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Këtë muaj më duhet ta filloj me një lajm të trishtuar. Miku im shumë i dashur, Guy de la Poterie, i cili ishte 
prej 25 vitesh anëtar i skuadrës Forever, u largua prej nesh. Me këtë rast dëshiroj të shpreh dhimbjen e madhe 
dhe ngushëllimet e mia për familjen e tij të dashur. Guy de la Poterie ishte drejtor gjeneral dhe anëtar i Eagle 

Summit. Arriti suksese të cilat shumë të tjerë vetëm i ëndërrojnë. Do të na mungosh miku im i dashur!

Ka vetëm disa javë që jam kthyer në shtëpi dhe morra pjesë në një Super Rally fantastik në Denver. Shumë prej jush 
thanë që ky ishte Rally më fantastik i deritanishëm. Shpresoj ta dëgjoj këtë çdo vit, sepse skuadra jonë bën gjithçka 
për t’ju dhuruar ditë të paharrueshme. Kërkojmë mundësi të reja për të shpërndarë informacionet rreth Forever-it, 
në mënyrë që biznesi ynë të shfrytëzohet nga sa më shumë njerëz. Sivjet për këtë qëllim përdorëm edhe Internetin: me 
ndihmën e teknikës transmetuam ngjarje nga të tre ditët. 
Sivjet nxorrëm disa produkte me të vërtetë të mrekullueshme. Shpresoj shumë që ARGI+ do të jetë një momet tjetër 
i rëndësishëm i biznesit tonë, dhe brenda një kohe të shkurtër do të bëhet një nga produktet tona që konsumohet më 
shumë. Mezi pres edhe prezantimin e pijes energjike FAB: i hap rrugë një gjenerate të re në Forever. Sa më shumë të 
dish rreth këtyre produkteve të reja, sa më shumë njerëzve ua përcjell këto njohuri, aq më shumë zhvillim do të marrë 
biznesi yt.
Dëshiroj të përgëzoj dy çifte distributorësh të cilët në vitin 2010 vërtetuan që s’ka kufi! Çifti i parë është Vladimir dhe 
Elvira Nabokov nga Kazakistani. Ata në vitin 2009 arritën 1283 cc. Ishin shumë afër kualifikimit për në Rally. E 
dinin që pjesëmarrja në Rally është e rëndësishme në biznesin tonë, prandaj Vladimir bëri sakrificë në mënyrë që ai 
bashkë me djalin e tij të marrin pjesë në Dallas. Kjo ekperiencë e frymëzoi aq shumë atë saqë i hyri me forca të mëdha 
zhvillimit të mëtejshëm të biznesit, dhe sivjet me 1614 cc e arritën qëllimin e dëshiruar. Rreth kësaj mënyre të luftuari 
mund të themi me të vërtetë që s’ka kufi!
Por Vladimiri nuk është vetëm. Anna dhe Patrick Carton nga Irlanda e mbyllën vitin 2009 me 1000 cc. Edhe ata e 
kuptuan që pjesëmarrja në Super Rally mund të jetë një moment i rëndësishëm për biznesin e tyre, prandaj njëlloj si 
Vladimiri edhe ata e financuan vetë pjesëmarrjen. Edhe atyre u erdhi efekti i pritur, sivjet me 1500 cc shkuan në Super 
Rally.
Më pëlqejnë këto histori. Ato tregojnë që në Forever besimi dhe puna e madhe na ngre në lartësi ku me rrugë të tjera 
nuk mund të ngjitemi dot. Fola rreth të kaluarës dhe të tashmes, dhe kam besim që e ardhmja e Forever-it do të 
shkëlqej më shumë se kurdo. Edhe shembujt e përmendur vërtetojnë që gjithçka është e mundur kur beson me të vërtetë 
në atë që bën. Forever përbën mundësi fantastike, shëndet dhe pasuri për shumë njerëz! S’ka kufi!

Rex Maughan
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Mbërritëm edhe këtu: në sheshin e Lirisë organizuam konferencën, ekspozitën 
dhe panairin më të madh të ruajtjes së shëndetit në Budapest: Ditën e parë të 
Shëndetit të Forever-it.

U bëmë ekzaminim shëndetësor afërsisht pesëmijë pjesëmarrësve – rezultatet do t’i 
tregojmë së shpejti në shtyp dhe në Ditën e Suksesit.
Ky ishte rasti i parë që Forever i hap dyert e saj publikut të madh, duke treguar me këtë 
potencialin e madh që fshihet tek kjo firmë dhe punonjësit e saj. Mundësinë e madhe që 
i ofrojmë popullsisë për krijimin e një të ardhmeje më të lumtur, më të bukur dhe më të 
shëndetshme.
Gjatë këtyre dy ditëve më të mirët e profesionit folën rreth mundësive alternative të 
ruajtjes së shëndetit, rreth mundësive të bashkëpunimit të mjekësisë tradicionale me atë 
popullore, dhe natyrisht morrëm informacione edhe rreth mirëqenies ekonomike që na 
ofron multi level marketing.
Çdo firmë, kështu që edhe Forever ka nevojë për komunikim dhe emër pozitiv, për të 
cilën është e shkëlqyer Dita e Shëndetit, pasi specialistët dhe mësuesit më të mirë na 
prezantojnë për ditë me radhë rëndësinë e mënyrës së shëndetshme të jetesës.
Dëshiroj të falenderoj edhe firmat e tjera që morrën pjesë në këtë aktivitet, të cilët me 
produktet dhe shërbimet e tyre e ngritën më lart nivelin e aktivitetit.
Është shumë e rëndësishme të theksojmë rëndësinë shoqërore të programit, pasi arritëm 
të bëjmë një matje të gjerë që pasqyron gjendjen aktuale shëndetësore të popullsisë, duke 
treguar me këtë që sa i rëndësishëm është roli i ushqimit të duhur në gjendjen tonë 
shëndetësore. Në radhët e publikut dhe punonjësve tanë pati një reagim të shkëlqyer në 
lidhje me aktivitetin, prandaj në vitin 2011 do të organizojmë Ditën e Shëndetit Forever 
II. Shpresojmë që edhe moti do të jetë i favorshëm dhe besojmë që do të vijnë më shumë 
për të shijuar mundësitë e dhëna nga Forever.

Shëndet dhe pasuri nga FLP Hungaria!

Dr. Sandor Milesz
drejtor gjeneral
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Fituesit ndodhen përsëri 
        në shtëpi

dita e suksesit, Budapest, 11 shtator

Megjithëse ata që erdhën Më 11 shtator në arenën sportive nuk ishin të gjithë aq Me 
fat që të udhëtonin në aMerikë „Me skuadrën speciale të super rallyt”, prapë Mbresat 
Matanë oqeanit e sundojnë në një farë Mënyre ditën e suksesit. dr. sandor Milesz 
solli edhe një lajM të Mirë: tabelën që tregonte vendin e 3-të të hungarisë.



shumë prej nesh qëndrojmë akoma në radhë 
jashtë në shi, kur nga brenda dëgjohet zëri 
i Lui-s: si kambana e kishës edhe himni i 

Forever-it tregon që: duhet të nxitojmë nëse duam ta 
shikojmë fillimin e ditës së suksesit.
kur hyjmë brenda Lui na pret prapa skenës dhe na 
tregon që himnit ju përgatit një klip i ri: „ashtu si në 
muzikë, edhe në biznes duhet të rinovohesh” – thotë. 
„kam një asistent menaxher, një supervizor të ri, dhe 
do të shkoj në poreç” – radhit me entuziazëm. kurse 
ka të tjerë që nuk shkojnë, por kthehen, Szabo Jozsi 
që ishte në amerikë ndodhet akoma nën efektin e 
eagle summit: „njeriu është i aftë për gjithçka nëse 
guxon ta besoj këtë rreth vetvetes! atje jashtë pashë 
që çfarë drejtimi të mrekullueshëm ka FLp dhe çfarë 
realizojnë fizikisht dhe shpirtërisht… denver më 
bindi përsëri rreth faktit që ndodhem në vendin e 
duhur. solla në shtëpi stafetën dhe mjafton ta jap 
mëtej, duke ju thënë të gjithëve që ejani ta bëjmë. 
duhet të djersitemi pak gjatë rrugës? ky është biznesi!
Që çfarë është biznesi, këtë e dinë shumë njerëz në 
sallë. ndoshta më mirë nga të gjithë e di njeriu që 
qëndron në skenë dhe thotë: „Fituam medaljen e 
bronzit!” po, Dr. Sandor Milesz ka shkak për të qenë 
krenar: hungaria dhe rajoni i europës juglindore 
edhe në këtë rast doli në vend të tretë përsa i përket 
rezultateve të biznesit ndërmjet 143 vendeve. „Vitin e 
ardhshëm ejani me ne edhe ju që nuk ishit!” – thotë 
drejtori gjeneral, pas të cilës vjen e zakonshmja ria, 
ria, hungaria.
dhe pas festës jeta vazhdon. por është e rëndësishme 
mënyra se si publiku i arenës sportive dëgjon shumë 
rreth kësaj nga personi i duhur, Dr. Geza Marai, 
docent universiteti i universitetit szent istvan. tema 
është sistemi i ndërlidhjes së treshes mjedisi, ushqimi 
dhe shëndeti. dr. Marai  në bazë të kërkimeve agrare 

njëzetvjeçare thotë që toka sot ka shteruar, 
dhe bashkë me të edhe sasia e vlerave 
ushqyese dhe vitaminave të ushqimeve tona, 
sepse janë të shumta sëmundjet e mungesave 
të elementëve dhe simptomat alergjike. 
s’është çudi që kemi nevojë për plotësues 
ushqimor, por siç thotë profesori, kemi 
nevojë vetëm për lëndët e tyre bazë natyrore. 
„prandaj gjetëm njëri tjetrin unë dhe Forever. 
unë vetëm këtë mund të pranoj, por edhe 
studimet e mjekëve specialist këtë mbështesin” 
– thotë dr. Marai.
njohuritë specialiste s’kanë munguar kurrë tek 
Forever. në skenë mjekët vijnë njëri pas tjetrit, 
madje mjekja familjare dhe reumatologia 
Dr. Adrienn Rokonay është edhe anëtare e 
Conquistador Club. në këtë rast ajo e drejton 
bllokun e përvojave me produkte. 



„kjo është ajo nga e cila publiku nuk mërzitet kurrë, 
pasi secili tregon përvoja të reja në varësi të fushës së 
tij profesionale” – thotë adrienn, sipas të cilës nuk 
mund të thuhet aq sa duhet se sa të rëndësishme janë 
plotësuesit ushqimor dhe lëndët vepruese natyrore. 
„e rëndësishme është që këtë njerëzit ta dëgjojnë nga 
mjekët dhe punonjësit e shëndetësisë, dhe natyrisht 
është sfidë për ne që ta pëcjellim të gjithë në mënyrë 
të kuptueshme.”

ndërkohë që skena është e mjekëve, dhoma e veshjes 
është e Yjeve të FLp-s. Me pakësimin e konkurentëve 
shtohet tensioni. Starlight Dance Company është 
e preferuara e publikut, dhe deri tani i kapërceu me 
sukses pengesat. Tamas Toth rregullon fundin e 
baletit i cili është gati për të rënë kur hyn në skenë. 
„u përgatitëm me një shfaqje fëmijësh në stilin hip-
hop. do përpiqemi jo thjeshtë të kërcejmë, por të 
japim një show të vërtetë. kemi kaluar pesë raunde 

“Vijmë të mbushemi me 
energji, dhe këtu ka shumë 
energji pozitive. I duam shumë 
ata që sjellim këtu, jemi 
bashkë dhe mësojmë shumë. 
Me këtë rast erdhëm nëntë 
vetë. Leksionet e mjekëve janë 
gjithmonë interesant, mund 
t’i shfrytëzojmë në punë dhe 
jetë gjithashtu.”

                                                                    Maczó Rozália, Szentendre



eleminatore, dhe jo gjithmonë me pikët maksimale, por përpiqemi!”
në skenë lejojmë grupin e vogël dhe bisedojmë me anëtaret simpatike të 
Apokrif. Vajzat janë veshur me veshje të jashtëzakonshme për kërcime 
popullore: me pantallona të zeza të ngushta dhe bluzën e ngushtë me 
dekoltazh të thellë presin radhën. „dëshiiojmë t’i sjellim më afër të rinjve 
këto tradita muzikore, gjë e cila nuk është e lehtë. nëse i shfaqim në mënyrë 
të modernizuar, ndoshta edhe ata e ndjejnë forcën e tyre” – thotë drejtuesi i 
skuadrës i cili kërcen prej njëzet vitesh me kolegët e tij.
Fjalët e tij vërtetohen nga suksesi në skenë: edhe me këtë rast shumë i 
zhurmshëm.

programi i mëpasshëm prezantohet si pika kulminante e ditës: drejtori 
gjeneral Dr. Sandor Milesz dhe drejtori rajonal Tibor Kiss përshëndesin të 
kualifikuarit. drejtori gjeneral thekson: në rajonin tonë 60 përqind e asistent 
menaxherëve kalojnë në nivelin e menaxherit, gjë e cila ndodh vetëm këtu në 
gjithë europën.

shfaqen të gjithë ata që kanë punuar shumë gjatë muajve të kaluar: rreth 
kësaj bën fjalë dita e suksesit. 



“erdha nga amerika” – fillon leksionin e saj 
Dr. Edit Revesz Siklosne, e cila nuk erdhi me 
duar bosh: na solli në mënyrë virtuale produktet 
më të freskëta. paleta përfshin shumë produkte, 

nga kremi kundër diellit dhe xheli dezinfektues i duarve deri tek pija 
energjike. “edhe pas dhjetë vitesh kam emocione në skenë. por kjo 
nevojitet që gjithçka të shkoj mirë!” – na thotë mëpas editi. “ekzistojnë 
shumë gjëra të reja interesante, firma i kushton gjithmonë energji të 
pabesueshme përpunimit të zhvillimeve të reja. edhe rally i denverit 
pati shumë sukses. të ulesh ballë për ballë dhe të hash mëngjes me 
drejtuesit e mëdhenj: kjo është diçka e pazëvendësueshme. në këto raste 
distributorët e ndjejnë që këtu ata janë me të vërtetë më të rëndësishmit.
pas editit çifti senior menaxher Dr. Erzsebet Nika dhe Jozsef 
Hainbach i krahason vlerat që janë për t’u ndjekur me pesë rrathët 
olimpik. pikësynimi, skuadra, produktet, puna, trainimi: këto janë 
fjalët kyç. por ku janë këtu paratë? – shtron pyetjen bazë erzsebet, 
dha natyrisht e kthejnë menjëherë përgjigjen. Megjithëse planin e tyre 
marketing është e vështirë ta përmbledhësh në një leksion, 
bazat i morrëm.

