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Një ditë po vrisja mendjen sa shpesh themi se „do të përpiqem ta bëj”. Po të shikosh me vëmndje do të vesh re se do ta 
dëgjoni gjithandej rrotull jush. „Do të përpiqem të mposht frikën”, „Do të përpiqem të arrij objektivat”? „Do të përpiqem të 
kualifikohem për Chairman’s Bonus. A keni menduar ndonjëherë se çfarë u mbetet këtyre deklaratave po tu heqësh shprehjen 
„do të përpiqem”? Duket si një mrekulli e vogël! Atëhere ju do të dëgjoni një qëndrim krejtësisht ndryshe: „Do ta mposht 
frikën”, „Do ti arrij objektivat e mia”, „Do të kualifikohem për Chairman’s Bonus”!

Kjo është një nga mënyrat që ne bëmë shumë humor në natën e fundit të takimit Super Rally të këtij viti në Phoenix. Nëpër 
hotel ne vendosë disa pllaka xhami dhe u kërkuam distributorëve të shkruanin çfarë kishin frikë, pse dyshonin, si dhe ato 
gjëra që i frenonin ata  në biznesin e tyre. Kur të enjten në darkën e shpalljes të të kualifikuarve, ne thyem të gjitha këto pllaka 
xhami, ne jo vetëm shkatërruam frikën që na frenon, por ne inkurajuam çdo njerin të thoshte : „UNË DO TË” dhe jo „Unë 
do të përpiqem të”. Ata që morën pjesë në atë mbremje morën një distiktiv xhami, mbi të cilin në gjuhë të ndryshme, ishin 
shkruar fjalët: UNË DO TË. Për ju që nuk ishit në atë takim, do tju propozoja që me guxim të shkruanit diku në mënyrë të 
dukshme „UNË DO TË” dhe poshtë saj shkruani angazhimet tuaja për vitin që vjen. Rikthejuni herë pas here angazhimit tuaj 
„UNË DO TË” për tu motivuar sa herë që frika ka rrezik tju shmangë nga objektivat tuaja. 

Do të doja të ndaja me ju disa ide që lidhen me angazhimin tuaj „UNË DO TË”, që të keni vërtet sukses. Kohët e fundit po 
lexoja një artikull në revistën Forbes Magazine, si të siguroheni për një karierë fantastike. Artikulli citonte disa ide që edhe unë 
i kam besuar gjithnjë. E para është që, jepi kohë vetes për të reflektuar për atë që bën. Është mjaftë e vështirë të përcaktosh 
se çfarë mund të bësh për të realizuar objektivat, deri sa të shqyrtosh, se çfarë pikërisht ke bërë deri tani, dhe se si mund të 
ecësh më tej. Çfarë duhet ndryshuar dhe çfarë duhet vazhduar siç e kemi. Në vitin e motos „UNË DO TË” do të ishte shumë 
e dobishme të bënim një listë të veçantë të gjërave që ju do të bëni dhe ti afishoni në një vend që ti shikoni.

Hapi tjetër është që të braktisni qëndrimet dhe paragjykimet që mund tju frenojnë. Kjo do të thotë që të kuptoni frikën apo 
dobësitë që kthehen në dyshim tek vetvetja. Në qoftë se ju i thoni vetes, po do ta bëj, ka më shumë të ngjarë që ju ta bëni se 
sa në rastin kur ju keni frikë se do të dështoni. Do të doja të citoja Henry Ford, „Qoftë kur ju mendoni se do ta bëni diçka, 
qoftë kur mendoni se nuk do të mundeni, ashtu do të dalë”. Qëndrimi pozitiv sjell gjithë ndryshimin në suksesin tuaj. Prisni 
pak kohë, para se të përgatiteni për monologun e paevitueshëm negativ. Kur mendja ju thotë „Unë mund ta bëj”,  sigurohuni  
se jeni paisur me shumë mënyra për të thënë „UNË DO TA BËJ”.

Kam dëgjuar një histori të milionerit Brendon Burchard, i cili në moshën 19 vjeç për pak sa nuk vdiq në një aksident të 
tmerrshëm automobilistik. Pas një lufte të madhe shpirtërore ai vendosi se rruga më e mirë për ta gëzuar jetën, ishte të 
shfrytëzonte çdo mundësi dhe të trajtonte çdo qënie njerëzore me respekt dhe modesti. Ky qëndrim e përgatiti atë që të 
krijonte një biznes që e pasuroi, duke mësuar  nga klientët dhe duke i dëgjuar ata,  dhe të shfrytëzonte kontaktet me ta për të 
mposhtur frikën dhe të realizonte objektivat e tij. Përqasja e tij ishte aq e sukseshme sa që ai u bë autori bestseller dhe lider 
i një biznesi të sukseshëm. Ishte përqasja pozitive ndaj jetës dhe puna që i dhanë mundësi të thoshte „UNË DO TA BËJ”, në 
vend që të thoshte „Unë do të përpiqem ta bëj”. Ky është një shembull nga i cili mund të mësojmë shumë.  
Jeta ecën shumë shpejt, pikërisht për këtë koha është shumë e çmuar. Prandaj të mos humbasim kohën duke thënë „do të 
përpiqem ta bëj”. Më mirë shijoni çdo çast dhe thoni „UNË DO TA BËJ!”

Do ta bëj!



Në gushtin e këtij viti qëndrova më gjatë se 
zakonisht në Shtetet e Bashkuara. Në fillim 
morra pjesë në Eagle Summit, ndërsa më pas në 
Super Rally dhe në Silver Post Rally. Pata fat të 
takohem dhe të bashkbisedoj me Rex Maughan-
in, themeluesin dhe drejtuesin tonë. Gjatë gjithë 
bashkbisedimeve tona arrita në konkluzionin, që 
nuk arrij të jem aq mirënjohës ndaj tij, sa të mira, 
ngrohtësi dhe mendime pozitive kam marrë prej 
tij. Mund të mësojmë shumë nga shembulli i tij: 
ndërmorri me guxim në 1978-ën, që të krijonte 
një nga firmat më të mëdha multilevel marketing, 
dhe sistemin më të madh në botë të kultivimit, 
prodhimit dhe shitjes.
Ai gjithmonë vetëm na jep neve. Mundësinë 
dhe zhvillimin më të madh. Një plan fantastik marketingu, 
të cilin vetëm duhet ta zbatojmë, të bëjmë punën e duhur, 
që disa herë nuk është e lehtë, dhe këtë edhe ai e di. Por 
me energjinë e tij gjithmonë ndihmon në momentet më të 
vështira. Programin tonë të Profitit Stimulues e shndrroi 
me përmasa botërore, që do të thotë, që kudo që të jetosh 
në botë, pamvarësisht se në cilin shtet punon, çeku yt do 
të varet nga madhësia e rezultatit që ke arritur, se si do ta 
mbyllësh vitin.
Stimuluesi i ri do të quhet Chairman’s Bonus – unë 
personalisht ju gëzova shumë zgjedhjes së emrit; dhe kush 
do të ishte ai, që ju ka dhënë më shumë bashkpuntorëve 
tanë, se Rex Maughan, themeluesi dhe drejtuesi ynë? Është 
shembull me vlerë, se si i mësoi fëmijët, Greggun dhe 
Sonyan me dashurinë për Forever-in, dhe besoj, që kemi ç’të 
mësojmë prej Tij, prej Tyre.

A e ke menduar tashmë, që Rex Maughan 
është linja më e sipërme për ne të gjithë? 
Biznesi i MLM-s është biznes i të kopjuarit. 
Provo edhe ti që ta transformosh 
ambjentin që të rrethon, familjen, miqtë, 
ashtu siç bën Rex-i. Ai të ofron ty stimulin 
më të madh në botë, Chairman’s Bonus-
in. KJO ËSHTË NJË DHURATË. Mos u 
mendo, nuk ka nevojë. Rex-it atëhere 
i shkaktojmë gëzimin më të madh, në 
qoftë se do t’ja pranojmë dhuratën. Le të 
jemi atje sa më shumë, qindra, mijra në 
Hawaii, në dhënien e Chairman’s Bonus-it 
të parë, të festojmë për njëri tjetrin dhe 
të falenderojmë Rex-in!

A e mendon çdo ditë, se edhe Ti ke detyrime? A e mendon, 
se edhe ti duhet të bësh diçka, për të dalë nga monotonia e 
përditëshme, që të zgjohesh për atë, që rrugën e deritanishme 
mund ta ndrrosh me një rrugë pazari të mrekullueshme, 
gurët e të cilës ti i vendos para këmbëve të tua? Puna jote e 
përditëshme e përcakton, se si do të zënë vend gurë pranë 
njëri tjetrit. Të ndërtosh rrugë prej guri: kjo është lënda më 
e fortë, më stabël, me të cilën mund të punosh. Mrekullitë e 
ndërtuara prej guri në lashtësi, kanë qëndruar deri në ditët e 
sotme. Dhe këto gurë në fund të rrugës shndrrohen gjithnjë e 
më të ndriçshëm, në zafir, e më pas në diamant. Të uroj, të kesh 
energji të mjaftueshme, që të mund të ndërtosh rrugën më të 
bukur të shekullit 21, RRUGËN DIAMANT TË FOREVER-IT, 
dhe në fund të rrugës falendero Rex Maughan-in.

Përpara FLP!

Dr. Sándor Milesz
Drejtor i Pergjithshëm



Takimi tradicional mujor i Forever 
Living Products fillon me momente të 
vështira. Duke dëgjuar fjalët e drejtorit 

të përgjithshëm Dr. Sándor Milesz, ndahemi 
përgjithmonë nga miku ynë i madh, Tamás Budai. 
„Dije vetëm të doje” „Lufta jote do të jetë shembull” 
jehojnë thëniet përkujtimore në qetësin e madhe 
të pazakontë. Çaste të lumtura të një jete të 
pasur por fatkeqësisht të shkurtër vezullojnë në 
fotografi. „Gjithmonë do të të kujtojmë” - lexojmë 
në projektor, më pas edhe vetë Tamási do të flasë 
për disa minuta nga një xhirim i vjetër. Fjalët e 
fundit ishin mesazh për ne: „shko deri në fund të 
rrugës!”

Budapest  15 shtator 2012

Forever-i feston: prej tre vjetësh nuk ka 

pasur kaq bashkëpuntorë që ngrihen në 

nivele të larta, sa në Ditën e Suksesit të 

shtatorit. Sot përshëndetëm gjithë radhën 

e menaxherëve, por edhe të senior, 

soaring dhe diamant-zefir menaxherëve. 

Shumë lektorë theksojnë, që nuk 

duhet ndalur tek rezultatet e bukura: e 

rëndësishme, që herë pas here duhet të 

ndrojmë shpejtësinë.



Sado që është e vështirë, duhet të vazhdojmë 
programin. Ditën e hapin Noémi Ruskó dhe Zsolt 
Fekete zefir menaxherë. Na përshëndesin, e më 
pas me fjalë frymëzuese na kujtojnë, që Hungaria 
dhe rajoni i sllavëve të jugut në bazë të arritjeve 
qëndron në vendin e 11 në botë midis 160 shteteve. 
Rezultat i bukur, për të cilin është krenar vetëm ai, 
që bën koncentrimin e kësaj pune. Radhën e ka 
mjeku alternativ, prindi, drejtori i përgjithshëm dr. 
Sándor Milesz. „Do të kemi ditë të mirë, me shumë 
të kualifikuar” – thotë, pastaj na njeh me programet 
që na presin. Në fillim flet për Holiday Rally-n – në 
sallë ka shumë nga ata, që do të jenë në Poreç, në 
trajnimin dy ditor të nismëtarve të ndërtimit të rrjetit. 
Në të ardhmen këtë program ta organizojmë jo këtu, 
por në hotelin më të bukur me pesë yje në Opatija. 
Dhe pasojnë lajmet e tjera të mira: „Midis drejtuesve 
të 16 rajoneve lindi një marrëveshje me rëndësi 
historike. Forever-i bëhet global! Do të kemi televizion 
të ri, në shkurt fillon Trajnim për Diamant i Miklós 
Berkicsit me lektorë, si Aidan o’Hare nën president 
për Europën, Brian Tracy, si dhe Attila Gidófalvi dhe 
Veronika Lomjanski, diamant menaxherë. Trajnimi 
është i hapur, ku mund të mësojnë si fillestarët 
ashtu edhe profesionistët. Hajdeni, dhe bëhuni të 
suksesshëm në Forever!”
 „Për organet tona që rrjedhin”, apo për sistemin e 
organeve sekretuese mban një leksion profesional 
Dr. Judit Kolonics lektore urologe. Njihemi me 
funksionimin e veshkave, fshikëzës së urinës dhe 
organeve të jashtme gjinore si dhe me atë, se si është, 
kur ky funksionim pengohet. Specialistja na njeh me 
simptomat e shpeshta të infeksioneve, sëmundje-



shkaktuesve, infeksionit të fshikëzës së urinës si dhe me terapinë e tyre. Sikurse thotë, si mjeke beson në atë, 
që të përdorim sa më pak antibiotikë. Thekson rolin e lëngjeve: sipas eksperiencës së saj nuk pimë sasin 

e nevojshme. Pastaj bie fjala për element të tillë natyrorë që përmban aloe vera, boronica e vogël apo 
sherebeli. Këto bimë ulin infeksionin, janë vrasës natyrorë të baktereve, mykeve dhe viruseve – efektet 

e tyre i kanë vërtetuar grupet e ekzaminimit. Por rol të rëndësishëm duhet të luajn edhe pre dhe 
probiotikët në luftë kundër shkaktarëve të këtyre sëmundjeve. Kështu mund të parandalohet krijimi i 
gurëve dhe çrregullimet në urinim, me të cilat luftojnë si burrat edhe gratë.
Pas vlerësimit të bashkpuntorëve që arritën nivelin e supervizorit dhe asistent menaxherit, radhën e ka 

leksioni i dr. László Szénai dhe dr. Gabriella Kovács Szénainé me titull „Të jesh në garë”. Edhe sot 
mundëm të dëgjojmë historinë e nisjes së një menaxheri të suksesshëm. Si shumë të tjerë, edhe 

ata në fillim qëndruan larg idesë së ndërtimit të rrjetit, por vargu i sfidave ju dha atyre nxitje. 
Pikën e kthimit e solli pikërisht Rally i Poreçit: „ jeta jonë u nda në dysh: periudha para dhe 
pas Poreçit”. Ndërsa nga ky moment arritën deri aty, sa që Gabriella të njoftoi në skenë: do të 
ndahet nga puna e deritanishme dhe do të ketë punë kryesore Forever-in. Ky është biznesi i 
zhvillimit të personalitetit – sqaron. „Të jep vetbesim, për të cilin do të kesh nevojë, sepse nuk 
mjafton që të caktosh objektiva, por edhe duhet ti arrish ato.” Sipas Lászlós në rezultatet e 
tyre ishte e rëndësishme, që sponsori i tyre i pa ata, ashtu siç mund të ndryshonin. „Sot grupi 
ynë është i mbushur plot me njerëz të tillë, të cilët shijojnë frutet e tij. Tani edhe unë mund 
të them, që do të kemi një histori madhështore, dhe deri në fund të botës do të ikim së 
bashku!”
Sportistja e dikurshme kampione bote me medalje bronxi çdo vit realizon programin 
Profit Sharing, është antare e President’s Clubit, sot, Aranka Vágási është diamant-zafir 
menaxhere këtu në FLP. „Suksesi të jetë me ty!” – jep si mesazh që në titullin e leksionit, më 
pas flet për atë, se si në fillim edhe për atë , niveli i supervizorit dukej një „majë gjigante”. 
Pikërisht prandaj mundohet t’ju mbushë mendjen të gjithëve, të mos rrinë në shtëpi, 
të përgatiten për në Opatij, sepse një vit do të ishte i mjaftueshëm për të mbledhur 
forcën motivuese për në Holiday Rally-n e vitit të ardhshëm. Ajo, si një sportiste 

