëri 
ndaj firmës: kjo është kryesorja. Sepse nëse unë 
kam besim tek firma dhe firma tek unë, atëherë 
së bashku mund të arrijmë gjithçka.
Keni bërë ndonjë gabim?

S’ka njerëz të pagabueshëm. E rëndësishme 
është ta dallosh ku gabon dhe ta përmirësosh 
atë.
Edhe fëmijët ecin në rrugën tuaj? 
Janë menaxherë! Jemi krenar për ata, sepse e 
bënë vetëm, e ndërtuan rrjetin nga gjenerata 
e tyre. Vetëm që njerëzit e tyre u martuan, 
lindën fëmijë... kurse fëmijët tanë i vunë vetes 
si pikësynimin mësimin. Kohën e tyre në FLP e 
kanë akoma përpara.
Cili është pikësynimi yt i ardhshëm?  
Nuk kam vetëm një, por shumë! Përparimi 
në biznes, kurse në Serbi? Të përpunohen 
diamantë të rinj. Përsa i përket jetës private u 
përqëndrohem fëmijëve dhe nipërve, si dhe 
zbukuroj pronën private.
Të kujtohet akoma dita e parë? Kur u njohe me 
Veronikën?
Si jo, ndodhi në 73-shin. E pashë në kopshtin 
e një hoteli, ku ishte me shoqen e saj të cilën e 
njihja edhe unë. Më pëlqeu që me shikimin e 
parë, dhe që atë ditë lamë takimin e ardhshëm.
Pastaj jo vetëm dashuria është e pëarbashkët, 
por edhe biznesi. Si i ndani rolet mes njëri 
tjetrit?  
Veronika është njeriu i frontit, kurse unë ai 
që zbuloi FLP-n. M’u deshën dy muaj që t’i 
mbushja mendjen, por që nga ai moment e bëri 
me të gjitha forcat. Është e tillë kudo: ose nuk e 
nis aspak një diçka, ose e bën deri në fund.
Historia e përbashkët u plotësua me unazat 
e dyta të përbashkëta, në vitin 2005 kur u 
kualifikuat si diamant – të parët në rajonin 
tonë.
Diçka madhështore, moment i paharrueshëm. 
Për këtë falenderoj Dr. Sandor Milesz dhe 
drejtorin e zyrës së Serbisë Branislav Rajic, dhe 
natyrisht Gregg-un për kohën dhe energjitë 
që na kushtuan ne duke vlerësuar punën tonë. 
Gregg Maughan na dha medaljet e diamantit 
përpara 3600 distributorëve në Beograd, 
pastaj na vizitoi personalisht në pronën tonë 
provinciale. Në pronën e cila i ngjan plotësisht 
asaj që ëndërroja kur isha fëmijë...

„Kisha besim që e meritoja”
S’ka grua të suksesshme pa burrë të suksesshëm – ose të paktën të ndihmon shumë një 
shok i cili është shok i vërtetë jo vetëm në jetën private, por edhe në biznes. Veronika u 
tregua e turpshme që në intervistë të fliste rreth marrdhënies së saj, rreth partnerit të 
jetës dhe kolegut të saj numër një, por Stevan e bëri këtë edhe në vend të saj. E bëjnë 
shumë mirë ndarjen e punës ndërmjet njëri tjetrit – kjo është për t’u dhënë mësim 
edhe në Akademinë e FLP-s!
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Nëse vë re që duke lexuar revistën Forever qëndron gjatë duke 
parë fotografitë e përgatitura rreth sukseseve në Forever, 
ndoshta ka ardhur koha që ta marrësh seriozisht njoftimin 