„Erdhëm familjarisht, sepse këtë program 
e pëlqejnë edhe fëmijët. Biznesi rritet 
vazhdimisht, e fillova seriozisht para një viti, 
dhe tani jemi asistent menaxherë. Kemi 
një rreth të vazhdueshëm konsumatorësh. 
Ky nuk është aq i pasigurt sa shumë gjëra 
të tjera në botën e sotme. Si kudo, edhe 
këtu ka muaj të fortë e të dobët, por tani 
në periudhën e dimrit shpresojmë të kemi 
rritje.”

Kiss László, Békéscsaba



pason sonya show – në të vërtetë tani morrëm diçka tjetër, 
shumëherë më shumë se një show kozmetik. një shfaqje 
të plotë skenike, për të cilën përgatiten prej shumë kohësh 
pjesëmarrësit e saj që nga lektorët deri tek menaxherët. “ejani 
më afër, kjo nuk mund të shihet ulur” – na nxit 
dr. sandor Milesz, dhe me të vërtetë shumë shpejt e ndjemë 
veten si në Moulin rouge: kërcime spektakolare, kostume, 
vajza të bukura, madje edhe një makinë kabrio!
shfaqja e Dr. Edit Révész, Tünde Hajcsik, Klara Hertelendy, 
Dia Biro, Diana Fittler Banhidy, Gabriella Dominko 
thekson që: edhe ti mund të bëhesh star. „nuk duhet të jemi 
të përsosur, por vetëm duhet të tregojmë atë për të cilën jemi 
krenar” – dëgjohet mësimi, dhe natyrisht edhe fjalëkalimi i 
përhershëm: „Jo vetëm ëndërroje jetën, por përjetoi ëndrrat!”
Miklos Berkics vendos pikën mbi i: „Merr refuzime në 
dhomën tënde të pritjes në mënyrë që në të ardhmen edhe 
ti të kesh këtë stil jetese. të shkosh me avion në amerikë, të 
shfaqesh në skenë. Vendos, bëj diçka me jetën tënde dhe bëhu 
ylli i ri i FLp-s!” – thërret në mikrofon.
dhe vijnë yjet e reja: sundimtarët e muajit korrik në skenë. 
Festë, lule, lot gëzimi.
por puna shkon mëtej: për soaring menaxherin Tamas Budai 
pyetja kryesore është: çfarë njeriu të bëhem në mënyrë që 
të përfitoj nga ky biznes dhe të jetoj i lumtur? “të bëhemi 
persona me të cilët njerëzit ulen dhe bisedojnë – thotë ai. nuk 
të ecën biznesi? problemi nuk është asnjëherë me biznesin, por 
me ty... Bëhu njeri më i mirë se dje, dhe nesër do të bëhesh 
njeri më i mirë se sot!”

“Ka nga ata që refuzojnë, por janë të paktë ata që më refuzojnë mua, të paktën leksionin ma dëgjojnë. Kurse këtu është një ndjenjë sensacionale, 
njeriu mbushet me energji. Nuk mund të bësh dallim mes lektorëve, ka gjithmonë një njeri për të cilin ia vlen të vish. Kurse për të rinjtë është një 
eksperiencë e cila nëse nuk i bind, atëherë asgjë tjetër s’ka për t’i bindur!”

                                                                                                 Joó Jutka dhe Doroginé Balla Györgyi, Békésszentandrás, Makó



“shpeshherë shoh njerëz të cilët bëjnë shumë para, por për vete shpenzojnë 
vetëm qindarka. nuk mund ta jetojmë atë që kemi, sepse nuk na kanë 
mësuar kulturën e shëndetit dhe përdorimin e parave. duhet të jetojmë 
një jetë shembullore. unë jam tip konkuruesi, përpiqem për të përsosurën, 
dhe jam i bindur që nuk është e vështirë. një jetë e mirë nuk mund të jetë 
kurrë e vështirë. ky mendim ndoshta nuk mund t’i përcillet një publiku 
kaq të madh, por nëse disa prej jush e kuptojnë, atëherë kjo ka kuptim” – 
shpjegon tamas pas leksionit, po përse e ngacmon kjo pyetje.

Bërja e filozofisë pritet në mes nga shfaqjet e reja të Yjeve të FLp-s, por vetëm 
që t’i presim në një atmosferë më të mirë fjalët e soaring menaxherit Sandor 
Toth. sandor mund të ishte edhe yll i FLp-s, pasi shfaqja e tij ishte po aq 
argëtuese sa edhe ato të mëparshme. tema e tij është: çfarë e bën të veçantë 
një firmë? Me këtë rast nuk e tregojmë thelbin, por sandor i qetëson të 
gjithë: “firmat vijnë e ikin, por ti ndodhesh në vendin më të mirë”.

e dimë prej kohësh që Turi Lajos, ose Lui nuk di vetëm të këndoj, por 
është edhe tregëtar i shkëlqyer. senior menaxheri me këtë rast provon të 
klasifikoj kohën, paratë dhe shëndetin. “Cila është më e rëndësishme? sot 
konsideroj të tillë kohën” – thotë, dhe fjalët e tij nuk mund të mbështeten 
më bukur se sa me një klip dhe këngën me titull “tani jeton” të peter 
Mate. efekti është mahnitës, dhe ata që nxorrën shamitë, të mos i heqin 
nga dora, pasi vjen Agnes Krizso. dhe me një rast të veçantë: po në këtë 
ditë, para 13 vitesh filloi biznesin. Lektorja e shkëlqyer provon të bëj 



të pamundurën: të 
përmbledh përvojat 
e 13 viteve. “Qëndro 
në rrugën e mesme, ajo 
është rruga e duhur. kjo 
është shumë e vështirë, 
por duhet t’i bëjmë vend 
vetes, të mos e turpërojmë 
firmën nga e cila presim të bëhet 
më e mirë jeta jonë. unë sot jam më 
e angazhuar se sa kur e nisa, dhe kjo ka 
vetëm një shkak: përgjegjësia që ndjejmë 
mbi shpatulla. unë nuk kam patur rrugë të 
shtruar, por shumë netë pa gjumë dhe miq 
që më kanë kthyer shpinën. por erdhën në 
vend të tyre miq më të mirë. distributorë 
ka shumë. unë nuk doja të bëhesha 
distributor, por dëshiroja një jetë të 
bukur e të këndshme. dhe sot, kudo 
që shkoj bota rreth meje ndryshon.”

agit i përket momenti i largimit, 
edhe ne largohemi, por vetëm deri në 
ditën e ardhshme të suksesit!





Siç është Arizona me shkretëtirë në jug, aq shumë pyje të 
dendura e mbulojnë në veri. Natyra e paprekur në territore 
të mëdha disa herë sa Hungaria me botën e larmishme 

të bimëve dhe kafshëve të egra e mahnit njeriun. Këtu gjendet 
një nga fermat-Maughan, afër Mormon Lake të famshëm me 
ambientin e pëlqyer të perëndimit të egër. Pas Grand Canyon para 
dy vitesh dhe plantacionet me aloe të Dominikës të vitit të kaluar, 
sivjet në këtë vend u organizua Eagle Summit i radhës. Eagle 
Summit është vendi i takimit të më të mëdhenjve tashmë prej 
katër vitesh. Katër vjet më parë këtu në Mormon Lake nisi takimi 
i jashtëzakonshëm i atyre me 7500 ose më shumë pikë, dhe sivjet 
skuadra e më të mirëve të botës Forever u kthye përsëri në mënyrë 
që të përballet me sfida të reja. Erdhën menaxherë drejtues nga çdo 
pjesë e botës që me këtë rast në pyjet e Arizonës të vënë në provë 
durimin, zotësinë, zgjuarsinë e tyre, si dhe të zbulojnë aftësitë e tyre 
të fshehta duke kaluar kufijtë personale. Hungaria dhe rajoni i saj 
përfaqësohej nga safir menaxheri Joszef Szabo dhe diamant-safir 
menaxheri Miklos Berkics.
“Kampi me çadra i shqiponjave” në pyll ndodhej larg çdo zone të 
banuar, pranë një lëndine. Megjithëse ishte gusht, çdo mbrëmje 
na pëlqente të bënim zjarr me trungje druri të mëdha. Në mëngjes 
herët kur ngriheshim nga gjumi ajri ishte i ftohtë dhe vesa largohej 
shumë nga dale nga gjethet e pemëve dhe shkurreve.
Qëllimi i summit edhe sivjet ishte që nëpërmjet provave fizike dhe 
shpirtërore si kalorësimi, qitja, alpinizmi, ngarje quadi, paintball 
dhe ushtrimet orientuese në terren, të ndryshoj këndvështrimin 
tone, të na hap sytë për gjërat e paprovuara dhe të na përballë me 
provat e shmangura deri tani. Në bazë të përvojave të deritanishme 
me mposhtjen e frikës që kemi përbrenda ne ndryshojmë. Ky 
ndryshim sjell zhvillimin e personalitetit tone, na rrit besimin në 
vetvete, na shton durimin, na mbush me kënaqësi dhe na ngre 
nivelin e kërkesave në mënyrë që të caktojmë pikësynime të reja 
për të arritur lartësi akoma më të mëdha. Eagle Summit gjatë 
një jave edhe sivjet tregoi që nuk ekziston sfidë me të cilën nuk 
mund të përballemi dhe nuk mund ta kryejmë dot me sukses. 
Shumë gjëra të frikshme u asgjesuan, dhe u bë e qartë që provat e 
shmangura deri tani mund të jenë argëtimet më të mira gjatë kohës 
së lire. Kishte nga ata që ditën e pare nuk dallonte dot kokën e kalit 
nga bishti i tij, por pastaj nuk donte të zbriste nga samari. Disa 
njerëz u dashuruan pas qitjes, kurse të tjerë aty provuan për herë të 
parë alpinizmin me litarë dhe këmbë që u dridhen, në mënyrë që 
kur të kthehen në shtëpi të regjistrohen menjëherë në shkollën më 
të afërt të alpinizmit. Por kishte nga ata që ishin thjesht të çmendur 
dhe e mposhtën vetveten duke i hyrë një veprimtarie që deri tani e 
ka shmangur. Çdo ditë që kalonte na shërbente me ndonjë mësim. 
Nuk kaloi ditë pa marrë nga drejtuesit e firmës ndonjë udhëzim 

ose përforcim. Ishte një mbrëmje e veçantë kur Rex dhe Ruth 
Maughan, krijuesit dhe pronarët e firmës sonë, si dhe R’Jay Lloyd, 
këshilltari juridik i FLP-s, dhe gruaja e tij Anne, na treguan rreth 
miqësisë së tyre në fëmijëri, kujtimeve, ëndrrave dhe planeve e tyre, 
si dhe rreth realizimit të tyre.
Pas vizitës në një nga fermat e afërta Maughan të gjithë e mësuan 
se çfarë është jeta e vërtetë cowboy dhe që jo vetëm gomari, por 
edhe viçi është shumë kokëfortë, sidomos kur shikon ndonjë gjë 
që nuk i pëlqen. Laku dhe dorashkat prej lëkure nuk janë mjete të 
përditshme të rrjetndërtuesve, por këtu ishin të dobishme. Detyra 
e pjesëmarrësve të ndarë në skuadra pas planifikimit dhe ndarjes 
së detyrave ishte të përgatiste viçat 100-120 kg për vaksinim, 
vendosje shenjash dhe me raste për kastrim. Gjatë kësaj detyre 
ishte shumë e rëndësishme të mendoje në skuadër. Duhet t’i 
kushtonim vëmendje njëri tjetrit, të përshtateshim me situatën që 
ndryshonte në çdo moment, ta mbëshetsnim, madje me raste edhe 
ta mbronim njëri tjetrin. Ndërmjet sfidave na u krijua mundësia 
edhe për shkëmbim mendimesh, pasi një nga mendimet që solli 
në jetë Eagle Summit – përveç mposhtjes së kufijve tanë – është 
edhe shkëmbimi i vazhdueshëm i mendimeve ndërmjet drejtuesve 
të Forever-it dhe distributorëve më të mirë. Shumë mendime, 
ndryshime, plotësime dhe ide produktesh është përkufizuar këtu 
dhe është bërë pjesë e sistemi dhe realitet. Edhe sivjet u krijua 
mundësia që secili t’u tregojë çështjet që shqetësojnë atë, skuadrën 
dhe vendin e tij drejtuesve më të lartë të FLP-s, si dhe të prezantoj 
sukseset e arritura, teknikat e reja, mjetet e shitjes dhe materialet e 
trainimit.
Përveç kësaj të kualifikuarit e Eagle Summit, si përfaqësues zyrtar 
të fondacionit Forever Giving të krijuar para një viti, si anëtarë të 
kuratorit të fondacionit kontribojnë shumë në punët e projekteve 
të fondacionit, si dhe përcaktojnë projektet e reja. Kështu nisi sivjet 
pas këtij takimi edhe programi i rrjetave të mushkonjave në Afrikë, 
në kuadrin e të cilit në shumë vende të Afrikës dërgohen shumë 
rrjeta mushkonjash me vlerë prej disa dhjetra mijëra dollarësh që 
mbrojnë jetën e mijëra fëmijëve nga malaria.
Eagle Summit është takimi i menaxherëve më të mirë. Më të mirët 
në bazë të qarkullimit më të madh në skuadër vendosen para 
situatave të reja, në mënyrë që ato që mësojnë aty t’i përcjellin 
mëtej në skuadrën e tyre, duke i shfrytëzuar përvojat e tyre si në 
aspektin tregëtar edhe në atë njerëzor. Tek Forever ka shumë vend 
në majë, dhe kushdo mund të bëhet i pari. Vitin e ardhshëm pas 
aventurave të shumta takimi i shqiponjave organizohet në qytetin e 
New Yorkut. Do të jesh aty?!

Péter Lenkey 
Drejtori operativ i Europës
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Dalëngadalë marrim veten nga rrëmuja e Denverit. Jemi 
të tretët në botë! Përshëndetëm ata që po largoheshin, 
që po ktheheshin në shtëpi. Dhe në mëngjes 

fluturuam drejt një aventure të re: Silver Post Rally në San 
Francisco! Çfarë nevojitet për të fituar një udhëtim të tillë? Të 
paktën 2500 pikë gjatë një viti biznesi. Ja vlen apo jo? Provoje...
Kur u ulëm në Oakland dhe udhëtuam me autobus drejt qytetit 
na dolën përpara silueta të vjetra e të njohura.

