
קיץ של אהבה

אנה בורבצב:
הולכת בעקבות האהבה

אוסנת שמש שור:
אהבה אפריקאית

הטיפים שיגעו 
לכם בלב

שומרי העור
שלכם

2016 ISRAELיולי - ספטמבר 

Оснат Шемеш Шор: 
любовь к Африке

flpil.com :הצטרפו לרשימת התפוצה באתר הבית שלנו    facebook.com/ForeverIsraelHQ :עשו לנו לייק 
Forever Living Products )ישראל( בע"מ, בניין דימול, ז'בוטינסקי 1 רמת גן 52520  Поставьте нам Лайк: facebook.com/ForeverIsraelHQ  

  Присоединяйтесь к перечню рассылки на нашей домашней странице: flpil.com

אנג'לה לוגרן: כיצד למנף את אהבתכם ל-Forever לעסק חובק עולם 

במיוחד לט״ו באב יצרנו מגזין שכולו אהבה

את הקיץאוהבים
#קיץ_של_אהבה

על העורשומרים



 FBO 2 |  להיות 

רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים

לאהוב את מה
שאני עושה

למייסד חברת אפל, סטיב ג'ובס היה את הרעיון הנכון בכל הקשור לעבודה, לחיים וליכולת לחולל שינוי:
"העבודה שלכם עתידה למלא חלק גדול מחייכם והדרך היחידה להרגיש שבעי רצון מכך היא לעשות את מה שאתם 

מחשיבים כעבודה נהדרת. הדרך היחידה לעשות עבודה נהדרת היא לאהוב את מה שאתם עושים".
לאהוב זהו פועל, ולאהוב באמת את מה שאתם עושים, זהו אכן עניין של עשייה. זה קשה, אם לא בלתי אפשרי, 

לאהוב באדישות. הפשילו את השרוולים שלכם, הניעו מנועים והתחילו לעשות. תגלו שלאהוב את מה שאתם עושים 
הוא דבר שבא לכם בטבעיות. תתקלו במכשולים עליהם תצטרכו להתגבר, אולם אלה החיים – לגדול ולהתחזק.

אני מקווה שאתם, את וגם אתה, מתעוררים בבוקר ואוהבים את מה שאתם עושים, ומבינים שניתנה לכל אחת ואחד 
מכם היכולת הייחודית להשפיע בצורה חיובית על חייהם של אחרים. 

אני מקווה שאתם מחייכים. ובמידה ואינכם מחייכים, או שאנשים אחרים סביבכם אינם מחייכים, שאלו את עצמכם 
מה באפשרותכם לעשות על מנת לשנות את המצב.

אהבו את מה שאתם עושים. הוקירו והיו נלהבים כלפי אותם אנשים התומכים בכם לאורך כל הדרך ותגלו שפתאום 
העבודה מתחילה לתת יותר תחושה של ׳יעוד׳.

מה הייתם אומרים לו הייתי אומר לכם שלא עבדתי מזה זמן רב?

כמובן שנכחתי במשרדי החברה והקדשתי זמן רב לקווי מדיניות 
חדשים ושיפורים עבור העסק שלנו, ונסעתי בכל העולם במטרה לפגוש 

אתכם, אולם לא עבדתי. לאמיתו של דבר, אם אתם אוהבים את מה 
שאתם עושים, לעולם לא תעבדו ולו יום אחד בחייכם.

״אם זה לא גורם לכם לחייך,  עשו שינוי!״
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משחק החיים
אחד מהדברים ששומרים על המוטיבציה שלי בגובה רב היא העובדה 
שב–Forever אנחנו מאפשרים לכל אדם להיות מאושר יותר, להיות 

יפה יותר, להרגיש טוב יותר וכמובן, להרויח יותר! 
מחקרים הוכיחו שכדי להיות ממש מאושר, לא חייבים להגיע בהכרח 

להכנסה ענקית. חוקרים חישבו והגיעו למסקנה כי הכנסה חודשית 
ממוצעת בסך 17,000 ₪  מהווה הכנסה אופטימלית שתורמת לאושר. 

החוקרים כמובן לא הפריכו את העובדה שהכנסה גדולה יותר יכולה 
להקל על החיים, אבל לא משנה מהותית את מידת האושר. 

רקס מוהן אומר תמיד: "הכוח של Forever הוא כוח האהבה!" 
כשמצטרף אדם חדש ומתחיל לבנות עסק, הוא נתקל באתגרים 

מסוגים שונים. בדומה לכל עיסוק חדש, הוא צריך ללמוד שפה חדשה 
ותרבות חדשה, אבל קיים הבדל מהותי והוא הבדל עצום, הוא בונה את 

 !Forever העסק שלו בעזרת
בוריס כרמי, הצלם הראשי של העיתון "דבר השבוע" המיתולוגי, אמר 

לי פעם: "אין יותר מאושר ממני, הפכתי את התחביב שלי למקצוע ואני 
אוהב כל דקה בעבודה." כשאדם אוהב את מה שהוא עושה, הוא מבצע 
את העבודה ללא לחץ ובהנאה. עבודה כזו מביאה לרוב תוצאות גבוהות 

יותר מהממוצע. 

בואו נהפוך את העבודה בעסק האישי שלנו עם Forever לעבודה 
מתוך תשוקה. נעשה את מה שאנחנו אוהבים, נהפוך את העבודה לסוג 
של משחק המעניק הנאה. נשחק משחק שנקרא לו "משחק החיים של 
Forever." כשנשחק את המשחק, יהיו פעמים שנצטרך לבצע פעולות 

שאנחנו לא ממש "אוהבים" לעשות, אבל בסוף היום, המשחק מאד 
אהוב והתוצאות ישקפו זאת.  

אנחנו בשלהי יורו 2016 ושחקני הכדורגל הטובים באירופה מנסים 
להגיע לפסגת ההצלחות - אליפות אירופה. בדרך הם עוברים מסכת 

אימונים מאד אינטנסיבית, משחקים מאתגרים פיזית ונפשית ורק בסוף 
התהליך הם מגיעים לשחק במשחקי היורו. מי שמשחק ללא אהבה או 

תשוקה לא שורד ולכן כדאי ללמוד מהם מהי תשוקה ואהבה!

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל

״אם זה לא גורם לכם לחייך,  עשו שינוי!״
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אוהבים את הקיץ    שומרים על העור
שטח פני העור מכוסה במעטפת חומצית 

שמכילה יחד עם הזיעה חומרים שונים 
שהעור מפריש. תפקידה להגן על העור מפני 

נזק לא רצוי. מעטפת זו מעכבת גם את 
צמיחתן של פטריות, אשר יכולה להקטין את 

הסיכון לסבול מאלרגיות ומפגמים. אולם, 
ישנם גורמים רבים שיכולים להשפיע ולפגוע 

בה, מה שעלול לגרום לשינויים ברמת ה- 
pH שעל פני שטח העור )לעור בריא צריך 

להיות pH של 5.5(. 

העור נחשב לאיבר הגדול ביותר שלנו ואיבר 
המגן על כל המרכיבים הקריטיים האחרים 

שלנו, לכן הכרחי שתאהבו ותטפלו בעורכם, 
במיוחד במהלך חודשי הקיץ.

מדענים מנבאים שכדור הארץ יהפוך בעתיד הלא 
רחוק למקום מדכא עם ימים רבים ללא שמש מצד 

אחד וטמפרטורות קיצוניות מצד שני. 
השמש מפיחה חיים בעולם שלנו והיא מספקת לנו 

גם מקור לויטמין D, ויטמין חיוני המשחק תפקיד 
מרכזי בהתפתחות האנושית. 