Menaxher Diamant-ZafirFLP-lexikon
Distributori që në planin e marketingut është  i nivelit menaxher 
kualifikohet si Diamant-Zafir Menaxher,në qoftë se në linjën e 
poshtëme të tij ka 17 distributorë  të nivelit menaxher të njohur të 
gjeneratës së parë, të sponsorizuar direkt prej tij.Punën e tij FLP e 
vlerëson me:
1. një distiktiv të artë me gurë të çmuar dy  diamant dhe dy zafir
2. me një skulpturë  të të përgatitur posaçërisht  si dhe
3. një udhëtim 5 ditor (4 netë) me akomodim e ushqim në një nga 
qëndrat luksose të rajonit.



aktive, e di saktësisht, se çdo të thotë një vit, le të themi në periudhën katër vjeçare të përgatitjes për 
olimpiadë. Por na kujtoi edhe për atë, që në këtë kohë shumë pak arrijnë në të vërtetë në qëllim. „Kalo 
nëpër mendje me radhë vendet ku ke punuar: çfarë more për sukseset e tua?” – pyet ajo. „Këtu merr 
përkujdesjen e nevojshme, sepse Forever-i funksionon pothuaj si familje. Nuk është njësoj, që në fund 
të marrim pension apo të drejtën e autorit. Ki qëllim që vazhdimisht të jesh në formë të mirë individuale 
– thotë Aranka, më pas në slide show mund të shohim, cilët janë ata, që ndoqën atë. „Duaje, atë që bën 
dhe bëje, atë që do, shndrohu nga reagues në prodhues! Kryesore është, se çfarë qëndrim mban ndaj 
sfidave. Ki çdo ditë tre bëma të mira dhe humor, pa ato asgjë nuk shkon. Forca është me ty, nëse do ta 
thëresësh!”
Edhe periudha e dytë e kualifikimit për Holiday Rally u mbyll, tani mund ta dimë, kush do të udhëtojë 
në fillim të tetorit, por edhe ata që kanë realizuar 60 cc, menaxherët e Klubit të 
Sundimtarëve, fituesit e programit stimulues dhe menaxherët drejtues do të 
marrin vlerësim festiv. Shumica prej tyre edhe do të përshëndesin me pak fjalë 
në momente të rëndësishme dhe do të inkurajojnë të tjerët: „Vazhdoni, n.q.s. 
filluat ose filloni!”, „Kush konsumon produktet, ka jetë me cilësi më të mirë, kush 
fillon biznesin, do të ketë para!” „Askush nuk është poshtë teje, të gjithë janë 
pranë teje!” Erika Devis e sapo kualifikuar senior menaxhere bën edhe një rrëfim 
personal: „Jam në Forever për herë të dytë, por tani me zemër dhe me shpirt. 
Gjatë njëzet e katër vjetëve nuk kam marrë kurrë kaq energji, vlerësim, dashuri, 
devotshmëri. Mësova ndjeshmërin dhe modestinë!”
Çifti Jurovics mbrin në skenë gjatë muzikës szirtak, bile fillon edhe kërcimin. 
Është stacion i rëndësishëm jo vetëm për ata, por edhe për vendin 
tonë: shikojm çiftin e parë soaring të Kroacisë. Mesazhi ynë është i 
thjeshtë. „Duhet të respektojmë dhe vlerësojmë të gjithë blerësit 
dhe bashkëpuntorët. Sa më lart arrijmë në nivel, aq më të 
mirë duhet të bëhemi, në këtë punë vetëm njerëzit e mirë 
kanë mundësi. Radha nuk është pa vlerë: në fillim duhet të 
zhvillohemi në personalitet, që të ecim më tej në biznes.”
Mund të shohim hapat e fillimit të një luftëtari të madh: 
është Bence Halmi një nga bashkpuntorët më të 
rinj, të cilin do ta dekorojmë si menaxher. Në veçanti 
është krenar për atë, që në ecjen përpara nuk kërkoi 
ndihmë nga prindrit e suksesshëm (po sot kualifikohet 
çifti Halmi)  në ndërtimin e rrjetit.”Para një viti nuk e 
kisha menduar që do të jem këtu, por ndonëse ishte e 
mbushur plot me punë, mbas meje vjen vera më e bukur 
në jetën time. Dhuratë e fatit, që marr vlerësimin para 
dekorimit të prindërve si diamant-zafir. Faleminderit që 
më treguat rrugën, dhe ju uroj, që edhe ju të vini këtu 
në skenë! Nuk është kurrë vonë për të filluar një punë 
serioze. Le të jetë secili pjesë e kësaj eksperience, sepse 
është një ndjenjë e pabesueshme!”



Pas pasardhësit vazhdojnë paraardhësit: në pyllin me lule dhe tullumbaca hedhin hapin 
drejt skenës çifti István Halmi dhe Rita Mikola Halminé diamant-zafir menaxherë, të 
cilët dr. Sándor Milesz i vlerëson me këto fjalë: „përulem përpara tyre si njerëzisht ashtu 
edhe në bazë të punës së tyre”.
Ata vetë e përmbledhin me thjeshtësi: „E kemi nisur para trembëdhjet vjetësh. Mund të 
përparonim edhe më shpejt, por ndërkohë ne rritëm dy fëmijët dhe dy-tre muaj në vit 
bënim pushime: këtë mund ta japi vetëm Forever-i.” Bashkëshortët nuk festojnë veten, 
por njerëzit që janë të rëndësishëm për ta: pranë vetes së tyre ftojnë nënën e Ritës dhe 
të Istvánit, menaxherët dhe linjën e tyre të sipërme.
Pas këtyre, ngjitet në skenë me emocion Ágnes Krizsó zafir menaxhere. Sikurse thotë, 
ekziston një stacion i rëndësishëm, për të cilin zakonisht harojmë. Ja vlen që për një 
moment të ndalemi nga puna rutinë, dhe ta shikojmë pak nga një këndvështrim i 
ri FLP-n. Bëhet fjalë për efekte të tilla, të cilat është vështirë ti transmetosh, ndoshta 
mbizotërojnë nën sipërfaqe, e megjithatë kanë forcë gjigante. Kjo është një lloj 
mënyre konstruktive të menduari, Ágnesi e përmbledh kështu: „Të ndërtojmë urën, 
jo humnerën!” Këtu edhe momenti i duhur është çështje kyç: „Mos i lini minutat 
të shkojnë, dhe mos kurseni energjinë, sepse fiton gjithmonë ai, që i përkushton 
gjithshka.” Sigurisht për këtë duhet edhe, që pranë nesh të qëndrojnë njerëz, të cilët 
llogarisin shumë më tepër, se një shok i vetëm: si grup krijojnë një cilësi të re. Ágnesi 
tregon edhe atë, se nga sa shumë gjëra do të jetë grupi grup. „Nuk mjafton që ti japësh 
zemrës vetëm një pjesë! Duhet një motiv, për mua kjo është ajo dëshira, që vajzat e 
mija të jenë rreth meje, dhe të mund të bëjnë atë që duan. Nëse kjo ekziston, ndihmo 
njerëzit të zgjedhin. Krijo një atmosferë të tillë, ku do të mblidheshin me kënaqësi. 
Ndërkohë mos harro të respektosh edhe veten, sepse në këtë punë ke nevojë për 
energji të mëdha. Të ngjitemi lart në rangun e listës botërore me vetmohim, pastër dhe 
thjeshtë. Topi është tek ju!”
 Pas kualifikimit të supervizorëve do të dëgjojmë soaring menaxherin Sándor Tóth. 
Titulli i leksionit është „Në autobandën e shpejtësis”. Ai flet për atë gjendje, kur dikush 
prej kohësh ka arritur një nivel në biznes dhe për muaj nuk ka lëvizur më tej. Sándori 
rrëfen, që edhe për ata hapi nga niveli i seniorit  në soaring eci ngadalë, por prapë më 
e vështira ishte arritja e dy pikshit të fillimit. „Njeriun e  udhëheqin dëshirat, edhe ti je 



këtu për diçka, por a e di se çfarë është ajo? Por nëse 
dëshira tashmë ekziston, atëhere do të ketë edhe forcë, 
për ta realizuar atë. N.q.s. brenda teje do të ketë dëshirë 
që djeg, atëhere nuk mund ta ndalësh, por një dëshirë 
pa zjarr, është si një Ferarri pa karburant. Mos harro, se 
n.q.s. ke forcë krijuese për atë që mendon, atëhere je 
në gjendje ta realizosh. Sigurisht, kjo nuk është garë, 
unë nuk e luaj këtë lojë as me kohë, por prandaj, që 
ata që jetojnë përreth meje, të jenë më të lumtur. Por 
nëse ke frikë, mund ta kontrollosh, dhe kjo është më 
e keqja. Prandaj vetëm nga një gjë ki frikë, nga frika. 
Sepse nuk është i guximshëm, ai që nuk ka frikë, por ai 
që megjithëse ka frikë, prapë vepron. Unë kam qënë i 
punësuar, pastaj sipërmarrës por edhe kjo njësoj ishte. 
Forever-i krijoi jetën time: më solli njëherësh paratë, 
lirinë dhe dashurinë. Le të duket tek ti dëshira, që të 
lëviz dhe atëhere do të bashkohen me ty!”

A ke tashmë biletë? 
Edhe ty të presin 

lektorët e Ditës së 
Suksesit që vjen në 27 
tetor në Sallën Syma! 

Programin e detajuar do 
ta gjesh në revistë dhe 
në faqen e internetit.



Sivjet familja e madhe Forever u takua 
në shtëpinë e Foreverit, në Phoenix. Si 
çdo vit edhe me këtë rast, me ftesën 
e drejtuesve të firmës, në këtë takim 
tradicional, erdhën distributorët më 
të suskseshëm. Anëtarë të grupit të 
Hungarisë dhe të rajonit na kanë 
dërguar përshtypjet e tyre. Në numerin 
e muajit të kaluar publikuam disa prej 
tyre, në këtë numer vazhdojmë me këto 
përshtypje. 

16-18 guSHt 2012



„Gjithmonë më i mirë, është ai Rally, në të cilin merr pjesë. Edhe 
tash ishte sensacional. Me zemër të pikëlluar u ndamë nga 
Super Rally, por aq më me gëzim presim Global Rally-t, sepse  
i pari do të zhvillohet në parajsën e botës, në ishujt Hawaii. 
Gjithkujt i urojmë suksese, dhe u takofshim në Global Rally!”
                                                                                                                                                      
Miklós Berkics – Diamant menaxher, anëtar i 
President’s Club, 7500 cc

“Të përmbledhësh ndjenjat e përjetuara thuajse është e pamundur. 
Mirënjohja që ndjejmë ndaj firmës, vetëm rrit frymëzimin tonë. Mundëm të 
krijonim fatin tonë në firmën më të mrekullueshme të botës. Më humanitarja, 
më e kujdeshmja dhe ekonomikisht më korektja është kjo firmë. FLP është e 
klasit botëror! Brënda saj mund të përshtatesh, rritesh dhe zhvillohesh më 
tej. Për jetë të detyrohemi me besnikëri, që rrjedh vërtet nga brënda nesh. 
PA EGO, PASTË, THJESHTË!”
                                                                                                                                                      
Ágnes Krizsó - Zafír Menaxhere, 2500 cc

„Ishte përsëri një gjë e vecantë shikoje dhe të dije se me sa seriozitet 
na marrin drejtuesit e firmës, Rex, Gregg dhe Aidan. . Gjendeshein 
kudo, ndihmonin dhe ndjehej që Foreveri është për ne. Për ju? Foreveri 
është për ne, jo ne për Foreverin! Kudo është ndryshe. Prandaj jemi në 
Forever dhe jo tjetër kund. Dhe po aq se ndjejmë dashurinë e Foreverit, 
po aq edhe djemtë tanë. Bence u bë menaxher, ne diamant-zafir. Duhet 
më shumë se kaq?!”
                                                                                                                                                      
István Halmi dhe Rita Mikola Halminé - Diamant-zafir 
menaxherë, anëtarë të President’s Club, 2500 cc



„Ishte një Rally jubilar përmbyllës i 20 viteve, një ndjenjë fantastike, 
që u kualifikuam pikërisht këtu. Gjë e bukur të mund të ishim në 
podiumin e skenës me të parët e botës. Ishte vendimtar qëndrimi 
modest që pashë, kur Navaz u angazhua me ne pas skenës. Do 
të ishte interesante, që miliarderët të dërgoheshin atje për të 
mësuar, do të gjenin humanizmin dhe  modestinë e sinqertë, dhe 
bota do të ishte pak më ndryshe. Për ndjenjat e provuara mund 
të flas vetëm me superlativa! Rex-it, Gregg-út, Aidan-it, gjithkujt 
ia pranoj këshillat dhe planin e marketingut do ta përcjell më tej, 
ashtu siç mësova prej tyre. Mesazhi i Rex ishte: po ke ëndërrat 
dhe objektivat e tua, dhe e di vërtet se çfarë do, atëhere edhe do 
të mund ti realizosh! Ngrehuni për Forevolution!”
                                                                                                                                                      
Hajnalka Senk 
Zafír Menaxhere, 1500 cc

“Ishte një ndjenjë e vecantë që të ishe në Amerikë si hungarez! 
Të përfaqsoje këtë vend ashtu si distributorët më të mirë të 
botës, Attila dhe Kati Gidófalvi. Dr Sándor Milesz, Miklós Berkics, 
Veronika dhe Stevo Lomjanski me punën e tyre shembullore i 
tregojnë të ardhmen gjithkujt! GOING GLOBAL! Forever together!”
                                                                                                      
Ferencné Tanács  dhe Ferenc Tanács Ferenc
Senior Menaxherë, 1500cc
ErikaTanács 
Senior Menaxher

 „Foreveri gjithmonë na krijon surpriza! Megjithse ishte Rally i fundit, 
ishte i paharrueshëm. I papërsëritshëm! Të ardhmen në ishujt Hawaii, 
të dashur distributorë, kemi kohën e mjaftueshme për atje. Më besoni, 
ia vlen mundimin. Aloha Hawaii, faleminderit Forever”
                                                                                                                                                      
Jožica Zore, Senior Menaxher, anëtar i President’s, 1500cc  



„Rex dhe familja e tij kontribuojnë në jetën tonë, me produkte, ndjenja 
dhe njohuri të mrekullueshme, në atë që mund tu jemi mirnjohës, që 
nëpërmjet „distiktivave prej xhami të frikës” të thyera nga Aidan, edhe ne 
vetë ta largojmë frikën nga vetja dhe me forca të përtërira, për realizimin 
e objektivave tona. Leksionet e mësuesit Rex i pëlqej shumë, si përrala 
e tanishme me lapsin e mësuesit.  Synoj që gjurmët e lumturisë time 
të shkruar me laps me ngjyrë ti lë në jetën e familjes së madhe FLP. Ky 
vlerësim të takon edhe TY, hajde me ne në Rally-in e ardhshëm!” 
                                                                                                                                                      
Terézia Herman - Soaring Menaxhere, 2500 cc

„Ditë të mrekullueshme jetuam me drejtuesit 
tanë në Phoenix, me bashkpunëtorët amerikanë 
e hungarezë, të cilët në Rally-n e fundit erdhën 
me shifra të larta. Është një gjë e bukur të jesh 
anëtar i familjes së madhe Forever, të ndash me 
njeri tjetrin suksesin dhe gëzimin dhe të siguro-
sh përvoja të reja nga drejtues të shkëlqyer të 5 
kontinenteve Forcë dhe objektiva të reja guxo-
jmë të marrim nga ata që kanë kaluar para nesh, 
ti marrim si model dhe të përkushtohemi që në 
çdo sfidë që qëndron para Foreverit, të arrijmë 
rezultate.Takohemi në 2013, në Rally-in e parë 
Global në ishujt hawaii. Going Global!” 
                                                                                                                                                      
Sándor Tóth dhe  Edina Vanya 
Soaring Menaxherë, anëtarë të President’s 
Club, 2500 cc

 „FLP na ka bërë për vete. Takimin e karakterizoi fryma e lartë, mësues 
të mëdhenj, spektakli dhe bollëku ekonomik. Krahas gjithë kësaj atje 
kishte një skuadër; shumë dua të kaloj kohën në shoqërinë e këtyre 
drejtuesve të shkëlqyer. Krahas argëtimit patëm kohë edhe për të 
mësuar. Mesazhi më i rëndësishëm i takimit ishte, që frikën ta shikojmë 
në sy dhe ta mposhtim. Edhe tani më tingëllojnë në vesh fjalët e 
Greggut sipas të cilit koha fluturon shpejt, prandaj të mos na iki asnjë 
ditë pa bërë diçka të vlefshme që jeta na i nxjerr përpara.”