Çfarë dimë rreth qytetit?
Në vitin 1776 kolonizatorët spanjoll krijuan fortesën dhe 
misionin dedikuar Shën Francis Assisit pranë bregut të Golden 
Gate, ku u zhvillua qyteti i sotëm. San Francisco gjatë periudhës 
së arit në vitin 1848 u zhvillua shumë shpejt dhe u bë një nga 
qytetet e mëdha të USA. Në vitin 1906 një tërmet i madh e 

shkatërroi pothuasje plotësisht, por u ndërtua sërisht dhe sot 
është një nga qytetet më të njohura të botës.
Është e famshme për kodrat, përzierjen e arkitekturës së kohës 
Viktoriane me atë moderne dhe mjegullën e cila zgjat edhe për 
muaj me radhë. Këtë të fundit e provuam menjëherë, por për fat 
të mirë vetëm dy ditë.
Pasi mbërritëm në qendër të qytetit u strehuam në hotelin më 
lluksoz të qytetit, në Westin St. Francis. Ky hotel ishte flamurtari 
i përpjekjes që në shekullin e kaluar e bëri San Franciscon Parisin 
e perëndimit. Ndërtesa e mbijetoi tërmetin e madh të 1906-
ës, dhe që atëherë shërben udhëtarët e lodhur dhe Silver Rallyt 
energjik me komfortin dhe lluksin e saj! Morrëm rrugët dhe 
zbuluam „qytezën” me afërsisht 7,5 milion banorë.
Darka e mbrëmjes kaloi në një atmosferë gazmore me 
pjesëmerrjen e më shumë se 500 menaxherëve. Këta njerëz 
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Kur e morrëm vesh që fLP 
e organizon në një nga 
qytetet më të njohura të 
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harron Kurrë. nëse nuK 
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përfaqësuan familjen prej 11 milion njerëzish që jetojnë në 
botën Forever. Kjo është një skuadër anëtarët e të cilës mësojnë 
vazhdimisht, u kushtojnë vëmendje njëri-tjetrit, ecin në të njëjtën 
drejtim dhe e çojnë përpara me dinjitet flamurin e FLP-s.
Dhe në mëngjes nisën programet! Vizitë qyteti: pikat e njohura, 
simbolet: ura Golden Gate, Alcatraz, Twin Peaks, Muzeu i 
Arteve Moderne të San Franciscos, Transamerica Pyramid, 
chinatown dhe hekurudha kabllore e San Franciscos.
Dhe programet e organizuara që në shtëpi: Monterrey Bay, 
anije me vela në gji, shikim qyteti nga helikopteri... Mezi e 
përballuam!
Kurse në trainimin e të martës paradite mbajtëm shënim dhe 
memorizuam me sy që na shkëlqenin të mëdhenjtë e botës 
FLP. imagjino kur shkon për herë të parë në Silver Post Rally 
dhe kupton që kalimi i 2500 pikëve në këtë klub është vetëm 

hapi i parë. Pastaj vjen 5000 cc, 7500 cc, 10000 cc, 12500 cc... 
Përshëndetëm me kënaqësi të madhe menaxherët e rinj me 
12500 cc, Ligno dhe Noemia Barbosa nga Brazili!
Dhe vazhdoi argëtimi, San Francisco ishte plot me menaxherë 
të FLP-s... Darkën e lamtumirës e mbajtëm në një anije me stil 
të fillimit të shekullit, me të cilën mes një muzike të shkëlqyer 
shkuam rrotull gjirit, pamë Golden Gate, dhe kur u errësua, 
dritat e qytetit ndriçuan fytyrat e menaxherëve të rajonit 
hungarez.
Ditët fluturuan shpejt, dhe skuadra u kthye në shtëpi e 
mbushur plot me energji. Takohemi vitin tjetër në Bahama, 
në Silver Post Rallyn e 2011-ës!

Zsolt Fekete dhe Noemi Rusko 
Safir menaxherë
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     Një copë nga 

Amerika
Pasi përfundoi rally në Denver, të djelën u ngjitëm 

në avion. Në çdo stacion sollën linja charter në të 
cilat udhëtonin vetëm anëtarë të FLP-s – duke na 

shpëtuar me këtë nga ambienti i pritjes dhe radhëve të gjata 
të aeroporteve. Kontrolluan për ndonjë mjet të mprehtë që 
mund të gjendej në çanta. Natyrisht si anëtarë të mirë të 
Forever-it kishim me vete vetëm FAB (pija e re energjike), 
desinfektuesi i ri i duarve, si dhe ujë ose xhel aloe.
Destinacioni ynë i parë ishte Las Vegasi, qyteti non-stop. Na 
priti një atmosferë e nxehtë verore. Dhe kjo me kuptimin e 
plotë të fjalës. Të imagjinojmë sikur mbajmë përpara fytyrës 
një tharëse flokësh tepër të fuqishme… Vetëm drita, ndriçim 
dhe shumë njerëz kurreshtar për gjithçka. Fantastik dhe  
pikant, i ndritshëm dhe mendjemadh, në kuptimin e mirë 
të fjalës. Ky është Las Vegasi, qyteti i çmendur. Bëmë shëtitje 
me limuzinë në qytet – me këtë rast falenderojmë Miklos 
Berkics-in për ftesën – pastaj morrëm pjesë në një ekskursion 
një ditor në lumin Colorado.
U zhvilluan diskutime të mëdha rreth mënyrës si mund të 
kënaqim konsumatorët (na falni djema, por këtu u bë fjalë më 
tepër për femrat). Më pëlqeu shumë fakti që drejtuesit janë 
kurreshtar për opinionin tonë. Aq shumë sa Aidan O’Hare 
(drejtori i Europës) i mbajti shënim dhe ia përcolli mëtej 
rekomandimet tona Navaz Ghaswala-s (kryetari i trupit 
drejtues). U bë e qartë edhe që parfumi ynë i femrave është 
krijim i Aidan O’Hare-s. Dhe më e bukura ishte që gjithë këtë 
e diskutuam në parkun me pishina të Cesear Palace (një nga 
hotelet më të famshme të Las Vegasit, ku ishim strehuar).
Gjatë rrugës shkuam në Phoenix dhe pamë Home Office. 
U ulëm në karrigen e Rex-it, vizituam deri në fund zyrat 
e drejtorive dhe pamë reliket dhe dhuratat e marrë prej 
rrjetndërtuesve të ruajtura me kujdes. Zyrat zbukurohen nga 
fotografi, pllakata dhe letra të shumta falenderimi. Pas kësaj 
pamë edhe fabrikën e re, Forever Nutraceutical, ku përgatiten 
produktet e reja.
Me Hajnalka Senk-un (soaring menaxher) që atëherë 
kemi biseduar disa herë rreth ditëve të kaluara aty, si dhe 
rreth mundësisë së veçantë që na u dha për të qenë bashkë 
me menaxherët më të mirë gjatë atyre pesë ditëve Ndër 
të tjerë me Miklós Berkics si dhe Attila dhe Katika 
Gidofalvi (diamant-safir menaxherë). Përbëjnë momente të 
paharrueshme darkat dhe bisedat motivuese dhe frymëzuese 
të zhvilluara gjatë udhëtimit. Është një mundësi e veçantë 
të mësosh nga historitë e jetës së menaxherëve. Ishte mirë të 
shikoje personalisht plantacionet e përmendura aq shumë në 

prezantime, si dhe njerëzit që punojnë aty të cilët nën diellin 
e nxehtë i korrin me dorë gjethet e aloe-s. Natyrisht ne – sipas 
zakonit tonë – „sulmuam” traktorin për të bërë një fotografi 
në mënyrë që të kemi dëshmi që edhe ne mund „të korrim 
aloe” po të jetë e nevojshme… Ishte një gjë me vlerë të shikoje 
përpunimin, si dhe faktin që sa shumë vëmendje u kushton 
firma rregullave, pastërtisë dhe neve gjithashtu. Na shërbyen 
me ushqim, pije (ujë FLP-je), në mënyrë që ta ndjejmë mirë 
veten në çdo moment të udhëtimit.  Kudo morrëm shërbim 
me nivel të lartë dhe banuam në hotele të mrekullueshme. 
Gjatë një udhëtimi në Amerikë është i pashmangshëm 
(të paktën për femrat) shopping, për të cilin kishim kohë 
pothuejse në çdo qytet. Në kthim bashkë me Dia Biro-n 
(soaring menaxhere) u detyruam të blinim një valixhe tjetër 
në mënyrë që të kishim vend për çdo “gjah”. Ildiko Damasi 
(menaxhere) morri pjesë për herë të parë në këtë udhëtim. Për 
ne kryesorja ishte që shijuam shoqërinë e Rex Maughan  dhe 
Aidan O’Hare.  Na u dha mundësia të bisedojmë, të hamë 
drekë dhe darkë së bashku, duke i njohur kështu më mirë ata.
Por dhurata e vërtetë ishte mundësia që na dha për të qenë së 
bashku me Rex Maughan (drejtori i përgjithshëm i FLP-s) dhe 
Aidan O’Hare, duke i njohur kështu më mirë ata. U pasuruam 
me shumë këshilla profesionale.
Në një linjë charter falë Aidanit udhëtuam vetëm ne, skuadra 
hungareze në business class, natyrisht bashkë me të. Ngjarjet 
vinin njëra pas tjetrës dhe programi ishte aq i pasur saqë na u 
duk sikur ndodheshim prej disa javësh aty.
Stacioni ynë i fundit ishte qyteti i madh i Dallasit. Bëmë një 
vizitë në qytet dhe shëtitëm në rrugën e famshme Kennedy, 
pastaj erdhi darka e lamtumirës në Southfork ranch me 
aktivitet rodeo, muzikë country dhe ushqime të shijshme. 
Falë mikpritjes së familjes Maughan mbrëmja jonë e fundit 
u karakterizua nga një atmosferë e gjallëruar dhe kërcime të 
shumta.
E shfrytëzoj gjithmonë mundësinë të përmend sponsoren 
time, senior menaxheren Klara Hertelendy, pa mbështetjen 
dhe durimin e të cilës nuk do të isha këtu dhe nuk do i 
përjetoja dot këto mbresa fantastike. 
As fotografitë dhe as fjalët nuk mund ta përcjellin dot 
atmosferën dhe energjinë që të jep një udhëtim 1500-sh në 
Amerikë. Duhet të jesh aty dhe ta përjetosh vetë! Vetëm pak 
punë dhe një vendim i mirë, dhe atë mund ta arrish edhe Ti, 
Lexues i dashur!

Gabriella Dominko
senior menaxhere

Në gusht të çdo viti marrim pjesë Në Një udhëtim 
i veçaNtë që Na siguroN firma. sivjet huNgaria u 
përfaqësua Nga Një skuadër faNtastike Nga e cila u bë 
akoma më të veçaNta pesë ditët që kaluam aty.
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A nuk zgjedhim     
   një yll për  
      vete?
pyeti Erzsike petőfi-n ndërkohë që 

„në autostradë erdhi dalëngadalë 
karroca me katër qe”. Në Ditën e 

Suksesit të Forever-it të muajit shtator kjo 
pyetje nuk u shtrua, pasi Arena Sportive 
e Budapestit ishte në zjarr. për nxehjen e 
atmosferës kontriboi pa dyshim fakti që 
grupi me emrin Apokrif i magjepsi me 
koreografinë e tij të zjarrtë dhe virtuoze 
distributorët që ndodheshin në arenë 
të cilët prisin me kurreshtje shfaqjen në 
skenë të favoritëve të tyre. Edhe tani nuk 
mungonin shfaqjet magjepëse. Në bazë të 
vlerësimit të jurisë nuk konkurojnë mëtej, 
por largohen në mënyrë të denjë: Nogradi 
Pro Band e kualifikuar nga publiku në 
qershor, dhe Petra Pandur – padyshim një 
kërcimtare profesioniste – e cila “vuajti” 
edhe një ndërrim partneri në Dance Style 
duo. përsëri mund të krenohet me numrin 
maksimal të pikëve Evi Sari, por surpriza 
më e madhe e ditës ishte Lajos Bereczky i 
cili me rrezatimin pozitiv të personalitetit të 
tij “nxiti për mbivlerësim” edhe drejtuesin 
e ExperiDance, koreografin Sandor Roman. 
Në juri krahas Gabriella Berkes dhe Karoly 
Horvath ndodheshin edhe kërcimtari Csaba 
Sebestyen dhe gazetarja Ilona Bayer. Duke 
biseduar në dhomën e veshjes u bë e qartë 
që anëtarët e jurisë duke parë këto shfaqje 
kaq profesioniste janë të mendimit që do 
të jetë gjithmonë e më i vështirë vlerësimi 
i konkuruesve. Dhe për këtë tani, përpara 
çerekfinales, nuk na vjen keq aspak, pasi 
ne na pëlqejnë shumë këto vështirësi të 
këndshme...

Zsolt Frenko
drejtues artistik 



LLuks me pesë yje
Të gjithë atyre që kualifikohen në nivelin 2 dhe 3 të Rallyt 
europian u sigurojmë strehim në hotel lluksoz me pesë yje në 
zemër të Vjenës. Çështja është vetëm që në cilin hotel luksoz të 
Vjenës do të strehohesh? Le meridien, Intercontinental Vienna 
apo Hilton Vienna? Ndarjen e hoteleve sipas shteteve e njoftojmë 
pas periudhës së kualifikimit.

pRogRamI:
14 prill: mbërritje
15 prill: paradite – program i lirë
   pasdite – Rally
16 prill: paradite – Trainim special Rally me lektorët e ftuar
   pasdite – Rally
   Darkë – program i lirë

ausTRI, VIeNë 15-16 pRILL 2011
periudha e kualifikimit: 1 korrik deri në 31 tetor

NIVeLI 3

NIVeLI 2

NIVeLI 1

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

 Bileta hyrje në rally

 3 netë në hotel

 Udhëtimi me avion

 Bileta hyrje në rally

 3 netë në hotel

 Bileta hyrje në rally

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

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

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

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

jU (aktiv)

jU (aktiv)

jU (aktiv)

asistent Supervizor 
minimum 30 CC

asistent Supervizor  
minimum 30 CC

asistent Supervizor  
+ 2 CC

asistent Supervizor 
minimum 15 CC

asistent Supervizor 
minimum 15 CC

assistant Supervisor 
+ 2 CC

assistant Supervisor 
+ 2 CC

assistant Supervisor 
+ 2 CC

asistent Supervizor 
+ 2 CC



Është e vështirë të përmbledhësh ndjenjat me të cilat e 
kishim plot zemrën. Krahas kohës së mrekullueshme 
në shoqërinë e lektorëve të shkëlqyer gjithçka ishte gati 

për një aktivitet ideal. Në sallën e bukur dhe të mbushur plot 
të hotelit Splendid mysafirët u përshëndetën në skenë nga 
kolegu ynë Lajos Turi. Pas kësaj drejtuesja e programit, soaring 
menexherja Diana Biro prezantoi drejtorin gjeneral të Hungarisë 
dhe rajonit sllavo-jugor Dr. Sandor Milesz. Drejtuesi ynë tha 
se një vend i tillë i pasur me bukuri dhe mundësi si Mali i Zi 
u siguron të gjithëve mundësi pune dhe të ardhurash – ndër të 
cilat mundësitë e FLP-s janë më të mirat.

