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Rex Maughan
I juaji për jetë
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Që nga fillimi i biznesit të Foreverit, i jam përbajtur filozofisë, që njerzit 
kanë nevojë të ndihen të vlerësuar dhe të shperblyer për punën e 
madhe që ata bëjnë dhe për gjithshka kanë arritur. Jam dakord me 

autorin Steve Brunkhorst ku shkruan „Ndjenja e të qënit i vlerësuar, është një nga 
nevojat më të rëndësishme që ka njeriu. Kur ju i shprehni dikujt vlerësimin dhe mirnjohjen 

tuaj, ai nuk ua harron juve. Vlerësimin që i keni bërë do tua shperblejë juve shumë herë.”

Duke u nisur nga kjo filozofi ne krijuam distiktivin e vlerësimit në Forever si një mënyrë të thjeshtë por të fuqishme të vlerësimit për 
distributorët tanë për punën dhe arritjet e tyre të mëdha. Distiktivi i vlerësimit është shumë më teper se një gur i çmuar i thjeshtë duke 
treguar që ju keni arritur një nivel të caktuar të shitjeve. Mbajtja e këtij distiktivi tregon që ke arritur diçka të madhe dhe se ju jeni personi që 
dini për çka ai tjetri interesohet. Ai rrit besimin e të tjerëve tek  ju, por edhe besimin tuaj tek vetvetja.  Njerzit ka shumë mundësi tju dëgjojnë 
me shumë vëmendje ato që ju u thoni, dhe ka shumë mundësi që ju të flisni në mënyrë bindëse dhe motivuese!

Përveç kësaj, ky distiktiv provon që ju keni ndikuar për mirë në jetën e të tjerëve; që ju keni kontribuar në shoqëri;  që ju jeni i vlefshëm; që 
ju keni dhënë dhe meritoni të merrni. Shkurt, kjo ju dallon juve si i sukseshëm!

Dëgjoni mendimin e njërit nga distributorët tanë për ndjenjën e tij lidhur me distiktivin e Menaxherit „ Unë bashkë me bashkshorten  kishim 
punuar shumë, dhe kishim arritur nivelin e menaxherit një muaj para se të bëhej ceremonia e dhënies të distiktivit. Isha teper i eksituar 
dhe i impresionuar duke qëndruar në sallë duke pritur radhën e marrjes të këtij distiktivi. Kur na u lexua emri dolëm perpara grupit të 
bashkpunëtorë tanë të cilët duartrokisnin dhe brohorisnin për rezultatin tonë. U ndjeva kaq krenar që kisha bërë një gjë të madhe në jetën 
time, por po aq krenar që kisha mundur të ndihmoja edhe të tjerët! Nuk e përmbaja dot entusiazmin në atë moment. Po ajo ndjenjë më kap 
sa herë që e vendos në xhaketë atë distiktiv; ai më motivon ti ndihmoj të tjerët të arrijnë 
edhe ata atë që kam arritur edhe unë, dhe më jep besim se mund ta bëj!”

Qofsh Asistent Supervizor apo Menaxher Triplo Diamant, mbajtja me krenari e distiktivit 
tuaj ka edhe një efekt tjetër të rëndësishëm: ai ju jep mundësinë të prezantoni FLP tek 
njerzit që takoni. Njerzit e kanë zakon të pyesin çfarë është ai distiktiv që mban në 
xhaketë.

Prandaj mbajeni krenar distiktivin tuaj kudo shkoni. Unë nuk e heq kurrë, pamvarsisht se 
shkoj në zyrën e FLP, në një takim ndërkombtar apo edhe thjeshtë tek lavazhi i makinës. 
Unë e mbaj atë si për të më kujtuar përgjegjsinë që unë kam për të përhapur mesazhin 
e madh të shëndetit dhe të mirëqënies dhe për të ndihmuar edhe të tjerët të arrijnë 
suksese në jetën e tyre. Unë dëshiroj që edhe ju të bëni të njëjtën gjë. 

Simboli i
SukSeSit 



Kur shkruaj emrat e këtyre qyteteve të mrekullueshëm, më rreh pak zemra, sepse tashmë kam ecur në 
rrugët e tyre, nëse përsëri do të shkoj atje, ndërtesat e famshme do të më përshëndesin si një të njohur. 
Nga Super Rally i parë i jetës sime mbetën brenda meje kujtime të paharruara: me Jószi Szabó-n mësuam 

për tërë jetën, se çdo të thotë për një amerikan Small, Medium dhe Big. 

Bashkë me drejtorët diamant Miklós Berkics dhe bashkëshortët Gidófalvi, do të presim sfidat e Eagle Summit-it të 
këtij viti. Të jetosh bashkë për disa ditë, të marrësh frymë bashkë me ndërtuesit më të mirë të rrjetit dhe me grupin 
jetësor të firmës më të mirë në botë për mua mbetet gjithmonë një përvojë e paharruar. Që në Super Rally rajoni 
i Hungarisë dhe i sllavëve të jugut përfaqësohet nga një delegacion me pjesëmarrje të madhe. Për këtë duhet të 
realizosh 1500 cc pikë për klasifikimin e vitit në vazhdim. Kjo do të thotë, që grupi yt çdo ditë duhet të realizojë 
pothuaj 4 cc pikë. N.q.s. këtë do t’a shpërbënim në orë: a ke ndërtuar tashmë rrjet të tillë, ku bashkpuntorët e tu 
pijnë çdo një orë 1,5 liter gel? Realizimin e kësaj kërkese e kanë prerë për ne, me dimensione njerëzore, pra kush 
dëshiron, di të bëhet anëtar i klubit të 1500-shes. Është ndjenjë e mirë të përfaqësosh vendin tënd në skenë. Kush-
ërinjtë, miqtë që jetojnë jashtë do të njohin ngjyrat kombëtare në skenën e Forever-it, ndoshta edhe do të lotojnë 
nëse do të dëgjojë një-dy këngë të njohura. Ndjeje këtë ndjenjë, bëhu edhe ti anëtar i klubit të 1500-shes! Dhe çfarë 
duhet bërë për këtë? Bëj atë, që të thotë sponzori. Përdor produktet, eksperiencat e mira ndaji me ambjentin që të 
rrethon, bëhu shembull për grupin dhe në të ardhmen edhe ti do të jesh atje mes udhëtarëve.

Klubi i 1500-shes është gurë kilometrik në historinë e Forever-it. Është biletë hyrje për një udhëtim të atillë, i cili 
mund të ndryshojë – dhe në shumicën e rasteve edhe e ndryshon – përgjithmonë jetën tënde. Bashkohu tek kjo 
sfidë dhe mund të jetosh një jetë të lirë. Një jetë si ajo që ne tashmë jetojmë dhe shijojmë. Jeto në lumturi, bëj 
gjithshka për shëndetin tënd, këtë ofron për ty Forever-i në shekullin 21.

Jeta është një teatër, por që duhet luajtur pa provë kryesore. Kujdesu për çdo moment të jetës tënde, që të dish 
ta numërosh i qetë me të gjitha minutat dhe sekondat. Shumë herë mundohen të të shmangin nga rruga jote, në 
vendin tonë kanë lindur shumë “këshilltar profesionist”... Përpara se të pranoni këshillat e tyre, qëndroni për një 
moment dhe shikoni, sa janë të besueshëm.

Unë do t’ju rekomandoja një firmë botërore, Forever Living Products-in dhe produktet me nivel botëror të Aloe Vera-s. 
Siguri financiare dhe një drejtues inteligjent të tillë si presidenti ynë, Rex Maughan.
Vendos drejt, me mençuri dhe shpejt.

Përpara FLP!

Dr. Sándor Milesz
Drejtor i Përgjithshëm
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Sot çdo gjë është jashtë rregullave: Dita jonë e Suksesit 
fillon me valle popullore, vetëm pas saj vjen himni. Dhe 
më tej në skenë nuk ngjiten drejtuesit e programit dhe 

drejtori i përgjithshëm Dr. Sándor Milesz, shumë-shumë e 
gjithnjë e më shumë manager-ë. Të gjithë ata që kanë marrë 
në supet e tyre këtë biznes, i përshëndeti Péter Szabó. Prej 
kohësh nuk kemi patur drejtues programi kaq gazmorë: 
Ádám Nagy dhe Brigitta Belényi Nagyné mbas disa shakave 
ngrohëse përshëndetën të gjithë, ata që erdhën, në veçanti 
ata, që mbrritën nga larg, qoftë edhe jashtë kufijve në mes të 
verës.
"Jemi shumë, por do të jemi edhe më shumë-thotë me 
optimizmin e zakonshëm Dr. Sándor Milesz, pastaj kërkon, 
të ngrihen në këmbë, ata që vetëm në këtë muaj janë 
rregjistruar dhe janë nisur për sfidën e Rally-t Europian. Më 
pas rradhën e kanë ata që janë për herë të parë në Ditën e 
Suksesit, edhe ata marrin duartrokitje. "Nuk është njësoj se 
çdo të arrijmë në periudhën që vjen, as e njëjta gjë, se deri ku 
arritëm, por gjithmonë ka para nesh gurë kilometrik të rinj-
thotë drejtori i përgjithshëm, pastaj pranon, që edhe ai vetë, 
edhe po të donte nuk mund të ndalej...

Budapest  23 korrik 2011



SukSeSe dhe fillime të reja: në forever 
nuk ka Stacion të fundit, ka vetëm 
Stacione. aty-këtu klaSifikime më të reja, 
aty-këtu ditë SukSeSi, i cili jep forcë të 
freSkët për Sfidat e rradhëS. edhe në 
takimin e verëS Stadiumi Syma iShte plot.

"Është e rëndësishme, që kohën ta mbushim 
gjithmonë me përmbajtje. Që të jemi gjithmonë 
profesionistë, duhet të dimë të japim vetveten. Ju 
uroj të rinjve, të nisin një jetë të re"-udhëzon 
Dr. Sándor Milesz, më pas përshëndesim 
manager-en Dr. Boglárka Francia, e cila na 
mëson për ruajtjen e shëndetit në verë. Mësojmë, 
përse është i nevojshëm pastrimi nga helmet dhe 
përdorimi i plotësuesve ushqimorë. Rezultatet 
e shumë kërkimeve vërtetojnë, që përmbajtja 
e lëndëve minerale të foragjereve dhe bimëve 
ushqimore në dhjetë vjetët e shkuara ka rrënë me 
30-50% dhe që fëmijët tanë konsumojnë gjithsej 
60-75% të gjithë vitaminave të nevojshme. Një 
nga vendet më të pa shëndetshme është  ai i joni: 
brenda dy vjetve kemi rënë prapë 10 vende në 
rradhën e WHO... Kështu nuk është pyetje, që a 
është e rëndësishme të konsumojmë edhe në verë 
plotësues ushqimorë me origjinë bimore. 



"Duhet ta vëmë në rregull organizmin, të rivendosim ekuilibrin, që ta përfundoi 
me sukses luftën kundër sëmundjeve"-thotë Dr.Boglárka Francia dhe na njeh 
me përparësitë e aloe verës në këtë betejë.
Pason klasifikimi i supervizorve dhe assistant manager-ëve, shumë vetë 
ndjekin me vëmendje bashkpuntorët e tyre në skenë.
Më pas e merr fjalën një soaring manager: Imre Papp flet për hapat 
e parë në ngritjen e biznesit. Siç e dimë, edhe kjo fillon në kokë. 
Ashtu siç e ka zakon Imre t'ju thotë bashkpuntorëve të rinjë:" ti 
që tani je manager, vetëm duhet ta realizosh". Edhe atij forcë i 

dhanë parashkelësit e tij, sigurisht nuk i arritën në vend të tij 
rezultatet:"gjithmonë duhet të falenderosh veten për çdo gjë, 

por n.q.s. do të gjesh ata njerëz, që mund të jenë katalizatorë, 
atëhere është më e lehtë. Unë gjithmonë vendos pranë vetes 
ata njerëz, që janë të zgjuar, realizojnë dhe besojnë, që ky 
biznes është i planifikueshëm". Dhe kush janë hapat më 
të rëndësishëm në planifikim? Imre nuk mbetet vetëm 
në teori, na drejton deri në fund në bazat e marketingut 
të reklamës, të menaxhimit të produkteve, organizimit 
të tregut, të trajnimit të drejtuesve dhe organizimit të 
takimeve. Sepse "ky është biznes që mund të mësohet 
duke e bërë, bëhet duke mësuar."
Se si është një njeri që ka besim në vetvete, këtë shembull 

mund ta shohim në një prirje tjetër. Për Ditët e Suksesit 
Forever-i i Hungarisë fton këngëtar të dëgjuar, këtë herë 

këndon për ne përfaqsuesja e Hungarisë në Festivalin e Këngës së 
Eurovizionit, Kati Wolf. E talentuar, magjepse, por edhe e çliruar.
Tani përjetojmë atë, me të cilën Renáta Zsidai eagle manager hapi 
leksionin e saj:" kush është këtu, ai ndodhet në vendin më të mirë të 
mundshëm". "Nuk e kisha menduar, që do të qëndroja ndonjëherë 
në këtë skenë, në një vend të atillë, që mund t'ju ndryshojë jetën 

njerëzve" - thotë Renáta - më pas tregon, për atë që për shumë 
vetë mbetet kujtim i paharruar: kur erdhi për herë të parë në 
takimin mujor. "Atëhere besonja, që vetëm të zgjedhurve 
me fat ju funksionon ky biznes. Pastaj e provova, se mos ja 
dal mbarë. Kam një lajm të mirë: me siguri që do ja dalë 
mbanë! Për këtë nuk duhet gjë tjetër, veç ti." Në fillim as 
Renáta nuk e dinte a donte të bëhej me të vërtetë eagle 