e Rallyt Europian, në mënyrë që edhe ti të bëhesh pjesë e suksesit. 
Periudha e kualifikimit filloi më 1 korrik, pra çështja është që përse të 
mos marrësh pjesë në të?
Shumica e distributorëve që ndërtojnë rrjet prej një farë kohe e 
dinë që Rally Europian – me afërsisht 10000 pjesëmarrës në vit 
– është një nga aktivitetet Forever më të mëdha të vitit. Forever 
natyrisht organizon edhe shumë aktivitete të tjera në botë të cilat 
kanë gjithashtu pjesëmarrje të madhe. Pyetja është që përse janë kaq 
popullore këto aktivitete?
Pikësynimi i Rallyt Europian është padyshim vlerësimi dhe 
shpërblimi i rezultateve dhe sukseseve të distributorëve. Si dhe një 
mundësi e veçantë që distributorët tanë duke u mbledhur nga çdo 
kënd i Europës të trainohen, të festojnë së bashku, të lidhin miqësi të 
reja dhe të ndërtojnë rrjet. Një parti madhëshore ku festohet një forcë 
e veçantë me të cilën Firma jonë ndryshon jetë njerëzish. 
Lomjanski Veronika, e cila është distributore prej 13 vitesh dhe 
biznesin e saj e ndërtoi në Jugosllavi mes konflikeve të dhunshme, 
sivjet në Londër morri çekun prej 34585,80 eurosh. Hyrja e fjalimit 
të saj ishte: „A ka këtu ndonjë njeri që merr pjesë për herë të parë 
në Rallyn Europian? Duartrokitje të mëdha për ju, pasi ju jeni 

Je menduar ndonjëherë që 
përse besojnë aq shumë 
distributorë në Rallyn 
Europian? Ndoshta s’e ke 
llogaritur kurrë që ky program 
motivues i shkëlqyer 
sa shumë efekt mund
 të ketë në biznesin 
tënd.



Për detaje të mëtejshme 
dhe udhëzimet hap pas hapi 
rreth kualifikimit vizitoni 
faqen e internetit www.
foreverknowledge.info.

fitimtarët!” Cili ishte shkaku i kësaj hapje entuziaste? Fakti 
që Rally Europian i vitit 2001 ishte momenti kur Veronika 
vendosi që nuk ka për të ndaluar në asnjë rrethanë deri në 
nivelin e Diamantit. Dhe pas pesë vitesh e arriti. Disa vite më 
parë Veronika kishte pesë punë të ndryshme në mënyrë që të 
mbijetonte. Kurse tani nuk duhet të shqetësohet aspak për 
paranë.
Mundësitë që ofron Forever janë të mëdha, por gjatë nxitimit 
të përditshëm i harrojmë lehtë ato. Prandaj besojnë aq shumë 
distributorë në Rallyn Europian – sepse ka ardhur koha të merreni 
me çështje që janë me të vërtetë vendimtare në punën tuaj si 
distributor, të jeni së bashku me njerëz me mendime të njëjta, dhe 
sepse këtu mund të mësoni përsëri që nuk ekzistojnë kufij.
Në vitin 2010 më shumë se 9000 vetë e mbushën plot 
Stadiumin Wembley të Londrës. Ky ishte aktiviteti ku u 
ndanë më shumë se 6 milion euro brenda kuadrit të programit 
Profit Sharing. „Kjo është një dëshmi tjetër e bujarisë së 
jashtëzakonshme të Forever-it” – u shprehën distributorët 
drejtues të Britanisë së Madhe Jayne Leach dhe John Curtis. 
U ndanë çeqe me vlerë nga 2000 deri në 466000 euro.
Por ajo që duhet të kujtohet nuk është paraja. Por rezultati, 
përparimi, zhvillimi, vlerësimi – gjërat që dëshirojmë në jetën 
tonë „normale” ku punojmë nga ora 9 deri në 5. Imagjino 