MaLi i Zi 04. 09. 2010
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Pas fjalës së tij mysafirja e rregullt e aktiviteteve tona në Mal të 
Zi, safir menaxherja Dr. Marija Ratković me përpikmërinë 
e profesionit të saj foli rreth rolit të aloe vera-s në fushën e 
parandalimit dhe mënyrës së shëndetshme të jetesës.

Pas kësaj në skenë erdhi këshilltarja e FLP-s së Malit të Zi 
Dr. Nevenka Laban. ajo ishte ndër të parat që arriti nivelin e 
menaxherit në Mal të Zi. Nga ajo dhe punonjësit e saj morrëm 
informacione me vlerë rreth përdorimit të përditshëm të 
produkteve.

Dr. Laban u pasua nga drejtori rajonal i FLP-s së Malit të 
Zi Aleksandar Dakić. ai thirri në skenë supervizorët e rinj 
që të marrin medaljet e tyre të merituara. Përshëndetëm të 
kualifikuarit e rinj dhe si siguruam ata që punën e tyre do ta 
shpërblejmë në mënyrë të denjë edhe në të ardhmen.

„Për mbjellje fidanësh koha ishte e 
përshtatshme para njëzet vitesh.
Kjo kohë erdhi përsëri!” 
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Rajko Radulović është anëtar i skuadrës së asistent 
menaxherëve që nga krijimi i FLP-s së Malit të Zi. Foli rreth 
vështirësive të ndërtimit të rrjetit gjatë krizës ekonomike të 
po sundon në vend. „Ka krizë, edhe çfarë pastaj?! – tha dhe 
vazhdoi: „Edhe diamanti krijohet nën presion…”
Pas leksioneve të shkëlqyera patëm nderin që për herë të 
parë në Mal të Zi të shijojmë shfaqjen e grupit muzikor 
dhe kërcimtar android, pastaj punonjësit tanë paruker dhe 
kozmetik me duar të zota na prezantuan se sa e thjeshtë dhe 
e lehtë është ngjyrosja e flokëve dhe pjesëve të trupit me 
produktet e Forever-it. Krijuan një show Sonya megjeps.

Dr. Dušanka Tumbas na udhëhoqi në mënyrë profesioniste 
në botën e produkteve të reja të firmës sonë. Efektet e 
favorshme të produkteve të shkëlqyera të FLP-s hapin një 
dimension të ri në fushën e mënyrës së shëndetshme të jetesës.
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Në fund vjen “ëmbëlsira”: diamant menaxherja 
Veronika Lomjanski! Punonjësja më e suksesshme 
e Serbisë zotëron një përvojë të madhe MLM-je, 
të cilën ia jep të gjithë atyre që e ndjekin atë. “Po 
të kisha dëgjuar të tjerët nuk do të kisha sukses 
në FLP! – thotë. – Varet nga ty që dëshiron të 
kesh sukses apo jo! Dhe duhet t’i marrësh përsipër 
pasojat e vendimit tënd. Për mua nuk ekziston 
vështirësi apo krizë ekonomike që mund të më 
ndaloj. Koha kalon! Ke dëshirë apo jo?! – pyeti 
Veronika, pastaj vazhdoi: “Mos e vri kurrë mendjen 
për gjëra që nuk mund t’i ndryshosh dot!” Dhe me 
të vërtetë, për ne në atë moment, aty në sallë asgjë 
nuk na dukej e pamundur.

Aleksandar Dakić
drejtori rajonal i FLP-s së Malit të Zi



1.   Tanács Ferenc        
      Tanács Ferencné

2.   Váradi éVa                                     

3.   OlTVölgyiné Zsidai renáTa                             

4.   Dobai LászLó                       
      Dobai LászLóné

5.   Kovács MiháLyné
      Kovács MiháLy      

6.   Túri Lajos                      
      Dobó zsuzsanna

7.   Dr. roKonay aDrienne 
      Dr. bánhegyi PéTer

8.   Kiss józsef  
      Kiss józsefné       

9.   TeMesvári anDor  
      TeMesváriné ferenczi ágnes         

10. nagy áDáM                                   
      nagyné beLényi brigiTTa
    

      

Hungaria Serbia

1.   smiljka radišić                           

2.   BrankO mihailOVić                           
      marija mihailOVić 

3.   Vuk milisaVljeVić                                   
      Tamara milisaVljeVić

4.   saša raDivojević   
      Marija raDivojević Trnavac      

5.   MiLan Prazić                         
      sMiLja Prazić

6.   zoran DjuKić  
      gorDana DjuKić

7.   aLeKsanDar raDović                                   
      Dana raDović

8.   DjorDje saveLjić                                   
      vera saveLjić

9.   Lazar vasiLjević                               
      MiLica gLuMičić  

10. raDan PoPović                                   
      sonja PoPović

                     

24 forever  2010/10



boSnia-HercegovinaKroacia Sllovenia

DhjeTë DisTribuTorëT Më Të suKsesshëM 
në bazë Të PiKëve PersonaLe Dhe Të non-MenaxheriT

1.   nedeljkO Banić                              
       anica Banić 

2.   edVard Badurina
      Tea mićić                                                        

3.   nenad PaVleTić 
       jadranka kraljić-PaVleTić

4.   ivan vrLić                                  
      ana vinKović  

5.   Dušan Draščić                
      Marija Draščić

6.   jaKov rogić  
      eLvisa rogić

7.   ivan Lesinger 
      Danica Lesinger

8.   jasna KvaTerniK janKović                       
      ivica janKović 

9.   čoP neLa                               

10. Lorena DroPuLić                                   
      Mario DroPuLić

           

                                

1.   TOmislaV Brumec 
      andreja Brumec

2.   lučanO iskra                               
      rinalda iskra  

3.   danica Bigec                               

4.   inna KragoLniK                                    

5.   Lovro bruMec                               

6.   Tanja Lorenčič                          

7.   sTanisLava vinšeK                                  

8.   gorazD bruMec 
      Karina babič

9.   MarjeTa Krejči hrasTar                                  
      MiLan hrasTar

10. sLavica božniK     

1.   Prim. dr. gOran Franjic                                   

2.   Predrag milOsaVljeVić                                  
       milanka milOsaVljeVić

3.   dr. nedim BahTić                                
      Belma BahTić

4.   ajLa MusTafić         

5.   Marija grabo                            

6.   MuhareM PašaLić                          
      jasMina PašaLić

7.   MirKo babić                           
      naDa babić

8.   nevenKa TrifKović

9.   raDoje KuzManović                            
      naDa KuzManović 
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  NiveliN e AssistANt 
             MANAger-it e ArritëN

Burák Attila & Burák-Kovács Krisztina
Erika Davis & Henry Davis
Gulyás István & Gulyásné Czakó Tünde 
Hegyes Katalin 
Koleszár Tamás 
Kurucz István & Dékány Mónika 
Kupás Deák László & Kurucz Zsuzsanna 
Kocsis Pál & Maczó Rozália 
Morvainé Szabó Edit 
Schlaferné Morzsányi Edit 
Szabadi Attila & Szabadi Attiláné 
Tamás Sándor & Tamásné Kucsma Julianna

                 NiveliN e supervisor-it e 
                 ArritëN

Mile Zsuzsanna & Odermatt Hans-Rudolf 
Bara Imréné és Bara Imre 
Barna Zsuzsanna 
Bartus Pál István 
Bartus Nikolett 
Bartus Brigitta 
Berényi Ferencné 
Csobán Mihály 
& Csobánné Stelkovics Edina

Decker Vivien 
Gordana Djukić & Zoran Djukić
Doroginé Balla Györgyi & Dorogi Zoltán 
Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia 
& Dr. Medgyesi János András 
Dr. Varga Ágnes 
Lorena Dropulić & Mario Dropulić
Esztári Imre & Esztári Imréné 
Esztergályos Márta
Fejszés Ferenc & Perényi Mónika
Ferkóczáné Csécs Ilona & Ferkócza Tibor
Ferkócza Balázs
Gajić Dušanka 
Goldschmidt Norbert 
& Goldschmidt-Nagy Gabriella 
Gömöri Márta 
Halasi Norbert & Ács Renáta 
Hegedűs Mónika 
Hegedűs György 
Huncsik Róbert & Huncsik Róbertné 
Ivanics János & Ivanics Jánosné 
Káplár János & Káplárné Deczki Julianna 
Kiss Attila
Kovács Andrea
Lászka Péter & Lászkáné Czakó Anita 
Mészárosné Markus Mária 
Vesna Maksimović

Markotán Ildikó 
Anica Marković & Aleksandar Marković 
Miladinka Mihailović
Tamara Milisavljević & Vuk Milisavljević
Predrag Milosavljević 
& Milanka Milosavljević 
Moldován Éva 
Moldvay Ildikó
Molnár Judit 
Netyéné Szilágyi Ildikó & Netye Zsolt 
Radan Popović & Sonja Popović
Smilja Prazić & Milan Prazić
Jovica Pribičević & Jelka Pribičević
Rády Antalné & Rády Antal 
Marija Radivojević Trnavac & Saša Radivojević
Djordje Saveljić & Vera Saveljić
Siposné Dr. Tóth Márta
Szabóné Bruder Erika
Szente Gáborné 
Tornyi Gyula & Tornyi Gyuláné 
Antonio Trajkovski & Majda Trajkovski
Vígh Ferenc & Török Mónika 
Vámos Katalin 
Lazar Vasiljević & Milica Glumičić
Gorica Vukadinović
Milena Vukčević
Igor Žokić & Galja Žokić
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KuALIFIKIMET E MuAJIT 2010. 08.

Edvard Badurina & Tea Mičić 
(Nedeljko Banić & Anica Banić)

„Jemi shumë të lumtur që u bëmë menaxher. Sivjet në prill hymë në FLP. Si supervizor në
qeshor vendosëm që në rallyn e ardhshëm të Poreçit do të bëhemi menaxher, dhe e arritëm
këtë. Punojmë me gjithë forcat dhe jemi të sigurt që po ta vazhdojmë kështu kemi për të
përjetuar edhe shumë momente të tjera të mrekullueshme. Me këtë rast falenderojmë zotin
Banić dhe çiftin Jurović, pa ndihmën e të cilëve nuk do kishim arritur dot suksese të tilla”

              NiveliN e MANAger-it e ArritëN  

 



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 2010. 08.

Fituesit e progrAMit 
Motivues të blerjes 

 së MAkiNës

Niveli 1

Ádámné Szőllősi Cecília 
Balázs Nikolett
Balogh Anita & Süle Tamás 
Bánhidy András
Becz Zoltán
Biró Tamás & Biró Diána
Bodnár Daniela
Tomislav Brumec & Andreja Brumec
Csuka György & dr.  Bagoly Ibolya
Dobsa Attila & Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević & Irena Dragojević
Éliás Tibor
dr. Dósa Nikolett & Dr. Farády Zoltán 
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána 
Anton Gajdo & Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné & Gecző László Zsolt  
Gecse Andrea
Gergely Zsófia & Dr. Reindl László  
Demcsák-Görbics Orsolya Judit 
& Demcsák L. Miklós 
Haim Józsefné & Haim József   
Hajcsik Tünde & Láng András   
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor   
Illyés Ilona
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt & Molnár Judit
dr Kardos Lajos & 
dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István & Kása Istvánné
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Kibédi Ádám & Ótos Emőke
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Kovács Gábor & Csepi Ildikó

Kovács Gyuláné & Kovács Gyula   
Jadranka Kraljić-Pavletić & Nenad Pavletić  
Léránt Károly & Lérántné Tóth Edina
Lipp Szilvia & Molnár Mihály  
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán & 
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Major István & Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović & Marija Mihailović
Miklós Istvánné & Tasi Sándor    
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella & Márkus József  
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić & Dušan Nakić   
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona & Dr. Gönczi Zsolt   
Orosz Lászlóné
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka Ilona
Ráth Gábor
Rezván Pál & Rezvánné Kerek Judit
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Sulyok László & Sulyokné Kökény Tünde
dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor  
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Tanács Erika
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán   
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné & Térmegi László   
Tóth Tímea
Túri Lajos & Dobó Zsuzsanna
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor  
Vitkó László
Jozefa Zore

Niveli 2

Dominkó Gabriella
Dragana Janović 
& Miloš Janović
Milanka Milovanović
& Milislav Milovanović 
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
Budai Tamás 
& Budai-Schwarcz Éva
Marija Buruš & Boško Buruš  
Fekete Zsolt 
& Ruskó Noémi
Halmi István 
& Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Dr. Németh Endre 
& Lukácsi Ágnes
Senk Hajnalka
dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& Dr. Seres Endre 
Szabó József & Szabó Józsefné
Tóth István & Zsiga Márta
Tóth Sándor & Vanya Edina
utasi István & utasi Anita
Vágási Aranka & Kovács András  
Varga Róbert
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Në faqen e internetit www.foreverliving.com distribu-
torët tanë duke klikuar mbi “HYRJA E DISTRIBU-
TORËVE” (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 mar-
ketingut 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 infor-
moheni 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 anul-
limi 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. Kon-
trata 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
Budapest – Success Day 16.10.2010, Success Day 
20.11.2010, Success Day 18.12.2010.

POROSI PRODUKTESH
Produktet mund të blihen personalisht në përfaqësitë 
tona, por edhe mund të porositen:
- Në telefon në numrat celular 36-70-436-4290 dhe 
+36-70-436-4291 ose në numrat e linjës +36-1-287-
5538-as dhe +36-1-287-5539 gjatë ditëve të punës në 
orarin 8-20, si dhe falas në numrin e gjerlbër +36-80-
204-983 gjatë ditëve të punës në orarin 12-16.
- Në dyqanin tonë në internet i cili mund të arrihet 
nga faqja e internetit www.foreverliving.com, ose në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në adresën www.flpshop.hu.
Produktet e porositura në telefon ose në internet ua 
transportojmë në shtëpi brenda 2 ditëve – duke lënë 
takim paraprakisht. Në rastin e blerjes me vlerë mbi 1 
cc shpenzimet e transportit paguhen nga kompania.
Produktet e Forever Living Products i nxjerrim 
në treg me rekomandimin e Shoqatës së Mjekëve 
Popullor të Hungarisë.