Anita Leveleki dhe Zsolt Leveleki - Soaring Menaxherë, 2500 cc



„Ishte një ndjenjë e mrekullueshme për ne që mundëm të jemi në Amerikë me drejtues 
të tillë të shkëlqyer dhe që mundëm të përfaqsonim përsëri Hungarinë në Super Rally-n 
e fundit.U bindëm përsëri se e ardhmja e Foreverit është më e fortë dhe më e sigurtë nga 
gjithshka në botë! Rex dhe familja e tij u sollën me ne si të ishim pjestarë të familjes së 
tyre, i jashtzakonshëm ishte kujdesi dhe bujaria e tyre. Ku mund të ketë më një firmë tillë 
dhe me drejtues si këta?. E konsiderojmë veten me fat që 10 vjet më parë, sponsorit tanë 
menduan për nedhe na njohën me mundësitë e Foreverit.! faleminderit!”

Tibor Lapicz dhe Orsolya Lenkó Lapiczné - Soaring Menaxherë, anëtarë të 
President’s Club, 1500cc

„Ishte madhështore! E patregueshme, 
e papërshkrueshme! Eja në të 
ardhmen në Global Rally, dhe do ta 
shikosh…”

Róbert Varga – diamant-zafír 
menaxher, anëtar i President’s 
Club, 2500cc 

16 guSHT
Paradite: Business Training: Bëhu 
dhe Ti Menaxher Eagle!
Mbasdite: Prezantim i produkteve 
të reja Arctic-Sea – prezantuar nga 
Dr. Jorn Dyer, profesor i çmimit Nobel

Vitolize for Women – prezantuar 
nga Sherry Torkos, farmacist
Vitolize for Men
Sonya Luscious Lips, 
Sonya Mini Palettes
Mbrëmje: Darka e kualifikimeve

17 guSHT
Paradite: Dita e I-rë e Super Rally
Mbasdite: Shetitje në – Home 
Office & Forever Nutraceutical
18 guSHT
Dita e II-të e Super Rally



NIVELI 1.
Almási Gergely
Badics Árpád
Žaklina Bajić & Ilija Krčmar
Bara Imréné & Bara Imre
Bernáth Roland
Gregor Bizjak
Verica Blagojev & Milorad Blagojević
Csiba Ágoston & Bálint Marianna
Ana Cvijanović & Božidar Cvijanović
Czecze Éva
Czirják Józsefné
Dánku Mihály & Dánku Ilona
Denkné Czuczai Zsuzsanna & Denk Zoltán
Dr. Barta Béla Barna & Dr. Barta Béla 
Barnáné
Dr. Kolonics Judit
Dr. Jovan Maksić & Zorica Maksić
Dr. Margitai Györgyi & Dr. Csabay László
Dr. Varga Ferenc 
& Dr. Vargáné Bella Szilvia
Engler Mihály János
Engler Zsófia
Englert Zsoltné & Englert Zsolt
Fancsalszky Nóra
Farkas Margit
Fodorné Baranyó Edit
Georg Tibor &  GeorgTímea Mária
Grádl Krisztián & Grádl Csilla
Gulyás Judit
Hámori Gergő & Fider Zsuzsanna
Hanzl Márk
Snežana Jevremović & Zoran Jevremović
Jószai Sándor & Jószainé Balassa Ildikó
Robert Jurić
Kalászné Margittai Adrien
Katona Edit & Tar Gábor
Majda Koglot & Lučjan Koglot
Kolmann György & Kolmann Barbara
Kömives Benjamin
Komorné Cser Zsuzsanna 
& Komor László
Koncz Béláné & Koncz Béla
Krasznyánik Natália
Kreicsik-Csordás Tünde
Kubisch Tímea
Kufcsák Gergely

Labanczné Rajki Zsuzsanna
Lendvai Adina & Lendvai Zoltán
Magonyné Sódar Ildikó & Magony István
Majoros Csaba
Rosa Miljković
Kristina Mišić
Mirjana Mitrović & Branislav Mitrović
Molnár Tamás & Molnár Tamásné
Nagy Brigitta
Nagy Imréné
Nagyné Rindt Tünde & Ifj. Nagy Barnabás
Németh-Lakatos Krisztina 
& Németh Zsolt
Németh Viktória & Kis Csaba
Ana Nikolovski & Jovica Nikolovski
Pellei László & Dr. Vass Valéria
Mirijam Pirc & Marko Pirc
Pletser Györgyné & Pletser György
Pogácsás Eszter
Preszter-Lajtai Judit & Preszter-Lajtai Attila
Purgaj Mija & Markl Matić
Rády Antalné & Rády Antal
Stevan Repac & Jelena Guzina
Milica Samardžija
Miroslav Simović & Verica Simović
Sramkó Dezső & Fehér Judit
Szabó Dóra & Szabó Imre
Szállás Dorina
Szarka Sándor & Ozorai Magdolna
Szatmári Ágnes
Szeibert Lászlóné
Szépné Langer Ágnes & Szép Lajos
Szigeti Zsuzsanna
Dijana Tomc & Goran Tomc
Ljiljana Tomić & Boriša Tomić
Tatjana Tomović
Tóth Bálintné & Tóth Bálint
Tóth Dávid András
Vágnerné Hennel Tünde
Varga Csaba István
Veres János & Veres Gyöngyi Anna
Veselinka Vukić
Zwirn Gábor 
& Zwirnné Danyi Krisztina

NIVELI II.
Dr. Steiber Anita

Alekszejenkó Viktorné Dr. Simon 
Zsuzsanna & Alekszejenkó Viktor
Aleváné Utasi Zsanett & Aleva Ferenc
Bischofné Papp Éva & Bischof Csaba
Bittó Zoltán & Bende Viktória
Cseke András László & Daróczy Orsolya
Csontos Sándorné
Erika Davis & Henry Davis
Ana Djuriček & Jan Djuriček
Dr. Melanija Ilić & Bogdan Ilić
Dr. Keresztényi Albert
Dr. Kneisz Éva
Dudás Gábor
Franyó Anna
Géczi Viktor
Halmi Bence István
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Hasenfratz Rozália
Hircz Tamás
Matija Jagodin & Sandra Jagodin
Jónás Éva
Jónás Zsoltné
Sonja Jurović & Zlatko Jurović
Kardos Anikó
Kádas Krisztina
Kelényi Ferenc
Kirsner Erika
Komor Bettina
Kreicsik Ilona
Nela Makšić & Aleksandar Makšić
Dragana Marić
Németh Szelina
Vitomir Nešić & Suzana Radić
Novák László & Novák Lászlóné
Pauer Edit
Révészné Bezzegh Sarolta 
& Révész Sándor
Petra Smiljanić & Marko Smiljanić
Stevanović Slavica
Szabóné Török Krisztina & Szabó Antal
Tóthné Borza Eszter & Tóth Zsolt
Várady Judit
Jadranka Veličković 
& Bratislav Veličković
Boris Vlastelić & Nikica Vlastelić
Wind Ágnes
Predrag Živković & Svetlana Živković

Të KUALIFIKUARIT (05 – 08 2012.)



Frut i punës sonë 12 vjecare na ka mbushur me lumturi.  
Dihet që u takuam dhe mundëm të bisedonim me Rex-in, 
Greggun, Navazz Aidan, si dhe bashkpunëtorë të tjerë të 

firmës, të cilët ndanë dashurinë, kujdesin dhe njohuritë e tyre 
me më të sukseshmit. Gjatë takimit na u dha energji për punën 
e vitit të ardhshëm, që si nga pikpamja cilësore dhe sasiore ta 
përhapim në një rreth më të gjërë informacionin, duke ndihmuar 
kështu bashkpunëtorët që si shqiponjë të fluturojnë gjithnjë e 
më lart drejt fitoreve të reja. Tashmë që vitin e parë e kuptova se 
as edhe një sfidë nuk do të më pengojë që të mbetem besnike 
dhe e qëndrueshme në këtë biznes! E di se lejtmotivi i kësaj firme: 
„Pastër dhe thjeshtë” është vërtetuar në praktikë, dhe nuk mbetet 
një mbishkrim i thjeshtë i shkruar në logon e firmës. Mund të 
punosh bashkë me njerëz të mrekullueshëm, duke shpërndarë 
produkte të cilësisë të pabesueshme. ndërsa misioni yt që tu 
shkundësh pluhurin e endërrave, atyre, që kanë humbur shpresat 
nga vorbulla e përditëshme. 
Ndihmoji ata që ta ndjejnë edhe ata lirinë e Foreverit! 

Tregoju atyre:
Tregoju atyre rrugën për një mundësi jetese më të mirë – këto 
produkte.
Rrugën që të çon tek pavarësia materiale – ky është plani i 
marketingut.
Rrugën e justifikimit të vetvetes – vetbesim dhe siguri tek vetja 
gjatë punës.
Është falë energjisë të investuar në punën tonë, që jemi diamantë, 
dhe që tashmë për të 14-ën herë në një takim të madh, jemi 
të ftuar të kësaj firme që numeron më shumë se 9 milionë 
distributorë.
Është një ndjenjë e pabesueshme, të jesh pjesmarrës në një 
takim ndërkombtar me rreth 6000 vetë të ardhur nga 150 vende 
të botës, ku për 10 ditë shesh rreth vetes vetëm njerëz të gëzuar. 
Rezultantja është shumfishimi i energjisë pozitive, që të jep forcë, 
që çdo ditë të ambjentohesh lehtë me „justifikimet e kokforta” 

„Do, apo jo?”
Në qoftë se dikush nuk i kërkon produktet unë kam durim të pres. 
Herët a vonë do të ketë për to, ndërsa unë me unin tim i uroj atij 
„të piqet” edhe ai, të arrijë të kuptojë se nuk i lejohet të humbasë 
mundësinë e këtij biznesi!
Eci më tej! Në qoftë se ai i kërkon ato, unë kam energji tia 
përforcoj vendimin e tij, që ti përkushtohet punës të FLP. 
Në qoftë se dikur do të kisha refuzuar këtë mundësit, që sponsori 
dhe bashkshorti im më ofruan, jam e sigurtë se tashmë do të 
rrija atje para televizorit tim të vjetër, dhe do të shikoja emisionin 
„Discovery” për të njohur botën, planetin ku zhvillohet jeta ime. 
Do të mund vetëm të shikoja në TV njerzit dhe kulturat e tyre, 
bukuritë e botës dhe do të doja që ti njihja ato. 
Çdo distributor i firmës sonë, që punon për këtë, ka me vete 
qëndrueshmërinë dhe durimin, që edhe vetë ti njohi edhe 
personalisht, pikat më të bukura të botës. 
Gjatë punës time 15 vjeçare me FLP, kam qënë në më shumë se 
50 vende të botës. Pra ky është shpërblimi i energjisë të investuar 
dhe i rezultateve të arritura, për të cilat  tashmë një herë e kemi 
marrë në formën e bonusit. Cili është shpërblimi i zellit? Turne, 
akomodim i plotë në hotele lluksoze, në vendet ë veçanta, dhe e 
gjithë kjo falas!
Kjo do të thotë forcë e firmës sonë: të japin më shumë nga ç’do të 
prisnin prej teje. Në se do të ishe edhe ti atje, varet vetëm nga ti, 
ti je përgjegjës për të. E gjithë kjo bëhet realitet , në qoftë se ti jep 
më shumë nga vetja, se sa je gati të japësh në këtë moment. 
Ne që punojmë kështu, sivjet ishim atje në Las Vegas, në Silver 
Post Rally. Pikërisht 600 distributor nga e gjithë bota! 
Në Silver Rally ishin prezentë të gjithë ata, që i janë përveshur 
punës me gjithë unin e tyre, drejtuesit më të mirë të Foreverit, 
të cilët dashurinë, energjinë dhe sigurinë e tyre ia kanë kushtuar 
qind për qind FLP. Ishte një gjë të ishe në fushën manjetike të më 
të mirëve!
Morëm pjesë në një trainim , në të cilin thithëm forcën e „vrullit”, 
ku të zhveshur nga çdo dilemë, larguam frikën, na u rigjallëruan 

Silver PoSt rally 2012

Përshtypje nga 

Në vitin1999 plotësuam për herë të parë kushtet e 
kualifikimit, duke fituar të drejtën e pjesmarrjes si miq të 

firmës në ralin e madh ndërkombtar të Amerikës. 



ata parime orientuese, të cilat kemi ndjekur edhe ne, kur iu futëm 
me vrull, kur me distributorët tanë kemi marrë vendime largohet, 
ku sigurisht në mënyrë instiktive nga dita në ditë kemi tejkaluar 
vetveten.
Kjo është esenca e Silver Post Rally, jo thjeshtë vendi i zhvillimit. 
Faleminderit distributorëve zvicerianë, që na larguan 
paragjykimet, sipas të cilëve  e kanë patur të lehtë, mbasi e 
ardhura e tyre mesatare është 6 mijë franga zviceriane në muaj, 
dhe edhe sikur të mbeten pa punë, gjatë 2 viteve marrin po të 
njëjtën shumë, megjithse nuk punojnë. 
Faleminderit Diamantit nga Nigeria, që popullarizoi qënien 
menaxher Eagle,  dhe që në pjesmarrjen e menaxherëve Eagle 
ishte pjesmarrës me 15 menaxherë Eagle”. I ka mobilizuar 
bashkpunëtorët në një mënyrë të pabesueshme, shumë mësova 
prej tij, gjë që do ta praktikoj me vetë bashkpunëtorët e mij, që 
duan të zhvillohen, që duan një jetë më të mirë dhe të sigurojnë 
pozicionin Eagle. 
Faleminderit këshillave të distributorit indian, i cili me një bisedë 
të thjeshtë na tregoi se si dikush mund të bëhet drejtues dhe 
se si dikush mund të qëndrojë „forever”: „në qoftë se nuk ecën, 
kthehu tek fillimi, ashtu siç bën karroca”?! 
Dhe tha edhe një të vërtetë të thjeshtë çuditëse: „nga energjia që 
rrezaton prej teje dhe që mudn tua përcjellësh edhe të tjerëve 
varet edhe biznesi yt”.
Sipas distributorit brazilian, në qoftë se do të jesh Diamant, gjëja 
më e rëndësishme është mbajtja e lidhjeve me linjën e sipërme, 
të ruash miqësinë me sponsorit dhe me Diamantët. 
Kam nevojë për gjithshka, që m und ti ndihmojë ata, ndërsa 
në qoftë se dikush refuzon, në fakt më ndihmon , sepse me 
kompromisin e bërë me të gjej rrugën për tek ata që janë të 
hapur.  
Menaxherët që fitojnë mirë, që brënda mjedisit të tyre, që 
besojnë se janë të pasur dhe të lirë, shumë herë nuk e kuptojnë 
esencën e misionit të tyre dhe vështirë ose kurrë nuk e arrijnë 
lirinë e vërtetë. Me këto mendime i pasuroi pikpamjet e mia për 
lirinë.
Marcio Lucas: „ktheu mbrapsht tek baza dhe fillo të ndërtosh 
përsëri rrjetin, të kesh strategjinë dhe orientuesit e tu. Ndaje me 
këdo atë që ke përjetuar dhe futu me vrull me gjithë forcat e tua.”
Në fund të trainimit na foli Gregg Maughan. Na falnderoi 
për luajalitetin dhe në fund na uroi të jemi po aq mirënjohës 
sponsorve tanë, që mundëm të jemi në Forever, pastaj fjalën e tij 
e mbylli si vijon:

Kurrë të mos harrojmë vlerat tona. Mundësitë ti shikojmë 
pozitivisht. Në qoftë se ndeshim me problemi, të vëmë në lëvizje 
trurin: „Si mudn ta zgjidh?”, dhe pastaj ta zgjidhim me sukses, 
sepse suksesi nuk është opsion! Mos ji operator i jetës tënde, 
por figura kryesore! Ji krijues dhe që të pjell mendja. Zbulo 
„unin tënd” të vërtetë më të brëndshëm, sepse vetëm kështu 
gjithmonë mendon pozitivisht. Përkushtoja veten biznesit të 
Foreverit, premtoi vetes se mesazhin Forever do tia përcjellësh 
gjithë rrethit tënd, me këtë ndihmon gjithkënd. 
Duke përfunduar, Gregg Maughan me sytë të mbushur me lot, 
kërkoi ndjesë, që nuk mund të qëndrojë me ne deri në fund të 
Silver Post Rally, sepse nga 4 fëmijët e tij, më i madhi ka shkuar 
në një shkollë 1200 km larg dhe i duhej ta përcillte në aeroport. 
Si njeri, si burrë dhe si baba Greggu të magjeps, sa e do dhe sa e 
respekton familjen dhe si e ruan unitetin e saj. 
Është një ndjenjë e mrekullueshme kur shikon se çfarë njeriu 
qëndron në kry të familjes.
Sa herë që mendoj për takimet me Rex, Gregg, Navaz, Aidan dhe 
për mundësitë që u jepen distributorëve të botës ngazëllehem 
dhe falnderoj veten time, që nuk refuzova mundësitë e dhëna 
nga politika e biznesit dhe nga produktet e FLP. 
Falnderoj themeluesin dhe drejtuesit e firmës për mundësitë 
e biznesit më të mirë në botë. Falnderoj sponsorët e mij që më 
dhanë informacionin se në botë ekziston një mundësi, ku mund 
të jetojmë me shëndet, pa strese dhe me bonuse e cila varet 
plotësisht nga zelli, durimi dhe puna jonë. Falnderoj Árpin, Lacin, 
Aranká. Mikit keni qënë gjithmonë me ne, sa herë që kemi patur 
nevojë për ju. 
Faleminderit distributorëve të Serbisë, ju jeni më të mirët!
Në 15 vitet e shkuara keni luftuar me çdo pengesë dhe krizë, dhe 
keni vazhduar rrugën drejt suksesit.
Falnderoj distributorët e shumë vendeve të rajonit tonë. Jeni të 
mrekullueshëm, të ecim përpara me endërra dhe objektiva të 
çmuara!
Faleminderit drejtuesve të FLP të Hungarisë dhe rajonit për 
ndihmën logjistike të shpërndarë kudo. 
Falnderime grupit të diamantëve tanë, që janë me ne dhe e 
kanë kuptuar se FLP është mundësia më e madhe e biznesit në 
shekullin XXI. 
Ju duam shumë!

Veronika dhe Stevan Lomjanski
Diamant Menaxherë



Vendi i aktivitetit Super Rally ishte në Phoenix, në sallën jashtzakonisht të madhe të Convention Center, ku ishin të 
pranishëm me mijra përfaqësues nga shtete të panumërta. Gëzoheshin për sukseset e njëri tjetrit, sallën e përshkoi 
ndjenja e entuziazmit dhe e dashurisë. 

Në ditën e parë pas kualifikimeve, prezantuan produktet e reja të firmës, shpresoj në atë, që së shpejti edhe konsumatorët 
hungarez do ti kenë ato në duar.
Të nesërmen vizituam Zyrat  qendrore të FLP-s, më pas pjesë nga prodhimi i tabletave. Automatizimi ishte fantastik, mënyra 
se si produktet përfundonin në kuti.
Në ditën e fundit u ngjitën në skenë vendet pjesëmarrëse, ku secili mund të takohej me Rex Maughan-in.
Në 19 gusht, të dielën filloi Post Rally, me autobus drejt Las Vegas-it! Udhëtimin e ndërprenë me një program të këndshëm. 
Në këtë ditë në mbrëmje na çuan për darkë ku kishte edhe muzikë tek Mormon Lake Lodge. Këtu ju kujtoj, që - ndonëse 
nuk duket si diçka e madhe, po atje ku temperatura është 40 grad, atje ka domethënie të madhe – në autobus mendonin 
vazhdimisht për pije freskuese në sasi të pakufizuar.
Në ditën në vazhdim u bë realitet një nga ëndrrat e jetës time, arrita të shkoj në Grand Canyon! Më parë kisha vendosur 
në murin e ëndrrave një fotografi nga Grand Canyoni, dhe tani nga ëndërr u bë realitet. Është vështirë të flasësh për atë, 
ai duhet parë!
Në mbrëmje arritëm në Las Vegas, ku na sistemuan në një hotel fantastik, në Hotel Çezar. Për hotelin vetëm kaq do të 
thosha, që kishte 3398 dhoma, të pajisura me të gjitha komoditetet.
Edhe dita e martë përmbante çudira të ngjashme: shëtitje me anije në lumin Colorado. Në varkat e gomës që fluturonin me 
shpejtësi, uji që futej brenda na i freskonte këmbët për mrekulli. Si shenjë përkujdesje edhe këtu na ofruan gjithë të mirat, 
shëtitja u mbyll me një drekë të pasur. 
Në 22 gusht, të mërkurën u nisëm për Dallas me avion të posaçëm. Duke e ndërprerë rrugën zbritëm në McAllen dhe 
shëtitëm në plantacionet e aloe verës. Në mbrëmje arritëm në Dallas, në hotel.
Edhe dita e fundit ishte eksituese dhe plot aktivitete: Aloe Vera of America! Këtu përgatitet produkti kryesor i firmës Aloe 
Vera Gel, dhe që këtej produktet e vendosura nëpër palete nisen në më shumë se njëqind e pesëdhjet vende. Mbasdite 
vizituam Southfork Ranch-in, ku na argëtuan me një prezantim kuajsh, u futëm në ndërtesën – ku është përgatitur seriali 
Dallas – më pas një darkë e pasur mbylli programin.
Rex Maughan dhe grupi i tij gjatë gjithë kohës ishte me ne, dhe na ndihmuan në çdo gjë.
Erdhi dita e fundit, kur duhet të ndaheshim nga Dallasi dhe secili u nis drejt vendit të tij.
E dinja, por tani jam e bindur përfundimisht për atë, që jemi në vendin më të mirë të mundshëm. Kjo firmë e meriton, që 
t’ja çojmë lajmin tek të gjithë, sepse me këtë nuk forcojmë vetëm FLP-n, por mund të rregullojmë mënyrën e jetesës dhe 
sigurinë materiale të mijra njerëzve.
Falenderoj sponzorin tim, József Szabó, pa të cilin nuk mund të merrja pjesë në këto eksperienca.
Uroj, që sa më shumë të përjetojnë momente të ngjashme!

Dr. Gabriella Kassai 
menaxhere

Erdha nga Amerika – emblema 
e mjeshtërisë time është: FLP 
Një ëndërr mu bë realitet, munda të shoh personalisht në Amerikë madhështinë 
e FLP-s,  plantacionet tashmë të njohura mirë nga fotografitë, zyrën e Rex 
Maughan-it, Southfork Ranch-in dhe atë profesionalizëm, me të cilin prodhojnë 
dhe amballazhojnë produktet.



Periudha e kualifikimit merr fund më 31 Dhjetor 2012. Ajo që e bën më magjepsës 
dhe më ngacmues, është ajo që menaxherët mund të kualifikohen për pjesmarrje 
me shpenzimet e FLP. Për këtë duhet arritur minimumi 1500 CC, ose duhet kual-
ifikuar për bonusin Chairman’Bonus kudo në botë, nga 1 Janari deri 31 Dhjetor 
2012! Me kualifikimin fiton të drejtën e udhëtimit për një ose dy vetë për në Global 
Rally, pëfshi biletën e avionit, hotelin, ngrënien dhe pare xhepi. Për këtë duhet ar-
ritur çdo muaj 125 CC – ky është një objektiv që çdo menaxher mund ta plotësojë!

Qoftë I kualifikuar si menaxher, qoftë si një distributor që niset me endërra të mëd-
ha merr pjesë në të, sidoqoftë Global Rally ty të bën thirrje! Cakto në kalendarin 
tend si objektiv 21- 29 Prillin e 2013 të Global Rally-t, që të takohemi në parajsë!

Nga Super në 

        Pritet një rally akoma edhe më madhështor!



István Halmi dhe Rita Mikola Halminé 
(sponzor: Terézia Herman)

Për andej ku do të mbrrish, nuk ka rrugë më të shkurtër.

Anikó Kardos 
(sponzor: Edit Móricz)

“Të qeshësh shumë dhe shumë 
herëherë; të fitosh respektin e njerzve 
inteligjentë, afrimin e fëmijve; të 
pranosh kritikën e sinqertë dhe të 
flakësh tradhëtinë e miqve të rremë; të 
marrosesh pas të bukurës, të zbulosh 
tek të tjerët të mirën; të përmirësosh pak 
botën – me një fëmij të shëndetshëm, 
me një copë kopësht, apo me atë që 
të mund të jetosh duke qëndruar në 
këmbë; të mund të dish që të paktën një 
dikush të marrë frymë më lirshëm, sepse 
ishe ti. Kjo është lumturia dhe suksesi.”
(Ralph Waldo Emerson)

Erika Davis dhe Henry Davis 
(sponzor: Aranka Vágási dhe András Kovács)

Çelësi i suksesit tonë Aranka dhe Sapa, gjithmonë vetëm na nxisin, 
gjithmonë vetëm për ne, që të firojmë sa më parë. Boti, zana 
e vogël, gazmore, me buzëqeshjen e saj fluturon dhe na shtyn 
përpara për nivelin e soaringut në të ardhmen!

             NIvElIN E DIAMANt-zAfIR MENAxHERIt E ARRItëN

            NIvElINE SENIoR MENAxHERIt E ARRItëN

             NIvElIN E MENAxHERIt E ARRItëN

Dr. Albert Keresztényi  
(sponzor: Ildikó Porzsolt)

Per aspera ad astra – Në beteja 
deri te yjet. FLP = Lart Mund  të 
Shkosh në Parajsë!

Milica Cvetković 
(sponzor: Predrag Zivkovic & Svetlana Zivkovic)

Ji shqiponjë, fluturo lart dhe me Foreverin bëj realitet 
endërrat e tua!

Milan Komatović dhe vesna Komatović 
(sponzor: Milica Cvetković)

Ata që mendonin se ishte e vështirë të bëheshin të sukseshëm, 
kishin të drejtë. Ata që mendonin ndryshe u bënë të sukseshëm.

Bence István Halmi  
(sponzor: stván Halmi dhe Rita Mikola Halminé)

Jeta është shumë e shkurtër, sa ta lësh të jetë 
mesatare!

vitomir Nešić dhe Suzana Radić  
(sponzor: Milan dhe Vesna Komatović)
Nuk ka nevojë për më shumë mund që në jetën 
tonë të synojmë për lartësi, të kërkojmë bollëkun dhe 
zhvillimin, se sa ajo që të pranojmë hallet dhe varfërinë. 
Ne zgjodhëm të parën. 

zsoltné Jónás 
(sponzor: Anikó Kardos)
Kam një endërr timen që e kam ideuar 
me skuadrën time. Së bashku për këdo, 
gjithkush për një, deri në fund në rrugën 
e suksesit.

Judit várady  
(sponzor: Erika Davis dhe Henry Davis )
Kërko dhe përkushtoju; trokit dhe dyert do të 
hapen para teje! Gjithkujt i duhet të trokas tek 
vetja, sepse gjithkujt i duhet të kalojë një derë 
tjetër. Gjithkush si person!



BASHKË NË RRUGËN E SUKSESIT

      NIvElIN E ASSIStANt 
      MANAgER-It E ARRItëN

Bara Imréné & Bara Imre
Cseke András László 
& Daróczy Orsolya
Dánku Mihály & Dánku Ilona
Dr. Kolonics Judit
Dr. Váradi Noémi
Dudás Józsefné
Géczi Viktor
Deško Jelić
Komor Bettina
Kreicsik-Csordás Tünde
Németh Viktória & Kis Csaba
Pintér Aladárné
Pintér Attila
Presenszki Petra
Rády Antalné & Rády Antal
Szilágyi Tibor
Milica Živić
Miodrag Živić & Gordana Živić

       NIvElIN E SupERvISoR-It 
        E ARRItëN
 
Vukadin Aćimović
Almási Gergely

Badics Árpád
Žaklina Bajić & Ilija Krčmar
Bajkánné Vitéz Krisztina 
& Bajkán Zolt
Bernáth Roland
Gregor Bizjak
Verica Blagojev & Milorad Blagojev
Borné Lendvai Irén
Natasa Bučan & Egidij Bučan
Csepeliné Szathmáry Ida 
& Csepeli Ferenc
Csonka Attiláné
Czecze Éva
Czirják Józsefné
Dr. Jovan Makšić & Zorica Makšić
Dr. Margitai Györgyi 
& Dr. Csabay László
Dr. Steiber Anita
Dr. Varga Ferenc 
& Dr. Vargáné Bella Szilvia
Engler Zsófia
Engler Mihály János
Englert Zsoltné & Englert Zsolt
Jelena Erić
Fagyal Ernő Gábor
Fancsalszky Nóra
Farkas Margit
Filep István
Georg Tibor & Georg Tímea Mária

Grádl Krisztián & Grádl Csilla
Gulyás Judit
Ružica Jocić
Jónás Cintia Klaudia
Jószai Sándor 
& Jószainé Balassa Ildikó
Kalászné Margittai Adrien
Katona Edit & Tar Gábor
Kolmann Gyorgy & Kolmann Barbara
Komorné Cser Zsuzsanna 
& Komor László
Kubisch Tímea
Kufcsák Gergely
Labanczné Rajki Zsuzsanna
Lendvai Adina & Lendvai Zoltán
Leskó Balázs
Zoran Luković & Ljiljana Luković
Petar Medić
Rosa Miljković
Kristina Mišić
Mirjana Mitrović & Branislav Mitrović
Nagy Brigitta
Nagy Imréné
Nagyné Rindt Tünde 
& Ifj. Nagy Barnabás
Ana Nikolovski & Jovica Nikolovski
Pellei László & Dr. Vass Valéria
Pogácsás Eszter
Pokorni Gabriella & Mészáros Gábor

Preszter-Lajtai Judit 
& Preszter-Lajtai Attila
Brane Rakić & Slavica Rakić
Stevan Repac & Jelena Guzina
Dorijana Rupenović
Milica Samardžija
Miroslav Simović & Verica Simović
Sramkó Dezső & Fehér Judit
Szállás Dorina
Szabó Istvánné
Szabó Dóra & Szabó Imre
Szalai Ákos
Szarka Sándor & Ozorai Magdolna
Szatmári Ágnes
Szeibert Lászlóné
Szigeti Zsuzsanna
Tihanyi Ferenc Róbert 
& Bogdan Mónika
Tomaj Attila & Tomajné Kolonyi Edit
Dijana Tomc & Goran Tomc
Tomori István
Alsia Topić & Ante Topić
Tóth Bálintné & Tóth Bálint
Tóth Dávid András
Vágnerné Hennel Tünde
Varga Csaba István
Veres János & Veres Gyöngyi Anna
Zwirn Gábor 
& Zwirnné Danyi Krisztina

NIvElI 1.
Jožica Arbeiter & Dr. Miran Arbeiter
Becz Zoltán 
& Kenesei Zsuzsanna Viktória
Bruckner András & Dr. Samu Terézia
Marija Buruš & Boško Buruš
Davis Erika & Davis Henry
Dr. Dósa Nikolett
Éliás Tibor
Olivia Gajdo
Gecse Andrea
Gombás Csilla Anita & Gombás Attila
Gyurik Erzsébet & Sándor József
Hajcsik Tünde & Láng András
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Rinalda Iskra & Lučano Iskra
Dragana Janović & Miloš Janović
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Sonja Jurović & Zlatko Jurović
Kis-Jakab Árpád 
& Kis-Jakabné Tóth Ibolya