ויטמין D תורם לתמיכה בפונקציות בסיסיות רבות, 
אולם הדבר אינו מצדיק חשיפה לא אחראית של 

עורכם לקרני השמש.

הראו לנו מהו מוצר הקיץ של Forever המועדף עליכם 
באמצעות האשטאג #קיץ_של_אהבה
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אוהבים את הקיץ    שומרים על העור
הימנעו מנזקי השמש

אנו חיים בארץ שטופת שמש, ואנחנו חייבים 
להתייחס ברצינות לנזקים העלולים להגרם 

ממנה: נזקי שמש יכולים לגרום להזדקנות 
בטרם עת וזאת בשל ההשפעה שיש 

לקרני ה- UVA על סיבי האלסטין שבעור. 
חשיפה מוגזמת לשמש יכולה להביא לידי 

אובדן הגמישות והדבר, בסופו של דבר, 
גורם לקמטים. 

ודאו כי הנכם מונעים את הפגיעה במראה 
העור באמצעות הקפדה על כמה כללים 

פשוטים:

חבשו כובע והרכיבו משקפי שמש
לא משנה אם אתם בוחרים בכובע רחב 
שוליים בסגנון אודרי הפבורן ובמשקפי 

שמש בעלי מסגרת עם אמירה ונוכחות או 
כובע מצחייה המגן על משקפי שמש עם 

זגוגיות צבעוניות; אין זה משנה מהו הסגנון 
שתבחרו, כך או אחרת אנא וודאו שהוא 

הופך לחלק קבוע מהלבוש שלכם בקיץ הזה. 
כובע זה דבר נפלא שיכול להגן על הפנים 

ועל הצוואר שלכם, על אזורים בהם לעורכם 
יש נטייה להיות עדין יותר, ומשקפי שמש 

יגנו גם כן על עיניכם מפני קרני UVA וקרני 
UVB מזיקים. שווה לרכוש במשקפי שמש 

בחנות משקפיים עם אישורים מקוריים, כיוון 
שמשקפי שמש זולים  לא תמיד כוללים 

עדשות מתאימות!

חבר צמוד
סביר להניח שנזכור למרוח או לרסס את 

עורנו כשאנו הולכים לים, אך מה עם שאר 
השעות בהם אנו נחשפים לשמש? אין ספק 

שזהו הכלל החשוב ביותר, מה שיעניק 
לעורכם את ההגנה המרבית והטובה ביותר, 
אולם פעמים רבות אפילו אנו מעלימים עין. 

כבר בתחילת הקיץ הכניסו את ספריי ההגנה 
לשמש של Forever לתוך התיק שלכם וכך 

תוכלו להימנע מהפתעות. ספריי ההגנה 
לשמש שלנו נחשב גם לחלופה מעולה עבור 

ילדים. שני סוגי מסנני הקרינה ישאירו את 
העור רך כמשי: מסנני קרינה אלו עמידים 

במים ויכולים אף להכפיל את היעילות 
 SPF .בתור תחליב לאחר חשיפה לשמש
30 נחשב גם למסנן קרינה המגן על העור 

מפני 97% מכל קרני ה- UVB החודרות 
וגורמות לעור להפוך לאדום, מה שיכול 

להשפיע מאוד על עורכם. מסנני הקרינה 
של Forever מגנים על העור גם מפני 

קרני UVA. קרני UVA חודרות עמוק יותר 
לתוך העור ממה שחודרות קרני UVB, מה 

שאומר שתאי העור מועדים יותר להיפגם.

מהאוזניים ועד אצבעות כף הרגל
עיניים, אוזניים, אף ואצבעות כף הרגל – 

אלו הם האזורים הנשכחים לעתים קרובות 
ובהם העור בדרך כלל עדין יותר. אל תשכחו 

למרוח מסנן קרינה גם על אזורים פגיעים 
אלו – עפעפיים שרופים אינם נראים טוב 

ואצבעות שרופות בכף הרגל יכולות לכאוב 
באופן קיצוני!  

הגנו על הפנים שלכם
השמש, הים, הזיעה, הכלור וזיהום האוויר 

שבד״כ גובר בקיץ יכולים לעשות שמות 
לנקבוביות העור שלכם. וודאו כי הינכם 

מסירים מעורכם את הלכלוך ומאפשרים 
לו לנשום שוב בעזרת מוצרים יעילים אלו 

לתוכם מוחדר אלו ורה:

אלו סקראב
שלא כמו מוצרי פילינג מסוימים 

המשתמשים במרכיבים חדים ונוקשים כמו 
אגוזים מרוסקים, גלעיני פירות או חרוזי 

פלסטיק זעירים, אנו משתמשים בכדוריות 
זעירות של חוחובה המתגלגלות על עורכם 

ברכות. כשהן מתגלגלות הן אוספות תאי 
עור מתים ומפנות את המקום לעור הטרי 

והחדש שמתחת. פילינג דקיק זה, העדין דיו 
לשימוש יום-יומי,  עוזר להסיר את השאריות 
אשר סותמות נקבוביות והופכות את מראה 

העור לקודר.

מסיכת מרין
החיו מחדש את עורכם על ידי שימוש 

במסכה מוכנה זו פעמיים בשבוע. רותמת 
את המרכיבים החזקים ביותר שמקורם 

בים, כמו תמצית אצות המכילה תרכובות 
ביו-אקטיביות עשירות ואצת קלפ, מסכה 
זו היא כמו מלחח על. הוספנו אפילו עוד 
מייצבים בוטאניים כמו אלו ורה, מלפפון, 

שומרי העור

1( ג׳ל אלו ורה לשתייה   2( ספריי הגנה לשמש

R3 3( אלו לושן               4( פקטור
6( מסיכת מרין 5( אלו סקראב     
7( פוראור דיילי     8( אלו ליפס
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רוזמרין ודבש. מסיכת ניקוי זו, שהינה קלה 
למריחה ופעולתה עמוקה, תותיר את עורכם 

בתחושת רעננות והתחדשות. 

 R3 פקטור
קבלו את שומר הראש האישי של עורכם.

על פני עורכם מצויים חומרים דמויי דבק אשר 
גורמים לתאי העור המתים להיצמד לפני 

השטח לזמן ממושך מדי. תאי עור ישנים אלו 
יוצרים חסמים. פקטור R3 מכיל חומצות 

אלפא-הידרוקסיות אשר משחררות אותם, 
ומייצר אפשרות למרכיבים הנוספים שהוא 
מכיל לצאת לעבודת שיקום וחידוש העור. 

העור דורש לחות
התייבשות עלולה לגרום לעור להראות חסר 

חיים, על כן וודאו שהגוף שלכם יכיל כמות 
מספיק גדולה של מים מבפנים וגם מבחוץ.

שתו לרוויה
ניתן להשיג מים ממוצרי מזון, פירות וירקות 

אולם אין תחליף לשתיית מים. אל תחכו 
לתחושת צמא, שכן היא מעידה על תחילתו 

של תהליך התייבשות.
שתו 3 ליטרים של מים ביום. שתיית מים 

מוסיפה לעור לחות בשכבות הפנימיות 
ומונעת ממנו להיראות יבש. כמו כן, מים 
מנקים את הגוף מחומרי פסולת, רעלים 

וחומרים הגורמים להזדקנות. 