Numrat telefonik të specialistëve tanë mjek:
Dr. Kassai Gabriella  +36-70/414-2335
Dr. Kozma Brigitta  +36-70/424-6699
Dr. Mezősi László  + 36-70/779-1943
Dr. Németh Endre  +36-70/389-1746
Siklósné dr. Révész Edit  +36-70/703-0888

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
Menaxher projekti: Dr. Gothárd Csaba
Ndryshon orari i hapjes sé magazinës së rrugës 
Szondi: H-P: 10:00-21:00
Drejtoria Qendrore e Budapestit:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.

E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: + 36-1- 291-8995, + 36-70-436-4288
Drejtor gjeneral: Dr. Milesz Sándor 
Drejtor i ekonomisë: Kádas Rudolf  
Tel.: + 36-1-291-8995/103
Drejtor i financës: Rókásné Véber Gabriella 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
Drejtor kontrolingu: Suplicz Zsolt 
Tel.: + 36-1-291-8995/181
Drejtor i Informatikës, 
Llogarisë dhe Çështjeve 
Ndërkombëtare: Ladák Erzsébet
Tel.: + 36-1-291-8995/160
Drejtor i çështjeve të sigurisë dhe personelit: 
Huszti Bernadett Tel.: +36-1-291-8995/194
Drejtoria Qendrore(Sekretaria): 
Gerő Zsuzsa +36-1-291-8995/158, 
mobil: + 36-70-436-4272 
Kismárton Valéria me kodin 107, 
mobil: + 36-70-436-4273
Petróczy Zsuzsanna me kodin 106, 
mobil: + 36-70-436-4276
Vida Mónika  me kodin159,  
mobil: + 36-70-436-4278
• Drejtoria Rajonale e Debrecenit: 
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52/349-657,  +36-70-436-4286
Drejtori i rajonit: Pósa Kálmán.
• Drejtoria Rajonale e Szegedit: 
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62/425-505, +36-20/251-1712
Drejtori i rajonit: Radóczki Tibor
• Drejtoria Rajonale e Szekesfehervarit: 
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, +36-20/467-8603
Drejtori i rajonit: Kiss Tibor

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

Të nderuar punonjës!
Direktiva e re e vitit 2010 e BE-s me emrin „ndryshime të TVSH-s” hyri në fuqi nga data 1 janar 2010. Në këtë gjendet rregullorja e re e llogaritjes dhe deklarimit të TVSH-s 
së shërbimeve të bëra ndërmjet kufijve brenda BE-s. Përshembull një bonus që vjen nga një shtet tjetër anëtar i BE-s konsiderohet si një shërbim i tillë në aspektin e TVSH-s. 
Por kjo direktivë nuk ka efekt financiar mbi bonusin Tuaj. Nëse ju nuk keni të ardhura nga bonuse të ardhura nga shtete të tjera të BE-s, atëherë nuk ke asnjë lidhje me këtë. 

Rregulli i ri duhet të merret parasysh vetëm në rastin e bonuseve të ardhura nga shtete të tjera të BE-s!
Nëse ju keni të ardhura të tilla, atëherë ndryshimet prekin çështjet e mëposhtme:

1. Forma dhe përmbajtja e çekut të bonusit
2. Detyrimi i deklarimit të TVSH-s në vendin ku jetoni

Ashtu si në rastin e çdo direktive të BE-s, edhe në këtë rast zbatimi i saj varet nga shteti përkatës. Kjo do të thotë që shtetet anëtare të BE-s mund t’i zbatojnë në mënyra të 
ndryshme këto rregulla. Kështu që rekomandohet të kontaktoni me zyrën e FLP-s së çdo shteti të BE-s prej të cilit keni marrë bonuse nga data 1 janar 2010.

Nëse ju zotëroni numër tatimi të nevojshëm për deklarim TVSH-je brenda BE-s, atëherë këtë numër do e kërkojnë edhe zyrat e tjera të FLP-s, dhe përveç kësaj 
duhet të ndryshoni edhe deklarimin e TVSH-s në vendin ku jetoni. Ju rekomandojmë të kërkoni me çdo kusht mendimin e noterit dhe këshilltarit tuaj të 
taksave dhe tatimeve në lidhje me këtë temë. Nëse ju nuk zotëroni numër tatimi të BE-s, edhe në këtë rast duhet të kontaktoni me çdo kusht me zyrën e FLP-s 
së shtetit të BE-s nga i cili merrni bonuse! Gjendja juaj personale e tatimit ndikon shumë në faktin që si mund t’u përshtateni kritereve të reja të TVSH-s. Ju 

rekomandojmë shumë që të kontaktoni sa më shpejt me noterin tuaj.
Përshëndetje: drejtoria e FLP-s

NJOFTIME NJOFTIMET E PËRFAQËSIVE TË HUNGARISË



  SERBIA

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

Drejtori i rajonit:  Branislav Rajić.

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

  MALI I ZI

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

  SLLOVENIA

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

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

  KROACIA

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

  SHQIPËRIA

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

  BOSNIA-HERCEGOVINA

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

Drejtori i rajonit: Dr. Slavko Paleksić 

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

Drejtoresha e zyrës: Enra Hadžović

  KOSOVA

Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911
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Një grua simpatike, 
diNamike, sugjestive dhe e 
veçaNtë, dhe Një Një burrë 
i qetë, i sigurt dhe i qeshur. 
ky është çifti ideal mlm? 
diçka e tillë. çiftit siklos u 
doli me sukses receta. edhe 
familjeN e NdërtojNë me po 
aq sukses sa edhe rrjetiN.

Nënta nuk është shumë e mirë
SiklóS Zoltán dhe SiklóSné dr. révéSZ edit



edit, videot e leksioneve të tua në faqen 
e forever-it janë ndër ato që shkarkohen 
më shumë. 
edit:  Vërtet? Nuk e dija. 

ti nuk merr reagime? 
edit:  Sigurisht që mar, por më shumë 
nga anëtarët e skuadrës sonë. Kurse sa 
të tjerë i shikojnë, i dëgjojnë dhe sa i 
pëlqejnë leksionet, kjo është e vështirë 
të matet. Në aktivitete më flasin shumë 
njerëz, por është e vështirë të thuhet 
që në këtë rast çfarë u jep shtytje, 
personaliteti im, përvoja 11 vjeçare në 
profesion apo thjesht ma njohin emrin.

kjo s’ka qenë gjithmonë kështu, për 
shumë kohë jo vetëm që nuk dilje në 
skenë, por edhe ndërtimin e biznesit e 
bëje në mënyrë instinktive.  
edit:  E gjitha nisi jo si biznes. Në vitin 
1999 gjatë pushimeve në Dominikë u 
njohëm meMiki Berkics-in, sponsorin 
tonë të ardhshëm. U bëmë miq të mirë, 
por atëherë nuk e kishim idenë se me 
çfarë merrej. Nuk filloi menjëherë të na 
fliste rreth produkteve apo mundësisë së 
biznesit. Si përfundim ishin produktet 
ato që na tërhoqën. Pasi në fillim 
nuk kishim shumë besim tek MLM-
ja, madje ishim betuar që nuk do të 
merreshim më me diçka të tillë. 

përse?  
edit:  Kishim punar më parë në rrjete të 
tjera, edhe me Zolin aty u njohëm. Ai 
atëherë ndodhej në nivel të lartë, kurse 
unë isha shumë poshtë, dhe drejtuesi 
ynë i caktoi Zolit si detyrë që të merrej 
me mua, sepse dukesha premtuese. Dhe 
kjo pati sukses, sepse pas tre muajve u 
martuam. Kjo ndodhi para 16 vitesh. 

kujtime të bukura, por sot nuk 
ndodheni aty.   
edit:  Vumë re që kur punonim çdo 
gjë ishte në rregull, por kur drejtuesi 
ynë nuk na erdhi në dasëm, kuptuam 
që nëse nuk prodhojmë me shumë 
intensitet, atëherë nuk jemi aq të 
rëndësishëm. U zhgënjyem si nga ana 
shpirtërore dhe nga ajo njerëzore. 

Zoltán:  Kujtoja se i njihja njerëzit, por 
pastaj doli që s’ishte kështu. Kurse këtu 
garancia ishte pikërisht ana njerëzore, 
personaliteti i Miklos Berkics-it. Ai e 
meriton të jetë më i miri në botë, sepse 
personaliteti i tij e përballon këtë, dhe 
deri më sot është po ai NJERI që ishte 
në vitin 1999 kur e njoha. Për mua kjo 
është e rëndësishme.

pra nuk e mbajtët betimin. 
Zoltan:  Nuk kishim përse ta mbanim. 
Dalluam shumë shpejt që ekziston një 
firmë ku produktet janë të mira, e cila 
paguan dhe drejtohet mirë. Prandaj 
thamë ta provojmë, dhe nëse Edit 
mund të bëjë trefishin e të ardhurave të 
atëhershme, atëherë nuk do të kthehet 
të punoj në spital. Pas një viti bënte jo 
trefishin, por pesëfishin, prandaj nuk 
kishim më pyetje. 

por zanati yt është një “mision” i vërtetë. 
Nuk të erdhi keq të hiqje dorë?  
edit:  po. Vetëm që ndërkohë u 
shpëngulëm jashtë qytetit, dhe pashë 
që çdo mëngjes largohem kur fëmijët 
janë akoma në gjumë, kurse në darkë 
kthehem nga puna kur kanë rënë në 
gjumë. Ngaqë bëja dymbëdhjetë roje 
në muaj, më mbetej ndoshta vetëm një 
fundjavë të cilën mund ta kalonim së 
bashku. Pashë edhe jetën e kolegëve të 
mi: asnjë martesë ideale për mua, asnjë 
jetë e qetë familjare.

Zoli, ti nuk bëje roje, por prapë në vitin 
2003 hoqe dorë nga puna jote.
Zoltan:  Edhe mua më pëlqente, kisha 
dhjetë vjetë që merresha me rritjen dhe 
tregëtinë e kafshëve të egra. Vetëm që u 
lodha, dhe pashë që firma Forever është 
ajo ku raporti ndërmjet punës dhe të 
ardhurave është më i miri ndër të gjitha 
mundësitë e tjera. 

edit thotë që edhe 16 vjet më parë ke 
qenë tregëtar i suksesshëm, megjithatë 
nuk dukesh si një starmenaxher. je 
modest dhe fjalëpaktë.  
Zoltan:  SSipas mendimit tim unë 
kam sukses sepse kam qenë gjithmonë 



i besueshëm para miqve dhe të 
njohurve të mi. Në MLM, ashtu si 
kudo, kryesorja është personaliteti dhe 
besueshmëria. Unë nuk kam mashtruar 
asnjëri, kam bërë biznes korrekt me të 
gjithë, dhe e mbaj atë që premtoj.

por thonë që duhet pak jesh edhe pak i 
sigurt në vetvete.
Zoltan:  Ky nuk është stili im. Nuk e bëj 
atë që ta kërkoj për herë të pestë atë që 
më refuzoi për herë të parë e të dytë. Të 
paktën deri tani nuk jam detyruar.

po editi? si tha drejtuesi yt i atëhershëm, 
edhe sipas teje ka aftësi të mira? 
Zoltan:  Őszintén? Akkor még egyáltalán 
nem láttam így. Edit hihetetlen 
változáson ment át, érdemes lenne 
összehasonlítani az első előadását a 
mostanival. Ő ezért nagyon sokat tett, 
rengeteget olvasott, tanult, naprakész 
volt mindig a szakmai anyagokból, 
szóval tudatosan készült. Az áttörést 
egy 2000-es alkalom jelentette, az Erkel 
Színházban beszélt. Hihetetlen sokat 
készült rá, a mai napig előttem van, 
annyit izgultunk.

edit:  Më përgëzuan shumë njerëz, laikë 
dhe mjekë, dhe e përmendën për vite 
me radhë. Dhe kjo më dha motivimin e 
duhur.

Nisi biznesi? 
edit:  Mund të them që po. Megjithëse 
atëherë pamë më shumë pjesën e 
ndihmës. Pamë që produktet kishin 
efekt dhe donim t’ua jepni menjëherë të 

gjithëve. Pastaj bashkë me motrën dhe 
një kolegen time filluam të ndërtojmë 
biznes, vetëm sepse e dinim që: ato 
nuk kishin mundësi tjetr. Motra ime 
në Zahony rriste vetëm dy fëmijë 
me pesëdhjetë mijë forinta... kolegia 
ime ishte infermiere dhe atëherë lindi 
fëmijën e tretë... jetonin me vështirësi.

çfarë bëhet me ato sot? 
edit:  Janë të dyja menaxhere me të 
drejtë autori. Për motrën time jam 
shumë krenare, ishte e para që ndërtoi 
rrjet të madh në rrethin Szabolcs-
Szatmar, ishte e parq që u kualifikua në 
programin e blerjes së makinës, kanë 
fituar disa herë çeqe profiti... ndërkohë 
që në firmë u njoh me burrin e saj, dhe 
para tre vitesh u martuan në Las Vegas. 

por mendoj se kjo kishte çmimin e vet.  
Zoltan:  Kishte raste kur kaluam 
16 fundjava me radhë në Zahony. 
Shpeshherë me ne erdhi edhe Miki, 
madje nga Vjena! Mbanim prezantime 
në tre drejtime të ndryshme, kurse çdo 
mbrëmje shkëmbenim përvojat. Por 
kjo bënte fjalë akoma rreth ndihmës: 
kandidatëve fillimisht u afrohemi 
në aspektin njerëzor, u prezantojmë 
produktet, dhe nëse u pëlqejnë, prej tyre 
lindin ndërtuesit e biznesit. 

Ndërkohë ka ndryshuar ndonjë gjë në 
politikën tuaj të biznesit??   
edit:  Sot nuk ia ofrojmë të gjithëve 
mundësinë e regjistrimit. Filluam të 
përqendrohemi në mardhëniet cilësore, 
t’u kushtojmë më shumë vëmendje atyre 

që mendojmë se kanlë vlera. Dhe mësuam 
gjithashtu t’i dallojmë ata.