manager. Pastaj e kuptoj, që ka "shumë manager, por pak kush fluturon me të 
vërtet. Kush jeton në mënyrë të atillë, që në çdo ditë të jetës të ketë ndjenjën 
e zgjedhjes së lirë". Kush është ndryshimi midis Foreverit dhe sipërmarrjeve 
tradicionale?- pyet drejtuesi, pastaj përgjigjet me një pyetje: dëshiron vend 
pune apo punë? Unë për herë të parë gjeta një prapavijë të tillë, ku, n.q.s. 
punoj marrë vlerësim. Kështu që nëse je manager, bëhu manager i mirë, 
mëso të fluturosh, dhe do të gjesh gjëra të tilla, që do të bëjnë të kuptosh: të 
jesh eagle manager është vetëm fillimi."
Në mes të festimit të antarëve të Klubit të Sundimtarëve, manager-ve, 
të klasifikuarve për targën e makinës, të manager-ve drejtues merr 
mikrofonin sundimtari i parë Tibor Éliás soaring menaxhe, ndonse 
për shkak të preokupimit mezi flet. "Unë vetëm kaq mund të them, 
që truri im u nis. Deri tani u jepja mend të tjerëve, tani vendosa , 
që edhe unë do ta bëj! Dhe të gjitha fjalët që dëgjova, këtu janë të 
vërteta. Vetëm besojini!" Edhe të dekoruarit e tjerë falenderuan 
sponzorët dhe grupin e tyre, të cilët i ftuan edhe në skenë.
Szilárd Vida dhe bashkëshortja thonë, që ndonëse mbrapa 
tyre qëndrojnë muaj të vështirë, nuk do të ndalen. Ndërsa Ana 
Tauber Mentesné dhe vajza e saj e quajn atë çka ndodhi me 
to, si realizimin e një ëndrre të mrekullueshme.
Lektorja e rradhës është Rita Mikola Halminé zafir manager, 
eksperte e Sonya-s, specialiste e përkujdesit të bukurisë. 
Llogarisim bashkë me të, që një grua e zakonshme përdor për 
gjashtëdhjet vjet produkte kozmetike - kështu që nuk është 
njësoj, se çfarë cilësie përdor. Në sallonet e Sonya-s punohet 
me cilësin më të mirë dhe me teknologjinë më moderne. Rita 
prezanton produktet më të përdorshme të kutisë Skin care 
që nga ekstrati i çajit të bardhë deri te lëvozhga e mimozës: e 
gjitha me lënd me bazë natyrale. Po mallrat? Një keqkuptim i ri  
shkatërrohet: e mençur dhe bindëse, se si i krahason Rita produktet 



e Foreverit me produktet që kanë të njëjtin 
funksion në dyqanet e tjera. N.q.s. vlera e 
çmimit kontrollon raportin, shpejt bëhet e qartë, 

që produktet e Foreverit i kanë çmimet e ulta. Por 
si do të bëhet nga kjo biznes? Si do të ndërtohet 

rrjeti? Edhe për këto, marrim nga Rita ide të mira, 
dhe që të shohim shembuj personal, Rita fton ata, të 

cilët i mësuan pretendimet e Sonya-s. Përdorues nga 
më të ndryshmit vërtetuan suksesin: burra, tinixherë, 

zonja të reja e në moshë mesatare ndryshuan në avantazh 
- shikojmë edhe një film të vogël nga vendi i punës.

Hedhim një hap më tej - jashtë kufijve tanë. Gizella Botis 
diamant-safir manager, stari i krijimit të rrjetit jashtë vendit, solli 
tema me shumë interes: si të përhapemi, si të punojmë në vende të 
tjera? "Përpara se të fillosh, matu, ku je, a je mjaft i përgatitur, a je i 
aftë të trajnosh grupin, që të mos humbësh parat dhe kohën që do të 
sakrifikosh. Duhet të përgatitesh që kjo është një punë e fortë. Për këtë 
duhet vendosmëri dhe sakrificë. Përgatitu: kush do të ndihmojë, ku 
do të shkosh të punosh, sepse çdo komb është ndryshe, kudo duhet 
punuar në tjetër mënyrë. "Gizella thekson, nuk do ti kthej mendjen 
askujt prej provave, por mundësit duhen parë realisht. "Në rradhë të 
parë shndrrohu në drejtues, pastaj eduko drejtues në grupin tënd, sepse 
deri atëhere nuk ke mundësi të ecësh më tej. Ndërto rradhën e rëndësisë, 
sepse do të jetë shumë e vështirë të përshtatësh këtë punë me jetën 
familjare. Por n.q.s. e di, kush je dhe çfarë do, nuk do kesh pikë rënie."
Gizella ka nëntë manager në Hungari dhe tetë në Rumani. Shumë 
vetë pyesin prej saj, në cilin shtet shkon më mirë puna, për këtë ajo 
ka një përgjigje:"shkon atje, ku punon"



Vazhdon klasifikimi i 4 cc dhe assistant supervizorëve, pastaj vjen me vrull Róbert Varga diamant-safir manager. 
Tashmë shumë e njohin historinë e tij, por me kënaqësi ju a thotë edhe mysafirve të rinjë, që këtë biznes e ka 
filluar kur ka pasur borxhe të mëdha dhe me beteja të mëdha arriti të fitojë këtë dhe vetveten. "Ëndrrat dhe 
qëllimet kanë mbajtur gjithmonë brenda meje shpirtin" - thotë, e më pas tregon , se çfarë ndjenje është kur 
zotëron të gjithë atë që ke dëshiruar ndonjëherë. Tashmë kjo dëshirë është pjellore: Róberti tregon, që 95% varet 
nga motivimi dhe vetëm 5% i jep teknikës. "N.q.s. beson në atë, që bën, atëhere do të mbledhësh rreth jetës tënde 
gjërat, rastet dhe njerëzit e duhur"-thotë Róberti, babai i ri, i cili tregon edhe për atë, se sa forcë mund të të japi 
familja. Mund të shikojmë pak edhe nga kjo: Róberti fton në skenë gruan e tij Tímea Hortobágyi-Varga dhe 
djalin Bendegúz Varga, i cili kur mund të lindte, veçse në Ditë Suksesi... ai përfaqëson më të rinjtë e gjeneratës 
së ardhshme merr edhe një distiktiv, më pas në krahasim me të flasin "shumë pleq", më të suksesshmit e moshës 
rreth njëzet vjeç. Mund të shohim se si vërtetohet, ajo me të cilën Dr. Sándor Milesz hapi ditën: gurët më të rinj 
kilometrik dhe ata, që ndoshta i arrijnë para nesh ato. Pra u vutë në garë me ata?



Nqse merr Revistën Forever, duke lexuar shikon fortografitë 
që flasin për sukseset e Foreverit, ndoshta këtu është 
momenti që ta marrësh seriozisht shpalljen e Rally-it 

Europian, se edhe ti mund të bëhesh pjesë e suksesit. Periudha 
e kualifikimit ka filluar më 1 Korrik, çështja shtrohet pse të mos 
marrësh pjesë edhe ti në këtë aktivitet? 

Shumica e distributorëve tanë, që tash kanë kohë që ndërtojnë 
rrjetet, e dinë që Rally Europian, me rreth 10 000 pjesmarrës çdo 
vit, është një nga ngjarjet më të mëdha të Foreverit. Natyrisht 
Foreveri organizon në mbarë botën një varg aktivitetesh, ku gati pa 
përjshtim sallat janë të mbushura plotë. Pyetja shtrohet, pse kaq 
popullore këto aktivitete?

Qëllimi i Rally-it Europian është që të vlerësojë dhe shpërblejë 
rezultatet dhe sukseset e distributorëve, si dhe është një mundësi 
e veçantë që distributorët tanë nga të gjitha anët e Europës, të 
mblidhen së bashku për tu aftësuar më tej, për të festuar së bashku, 

A ju ka shkuar ndonjëherë 
ndër mend pse kaq shumë 
distributorë tanët besojnë 
në Rally-in Europian? Ndofta 
nuk e keni patur kurrë 
parasysh se sa mund të 
ndikojë në biznesin 
tuaj ky stimul i 
mrekullueshëm. 



Për hapat që duhen bërë për 
kualifikimin për të, vetëm 
vizitoni faqen e Rally-it në 
www.foreverliving.com !

për të krijuar njohje dhe për të ndërtuar rrjete të reja. Eshtë një 
mbrëmje parti e fuqishme ku është thirrur për të festuar një forcë 
e veçantë  distributorësh me të cilët firma jonë ka ndryshuar jetët 
e njerzve.

Mundësitë që ofron Foreveri janë të fuqishme, por në vrullin e 
përditshëm është lehtë ti harrojmë ato.Ndoshta për këtë  shumë 
distributor të tillë besojnë në Rally-in Europian sepse atje është 
koha të biesh në kontakt me gjëra të tilla që vërtet percaktojnë 
punën e distributorit dhe për atë që je bashkë me njerëz  me 
mendime të ngjashme dhe sepse atje mund të informohesh vetë, 
se këtu nuk ka kufij.

Vetëm mendoni çfarë ndjenje të krijohet kur kalon në skenë para 
dhjetë mijë njerzve që të brohorasin, ndërkohë që vetë themeluesi 
i kompanisë, Rex Maughan personalisht përshëndet dhe falnderon 
punën tënde të vlefshme! Kjo të ngacmon që të bindesh se çfarë 
vlere ka thënia „biznesin tënd e ndërton për vete, por jo vetëm.” 

Dhe më e bukura e gjithë kësaj është se për pjesmarrjen nuk 
duhet të paguash. Vetëm se duhet të kualifikohesh për këtë 
aktivitet. Po pse të mos kualifikohesh. Kërkesat e Rallit Europian 
janë të realizueshme. Vuri vetes disa objektiva të thjeshta, dhe 
realizoi ato që të marrësh pjesë në këtë takim. Mos harro: veprime 
të vogla por konseguente janë ato që ke mësuar se si të hedhësh 
bazat e një biznesi të suksesshë në Forever. Në qoftë se bën këtë 
atëhere do ta kesh të siguruar biletën për në Budapest. 

Duke ndjekur suksesin e madh të Rally-it të Vjenës, vuri vetes 
si objektiv, që në Shkurtin e ardhshëm të jesh atje në Rally-in 
Europian të Budapestit. Në të vërtetë, mënyra e vetme që të 
sigurosh vendin tënd atje, është ajo që të kualifikohesh dhe 
leja Foreverit të të shpërblejë për punën tënde të fortë! 

Aidan O’Hare 
Zëvendës Presidenti i FLP për Europën

Forever International Inc.
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Drejtues i Ditës së sotme të Suksesit ishte Nedjeljko Banić, i cili na tregoi se si 
ia ka ndryshuar jetën FLP/ja mbas humbjes të vendit të punës dhe pas situas 
së keqe që e pasoi atë. Me ndihmën e sponsorve të tij, Sonja dhe Zlatko 

Jurović, por edhe me ndihmën e bashkëshortes të tij Anica, arriti nivelin e menaxherit, 
duke qëndruar në këmbët e veta. FLP i ndryshoi jetën rrenjësisht gjithë familjes. 

Pas falnderimit të bashkpunëtorëve dhe miqve nga rajoni që ishin prezentë Nedjelko 
ia dha fjalën drejtorit rajonalt ë Kroacisë, dr. László Molnár i cili na njohu shkurt 
me aktivitetet e zhvilluara që nga takimi i fundit. Dëgjuam se në Hungari  pas Miki 
Berkics ka nisur vala e tretë e FLP, anëtarët e të cilës janë aq të rinj sa shumë prej tyre 
kanë një vit në mardhënie pune. I falnderojmë me shumë dashuri bashkpunëtorët e 
brezit të ri që hyjnë në radhët e FLP!

Dr. László Molnár falnderoi distributorët për rritjen e xhiros  në Kroaci. Kjo është 
rezultat i punës të të gjithë neve, i vrullit tonë që tani po jep rezultatet. 

Pas kësaj erdhi një valle e shkurtër nga grupi Zumba. Grupi Zumba i perket grupeve të 
njohura të Rjekës, qoftë për energjinë pozitive, që shpalosin lëvizjet e trupit dhe format 
e vecanta të valleve.

EDHE Një DItë E MREKuLLuESHME Në OPAtIjA. SIvjEt SHIjuAM 
PëR HERë të Dytë buKuRINë E RIvIERëS të KvARNERIt ME 
të GjItHë AtA që DItëN IA KuSHtuAN të MëSuARIt DHE 
bISEDAvE MIqëSORE. KROAcIA ëSORE. KROAcIA ëSHtë Në 
vRuLL, DHE REZuLtAtEt E KëtIj vRuLLI jANë vëRtEt të 
jASHtZAKONSHME. SuKSESEt E bASHKëPuNëtORëvE tANë E 
NDEZëN Më SHuMë DItëN. 

Opatija  14.5.2011



Ivanka Miljak tash 10 vjet është e lidhur me FLP. Në 
biznes e futi motra e madhe, senior menaxherja Manda 
Korenic. tani edhe vetë Ivanka është  senior menaxhere. 
Në bisedën e saj „FAb-i si mundësi biznesi” në mënyrë 
të pergjithshme ajo prezantoi produktet e reja. tregu 
i pijeve energjike po zgjerohet gjithnjë e më tepër, në 
këtë fushë hapen mundësitë edhe për FAb-in , sepse 
produktet tona në radhë të parë përbëhen nga lëndë 
natyrale. 

Pjesën që bënte fjalë për pervojën e distributorëve tanë  
e drejtoi mjeku dhe menaxheri nga Rjeka dr. Albert 
Keresztényi. Pamë në video se si ndikon xheli i aloe verës, 
ku me prova u tregua se çfarë ndodh me organizmin tonë 
të mbushur me helme. Aloe i tërheq dhe neutralizon gjithë 
ato ndotje apo lëndë të dëmshme, që nëpermjet ushqimit 
mbrrijnë në organizmin tonë. 

Pas kësaj në skenë u ngitën distributorët më të sukseshëm 
të FLP, të cilët me pervojën e tyre kontribuan për atë se si 
mund ti perdorim dhe ofrojmë më mirë produktet e FLP. 

Nqse dikush figuron në listën tonë emërore, por nuk e 
thërrasim, ndoshta fati do ta bashkojë me ne Kjo ndodhi 
Nedjeljko Banić dhe menaxherin e parë të tij, Edvard 
Baduriná. Ekonomisti boksier Edvard ka shumë plane 
të mëdha ambicioze. Në FLP, hyri në rrugën e suksesit 
me çajin që ia zgjodhi zemra. titulli i bisedës të tij 
„Menaxheri dhe mjedisi përr rreth“. Linja poshtë nesh 
na kopjon ne- filloi ai bisedën e tij. Atë që bëjmë ne 
si sponsor, atë do të bëjnë edhe të sponsorizuarit tanë. 
qëllimi është i perbashkët. Pse dikush bëhet më shpejt 
menaxher dhe dikush më vonë? Kjo është funksion i 
qëndrimit tuaj.Duhet besuar tek FLP. Duhet besuar 
në atë që kjo është një punë e perjetshme, që nuk njeh 
kufij. Askund nuk do të jemi më të lumtur dhe më të 
kënaqur. Sa të rroj, në FLP do të qëndroj- perfundoi 
Eduardi bisedën e tij, ndërkohë që publiku e shpërbleu 
me duartrokitje. 