הימנעו מצריכת קפאין ואלכוהול
חומרים כגון קפאין ואלכוהול יכולים לגרום 
להתייבשות חלקית ולכן חשוב שביום קיצי 
חם, תימנעו משתייה מרובה של משקאות 

מהסוג הזה או שתוודאו כי אתם מאזנים 
את הצריכה שלכם יחד עם כוס או שתיים 

נוספות של מים. 
טיפ: הכינו לעצמכם תה קר בימים חמים עם 

 Forever חליטת תפרחות האלו ורה של
– חליטת צמחים שאין שניייה לה, נטולת 

קופאין, מכילה שילוב מלא בריאות של 
קינמון, ציפורן, ג’ינג’ר, הל ופלפל אנגלי ללא 

שום קלוריות. 

הוסיפו לחות לעורכם
אלו לושן  מכיל מרכיבים מזינים כגון שמן 
חוחובה, קולגן ואלסטין, שכולם מסייעים 

בשמירה על עור חלק וגמיש. מריחת תחליב 
איכותי על העור שלכם צריכה להוות חלק 

שגרתי מהטיפול בעורכם. תחליב הלחות שלנו 
מצוין בלחלוח של עור מגורה ויבש: הוא מתאים 

גם לאנשים עם נטייה לאקזמה ולפסוריאזיס. 

להרגיע שפתיים יבשות
קל לשכוח שגם השפתיים שלנו הם עור, 

ושפתיים יבשות יכולות להוות בעיה מטרידה 
עבור אנשים רבים. הנוסחה העשירה של אלו 
ליפס מכניסה מרכיבי ייצוב לתוך העור, ודבר 

זה יסייע במתן הגנה ובלחלוח של שפתיים 
מגורות במהלך כל ימות השנה.

אכלו היטב
באפשרותנו לספוג ויטמין D מהשמש, אולם 

אין להסתמך אך ורק על השמש כמקור 
לאספקת ויטמין D. צריכת מגוון רחב של 

מזונות תוודא כי גופכם מקבל את כל 
הויטמינים והמינרלים החיוניים להם הוא 

זקוק על מנת לסייע בשמירה על עור במצב 
מעולה.

פירות וירקות
אכילת מספר פירות וירקות שונים נחשבת 
ללא ספק לדרך המהימנה ביותר להבטיח 
הכנסה של חומרים מזינים לתפריט המזון 
שלכם, ובקיץ הישראלי עם כל השפע של 

הפירות והירקות לא מסובך להגדיל את 
צריכת המרכיבים הללו. למעשה, שליש 
מתפריט המזון היומי שלנו צריך להיות 

מורכב מפירות וירקות. אם שגרת יומכם 
אינה מאפשרת אכילת פירות וירקות 

בצורה מסודרת, פוראור דיילי יכול לשמש 
כתחליף מצויין. מולטי-ויטמין עוצמתי 

ויעיל זה, המיועד לצריכה יומית, מעניק 
את המערכת המתקדמת ביותר שקיימת 

לאספקת החומרים המזינים לגוף כולל 
תערובת פירות וירקות. 

ג’ל אלו ורה לשתייה
התחילו את יומכם מיד עם כוס משקה של 

ג’ל אלו ורה. משקאות הג’ל שלנו עשירים 
בחומרים מזינים, מצוינים לעיכול ויכולים 

לסייע גם בשמירה על גוון פנים קורן. 

אנחנו אוהבים את הקיץ אולם אנחנו 
אוהבים יותר את העור, וזוהי הסיבה 

לכך שאנחנו לוקחים ברצינות את כל נושא 
הטיפול בו. אנא וודאו שאתם נוקטים 

באמצעי הזהירות ההכרחיים בכך שתנהגו 
 .Forever על פי ההמלצות של

יתכן ולא תבחינו בתוצאות באופן מידי, אולם 
אנחנו מבטיחים שזה יעשה את ההבדל!
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ללכת בעקבות
האהבה

האהבה לעצמי – זאת לא הבעת אנוכיות. רק אדם שאוהב את 
עצמו, שמכבד את מה שהוא עושה, מסוגל לעבור את כל הקשיים 
ואת הדברים השליליים. הוא חי בתחושה שהוא ראוי לחיים טובים 
יותר, והוא יוצר אותם בכל יום, בכל שעה... רק האדם שאוהב את 

עצמו מסוגל לאהוב אדם אחר!

האהבה לילדים שלנו עוזרת לנו לבנות עבורם עתיד טוב יותר. היא 
נותנת לנו אנרגיה כאשר אנחנו נופלים מהרגליים מעייפות, היא מפיחה 

בנו תקווה. חשוב במיוחד לא רק להבטיח את עתיד ילדנו מבחינה 
כלכלית אלא גם להקנות להם את הערכים הנכונים. המיטב שאנחנו 

יכולים לעשות עבורם זה להוות עבורם דוגמה בכל דבר. טוב שהם יראו 
כי לא הכול ״עובר חלק״ בחיים, שאנחנו מתמודדים עם הקשיים. אנו 

הולכים צעד אחר צעד לכיוון מטרתנו ולחלום שלנו. הילדים מאושרים 
כאשר ההורים שלהם מאושרים וכאשר הם מהווים מקור לגאווה 

מבחינתם. אנו חייבים להישאר כמה שיותר זמן בריאים ולא להיות לנטל 
עבור קרובנו ואהובנו.

האהבה לאנשים- מדוע לעיתים כל כך קשה להתקדם בעסק 
שלנו? אנו באים לאנשים בטוב וברצון לסייע להם אך זוכים לכתף קרה 
ולחוסר הבנה. למה? שנים רבות עברו עד שהתחלתי להבין את הטבע 

של בני אנוש ולהפסיק להיעלב. האנשים אינם אשמים. הפחדים הם אשר 
מדכאים את רצונותיהם, והניסיון השלילי מונע מהם לנוע קדימה. לנו יש 

יותר מזל! אנחנו כבר משנים את חיינו. אז מה לעשות? לאהוב! לאהוב 
אותם כפי שהם. לא לרחם עליהם. לא לשכנע. פשוט להיות קרוב ובכל 

מעשה שלך להראות את הדרך לחיים טובים יותר. והם יבואו בעצמם 
ויבקשו את עזרתכם.

חפשו את אלה שאוהבים את עצמם. את זה שאכפת לו איך הוא נראה 
ומה מצב הבריאות שלו. המחיר של המוצר אינו הגורם המכריע בעת 

המכירה. ייתכן והאדם מסוגל להעריך את המוצר שלנו וייתכן ואינו מסוגל. 
הזמינו לעסק את האנשים אשר רוצים לעצמם חיים טובים יותר ומוכנים 

להילחם עבורם. 
מלאו את חייכם באהבה! הרי כוחנו באהבה!

באהבה ובאמונה בכם!

לעיתים קרובות אנחנו מחפשים את המוטיבציה לנוע 
קדימה ולפעמים פשוט לא מבינים שהמוטיבציה 

החזקה ביותר היא האהבה.

מאת: אנה בורבצב, מנהלת נוסקת

רק האדם שאוהב את 
עצמו מסוגל לאהוב 

אדם אחר!

חפשו את אלה 
שאוהבים את עצמם

להישאר בריאים ולא 
להיות לנטל עבור 

קרובנו ואהובנו
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עסק חובק 
עולם

מאז הצטרפותה לחברת Forever בשנת 2010, אנג'לה הקימה עסק 
מדהים אותו היא מנהלת מביתה שבאיים הקנריים שטופי השמש. 