Zoltan:  Më parë ndodhte shpesh që 
regjistroheshin njerëz të cilët ishin 
shumë dinamik dhe flisnin në mënyrë 
bindëse, por nga ana tjetër nuk ishte i 
besueshëm para të njohurve të tij. Dhe 
biznesi nuk mund të ndërtohet me 
njerëz të cilët nuk kanë sfondin e duhur.

si ka ndryshuar jeta juaj që nga fillimi? 
edit:  Në aspektin e aktivitetit nuk ka 
ndryshuar shumë sepse kemi jetuar 
gjithmonë një jetë aktive. Kemi qenë 
gjithmonë në lëvizje, por për fat të keq 
jo gjithmonë për mirë. Përditë në punë, 
pastaj ktheheshim të lodhur në shtëpi, 
pak gjumë, vazhdimisht në nxitim. Zoli 
shkonte herët në mëngjes tek shoqëria 
e gjuetarëve, shpeshherë udhëtonte në 
vend, nuk kishim shumë pushime në 
jetën tonë.

as puna juaj e tanishme nuk është e 
lehtë.
Zoltan:  : Është e vërtetë që në fillim 
jetonim një jetë më aktive. Por punonim 
për vete, dhe kjo na jepte fuqi.

edit:  Në fillim nuk ishte e lehtë që 
vajzave në darkë nuk u lexoja unë 
përralla, por ishte gjyshja që i vinte në 
gjumë. Më kujtohet që Petra njëherë 
më doli përpara dhe më pyeti që kur 
do të marrë fund gjithë kjo. Atëherë 
e kuptuam që duhet t’i përfshijmë 
edhe ata. U caktuam edhe atyre 
pikësynime: po të dalin me deftesë 



të shkëlqyer mund të vijnë me ne në 
Amerikë. Kështu kur të voglës donin t’i 
jepnin nëntë në matematikë, shkoi tek 
mësuesi dhe u përpoq deri sa arriti ta 
përmirësonte. Ky u bë motivimi. Parqe 
lojrash, Diseyland, Grand Canyon... 
eksperienca të mëdha për një fëmijë.

çfarë mund të dimë më shumë rreth tyre? 
edit:  Barbara është 15, kurse Petra 13 
vjeç, të dyja anë shumë të zgjuara dhe 
të shëndetshme. Kanë qenë në shkollë 
gjermane, kurse tani janë gjimnaziste. 
Barbara doli e para në vitin e saj, kurse 
Petra del vazhdimisht shkëlqyeshëm.

cila prej tyre do të bëhet rrjetndërtuesja 
më e mirë?  
edit:  Barbi me karkaterin e saj kolerik 
është shumë e vetëdijshme, arrin gjithçka 
që dëshiron. Kurse e vogla të magjeps me 
karakterin e saj, flet nga mëngjesi deri në 
darkë dhe ka shumë humor.

po t’i pyesësh që me çfarë merren 
prindërit, çfarë përgjigje do të jepnin? 
edit:  Sot me siguri jo atë që jep djali 
i shoqes sime, që nëna e tij është roje. 
Edhe nëna e tij ishte mjeke dhe djali 
këtë dëgjonte gjithmonë nga gjyshja që 
kujdesej për të. Dhe kjo më mbeti në 
mendje, nuk do doja të rriteshin në këtë 
mënyrë. Po t’i pyesësh ata tani, Barbara 
do të thoshte, nëna ime është mjeke, 
kurse Petra mjeke që ndërton biznes.

dhe jo ndërtuese biznesi dosido,  ashtu 
si edhe burri juaj. brenda një viti u 
bëtë menaxherë, gjë e cila në 99-ën 
konsiderohej rezultat shumë i mirë. pas 

një viti u bëtë menaxherë me të drejtë 
autori, dhe çdo vit me një front të ri 
menaxherësh. tani jeni soaring. keni 
tetë vjet që plotësoni profit sharing, 
dhe për herë të tretë programin 
motivues të makinës... ka ndonjë gjë që 
mund t’ju pengojë? 
Zoltan:  Tani duhet të punojmë më 
shumë për të njëjtin rezultat, për këtë 
bënte fjalë viti i kaluar. Më parë me një 
rekomandim të mirë produktesh mund 
të ndërtoje më lehtë biznes, kurse sot 
propaganda e pjesës së biznesit u bë më 
e rëndësishme. Por të ndërtosh biznes, 
t’i bësh njerëzit të mendojnë për biznes 
është më e vështirë se sa të rekomandosh 
produktet. 

edit:  Kështu është, fillimisht duhet të 
luftosh me “kokën” e njerëzve, në mënyrë 
që të duan të ndërtojnë biznes. Kjo është 
detyrë më e madhe dhe ndonjëherë 
s’kemi mjaft kohë dhe energji që të 
zgjidhim fillimisht problemet e tyre. 
Prandaj mendojmë që nuk duhet të 
kooperojmë me çdo kusht me të gjithë.

Ndihmoni të tjerët ër të patur sukses. për 
ju çfarë përbën sfidë përveç ndërtimit të 
biznesit? 
Zoltan:  Përshembull të shpëtojmë një 
mace të vogël. E them seriozisht, sepse 
duket diçka e vogël, por s’ka sukses më 
të madh se sa kur i rikthen jetën  një 
kafshe të vogël. I duam shumë kafshët, 
përshembull nëse shikojmë një mace të 

vetmuar në rrugë, nuk jemi në gjendje ta 
lemë aty. Kemi rritur shumë kafshë!
edit:  po, këto janë gëzime të vogla në 
jetë. Por ka edhe gëzime më të dukshme 
për botën: në vitin 2008 realizova një 
nga ëndrrat e mia të vjetra: hapëm një 
qendër bukurie dhe shëndeti.  Salloni 
Főnix është një vendi rikrijimi, ku me 
dobësim dhe trajtim trupi i ndihmojmë 
të gjithë të arrijnë maksimumin. Motoja 
ime është „Ti je më i miri”, sepse jam e 
bindur që besimi në vetvete është çelësi 
i gjithçkaje.

të bën të lumtur paraja? 
edit:  Jo, vetëm niveli i jetesës që mund 
të sigurohet vetëm nëpërmjet saj. 
Përparësia kryesore e këtij biznesi është: 
herë pas here i lejon njerzit të shplodhen 

Ndonjëherë ka shumë nevojë për 
shplodhje. edhe ju keni patur periudha 
të vështira familjare.
Zoltan:  Kur babai im vdiq në 2006-
ën, Edit më çliroi nga shumë gjëra. 
Natyrisht edhe unë bëra gjithçka që 
duhej bërë, vetëm që nuk e kisha aty 
mendjen. Kurse në 2004-ën Edit nuk 
punonte dot për shkak të problemeve 
shëndetësore. Në këtë periudhë e 
la pas dore ndërtimin e biznesit, 
por MLM edhe në këtë rast e tregoi 
madhështinë e saj. Por pavarësisht se 
u tërhoqëm pak, nuk na ndryshuan të 
ardhurat. Ajo që kishim ndërtuar deri 
atëherë funksiononte vetë. 



FOREVER  2010/1034

21.10 – 28.10.2010

18:00, 06:00       Rex Maughan  
 Reportere: Paczolay Klaudia
18:20, 06:20  Forever-film   
 Forcë e trefishtë
18:55, 06:55       Dr. Kósa L. Adolf
 Ndërtim skuadre në nivel të lartë 
19:25, 09:25       Dr. Kassai Gabriella            
 Ruajtje shëndeti në dimër
19:55, 09:55       Dr. Bakanek György 
 Parandalim me aloe vera 
20:15, 08:15       Tonk Emil                            
 Biznesi është vlerë 
 – Si t’i përfaqësojmë vlerat? 
20:55, 08:55      Utasi István 
 Përcaktim qëllimesh 
21:25, 09:25       John Curtis:  Edhe ti mund të  
 shkëlqesh si Diamant!
22:20, 10:20       Dr. Samu Terézia: Mënyrë jetese e  
 shëndetshme në FLP                     
22:50, 10:50       Szilágyi Zoltánné  
 Mosha s’ka rëndësi 
23:20, 11:20       Minutat e Sonya-s pjesa 1
 Masazh me mjaltë 
 Minutat e Sonya-s pjesa 2
 Higjenë
23:25, 11:25       Berkics Miklós
23:55, 11:55       Dr. Bagoly Ibolya  
 Më thuaj, çfarë kërkon nga jeta? 
00:35, 12:35       Rex Maughan 
01:25, 13:25       Aidan O'Hare 
02:20, 14:20       Minutat e Sonya-s pjesa 3  
 Higjenë dhe trajtim flokësh
02:25, 14:25       Senk Hajnalka 
 Po qan apo po qesh 
03:00, 15:00       Hertelendy Klára  
 Parimet bazë të sponsorizimit 
03:20, 15:20       Siklósné dr. Révész Edit        
 Antioksidantët natyror 
 në parandalim dhe mjekim              
04:00, 16:00       Minutat e Sonya-s pjesa 4 
 Trajtim lëkure           
04:05, 16:05       Dr. Samu Terézia
 Guxo të ëndërrosh!
04:55, 16:55       Senk Hajnalka 
 Një biznes i ndërtuar me mjeshtëri 
05:25, 17:25      Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
 dhe dr. Seres Endre
 U bëmë safirë!

 

23.09 – 21.10.2010

28.10 – 04.11.2010

18:00, 06:00       Aidan O'Hare 
 Reporter: Dr. Kósa L. Adolf
18:20, 06:20       Forever film, Forcë e trefishtë 
18:55, 06:55       Marija Buruš:  Përdorimi 
 i përditshëm i produkteve FLP 
19:30, 07:30        Lipp Szilvia dhe Molnár Mihály
 U bëmë sundimtarë, pra jemi në  
 rrugën e suksesit 
19:55, 09:55       Dr. Steiner Renáta: Jeta jote, vendimi yt 
20:15, 08:15      Minutat e Sonya-s pjesa 5, Sonya Skin  
 Care, Minutat e Sonya-s pjesa 6, 
 Fleur de Jouvence
20.25, 08:25       Zsiga Márta
 Bota e mrekullueshme e Forever-it
20:50, 08:50       Dr. Milesz Sándor: Roli i individit  
 në marketingun direkt
21:25, 09:25       Minutat e Sonya-s pjesa 7, Scrub
 Minutat e Sonya-s pjesa 8, 
 Marine Mask 
21:30, 09:30        Berkics Miklós: Në krye të Europës
21:50, 09:50       Michael Strachowitz: Bazat e suksesit:  
 qëndrimi, motivimi, teknika
22:45, 10:45       Dr. Gothárd Csaba: Komunikimi është  
 mjeti i krijimit të marrdhënieve
23:20, 11:20        Dr. Kiss Ferenc dhe dr. Nagy Ida                
 Hapi i parë me të vërtetë i madh  -  
 U bëmë Senior
23:45, 11:45       Dr. Kósa L. Adolf: Ëndrrat dhe  
 pikësynimet e mia të realizuara 
00:10, 12:10        Rex Maughan. Leksion me titra 
00:45, 12:45       Minutat e Sonya-s pjesa 11: Sonya  
 Colour Collection, Minutat e Sonya-s  
 pjesa 12: Bazë, Minutat e Sonya-s 
 pjesa 13: Paletë ngjyrash
00:55, 12:55       Yjet e FLP-s I.
01:45, 13:45       Yjet e FLP-s III. 
02:45, 14:45        Tóth Sándor dheVanya Edina
 Ëndërro, planifiko, shijo!
03:15, 15:15       Nógrádi Bence 
03:55, 15:55       Minutat e Sonya-s pjesa 14:  
 Metoda makijazhi, Minutat e  
 Sonya-s pjesa 15: R3 Factor
04:00, 16:00       Tre Graciet bisedojnë
04:20, 16:20        Berkics Miklós: 13 vjet sukses
04:55, 16:55        Pere Hilda: Histori suksesi
05:20, 17:20        Hertelendy Klára: Gjithmonë e më lart!
05:55, 17:55        Minutat e Sonya-s pjesa 3
 Higjenë dhe trajtim flokësh
 

11.04 - 11.13.

18:00, 06:00 Forever film 
 Forcë e trefishtë
18:40, 06:40 Dr. Milesz Sándor 
 Reporter: dr. Kósa L. Adolf
18:55, 06:55       Yjet e FLP-s   
 Raundi i dytë, pjesa 1 
19:50, 07:50       Lenkey Péter 
 Reporter: dr. Kósa L. Adolf
20:00, 08:00       Vágási Aranka dhe Kovács András
 Cogito Ergo FLP 
20:25, 08:25       Szabó József 
 Erdha në shtëpi  
20:50, 08:50       Siklósné dr. Révész Edit  
 Raport
21:10, 09:10       Mbresa nga World Rally
21:50, 09:50       Vágási Aranka dhe Kovács Botond
22:35, 10:35       Siklósné dr. Révész Edit 
 Raport 2. 
22:50, 10:50       Yjet e FLP-s 
 Raundi i dytë, pjesa 2
23:35, 11:35       Aidan O'Hare 
 FLP Europa 
00:35, 12:35        Halmi István
 Raport
00:50, 12:50       Nagy János dhe 
 Nagyné Postás Judit
 NDP 
01:00, 13:00 Halmi István
 Zgjero!
01:55, 13:55 Gulyás Melinda 
 Guxim për jetën  
02:15, 14:15 Tonk Emil 
 Merre seriozisht!   
02:55, 14:55       Hajcsik Tünde 
 Raport
03:10, 15:10 Grupi muzikor Android 
 & konkursi Miss Sonya 
 Miss Sonya 
04:10, 16:10 Bánhidy András 
 Ndërtoj biznes dhe familje 
04:30, 16:30       Dr. Bakanek György
 Produktet gjallëruese të Forever-it
04:50, 16:50 Dr. Gothárd Csaba 
 Unë mësoj, ti mëson, 
 ne zhvillohemi 
05:10, 17:10       Hajcsik Tünde 
 Krishtlindjet e Forever-it
05:35, 17:35 Berkics Miklós 
 Ju jeni më të mirë!

13.11 – 18.11      
Ditë SukSeSi NoN-Stop

programi Në iNterNet

www.foreverliving.com



Të përshëndes me dashamirësi në botën e larmishme të Forever Living Products. Shpresoj ta 
kesh kuptuar që tek ne nuk mërzitesh. Forever është një vend me të vërtetë i mrekullueshëm, 
arena e emocioneve dhe ishulli i qetësisë njëkohësisht.

Nga njëra anë është një firmë botërore që ka një pamje të ardhmeje të sigurt dhe të vendosur dhe 
një politikë stabile biznesi që prej tridhjetë e tre vitesh në pothuajse 150 vende të botës, ku është 
gjithmonë mirë të kthehesh, një vend ku takohesh me miq, ku bën biseda dhe blerje të mira. Nga 
ana tjetër një Forever dinamike plot gjallëri ku krijohet e ardhmja dhe ndodhin gjërat me të vërtetë 
të rëndësishme të jetës tënde.

Tek ne viti është njëlloj si pesë vjet në vende të tjera – përsa i përket përvojave, mbresave, shikimit 
të botës, zhvillimit të personalitetit, përparimit, vlerësimit dhe të ardhurave.