Pastaj vazhdoi tema e marketingut, që e bëri të njohur 
Drejtori rajonal i Zagrebit, doktori i shkencave të 
transportit, senior menaxheri László Molnár. „Përgjigja 
fshihet te pyetjet“ ishte titulli interesant i temës.Na 
mësoi se si për pyetjet tona të marrim pergjigje pozitive, 
pa patur në konsideratë se me kë flasim për mundësitë 
e FLP. Shumë vetë e tepërojnë me frymëzimin e 
tyre, në një mënyrë të tillë që flasin dhe vetëm flasin, 
duke u perpjekur të imponojnë motivin e tyre tek 
partneri bashkëbisedues. Në raste të tilla, për çfardo që 



propozojmë, bashkëbiseduesi kërkon justifikime. jo vetëm pse mund të jemi të pabesueshëm, por edhe thjeshtë për atë 
që këto pohime i shprehim ne dhe jo ai. Por nqse po atë gjë e dëgjojmë nga goja e atij, i duket se thotë një të vertetë të 
madhe. Skema është e provuar dhe sot ne mësuam edhe  një herë përmes kësaj bisede të shkëlqyer. 

Pas kësaj vazhduan minutat e vlerësimeve të të kualifikuarve- si pjesa më e bukur e Ditës të Suksesit.
Rreshtohen me radhë 15 supervizor të rinj, 4 asistent menaxher, një çift menaxherësh të rinj dhe një senior menaxher. 
Pastaj vijnë të kualifikuarit e rinj të programit 60 cc, të cilët kanë një mundësi të mirë për të luftuar edhe për titullin 
Eagle , dhe më në fund 10 të kualifikuarit e dy muajve të fundit për Klubin e Konkuistadorëve. Ishte një kënaqsi e 
vecantë të shikoje fytyrat e buzqeshura dhe të lumtura. I pergëzojmë të kualifikuarit, duke ju uruar shumë sukses në 
punën e mëtejshme të tyre! 

Zonja Mirjana Katić është një zonjë e vendosur dhe rezistente. Nuk është e qullët. Nqse dikush ka patur vështirësi në 
ndërtimin e rrjeteve të FLP, ka qenë ajo. Ajo erdhi në FLP nga një vend tjetër, në një mjedis të ri, ku më përpara kishte 
kaluar një punë të lodhshme në bankë si dhe rritjen e vajzës së saj.  FLP ia ndryshoi jetën nga çdo pikpamje. Sot bashkë 
me burrin e saj Ivanin punojnë si zyrtarë dhe të lumtur. Suksesi i madh për marjanën është pamvarësia dhe liria: këtë ka 
dëshiruar gjithë jetën. –Shfrytëzojini mundësitë që jeni në qytetin e lindjes dhe njihni shumë njerëz- thotë Marjana, e 
cila erdhi në një mjedis ku nuk e njihte askush, megjithatë u bë rrjetndërtuese e sukseshme. Falë Foreverit , duke e parë 
nga e ardhmja, ka arritur një siguri materiale për gjithë familjen. 

Piloti i diplomuar István Halmi , është një njeri i tillë që e do gjithkush. Kishte provuar disa biznese të marketingut në 
rrjet, por qysh kur u njoh me FLP, për të nuk ekziston asgjë tjetër. biznesin e kanë ashkë me bashkshorten e tij Ritá. Një 
nga skuadrat më të sukseshme të FLP në Hungari është skuadra e tyre. Ata drejtojnë një skuadër të tillë që gjithkush 
do të donte ta kishte të vetën. Forca jonë qëndron tek uniteti- jep mesazhin në fjalën e tij István Halmi, i cili kishte 
provuar shumë rrugë, por me punën e bërë nuk kishte arritur të siguronte paret e nevojshme për një jetë të rehatshme. 
Më në fund ëndërrat ia realizoi FLP-ja. Ka gjetur shokë dhe miq, një skuadër që e mbush me lumturi dhe për të cilën 
është krenar. –Në qoftë se kemi ëndërra, atëhere do të jemi të aftë edhe për gjëra të pabesueshme, të tilla që as i kishim 
menduar ndonjëherë- theksoi ai. –Duhet marrë vendim dhe të nisemi drejt objektivit.. Për të arritur atje ke nevojë për 
një skuadër, e cila është besnike dhe të mbështet. Duke ndihmuar njeri tjetrin realizojmë ëndërrat dhe arrijmë objektivat 
tona!



Në fund të takimit Dr. László Molnár u dorëzoi distiktivat asistent supervizorëve. I këshilloi ata që të ndjekin rrugën 
e supervizorëve të tyre dhe të sukseset nuk do tu mungojnë. I presim ata në Ditën e Suksesit të FLP Kroaci, që do të 
zhvillohet më 15 tetor 2011 në Opatija, ku drejtues i programit do të jetë Edvard badurina.
të gjithëve ju urojmë shumë suksese në punën e tyre!

Dr. László Molnár
Drejtor Rajonal i FLP Kroaci 

 



Në shumicëN e familjeve 
dollapi i mjeteve të 
pastrimit përmbaN ilaç 
larës, ilaç larje baNje, 
ilaç për pastrim parketi, 
pllakash, tapetesh. 
krahasuar me këto foreveri 
ka Një ofertë më të mirë, që 
këNaq të gjitha kërkesat e 
pastrimit. forever aloe mpd 
2X ultra është Një koNcetrat 
me shumë destiNacioNe 
pastrimi, biologjikisht i 
pastër. eshtë Një zgjidhje 
e mrekullueshme për 
zhdukjeN e Ndotjeve dhe 
Njollave, për tretjeN e 
yNdyrNave dhe për mbajtjeN 
Në rregull të raftit toNë të 
ilaçeve larës. 

Zgjidhje universale 



Forever aloe MPd 2X ultra është i sigurtë si për shëndetin tuaj dhe të gjithë familjes tuaj ashtu 
edhe për kërkesat e ruajtjes të mjedisit. Zgjidhja ultra-koncentrat është një avantazh tjetër i 
këtij detergjenti. Formula e tij përmban edhe aloe vera, pa kuarce,  që e kondicionon dhe e 
mban të butë lëkurën e duarve, rrobat dhe sipërfaqet e pastruara. Përdoreni pa frikë aloe MPd 
2X Ultra  për çdo lloj pastrimi. Kur porosit këtë detergjent, mos harro dy  flakonet spray boshe, 
mbasi janë një mjet i shkëlqyer jo vetëm për përdorim në shtëpi por edhe për prezantimin e 
biznesit të FlP. 

në rastin e larjes të 2,5 kg rrobave, sasitë e mësipërme të detergjentit të shprehura në këtë tabelë 
duhen pakësuar me 20% , ndërsa për 4.5 kg rroba duhet rritur me 20%. në rastin e larjes të njollave 
para larjes, mbi njollën e lagur me ujë vendosim pak ilaç por ndofta edhe duke e fërkuar vëndin e 
njollës para se ta lajmë perfundimisht. në rastin e rrobave me ngjyra duhet parë në anën e rrobes 
që do të lahet sa mund të rezistojnë ngjyrat!

Ky detergjent, në rast larje rrobash  me peshë 2,5 kg, mjafton për rreth 70 larje, me 3.5 kg rreth 60 
larje dhe 4.5 kg rreth 50 larje. 

përdorimi si ilaç pastrimi i pergjithshëm: Tresim 30 ml ilaç në 5 litra ujë për pastrim paisjesh, 
parketi, banjoje, pllakash, tapeti apo për pastrim të brëndshëm e të jashtëm të makinës.  

për qëllime familjare: hedhim disa pika ilaç mbi sfungjer apo leckë duke larë enët me një shkëlqim 
magjik apo për largimin e njollave nga tapeti. 

udhëzim përdorimi:  
(sasia normale për larje rrobash, 3,5 kg e llogaritur për larje rrobash):

 Në rast uji të vakët          ujë me temperaturë mesatare      ujë me temperaturë të ftohtë

Për rroba pak të ndotura:    
10 ml

në rastin e rrobave të 
ndotura 12 ml

në rast rrobash shumë të 
ndotura: 15 ml

Për rroba pak të ndotura:    
12 ml

në rastin e rrobave të 
ndotura 15 ml

në rast rrobash shumë të 
ndotura: 18 ml

Për rroba pak të ndotura:    
15 ml

në rastin e rrobave të 
ndotura 18 ml

në rast rrobash shumë të 
ndotura: 20 ml

Zgjidhje universale 



Që në kohët e lashta njerzit besonin se numurat percaktojnë fatin tonë, shfaqin tiparet tona karakteristike, na tregojnë të ardhmen 
dhe na ndihmojnë për të gjetur lumturinë. Domethënë çdo numur ka një rëndësi magjike. Edhe plani i marketingut të Foreverit nga 
shifra përbëhet, e aftë për çudiraedhe atëhere kur ka mbushur 34 vjet.
Niveli i parë fillon me arritjen e 2 pikëshit. Rëndësia e tij qëndron në atë qëndoshta ke marrë vendimin tënd më të rëndësishëm 
në jetë, duke hedhur bazat e sipërmarrjes tënde private ndërkombtare, me të cilën je pranuar si partner i barabartë në një firmë 
botërore me një xhiro prej 3 miliardë dollarë.
Niveli i dytë është në pozicionin e 25 pikëve. 8% bonus bazë, duke u kualifikuar si drejtues, ndërton skuadrën, ke pasuesit e tu, shikojnë 
nga ty, futesh në një mjedis lluksi, kërkon të bësh pushimet me miqtë dhe bashkpunëtorët në Porec të Kroacisë.
Niveli i tretë është 75 pikëshi.Domethënë ti pergatit drejtues,, gjithnjë e më shumë njerëz të marrin për model,, ke marrë vrull, në 
datën 15 të çdo muaji vjen në Euro bonusi me 4 shifra. 
Niveli i katërt: është numuri magjik 120. Domethënia e tij: 18% bonus bazë, kualifikimi menaxher në sipërmarrjen tënde personale, ke 
vendosur bazat e të ardhmes, ke dalë nga kampi i njerzve që luftojnë për mbijetesë, je futur në perandorinë e lirisë dhe të pamvarsisë 
materiale. Ji krenar për këtë, Ti vetë e ke arritur, ajo është arritur falë vendimit Tënd të drejtë, , ky është suksesi Yt më i madh, sepse 
pas kësaj, tanimë  vërtet mund të jetosh siç mund ta kesh imagjinuar dikur. 
Gushti është muaji i 8-të. Në botën antike ai konsiderohej numur fati, numur i idilit dhe realizimit të dashurisë. Edhe në barkën e Noes 
8 vetë mbetën(Noe, bashkshortja, 3 djemtë dhe nuset e tyre). Edhe kryqi i pagëzimit është me 8 cepe. për arabët, indianët, kinezët, 
dhe japonezët numuri 8 do të thotë realizim i plotë. Viti i bërjes time menaxher shënoi fillimin e realizimit tim të plotë. Nga 16 pikë 
që bëra në korrik, në gusht (muaji i 8-të) bëra 62, ndërsa 60 të tjerat në shtator. 
Ata që e vlerësojnë apo besojnë në të, e dinë se numuri 8 jep mesazhin që me forcën e vullnetit mund të mposhtet çdo pengesë. 
Për ëndërrimtarin, forcat ekzistojnë, vetëm se duhet ti aktivizojmë ato. Kjo është puna më e thjeshtë nqse para vetes ke caktuar një 
objektiv fisnik. Nuk duhet të shpetosh gjithë botën, por duhet të gjesh ata që presin ndihmën tënde. Nqse vepron kështu, brënda 
teje fshihet heroi, dhe aftësitë e pazbuluara deri tani, shfaqen vetvetiu.Del që këto kanë ekzistuar edhe më parë, por vetëm nuk i 
ke shfrytëzuar. Tema tjetër e 8-ës është paraja. Në gjumë jepet mesazhi se  nuk duhet acaruar nga ëndërrimtari, që të jetë i pasur. 
Vendimin duhet ta marrë vetëm ai, dhe duhet punuar për të, sepse dëshira boshe pa listat emërore, pa ftesa, informime e ritakime 
nuk do të sjellë bollëkun (që sidoqoftë brënda 8 ditëve hyn në fuqi). Domethënë nuk duhen kursyer energjitë, 8 ditë nga 8 orë punë 
dhe në datën 15 vjen rezultati material i punës.  Brënda  88 ditëve mund të bëhesh supervizor, pse jo edhe menaxher. 
Kinezë shumë rëndësi i kushtojnë numurit 888, një popullaritet të pabesueshëm gëzon në qarqet e biznesit. Kuptimi i tij: trefish i 
favorshëm. Dhe në të vërtetë …për mua për shembull mbas 888 ditësh u kualifikua menaxheri im i tretë në gjeneratën e parë!
Hodha sytë pas: pashë se edhe ty të favorizon ylli i Foreverit. Në gjysmën e këtij muaji apo në kualifikimin e Rally-it europian, mbyllja 
e muajit troket për pushimet në Porec  dhe e shikoj në sferë, që hedh bazat me zell për nivelin tënd të 
ardhshëm, por tashmë edhe në muajin e 8-të mund ti arrish të gjitha. Deri tani në Forever çdo vit, krahas 
8-ës edhe muajt e shënuar 1-7 dhe 9-12 kanë  rezultuar më të sukseshmit. 

Tibor Radóczki 
Drejtor rajonal, Soaring menaxher

magjike Shifra 
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E rëndësishmE: nga bashkpunëtorët E rinj vEtëm ata që janë rEgjistruar në korrik mund të kualifikohEn

Niveli 3

Niveli 2

Niveli 1

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

2 bileta hyrje në rally       

netë në hotel

Udhëtimi me avion

 2 bileta hyrje në rally

 3 netë në hotel

 2 bileta hyrje në rally

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

Sponsorizo minimumi 3 distributor të gjeneratës direkte, të cilë arrijnë nivelin Asistent Supervizor. Çdo distributor i ri 
duhet të arrijë  pikët e dhëna sipas skicës. Të kualifikuarit të jenë aktiv në çdo muaj të periudhës të kualifikimit. Periudha 
e kualifikimit fillon nga 1 Korriku  i 2011 dhe zgjat deri 31 Tetor 2011. Gjatë periudhës të kualifikimit duhen plotësuar 
të gjitha kushtet. 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



Ashtu si në vitet e mëparshme, edhe këtë herë Zlatibor-i i dha ambjente trajnimit të mëtejshëm të 
organizuar nga FLP-ja e Serbisë. Pjesëmarrësit e atjeshëm ishin manager-ë, të cilët vitin e fundit 
arritën një xhiro prej më shumë se 600 pikë.

ZLATIBOR 03. 06. 2011.