se çfarë ndjenje është të ecësh përpara 10 mijë njerëzve që 
brohorasin, ndërkohë që themeluesi i firmës, Rex Maughan të 
uron personalisht dhe të falenderon për punën tënde me vlerë. 
Kjo të bën të kuptosh që motoja: „biznesin e ndërton për vete, 
por jo vetëm” ka domethënie me vlerë. 
Gjëja më e bukur në të gjithën është që nuk duhet të paguash 
për pjesëmarrjen. Vetëm duhet të kualifikohesh për në aktivitet! 
Në të vërtetë kualifikimi është mënyra e vetme e sigurimit 
të biletës. Përse të mos kualifikohesh pra? Kushtet e Rallyt 
Europian mund të plotësohen. Vendosi vetvetes disa pikësynime 
të thjeshta dhe arriji ato në mënyrë që të shkosh aty. Ki parasysh 
që veprimet e vogla dhe konsekuente janë ato që të mësojnë 
si të hedhësh bazat e një biznesi të suksesshëm Forever. Nëse 
e bën këtë, siguron biletën tënde për në Vienë. Pas suksesit të 
madh të rallyt të Londrës vendosi vetes si pikësynim të marrësh 
pjesë në Rallyn Europian dhe Botëror të Vienës në prill të 
vitit të ardhshëm. Me të vërtetë, mënyra e vetme e sigurimit 
të pjesëmarrjes në Vienë është të kualifikohesh, në mënyrë që 
Forever të të shpërblej për punën tënde të madhe!

 
Aidan O’Hare 

drejtues i Europësa

RALLy EURoPIAN DHE BotëRoR – VIENë 2011 



FOREVER  2010/0840

19. 08. 2010-26. 08. 2010

18:00, 06:00       Forever film, Forcë e trefishtë
18:40, 06:40  Minutat e Sonya-s, pjesa 1  
 Masazh me mjalt 
 Minutat e Sonya-s, pjesa 2, 
 Higjenë          
18:50, 06:50       Vargáné dr. Juronics Ilona    
 Mbrojtje shëndeti në verë 
19:15, 07:15       Yjet e FLP-s Pjesa I 
20:30, 08:30       Minutat e Sonya-s, pjesa 3            
 Higjenë, trajtim flokësh  
 Minutat e Sonya-s, pjesa 4,   
 Trajtim lëkure
 Minutat e Sonya-s, pjesa 5           
 Sonya Skin Care           
20:45, 08:45      Szabó József, Lojalitet ndaj firmës
20:50, 08:50      Aidan O'Hare 
21:15, 09:15       Dr. Kósa L. Adolf     
 Ndërtim skuadre në nivel të lartë
21:45, 09:45       Minutat e Sonya-s, pjesa 6            
 Fleur de Jouvence
 Minutat e Sonya-s, pjesa 7, Scrub
 Minutat e Sonya-s, pjesa 8, 
 Marine Mask                     
21:55, 09:55       Halmi István, Po përgatemi për në  
 Holiday Rally dhe Rally Europian 
22:25, 10:25       Yjet e FLP-s  Pjesa II
23:05, 11:05       Vágási Aranka, Vlera e  profit sharing
23:25, 11:25       Minutat e Sonya-s, pjesa 9 Epiblanc
 Minutat e Sonya-s, pjesa 10         
 Lojë me ngjyrat
 Minutat e Sonya-s, pjesa 11         
 Sonya Colour Collection
23:35, 11:35       Varga Róbert            
 Kërkoj punonjës të rinj
00:05, 12:05       Berkics Miklós, 13 vjet sukses 
00:40, 12:40       Veronika Lomjanski                                 
 Si anëtar të klubit të Diamantëve 
00:50, 12:50       Rex Maughan
01:25, 13:25       Minutat e Sonya-s, pjesa 12, Bazë          
 Minutat e Sonya-s, pjesa 13, 
 Paletë ngjyrash
 Minutat e Sonya-s, pjesa 14  
 Praktika makijazhi   
 Minutat e Sonya-s, pjesa 15, R3 Factor             
01:40, 13:40       Lenkey Péter, 
 Reporter: Dr. Kósa L. Adolf          
01:50, 13:50       Gidófalvi Attila, Berkics Miklós,
 Çfarë dëshiron nga kjo jetë?
02:45, 14:45       Grupi muzikor Android, 
 konkursi Miss Sonya 
03:45, 15:45       Dr. Samu Terézia, Guxo të ëndërrosh!
04:30, 16:30      Biró Tamás, Heronjtë tanë
05:00, 17:00      Nagyné Belényi Brigitta, 
 Nagy Ádám, Si ta dyfishosh
  qarkullimin tënd?
05:30, 17:30 Dr. Gothárd Csaba, Unë mësoj, ti  
 mëson, ne zhvillohemi
05:50, 17:50      Vágási Aranka 

08.26-09.02. 2010.