ההחלטה שלה להפוך לעסק בינלאומי היה דבר שידעה שתיישם עוד 
 Forever-בתחילת דרכה. במקרים רבים, בעלי עסקים חדשים ב

חוששים לצרף אנשים במדינות  אחרות. אולם, אנג'לנה מאמינה כי 
הקמת עסק מצליח ברמה גלובלית מתבססת על אותם עקרונות 

הקיימים במסגרת הקמת עסק מצליח ברמה המקומית:  
"עליכם להיות בעלי ידע אישי ועם אמון מלא בחברת Forever על 

מנת להיות מקצועיים, אולם עליכם לעבור גם את כל ההכשרות 
המתאימות שיסייעו לכם לכוון את האנשים להשגת מטרות אלו. וודאו 

 foreverliving.com -ו Flpil.com :שאתם מתמצאים באתרי החברה
תוכלו למצוא שם הדרכות ומידע חשוב רב במגוון שפות.  וודאו כי 
אתם מוכנים ובעמדה טובה שתאפשר לכם לעזור לאנשים באמת 

לפני שאתם מתחילים," מייעצת אנג'לה.

מדיה חברתית הפכה לכלי גלובלי, וקיומה הפך את הקמת עסקים 
ברמה הגלובלית לתהליך ברור יותר. "אני נוטה להתחבר לאנשים דרך 

הפייסבוק ובאמצעות מגוון פלטפורמות אחרות, ואני עושה שימוש 
ביישומי iMessage, וואטסאפ, סקייפ או Face Time על מנת 

לחנוך אותם," אומרת אנג'לה. "על מנת להגיע לקבוצות של אנשים 
קיימות פלטפורמות כגון ZOOM ,Fuse וגם Go To Webinar. יתכן 
והמושגים האלה יישמעו מפחידים עבור אנשים ללא חוש טכני, אולם 
היישומים הללו פשוטים וקלים מאוד לשימוש. במקרה של חשש, צפו 

באחד מסרטוני ההדרכה הרבים ביוטיוב"

ככלל, כל בעל עסק נבון צריך להפעיל יכולת שיפוט כדי לקבוע עם מי 
כדאי לו להיכנס לעסק, וחשוב לאמץ גם את דפוס החשיבה הזה בתור 

.Forever -בעל עסק ב
יתכן ומפתה לצרף כל אחד או את כולם לקבוצה שלכם, אולם 

האמת היא שעבודה בתור עצמאי אינה מתאימה לכל אחד. אל 
תצרפו אנשים אלא אם כן אתם יודעים שיש להם, או שהם מסוגלים 
לפתח, את המיומנויות המתאימות. יהיה זה בלתי הוגן כלפיהם, וגם 
כלפי עצמכם, לצרף אותם משום שחבר קבוצה לא יעיל עלול לפגוע 

בעסק שלכם: אנשים אלו יבזבזו את כל האנרגיה והמשאבים שלכם. 
"תמרור האזהרה הגדול ביותר עבורי הוא מישהו שנראה שכל מה 

שהוא רוצה זה לעשות כסף מבלי לעבוד קשה: אינני יכולה לעבוד עם 
אנשים שאינם מוכנים להתחייב לטווח הארוך. במושג "טווח ארוך" 
אני מתכוונת למישהו שיתייחס למה שאנחנו עושים כמקצוע לכל 

דבר, ייקח את הזמן ללמוד ולהבין ולאחר מכן יעבוד קשה במשך לכל 
הפחות שנתיים עד חמש שנים." מוסיפה אנג'לה, הדבר גם ברור 

למדי כאשר מישהו נכנס לעסק הזה לעצמו ולא למען אחרים: ״איננו 
יכולים להגיע לשום מקום מבלי לסייע לאחרים. בכל מדינה הדרישה 

המרכזית שלי היא למצוא אנשים בעלי תשוקה אמיתית, ואז אני 
יודעת שאני יכולה לעזור להם לעזור לאחרים."

הקמת עסק גלובלי מסתמכת גם על הבנתם של הבדלים תרבותיים 
שונים, כגון מערכות שילוח, סוג מטבע ואזורי זמן. חשוב להיות 

מודעים לכך שלמרות שתסכולים עשויים להתעורר בעקבות ההשקעה 

ב-Forever במדינות שאינן שלכם, הדברים החיוביים עולים בהרבה 
על המטרדים המזעריים האלה. כיום, ההכשרה, התמיכה והמערכות 
הקיימות תואמות לעתים קרובות בין המדינות השונות, ועדיין, חשוב 

לגייס הבנה וסבלנות. וגם, במידה ואתם מודאגים מכך שמחסומי 
השפה עשויים להפריע להתפתחות העסק שלכם, רק זכרו כי חברת 

Forever מספקת כלים במגוון שפות.

שפה- זהו גורם נוסף שיש לקחת בחשבון כשמדובר בבניית עסק 
בינלאומי. אנג'לה מסבירה: "אם מישהו היה ממציא שבב זעיר 

שיאפשר למוח שלי לדבר בכל השפות הקיימות בעולם, הייתי באמת 

אנג'לה לוגרן, מנהלת יהלום ספיר! הדרגה המכובדת הזו היא תוצאה ישירה לאהבה 
שלה למקצוע בשילוב עם הרצון האמיתי לפרוץ לשוק הבינלאומי. הרוח היזמית 

שלה מעוררת ההשראה מופנית כעת אליכם עם המלצות כיצד למנף את אהבתכם 
ל-Forever לעסק חובק עולם. 

״בכל מדינה הדרישה המרכזית שלי 
היא למצוא אנשים בעלי תשוקה 

אמיתית, ואז אני יודעת שאני יכולה 
לעזור להם לעזור לאחרים״
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מוכנה לשלם הון תועפות על מנת לרכוש אותו! למרבה הצער הדבר 
לא קיים כך שבאפשרותי לעבוד אך ורק עם אנשים דוברי אנגלית 
או ספרדית. אולם, אם היה בכוונתי לגייס אדם גרמני דובר השפה 

אנגלית, והוא היה מגייס אדם גרמני שאינו דובר השפה האנגלית, היינו 
יכולים לעשות שימוש בהכשרות בשפה הגרמנית. וגם, היות שאותו 
אדם שגויס על ידי מדבר גרמנית, באפשרותו לתרגם כל חומר אחר 

שאספק לו עבור האדם שהוא גייס )במידה והחומרים הללו אינם 
קיימים כבר בגרמנית(.

לעתים קרובות אני רואה אנשים שאינם מדברים שפה מסוימת, 
מבקשים את המצגת העסקית בשפתו של מועמד פוטנציאלי. למרבה 

הצער אותו אדם כבר מבזבז הן את זמנו והן את זמנו של המועמד. 
אם אין באפשרותכם להסביר בפניהם את העסק בשפה המדוברת 
שלכם, לא תצליחו גם לחנוך אותם בשפתכם ולספק להם תמיכה 

מלאה בהמשך הדרך."
  FBOs זיכרו שאתם חלק מקהילה עולמית ותמיד יכולים לשאול

בעמודי הפייסבוק של המדינות השונות כיצד להתנהל בארצם. ״בכל 
מקרה עליכם לקחת על עצמכם את האחריות ולהיות בשליטה, אחרי 

הכול אתם בעלים של עסק עצמאי."

טכנולוגיית הוידאו, חיבורים משופרים לאינטרנט ופלטפורמות 
שיחה, ללא ספק, הפכו את האפשרות להקמת עסק גלובלי לנגישה 
יותר, אולם, אם ברצונכם להקים עסק שכזה, חשוב להכיר בעובדה 

שלפעמים יתכן ותידרשו להניח את המחשב הנייד שלכם בצד ולנסוע. 
"אם ברצונכם להתחיל לפתח מנהלים ולאמן את הצוות שלכם 

לדרגות גבוהות יותר, חשוב שתראו את ההערכה שלכם ותפגשו את 
חברי הצוות באופן אישי," אומרת אנג'לה, "אולם לפני כן אני נעזרת 

בתוכנית ״הצעד הראשון למנהל״  כבסיס לאימון ולבניית התכנית 
השיווקית. מרבית המדינות שיכפלו את התוכנית  ובנוסף לכך קיימת גם 
גרסת קובץ pdf שבאפשרותכם לשלוח. לעתים קרובות אשלח קובץ זה 

ולאחר מכן אנחה כל FBO דרכו – זוהי התורה האמיתית שלי."