Dr. Keresztényi Albert
Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida
Klaj Ágnes
Jadranka Kraljić-Pavletić 
& Nenad Pavletić
Kúthi Szilárd
Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
Lipp Szilvia & Molnár Mihály
Dr. Molnár László 
& Dr. Molnár-Stantić Branka
Muladi Annamária
Nagy Andrea
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Vaselije Njegovanović
Dr. Pavkovics Mária
Dr. Marija Ratković
Dr. Rokonay Adrienne 
& Dr. Bánhegyi Péter
Sebők Judit
Senk Hajnalka
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin
& Dr. Seres Endre
Tihomir Stilin & Maja Stilin

Sulyok László 
& Sulyokné Kökény Tünde
Dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor
Dr. Szénai László 
& Dr. Szénainé Kovács Gabriella
Szőllősi Cecília
Tanács Erika
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Varga Géza 
& Vargáné Dr. Juronics Ilona
Varga Józsefné
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor
Jozefa Zore
Zsidai Renáta

NIvElI 2.
Haim Józsefné & Haim József
Kása István & Kása Istvánné
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Orosházi Diána
Siklósné Dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán
Tihomir Stilin & Maja Stilin

Utasi István & Utasi Anita

NIvElI 3.
Berkics Miklós
Tomislav Brumec 
& Andreja Brumec
Budai Tamás 
& Budai-Schwarcz Éva
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Halmi István 
& Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt 
& Leveleki Anita
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Szabó József
Tóth Sándor & Vanya Edina
Vágási Aranka 
& Kovács András
Varga Róbert 
& Varga-Hortobágyi Tímea

fItuESIt E pRogRAMIt MotIvuES të BlERJES  Së MAKINëS

gábor Dudás 
(sponzor: János Tóth)
„FLP nuk flet thjeshtë për para, por për 
një gjë të tillë në të cilën UNË besoj, se 
nuk është gjë tjetër veçse për të mirën 
e shokëve të mi dhe e bërë në interes 
të lehtësimit të jetës së tyre. Ti mësosh 
ata që të marrin përsëri në duart e tyre 
drejtimin e jetës së tyre dhe si zgjidhje tu 
rekomandosh lirinë!” 

Éva Jónás
(sponzor: József Andriska )
“Në qoftë se do të kesh sukses, 
puna është shumë e thjeshtë. 
Kuptoje atë që bën! Duaje atë 
që bën! Dhe beso në atë që 
bën! Po, kaq e thjeshtë është.” 
(Will Rogers)

Matija Jagodin 
& Sandra Jagodin 
(sponzor: Albert Keresztényi)
Me frymëzimin tonë, me një 
skuadër të mirë dhe me ndihmën 
e sponsorit tonë Dr Albert 
Keresztényi. krijuam sipërmarrjen 
tonë! Po ecim drejt objektivit 
tjetër! 



Të kualifikuariT 08. 2012. 

08. 2012. Dhjetë Distributorët më të suksesshëm në bazë të pikëve personale Dhe të non-menaxherit

hungaria
1.  Erika Davis & henry Davis
2.  nagy andrea  
3.  kardos anikó  
4.  jónás zsoltné  
5.  halmi istván  & halminé mikola rita
6.  mázás józsef  
7.  várady judit  
8.  tóth jános  
9.  heinbach józsef  & Dr. nika erzsébet
10.  kobza rita zita & kormos Gábor

 krOaCia
1.  Jadranka kraljić-Pavletić & nenad Pavletić

SErbia 
1.  Dragana Janović  & Miloš Janović
2.  Predrag Živković  & Svetlana Živković
3.  Vitormir nešić   & Suzana radić

erika Davis & henry Davis
nagy andrea 
kardos anikó 
Dragana janović & miloš janović
jónás zsoltné 
halmi istván &
halminé mikola rita
mázás józsef 
Éliás tibor 
várady judit 
tóth jános 
Dudás Gábor 
meggyesi imre & meggyesiné kántor tamara
jadranka kraljić-pavletić & nenad pavletić
Csuka György & Dr. bagoly ibolya
heinbach józsef & Dr. nika erzsébet    
predrag Živković & svetlana Živković

varga Géza & vargáné Dr. juronics ilona
varga józsefné 
Dr. seresné Dr. pirkhoffer katalin 
& Dr. seres endre
kobza rita zita & kormos Gábor
rajnai Éva & Grausz andrás
senk hajnalka
Dr. keresztényi albert
tanács Ferenc & tanács Ferencné
vitomir nešić & suzana radić 
stevan lomjanski & veronika lomjanski
halmi bence istván 
tóth tamás & bostyai emília
váradi Éva 
Dr. szénai lászló & Dr. szénainé kovács Gabriella
szolnoki mónika 
zachár-szűcs izabella & zachár zsolt



Viti 2012 është viti i ndryshimit! Edhe në jetën tonë personale mundëm të përjetojmë atë transformim të 
madh, që solli ky vit për ne. Për shembull mesazhi i presidentit tone Rex Maughan është: drejt globalizimit – 
going global! Apo Global Rally, që organizohet në Hawaii, është krijim i unitetit. Së bashku nga çdo skaj i botës. 
Është i njëjti mentalitet, filozofi, natyrë shpirtërore. Të ndihmosh të tjerët është virtyti më i bukur! Është kjo, 
ajo që na lidh ne, pamvarësisht se ku jetojmë. 
Erdhi koha, që duke ndjekur këtë vision të ngrihet në një nivel më të lartë sistemi ynë i mësimit. Kjo falë mar-
rëveshjes së atyre dy personave, të cilët i drejton ai qëllim, që rajoni ynë të zërë vendin e merituar. Drejtori 
i përgjithshëm Dr Sándor Milesz dhe Miklós Berkics menaxheri jonë diamant organizuan trajnimin e pare të 
përbashkët në 8-9 shtator në Jakabszállás. Ishte një nder i jashtzakonshëm për ne, që mundëm të ishim dre-
jtuese të një programi kaq serioz!
Përgatitëm surprise, për të cilën askush nuk dinte gjë. Shpërndamë zarfe midis menaxherëve drejtues, në të 
cilat gjetën copa enigmash. Secili vendosi copat e veta, dhe u formua pamja. I AM, YOU ARE, WE ARE FOREV-
ER! Unë jam, ti je dhe ne jemi FOREVER-I! Me këtë deshëm të tregonim atë, që secili është pjesë e të tërës, por 
vetëm së bashku mund të krijojmë madhështinë. Lektorët me historitë e tyre na dhanë shembull, na forcuan 
dhe na mësuan ne. Ishte e madhërishme të shikoje, se në çfarë uniteti jemi: duke filluar nga drejtuesit të gjithë u 
mblodhën në sallë! Sjellja nga Deti i Karaibeve në Hungari i Diamant menaxherit Jan Mary Lurelt, ishte rezultat 
i një pune të organizuar dy vjeçare, i cili me personalitetin dhe leksionin e tij të apasionuar na magjepsi. Mesazhi 
më i rëndësishëm për ne ishte: njih vetveten, ji vetvetja dhe zhvillo personalitetin. Vetëm atëhere mund të jesh i 
suksesshëm, nëse je i qartë me fuqinë tënde dhe të dish edhe ta përdorësh atë. Prej teje do vërshojë një zjarr 
i tillë, që do të lëvizë 1400 vetë si një të vetëm. Mysafiri tjetër i huaj ishte Ewald Rauschgott, zafir menaxheri 
nga Austria, distributori numër një në bazë të pikëve non-menaxher, që na mësoi me shembuj të marrë nga 
jeta e tij personale. Ai e formuloi në mënyrë të tillë, që në bazë të temperamentit dhe ndjenjave e ndjen veten 
më shumë hungarez se austriak! Leksioni i tij ishte mbyllje e denjë e dy ditëve. Ishte prekëse të shihje nga ana 
e lektorëve të huaj respektin dhe dashurinë, që tregonin për drejtorin tonë të përgjithshëm, Dr. Sándor Milesz. 
Edhe ata e shikojnë atë punë mbinjerëzore, me të cilën drejton rajonin në mënyrë profesionale. Të gjithë u 
mbushën me krenari. Të gjithë e thanë, se sa krenarë ishin për Miklós Berkicsin, sepse e gjithë bota mëson dhe 
përdor materiale prej tij. Ne e kemi atë këtu, dhe punon pa u lodhur, që në çdo rrethanë të dhënë të gjendet 
në punët tona. Trajnimi i radhës në Jakabszállás do të jetë në 3-4 nëntor.Të jesh atje patjetër me bashkpuntorët 
e tu, mëso dhe zhvillohu! Madhësin e grupit tënd e tregon numri i pjesëmarrësve në trajnim, pra preokupohu, 
që të merrni pjesë me një numër sa më të madh!
Në 2013-ën programet e përbashkëta dy ditore do të mbahen në sallën Syma. Vetëm sa për parathënie, që nën 
presidenti për Europën Aidan O’Hare do vij për të hapur takimin dhe Brian Tracy do na mësojë bashkë me 
distributorët e tjerë diamantë! Asnjë sistem MLM nuk di të siguroi për bashkëpuntorët e tij një trajnim të një 
niveli të tillë të lartë! Ju urojmë të gjithëve, shëndet, lumturi dhe muaj të pasur më vlera pikësh!
            
                      Erika Tanács            Tünde Hajcsik 
                   Senior menaxhere   Senior Eagle menaxhere

Bashkë, në unitet 
„Forcën e një grupi e përcakton cilësia e miqësis mes njerëzve që ndodhen brenda tij!”
                                                                                                                                       sokrati



Si do ta quaje programin nxitës më bujar 
dhe që dhuron më shumë?

Prej shumë vitesh Profit Sharing është tashmë pjesë e kulturës së 
Forever-it, dhe gjatë këtyre viteve ky emër u bë sinonim i çeqeve të 
mëdha, entuziazmit dhe bujarisë së paparë. Për qindra distributor 
të papërtuar, të ngjashëm me ty, u bë mjet i vlerësimit vjetor, por 
me qënë se kishte kufizime gjeografike, bëmë ndryshime, që të 
jetë më mirë për ju.

Me ndihmën tuaj përmirësuam programin, mposhtëm vështirësit 
dhe u bëmë globalë, lindi Profit Sharing 2.0. Duhet të dini, që kush-
tet themelore të promocionit nuk ndryshuan, por natyrisht men-
duam për atë, që programi ka nevojë për emër të ri. Pyetëm veten:

Si do ta quaje atë program, në të cilin çdo vit shpërndahen 
20,000,000 USD, krahas bonuseve mujore?

Si do ta quaje atë program, i cili është i hapur për të gjithë pa 
paragjykime, dhe shpërblen punën e jashtzakonshme, lojalitetin 
dhe pasionin?

Si do ta quaje atë program, që është i ndershëm, garant, i drejtë 
dhe ndryshon jetët në një drejtim të mirë?

Pyet cilindo distributor, po të njëjtin mesazh do të dëgjosh përsëri e 
përsëri: „Faleminderit Rex, bujaria jote ndryshoi jetën time!”

Rex Maughan prej 20 vjetësh ndan suksesin e firmës me mijra e 
mijra distibutorë, me ata, që janë si Ty.

Rex ka ndarë tashmë çeqe të Profit Sharing me vleftën e mbi 
200,000,000 dollarëve, dhe ka në plan, që të ndajë më shumë në 
të ardhmen.

Kur menduam për emërtimin e ri të këtij stimuli të madh, na erdhën 
ndër mend të gjitha këto, dhe gjithmonë arrinim po atje: Rex. Ai e 
ndërtoi këtë firmë me ëndrrat, besimin dhe bujarinë e tij, me mijra 
njerëzve u krijoi mundësinë, që ai të ngrejë masën e bujarisë në 
punën tonë. Nëse bëhet fjalë për emërtim, çfarë mund të jetë më 
mirë se: Chairman’s Bonus?

Natyrshëm



SEMINAR I HAPUR ME DIAMANTËT

16-17 SHkURT 2013, BUDAPEST, SyMA CSARNok

Dr SánDor MileSz 
Drejtor i Përgjithshëm

GiDófalvi attila 
GiDófalvi Kati
Diamant Menaxherë

aiDan o’Hare 
Zv. president për Europën

BerKicS MiKlóS 
Diamant Menaxher

Brian tracy 
Autor, trainues 

e konsulent

loMjanSKi veroniKa
loMjanSKi Stevan

Diamant Menaxherë

Çmimi biletave 10.000 Ft/2 ditë, mund të blihen paraprakisht në magazinat e FLP
Vendi aktivitetit:: Syma Csarnok 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Bëhuni PjESMArrëS të këtij trAiniMi që të MBuSh ME EnErGji, MotiViM DhE DijE!





Nga kush dëgjuat për herë të parë për FLP-n?
Sonja:  Kjo ka ndodhur para dymbëdhjet vjetësh. Ishim përpara një udhëkryqi. Të dy 
mbetëm pa punë, dhe ishim të shtrënguar nga borxhet që mbetën nga sipërmarrja jonë. E 
dinim, që duhej një çudi reale, që mund të na nxirte nga kjo e keqe. Dhe e di, se çfarë ishte 
interesante? As na shkonte nëpër mend që të punonim në ndonjë firmë për rrogë. Kishim 
nevojë për më shumë para se aq. Dhe siç është zakon të thuhet, kur mbyllet dera, hapet dri-
tarja. Mundësit janë përreth, vetëm duhet ti shohim ato. Dhe kjo mundësi erdhi në dorën 
e mikut tonë të athershëm, Tihomir Stilin. Vetëm ashtu, vendosi para meje, pranë një pune 
tjetër, një letër dhe më tha: „Lexoje edhe këtë”.

Zlatko: Sa iku Tihomiri, Sonja e lexoi se çfarë përmbante. Ajo tha: „Sikur vetëm gjysma të 
jetë e vërtetë, e asaj çfarë shkruajn, kjo është punë e mrekullueshme. Duhet ta provojmë!” 
Dhe ashtu siç e dëgjoj unë gruan, ç’mund të bëja tjetër? Fillova të punoj.

Kush i mbante mësimet e para? 
Sonja:  Më të shumtat i mësuam nga dr. Albert Keresztényi. Mbajti trajnime të mëtejshme, 
kurse, na çoi në Hungari, ftoi sponsorët e linjës sipër.

Zlatko: Dhe çfarë është më e rëndësishmja, na dha edhe numrin e telefonit, që ta marrim, 
për çdo pyetje që mund të kemi. Dhe e shfrytëzova shumë këtë mundësi – pati rast që e 
kërkoja edhe dhjetë – njëzet herë në ditë. Çuditem si nuk e ndroi numrin e telefonit.

Si funksiononte atëhere FLP-ja në Kroaci? 
Sonja:  Nuk ishte e thjeshtë! Nuk kishte mundësi për porosi me telefon, as transport malli, 
as internet. Nëse kishim nevojë për mall, uleshim në makinë dhe niseshim drejt Zagrebit. 
Na kanë ndihmuar shumë sponsorët tanë Maja dhe Tihomir Stilin. Çdo të mërkurë – qoftë 
ditë me diell me 30 gradë, qoftë borë me akull – e dinim që mallin do ta merrnim. I falen-
derojmë ata për këtë. Ndërsa për informacionin aktual përgjegjës ishte Alberti. Vazhdimisht 
udhëtonte midis Budapestit dhe Rijekës që të sillte njohuritë më të reja. Ishim të mbushur 
plotë forcë vullneti, entuziazëm, punonim me kënaqësi, asgjë nuk bënim me vështirësi.