18:00, 06:00       Forever film Forcë e trefishtë 
18:40, 06:40       Berkics Miklós,  Tre herë tetë 
19:30, 07:30       Gidófalvi Katika és Attila        
 Stil jete diamanti
20:50, 08:50       Szabó József,  U nisa nga Stuttgarti,  
 ndërkohë paraqitje e drejtpërdrejtë  
 nga Gjermania
21:30, 09:30       Hajcsik Tünde, 
 Si e shfrytëzon?
22:10, 10:10       Katrin Bajri, Merre seriozisht! 
23:10, 11:10       Tonk Emil
23:50, 11:50       Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin  
 és dr. Seres Endre „U bëmë safir”
00:30, 12:30       Aidan O'Hare, FLP Europa 
01:30, 13:30        Dr. Zsolczai Sándor
 Aloe në praktikë, produktet e  
 suksesshme të Forever-it
02:00, 14:00       Siklósné dr. Révész Edit
 Antioksidantët natyror në 
 parandalim dhe mjekim
02:40, 14:40       Gidófalvi Attila, 
 Kualifikim si safir
03:50, 15:50        Tóth Csaba, Punoj për 
 Profit Sharing
04:40, 16:40       Michael Strachowitz, 
 Bazat e suksesit: qëndrimi, 
 motivimi, teknika
05:35, 17:35        Molnár Mihály, 
 Mundësi pafund me FLP-n

09.02.–09.09. 2010.

18:00, 06:00       Michael Strachowitz
 Tre çelësat e suksesit
18:50, 06:50       Szilágyi Zoltánné Ilike             
 Mosha s’ka rëndësi
19:20, 07:20       Utasi István, 
 Ndryshimi është i mirë!             
19:45, 07:45        Szabó József, U ktheva në shtëpi
20:10, 08:10       Nagy János és Nagyné Postás Judit      
 NDP
20:20, 08:20       Dr. Samu Terézia, Guxo të ëndërrosh!
21:10, 09:10        Berkics Miklós, Çelësi
21:40, 09:40       Senk Hajnalka, 
 Një biznes i ndërtuar me mjeshtëri 
22:10, 10:10       Veronika Lomjanski
 Edhe unë kam qenë supervizor

 

22:40, 10:40 Utasi István, NDP 
23:10, 11:10 Dr. Arbeiter Miran, 
 Si u bëra menaxher?
23:30, 11:30 Dr. Seres Endre      
 Edhe mjeku ka qenë supervizor
00:00, 12:00       Vágási Aranka       
 Rëndësia e ndërtimit
00:20, 12:20       Biró Tamás
 Lufta e përditshme
00:50, 12:50       Szabó József 
 Ti mund të bëhesh më i miri!
01:20, 13:20       Zsiga Márta
 A ke mjaft të njohur?
01:40, 13:40       Juhász Csaba, Zgjero!
02:00, 14:00       Bánhidy András
 Ndërtoj biznes dhe familje
02:20, 14:20       Dr. Kósa L. Adolf 
 Ndodhesh në skuadrën më të
 mirë tek FLP-ja
02:50, 14:50       Halmi István, Zgjero!
03:45, 15:45       Fekete Zsolt, Krijim marrdhëniesh 
04:15, 16:15       Pere Hilda, Histori suksesi 
04:40, 16:40        Máté Kiss Imre, Ndërtim i 
 suksesshëm biznesi - Business Builders
05:00, 17:00       Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián   
 Përparësitë dhe mundësitë 
 e llojeve të personalitetit

09.09.–09.11. 2010.