Forca e ndryshimit 
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Në ambjentin e mrekullueshëm të hotel Mona-s gjatë 
dy ditëve shkëmbyem mendime, që të thjeshtësojmë 
punën tonë të mëtejshme, ta përmirsojmë, ta bëjmë atë 

më efektive. Biseduam, se si mund ti përshtatim gjërat e reja gjatë 
punës sonë.
Të pranishmit i përshëndeti drejtori rajonal i FLP-s së Serbisë 
Branislav Rajic. Ai theksoi: puna jonë është e lidhur ngushtë 
me numrin e njerëzve të rinjë, me atë, që sa personave ju 
prezantojmë mundësinë e këtij biznesi, më tej, që a i përdorim 
mundësit e internetit, me të cilën mund të arrijmë sa më shpejt 
tek njerëzit, tek bashkpuntorët e rinjë, tek suksesi i ri.
Mysafirët i përshëndeti dhe Dr. Sándor Milesz drejtor i 
përgjithshëm i FLP-s së Hungarisë dhe rajonit të sllavëve të 
jugut. Ndryshimet strukturale rezultuan në organizimin më 
të mirë të biznesit, si dhe në komunikimin më të mirë me 
distributorët. Mundësia , që mund të dëgjojmë sugjerimet e 
distributorëve, padiskutim që bëhet për të mirën tonë, kështu 
mund të përgatitet një material profesional që do të lehtësojë 
frontin e punës.
Dragisa Ristovski në favor për një shitje më të mirë të produkte, 
me këshillat e tij „lëvizi” në dy drejtime. Pranë kutisë së 
produkteve dhe shërbimit ne „shesim” edhe veten, i cili është 
një çelës i rëndësishëm gjatë periudhës së prezantimit. Idet dhe 
udhëzimet e Dragisa-s ndihmojnë në suksese të mëtejshme në 
punë.

ZLATIBOR 03. 06. 2011.
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Prenotim i thjeshtË 
biletash avioni PËr nË 

çdo vend tË botËs

ZsuZsanna Gerő
Prenotime në grup, rally

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

Gabriella Pittmann
Prenotime personale

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

Përsa i përket Profit Sharing-ut, në Serbi është i realizueshëm: 
duhet të bëhet qëllim i disa manager-ve që të arrihet. Stili 
i jetës në FLP ofron liri të pakufizuar, por kërkon një 
planifikim të përpiktë. Rezultati, është mundësia më e mirë e 
punësimit në shekullin XXI, që bazohet në vendosmëri dhe 
punë konkrete – thotë Dragana Janovic soaring manager, 
e klasifikuar në programin e Profit Sharing dhe antare e 
President’s Club për vitin 2011.
Ku jemi dhe ku do shkojmë më tej? Nga situata momentale 
dhe duke parë shkurtimish itinerarin e biznesit, vendosëm që 
edhe më tej FLP-n e Serbisë do ta karakterizojë puna në grup. 
Stevan Lomjanski diamant manager tregoi, që manager-
ët marrin pjesën e luanit në punë, ata janë më kryesorët në 
ndërtimin e rrjetit, duke e çuar më tej, që në të gjitha takimet 
janë „pasqyra” e firmës. Drejtuesit bëjnë dy detyra njëherësh: 
në njërën anë organizojnë biznesin e tyre, në anën tjetër kanë 
përgjegjësi për ata, që i sollën në këtë biznes. Çfarë manager-ë 
jemi, ashtu do të bëhen edhe bashkpuntorët tanë.
Pavarësia personale dhe materiale kërkon edhe përgjegjësi 
personale. Të gjithë bashkpuntorët veprojnë, ashtu siç u 

thotë sponzori, por para saj duhen marrë shumë vendime. E 
rëndësishme, që të ndryshojë rrethanat, vetveten, që kështu të 
jetë i pavarur materialisht dhe i lirë. Është gëzim dhe kënaqësi 
e madhe, kur një grup, duke fituar mbi pengesat, përparon 
hap pas hapi drejt suksesit. Veronika Lomjanski diamant 
manager, e klasifikuar rregullisht në programin e Profit 
Sharing, vërtetoi edhe një herë, që recetën personale të suksesit 
ju a jep me zemërgjerësi atyre, që e kanë këtë dëshirë.
Vendosja e qëllimit të parë dhe më të rëndësishëm për të 
gjithë manager-ët është realizimi i 60 pikëve si kusht i parë. 
Mos lejoni që bashkpuntorët tuaj t’ju tërheqin mbrapa, t’ju 
rezatojnë energji negative. I meritoni të gjitha ato, që keni 
siguruar deri tani. Paratë nëpërmjet bëmave janë energji e 
investuar dhe sa më shumë energji të investojmë në punë, aq 
më shumë mund të fitojmë. Çfarë ndryshuam në recetën e 
suksesit nga ai moment, që brenda dy muajve arritëm 60 pikë? 
Ndryshuam vetveten!

Branislav Rajić 
Drejtori rajonal i FLP-s së Serbisë 



Mos i harro 4 pikët e tua për të 
qënëaktiv! Me një pikë personale 
mund të sigurosh kutinë Rally dhe 
veshjen tënde Rally. 

Gjatë periudhës të kualifikimit për Rally-
in Europian, ndiq me vëmendje pikët 
e tua. Thjeshtë në listën kontrolluese 
shëno ato që ke plotësuar.Nqse në muajt 
e parë ke arritur nivelin e parë apo të 

dytë, pse të mosh synosh edhe 
realizimin e nivelit të tretë? 

Mund ta realizosh. Vetëm 
fokusohu dhe takohemi 

në Budapest! 

Prezantimi promovues i Rally-it Europian 
mund të shkarkohet nga faqja  Europa Rally 
në adresën e foreverliving.com.

Rally EuRopian                         
                 mjetet e marketingut



„Na motivoN    
                  ajo që ndihmojmë”
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Më perpara çfarë ju ka pëlqyer, produktet apo mundësia e biznesit?
Ferenc Tanács:  Vetëm produktet. Pesëmbëdhjet vjet më parë, kur u njohëm për 
herë të parë me to pothuajse kujtëdo i thoshim, se janë më të mirat në botë, 
ndërsa me punën e biznesit nuk u angazhuam. Edhe në qoftë se interesohej 
ndokush ne e dërgonim tek të tjerët.  

Në krahasim me të tjerat, për ju nga se dallohen këto produkte?
F. T.: Sepse janë të veçanta lëndët bazë. Aloe Vera permban element formues të 
organizmit të njeriut. Bindëse është edhe e shkuara disa mijë vjeçare, qysh kur 
njeriu e ka njohur këtë bimë. 

Megjithatë më pas sikur filluat me biznesin…
F. T.:  Më 24 Tetor 2005 vajzën e thirrën në një takim, Bea Tasnádi u bë 
sponsor i saj. Kur u kthye në shtëpi më pyeti: babush ti ke ndihmuar njerëz 
me ulcer në stomak, po njerzit me „ulcer në xhep” pse nuk i ndihmon? Dhe 
kështu ju futëm biznesit.

Çfarë ju bindi?
F. T.:  Personaliteti i vajzës. Gjithkujt do ti kishim thënë jo, por asaj nuk mund 
ti thoshim jo.. Një gjë kryesore patëm parasysh.: si ti ndihmojmë njerzit. 

Juve nuk kishit nevojë për ndihmë?  
F. T.:  Vërtet nuk kishim nevojë. Ne nuk u nisëm nga shkaqe materiale, mbasi 
në atë kohë ne jetonim mbi nivelin mesatar… 

Cili nga ju vendosi?
Ferencné Tanács:  E shikuam mirë dhe njëkohsisht. Nga një pervojë e jona 
negative e mëparshme, kishim thënë, që kurrë nuk do të futemi në ndërtim 
rrjetesh. Në pergjithësi kur do ti vinte radha bonusit,  zhdikej firma. Shumë 
njerëz të cilëve u kishin folur për mundësira, mbeteshin të zhgënjyer dhe kjo 
nuk ishte e mirë. Ndërsa në këtë rast, kaloi vetëm një çast dhe u muar një 
vendim. Si i thonë do apo s’do? Kjo mundësi është e dhënë, në këtë vend eshtë 
e veçantëDhe të tjerëve u thamë, nqse do të punosh me ne , hajde, edhe po nuk 
deshe nuk të marrim inat. në fillim kërkuam miqtë që na qeshën. Më në fund 
rrjetin e ndërtuam me njerëz të panjohur.

Nga rrjetet e mëparshme nuk ju kishte mbetur asgjë? 
Irén: Jo, besimi ynë ndaj atyre njerzve kishte mbaruar, duhej të ndërtonim një 
besim të ri. U dhamë garanci për cilësinë e produkteve dhe kështu njerzit na 
pasuan. Pati nga ata që mbetën vetëm perdorues të produkteve, por pati edhe 
nga ata që thanë kjo është puna më e thjeshtë në botë, çfarë duhet të bëjmë? 

Edhe sipas jush kjo është një punë e thjeshtë? 
I: Po, sepse mund të bëhet në mënyrë të pastër dhe të thjeshtë.. Ne ftojmë 
gjithkënd, qoftë doganier, qoftë polic apo kushdo që lavdëron makinën tonë. 
vetëm jo-të janë të vështira, por ato i duron me vështirësi ai që u shmanget 
rreziqeve. Por ai që është i pergatitur ai lufton me to. ne gjithmonë atë u 
mësojmë, merre përsipër, mos rri duke ju shmangur rreziqeve, por bëhu 
zgjidhës i problemeve! 

Ircsi, ti nuk dukesh ndonjë tip luftarak . Edhe ty të eshte dashur të mësosh 
zgjidhjen e konfrontimit? 
I: Natyrisht. kurrë nuk më ka pëlqyer diskutimi, apo inati, por duhet të 
mësojmë të sillemi, nqse diçka nuk shkon sikurse do të donim. Por më e 
rëndësishme  është ajo se si mund të depërtojmë në shpirtin e njerzve. Se që nga 

Dy NJErëz për Të CIlëT 
EDhE MuND Ta DINI, 
që JaNë bashkë EDhE 
sIkur Në sallëN E 
DITës Të suksEsIT Të 
kENë zëNë vEND  Në 
Dy aNëT E kuNDërTa 
Të saJ. DhE Jo vETëM 
për aTë psE vEshIN 
rroba Të NgJashME. 
FErENC DhE FErENCNé 
– apo sI I NJohIN aTa 
Më TEpër xhaxhI 
FErI, proFEsIoNI I 
TyrE koNsIDErohET 
„ plEqërIa E MaDhE”. 
por lE Ta zbërThEJMë 
FJalëN plak… 

 JANoVić DrAGANA éS JANoVić Miloš

Gazdagság
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lëvizja e syrit apo shprehja e fytyrës i marrim shenjat se çfarë 
do të donte dhe çfarë mendon ai. Do të na duhet ti japim atij 
alternativat dhe të presim. 

po ti si duron rreziqet?
F. T.:   Tanimë e kam më të lehtë. megjithse gjithmonë 
kërkoja maksimalen, nqse filloja diçka atë ose e bëja me 
gjithë vrullin ose nuk e bëja fare. Unë them se ai që çdo 
muaj sjell vetëm një njeri, as atë të mos e sjellë. Sukseset 
arrihen vetëm nqse i pervishesh plotësisht. Edhe këtu mund 
të pushosh , por vetëm kur të kesh arritur një nivel.  Nuk ka 
vonesa. Mua do të më duhej suksesi i shpejtë.

Ndërkohë keni ruajtur edhe sipermarrjen e parë: si mjek 
natyralist i angazhuar me refleksologjinë, me terapinë e 
duarve,dhe energjitikën. kjo sigurisht të ndihmon edhe në 
krijimin e lidhjeve për Flp 
I: Po, fatmirësisht të dyja plotësojnë njera tjetrën, shumë 
kërkojnë këshilla prej nesh dhe ne mund tua japim me bindje. 
Në të dy punët një pjesë të madhe ndihmon psikologjia: ne 
e shohim njeriun në unitet nga maja e kokës deri tek majat e 
gishtave të këmbës. Dhe eshte pikërisht kjo që nuk e marrin 
askund. Në ambulancat mjeksore nuk kanë kohë për të 
biseduarr me pacientin, dhe nuk e dëgjojnë pacientin,ndërsa 
shumë herë duhet ta dëgjosh me vëmendje deri në fund. Me 
këtë herë herë , pas trajtimit, do të bëhej një orë bisedë, sikur 
të kishin ndodhur ndryshime të mëdha në jetën e tyre. 

po nqse ju keni probleme apo pyetje, kujt i drejtoheni? 
F. T.:  Në radhë të parë njeri tjetrit. Prej 49 vjetësh që nga 
1 Maji i  1962, e njohim njeri tjetrin, pra që nga shkolla 8 
vjeçare. Kemi kaluar 45 vjet martesë. Kemi dy vajza, Erika, 
40 vjeçe, dhe Mónika 37 vjeçe, dhe bashkë me to edhe katër 
nipa. Më i madhi mezi pret të mbush 18 vjeç që të futet në 
FlP… 

Nqse gjithmonë kërkoni këshillë nga njeri tjetri, kjo të thotë 
që secili ka forcën e tij. 
F. T.:  iPo, unë çdo gjë e marr me të shpejtë, ndërsa ajo e 
mendon dy herë, është më e permbajtur, më e kujdeshme. 
I: Unë jam tip flegmatik dhe mundem ti shmang të papriturat. 
Toleranca eshte kryesore dhe ne pas kaq vitesh i lëshojmë 
njeri tjetrit. jeta është mësim dhe ndryshim i vazhdueshëm. 
Sigurisht edhe ne kemi probleme, edhe ndoshta kemi 
dashur të ndahemi, por në fakt kemi qëndruar pranë njeri 
tjetrit. Ndërsa biznesi i përbashkët është një hallkë lidhëse e 
mëtejshme.  

Eshtë rastësi që mbani veshje me të njëjtat nuanca ngjyrash? 
F. T.: Gjithmonë kështu vishemi. Harmonia ka rëndësi.

Na thatë se ty të duhet suksesi i menjëhershëm?  
F. T.:  Po,në fillim gati çdo muaj ngjitëm shkallët, që vitin e 
parë siguruam 3 menaxherë tanët, u bëmë pjesë e  programit 
Profit Share, dhe siguruam shkuarjen në Amerikë. Çeku 
ynë i parë ishte 7209 Euro. Pastaj patëm një rënie, vetëm 
mbas 2 vjetësh, siguruam edhe një menaxher të ri, gjë që 
na la një shije jo të mirë.. Shumë vetë arrinin deri tek niveli 
i supervizorit, të cilët pastaj për shkaqe të shumllojshme 
firuan, duka na lënë vetëm 3 asistent menaxhera.