S’është e lehtë të përmendësh as gjithë gjërat që ndodhën gjatë gjashtë-tetë muajve të fundit!
U zhvilluan trainime të ndryshme në çdo vend, si dhe World Rally në Brazil. Qindra 

anëtarë të Forever-it përfaqësuan rajonin tonë në aktivitetin më të madh të 
Europës, në takimin Rally Europian dhe Ndarja e Profitit në Londër. Ditë 

Suksesi me dhjetra mijëra pjesëmarrës brenda dhe jashtë vendit. Në 
Beograd Ditë Suksesi ndërkombëtare në shoqërinë e Aidan O’Hare. 

Në Budapest erdhi krijuesi dhe drejtuesi i përgjithshëm i Forever-
it Rex Maughan dhe drejtuesi i Europës Aidan O’Hare. Para 
kësaj takim njëditor ndërkombëtar menaxherësh në kështjellën 
magjepse të Szirakit.
Në shtator Ditë Suksesi në Mal të Zi në zonën bregdetare 
me pesë yje Splanded, ku ka qenë njëherë edhe James Bond 
(si vendi i xhirimit të Casino Royal) – dhe ku ne do të jemi 
shpeshherë. Mr. Bond shkoi për punë, kurse ne shkuam për t’u 
shplodhur, për të mësuar dhe për t’u argëtuar.
Në muajt e pranverës qindra anëtarë fillestar të Forever-it 
filluan të plotësonin kushtet e nivelit të parë dhe të dytë të 
kualifikimit për në Holiday Rallyn e Poreçit – kurse kualifikimin 
e tetorit e arritën edhe më shumë sa kaq. Dy pushime verore, 
trainime dhe argëtime fantastike brenda tre muajve, dhe kjo 
s’është gjithçka: deri më 31 tetor zgjat periudha e kualifikimit 
për në Rallyn Europian të vitit 2011 në Vjenë. Si je me pikët? Ke 
akoma edhe disa ditë, shfrytëzoji ato.
Në Budapest me aktivitetin kombëtar dy ditor Dita e Shëndetit 

Forever krijuam një traditë të re dhe u bëmë histori. Jemi firma 
e parë MLM e cila e nxorri “në rrugë” mes njerëzve realitetin 

e Forever-it, bëmë të mundur për dhjetra mijëra njerëz të 
rinj që të na njohin dhe të na duan.
Edhe një lajm tjetër i mirë! Nga data 1 nëntor çdo 
anëtar i Forever-it që ndodhet në nivelin e distributorit 
dhe nuk ka bërë blerje në emrin e tij gjatë gjashtë 
muajve të fundit, mund të regjistrohet përsëri në 
mënyrë të lirë pa procedurën e risponsorizimit.
Të thashë që nuk do të mërzitesh!

Tibor Radoczki
drejtor rajonalm 
soaring menaxher

E dashur Shqiponjë e Re!



SheSh   
        për lirinë  

„Kudo është mirë, por më mirë është në Ditën e Shëndetit.” 
– tha djali im Benjamin pasi mblodhi të gjitha dhuratat e 
mundshme për përgjigjet e tij të duhura. 



Shpërthim. Për ditë të tëra këtë fjalë kam në mendje. 
Këtë ndjeva edhe në Ditën e Shëndetit. Kjo është fjala 
me të cilën mund të karakterizohet më mirë se çfarë po 

ndodh në rajonin e Hungarisë të Forever-it.
Kur mbërrita bashkë me gruan time Brigitta dhe dy fëmijët 
e mi, Benjamini shtatë vjeç dhe Szonja pesë vjeç, në sheshin 
e Lirisë u mbusha me një krenari të papërshkrueshme: „E 
përjetuam edhe këtë!” – dhe falenderova. Edhe emri i vendit 
„sheshi i Lirisë” për mua përmban një domethënie simbolike. 
Pasi edhe unë prandaj e fillova. Pashë garanci për lirinë time 
personale para shtatë vitesh në filozofinë e jetës së Forever-it 
dhe në njeriun të cilin që atëherë e njoh mirë personalisht, 
dhe nga i cili u nis e gjitha: Rax Maughan. 
Kur me familjen time të vogël po nxitonim drejt sheshit, 
ndjemë që kjo ditë do të ketë rëndësi historike në jetën e 
Forever-it. Madje edhe në jetën e firmave MLM. Asnjëri nuk 
ka qenë i aftë të mbledh një turmë të tillë në këtë treg dhe të 
organizoj një aktivitet të hapur kaq të madh si tani Foreveri.
Dr. Sandor Milesz, vizioni i të cilit shkon shumëherë më larg 
nga ç’e mendojnë disa njerëz, sot me skuadrën e tij treguan 
përsëri se çfarë është profesionizmi. Kur bëhet fjalë për ditë 
shëndeti atëherë le të shkruhet me shkronja të mëdha, Ditë 
Shëndeti! Të vemë në lëvizje të gjitha forcat që sot dëshirojnë 
të arrijnë shëndetin sipas përkufizimit të WHO. „Shëndeti 
është gjendja e mirëqenies së plotë fizike, mentale-shpirtërore dhe 
sociale, dhe jo vetëm mungesa e sëmundjeve apo dobësimit.” 
Le të bëj fjalë rreth kësaj Dita e Shëndetit Forever!
 
Nga Nisi kjo?
Në intervistën e përgatitur me të, e cila mund të shikohet 
edhe sot në Youtube nëse dikush kërkon me fjalët „forever” 
dhe „dita e shëndetit”, Sandor thotë që dëshironte të bëhej 
distributor jo vetëm në ambient me dyer të mbyllura, por 
duke marrë përsipër misionin tonë të prezantohemi edhe 
hapur drejt botës, Hungarisë.



Forca e tij organizuese, qetësia, gjakfohtësia 
dhe natyrisht lidhjet e tij njerëzore bënë 
të mundur që të marrim një vend të tillë 
strategjik për këtë.
Kjo është çështja më fisnike sot. Përmirësim i 
cilësisë së jetesës. Ekzaminime falas. Programe 
fëmijësh. Informacione rreth temës së ruajtjes 
së shëndetit dhe krijimit të sigurisë materiale. 
Ushqime dhe pije të shijshme. Provim kosi. 
Dhe një sërë gjërash të tjera që prisnin 
vizitorët këtu.
Pastaj personazhet e këtij organizimi. Nga 
Shoqata e Mjekëve Popullor Hungarez morrëm 
një mbështetje profesionale me ndihmën e 
të cilës gjatë dy ditëve patëm mundësinë të 
shfaqim mjekët, lektorë të mjekësisë popullore 
dhe profesorët më të mirë të universitetit. 
Artistë të cilët japin me pasion shfaqje në 
këtë atmosferë fantastike, dhe natyrisht duke 
zotëruar përvoja me produktet Forever flasin 
gjuhë të përbashkët me shumicën e njerëzve 
që i shikojnë. Tregëtarë të cilët gjatë viteve 
të kaluara siguruan jo vetëm shëndetin por 
edhe gjendjen e tyre materiae, të cilët me 
marrdhëniet e tyre njerëzore, ashtu si Sandor, u 
japin shembull njerëzve që jetojnë në mjedisin 
rreth tyre. Firma multinacionale të cilët sot 
janë partnerë në faktin që e mbështesin FLP-n 
si sponsor në ndonjë çështje të mirë.
Kur mbërrijmë në shesh na pret vend 
organizimi i rregullt, çadra të bardha, skenë 
e madhe qendrore, si dhe një trumë që 
bisedon e gëzuar me njëri tjetrin. Duke 
shëtitur ndërmjet çadrave na dalin përpara 
fytyra të njohura dhe megjithëse koha duket 
e trishtuar, fytyrat tona janë të qeshura. Nuk 
duhet të na vij turp për asgjë, kemi mbërritur 
në një stacion të rëndësishëm të profesionit 
tonë rrjetndërtues.
Duke shëtitur para një çadre të bardhë, 
shikoj të mbidhet një turmë e madhe të cilët 
shikojnë drejt çadrës. Janë më shumë njerëz 
jashtë se sa brenda. Me sa duket dikush nën 
tendën e bardhë po thotë diçka me vler. 
Përballë hyrjes së çadrës në sheshin e lojrave 
vrapojnë fëmijët. Kjo është çadra e Forever-
it me leksione biznesi. Me sa duket shumë 
njerëz janë kurreshtar për leksionin që po 
jepet brenda” – them me vete. S’ka problem, 
vitin tjetër do të ngremë një çadër më të 
madhe për lektorët.

Dita kalon me biseda të ndryshme. Ndërkohë 
shikojmë skenën e madhe dhe shfaqjet e 
shkëlqyera. Fëmijët s’i kam më problem. 
Kaluan në një botë tjetër, luajnë me të kapura 
në rërë dhe ndërtojnë kështjella me bidonat 
plastik të xhelit aloe. Janë të sigurt, për ta 
kujdesen animatorët.
Ndërkohë edhe unë marr sms-t. „Shiko, as 
sot nuk mund të vijmë dot, sepse për shkak 
të kohës së keqe kemi frikë të nisemi.” Pastaj 
vjen tjetri: „Këtu jemi, ku ju gjejmë?”
Njëri e refuzon, tjetri vjen. Njëlloj si në 
ndërtimin e rrjetit. Natyrisht tani edhe unë 
ftova vetëm ata që e simpatizojnë firmën dhe 
shëndetin, por s’kanë qenë akoma në ndonjë 
aktivitet zyrtar FLP-je.
Marrim në telefon sponsorin tim Rex Alex, 
sepse edhe Ai dëshiron të dij se ku ndodhemi. 
Gjithë menaxherët e mi ndodhen këtu. 
Balázs, Sagi, Kriszta, Ágika, Rita dhe Gabó, 
Pati... I falenderoj, shkëmbej dy-tre fjalë 
me ta dhe përpiqem t’i fus mes kandidatëve 
civil, që pastaj javën që vjen të takohemi në 
prezantimin e hapur ku u bëjmë të njohur 
konkretisht sekretet e ndërtimit të rrjetit.
Përballë na vjen Miki Berkics: - Adam, 
përgëzime për promocionin në internet! 
Intervistën e doktoreshës Revesz brenda një 
dite e panë më shumë e pesëqind njerëz! I 
tregoj Mikit që kjo nuk ishte idea ime, por e 
Tibi Lapicz-it, dhe ky përjashtim nuk do të 
ishte bërë dot pa miratimin e Zsolt Fekete-s 
dhe Klubit të Presidentëve. Por jamë me 
të vërtetë krenar për veten time që me një 
nismë amatore e përhapëm shumë shpejt 
lajmin rreth kësaj në internet disa ditë para 
aktivitetit të madh.
Brigi mbledh fëmijët. Të djersitur përpiqen 
me fjalinë e zakonshme „qëndrojmë edhe 5 
minuta”, por nëna e tyre është e vendosur. 
Edhe nesër do të jetë një ditë e madhe, 
vazhdon shpërthimi. Presim dhjetra mijëra 
njerëz. Erdhi koha të shplodhemi.
Mbushemi me kënaqësi dhe gëzim. Nuk u 
turpëruam. Misioni u plotësua, dhe shkojmë 
mëtej në rrugën e shëndetit, sigurisë material 
dhe lirisë personale.

adam Nagy
senior Menaxher



Hapje drejt botës
Një fuNdjavë Në foto

Më shuMë se njëzet çadra, vizita të plota shëndetësore, leksione në tre vende të 
ndryshMe, show spektakolar në skenën e Madhe: Flp hungaria pas 13 vitesh i tregoi 
veten botës së gjerë kur organizoi ditën e parë të shëndetit të organizuar në sheshin 

e lirisë së budapestit. reagiMet ishin të qarta: ishte Me vlerë!



„Sjellin vazhdimisht bidonat e aloe-s, 
janë prej rëre, rrëshqasin, në vend të 
piramidës do të bëhet mur kalaje. E 
rëndësishme është që loja u pëlqen 
fëmijëve. Kushti i dhuratës është radhitja 
e produkteve. U ecën shumë mirë, ka 
nga ato që as unë nuk i njoh…”

Mátyás Ágnes

“Është i madh interesimi, shumë njerëz 
erdhën tek ne gjatë gjithë ditës. Shumë 
prej tyre ishin anëtarë të Forever-it të 
cilët i përdorin produktet. Ata kanë më 
shumë informacione rreth shëndetit 
se sa njerëzit e zakonshëm, dhe sipas 
përvojës sonë edhe gjendja e tyre 
shëndetësore është më e mirë. Dhe ne 
natyrisht përpiqemi t’i edukojmë të gjithë 
për një mënyrë të shëndetshme jetese.”

Heréd Rozália, mjeke

„Fëmijët vijnë vazhdimisht që në 
mëngjes. Nga shishet me ujë mineral 
Sirona u përgatitëm shkollë, nga bidonat 
e xhelit aloe fushë me pengesa, por 
gjendet edhe rrotullame fati dhe fushë 
boulingu. Shumë vetë vijnë me bluzë 
Foreveri, por ata që jo, mund ta fitojnë 
atë tek ne.”

Nagy Móni

“Sot kishte shumë leksione të 
shkëlqyera. Dëgjova Kósa L. Adolf, Klaj 
Ágnes… Më pëlqen shumë lufta me 
të cilën përpiqen të shumëfishojnë një 
„shembull njeriu” në radhë gjithmonë 
e më të gjera. Në mënyrë që të mos 
jemi pozitiv vetëm në teori, por edhe 
në ditët e zakonshme.”

Kállai Imre

„“Qëndrova në radhë kudo, më 
ekzaminuan gjithçka që nga pesha deri 
tek zemra. Dhe rezultatet dolën mirë 
pavarësisht nga fakti që nivelin e shaqerit 
e kam të lartë. E njoh firmën prej 
dhjetë vitesh, por tani e nisa seriozisht 
ndërtimin e biznesit. Një Ditë Shëndeti e 
tillë është shumë e mirë për t’u bërë të 
njohur njerëzve mundësitë që përmban 
kjo botë.”            Katzer Katalin

“Për fat të mirë nuk kishim asnjë 
rast gjatë gjithë ditës, falë Zotit 
gjithçka është e qetë. Prisnim 
dëmtime të vogla dhe gjëra të 
ngjashme, por nuk ndodhi asgjë. 
Nuk jemi rastësisht në Ditën e 
Shëndetit!”

mjek urgjence, 
Shërbimi Főnix

“Në tezgën tonë është 
shkruar që gjenden bileta 
për në Ditën e Suksesit. 
Shumë njerëz pyesin që 
çfarë është kjo? Por kur 
themi aloe vera, të gjithë 
na identifikojnë.”

