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"החדשות הרעות הן שהזמן 
טס, החדשות הטובות הן 

שאתם הטייסים."
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רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים

חשבו על זה: היינו יכולים גם להשתמש בשלט כדי להאיץ את הזמן 
כדי שנוכל לעבור את הזמנים הקשים קצת יותר מהר.

מצד שני, הבחנתי בכך שכשנהיה קצת קשה אנחנו הופכים לצנועים 
יותר, אדיבים יותר ואסירי-תודה יותר, ואני חושב שתסכימו איתי 

שכל אלה הן תכונות טובות. אז אולי אנחנו לא צריכים להאיץ את 
הזמן עם השלט הזה, אולי מה שאנחנו צריכים זה רק קצת יותר 

סבלנות.
אני זוכר שקראתי פעם ציטוט שאמר: "החדשות הרעות הן שהזמן 
טס, החדשות הטובות הן שאתם הטייסים." איזו מחשבה נפלאה! 
יכול להיות שאתם לא שולטים בזמן, אבל אנחנו כן שולטים במה 

שאנחנו עושים עם הזמן שלנו. 
נצלו את נקודת המבט החדשה שהשנה החדשה מביאה עימה, 

קחו את הזמן כדי לבחון את משך הזמן שהשקעתם בדברים בעלי 
משמעות במהלך השנה האזרחית שחלפה והיזכרו בזמן שהיה 
יכול להיות מנוצל באופן טוב יותר. כיצד אתם יכולים לנצל את 

הכישרונות והתכונות שמייחדות אתכם כדי לסייע למי שמסביבכם?

אתם זוכרים את הסרט הזה מלפני כמה שנים על בחור צעיר שהיה לו 
שלט-רחוק שבעזרתו הוא היה יכול לשלוט בזמן? אני חושב שקראו לסרט 
 ,Forever-הזה "קליק". כשאני חושב על כל מה שמתרחש ברחבי העולם ב
אני חושב שהלוואי והייתי יכול להשיג את השלט הזה ולהאט את הזמן, כדי 

לאפשר לי לבקר את כולכם בכל שנה.

מתנת הזמן

בשנה אזרחית חדשה זו, אני מבקש מכל אחד מכם לחלוק את 
הכישרונות שלכם ולהיות מוכנים להוות השראה לאחרים בכל אשר 
תפנו. ישנם ברחבי העולם מיליוני בעלי עסקים של Forever, חברי 

צוות ומשפחות, שיכולים להוות כוח חיובי למען הטוב, אם נהיה 
מוכנים לשתף את מה שיש לנו עם אחרים. 

אין גבול למה שתוכלו להשיג אם תהיו מוכנים לשתף. זוהי תמצית 
ההצלחה - כשאנחנו מוכנים לשתף את הכישרונות, התכונות 

שמייחדות אותנו וההזדמנויות שלנו עם אחרים, זה מעשיר את 
חייהם ובתמורה גם את שלנו.

תודה על תרומתכם בשנה האזרחית שחלפה ואנחנו מצפים לעבוד 
איתכם בשיתוף במהלך השנה הקרובה ומעבר לה.
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חג החנוכה מאחורינו ואיתו הזיכרון על נס גדול שקרה כאן לפני כ–2000 שנים. 
רבים מסביבנו מחפשים ניסים שיקרו וישנו להם את החיים. קל מאוד לחכות 

לנס אבל יותר קל ליצור את התנאים לנס ואז ליהנות מהתגשמותו.

צרו לכם נס

לעשות זה לחפש עוד ועוד שותפים עסקיים ולקוחות שייהנו 
מהניסים הללו. אנחנו לא יכולים לחכות לרגע של השראה שיעזור 
לנו לייצר רעיונות כיצד לפעול, היכן ומתי. Forever התוותה כבר 

את הדרך עבורנו בעזרת “הצעד הראשון למנהל” וכל שנותר לנו זה 
לבצע ולא להפסיק. על ידי דוגמה אישית אנחנו הופכים למנהיגים. 

על ידי מימוש החזון של Forever ילכו אחרינו. על ידי שיתופי 
פעולה עם השותפים בתוך הקבוצות העסקיות ובין הקבוצות 

השונות, אנחנו נעצים את הארגון העסקי האישי ואיתו את כל 
.Forever

ב 2017- אנו יכולים לייצר מצב שבו מספר האנשים ששומעים על 
Forever בפעם הראשונה יעלה אלפי מונים על המספר ששמע 

עד היום. יש לנו את הכלים ויש לנו את האפשרות לחשוף אנשים 
לניסים שונים וכל מה שאנחנו זקוקים לו, זה לדבוק באמירה של 
רקס מוהן: “הכוח של Forever הוא כוח האהבה!” ועם כוח כזה 

אפשר לייצר ניסים.
בעבודה משותפת ועם שיתופי פעולה איתנים נוכל לצמוח ולהגיע 

למצב ש”בונוס היו”ר” מניב להרבה בעלי עסקים בארץ בונוסים 
משמעותיים. 2017 היא שנה של הזדמנויות לשינויים ולניסים!