Mendon njeriu në këto raste çfarë mund të ketë bërë keq?  
F. T.:  Gjithkush fatin e kan ë dorën e vet. Nqse dikush e lë 
këtë punë me 20% , unë për këtë nuk di çfarë ti them. Më 
mirë të mos më shumë energji me të.  

kur është fjala për ndërtimin e rrjeteve shikoni dallime midis 
brezave? 
I: Po, të rinjtë shpesh nuk , nuk i durojnë pergjigjet jo, nuk 
kanë objektiva të tyre. Prandaj ne na pëlqen shumë mosha e 
pensionistëve, të cilë kanë edhe mënçurinë por edhe pervojën 
e jetës, por që nuk jetojnë siç e meritojnë. Këta janë entusiaztë 
dhe mund të frymëzojnë edhe të tjerët. 



Na thatë se nuk ju ka motivuar paraja. as më vonë? 
I: Por, duhet vlerësuar, mbasi në atë kohë ramë në varfëri, e 
filluam me qira. Pastaj mësuam të punonim, rezistuam, dhe 
nëpermjet objektivave tona, pak e nga pak ecëm më përpara. 
një lavatriçe, një motorr, një televizor, një garsoniere, një 
shtëpi me një apo dy dhoma e pastaj me 5 dhoma…vajzës 
donim ti siguronim atë që kishin edhe shokë e klasës tsë 
saj, por për vete nuk shpenzonim, kurrë nuk udhëtuam si 
turista. Këto na i dha Foreveri, ashtu si edhe atë që të mos 
shikojmë fletën e çmimeve të gjërave. Që nga kjo kohë kemi 
udhëtuar në shumë vende,: në Amerikë, në Malaga, në Bali, 
në Stokholm. Para Foreverit kishim shkuar deri në Jugosllavi 
për të blerë ndonjë gjë. Megjithse i kemi të gjitha, nuk 
heqim dorë, por do të ecim edhe më tej. 

pra keni siguruar edhe një shtëpi me 5 dhoma?  
F. T.:  Po, madje me 10 dhoma…por tash më shumë na 
motivon ajo që ndihmojmë edhe të tjerët. Eshtë një ndjenjë 
fantastike, që në jetën e të tjerëve të mund të kesh ndikim 
pozitiv. Forcë të jep edhe ajo që duam të jemi edhe në Hong 
Kong. Jemi shumë mirë.

Megjithse nuk dukeni, tashmë jeni 63 dhe 67 vjeç. kur dilni 
në pension? 
I: Nuk e kemi planifikuar. Do të donim të punonim për aq 
kohë sa kjo punë na jep kënaqsi. Nuk e kemi ndjerë që të 
jemi barrë e dikujt.  

F. T.:  Unë nuk kam qejf të gjuaj peshk, apo gjera të këtij lloji, 
vërtet nuk kam ndonjë hobi të veçantë. Dua një makinë të 
bukur dhe të bëj xhiro nëper botë. Kemi një makinë tonën 
lexus , kemi dëshirë për dy, se gruaja ka zgjedhur të vogëlën, 
kurse unë të madhen… 

si e bëtë? 
F. T.:  Të madhen 

kjo është ajo toleranca për të cilën folët? 
I: Po…

Çfarë këshille të mirë një fillestari në Flp ?
F. T.:  Kurrë mos u dorëzo, kjo mjafton.Këtu nuk është i 
sukseshëm vetëm ai që nuk fillon ose që e lë para kohe. Kjo 
është ajo që kemi mësuar nga drejtuesit tanë më të mirë:nga 
rex dhe Gregg Maughan, nga Aidan o'Hare, nga lenkey 
Péter dhe nga Dr.Milesz Sándor. 

I: Të kenë objektivat etyre, të kenë besim në vetvete, se edhe 
ai mund të eci dhe të kenë besim tek kjo firmë. Ky është 
biznes i besimit.  



Éliás Tibor

Tomislav brumec & andreja brumec

varga józsefnÉ

rinalda iskra & lučano iskra

alojz kegl & marija kegl 

TóTh zolTán & horváTh judiT

alen lipovac & dolores lipovac

varga gÉza & vargánÉ dr. juronics ilona

juhász csaba & bezzeg enikő

vágási aranka & kovács andrás

simon iveTT

TóTh jános

Tanács ferenc & Tanács ferencnÉ

csirkÉs sándor & csirkÉs sándornÉ

vida szilárd & vidánÉ kiss mariann

menTesnÉ Tauber anna & menTes gábor

senk hajnalka

radoŠ ŠuŠanj & irena ŠuŠanj

nagy ádám & nagynÉ belÉnyi brigiTTa

paTkós györgyi & paTkós pÉTer

dr. draŠko TomljanoviĆ

sulyok lászló & sulyoknÉ kökÉny Tünde

lÉránT károly & lÉránTnÉ TóTh edina

dr. seresnÉ dr. pirkhoffer kaTalin 

& dr. seres endre

dobai lászlónÉ & dobai lászló

váradi Éva

dr. lászló molnár 

& dr. branka sTanTiĆ-molnár

jadranka kraljić-pavleTić & nenad pavleTić

budai Tamás & budai schwarcz Éva

uTasi isTván & uTasi aniTa

muladi annamária

Tanja Trglec & jozef Trglec

pardi zolTán

szolnoki mónika

zoran varajiĆ & sneŽana varajiĆ

zsidai renáTa

heinbach józsef & dr. nika erzsÉbeT

hajcsik Tünde & láng andrás

dr. fábián mária

zachár-szűcs izabella & zachár zsolT

danijel markoviĆ

inna kragolnik

zeČir crnČeviĆ & samira crnČeviĆ

király kriszTina

dr. rokonay adrienne & dr. bánhegyi pÉTer

gyurik erzsÉbeT & sándor józsef

szÉkely borbála

bársony balázs 

& bársonynÉ gulyka kriszTina

váradi nikoleTTa

Të kualifikuariT 06. 2011
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1.   Jovanka StrboJa       
      radivoJ StrboJa

2.   dr. olivera Miškić       
      dr. ivan Miškić     

3.   boro oStoJić       
      Mara oStoJić        

4.   Dr. marija ratković

5.   Goran DraGojević
      irena DraGojević  

6.   kota izabella barbara

7.   stojanka paliGorić  
      aleksanDer paliGorić

8.   marica kalajDzić  

9.   jasna hrnčjar

10. petar ačimović
      milanka ačimović                          
      

1.   toMiSlav bruMec        
      andreJa bruMec  

2.   rinalda iSkra        
      lučano iSkra 

3.   aloJz kegl  
      MariJa kegl     

4.   tanja trGlec
      joŽeF trGlec    

5.   inna kraGolnik

6.   GorazD babić
      karina brumec                   

7.   zDenka Šijanec 

8.   joŽica arbeiter
      Dr. miran arbeiter   

9.   lovro brumec 

10. tanja jazbiŠek           
      

1.   tibor ÉliáS

2.   JózSefnÉ varga 

3.   gÉza varga 
      dr. ilona JuronicS vargánÉ 

4.   aranka váGási
      anDrás kovács

5.   ivett simon  

6.   jános tÓth

7.   sánDor  csirkés 
      sánDorné csirkés

8.   szilárD viDa
      mariann kiss viDáné  

9.   anna tauber mentesné
      Gábor mentes

10. erika hleba 

                                        

1.   alen lipovac 
      doloreS  lipovac    

2.   radoS šušanJ   
      irena šušanJ  

3.   dr. draško toMlJanović

4.   Dr. lászlÓ molnár
      Dr. branka molnár-stantić   

5.   aDnan Djelmo
      vesna Djelmo

6.   ivanka miljak rill
      rolF rill

7.   elvisa roGić
      jakov roGić

8.   ivan lesinGer
      Danica lesinGer 

9.   jasna kvaternik janković
      ivica janković

10. silvana Grbac
      viGor Grbac

1.   zoran varaJić    
      Snežana varaJić  

2.   daniJel Marković        

3.   zećir crnčević
      SaMira crnčević  

4.   DŽevaD DŽaFerović
      albina DŽaFerović     

5.   prim. Dr. Goran Franjić
      samra beGanović-Franjić 

6.   ljiljana marković
      stojan marković

7.   vaselije njeGovanović

8.   Dajana marković

9.   Dr. seaD hoDŽic

10. zrinka vraneŠ

      



Ági merret me pajimin e shtëpive ndërsa Gyuri është sipërmarrës i 
makinerive të ndërtimit, sponsor të tyre janë Tamás Budai dhe Éva 
Budai Schwarcz . Djali i tyre është 4 vjeç, shkon në kopësht. Me Agneshin 
biseduam për të shkuarën e afert por dhe për sfidat e të ardhshmes.

Për ty dëgjuam nga podiumi i Ditës së Suksesit, që produktet 
tashme prej 10 vjetësh i keni perdorur me kënaqsi, por me 
këtë biznes ka vetëm 6 muaj që jeni lidhur. Si e shpegoni këtë? 
Bashkshorti im dhe Tamás Budai janë shokë fëminie. Tamás prej 
kohësh kishte provuar të na tërhiqte në biznes, por ne gjithmonë 
kishim jetuar me ato pretekstet tipike, që nuk jemi „të atillë”. Vjet 
në verë ndodhi kthesa e madhe, kur edhe Évi (Évi Budai Schwarz), 
për shkak të lindjes të jazmines të vogël nuk mundi të udhëtonte 
në Amerikë dhe Tamási mori me vete bashkshortin tim. Ndërkohë 
u takua me distributorë drejtues dhe mori më shumë informacion. 
Aranka Vágási, Ági Klaj, Róbi Varga, Zsolt Fekete , dr. Ilona Juronics 
… ndofta nuk u informua nga ata, por kjo ndikoi që më në fund 
të lidhemi me skuadrën e FLP. Atëhere e kuptuam që ky biznes , në 
brëndësi nuk është ai që kishim menduar ne, se „ne nuk jemi të atillë”.

Cilat ishin informacionet kyçe? 
Plani i marketingut. Nuk besonim se mund të funksionojë në 
këtë mënyrë. Ne mendonim se duhej të shkonim me produktet, 
si ambulant nëper shtëpira.

Cilat ishin hapat e mëtejshme? 
Erdhi tek ne Tamás dhe dha argumentat e tij dhe pastaj lidhëm 
marrveshjen. Katër muaj punuam sëbashku që shikonim se çfarë 
mund të arrinim gjatë kësaj kohe. Shpresonim që të ardhurat e mia 
të më parshme të Austrisë të mund ti zëvëndësonim me bonusin e 
Foreverit, që kohën time të mund ta  ndaja në „Davidcentrikus”!

Çfarë ndodhi gjatë 4 muajve? 
U siguruam që këtu në perspektivë hapen më shumë mundësi, 
se sa më ofron puna e Austrisë. Por kjo nuk ka të bëjë vetëm 
me paratë! Ka shumë rëndësi çfarë njerzish mund të marr 
rreth vetes që i vlerësoj, i respektoj dhe i dua! Gjithkush , një 
për një, janë vlefshëm dhe të domosdoshëm për skuadrën 
tonë. 

Si mendoni, në planin marketingut është e pershkruar çfarë 
mund të arrijë kushdo? 
Fare e sigurtë. Kjo punë nuk kërkon ndonjë njohuri 
profesionale të vecanta, këtu, kushdo që është pak i hapur 
ndaj gjërave, mund të mësojë. Kjo është vertetuar edhe në 
skuadrën tonë; distributorët tanë vijnë nga të gjitha fushat e 
jetës, nga shumë mosha, burra dhe gra njësoj. 

Ágnes Pezenhoffer nagyné dhe györgy nagy

Këtu të vlerësojnë



Si zhvillohet puna juaj në veprimtarinë e perditshme? 
Burri punon në aktivitetin që kemi patur, nga mëngjezi deri në 
mbrëmje. Mbas lindjes të djalit unë kam punuar nga shtëpia, 
por kur na doli përpara edhe Foreveri, nuk kisha mundësi per 
atë. Nuk doja të merrja pozën e shtëpiakes të mërzitur, që duke 
larë apo hekurosur, si aktivitet ndihmës të kisha edhe ndërtimin 
e rrjetit. Prandaj morëm me qera një zyrë, këtu solla dhe paisjet 
e nevojshme dhe këtu munda të zhvilloj takimet me grupin 
si dhe të organizoja prezantimet kozmetike.  Për sa kohë djali 
është në kopësht, unë në zyrë mbaroj çeshtjet e ditës, telefonoj 
apo takoj bashkpunëtorët. Në mesditë vrap në shtëpi, mbasdite 
prap në zyrë, pastaj shkoj të marr djalin nga kopshti. Në qoftë se 
në mbrëmje duhet të bëj ndonjë prezantim në familje apo kam 
ndonjë takim tek për tek, atëhere në shtëpi me djalin  rri burri. 

Për gati një vit që jeni lidhur me FLP, kini patur pika të vdekura 
në punën tuaj?
Tamási ndihmon shumë për këtë, ai gjithshtu pergatit planin e 
ngjitjeve, ja tani erdhi „sëmundja e supervizorit” , që kap këdo, 
pastaj vjen „sëmundja  e menaxherit”. Pra e di që perpara çfarë na 
vjen dhe për këtë pergatitem. Ka periudha kur puna eshte më e 
pakët në biznesin e Foreverit, por edhe atëhere nuk ulem në shtëpi  
të qahem, por zhvilloj në mënyrë më intensive veprimtarinë tjetër.

Në mos jam gabim, paisja e shtëpive në jetën tënde është një 
mjet i vetshprehjes krijuese. Po në Forever? 
Në biznesin e Foreverit marr rreth vetes njerëz që janë simpatik 
dhe që siguroj të ardhura të tilla që të mos e perballoj gjithshka 
me punën tjetër. Për mua kështu është mirë, njëra plotëson tjetrë. 

Çfarë keni marrë më shumë nga Foreveri krahasuar me periudhën 
e mëparshme? 
Vlerësimi është më kryesori. Këtu e kam kuptuar çfarë më 
ka munguar më parë. Kur punoja si plnizuese e punësuar, 
ndonjëherë nuk më thanë që kisha punuar shumë mirë, nuk 
kishte ndodhur që per rezultatet e mija të më kishin vlerësuar 
në ndonjë mënyrë. Nuk prisja që portretin apo emrin tim ta 
gdhendnin  në faqet e mobiljeve, por të paktën të thoshin: „po, 
kjo është puna jote”. Këtë vlerësim e mora në Forever që në çastin 
e parë. 

Cili është parashikimi në Forever? Në çfarë drejtimi do të ecni? 
 Drejt përpara! Sa më shumë aq më i zhvilluar, megjithse nuk 
kam qejf të percaktoj shkallë e arritura apo shumat e parave. Le 
të kemi në skuadrën tonë sa më shumë njerëz të sukseshëm!. 
Përsa na përket neve, duam të krijojmë një atmosferë të tillë të 
qetë familjare. që me burrin të mos punojmë nga mëngjezi deri 
në darkë, por të kemi kohë edhe për fëmijët tanë. Kur të shkoi 
në shkollë mbas dy vjetësh , të mos e mësojë një bebisiter, por 
pranë tij të mund të ulen prindërit e tij.. këto janë gjërat më të 
rëndësishme dhe për këtë na duhet Foreveri!