18:00, 06:00 Forcë e trefishtë 
18:40, 06:40 Yjet e FLP-s Pjesa I
19:30, 07:30 Yjet e FLP-s Pjesa II
20:30, 08:30       Yjet e FLP-s Pjesa III 
21:30, 09:30 Krizsó Ágnes, Festa
22:10, 10:10 Vágási Aranka dhe Kovács András        
 Cogito Ergo FLP
22:35, 10:35       Përmbledhje
23:40, 11:40 Tonk Emil, Merre seriozisht!
00:20, 12:20       Gidófalvi Attila, Kualifikim si safir
01:30, 13:30 Aidan O'Hare, FLP Europa
02:30, 14:30 Dr. Gothárd Csaba 
 Komunikimi është mjeti i krijimit  
 të marrdhënieve
03:05, 15:05 Dr. Bakanek György, 
 Si është shëndeti me syrin e  
 Forever-it?
03:35, 15:35 Përgatitje për në vjeshtë
03:55, 15:55 Jan Mary Lurel 
05:05, 17:05 Dr. Kiss Ferenc és dr. Nagy Ida             
 Hapi i parë i madh 
 – U bëmë Senior
05:25, 17:25        Nógrádi Bence, 
 Leksion surprizë

09.12.–09.16. 2010.
SucceSS Day NoN Stop

programi NË iNterNet

www.foreverliving.com



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



Austri, Vienë 15-16 prill 2011
periudha e kualifikimit: 1 korrik deri në 31 tetor

niVeli 3

niVeli 2

niVeli 1

plotësoni 95 CC (bashkë me pikët personale) me skuadrën tuaj të re

 Bileta hyrje në rally

 3 netë në hotel

 Udhëtimi me avion

 Bileta hyrje në rally

 3 netë në hotel

 Bileta hyrje në rally

plotësoni 50 CC (bashkë me pikët personale) me skuadrën tuaj të re

Kushtet e reja të kualifikimit për në çdo nivel: Sponsorizoni të paktën tre distributor të gjeneratës së parë të cilët 
arrijnë nivelin e Assistant Supervisorit. Çdo distributor i ri duhet të arrijë vlerat e pikëve të dhëna në figurë.  

i kualifikuari të jetë “Aktiv” në çdo muaj të periudhës së kualifikimit. periudha e kualifikimit zgjat nga 1 korrik 2010 deri më 31 tetor 2010, gjatë kësaj periudhe duhen 
plotësuar gjithë kushtet e kualifikimit. Distributorët e rinj duhen regjistruar gjatë periudhës së kualfikimit, dhe ndërmjet tyre ai që dëshiron të kualifikohet duhet të jetë 
aktiv që në muajin e hyrjes. Data e hyrjes është ajo e regjistrimit të të dhënave të tij në sistemin kompjuterik të kompanisë qëndrore. në këtë program motivues kanë 
vlerë vetëm blerjet e bëra brenda rajonit. Çdo distributor i linjës së poshtme duhet të zotërojë adresë brenda rajonit.  Çdo distributor mban përgjegjësi për kuptimin 
e duhur të kushteve të programit motivues. s’ekziston mundësia e trajtimit të veçantë. programi motivues përmban vetëm kushtet dhe shpërblimet e shfaqura 
në figurë. për çdo pyetje që keni drejtohuni drejtorit tuaj gjeneral. shpërblimet nuk mund të shkëmbehen në para dhe shpërblimet nuk mund t’u jepen të tjerëve.

plotësoni 20 CC (bashkë me pikët personale) me skuadrën tuaj të re

jU (aktiv)

jU (aktiv)

jU (aktiv)