כאשר חבר צוות מגיע לתפקיד ניהולי, אנג'לה תפגין את ההערכה שלה 
באמצעות הנוכחות שלה במדינה שלהם ברגע שהם הופכים להיות 
מוכרים על הבמה. בזמן שהותה במקום, אנג'לה תציע גם הכשרה 
מקומית לצוות שלהם כך שהנסיעה כולה מהווה השקעה מצוינת.

"עבודה בצורה מקוונת לעולם לא תהיה יעילה באותה מידה כמו עבודה 
פנים מול פנים. המדריכה האישית שלי, ג'יין, נהגה לומר לי לעתים 

קרובות, "אנג'לה, אם היית חיה בבריטניה היית מגיעה לדרגה של מנהל 
יהלום לפני שנים רבות!" זאת כיוון שאני יעילה הרבה יותר בעבודה שלי 

עם אנשים ברמה האישית. משמעות החיים במדינה מעבר לים, שאני לא 
זוכה לעתים קרובות להכשיר את הצוות שלי, כקבוצה, במדינה שלהם, 

אולם אני גאה מאוד בכך שהאנשים איתם עבדתי מעולם לא עשו שימוש 
במשפט "אין לי מדריך מקומי" בתור תירוץ. כל זמן שאתם דואגים 

לקבוצה שלכם ומטפלים בה היטב, לא משנה באיזו דרך, ואם אתם 
באמת מעניקים לה את הכי טוב שלכם תוכלו להיות גאים בכך."

אנג'לה לוגרן מימשה את הפוטנציאל הגלום באפשרות  להפוך את 
Forever לעסק גלובלי, והיא ניצלה במלואם את הכלים שהוצעו לה, 
אשר אפשרו לה לעשות זאת בצורה אופטימלית: "ברצוני לעזור לכמה 

שיותר אנשים בעולם, ו- Forever מאפשרת לי לעשות זאת. עבודה 
זו  אפשרה לי גם ליצור יחסי חברות מדהימים ברחבי העולם, אשר, 

בלעדי העסק הזה, לא היו מתקיימים."

אני נעזרת בתוכנית ״הצעד הראשון 
המנהל״ כבסיס לאימון ולבניית 

התכנית השיווקית. מרבית המדינות 
שיכפלו את התוכנית...

לעתים קרובות אשלח קישור 
ולאחר מכן אנחה כל FBO דרכו – 

זוהי התורה האמתית שלי
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מיליון ישראלים סובלים מיתר לחץ דם ומיליארד בכל העולם. 
יתר לחץ דם נשמע כמו בעיה פשוטה ושולית, עד שנזכרים בכינוי 

שדבק בו: "הרוצח השקט". אנחנו מקווים לקבל את תשומת 
לבכם עם מספר עצות על עניינים שבלב.

הגיע הזמן לישון
נראה כאילו אנחנו לא מפסיקים לדבר על החשיבות שיש לשנת 

לילה טובה, ובריאות הלב אינו דבר יוצא מן הכלל בנושא זה. מחקרים 
מראים כי לאנשים שלוקחים לעצמם מספיק זמן מנוחה יש לחץ 

דם נמוך יותר ונמצאים ברמת סיכון נמוך יותר לחלות במחלת לב 
ובמחלות כרוניות אחרות. הכינו את הגוף והנפש שלכם לשינה נינוחה 

באמצעות כיבוי מכשיר הטלוויזיה והימנעות משימוש במכשיר הטלפון 
הנייד המטריד שלכם. האור המלאכותי המגיע ממקורות אלו יכול 

למנוע מכם להירדם במהירות ולחוות שינה נינוחה ושקטה!

ועכשיו – לזוז!
גם את החשיבות שבפעילות הגופנית לא שמרנו בלב. אפשר להתחיל 
בפעילות קלה כמו לוותר על נסיעה ברכב למרחקים קצרים או ויתור 
על המעלית כשאפשר לטפס מספר קומות ברגל. כמובן, שמשאלת 

לבנו צריכה להיות פעילות אירובית מוסדרת למשך 40 דקות כשלוש 
פעמים בשבוע. אך לא רק פעילות אירובית. האם ידעתם שיוגה 

ומדיטציה נמצאו כמפחיתות לחץ דם. איך? נשימות עמוקות גורמות 
לירידה בערכי לחץ הדם מאחר שהן מפחיתות את פעולת המערכת 

העצבית שגורמת לכיווץ כלי הדם. 

מה מספרים המספרים?
מדידה של רמות הכולסטרול ושל לחץ הדם שלכם נחשבת לדרך 

מצוינת למדוד את בריאות לבכם, ולזהות מקומות המעוררים 
דאגה. רמות כולסטרול בריאות  צריכות להיות מתחת ל-200 מ"ג/

דציליטר. מספר זה מייצג מיליגרמים לכל דציליטר ומודד את ריכוז 
הכולסטרול בדם שלכם. בדומה לכך, לחץ דם בערכים מתחת ל 

120/80 מילימטרים / כספית )ממ"כ( שנחשב בעבר כאופטימלי נחשב 
כעת לנורמלי והוגדר כ"רצוי״. המספר העליון מציין לחץ דם בעורקים 
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בזמן שהלב פועם והמספר התחתון מודד את לחץ הדם בעורקים בין 
פעימות הלב בזמן שהלב נמצא במנוחה. חשוב לזכור שקריאה אחת 

אינה מצביעה על כך שמשהו לא בסדר אולם מספר גדול של קריאות 
של לחץ דם גבוה יכול לספק לכם תובנה לגבי מידת יעילות תפקוד 
הלב שלכם. אלו הן רק מספר קטן של דרכים באמצעותן הגוף שלנו 

מווסת ומדווח. 

לאכול את הלב
אוקי, כמובן שאנחנו לא מתכוונים למשפט הזה פשוטו כמשמעו! אולם 

ישנם מוצרי מזון בריאים ללב אותם עליכם לוודא שנמצאים בתפריט 
המזון שלכם. שומנים טובים )חד שומנים ורב שומנים בלתי רוויים( כגון 

שמן זית, שמן קנולה, דגים המכילים כמות גדולה של אומגה 3, אבוקדו, 
אגוזים מסוימים ומוצרי מזון רבים אחרים משמשים מקורות מצוינים 

לאותם שומנים בריאים.

גופכם זקוק גם לכמות גדולה של סיבים באמצעות דגנים מלאים 
וירקות. יעד המטרה צריך להיות 35 גרם של סיבים בכל יום! סיבים 

תומכים בבריאות הלב באמצעות עידוד רמת כולסטרול נמוכה וסיוע 
לכם להרגיש שבעים יותר, דבר שיכול לתמוך בתהליך הירידה במשקל. 

כפי שאתם בודאי יודעים, כאשר אתם יורדים במשקל, הגוף מסוגל 
לתפקד ביעילות רבה יותר, שכשלעצמו מסייע בתמיכה ללב שלכם. מה 

יש לא לאהוב בזה?