Në vazhdim të serialit do të japim më tej këshilla 
për trajtimiN e duarve si për burrat dhe për gratë, 
që të mos jetë e Nevojshme të fshehiN duart Në 
NjëriN takim apo tjetriN. për këtë duhet vetëm pak 
vëmeNdje dhe disa praktika!

gjendja e duarve dhe e thonjve tanë varet 
nga disa gjëra. Një pjesë varet nga gjenetika, 
ose e thënë ndryshe, që me çfarë llojë 

lëkure dhe thonjsh e ka "bekuar" fati mbartësin, por 
është i rëndësishëm gjithashtu edhe përdorimi: në 
çfarë rrethanash pune dhe si punon personi.
lëkura jonë ndryshon edhe sipas temperaturës: 
ndryshe është prekja në dimër dhe në verë, por 
n.q.s. do të përdornim kimikate të ndryshme dhe 
pastrues pa doreza gome, atëhere edhe ato do të 
shkatërronin në mënyrë të dukshme gjendjen. Në 
sipërfaqen e thonjve mund të lënë shenja sëmundjet 
dhe ilaçet e forta.
"më rregullo duart" - kjo është kërkesa më e 
shpeshtë, që dëgjoj nga ata që vijnë në sallonin e 
bukurisë. Në këto momente që me vështrimin e 
parë e zbuloj, se si kujdeset për duart klienti im. a 
punon me lëndë kimike, a pi lëngje të mjaftueshme, 
a i plotëson lëndët minerale që mungojnë në 
organizëm... vijnë disa pyetje, më pas i bëj manikyrin, 
që personi të largohet me duar të zbukuruara 
dhe ndjenjën e rehatisë në rritje. sigurisht nuk 
të dëmton, n.q.s. e dimë, që e gjithë kjo mund të 
realizohet në shtëpi!
është e palejueshme, prandaj nuk pushoj së 
theksuari përdorimin e scrub-it tonë! për aq kohë, 
sa do të lyejm qelizat e vdekura, lëndët e vlefshme 
të kremrave hidratues nuk mund të depërtojnë 
krejtësisht në shtresat më të poshtme! Në rradhë 
të parë largojmë papastërtitë nga duart me sapunin 
e lëngshëm, pastaj si hap i dytë vjen scrab-i, me të 
cilin për një-dy minuta masazhojmë lëkurën (kjo i 
bën mirë edhe qarkullimit të gjakut në duar) pastaj 
bëjmë shplarjen me ujë të pastër dhe i fshijmë. 
kështu poret u pastruan, dhe tashmë mund të vijë 

Sallon m
anikyri 

në shtëpi  



edhe hidratimi. Në lavaman ose në kabinën e dushit 
gjithmonë të jetë një pastruesi scrab pranë sapunit të 
lëngshëm (aloe liquid soap) - gjithashtu dy herë në javë 
e gjithë sipërfaqja e trupit mund të pastrohet nga qelizat 
e vdekura.
Në trajtim dhe rihidratim, ndihma ime më e madhe 
është rigjeneruesi i lëkurës alpha-e factor, i cili 
përmban vitaminat e-,a-,C- dhe vajra të tilla që 
ushqejnë maksimalisht shtratin e thonjve. Ndërsa për të 
shmangur infeksionet, inflamacionet, prerjen e tyre ju a 
besojmë specialistëve.
lëkurën e duarve e përkëdhelim duke i bërë masazh me 
aloe lotion ose aloe moisturizing lotion deri sa ta thithi 
plotësisht kolagenin, elastinin, vitaminën e dhe lëndët e 
tjera të vlefshme që përmban kremi. këto janë kremra 
me aroma të lehta, zbutës lëkure, hidratues, të cilët 
mbrojnë lëkurën nga era dhe dëmtimet e tjera të kohës.
N.q.s. klienti veç manikyrit për estetik do të ketë nevojë 
edhe për manikyr kurues si rezultat i problemeve me 
lëkurën, p.sh. në rast irritimi të lëkurës është aloe vera 
gelly me efekte dezifektuese, dhe për tu çliruar dhe 
qetësuar rekomandoj aloe msm gel, ndërsa për uljen e 
inflamacioneve Aloe Propolis Creme-n.
për plotësimin e lëndëve minerale pëgatitje e shkëlqyer 
është a-beta-Care, e cila ushqen nga brenda thonjtë, 
qelizat e lëkurës dhe jo në rradhë të fundit rrënjët e 
flokëve.
veç trajtimit nuk duhet haruar edhe mbrojtja nga rrezet. 
Në ditët e verës, këshillohet të lyhen jo vetëm duart 
por edhe krahët me aloe sunscreen, sepse rrezatimi i 
fortë uv shkakton njolla dhe tharje ekstra në sipërfaqet 
e ndjeshme!
klientet  e mia shpeshherë ankohen për larësit e fortë 
të enëve, për detergjentët në përgjithësi, të cilët gjatë 
pastrimit pothuaj ju a gryejn duart, duke i shkaktuar 
lëkurës dëmtime të rënda, që do ti duhej ti lyente me 
shumë krem për ditë e javë të tëra dhe mbas shumë 
përpjekjesh të rregullohej. Në këto raste e kam zakon 
të rekomandoj koncentratin aloe mpd. mbron lëkurën 
e ndjeshme dhe delikate dhe jo në rradhë të fundit 
mbron ambjentin.
shpresoj në atë, që me këshillat e shkruajtura munda të 
ndihmoj lexuesin, që trajtimi i duarve në shtëpi të mos jetë 
një barrë, por të kthehet në kënaqsi dhe rutinë e ditës.

Sallon m
anikyri 

Krisztina Hasznosi 
trajtuese duarsh dhe këmbësh, 
ndërtuese për thonjt artificial
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Anna Tauber Mentesné & Gábor Mentes 
(sponsor: Cecília Szöllősi)

“T’ju japësh para dhe shëndet të njohurve dhe miqve me produkte të mira; ky është qëllimi fisnik, që të 
motivon. Për këtë duhet më shumë njohuri, besim, që të funksionojë në mënyrë profesionale, por që të 
jetë edhe e kopjueshme.”

             Arritën nivelin SoAring menAxher 

Tomislav Brumec & Andreja Brumec
(sponsor: Jozefa Zore)

“Çelsi i suksesit tonë fshihet në punën e vëmendëshme dhe marrëdhëniet e mira me distributorët, 
sepse ata u bënë miqtë tanë – janë ata, në të cilët besojmë, të cilët u japin dashuri dhe ndihmë 
njëri-tjetrit si dhe të tjerëve. Do të doja të shprehja falenderimet për ëndrrat e Rex-it, të cilat I 
jetojmë sot dhe besojmë në mesazhin e tij: ndihmo veten, që të mund të ndihmosh të tjerët.”

             Arriti nivelin e SAfir menAxherit

Dr. Draško Tomljanović
(sponsor: Alen & Dolores Lipovac)

“Edhe si doktor besoj në atë, që përgatitjet me 
origjinë bimore luajn një rol të rëndësishëm në 
ruajtjen e shëndetit. Flp-ja krahas mënyrës së 
shëndetshme dhe miqësisë të siguron mundësin 
e fitmit pa masë të parave me ndershmëri, ose 
lumturinë dhe mirëqënien. Në botën tonë kaotike 
dhe hipokrite është alternativa e të ardhmes 
dhe besimit. Për të gjithë këtë jam i bindur 
personalisht, dhe kurdo, në çdo pikë të globit jam 
i gatshëm ta dëshmoj personalisht.”

Danijel Marković
(sponsor: Bosa & Veljko Spasojevic)

“ Duke përdorur produktet jam sot një 
njeri që jeton  jetë të shëndetshme. Falë 
nënës sime, Ljiljanës dhe FLP-s u bëra 
antar i suksesshëm i kësaj familje të 
madhe.”

Inna Kragolnik
(sponsor: Tomislav 

& Andreja Brumec)

"Në këtë mënyrë puna më zgjodhi 
mua, thjeshtë ndodhi vetvetiu.Në 

Krany u zgjuan individë dhe grupe. 
Në qoftë se ke para tej një objektiv të 

qartë, gjithshka është e mundshme. 
Falnderojmë gjithë skuadrën dhe 

sponsorit tanë të duruar, që bashkuan 
forcat në këtë punë”

Tanja Trglec  & Jozef Trglec
(sponsor: Aljoz & Marija Kegl)

Në FLP u njohëm me njerëz të 
zellshëm dhe entusiaztë , që e bëjnë 
punën me angazhimin e duhur. Dr. 

Miran Arbeiter dhe bashkshortja e tij, 
Jožica, me njohuritë e tyre profesionale, 

gjithmonë janë gati të na mbështesin. 
Dhe rezultati nuk ka munguar!

             nivelin e SoAring menAxherit e Arritën



              nivelin e ASSiStAnt 
              mAnAger-it e Arritën

csendes Sándor
csontos angéla
csontos Sándorné
adnan Djelmo 
& Vesna Djelmo 
gál istván 
& gál Zsuzsanna
Vesna goltes  
Homlok Terézia
Kende Judit
Kende Mária
lengyel gabriella
lökös Eszter 
& nagy lászló
ljiljana Marković 
& Stojan Marković  
Schey gabriella 
& Schey györgy
Szabóné Jekli Judit
Varga Zoltánné

                nivelin e SuperviSor-it 
                e Arritën

nadja ajd & anton Hren
Vesna aleksić
Katarina Babović  
Barta Józsefné
Barta nikolett
Berdanné Dudás Ágnes
Bogdán gáborné
Böcker Beáta
Dušan Dragojević  
Dömötör Tamás
lidija gašpar
görög Viktor 
greinert  Erzsébet
Hoffer andrea
ifj. lucsik Károly
Egon Knežević & Tanja Knežević
Kodákné laczik Mónika & Kodák gyula
Kőrösi pál
Kurucz Tímea
leczóné patai Katalin & leczó Zoltán
liszkai Erzsébet & Schnadenberger János
Mahr Józsefné & Mahr József
Dajana Marković  

Dr. Martincsevics Tamás
Snežana Milutinović & petar Milutinović
Molnár Edit
nagy Jánosné & nagy János
Sonja Očisnik & Roman Očisnik
Majda pahernik & Karli pahernik
palotai Tamás
Bernarda Skrbiš  
alenka Sumlaj  
Szanyi Henriett
Szentirmainé Sebők Ágnes
Szénai Hajnalka & Magyar Balázs 
Szinna anita & Szinna Dániel
Sztázics Tamás
Tibai irma
ljiljana Tomić & Borisa Tomić
Torda Béláné
Torma Beatrix & Varga  gyula
Varga anikó
Vereb Mihályné
Vinkler-Miklós gabriella  & Vinkler Ernő
Dr. Zoran Vrčić & Marina Baburić Vrčić 
andreja Zvan

Së BaSHKu në RRugën DREJT SuKSESiT

H u n g a R i a ,  S H q i p ë R i a ,  B O S n i a - H E R c E g O V i n a ,  K R O a c i a                      K O S O V a ,  S E R B i a ,  M a l i  i  Z i ,  S l l O V E n i a

KualiFiKiMET E MuaJiT 2011. 06. KualiFiKiMET E MuaJiT 2011. 06.

Irena Turnšek  
(sponsor:Tomislav & Andreja Brumec)

“Është ndjenjë e papërshkruar, kur hapen përpara teje 
hapsira të reja, kur njihesh me shumë-shumë njerëz. Do 
të vazhdoj me gëzim dhe vrull më të madh. Falenderoj 
sponzorët e mi, vajzën time Andrejan dhe Tomon, të cilët 
më ndihmuan në rrugën drejt suksesit.”

Radoš Šušanj  & Irena Šušanj
(sponsor: Rinalda & Lucano Iskra)
“Atë, që mendojmë, që e dëshirojmë shumë 
dhe për të cilën punojmë shumë, duhet, që të 
realizohet! Falenderime të sinqerta sponzorve tanë, 
që ishin pranë nesh në çdo moment në rrugën që 
të çon drejt suksesit. Kurrë mos jepni dorëheqje 
nga ëndrrat, sepse vendimi është vetëm fillimi i 
diçkaje të re!”
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Szilárd Vida & Mariann Kiss Vidáné 
(sponsor: Anna Tauber Mentesné 
& Gábor Mentes)

“M.q.s. edhe vetë jemi marrë me 
trajtimin e bukurisë dhe ruajtjen e 
shëndetit, FLP-ja i përgjigjet shumë mirë 
mënyrës sonë të të jetuarit. Faleminderit 
besueshmërisë së produkteve!”

István Barkóczi 
(sponsor: József Mázás)

Shpesh here shkalla e lënë të duket si 
më e afërmja, por duhet të trajtohet 

vetëm si e rradhës dhe nuk duhet patur 
frikë për ta shkelur.

Tamásné Rácz & Tamás Rácz
(sponsor: Krisztián Óvári)

Erdha të duartrokisnja, prej saj arrita në  
biznes. Shkëlqyeshëm!