asistent Supervizor 
minimum 30 CC

asistent Supervizor  
minimum 30 CC

asistent Supervizor  
+ 2 CC

asistent Supervizor 
minimum 15 CC

asistent Supervizor 
minimum 15 CC

assistant Supervisor 
+ 2 CC

assistant Supervisor 
+ 2 CC

assistant Supervisor 
+ 2 CC

asistent Supervizor 
+ 2 CC



Në bazë të pikëve të përgjithshme

Berkics Miklós 
Szabó József, Szabó Józsefné
Lomjanski Stevan, Lomjanski Veronika 
Krizsó Ágnes 
Varga Róbert 
Herman Terézia  
Leveleki Zsolt, Leveleki Anita
Halmi István, Halminé Mikola Rita
Tóth Sándor, Vanya Edina
Vágási Aranka, Kovács András
Dr. Kósa L. Adolf 
Dr. Németh Endre, Lukácsi Ágnes
Budai Tamás, Budai Schwarcz Éva
Senk Hajnalka  
Brumec Tomislav, Brumec Andreja
Utasi István, Utasi Anita
Stilin Tihomir, Stilin Maja
Juhász Csaba, Bezzeg Enikő
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, Dr. Seres Endre 
Fekete Zsolt, Ruskó Noémi
Bruckner András, Dr. Samu Terézia
Varga Géza, Vargáné dr. Juronics Ilona
Nagy Ádám, Nagyné Belényi Brigitta 
Biró Tamás, Biró Diána
Hertelendy Klára 
Szépné Keszi Éva, Szép Mihály
Zore Jozefa 
Kis-Jakab Árpád, Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Tanács Ferenc, Tanács Ferencné
Orosz Ilona, Dr. Gönczi Zsolt
Buruš Marija, Buruš Boško 
Éliás Tibor 
Kibédi Ádám, Ótos Emőke
Illyés Ilona 
Gecse Andrea 
Lapicz Tibor, Lapiczné Lenkó Orsolya
Becz Zoltán 
Balogh Anita, Süle Tamás
Gergely Zsófia, Dr. Reindl László
Székely János, Juhász Dóra

 

Në bazë të pikëve parsoNale dhe të 
NoN-meNaxherit

Brumec Tomislav, Brumec Andreja
Tanács Ferenc, Tanács Ferencné
Éliás Tibor 
Juhász Csaba, Bezzeg Enikő
Nagy Ádám, Nagyné Belényi Brigitta 
Tóth Zoltán, Horváth Judit
Berkics Miklós 
Futaki Ildikó 
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, Dr. Seres Endre 
Takács Tamás, Takács Tamásné
Andriska József  
Varga Józsefné 
Tuboly Imre 
Jurović Zlatko, Jurović Sonya
Lapicz Tibor, Lapiczné Lenkó Orsolya
Temesváriné Ferenczi Ágnes, Temesvári Andor
Kraljić-Pavletić Jadranka, Pavletić Nenad
Kúthi Szilárd
Varga Géza, Vargáné Dr. Juronics Ilona
Tóth Tamás, Bostyai Emília
Tóth István, Zsiga Márta
Dr. Rokonay Adrienne, Dr. Bánhegyi Péter
Kovács Mihályné, Kovács Mihály
Utasi István, Utasi Anita
Váradi Éva 
Senk Hajnalka 
Dr. Németh Endre, Lukácsi Ágnes
Visnovszky Ramóna, Bognár Gábor
Tóth Sándor, Vanya Edina
Dr. Kósa L. Adolf 
Petrović Jasminka, Petrović Mirko
Dobai Lászlóné, Dobai László
Budai Tamás, Budai Schwarcz Éva
Léránt Károly, Lérántné Tóth Edina
Schubertné Zsákai Ágnes 
Berta Ágnes, Incze Gyula
Vágási Aranka, Kovács András
Túri Lajos, Dobó Zsuzsanna
Tóth János 
Oltvölgyiné Zsidai Renáta 
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Bath Gelée
 Aloe Vera Gel

Aloe Lips
Forever Bright Toothgel

Royal Bee Jelly
Aloe First

Aloe Vera Gelly ‒ Tube
Aloe Vera Lotion ‒ Tube

Aloe Heat Lotion
Aloe Ever-Shield Stick Deo

Forever Kids
Aloe Blossom Herbal Tea

Forever Fizz
Dhuratë:

Bluzë për në Rallyn Europian 
të 2011-ës në Vienë
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