עזרה מחבר
בזמן שכולנו מנסים לבצע את הבחירות הבריאות ביותר שניתן, ישנם 

רגעים בהם משימה זו קשה או בלתי אפשרית. ישנם תוספים רבים 
לבריאות הלב שיכולים לעזור  במילוי פערים אלו. ארבעה מתוך 

התוספים המועדפים עלינו הם:  סופר אומגה 3, פייבר, פוראור נוטרה 
קיו-10, וכמובן:  +ARGI )בעמוד הבא( 

הבנת ההשפעות שיכולות להיות לתפריט המזון, לפעילות גופנית ולשנת לילה טובה על בריאותכם הינו צעד 
ראשון גדול ומשמעותי לביצוע שינויים חיוביים שיכולים לסייע לכם להיראות ולהרגיש טוב יותר.

אומגה-3
תוסף זה מגיע בשתי גרסאות )האחת בהשגחה למהדרין והשנייה 

ללא כשרות( מכיל תערובת אולטימטיבית ובלעדית של שמנים, הוא 
התוסף הטוב ביותר של אומגה-EPA ,3 ו- DHA. כיוון שהוא מכיל גם 

ויטמין E, מקורו של הסופר אומגה 3 שלנו אינו רק בשמן דגים טהור אחד 
אלא בשלושה שמני דגים טהורים: אנשובי, סלמון ובקלה. ובנוסף מכיל 

אומגה 9 משמן זית. תוסף זה, המאגד היטב רכיבים אלה, מספק תמיכה 
למערכות מרכזיות בגוף כגון מערכת הלב וכלי הדם, מערכת העיכול 

והמערכת החיסונית, ותומך גם בבריאות המוח והעיניים.

Q10 בריאות הלב עם קו-אנזים
תוסף זה מכיל מערך של כמה וכמה רכיבים המועילים ללב. מלבד 

קו-אנזים Q10, שידוע כעוזר לתפקוד הבסיסי של התאים, נוטרא קיו 
10 מספק ויטמיני B למיניהם, חומצה פולית ותמציות צמחיות, חומרים 

התומכים במערכת הלב וכלי הדם. לציטין סויה מוסיף גם חומר סיכה 
לכלי הדם. 

פוראור פייבר
הוסיפו בקלות סיבים למזונכם עם האריזות הנוחות שלנו, המכילות 

 )S.O.F.( ארבעה סוגים של סיבים- כולל פרוקטואוליגוסכרידים
שמהווים גם חומר פרוביוטי. האבקה מתמוססת בקלות ומוסיפה לכל 
משקה או מאכל 5 גרם של סיבים תזונתיים – כמות שוות ערך לכמעט 

שני טוסטים של לחם מחיטה מלאה. 
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בקרוב
מראה חדש

  ARGI+ 
אהבה ממבט ראשון 

תערובת הפירות הבלעדית שלנו תגיע אליכם 
בקרוב במראה חדש! התערובת שמציעה את 

כוח הניקוי נוגד החמצון של ה- L-ארגינין, 
חומצת אמינו המומרת בגופנו  לחנקן חמצני, 

אשר עוזר ללב לספק דם לאיברים חיוניים 
על ידי פתיחה והרפייה של כלי דם התורמים 

לזרימת דם מוגברת. השילוב עם תכונות 
נוגדות החמצון של הרימון יחד עם תרכובת 

מתמצית יין אדומה התומכת בכולסטרול-
הבריא סוללת את הדרך המושלמת אל הלב, 

הוספנו לכל זה מיצוי קליפות הענב ופירות 
יער התומכים במערכת החיסונית -  הלב 

שלכם פשוט יאהב אתכם.

Forever Giving היא אחת הדרכים באמצעותם אנחנו אוהבים לתת בחזרה 
ולתמוך בילדים ובמשפחות ברחבי העולם. 

Forever Giving פועלת במטרה לספק תמיכה לאותם אנשים אשר נפגעו כתוצאה מאסונות טבע, תנאי מחייה מחפירים, היעדר גישה למזון או 
למים נקיים ובמקרים רבים נוספים! אנחנו אוהבים שיש לנו הזדמנות לסייע לאחרים גם בזמן הכנסים הגלובלים שלנו באמצעות ארועים מיוחדים 

שאנחנו יוזמים, דרך תרומות שאנו מעודדים ובאמצעות רכישת אחד מתינוקות ה״אלו-בייביז״ החמודים שלנו. 
www.forever-giving.org :למידע נוסף היכנסו ל

באהבהלתת
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התאהבתי 
בדרום-אפריקה

הגענו כשבוע לפני הכנס לחופשה פרטית עם מדריך 
צמוד שהומלץ לנו ע״י Forever Resorts. לאחר 

תשע שעות טיסה נחתנו ב-Centurion Hotel, בית 
מלון מפואר בבעלותה של Forever בפאתי עיר 

הבירה פרטוריה. 

למחרת יצאנו לסיור בסווטו, הפרוור העני של העיר 
יוהנסבורג. במקום חיים למעלה ממיליון תושבים, 

בעוני קשה. העוני אמנם נורא, אך המקום מלא תקווה 
חדשה. מכאן צמחה המנהיגות החדשה, חתני פרס 
נובל נלסון מנדלה ודסמונד טוטו, מנהיגי השחורים 

שהצליחו במאמץ רב לפורר את משטר האפרטהייד 
ולעשות את השינוי עליו חלמו עבור עמם. 

בהמשך נסענו לטיול של כשבוע בבלייד-קניון 
ובקרוגר פארק. הבלייד-קניון אינו מפורסם כמו אחיו 

הגדול ה”גרנד-קניון” שבאריזונה, אך זהו הקניון 
השלישי בגודלו בעולם, וכולו טבע מרשים מלא 

בחיים ובצמחייה עבותה, ואילו הקרוגר פארק גודלו 
כגודלה של ישראל! כאן התמזל מזלנו והצלחנו 

“להיקלע” לתוך עדר פילים, עדר ג’ירפות ולצפות 
בפעולה לילית של משפחת אריות שנעו במרחק 

נגיעה ממש מכלי רכבנו. אחרי כמה ימי טיול, אפשר 
לומר שהתאהבנו בדרום אפריקה. בזכות הנסיעה 

שלי לכנס הגלובלי, בעלי ואני זכינו לחוות חוויה שלא 
תשכח לעולם.

וכמובן, הכנס הגלובלי של Forever. סנדטון, בה 
התקיים הכנס, כולה לבשה חג. הרחובות, בתי המלון 
המפוארים והכיכר, על שמו של מנדלה, קושטו כולם 
בדגלי Forever. כמיטב מסורת הכנסים, התארחנו 

באחד מבתי המלון המפנקים שנסגרו עבור 
המשווקים. כך נמשכה “המסיבה” ארבעה ימים . 

פגשנו תרבויות שונות מ- 158 מדינות, חגגנו הצלחות, 
התלהבנו, השתתפנו באימונים עם מנהיגי החברה, 
החלפנו חוויות ובילינו עד שעות הלילה המאוחרות. 

לסיכום, דרום אפריקה חוללה בי תפנית! 
נהניתי מכל רגע ועל זה אני רוצה להגיד תודה לכל 

השותפים שלי.

דרום אפריקה מעולם לא הייתה ברשימת המקומות בהם רצינו לבקר, אך הזכות 
להשתתף בכנס הגלובלי של Forever, יצרה הזדמנות להקפיץ אותה לראש הרשימה.