Lengyel Bea



“U preka pak... kam dhënë leksione si 
veteriner, por jo në sheshin e Lirisë! Kjo 
është pak ndryshe. Interesante është 
që njerëzit sakrifikojnë më shumë për 
kafshët se sa për veten e tyre. S’ka 
problem, edhe kjo po zhvillohet, dhe 
është një degë e re në ndërtimin e 
biznesit. Duhet të ha pak çokollatë 
kundër ankthit. Por vetëm sepse s’kam 
me vete Fast Break...”

Dr. Újhelyi János

“Gëzohem, është mirë të hapesh 
ndaj njerëzve, edhe nëse ata 
nuk e presin gjithmonë mirë. 
Por leksionet e japin efektin e 
duhur. Ky i tanishmi përshembull 
ishte shumë interesant: bënte 
fjalë rreth faktit që bëhesh njëlloj 
si ushqimi që ha. Ky është një 
rregull bazë, unë e besoj dhe do 
ta përcjell mëtej.”

Varga Zsuzsa

“I bëmë nja dy vizita: më panë indeksin 
e peshës së trupit dhe kapacitetin e 
mushkrisë, dhe gjithçka ishte në rregull. 
Erdha bashkë me djalin e vogël, kurse 
burri im erdhi më vonë. Jemi anëtarë të 
rrjetit 

Vörös Anikó, Budapest

“Ndodh që na kërkojnë kafe, 
cigare dhe kola, por rrallë. 
Shumë njerëz shikojnë ushqimet 
e shëndetshme, por çmimi 
është gjithmonë aspekti kryesor. 
Megjithatë çdo qindarkë 
e shpenzuar për mënyrën 
e shëndetshme të jetesës 
shpërblehet.”

Shitëse, dyqani i shëndetit

“Natyrisht që qëndrojmë deri në fund 
në radhë! Jam kurreshtare për gjendjen 
time shëndetësore, dhe këtu brenda 
një dite mund të marr vesh gjithçka, 
për të cilat në ambulanca duhet të 
pres me muaj të tërë. Këtu t’i japin 
menjëherë rezultatet, prandaj i përgëzoj 
organizuesit!”

Mészárosné Horváth Gabriella, 
Budapest

– What is this?
– The Forever’s Health Day. 
– Forever? 
– Aloe vera…
– Á, aloe vera, ok, good! 
   Forever young!

   Martin, Paris



„Sallami i derrit kishte sukses 
të madh. Duhet ngrënë ushqim 
me kalori, dhe këto lëndë bazë 
janë të shëndetshme. Nëse 
njeriu është në gjendje të mirë, 
atëherë mund të konsumoj pa 
problem gjëra të tilla!”

punonjës nga restoranti

“Po bisedonim me një grua irlandeze, i 
pëlqeu aktiviteti, nuk di hungarisht, por 
atmosfera dhe njerëzit patën efekt. Nuk 
detyrojmë asnjëri, ai që dëshiron i dëgjon 
leksionet, ai që jo shkon mëtej. Unë e 
ndërtoj biznesin prej një viti, nuk është 
akoma siç duhet, por po punoj që të 
shkoj më mirë.”

Kristyán Róbert

“Një aktivitet i tillë është shplodhje, kurse 
për ne ngarkesë profesionale. Është e 
rëndësishme të ndërtojmë marrdhënie 
reciproke partneri me organizata që 
përfaqësojnë vlera të njëjta, prandaj jemi 
këtu. Njerëzve u intereson gjithçka në 
lidhje me mënyrën e natyrshme të jetesës 
dhe njohjen e vetvetes, në çadrën tonë 
dëgjojnë leksione me tema të tilla. Bëhet 
fjalë rreth jogës, numerologjisë... shumë 
njerëz janë të stresuar, të ngopur me 
mënyrën e jetesës në qytet, kurse ky këtu, 
në sheshin e Lirisë, është ishulli i paqes.”

Pál Erzsébet, Shoqata e Mjekëve 
Popullor Hungarez 

“Idea është që njeriu të mos mbaj 
leksion për vetveten. Leksioni të jetë 
interaktiv, të kesh mundësi të pyesësh: 
këtu fillon bashkëpunimi. Natyrisht 
përveç rritjes së sasisë i duhet kushtuar 
vëmendje edhe cilësisë. Një aktivitet 
i hapur është përgjegjësi e madhe: 
nevojitet më shumë koordinim dhe 
një organizim më i saktë se sa në një 
program të mbyllur. Pavarësisht nga 
kjo unë tregova vetveten, u drejtohem 
njerëzve kudo njëlloj.”

Krizsó Ágnes

“Duhet të kuptojmë jo vetëm 
anëtarët e FLP-s, por edhe laikët. 
Atyre natyrisht është më e vështirë t’u 
shpjegosh që përse duhen plotësuar 
vitaminat, dhe përse pikërisht me 
produktet që unë përdor prej 13 
vitesh si mjeke. Tek kjo kam për ta 
vendosur theksin në leksionin tim. Për 
mua tani më e rëndësishmja është që 
u hapëm drejt botës. E rëndësishme 
është që çdo njeri ta kuptoj që ka 
nevojë për mënyrën e jetesës dhe të 
menduarit që përfaqësojmë ne.”

Dr. Bagoly Ibolya

“Shumica interesohen për analizat dhe 
pyesin për informacione bazë rreth 
firmës. Ka nga ata që nuk kanë dëgjuar 
ndonjëherë rreth saj... Jo të gjithë 
erdhën me informacione korrekte, këto 
i korrigjojmë, por qëndrimi i tyre më 
duket plotësisht pozitiv, ata që erdhën 
këtu ishin kurreshtarë. Dhe qëllimi është 
që ata që punojnë këtu, të përcjellin 
emrin pozitiv të profesionit.”

Gyimesi Orsolya



NIVELI  II. 

BADURINA EDVARD & MIĆIĆ TEA  •  BUSI GÁBORNÉ & BUSI GÁBOR  •  CSONTOS  SÁNDORNÉ •  DOBOS KRISZTINA  •  
DR. KOCSIS ILONA & DR. SAS VILMOS • DR. SZÉNAI LÁSZLÓ & DR. SZÉNAINÉ KOVÁCS GABRIELLA
• DRENJAKOVIĆ RADMILA • KIRÁLY BARBARA & KIRÁLY ADRIÁN • KOVÁCS MIHÁLYNÉ & KOVÁCS MIHÁLY •
KRAGOLNIK INNA • SEBESTYÉN TIBOR DÁVID • SZABÓ ATTILA • TUBOLY IMRE • VIRÁNYI SZILVIA & SZABÓ ZOLTÁN • 

VRLIĆ IVAN • VUJIĆIĆ VIOLETA & VUJIĆIĆ MILAN • KATONA ÁGNES  &  POLGÁR ANTAL

NIVELI  I. 

BANIC NEDJELJKO & BANIĆ ANICA • BARA IMRÉNÉ & BARA IMRE • BARANYÓNÉ TAR TERÉZIA • BARÁTH ANETT • BARTUS 
BRIGITTA • BARTUS NIKOLETT • BERÉNYI FERENCNÉ • BOGNÁR KATALIN & BOGNÁR LÁSZLÓ • BRUMEC KARINA & 
BABIĆ GOZARD • BURÁK ATTILA & BURÁK-KOVÁCS KRISZTINA • CSOBÁN MIHÁLY & CSOBÁNNÉ STELKOVICS EDIT • 
DAVIS ERIKA & DAVIS HENRY • DECKER VIVIEN • DJUKIĆ GORDANA & DJUKIĆ ZORAN • DOROGINÉ BALLA GYÖRGYI 
& DOROGI ZOLTÁN • DR. GOMBKÖTŐ GYULÁNÉ • DR. MEDGYESINÉ DR. GESZTESI STEFÁNIA & DR. MEDGYESI JÁNOS 
ANDRÁS • DROPULIĆ LORENA & DROPULIĆ MARIO • ESZTERGÁLYOS MÁRTA • FEJSZÉS FERENC & PERÉNYI MÓNIKA • 
GOLDSCHMIDT-NAGY GABRIELLA & GOLDSCHMIDT NORBERT • GULYÁSNÉ CZAKÓ TÜNDE & GULYÁS ISTVÁN • GYIMESI 
ORSOLYA & GYIMESI LÁSZLÓ • HALASI NORBERT & ÁCS RENÁTA • HEGYES KATALIN • HORVÁT VERONA & HORVÁT 
ANTUN • IVANICS JÁNOSNÉ & IVANICS JÁNOS • JOÓ JULIANNA & KÁVÁSI MIHÁLY • JUHÁSZ ATTILA & GÁL BEÁTA  • JURIŠIĆ 
ZORKA  • KATONA GYÖRGY • KIRÁLY ATTILA & KIRÁLYNÉ TÍMÁR LILLA • KISS ATTILA • KOLESZÁR TAMÁS • KÓNYÁNÉ 
MIKLÓS ERZSÉBET  • KOVÁCSNÉ DR. NAGY RÉKA & KOVÁCS ZOLTÁN  • KURUCZ ISTVÁN & DÉKÁNY MÓNIKA • LÁSZKÁNÉ 
CZAKÓ ANITA & LÁSZKA PÉTER • LUKIĆ DANIJELA & LUKIĆ DJORDJE • MACZÓ ROZÁLIA & KOCSIS PÁL • MARKOVIĆ 
ANICA & MARKOVIC ALEKSANDAR • MÉSZÁROSNÉ MARKUS MÁRIA • MILISAVLJEVIĆ TAMARA & MILISAVLJEVIĆ VUK  
• MILOSAVLJEVIĆ PREDRAG & MILOSAVLJEVIĆ MILANKA • MOLDVAY ILDIKÓ • NAGY GÁBOR & NAGY GÁBORNÉ • 
NETYÉNÉ SZILÁGYI ILDIKÓ & NETYE ZSOLT • POPOVIĆ RADAN & POPOVIĆ SONJA • PRAZIĆ SMILJA & PRAZIĆ MILAN  
• PRIBICEVIĆ JOVICA & PRIBICEVIĆ JEKLA • RÁCZ VIKTÓRIA • RADIVOJEVIĆ TRNAVAC MARIJA & RADIVOJEVIĆ SAŠA • 
RÁDY ANTALNÉ & RÁDY ANTAL • RAFFAY LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ  • SAVELJIĆ DJORDJE & SAVELJIĆ VERA  • SZABÓNÉ BRUDER 
ERIKA • SZENTE GÁBORNÉ  •  SZÍJJ DOROTTYA  • TORNYI GYULÁNÉ & TORNYI  GYULA • TÓTH TAMÁS & BOSTYAI 
EMÍLIA • TÖRÖK MÓNIKA & VÍGH FERENC • VÁMOS KATALIN • VASILJEVIĆ LAZAR & GLUMIĆIĆ MILICA • VUKĆEVIĆ 
MILENA • ZOKIĆ IGOR & ZOKIĆ GALJA • MARKOVICS GYÖRGY & STÉFELY ÉVA • SIMON ZSUZSANNA & BÉNI ROLAND  
• TRIPSIGÁLCZNÉ TANOSS KATALIN & TRIPSIGÁLCZ DIMITROV • PAVLIKNÉ MOLNÁR PIROSKA & PAVLIK LÁSZLÓ
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Plotësues ushqimor 

L-arginina është një aminoacid shumë i efektshëm 
të cilin shkencëtarët e quajnë „mulekula mrekull-
ibërëse”. E quajnë kështu me shkak, sepse kontri-
bon në ruajtjen e qarkullimit të shëndetshëm të 
gjakut, kurse qarkullimi i mirë i gjakut përforcon 
shëndetin e pjesëve të ndryshme të trupit.

Argi+TM përveç L-arginin me vlerë përmban edhe: 
• Shegë, e cila është e njohur për efektin e saj 
antioksidant 
• Ekstrakt vere të kuqe, i cila ndihmon për ruajtjen 
e nivelit të shëndetshëm të kolesterinës
• Ekstrakt frutash dhe lëkure rrushi, i cili forcon 
zemrën dhe enët e gjakut, si dhe sistemin imunitar
• Shumë vitamina me vlerë të cilat janë të domos-
doshme për ruajtjen e shëndetit. 

Përbërja e saj është krijuar në mënyrë të tillë që 
konsumimi i një doze siguron për të rriturit sasinë 
e rekomanduar ditore të vitaminave C, D3, K2 B6, 
B12 dhe acidit folik. Me këtë kombinim të lëndëve 
vepruese u krijua një plotësues ushqimor i ri me 
të cilin ju mund ta mbështesni thjeshtë gjendjen 
shëndetësore të organizmit tuaj. 

Përzieni një dozë Argi+ TM në një gotë me ujë Si-
rona ose me pijen aloe të preferuar, duke ndihmuar 
me këtë rritjen e rendimentit të organizmit tuaj, 
si dhe siguron sasinë optimale të L-argininës për 
ushqimimin e shëndetshëm të familjes suaj.

ARGI+TM L-Arginine & Vitamin Complex

Deklaratat e mësipërme nuk janë opinionet e Departamentit Shtetëror Farmaceutik. Produktet nuk shërbejnë për trajtim dhe mjekim sëmundjesh.

• L-Arginin njihet si “molekula mrekullibërëse”. 
• Përmban përzierje frutash të lishensuara me 
efekt antioksidant.
• Kontribon në ruajtjen e qarkullimit të shën-
detshëm të gjakut. 

PËRBËRËS TË TJERË:
Acid citrik, aromë natyrore frutash të ndryshme, 
xillit, D-riboz dhe sukraloz.

Konsumimin e produktit diskutoje me mjekun 
nëse jeni shtatzanë, jepni gji ose merrni trajtim 
për ndonjë sëmundje.

MËNYRA E PËRDORIMIT:
Përzieni një dozë pluhuri Argi+™  në 2,5 dl 
ujë ose pije tjetër njëherë në ditë.
Mos e kaloni sasinë e rekomanduar! Plotësuesi 
ushqimor nuk e zëvendëson ushqimin e larmishëm 
dhe të ekuilibruar.

Vitamin C         80 mg 100%
Vitamin D3            5 µg 100%
Vitamin K2          75 µg 100%
Vitamin B6         1,4 mg 100%
Vitamin B12         2,5 µg 100%
Acid folik         200 µg 100%
L-Arginin             5 g 100%
Përzierje frutash Forever®

 e lishensuar                           220 mg 
Ekstrakt lëkure rrushi, shege, vere të kuqe, lëng bodze 
pluhur, lëng mjedre pluhur, lëng qershie pluhur, lëng 
manaferre pluhur dhe lëng boronice pluhur 

* RDA%: %-ja e sasisë ditore të rekomanduar për të rriturit 

         1 dozë  RDA%*

          (10 g)

Energji                             40 kcal (167KJ)
Proteina          0 g 
Karbohidrate          3 g 
  Nga këto sheqer          3 g 
Yndyra          0 g   
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