Korigjim: Në numurin e revistës tonë të Korrikut është paraqitur gabim nënshkrimi që u perket fotove të menaxherëve Tamás Rácz dhe Tamásné Rácz si dhe István Barkóczi. Personave 
të prekur ju kërkojmë falje!



niveli 1

Jožica arbeiter & dr. Miran arbeiter
Marija Buruš & Boško Buruš 
Dr. Dósa nikolett 
goran Dragojević & irena Dragojević
Éliás Tibor 
Farkas gáborné & Farkas gábor
Fittler Diána 
Olivia gajdo
gecse andrea
gergely Zsófia & dr. Reindl lászló  
Haim Józsefné & Haim József   
Hajcsik Tünde & láng andrás   
Heinbach József & dr. nika Erzsébet
Hertelendy Klára
illyés ilona
iskra rinalda & iskra lučano 
Kása istván & Kása istvánné
Dr. Kiss Ferenc & dr. nagy ida
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth ibolya
Klaj Ágnes
Jadranka Kraljić-pavletić & nenad pavletić  
lapicz Tibor 
& lapiczné lenkó Orsolya
lipp Szilvia & Molnár Mihály  
lukács lászló györgy
Major istván & Majorné Kovács Beatrix
Mayer péter
Mohácsi Viktória
Molnár Judit

Dr. molnár lászló & 
Dr. molnár-Stantić Branka
nagy Ádám & nagyné Belényi Brigitta
nagy gabriella & Márkus József  
Marija nakić & Dušan nakić   
Orosházi Diána
Orosz ilona & dr. gönczi Zsolt   
papp Tibor & papp Tiborné
Dr. pavkovics Mária
Radics Tamás & poreisz Éva
Dr. Marija Ratković 
Dr. Rokonay adrienne & dr. Bánhegyi péter
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák patrícia
Sebők Judit
Senk Hajnalka
Dr. Seres Endre 
& dr. Seresné dr. pirkhoffer Katalin
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok lászló 
& Sulyokné Kökény Tünde
Dr. Surányi Katalin & gazdig Sándor  
Szőllősi cecília
Tanács Erika
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán   
Térmegi lászlóné & Térmegi lászló   
Visnovszky Ramóna & Bognár gábor  
Jozefa Zore

niveli 2

Halmi istván & Halminé Mikola Rita
Dragana Janović & Miloš Janović
Révész Tünde & Kovács lászló 
Siklósné dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva & Szép Mihály
Varga géza & 
Vargáné dr. Juronics ilona

niveli 3

Berkics Miklós
Bruckner andrás 
& dr. Samu Terézia
Tomislav Brumec & andreja Brumec 
Budai Tamás 
& Budai-Schwarcz Éva
Fekete Zsolt & Ruskó noémi
Juhász csaba & Bezzeg Enikő
Krizsó Ágnes
leveleki Zsolt & leveleki anita
Stevan lomjanski 
& Veronika lomjanski
Dr. németh Endre & lukácsi Ágnes
Szabó József & Szabó Józsefné
Tóth Sándor & Vanya Edina
utasi istván & utasi anita
Vágási aranka & Kovács andrás  
Varga Róbert

fitueSit e progrAmit motivueS të BlerjeS  Së mAkinëS
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Nov sistem FLP TV omogoča veliko preprostih 
prilagoditev, zato nam ne povzroča težav tudi če 
treba v kratkem času uvesti kakšno novost. V naše 
veliko veselje se skupini FLP pridružuje vse več 
slušno prizadetih. Prav njim smo namenili programe 
usposabljanja, ki smo jih opremili z znakovnim 
tolmačenjem in se kot možnost lahko izberejo pri 
gledanju oziroma poslušanju aktualnih oddaj.

Veliko užitkov pred televizijskimi sprejemniki vam 
želi skupina FLP TV!

Sándor Berkes 
FLP TV 



Dëshiroj të ndaj me ju të gjithë një histori shumë njerëzore. Në botën e sotme shumë vetë e ndjejnë disa herë, që 
nxitojnë pranë njëri-tjetrit, nuk janë të vëmendshëm ndaj njëri-tjetrit.
Kur troket në jetën tonë mundësia e biznesit të FLP-s, shumë vetë shikojnë një gjysëm shprese, të tjerë e thonë në 

këtë mënyrë mendimin: „me një rrjet më shumë në vend.”
Por ajo që ndodhi në Ditën e Suksesit të fundit, mendoj, që shpjegon përse jemi në vendin më të mirë të mundshëm.
Në grupin tonë kemi një kamp të zellshëm, ata na entuziazmojnë edhe atëhere, kur na ulet besimi. Imre Esztári dhe Anna, të cilët nuk 
kanë probleme me dëgjimin, janë të pranishëm në të gjitha takimet. Atje ishin edhe në maj në Ditën e Suksesit. U përgatitën shumë, 
sollën shumë bashkëpuntor, sepse e dinin: që kjo është një ditë e veçantë. Ndërsa nuk menduan për atë, që çfarë surprize do të 
mbante për ata kjo paradite maji. 
Aidan O’Hare nënpresident për Europën, duke çuditur të gjithë hyri në bisedë me Imren dhe të shoqen. Sigurisht mund të thuash, 
ishte e lehtë, sepse firma paguan përkthyesin e shurdh-memecave.
Tani mbahu fort: Aidan nuk foli me Imre-n dhe Anna-n me ndihmën e përkthyesit, por me shenja!
Tregoi, që në Amerikë ka mbi pesëdhjet bashkëpuntor shurdh. I përgëzoi për punën e tyre dhe i siguroi ata për arritjen e sukseseve 
të mëtejshme.
Mund të pyesni, që çfarë ka këtu të veçantë?
A ke parë drejtues të tillë firme, që të ndihmojë bashkëpuntorët me shumë të meta fizike? Për fat të keq jemi akoma larg nga ajo, që 
ti trajtojmë partnerë të barabartë personat e ashtuquajtur „me të meta”.
Këtu, në biznesin e FLP-s kjo ndodh ndryshe! Ajo, që Aidan komunikoi me Anna-n dhe Imre-n, është një ndihmë e madhe, jo vetëm 
për ata, por edhe për ata që do të ndjekin shëmbullin e tyre.
Që nga ajo kohë është më i madh zelli dhe përkushtimi!
Nuk e ndjemë, që thjesht ishte një „pretekst marketingu”, sepse mes tyre u zhvillua një bisedë e hapur plot ndjenja njerëzore në 
gjuhën e tyre. Dhe kjo ishte e veçanta!
Që nga ajo kohë është temë e ditës, ajo që ndodhi atje dhe atëhere, për ne ishte një moment i paharruar dhe ashtu do të mbetet!
Jemi mirënjohës, që këta persona janë në grupin tonë dhe falenderim për njeriun me tërë kuptimin e fjalës Aidan!

Márti Bakó dhe Józsi
senior menaxherë

Të dashur Bashkpuntorë të Vjetër dhe të Rinj, 
Blerës dhe të Interesuar! 



Rreth 30 % të energjisë dhe të ushqimit, 
trupit ia japin libidet. Me grumbullimin 
e karbohidrateve ai bëhet më i pasur në 

yndyrna, sepse oksidimi i tyre çliron më shumë 
energji. 

Le të shikojmë rëndësinë bioLogjike 
të yndyrnave!

- duke u grumbulluar në qelizat dhjamore ato bëhen një 
burim rezervë energjie
- si pjesë këmbimi të mureve dhe membranave të qelizave
- rregullojnë aftësinë ngritse të mureve të qelizave
- duke u bashkuar me proteinat dhe karbohidratet ato 
marrin pjesë në procese të tjera të metabolizmit 
- janë burim për disa vitamina dhe efekte hormonesh (si 
vitamina D3, hormonet e pasveshjes dhe të steroideve) 
- vitaminat e tretshme i mbajnë të tretura në yndyrë
- janë rregullator të  sintezës të prostaglandinës, dhe 
nëpermjet kësaj edhe të metabolizmit 
- përbëhen në sasinë më të madhe të indeve nervore dhe 
janë të domosdoshme për ndërtimin e tyre

Përqëndrimi i LiPideve

- acidet dhjamore të ngopura 
(nuk permbajnë lidhjen dyshe)
- acidet dhjamore të pangopura (acidi vajor permban
 një lidhje dyshe ,acidi linol (LS) përmban dy lidhje 
dyshe, dhe acidi linolin (LNS) përmban tre lidhje)

Acidi linol dhe acidi linolin janë acidra dhjamore esenciale 
dhe nxjerrja e tyre bëhet vetëm nga lëndë ushqimore 
bimore. Acidet dhjamore të pangopura disa herë, me një 
transformim të mëtejshëm mund të rivendosin gjëndjen 
e organizmit tonë. ndërmjet tyre më i rëndësishmi është 
acidi eikozapentaen pesë herë i pangopur (EPA)  dhe acidi 
docozahexan gjashtë herë i pangopur (DHA). Rivendosja 
e këtyre acideve dhjamore të pangopura kërkon një 
energji të madhe. Organizmi ynë ka nevojë për të paktën 
dhjetë LNS që të krijojë një EPA, prandaj është shumë më 
ekonomike , nqse marrim ushqime të tilla që permbajnë 
në sasi të madhe EPA dhe DHA. 

nga kushdo është i njohur fakti që 
rastet e vdekjes nga zemra dhe sistemi 
i venave janë nga më të shPeshtat. 
edhe faktorët e rrezikut njihen: ato 
janë zakonet këqia të të ushqyerit, 
konsumimi i ushqimeve me yndyrna të 
tePërta, koListerini dhe niveLi i Lartë i 
yndyrnave në gjak. studimet e viteve të 
mëParshme kanë tërhequr vëmendjen 
se disa yndyrna janë me rëndësi të 
veçantë Per organizmin tonë dhe 
Luajnë një roL kyç në mbrojtjen 
nga sëmundje të tiLLa si sëmundjet 
e zemrës dhe të sistemit të venave, 
sëmundjet tumoraLe,  sëmundjet e 
sistemit nervor dhe ato të diabetit.

yndyrnat e 
pangopura



LNS e përmbajnë: farat e linit, vaji i farave të linit, vaj kolze, 
arra, bimë me gjethe jeshile. EPA dhe  DHA e përmbajnë: 
vaji i peshkut, algat e freskëta dhe midhjet.
Acidet dhjamore të pangopura emërtohen sipas asaj 
që në lidhjet e para dyshe atome karbohidrate kanë. 
Sipas këtyre lidhjeve kemi OMEGA-3, OMEGA-6 dhe 
OMEGA-9.

Rendësia e acideve dhjamore esenciale në radhë të 
parë varet nga prejardhja e tyre. Kështu acidi linol 
është lëndë e parë e grupit të OMEGA-6 ndërsa 
acidi linolin i OMEGA-3 Efekti biologjiko ushqyes 
në organizëm i dy acideve dhjamore esenciale  në 
një pjesë të mirë eshtë kontradiktor, për shembull 
përbërsit bioaktiv ndikojnë në mënyra të ndryshme  
në tonin e venave, dhe kontradiktor janë efektet 
e tyre edhe në mpiksjen e gjakut apo në procese 
inflamatore. Ekulibrin dhe funksionimin si duhet 
të organizmit  e siguron sasiad he raporti i duhur, 
por në mënyrën tonë moderne të jetesës të 
ushqyer në mënyrë disproporcionale ne 
marrim shumë OMEGA-6 dhe shumë 
pak OMEGA-3. Ky raport arrin 10:1 apo 
edhe 25:1 ndërsa raporti ideal për 
parandalimin e sëmundjeve duhet 3:1 
dhe për kurim 1:1. 
Studimi i acideve dhjamore OMEGA-3 
filloi kur u konstatua se tek eskimezët e 
Groenlandës që konsumojnë shumë peshk 
ishin të panjohura sëmundjet kardiovakulare, kur 
tek popullsia perndimore janë kaq karakteristike. 
Vajrat e detare përmbajnë në sasira të mëdha EPA 
dhe DHA. Ato vijnë nga bimët detare, dhe nga 
algat, duke kaluar tek vargu i shqyesve me gjallesa 
detare si peshqit dhe sisorët e detit. Kafshët detare 
kanë nevojë për për sasira të mëdha të acideve 
dhjamore OMEGA-3, sepse lëngu qëndron edhe në 
ujë të ftohtë, ndërsa acidet e ngopura kristalizohen 
dhe si të tilla nuk kanë mundësi  të marrin pjesë në 
proceset biologjike.
 
EfEktEt E acidit dhjamor omEga-3
Për zemrën dhe sistemin e venave
Pengon formimin e trombeve. Tromboxam që 
formohet nga OMEGA-6 rrit përqëndrimin e e 
pllakëzave të gjakut , dhe në këtë mënyrë  ndihmon 
në krijimin e trombozave. EPA pakëson prodhimin e 
tepërt të tromboxanit , rregullon nivelin e tyre dhe 

ashtu si aspirina, por pa efekte anësore, pengon 
formimin e trombeve.
− ndihmon në relaksimin e venave dhe zgjerimin e 
tyre. Me efektin e kundërballancimit të tromboxanit 
përmirëson qarkullimin e gjakut.
− rrit elasticitetin e membranës të trupave të 
kuqe të gjakut, dhe në këtë mënyrë ato arrijnë më 
lehtë edhe në venat më të përdredhura apo më të 
ngushta. 
− Pakëson mundësitë e krijimit të shqetësimeve të 
aritmisë të zemrës, pakëson mundësitë e eksitimit 
eletromotorik të qelizave. Sipas disa studimeve 
rreziqet e vdekjes papritur nga zemra pakësohen 
deri edhe 45-60% .
 − Paksohet kolisterini i pergjithshem (20%) si dhe 
sasia e trigliceridit dhe rritet niveli i hdL (kolisterinit 
„mbrojtës” ) (Siguel és mtsai.), dhe në këtë mënyrë 
paksohet kalcifikimi i venave ndermjet tyre edhe i 
atyre të zemrës. 

− Ulet tensioni i lartë i gjakut
− Ulet inflamacioni i mureve të venave, dhe 

nëpermjet kësaj ulet rreziku i ngushtimit të 
venave dhe trombozave. 
− Ulet me 40-60% vdekshmëria nga 
rreziqet kardiovaskulare
− mbron muskulaturën e zemrës nga 

efektet e furnizimit të keq me gjak. 
Për sëmundjet tumorale 

Kundrejt sëmundjeve tumorale, mbrojta e 
parë nënkupton një sistem imuniteti i fortë, por 
për këtë duhen siguruar lëndët ushqyese perkatse. 
Prishja e ekuilibrit të OMEGA-6 dhe OMEGA-3 çon në 
insuficencën e sistemit të imunitetit. Ndërsa acidet 
dhjamore OMEGA-6 shtojnë rritjen e tumoreve, 
acidet dhjamore OMEGA-3 e pakësojnë këtë rritje. 
Studimet japoneze kanë lajmëruar se acidet 
dhjamore omEga-3 :
− ndalojnë përhapjen e qelizave malinje
− ato janë të afta të pengojnë apo pakësojnë 
formimin e tyre 
− përmirësojnë dobësimin  e rënies në peshë për 
shkak të sëmundjes
− pengojnë proceset inflamatore të shkaktuara nga 
stresi
− janë parë si të efektshme në transformiet e 
perbërjes të membranës të qelizave tumorale 
kryesisht për tumoret e mëlçisë, pankreasit, zorrës së 
trashë, të gjirit, të prostatës dhe në rastin e leucemisë. 