מאת: אוסנת שמש שור, מנהלת בכירה

ולמה אני אוהבת את 
 ?Forever

Forever מאפשרת לי לפנות 
לכל מי שאני באמת אוהבת@
זאת חברה שנותנת הזדמנויות 

לשנות את החיים לכולם! @
מקבלים עסק מוכן @אני זו 

שמחליטה אם לעבוד הרבה 

או מעט, כפי שאני רוצה @

מוצרים שכל אחד צריך @
כלים ותמיכה ברחבי העולם, אף 

אחד לא עוצר אותך מלפתח 
עסק בינלאומי @התוכנית 
העסקית מאוד פשוטה וקל 

לעקוב ולשכפל @מקבלים 
רווח מכל מקום בעולם ללא 

גבולות @תגמולים ותמריצים 
ששינו ללא מעט בעלי עסק 

בארגון שלי את החיים @

משקלו של פיל סוואנה 
אפריקני יכול להגיע ל-6 

טון לפחות. הוא בעל החיים 
הגדול ביותר שנע על פני 

היבשה. ב-Forever אנו 
מעבדים מידי יום )!( יותר 
מ-85 טון אלו ורה. משקל 
השווה ל-14 פילי סוואנה 

אפריקנים!
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             פאנטה אטביה, ראש צוות
אני טיפוס שאוהב לעזור, אבל לפני 

שנה הייתי במצב שלא יכולתי לעזור 
אפילו לעצמי, עד שהצטרפתי 

ל-Forever וקיבלתי כלים ששינו 
את חיי. בהתחלה ציפיתי שכל מי 
שאפגוש יקבל את הצעת העסק 

בהתלהבות כמוני, אך גיליתי שלא כל אחד מוכן 
להשקיע למען שינויים בחייו, ונאלצתי להתמודד עם 

הרבה סירובים. הדבר הכי חזק שלמדתי, הוא, שה”כן” 
לא קיים בלי ה”לא”, כפי שאין יום בלי לילה.

עם השתתפותי בהדרכות ובאירועים למדתי לקבל את 
ה”לא” כ׳דרייב׳, כאילו הוא היה “כן”. זה גרם לי להמשיך, 

בלי לספור כמה סירובים היו לי. כל התקדמות במסע 
הובילה אותי עם עוד מרץ ומוטיבציה, לשמחה בלב, 

לביטחון עצמי, וליותר נחישות והתמקדות במטרה. היום 
יש לי קבוצה של שמונה שותפים בדור ראשון. אלה 
אנשים שחושבים כמוני. אני מאושרת שיש לי שיטה 

וידע להעביר להם, כי הם ראויים לכך. זו תחושה כאילו 
יש בידי את ה-׳waze׳ של החיים, עבור כל מי שחפץ 

וחולם באמת לשנות את חייו.
אני מודה לכל השותפים הממוקדים, ומאמינה שכל 

אחד מהם יכול להיות ראש צוות בקרוב. 
אני מודה לאלוקים שלי, שאחז בידי ועזר לי לעבור את 

הג’ונגל, להגיע לארץ ונתן לי לעשות את כל אשר תמיד 
 חלמתי!  ברצוני גם להודות לחונכות הכי מדהימות: 

מרינה קרבצוב, אנה בורבצב ואולגה יקרסון .

            חני בטשוילי, ראש צוות
במשך שנים, הוריי ניסו לשכנע 

אותי להצטרף ל-Forever, ואני 
 סירבתי.

במשך שנתיים וחצי סבלתי 
מכאבי גב. לאחר טיפולים שלא 

הועילו, החלטתי לנסות את 
משקה האלו ורה. תוך שבוע הכאבים נעלמו!!! 

 זה היה “הקש ששבר את גב הגמל”. 
הבנתי שאני חייבת לשתף את כל האנשים סביבי 

 במוצרים הנדירים שיש לנו! 
 - Forever-זה היה, ותמיד ישאר ה״למה” שלי ב
 לעזור לכמה שיותר אנשים לחיות חיים איכותיים.
מגיע לאנשים להיות מאושרים באמת! כמו שאני 

זכיתי. תמיד חיפשתי להיות מאושרת במקום 
העבודה שלי. כי תמיד נתתי מעצמי מעל ומעבר. 

ולקח הרבה שנים עד שהבנתי ש-Forever זה 
 המקום שלי! 

בזכות התמיכה שקיבלתי מהוריי שהם גם 
החונכים שלי  למדתי על חשיבה חיובית, התחלתי 

ליישם את הנלמד, וראיתי הצלחות משמעותיות, 
 וברוך ה’ הגעתי לדרגת “ראש צוות”. 

Forever עבורי, זו מתנה נפלאה שקיבלתי מבורא 
עולם, ששינתה את חיי באופן משמעותי, בכל 

כך הרבה מובנים. זכיתי לגלות כמה כוח יש בי, 
והצלחתי להגיע להישגים שלא האמנתי שאגיע 

אליהם. לא ידעתי שיש בכוחי לחנוך אנשים, 
ולעזור להם לצעוד בדרך להצלחה. עכשיו אני 
 רואה כמה שזה הופך אותי למאושרת באדם! 

תודה רבה לחברי הקבוצה הנפלאה שלי  ולכל 
האנשים שמעליי בצוות, שעזרו לי מאוד, והאמינו 

בי לאורך כל הדרך. 

            אוסנת פלישתייב, ראש צוות
אני נשואה ואם לארבעה ילדים. 

מילדות חינכו אותי לעזור ללא 
תמורה. תמיד אהבתי לתת, לעזור, 

ואף פעם לא חשבתי שמגיעה לי על 
 כך תמורה כלשהי, מלבד “תודה”.
אני במיקצועי מנהלת חשבונות 

ותמיד חיפשתי משהו נוסף. למדתי רפואה טבעית 
והבנתי שצריך לשנות את הגישה לחיים. חיפשתי 

מוצרים טובים וטבעיים. עד שיום אחד האחיין 
שלי עמנואל הציע לי מוצרים של Forever, שהם 
איכותיים וטבעיים ועזרו לבנו לאסטמה של העור. 

עמנואל עודד אותי לעשות חסד עם אנשים, לשפר 
 את בריאותם ואיכות החיים שלהם ושלנו.

קניתי את הערכה למתחיל ,התחלתי להשתמש 
במוצרים וגם לעזור לאחרים. הרגשתי ממש טוב 
 וגם קיבלתי סיפוק נפשי תודות לעזרה לאנשים.
אני רוצה להודות לפני הכל לבורא עולם, לבעלי 

 היקר ,למשפחתי היקרה!!
תודה גדולה לחונכות שלי אווה, דינה וחני על 

הלימוד, העזרה, סבלנות, תמיכה וההקשבה בכל 
זמן !!  תודה לצוות שהאמין בי: מיכל, איילה, מזל, 

רבקה וז’אנה . אני תמיד כאן בשבילכם!

              אני בלו, ראש צוות
לפני שנתיים גיליתי את התכונות 

הנפלאות של ג’ל האלו ורה 
לשתיה כמו גם שאר המוצרים 
של Forever. הקשיים באותם 

ימים הביאו אותי לתחושה של סף 
טביעה, אולם החלטתי להשתמש 

בכאב כמנוף ליציאה מהמשבר ולהצלחה.
וזה המקום להודות לאווה שבתאי על התמיכה 

לאורך כל הדרך. ברגע שהבנתי את הרעיון לעסק 
מצליח עם Forever - אהבתי אותו. הרגשתי שיש 

לי הזדמנות להגשים את כל החלומות שלי.
לעבוד בכיף כל יום עם אנשים, לעזור להם וגם 

לעצמי. להשיג בריאות, רכב חדש, בית, לטייל, והכי 
חשוב, להציע באהבה ובכוונה טובה את ההזדמנות 

גם לאחרים, ליהנות ממוצרים ייחודיים ואיכותיים, 
ובנוסף להרגיש טוב יותר ולהראות טוב יותר. 