Zlatko: Pati ndonjëherë kohë të vështira, por në të njëjtën kohë jam edhe krenar, që 
mundëm të jemi dëshmitarë që nga fillimi i rritjes së përditëshme, sepse ishim mes të parëve, 
që nisën këtë biznes në Kroaci. Falenderoj sponsorët e mi për ndihmën dhe përkrahjen, si 
dhe ndihmën e marrë nga zyra kroate dhe drejtuesi i saj, dr. László Molnár. Që në shijen e 
parë e ndjeva atë, që i përkasim një firme.

Kroaci. Kur iKim në vendbanim të qetë, pa zhurma, të duKet, siKur 
Koha nuK lëviz. vendalinjtë e paKët dhe ata që do të intervistojmë 
sot i gjejmë në Kafenenë milenium. ndoshta çuditen, se si diKush, 
që jeton në një vendbanim Kaq të vogël, është i aftë për punë Kaq të 
mëdha. sonja dhe zlatKo janë provë për atë, që është e mundshme. me 
punë dhe me vendosmëri mund të arrihet çdo gjë. si? për Këtë do na 
tregojnë.

sponzor:  Tihomir dhe Maja Stilin
linja e sipërme:  Dr. Albert Keresytenyi, Ildikó Porzsolt, Réka Porzsolt Ágnes Krizsó, József Szabó

Për ne Përralla më e bukur                    
             është Forever-i               

Sonja dhe Zlatko jurović   soaring menaxherë, 

anëtarë të President’s Club



Me çfarë metodash i gjetët bashkpuntorët e rinjë? 
Sonja: Gjithmonë me kontakt të drejtpërdrejtë. Për bashkpuntorët 
e rinjë përgjigjet Zlatko. Është shumë komunikues dhe njeh shumë 
njerëz. Kur shëtisim në shëtitore, çdo person i dytë do ta përshëndesi 
atë. Është shumë motivues, rezulton me një forcë thithëse të 
brendëshme jashtzakonisht  pozitive, me të cilën ngre interesin e 
njerëzve. Pastaj është më kollaj, kur mbetemi përballë njëri-tjetrit 
dhe i ofrojmë mundësin e biznesit. Nga ky moment vendimi varet 
prej tyre. Por sot nuk merremi me atë, që dikush e pranon apo jo 
punën. Ecim më tej! Gjithmonë ka njerëz që duan më shumë, ne ata 
kërkojmë.

Zlatko: Puna duhet të jetë argëtim dhe duhet shijuar, nuk duhet 
ndjerë detyrim apo barrë. Nëse do ta jetosh ashtu, nuk do të jesh i 
suksesshëm.

Në çfarë mënyre ju ndihmon larmia e produkteve? 
Sonja: Ne „u ritëm” me produktet. Biznesin tonë e ndërtuam me 
ndihmën e produkteve, në të vërtetë ne kemi problem, që të heqim 
nga koka produktet dhe të përqëndrohemi te puna. Unë ja dola 
mbanë, dhe po mundohem që edhe bashkpuntorët e mi ti edukoj 
nga shitësa në ndërtues rrjeti. Ndërsa Zlatko është tregëtar në gjak, 
për atë kjo ecën me vështirësi.

Zlatko: Produktet për mua përfaqësojnë mjetin, të cilin edhe e  
përdor me shumicë. Flp-ja prandaj paguan, dhe nëpërmjet saj bën të 
mundur arritjen e ëndrrave të mia.

Për cilat rezultate jeni më krenarë? 
Sonja: Për vitet në Forever jemi krenarë. E duam punën, e duam 
Forever-in. Atëhere jam më e lumtur, kur shikoj, që dikush nga 
linja jonë e lidh jetën me Forever-in, kur bëhet supervizor, më pas 
menaxher, pastaj do të marri bonusin e parë të „vërtet”. Jam krenare 
për të gjithë menaxherët, bashkpuntorët dhe nuk ka rëndësi fare se në 
cilin nivel janë. E rëndësishme është që janë këtu, përparojnë bashkë 
me ne dhe janë të kënaqur.

Zlatko: Për mua më i rëndësishëm është fakti, që munda të njihem 
me Forever-in. Pothuaj sëmurem, nëse nuk mund të punoj. Sonja 
shpesh nevrikoset me mua – „përse nuk di të paktën të rish në shtëpi 
të dielën”? Por unë i tillë jam.

Cilat janë momentet e paharruara? 

Sonja: Sigurisht të gjitha kualifikimet. Dhe takimi me Rex-in. Besova 
që nuk do të kisha rast ta njihja,që ai për mua është i paarritshëm. Por 
në fund pata nderin, që ai personalisht të më jepte shiritin e senior-it. 
Por të paharueshme janë udhëtimet, trajnimet e mëtejshme, njohja 
me më të suksesshmit, të cilët mbetën më tej njerëz të thjeshtë.

Zlatko: Për mua  më e paharuar mbetet një Ditë Suksesi e Budapestit, 
kur ishim në fillimet e punës. Një efekt të madh pati për mua historia 
e jetës së zotit Varga, sepse sikur dëgjoja përsëri historinë time. Kjo 
ishte diçka e tillë, të cilën nuk do ta harojë kurrë.

A lindën pengesa?
Sonja: Kjo punë kur të çon lart, e kur të çon poshtë. N.q.s. punon me 
njerëz, duhet të përgatitesh për gjithshka. Edhe ne u gjendëm në një 
situatë të tillë, kur u duk, sikur biznesi mbeti në një vend, që askujt 
nuk dimë t’ja ofrojmë këtë mundësi biznesi. Pastaj pati edhe ashtu, 
që dikush, të cilin e trajtuam si antar familje dhe e ndihmuam me të 
gjitha mjetet në punën e tij, na la në baltë. Por jeta shkon më tej dhe 
duhen kujtuar vetëm gjërat e bukura. 

Zlatko: Këto situata mua më vënë në provë, sepse jam tip i ndjeshëm, lidhim 
pas njerëzve. Por e kam më kollaj të njoh, se tek kush mund të besoj.

A ka ndodhur ndonjëherë, që keni dashur të dorëzoheni? 
Sonja: Po, dhe jo një herë! Por gjithmonë na ka shpëtuar ajo, që 
kemi qënë bashkë. Nuk ka ndodhur kurrë, që që të dy të kemi qënë 
njëherësh pa dëshirë.Pikërisht prandaj funksionojmë kaq mirë!

Ku ndryshuat në vite?
Sonja: Deshëm- nuk deshëm, duhet të ndryshonim. Mua më pëlqen 
shumë të mësoj, të trajnohem më tej. Lexoj shumë, ikim në kurse, 
leksione, dhe bashkë me to ndryshon edhe qëndrimi e mendimi.

Zlatko: Bashkpunimi i ngushtë me sponsorin e më sipërm, Ágnes 
Krizsó, shënoi një pikë të madhe kthimi në punën tonë. Na mësoi, se 
si të mos jemi egoistë, se si të bëhemi njerëz më të mirë.

Sipas jush kush mund të jetë i suksesshëm në këtë biznes? 
Sonja: Vetëm ai, që është me të vërtetë Njeri, dhe që i pranon njerëzit 
ashtu siç janë. Duhet të respektojmë sponsorët, bashkpuntorët, t’ju 
tregojmë gabimet – por nuk duhet të ndryshojmë asnjeri, n.q.s. ai 
vetë nuk do. Sa më shpejtë ta kuptojmë këtë, aq më e lehtë bëhet 
puna jonë.



Në çfarë ndryshoi jeta juaj, që nga koha që jeni në Forever? 
Sonja: Gjithmonë kemi ditur të fitojmë para, por edhe ti shpenzojmë 
ato. Për mua jo sasia e parave tregon masën e suksesit. Sigurisht, 
edhe ajo është një kusht i rëndësishëm. Por ajo që dua të ngre 
gjithmonë, është  ajo mirëqënia, që është shumë më e mirë, nga ajo 
që kemi pasur më parë. Tani jemi të lirë, jemi zotër të kohës, ju a 
përkushtojmë atyre, për të cilët mendojmë, që e meritojnë familjen 
tonë. Në mëngjes zgjohemi, pasi jemi ngopur me gjumë, nuk e 
shikojmë orën. Kafen e zien ai që ngrihet më herët, pastaj ulemi dhe 
e shijojmë. Pimë kafen, bashkbisedojmë, planifikojmë – pa stres dhe 
tension. 

Zlatko: Periudhën para Forever-it as nuk do ta quaja jetë – ishte plotë 
punë, tension dhe stres. Për ne Forever-i është prralla më e bukur.

Për momentin çfarë ju motivon?
Sonja: Dëshiroj t’ju sigurojë të ardhmen fëmijve si edhe nipërve. 
Që të mos kenë probleme jetese nga ana ekonomike. Por edhe unë 
dëshiroj të jetoj edhe për shumë kohë, pa qënë nevoja të mendoj për 
pensionin, apo për çmimin e korentit dhe të benzinës. Dëshiroj të 
udhëtoj shumë, të drejtoj një makinë të bukur, të shkoj në hotele të 
shtrenjta… Ndërsa këtë mund ta sigurojë vetëm FLP-ja.

Zlatko: Duke parë tre diamantët e rajonit tonë dhe stilin e jetës së 
tyre, e ndjej që edhe unë duhet të kem pjesë aty, dhe ky është një 
motiv i madh.

Çfarë mësuat gjatë ndërtimit të rrjetit? 
Zlatko: Ndoshta më e rëndësishmja është kjo: njerëzit nuk të ndjekin 
për atë se çfarë thua, por për veprimin që bën.

Kush janë planet dhe qëllimet për këtë vit dhe atë në vazhdim? 
Sonja: Shpeshherë kemi dëgjuar nga më të suksesshmit e rajonit: Rex-i 
vetëm atëhere është i gatshëm të japi shumë, nëse ne jemi të përgatitur 
për ta pranuar atë. Vendosëm, që të pranojmë gjithshka që na ofron. 
Po provojmë të sigurojmë çekun e parë Profit Sharing në Kroaci, për 
të shkuar në Hawaii, dhe sigurisht për të realizuar nivele të reja.

Zlatko: Më kujtohen mirë fjalët e dr. Sándor Milesz: „nuk mjafton të 
jesh i mirë, sepse atëhere je i zakonshëm. Duhet të shndrohesh në më 
të mirin”. Albreti më premtoi të më blej cigaren më të shtrenjtë, që 
pastaj ta pijmë së bashku në Hawaii. Përsa i përket vitit që vjen, jam i 
sigurt, që do të jemi safirok.

Dhe duke u nisur nga këndvështrimi i vendit tuaj çfarë llogarisni për 
vitin e ardhshëm? 
Sonja: Vetëm tani „i kuptoj” njerëzit e përgatitur për rezultate të mëdha, 
në rajonin tonë do të dëgjojnë akoma për ne!

Zlatko: Në takimin e menaxherëve i bëmë një premtim zotit Milesz, dhe 
besoj, që edhe do ta realizojmë atë. Premtuam që Kroacia do ketë 15% 
ngritje në vitin e ri.

Çfarë mesazhi do t’ju jepnit atyre, që fillojnë tani ndërtimin e rrjetit? 
Sonja: Të gjithë do ti këshilloja, që të dëgjojnë sponsorin e tyre, të 
punojnë sipas këshillave të tij. Për mua është e pabesueshme, që secili, 
kush fillon në këtë punë, beson, se ai merr vesh më mirë nga ne të tjerët. 
Pastaj kur nuk vijnë rezultatet, çuditen, por vazhdojnë më tej të mos na 
dëgjojnë. Njerëz, kjo është punë, e cila ka rregulla, të cilat duhen mësuar 
dhe respektuar, nëse do të jesh i suksesshëm!
Zlatko: Të marrin pjesë në të gjitha kurset, takimet, të jenë të 
vëmendshëm, të ndjekin njerëzit më të suksesshëm të rajonit, dhe 
kështu do kuptojnë edhe vetë recetën e suksesit.

Së fundi tregoni për atë, që e quani më të rëndësishmen: për familjen 
tuaj!  Kemi tridhjet e tre vjet martesë. Vajza jonë Marina është 31 
vjeç, ndërsa djali ynë Mario 29 vjeç. Që të dy jetojnë në martesë të 
lumtur, ndërsa ne jemi gjyshë dhe gjyshe të lumtur të katër nipërve dhe 
mbesave. Mia, Valerio, Matea dhe Jenisej shënojnë për ne lumturinë më 
të madhe. Por gjëja më e bukur është, që Forever-i ju siguron nipërve 
dhe mbesave një periudhë fëmijërie të shëndetëshme dhe pa probleme. 
Do dëshiroja tu transmetoja atyre atë ide, që duhet shijuar çdo ditë e 
jetës, duhet tu gëzohemi edhe gjërave të vogla, të cilat e bëjnë jetën tonë 
më me vlerë. Ata përbëjnë kuptimin e jetës sonë, ata janë motorët tanë, 
të cilët na inkurajojnë për arritje të rezultateve më të larta.



Ku qëndron problemi me drithërat? 
Së pari kanë karbohidrate që thithen shpejtë, që krijojnë 
nivel të lartë të sheqerit në gjak dhe të insulinës (hormoni 
që rregullon marrjen e sheqerit) dhe pastaj rezistencën 
ndaj insulinës, qelizat nuk janë në gjendje të shfrytëzojnë 
sheqerin dhe kështu grumbullohet në formën e dhjamrave. 
Rritet „dhjami i zorrëve” (shëndoshje e tipit të barkut), që 
këtë proces e përhap më tej, mund të zhvillohet tërësia e 
simptomave metabolike, dhe nga kjo dy llojet e diabetit, 
tensioni i lartë, sëmundjet e qarkullimit të gjakut, kanceri… 
Plus kësaj vëzhgimet kanë vërtetuar se nga drithërat po ashtu 
si edhe nga përmbajtja e kalorive mund të shëndoshesh ashtu 
si edhe nga orizi, që është një karbohidrat që thithet shpejtë. 
Se çfarë e shkakton këtë, akoma nuk dihet. Shumë nga bimët 
që sigurohen me kultivim kanë lëndë të tilla „që janë zhvilluar” 
për të ruajtur bimën (farërat), për ti bërë ato të patretshme 
për kafshët dhe për njeriun, duke ndihmuar në përhapjen e 
tyre, sepse largimi me jashtqitjen ndihmon përhapjen e tyre. 
Ato kanë lëndë të tilla karakteristika si: gluten, gliadin, lektin 
(kjo e fundit mund të gjendet edhe te bishtajoret. 

Ndjeshmëria ndaj glutenit – si prezencë e çpimit nga akulli
Gluteni (gliadi është një lloj gluteni, edhe më tej për 
unifikim do ta quajmë gluten) gjëndet vetëm tek drithërat, 
njeriu nuk mund ta tretë dhe ajo dëmton qimet thithëse të 

zorrëve, me vështirësi absorbimi dhe me gjëndje ankese 
të mëdha të tretjes, duke shkaktuar coeliket, domethënë 
ndjeshmërinë ndaj miellit, ku të sëmurët vdesin më 
shpejtë dhe të uritur. Mundësia e saj shtohet gjithnjë e 
më tepër, por vetëm në 1-2% mund të ndodhë. Në qoftë se 
analizojmë në gjak antilëndët-gluten, rastet në 10-15% të 
analizave dalin pozitiv. Ajo që duket vetëm maja e akullit. 
Në qoftë se antilëndët-gluten i analizojmë në jashtqitje, 
raporti i konstatimit të tyretashmë raporti i tyre arrin 30-
35% , dhe në qoftë se bëjmë analiza gjenetike, ndjeshmëria 
ndaj glutenit arrin 99%! 