Pasuritë e natyrës   viii.



në rastin e sëmundjeve nervore e psiqike
− Ato janë të domosdoshme për zhvillimin e trurit 
dhe të organeve të shikimit, madje edhe gjatë barrës 
është e nevojshme të konsumohet në sasinë e duhur. 
Në disa vende ashtu edhe tek ne ushqimet e të lindurve 
prematurë permbajnë acidet dhjamore OMEGA-3. Alkoli 
pakëson sasinë e tyre, prandaj nënat alkoliste mund të 
lindin fëmijë me të meta mendore.
− Në rast depresioni në membranat e qelizave pakësohet 
sasia e acidit dhjamor OMEGA-3, qelizat pësojnë dëmtim 
oksidativ dhe në këtë mënyrë prodhohet më pak 
serotonin. Pakësimi i nivelit të serotoninit luan një rol të 
madh në krijimin e depresionit. Me një racionim të acideve 
dhjamore OMEGA-3 mund të zhduket ose ulet shkalla e 
depresionit. Edhe në rastet e depresioneve alkolike apo të 
pas lindjes mund të arrihen rezultate të mira. 
− Ka rezultuar me efekt edhe në rastet e migrenës dhe të 
dhembjeve të kokës. 
− në rastet e hiperaktivitetit, mungesës kronike të 
perqëndrimit, iritimit të lartë dhe dislexisë mund të 
perdoren me sukses. Këto të fundit prekin kryesisht të 
rinjtë sepse ata janë përdoruesit kryesor të ushqimeve të 
pasura me acide dhjamore OMEGA-6.
në sëmundjet e lëkurës 
−  Për lëkurën e thatë,
−  Për lëkurë si byth pate në parakrah
−  Për ekzema dhe dermatitis
−  Për psoriasis
−  Dhe me efekte të shkëlqyera për rastet e thyerjes apo 
rënies të flokëve.
në rastin e sëmundjes të diabetit pakëson formimin e 
rezistencës insuline të qelizave dhe përmirëson aftësitë e 
durimit të diabetit. 
Për artritet dhe dhimbjet ramatizmale të kyçeve janë 
qetsues të rëndësishëm të dhimbjeve dhe pakësojnë 
inflamacionet.

në rastin e sëmundjeve të sistemit të imunitetit si alergji, 
azma dhe të sëmundjeve autoimune (si inflamacione 
ulceroze të zorrës së trashë, apo të veshkave) mund të 
arrihen permirësime të rëndësishme. 
Për shqetësime gjinekologjike – si sindromat e 
paramenstruacioneve, spazma menstruacionesh, 
valëzime temperature, shqetësime të menopauzës 
mund të japë mundësi për lehtësimin e tyre.
Efekt mbrojtës nga acidet dhjamore të pangopura janë 
vitamina e dhe seleni, që pengojnë oksidimin e acideve 
dhjamore që janë në membranat. vitaminat a dhe C 
kanë efekt të rëndësishëm në mbrojtjen e membranës. 
Këto vitamina antioksidante mbështetin efektet e njera 
tjetrës.
Që të sigurohet ekuilibri ndermjet acideve dhjamore 
OMEGA-6 dhe OMEGA-3 duhet të pakësojmë dietat me 
vaj misri, vaj lule dielli, vaj lajthie, vaj sezami, margarinën 
dhe sasinë e fastfudeve të skuqura në vaj! Sipas 
mundësive të konsumojmë peshk të thellësive të detit, 
por të kemi kujdes nga peshku i mjediseve të ndotura, 
gjë që mund të kompensohet me plotsues ushqimor me 
vaj peshku. Konsumimi i Omega-9 është i mirë sepse nuk 
transformohet në Omega-6. Më i miri mbetet vaji i ullirit 
që përbën shtyllën e dietës të vendeve mesdhetare. 
Ata që konsumojnë acidet dhjamore OMEGA-3, mund 
të pakësojnë deri edhe 50-70 % rrezikun e vdekjeve nga 
infrakti i zemrës apo ato me origjinë nga zemra.
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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.
Beograd, Success Day:  24.9.2011., 26.11.2011

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. 
porosi e produkteve:  mobil: +386 40 559 631, 
tel: +386 1 563 7501
Hapur: Hënë 12.00-20.00
Martë, Mërkurë, Enjte, Premte,  9.00-17.00
Adresa e magazinës së Lendavait:  9220 Lendava, Kolodvorska 
14.. tel.: +386 2 575 12 70, Fax: +386 2 575 12 71, 
e-mail: forever.living@siol.net. 
Drejtori i rajonit: Kepe Andrej
Trainim:Leksione të lira, çdo të mërkurë ora 19.00, në Draš 
Center, Maribor, Pohorska 57.
Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Arbeiter Miran:  +386 4142 0788
Ljubljana, Success Day: 19.11.2011

        KROACIA

Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Zagreb, Trakoscanska 16., Të Hënë dhe të Mërkurën  ora 18-19
Zyra e Rijekës: 51000 Rijeka Strossmayerova 3/A. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten: 12.00–20.00; 
të martën, të mërkurën dhe të premten 09.00–17.00
tel: +385 51 372 361,  +mobil: +385-91/455-1905
Drejtori i rajonit: Dr. Laszlo Molnar
Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Ljuba Rauški Naglic, mobil: 091 51 76 510 
Në ditët teke në orarin 16.00–20.00. 
Opatija, Success Day: 15.10.2011
Trainime:
Rijeka, Strossmayerova 3 a., 
Të Hënën dhe të Enjten, ora 18-19

 
        SHQIPËRIA

Zyra e Tiranës: Tiranë, Reshit Collaku 36. tel/fax: +355 42230 535. 
Drejtori rajonal:  Attila Borbáth,
Drejtori i zyrës: Xhelo Kiçaj, tel/fax: + 355 694066811, 
e-mail:Flpalbania@abcom.al
Kontaktim ne diten e punes: 9-13, 16-20, te dielen 9-13 
Tirana, Success Day: 20.11.2011.

        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, Dzemala Bijedica 166 A.
tel.: +387 33 760 650, +387 33 470 682, fax: +387 33 760 651. 
Orari i hapjes: të hënën, të enjten, të premten: 09.00–16.30, të 
martën, të mërkurën: 12.00-20.00. Në çdo të shtunë të fundit të 
muajit (ditë pune) organizojmë një Ditë Suksesi mini në zyrën e 
FLP-s.

Drejtoresha e zyrës: Enra Hadžović
Bijeljina, Success  Day: 10.12.2011

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

NJOFTiMET E ZyRAVE JUgLiNDORE
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NJOFTIME NJOFTIMET E PËRFAQËSIVE
TË HUNGARISË

Në faqen e internetit www.foreverliving.com 
distributorët tanë duke klikuar mbi “HYRJA E 
DISTRIBUTORËVE” (emrin dhe fjalëkalimin e 
nevojshëm për hyrje e gjejnë në faqen e fundit të 
llogarisë së bonusave mujor) ndër të tjera mund të 
sigurojnë informacionet me vlerë të mëposhtme:
- rezultatin e pikëve ditore
- dyqanin tonë në internet
- llogarinë e bonusave mujor
Në faqen e internetit gjenden edhe informacione 
dhe materiale të tjera marketingu, si përshembull:
- revista jonë mujore
- informacionet e FBA-s
- kalendari i aktiviteteve
- informacione rreth programeve motivuese
- formularë të shkarkueshëm
- materiale mësimi, katalogë
- Politika Ndërkombëtare e Biznesit tonë
Kanali ynë i internetetit YouTube gjendet në adresën 
http://www.youtube.com/user/AloePod.

SHITJE, REKLAMË 
Shitja e produkteve tona dhe materialeve të 
marketingut është e ndaluar si në rrugë në tregëtie 
të zakonshme, ashtu edhe në rrugë elektronike! Ju 
lutemi studioni pikat përkatëse 14.2.5 dhe 14.9.1 të 
Politikës Ndërkombëtare të Biznesit. Po këtu mund 
të informoheni edhe rreth rregullave në lidhje me 
përgatitjen e faqes personale të internetit (14.9.2.) 
dhe reklamës (14.14.) së veprimtarisë suaj. 

Për të marrë TË DHËNAT RRETH QARKULLIMIT  
ju sigurojmë mundësitë e mëposhtme:
- në internet – në pjesë e distributorit të faqes së 
internetit www.foreverliving.com
- me ndihmën e softerit Forever Telefon
- nga personeli ynë i shërbimit, të cilët në Hungari 
mund të merren në telefon numrat +36-1-269-5370 
dhe +36-1-269-5371, kurse nga shtetet e tjera të 
rajonit në numrin +36-1-332-5541.

Korrigjimi i KONTRATAVE TË DISTRIBUTORIT  
(regjistrimi i distributorit, regjistrimi me autorizim 
i distributorit, si dhe modifikimi, plotësimi dhe 
anullimi i tyre) nuk lejohet. Ju lutemi nëse bëni 
ndonjë gabim gjatë plotësimit të tyre, mos e 
korrigjoni atë në asnjë mënyrë, por plotësoni një 
formular të ri. Kontrata duhet të nënshkrohet 
personalisht nga pala që lidh kontratë (distributori). 
Nuk pranojmë kontrata të korrigjuara ose të 
nënshkruara nga persona të tjerë.

KALENDARI I AKTIVITETEVE
Success Day:  17. 09. 2011., 12. 11. 2011. 

POROSI PRODUKTESH
Produktet mund të blihen personalisht në 
përfaqësitë tona, por edhe mund të porositen:
- Në telefon në numrat celular 36-70-436-4290 
dhe +36-70-436-4291 ose në numrat e linjës +36-
1-297-5538-as dhe +36-1-297-5539 gjatë ditëve 
të punës në orarin 8-20, si dhe falas në numrin e 
gjerlbër +36-80-204-983 gjatë ditëve të punës në 
orarin 12-16.
- Në dyqanin tonë në internet i cili mund të 
arrihet nga faqja e internetit www.foreverliving.
com, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë në adresën 
www.flpshop.hu.
Produktet e porositura në telefon ose në internet 
ua transportojmë në shtëpi brenda 2 ditëve – duke 
lënë takim paraprakisht. Në rastin e blerjes me 
vlerë mbi 1 cc shpenzimet e transportit paguhen 
nga kompania.
Produktet e Forever Living Products i nxjerrim 
në treg me rekomandimin e Shoqatës së Mjekëve 
Popullor të Hungarisë.

Numrat telefonik të specialistëve tanë mjek:
Dr. Kassai Gabriella  +36-70/414-2335
Dr. Kozma Brigitta  +36-70/424-6699
Dr. Mezősi László  + 36-70/779-1943
Dr. Németh Endre  +36-70/389-1746
Dr. Terézia Samu  70/627 5678
Dr Edit Révesz Siklósné - Kryetare e Komitetit të 
Mjekëve Specialistë

Numri telefonik i specialistit tonë 
mjek të pavarur:
Dr. Bakanek György  +36-70/414-2913
Produktet e Forever Living Products i nxjerrim në 
treg me rekomandimin e Shoqatës së Mjekësisë 
Popullore të Hungarisë. 

PËRFAQËSITË TONA 
Forever Living Products
• Qendra Mësimore: 
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1/332-5956, +36-70-436-4285
Ndryshon orari i hapjes sé magazinës së rrugës 
Szondi: H-P: 10:00-21:00

Drejtoria Qendrore e Budapestit:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.

E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: +36-1 269 5370, +36-70-436-4288, 4289
Drejtor gjeneral: Dr. Milesz Sándor 
mobil: +36 70 316 0002
Vida Mónika  me kodin159,  
mobil: + 36-70-436-4278
Drejtor i financës: Rókásné Véber Gabriella 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
mobil: + 36 70 4364220
Drejtor kontrolingu: Suplicz Zsolt 
Tel.: + 36-1-291-8995/181
mobil: + 36 70 463 4194
Drejtor i Informatikës, 
Llogarisë dhe Çështjeve 
Drejtoreshë e shitjeve dhe e zhvillimit të shitjeve: 
Erzsébet Ladák Tel: +36-1-269-5370/ ext.160 dhe 
Cel: +36-70-436-4230
Drejtoreshë e marketingut dhe e 
komunikimit:Bernadett Huszti: Ext: 194, Cel: 
+36-70-436-4212
Drejtoria Qëndrore: : Tel.: +36-1-269-5370, fax: + 
36-1-297-1996
Magdolna Darvas: 
Ext: 159, Cel: +36 70 436 4197
Zsuzsanna Gero:  
Ext: 158, Cel: +36-70-436-4272
Petróczy Zsuzsanna me kodin 106, 
mobil: + 36-70-436-4276
• Drejtoria Rajonale e Debrecenit: 
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52/349-657,  +36-70-436-4286
Drejtori i rajonit: Pósa Kálmán.
• Drejtoria Rajonale e Szegedit: 
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62/425-505, +36-20/251-1712
Drejtori i rajonit: Radóczki Tibor
• Drejtoria Rajonale e Szekesfehervarit: 
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, +36-20/467-8603
Drejtori i rajonit: Kiss Tibor

Forever Resorts
Hoteli Kështjella e Szirakit 
3044 Szirák, Petőfi u. 26.
tel: +36-32-485-300
fax: +36-32-485-285. 
Drejtoresha e hotelit: 
Király Katalin
Faqja e internetit: 
www.kastelyszirak.hu
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Drejtues programi
istván Halmi DHe rita Halminé mikola 

zafír menaxherë
anëtarë të Klubit të Presidentit 2010, 2011

Fjala e persHënDetjes 
Dr. sánDor milesz 

drejtor i Pergjithshëm

kualiFikimi i supervizorëve, asistent menaxHerëve DHe 60cc+ ,sHpallja e anëtarëve të klubit të conquistaDorëve, 
kualiFikimi menaxHerëve, kualiFikimi për targat Flp, sHpallja e menaxHerëve Drejtues, 

përsHënDetje të kualiFikuarve me 4cc për HoliDay rally, kualiFikimi i asistent supervizorëve

ShoqërueS në Skenë: Grupi i valleve Medalion dhe Miq -Surprizë!

të pergatitemi pë muajt e Dimrit
Dr. juDit végH 

menaxhere

takimet personale
balázs bársony   

menaxher

plani i marketingut të Flp  
vágási aranka  

diamant-ZaFÍR menaxheRe 
anëtare e Klubit të Presidentit 2010, 2011

si të nisim nDërtimin 
e rrjetit?

ágnes krizsó
zafír menaxhere 

5000 cc

jetoje në liri jetën tënDe, 
Jetën e Foreverit!

tibor lapicz
soaring menaxher

anëtar i Klubit të Presidentit 2011 

Ju MirëprSiM të GJithëve Me daShuri në orën  10.00 në Sallën e aktiviteteve „ SyMa” (1145 BudapeSt, dózSa GyörGy út 1.)
gjatë gjitHë Ditës të takimit, Distributorët e nDeruar munD të blejnë nga të gjitHa llojet e proDukteve të Foreverit

FëMiJve të MoShëS 3-8 vJeç GJatë kohëS të aktivitetit  Ju SiGurohet Sallë loJraSh, pa ShpenziMe dhe nën nJë kuJdeS të veçantë proFeSional
Ju uroJMë nJë ditë të Gëzuar dhe arGëtueSe!   ruaJMë të dreJtën e ndryShiMit të proGraMit.
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