              רחל יעקב, ראש צוות
“דברים קורים תמיד בזמן נכון...” 

 Forever כך גם ההיכרות שלי עם
קרתה- בזמן הנכון.

עם סיום התואר שלי בכלכלה 
וניהול, התחלתי לעבוד במשרד 

לקידום ארגונים ועסקים. במהלך עבודתי, הכרתי 
בעלת עסק שמשווקת מוצרי אלו ורה- הלא היא 
החונכת שלי היום, יהודית שחורי. בזכות יהודית, 

נחשפתי למוצרים של Forever ולתוכנית העסקית. 
ואיך אפשר שלא?! מיד התאהבתי ביהודית 

ובמוצרים הנפלאים.
אסנת רובין, בעלת המשרד בו עבדתי המליצה 

 ,Forever לי לפרוש כנפיים ולהצטרף למשפחת
החלטה שאני מברכת עליה! התנסתי במוצרים, 

נהנתי מהתוצאות המדהימות שלהם, הבנתי שזה 
באמת עובד! 

יחד עם זאת, זיהיתי את הפוטנציאל הגדול שיש 

לעסק, והחלטתי שאני מגייסת את עצמי ב-100% 
לבניית העסק. 

קבעתי לעצמי תאריך שבו אגיע להיות ראש צוות. 
האמנתי בעצמי, הייתי ממוקדת מטרה. 

 Forever-ואכן תוך שלושה חודשים מהצטרפותי ל
הצלחתי להגיע לראש צוות.

עשיתי זאת הודות לליווי המלא של החונכת שלי, 
יהודית שחורי הגדולה ושל המנהלת שלי- מלכה 

רונן המדהימה, שהיו זמינות עבורי, תמכו בי וידעו 
בדיוק איך לכוון אותי.

אני רואה היכן אני רוצה להיות, בעזרת האמונה 
והעשייה אני יודעת שאני אגיע לשם! 

            מימונה עאסי, ראש צוות
אני נשואה ויש לי ילדה בת שנה 

וחודשיים. אני בעלת תואר ראשון 
במדעי מחשב. עזבתי את מקום 

עבודתי מאחר ואני מעוניינת 
לבלות זמן עם בתי, ולכן חיפשתי 

לי עבודה שאוכל לבצע אותה 
מהבית, וכך אוכל להגשים את חלומותיי.

הצטרפתי ל-Forever לפני כחודש וחצי, למדתי 
איך לעזור באהבה לאנשים, לחבריי ולקרוביי ותוך 
כך שלימדתי את אנשי הקבוצה שלי איך לעשות 

זאת, הגעתי לדרגת ראש צוות. 
יש לי המון חלומות שאני לא מוותרת עליהם ולכן 

.Forever-אמשיך עד הסוף כי אני מאמינה ב
בעלי ומשפחתי מחזקים אותי כל הזמן, ומאמינים 

במה שאני עוסקת וגם החונכת המקסימה שלי, 
אווה שבתאי, שהולכת לצידי לאורך כל הדרך.

אני לא אוותר על החלומות שלי, ואגשים אותם עם 
.Forever חיוך כי זו הדרך שמלמדים ב

              אביטל עטיה, ראש צוות
            אני גרה ביישוב נוקדים, נשואה ואמא 

ל-2 ילדים. למדתי חינוך מיוחד וממשיכה ללמוד 
תרפיה באומנות. לאחר לידת בני הבכור החלטתי 

שאני רוצה להיות כמה שיותר זמן עם הילדים 
בבית. זאת בעצם הייתה הסיבה העיקרית 

להצטרפות שלי ל-Forever והיא זו שהחזיקה 
ועדיין מחזיקה אותי ברגעים קשים. בנוסף, 

החלטתי שזאת דרך מצויינת לעבוד על הבטחון 
העצמי שלי.

במהלך הדרך היו לי קשיים שהתבטאו בקושי 
ביכולת העמידה שלי מול אנשים אחרים, חוסר 

אמון בעצמי, לא ראיתי את עצמי כמובילה אנשים 
אחרים )ולא רק מקבלת ומכילה(, ובנוסף לזה היה 

לי קושי בארגון ובניהול הזמן בעבודה.
בסופו של דבר התגברתי על הקשיים בזכות 

ההתמדה, הניסיון והאימון.
ההמלצה שלי לאנשים בתחילת הדרך היא קודם 
כל לעבוד- להפריד בין חשיבה על העבודה לבין 
העבודה עצמה, ורק מתוך העשייה - לבחור את 

הנתיב הייחודי שלכם, את אבני הכוח שלכם 
. Forever-שדרכם תפעלו ב

היעד הבא שלי הוא ראש צוות בכיר, אני רוצה 
להצליח להגיע אליו מתוך עבודה יסודית וטובה .
תודה רבה לבורא עולם שהכל שלו והכל ממנו. 
תודה לצופיה בן הרוש, החונכת שלי שעוזרת, 

מייעצת ומחזקת אותי לאורך כל הדרך!

ב״ה
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מאי
ברכה תמה קופמן 

אווה ודר' יוסף שבתאי
הודיה פיין

אוסנת שמש שור
זמירה מרון

יסכה ומשה סדובסקי
מרינה ריבקין
שרה גריינמן

ימינה ליבשיץ
איילת מאיר 

 

יוני
אווה ודר' יוסף שבתאי

רוברט יונג
יסכה ומשה סדובסקי

אוסנת שמש שור
הודיה פיין

זמירה מרון
ימינה ליבשיץ

ברכה תמה קופמן
דר' יעל צורגיל

אנה וניקולאי בורבצב

מאי
אווה ודר' יוסף שבתאי
יסכה ומשה סדובסקי

אוסנת שמש שור 
רוברט יונג

זמירה מרון 
ברכה תמה קופמן

ימינה ליבשיץ
איריס שביט
נחמה מאיר

הודיה פיין

יוני
 הודיה פיין

 אווה ודר' יוסף שבתאי
 יסכה ומשה סדובסקי

 אוסנת שמש שור
 זמירה מרון

 ברכה תמה קופמן
 אסתר פרידלנדר

 שרה גריינמן
 תמר סלע

שרה קלצ'קין

FBO בצמרת

NM-עם מחזור ה FBO-ה
הגבוה ביותר

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר 

רמה 1 
רוברט יונג

הודיה בן נון
תמר סלע

אפרת ויצמן

הודיה פיין
הודיה פיין

הודיה בן נון

FBO שם החונךשם

FBO שם
מימונה אסי 
אביטל עטיה

אוסנת פלישטייב 
רחל יעקב

למה אבו ג'אבר
הודיה אנסבאכר 

סלסביל עאסי
שרה ברזל

פרעל פרידמן
מלכה לנגסמן
חנה רוזנגרטן

יוליה סופר
אורה טובי

נחמה מרקוביץ
אביטל עטיה

דר' יעל צורגיל
תמר סלע

אפרת ויצמן
יוליה סופר

הודיה אנסבאכר
סלסביל עאסי

אורה טובי
אני בלו

מיכל איצקוביץ
עדינה מובשוביץ

חני שחם
יוליה סופר

שם החונך
אווה ודר' יוסף שבתאי

מרים איתן גבריאל
יפה פלישטייב
יהודית שחורי
מימונה עאסי

תמר סלע
למה אבו ג'אבר

אסתר יקטר
שרה ברזל

חנה רוזנגרטן 
פרעל פרידמן

שלי ובוריס קוגן
אפרת ויצמן

ראש צוות בכיר

המצרפים המובילים

4CC אתגר

ראש צוות

4CC בשלושה חודשים 
ברציפות בפעם הראשונה