Ndjeshmëria ndaj glutenit të fshehur – e tipit jo 
ndjeshmëri ndaj miellit: Gluteni dëmton faqet e mureve 
të zorrëve, duke i bërë ato të depërtueshme, që në tërësi 
quhen simptoma të zorrëve që rrjedhin, që do të thotë 
se në murin e zorrëve të të sëmurit mbrrijnë pjesëza apo 
molekula të tëra , gjë që në raste normale nuk ndodh më 
të mëdha proteinash. Lëndë të tilla të huaja që mbrijnë 
në këtë mënyrëaktivizojnë sistemin imun që prodhon 
lëndët kundërvepruese kundrejt atyre që shtyhen brënda 
– kjo kështu është normale, por në qoftë se këto pjesëza 
proteinash u ngjajnë disi atyre të cipës së vetë zorrëve, 
atëhere organizmi vepron kundër qelizave të veta dhe i 
sëmur ato. Këto quhen sëmundje autoimune, i tillë është 

”Jam i bindur se sikur organizmi ynë të rivendosej në 
atë mjedis, për të cilin ky trup është formuar, ai do të 
funksiononte në mënyrë të përsosur, si organizmi i qënieve 
të tjera. Sëmundjet janë shprehje e mungesës së harmonisë 
midis organizmit tonë dhe mjedisit.”                                                                                                                             
               (Szent-Györgyi Albert)

Dieata e paleolitit 
dhe sëmundjet e 
qytetërimit 2.
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përshembull diabeti i llojit të parë, sëmundjet autoimune 
të gjëndrrave tiroide, poliartrit dhe fenomeni i lupusit…
Ndryshime të gjëndjes të sistemit nervor si autizmi, 
skizofrenia, neuropathia (ndryshimi i nervave periferike, 
që shoqërohen me simptomat e mpirjes, trupi miza-miza, 
dhe humbje e ndjeshmërisë) dhe mund të përmirësohen 
me mospërdorimin e drithërave. 

 Pse janë shfaqur në dekadat (shekullin) e funditme 
grurin? Në çerekun e tretë të shekullit të 19-të, drithërat 
e tipeve A dhe B të përdorura atëhere , u futën farërat e 
kryqëzuara, duke u shfaqur kështu tipi D, nga i cili brumi 
mund të shtrihet më mirë, që mund të përpunohen më 
lehtë, por çmimi kësaj është një përmbajtje shumë më e 
lartë gluteni. (Tek gruri hibrid ekzistojnë tipet A, B dhe D.) 
Pas mbylljes të shekullit të shkuar janë shfaqur të sëmurët 
e parë të vegjël  me ndjeshmërinë ndaj miellit, që në 
përgjithësi, në këtë moshë kanë vdekur të uritur. 
Gjatë luftës së dytë botërore është vënë re, se fëmijët 
e sëmurë me ndjeshmëri ndaj miellit gjatë të uritur nga 
mungesa e bukës u bënë më mirë, por kur suedezët 
u hodhën bukë me avion, gjendja e fëmijve u keqësua 
përsëri. (Natyrisht në atë kohë nuk njhej akoma vartësia 
midis sëmundjes dhe glutenit.) Me rekomandimin e 
shëndetit publik në vitet 70 të shekullit të kaluar llojet 
e drithërave morën një rol gjithnjë e më të madh, edhe 
sot rekomandimet përbëjnë 40-50% të ushqimit ditor të 
konsumuar. Pas kësaj shohim shohim shtimin e numurit të 
të sëmurëve me sëmundje autoimune… 

Patatja
Është një karbohidrat që thithet shpejt, dhe si e tillë, 
paraprin tërësinë e simptomave metabolike (shiko më 
sipër). Por ka edhe një problem tjetër: ajo përmban 
lëndë helmuese (solanin, kakonin), të cilat janë dëmtues 
të foshnjës në bark dhe shtohet mundësia e qelizave 
kanceroze. Shumë specialistë janë të mendimit: „Në qoftë 
se patatja do tu jepej organeve të kontrollit të ushqimit 
për ndonjë lloj leje, ata do ta ndalonin qarkullimin e 
saj”. Qoftë zierja apo nuk neutralizon lëndët helmuese. 
Magazinimi i keq i tyre, mbirja e sythave rrit koncentrimin 
e lëndëve helmuese. Ajo shkakton tërësinë e simptomave 
të „rrjedhjes të zorrëve” (shiko më sipër), dhe përveç 
proteinave në faqet e mureve të zorrëve mbrijnë edhe 
bakteriet, duke keqësuar më tej gjëndjen e inflamacionit. 
Kjo është veçanrisht e vërtetë për sëmundjet inflamative 
ku si dietë kursimi rekomandimi numer një janë patatet e 
ziera…

Misri
Është një karbohidrat që thithet shpejt, pra duhet 
shmangur (shiko më sipër). Ka edhe arsye të tjera 
pse duhet shmangur: tek popullsia indiane rastet e 
inflamacioneve nga poliatriti janë 5-6% , që është një 
shifër e lartë! Nga gërmimet arkeologjike ka dalë se kjo 
sëmundje ka qënë e njohur edhe tek indianët e lashtë, 
ndërsa në ngulimet europiane të para Kolombit, gjurmë 
tek kockat e tyre nuk janë zbuluar gjurmë karakteristike. 
Shkak i kësaj është proteina DING (që mund të gjendet 
edhe tek patatja e domatja, kryesisht kur janë të 
papjekura), që dëmton faqet e murit të zorrëve, duke i 
bërë ato të përçueshme dhe mund të fillojë fillojë zhvillimi 
i sëmundjes autoimune (shiko më sipër)

Qumështi
Konsumi i tij bëhet kur kemi uri të madhe, njeriu i uritur ha 
gjithshka, në përgjithësi filluan ta pinin ata që merreshin 
me kafshët, rreth 100 vjet më parë, por rëndësi mori 50 
vjet më parë. Sisorët pijnë qumësht vetëm pas lindjes, 
më mbrapa nuk e kërkojnë dhe nuk mund ta përpunojnë 
në organizëm. Nëpërmjet ndryshimit të geneve të 
trashëgimnisë të përhapur në Europë, edhe shumë kafshë 
të rritura janë në gjëndje të zbërthejnë laktozën (sheqeri 
i qumështit), ndërkohë që 75% e popullsisë të botës nuk 
është në gjendje ta bëjë. Alergjitë më të shpeshta ndeshen 
tek qumështi dhe drithërat. 
Midis konsumit të herëshëm të qumështit diabetit të 
tipit të 1-rë ka vartësi: muri i zorrëve të foshnjave bëhet 
më i përshkueshëm, tek mbrrijnë më shpejt proteinat 
që dëmtojnë pankreasin, dhe mbas disa vitesh shfaqet 
diabeti i tipit të 1-rë.  
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Edhe qumështi ka përmbajtje sheqeri, megjithatë qumështi 
provokon shumë më tepër sekretim insuline, se sa ç’ mund 
të pritej në bazë të përmbajtjes së sheqerit. Konsumi 
sistematik i qumështit e mban të lartë nivelin e insulinës, 
gjë që çon në rezistencën e qelizave ndaj insulinës dhe 
kështu vijmë tek  tërësia e simptomave metabolime (shiko 
më lart). Shumë studime kanë vërtetuar vartësinë midis 
konsumit të qumështit dhe sëmundjeve të qarkullimit të 
gjakut. 

Qumështi ka faktorë rritje, që tek viçat shtohen shpejt 
(faktori i rritjes faktori i rritjes insulin, dhe nga insulina – IGF, 
beta cellulin). Këta të fundit në 100 vjet në lartësi mesatare 
janë rritur 10 cm, por tek ata që konsumojnë qumësht mund 
të arrijë edhe 20 cm. Por këto lëndë nuk ndikojnë vetëm në 
lartësi, por edhe qelizat e tjera rriten shumë, duke u ndarë 
disa herë, gjë që çon në plakjen më të shpejtë të qelizave. 
Këta faktorë rritin edhe përhapjen e qelizave tumorale. 
Tek njerzit që konsumojnë qumësht  (me nivel të lartë të 
faktorit insulin IGF) rastet e kancerit të zorrës së trashë 
tek burrat janë 2.5 herë më të lartë, ndërsa tek gratë që 
konsumojnë shumë qumësht kanceri i gjirit është 7 herë më 
i lartë. 

Sot industria e qumështit kërkon të lidhë rritjen e kockave 
me pirjen e qumështit. Nga një studim i vazhduar prej 12 
vjetësh me 78.000 gra ka dalë raporti i thyerjes të kockave 
tek ato që kanë konsumuar më shumë qumësht është më i 
madh. 

Proteina 
reaktive C që 
mund të gjendet në 
qumësht  (CRP), që është 
faktor inflamacioni, si e tillë 
ndihmon krijimin dhe ruajtjen 
e inflamacionit. Ndërsa nuk 
është vërtetuar vartësia 
midis kolisterinit dhe infarktit 
të zemrës, për deri sa niveli i 
lartë i proteinës reaktive C është 
pararendës i rrezikut të infarktit.

Bishtajoret
Tek bishtajoret ka një përqëndrim të lartë të 
lektinës, që i reziston zierjes dhe tretjes. Ka efekt të 
fryrjes të barkut, që është një veti e njohur, por përveç 
kësaj shkakton inflamacion të zorrëve, duke rritur 
depërtushmërinë në muret e zorrëve, domethënë në 
qarkullimin e gjakut mbrijnë proteina të huaja, gjë që mund 
të çojë në zhvillimin e sëmundjeve autoimune që tashmë e 
kemi dhënë në mënyrë të detajuar më parë. 

Dieta e Paleolitit apo e evolucionit është: mish, peshk, fruta 
deti, yndyrë, fruta, zarzavate, dhe pak fara vajore.. 
Ti lëmë jashtë:llojet e drithërave, qumështin dhe produktet e 
qumështit, karbohidratet që thithen shpejt (sheqer, patate, 
oriz, misër) dhe bishtajoret. 

Artikulli vazhdon… 
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Salloni ynë kozmetik i rinovuar Sonya pret 
mysafirët e vjetër dhe të rinjë për trajtime kozmetike, 

për pregatitje tualeti dite dhe për raste. Jemi në 
dispozicionin tuaj edhe atëhere, nëse do të dëshironi 

ndryshime në modelin e flokëve, të rinovoni apo 
të shndritni në ngjyrë tjetër. 

Kërkoni koleget tona në kontaktet e mëposhtme:
Veronika Kozma kozmetikë 70/4364208

Melinda Ésik parukiere 70/4364178

Deri në 15 nëntor keni 20% ulje për çDo trajtim të vogël!

Kemi planifikuar krijimin e një kanali televiziv të ri, më i rinovuar dhe interaktiv. Urojmë ta zbukurojmë këtë program të rinovuar të 
televizionit Forever me një strukturë plotësisht të re, me një fytyrë të përtërirë dhe me programe ditore të reja dhe të larmishme. 

Ndërtimin e projekt programit të ri është bërë sipas nevojave dhe kërkesave të  sotme, që sipas ideimit tonë mund të shfrytëzohet shumë 
në realizimin e objektiveve të vëna. Do të dëshironim një strukturë programi të larmishëm, me programe që i kënaqin të gjitha moshat, 
me leksione motivuese, me filma portret, për të krijuar një televizion interneti të larmishëm, me një magazinë programesh, që mund të 
jenë shumë të dobishme për distributorët e rinj dhe bashkpunëtorët ekzistues. Për këtë do të kërkonim edhe ndihmën e rrjetndërtuesve. 

Dërgoni mendimet tuaja, dhe çdo ide do ta presim me gjithë zemër. 
Presim edhe paraqitjen e atyre bashkpunëtorëve që kanë punuar aktivisht në këtë televizion! 

Regjizor i FLP TV Sándor Berkes
Tel.: 70 436 4213  e-mail: flptv@flpseeu.hu

       Forever Tv i rinovuar
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Në faqen e inrernetit www.foreverliving.com distributoret tane duke klikuar 
mbi “HYRJA E DISTRIBUTORËVE” (emrin dhe fjalekalimin e nevojshem per 
hyrje e gjejne ne faqen e fundit te llogarise se bonusave mujor) nder të tjera 
mund të sigurojne informacionet me vlerë te meposhtme: rezultatin e pikeve di 
tore, dyqanin tone ne internet, logarine e bonusave mujor.  Në faqen e intemetit 
gjenden edhe informacione dhe materiale të tjera marketingu, si pershembull: 
revista jone mujore,  kalendari i aktiviteteve, informacione rreth programeve 
motivuese, formulare te shkarkueshem,  materiale mesimi, kataloge 
Politika Nderkomberare e Biznesit të FLP Kanali yne i internetetit You Tube 
gjendet në adresen http://www.youtube.com/user/AloePod.

RISHITJA DHE REKLAMA Rishitja e produkteve dhe materialeve tona 
të marketingut është e ndaluar në faqet e Internetit. Sipas pikave: (h), 
(i), (j), dhe (k) të kapitullit 16.02 të Politikës Ndërkombtare të Biznesit, 
produktet mund të shiten brënda dyqanit ose zyrës. Rregullat që kanë të 
bëjnë me pergatitjen e faqes personale të internetit dhe ato të reklamës 
që kanë të bëjnë me veprimtarinë e distributorit mund ti gjeni në pikën 
(h) të Kapitullit 16.02 si dhe në kapitullin 17.10.
TE DHËNAT RRETH QARKLLIMIT  mund të merren: 
- në internet - në pjesiën e distributorit në faqen e internetit www.
foreverliving.com 
- me ndihmen e softerit Forever Telefon , me shërbimin internet MyFlpBiz dhe
- nga personeli yne i sherbimit, te cilët në Hungari,mund të merren në telefon 
+36-1-269-5370 dhe +36-1-269-5371, kurse nga shtetet e tjera të rajonit në 

Drejtoria Qëndrore Budapest: 
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289 
Drejtori: dr. Sándor Milesz , mobil: +36 70 316 0002 
Drejtore e Marketingut dhe Komunikimit: Bernadett Huszti, ext.194, 
mobil: +36-70-436-4212;
Zsuzsanna Petróczy: ext 131, mobil: +36-70-436-4276; 
Dóra Harman: ext. 157, celular: + 36 70 436 4197
Drejtore e Shitjeve dhe Zhvillimit: Erzsébet Ladák, tel.: +36-1-269-5370/ 
ext.160, mobil: +36-70-436-4230; 
Dega e Komunikimit Ndërkombtar: Aranka Szecsei, ext.136 , mobil:+36 70 
436 4229; Ottilia Csábrádi, ext.135 , mobil: +36 70 436 4227.
Dega e Marketingut dhe Trainimit (FLP TV): Sándor Berkes, ext.133, 
mobil: +36 70 436 4213

Qëndra e Trainimit:  
1067 Budapest, Szondi utca 34., tel.: +36-1-332-5956, +36-70-436-4285, +36-1- 
373-0025, fax: + 36-1-312-8455, Hapur: H–P: 10.00–21.00

Qendra e Trainimit SONYA:  
Lënie orari: Veronika Kozma +36 70 436 4208, Parukere: Melinda Ésik 70/436 
4178 Skonto: pas 10 shërbimesh ulje10%, pas 5 shërbimesh 5% ulje. Trainim 
Falas në Qëndrën “Sonya “! Në rrugën “ Szondi” çdo të martë ora 10, në rrugën 
Nefelejcs, në shtëpizën “ Sonya” çdo të enjte ora 15. Njoftoni përmes Forever 
telefon: Kata Ungár 30-331-1883.

POROSI PRODUKTESH 
Produktet mund te blihen personalisht ne perfaqesite tona, por edhe mund te 
porositen: 
- Ne telefon në numrar celular 36-70-436-4290 dhe +36-70-436-4291 ose në 
numrat fiks +36-1-297-5538-as dhe +36-1-297-5539 gjate diteve te punes ne 
orarin 8-20, si dhe falas në numrin e gjelber +36-80-204-983 gjate diteve te 
punes nga ora 12-16. 
- Ne dyqanin tone ne internet i cili mund te arrihet nga faqja e internetit 
www.foreverliving. com, ose drejt për se  drejti në adresen www.flpshop.hu. 
Produktet e porositura ne telefon ose ne internet ua transportojme ne shtepi 
brenda 2 diteve - duke lënë takim paraprakisht. Ne rastin e blerjes me vlere 
mbi 1 cc shpenzimet e transportit paguhen nga kompania. 
-Në qëndrën e re Telecentr në numurin +36-70-4364-295 , nga ora 10-18

Produktet e Forever Living Products i nxjerrim ne treg me rekomandimin e 
Shoqates se Mjekeve Popullor te Hungarise.

Drejtoria Operacionale:  
Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289 
Menaxher i Pergjithshëm: Péter Lenkey, mobil: +36 30 447 1927
Sekretaria: Mónika Vékás-Kovács ext 192, mobil +36 70 436 4281
Orari magazinës: H: 9–20, M–E: 8–20, P: 8–19 h 
Drejtoreshë e Financës: Gabriella Véber Rókásné, tel.: +36-1-269-5370/ 
ext.171 mobil: +36-70-436-4220 
Recepsioni financiar: Katalin Blahut, ext.121, mobil: +36 70 436 4218 
Drejtor i Kontrollit: Zsolt Suplicz, tel.: +36-1-269-5370/ext.181, 
mobil: +36-70-436 4194,

Drejtoria Rajonale Debrecen:  4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Tel.: 
+36-52-349-657, +36-70-436-4295, fax: +36-52-349-187 Hapur: H–P: 10–18 , 
faturimet 10–17.30 Drejtor Rajonal: Kálmán Pósa mobil: +36-70-436-4265

Drejtoria Rajonale Szeged: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25., Tel.: +36-62-
425-505, fax: +36-62-425-342 Hapur: H–P: ora 10–18, faturimet 10–17.30 
Drejtor Rajonal: Tibor Radóczki

Drejtoria Rajonale Székesfehérvár: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3. 
Tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286, +36-22-500-020, fax: +36-22-503-913 
Hapur: H–P: 10–18, faturimet 10–17.30 Drejtor Rajonal: Kiss Tibor 
Qëndrat e Pushimit (Forever Resort
 
Hotel Kastély Szirák, 3044 Szirák, Petőfi u. 26., tel.: +36-32-485-300, fax: 
+36-32-485-285 www.kastelyszirak.hu • Sasfészek Étterem, tel.: +36-1-291-
5474, www.sasfeszeketterem.hu. Drejtoreshë e Qëndrave të Pushim  Forever 
në Hungari: Katalin Király. 

Zyra e Biletave të udhëtimit me Avion “Phönix”
Szondi u.: H-P: 12.00-18.00, Gabriella Pittmann +36 70436 4297; 

MJEKËT TANË SPECIALISTË
Dr. Gabriella Kassai: 70/414-2335; Dr. Brigitta Kozma: 70/424-6699; 
Dr. László Mezősi: 70/779- 1943; Dr. Endre Németh: 70/389-1746; Dr. Terézia 
Samu:70/627-5678, Dr.Edit Revész Siklósné- kryetare e Komitetit të Mjekëve 
Specialistë të FLP Hungari, Mjek Specialist i Pavarur: Dr. György Bakanek: 
mobil 36  70/414-2913
Mund të kërkohet gjatë orarit të punës.

KALENDARI I AKTIVITETEVE
Budapest, Success Day:   27. 10. 2012., 17. 11. 2012., 15 12. 2012., 

HUNGARIA

NJOFTIME

DITË SUKSESI: 26 Janar, 30 Mars, 11 Maj, 20 Korrik, 14 Shtator, 16 Nëntor; Dita e Shëndetit: 12 Maj
TRAINIME 2 DITOR: 16-17 Shkurt, 08-09 Qershor, 12-13 Tetor

PROgRAMET STIMULUESE: 
21-29 Prill Global Rally, 23-26 Maj trainim i menaxherëve Eagle, 15-22 Shtator,  trainimi Go Diamond, 5-6 Tetor Holidy Rally

PLAN PROgRAMI TRAINIMIT 2013
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KROACIA

BOSNIA-HERCEGOVINA

KOSOVA

SHQIPËRIA

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.

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
flppodgorica@t-com.me

Zyra e Ljubljanës: 1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3., 
tel.: +386 1 562 3640. 
porosi e produkteve:  mobil: +386 40 559 631,  tel: +386 1 563 7501
Hapur: Hënë 12.00-20.00
Martë, Mërkurë, Enjte, Premte,  9.00-17.00
e-mail: narocanje@forever.si
e-mail: racunovodstvo@forever.si
e-mail: info@forever.si

Adresa e magazinës së Lendavait:  9220 Lendava, Kolodvorska 
14.. tel.: +386 2 575 12 70, Fax: +386 2 575 12 71, 
e-mail: lendva@forever.si
Drejtori i rajonit: Kepe Andrej
Trainim: Leksione të lira, çdo të mërkurë ora 19.00, 
në Draš Center, Maribor, Pohorska 57.
Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr.  Arbeiter Miran:  +386 4142 0788
Ljubljana, Success Day:  24. 11. 2012. 

Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Zagreb, Trakoscanska 16., Të Hënë dhe të Mërkurën  ora 18-19
flp-zagreb@zg.htnet.hr
Zyra e Rijekës: 51000 Rijeka Strossmayerova 3/A. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten: 12.00–20.00; 
të martën, të mërkurën dhe të premten 09.00–17.00
tel: +385 51 372 361,  +mobil: +385-91/455-1905
Drejtori i rajonit: Dr. Laszlo Molnar
Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Ljuba Rauški Naglic, mobil: 091 51 76 510 
Në ditët teke në orarin 16.00–20.00. 
Opatija, Success Day: 03.11.2012.
Trainime: Rijeka, Strossmayerova 3 a., 
Të Hënën dhe të Enjten, ora 18-19

Zyra e Tiranës: Tiranë, Reshit Collaku 36. tel/fax: +355 42230 535. 
Flpalbania@abcom.al
Hapur: ditët e javës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00
Drejtori rajonal:  Attila Borbáth, tel/fax +355 42 230 535
mobil: +355 69 40 66 810, dhe +36 70 436 4293 
Shef zyre: Xhelo Kiçaj  tel/fax: +355 42 230 535, mobil: +355 69 40 66 811 
dhe +36  70 436 4310, e-mail:Flpalbania@abcom.al
Tirana, Success Day: 20.11.2011.

Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911
flpkosova@kujtesa.com
Drejtori rajonal:  Attila Borbáth, tel/fax +355 42 230 535
mobil: +355 69 40 66 810, dhe +36 70 436 4293 

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 
forever.flpbos@gmail.com
Zyra e Sarajevës: 71000  Sarajevo, Dzemala Bijedica 166 A.
tel.: +387 33 760 650, +387 33 470 682, fax: +387 33 760 651. 
Orari i hapjes: të hënën, të enjten, të premten: 09.00–16.30, të martën, të 
mërkurën: 12.00-20.00. Në çdo të shtunë të fundit të muajit (ditë pune)
organizojmë një Ditë Suksesi mini në zyrën e FLP-s.
Drejtoresha e zyrës: Enra Hadžović
Bijeljina, Success  Day: 08.12. 2012. 

 

SERBIA

SLLOVENIA

MALI I ZI



Menaxheri më i ri i Forever-it të Hungarisë është 20 
vjeç, student në vitin e dytë në degën e ekonomisë 
bujqësore dhe menaxhim, në universitetin e Miskolcit. 
Tetëmbëdhjet vjeç ju fut ndërtimit të rrjetit, sot 
është krenar, që me kualifikimin e tij prindërit 
mundën të ngjiten në nivelin e diamant-safir 
menaxherit. 

Sponsorët e tij: István Halmi dhe Rita Mikola Halminé 

Prindrit e tu nuk ka nevojë ti prezantojmë për ata që merren me 
Forever, po për ty është e nevojshme. Je i vetmi që përfaqëson 
moshatarët e tu si menaxher në rrjet. Familja në sfond është 
përparësi apo disavantazh? 
Vetëm nga një këndvështrim është përparësi, por jo për atë, që 
mund të mendojnë shumica. Prindrit nuk ndërtojnë rrjet poshtë 
meje, por m.q.s. unë prej vitesh e shoh nga brenda, e di , se çfarë 
mund të arrihet, se çfarë përmban ajo. Për sa kohë që të tjerët 
dyshojnë në atë, që funksionon kjo gjë, deri atëhere unë e di, 
që edhe është e realizueshme, dhe unë edhe do ta bëj! Për mua 
asnjëherë nuk ka qënë pyetje, që kjo do të jetë e ardhmja ime.

Për moshën tënde është e rrallë kjo vetëdije, vallë me çfarë 
shpjegohet kjo? 
Që i vogël kam pasur dëshirë të kem sukses personal, sepse që të 
vogël prindërit më kanë çuar në shumë takime. Në fillim dëgjoja 
leksionet e babit, pastaj erdhi "xhaxhi Miki", "xhaxhi Robi" (Miklós 

Berkics dhe Róbert Varga - redak.), kjo gjë filloi të më interesonte 
gjithnjë e më shumë. Ngadalë filluan të krijohen modelet e mija: më 
pëlqejnë makinat, shikoja me çfarë makinash lëviznin ata, dhe kjo 
më bëri për vete. Vendosa, që sapo të më jepet mundësia, të filloj 
edhe unë punën.

Si student me siguri që ke shumë detyra, si ka mundësi që 
krahas tyre të ndërtosh rrjetin?
Sepse më pëlqen ta bëj, e konsideroj si sfidë. Kur iki me shokët të 
argëtohemi, atëhere kemi si detyrë, që secili të sigurojë tre numra 
telefoni të rinj, pa ato nuk kthehemi në shtëpi. Ndërkohë më pëlqen 
fakulteti, çfarë mësojmë atje janë janë gjëra interesante dhe të 
dobishme, por më vonë nuk dua të punoj në atë zanat.Megjithëse 
e kam në plan, që pas mbarimit të shkollës të siguroj edhe një 
diplomë drejtësie, e di, që të ardhmen e kam në Forever. Gjithnjë e 
më shumë takohem me të rinj, të cilët e shikojnë të ardhmen këtu, 
por sigurisht për këtë duhet edhe një shkallë pjekurie. 

Bence Halmi   menaxher

Të ardhmen e kam në  Forever



 
Në familjen tuaj si ja dilni për të ndarë lidhjen prind-fëmij nga ajo 
e ortakut në biznes?
Në fillim punuam komplet bashkë, sidomos me babin. Pastaj shpejt e 
kuptova, që formulimi që përdor ai nuk është i sigurt, që në çdo rast të 
jetë "fitues" për bashkmoshatarët e mi, kështu, shpejt u bëra i pavarur. 
Prindrit asnjëherë nuk më kërkuan llogari për punën, babi asnjëherë 
nuk më tha, që "hajde, bëj prezantim, më fto!" Nëse unë e kërkoja, 
gjithmonë më ka ndihmuar, por ai kurrë nuk më ka nxitur për punën. 
Prej një viti jetoj i pavarur, dhe që atëhere edhe në biznes punoj i 
pavarur, sigurisht sipërmarrësit më të moshuar i prezantoj me babin.

Me cilët po e ndërton grupin? 
Pjesën më të madhe e krijojnë moshatarët e mi, midis 
bashkpuntorëve të mi vetëm babai i shoqes time përfaqson më të 
moshuarit. Mendoj, që një njëzet vjeçar, në rradhë të parë është i 
besueshëm përpara njëzet vjeçarëve.

Si e shikon të ardhmen tënde në Forever? 
Kam si qëllim, që në 2013 të sigurojë kualifikimin e eagle menaxherit. 
Në të ardhmen e largët e sigurt që nuk do të ndalem deri në nivelin e 
diamantit, e kam planifikuar ta arrij deri në moshën 35-40 vjeçare.

Është bërë e zakonshme që shumë të rinjë fillestarë në profesion 
largohen nga vendi me shpresë për një të ardhme më të mirë. Ti 
çfarë mendon, Forever-i mund t'ju a japi atyre këtë mundësi, që 
edhe këtu të krijojnë egzistencën e duhur?
Unë padiskutim dëshiroj të jetoj këtu, Forever-i materialisht na i jep 
këtë. Por edhe n.q.s. fati do më çonte në vend tjetër, as atëhere s'është 
problem, sepse biznesi është ndërkombëtar. Biznesi i ndërtuar në 
Hungari më mbetet, dhe as jashtë nuk më duhet të filloj nga zero.

Sa punon me mjete të tjera një ndërtues rrjeti me moshë të re?  
Kam vënë re, që tek të rinjtë ftesa në Facebook shkon më kollaj, se 
sa telefonatat. Është shumë e rëndësishme - le të jetë kjo fjalë për 
prezantim, apo ftesë -, që shumë herë nuk ka rëndësi se çfarë themi, 
por qëndrimi, pra ajo, se si e themi.

Sa ishe i vetdijshëm, që në kualifikimin e prindërve ti ishe 
menaxheri i fundit që mungoje?
Për prindrit,  për më shumë se një vit mungonte menaxheri i 
shtatëmbëdhjetë, dhe sigurisht prej shumë kohësh u pregatita për 
atë, që unë do të jem ai. Në të vërtetë një objektiv atëhere është 
objektiv i vërtet, n.q.s. me sy të mbyllur e ndjen në çdo pjesë të 
trupit. Edhe mua atëhere filloi të më motivojë. Kur e imagjinova, që 
të ngjitem në skenë si menaxherë, pastaj së bashku me prindërit 
gëzojmë të përlotur nën „Stand up for the champions", më mbuloi një 
ndjenjë fantastike. Në gusht u kualifikuam, prindërit atëhere ishin në 
rally-n në Amerikë, dhe unë e bëra vetëm të gjithë muajin, të cilin e 
mbyllëm me 123 pikë, kështu që prindrit e mi nuk futën as edhe një 
pastë dhëmbësh.

Të ardhmen e kam në  Forever



Aloe Vera Gelly -Tube  

Alpha E-Factor  

Aloe Lips  

0,232cc 44,76 EUR+Tvsh

Pako dhurate 
për femrat

Gentleman's PridePropolis Creme-TubeAloe Lips
0,172cc 33,24 EUR+ Tvsh

Pako dhurate për meshkujt

Forever Bright Toothgel

Forever Bee Honey

Aloe Blossom Herbal Tea 

0,19cc 36,64 EUR+Tvsh

Pako dhurate për 

familjen

Forever Marine MaskAloe Scrub
Aloe Moisturizing Lotion
0,228cc 41,11 EUR+Tvsh

Relaxation Massage LotionRelaxation Shower GelAloe Lips

0,151cc 33,67 EUR+Tvsh

     Pako 
    dhurate relaksi

Forever Argi+

Aloe Heat Lotion

Aloe Ever-Shield Stick Deo

Forever Hand Sanitizer

0,42cc  69,72 EUR+Tvsh

     Pako dhurate 

     sport
i

Aloe Vera Lotion
Relaxation Massage LotionForever Bright ToothgelSonya Lip Gloss-Vanilla Pearl

0,229 cc 46,42 EUR+Tvsh

  Pako 
dhurate bukurie

Për kr
ishtl

indje
 të g

ëzua
ra.

Me da
shur

i,

Forev
er

     Pako dhurate 
 për artin
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www.foreverliving.com

17 nëntor 2012 

Dr.Mária Fábián  
neurologe, menaxhere

Me sytë e neurologut të 
ruarjtjes të shëndetit

JózseF HeinbacH
senior menaxher

herbariuMi i FlP 

Terézia HerMan
soaring menaxhere

haP Pas haPi 

eDina Hanyecz
senior menaxhere
Pritja e bebit 

isTván csorDás DHe 
isTvánné csorDás 
menaxherë
siPërMarrja Forever 

róberT varga 
diamant-zafir menaxher
anëtar i President’s Club 2012., 2011.:
Përse? Përse jo! Përse jo tani?

drejtues PrograMi: 
Ferencné Tanács 

DHe Ferenc Tanács   
senior menaxherë  

KualiFiKiM i suPervizorëve, 
asistent Menaxherëve, Klubit të 
Conquistadorëve, Menaxherëve, 
dhënia e targave FlP, KualiFiKiMi i 

Menaxherëve drejtues, KualiFiKiMi i 
asistent Menaxherëve 

Dr. sánDor Milesz
drejtor i përgjithshëm 

 Përshëndetja 