בהצלחה!

ב-Forever אנחנו פוגשים ניסים קטנים וגדולים כל הזמן. הם 
מתבטאים בתוצאות הנובעות משימוש במוצרים המופלאים של 

החברה. בשיפור מצב הרוח כי חולשות נעלמות, בהחלמה של גירוי 
או כוויה מטרידה או בניראות המייצרת מחמאות רבות... אנחנו 

גם צופים בשינוי במהלך החיים של אדם זה או אחר בזכות שיפור 
משמעותי באיכות החיים עקב הכנסות גבוהות יותר ולעיתים די 

קרובות גם בשילוב של הגורמים כולם – הניסים ישנם והם רבים וזו 
 !Forever המהות של

עם כלים משמעותיים ש–Forever מעמידה לרשותנו, מתאפשר 
לנו להעניק לכל אחד המעוניין בכך לחוות ניסים. כל שעלינו 

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל

 “לא כולנו יכולים לעשות דברים 
גדולים אבל כל אחד מאיתנו יכול 

לעשות דברים קטנים באהבה גדולה” 
)הנזירה תרזה, מומבאי(
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מכפית פלסטיק  לכפית זהב
שנה לזכרה של לידיה יונג

לפני כשנה, נפרדנו מלידיה יונג, שהיתה מעמודי התווך 
של Forever בישראל. סיפורה האישי של לידיה ממחיש 

את ההזדמנות הגדולה שמציעה Forever למי שיודע 
לזהות ולאמץ אותה בשתי ידיים. בשנה האחרונה לחייה 

כתבה לידיה את סיפורה האישי מתוך אמונה שתוכל 
להשתמש בו כדי לסייע לאנשים נוספים להגשים חלום.

בחרנו להביא קטעים מתוך הסיפור שכתבה:

לידיה הצטרפה ל- Forever בעקבות מודעה בעיתון שהציגה חברה 
אמריקאית המחפשת משווקים.  כבר לאחר המצגת הראשונה, לידיה 

הרגישה שהיא להוטה להתחיל. רק לא ידעה איך תעשה ומאיפה 
תתחיל. באותם הימים היא בכלל עבדה בחנות המשפחתית  רוב היום. 

מעבר לכך היו לה חששות רבים: היא לא למדה בארץ, לא שרתה 
בצבא, לא היו לה קשרים ולא הרבה חברים. איך תוכל לעמוד מול 

אנשים, לערוך מצגות בעברית שאינה קולחת בפיה, איך לארגן חוגי 
בית ומי בכלל יבוא? הרי אין לה הרבה מכרים וחברים. אבל "כשרוצים 

מאוד משהו- מוצאים פתרונות" קבעה לידיה. הייתה לה מוטיבציה 
גבוהה לשינוי ואנרגיה טובה ודוחפת. לידיה לא הפסיקה להאמין 

בעצמה על אף הספקות הטבעיים. היא האמינה שתצליח ותפתור 
כל בעיה כי היא הרי כל כך רוצה בזה ו "אין דבר העומד בפני הרצון 

והנחישות!״

"אני מאמינה בהזדמנות. מפה זאת הבחירה של כל אחד וכל אחת - 
אם הם מזהים אותה, מנצלים אותה ומפיקים מה שרוצים ממנה, או 

שמפספסים אותה!"  
הדרך לא הייתה נטולת טעויות ולא נטולת קשיים. "לא הכול הלך 

נהדר. היו מהמורות ואבנים שהכשילו, אבל אני פשוט עקפתי אותן. 
כמו שבחיים יש עליות וירידות כך גם היה ב-Forever ... כל כך 

האמנתי באלו ורה שחשבתי שאלך ברחוב ואצעק "אלו ורה" ואנשים 
יתנפלו. היו הרבה סירובים ונפילות, אבל ידעתי לעשות ׳סוויץ'׳ 

ולהתעלות על עצמי. הדרך לא סוגה בשושנים, יש קוצים ומהמורות 
והשאלה היא, איך אתה עוקף את כל זה כדי לעזור לאנשים וכדי 

להשיג את מטרותיך. אני לא מוכרת לאנשים מוצרים שאינם מתאימים 
ולא מוכרת קרח לאסקימוסים. כשאני באה עם האמת שלי, המצפון 

שלי נקי ואני יכולה להסתכל לבן האדם בעיניים. זה מה שמניע אותי- 
ללכת בדרך ישרה!" 

"זו הדרך שבה אני פועלת, אני אומרת לאנשים שלי שיתכוננו לעזור 
לאדם שמולם ולא לעצמם. תחשבו על טובת הלקוח, אחרת, אולי 

תרוויחו, אבל רק פעם אחת! "החשוב מכל הוא להרוויח את האמון 
של הלקוח... שלא יהיו לכם דולרים בעיניים." לידיה הקפידה להזכיר 

לחברי קבוצתה ״להסתכל קדימה אל האור המנצנץ בקצה המנהרה".

בתום שנה בדיוק בחברה, לידיה הגיעה לדרגת מנהלת. 
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מכפית פלסטיק  לכפית זהב

"אני מאמינה שכל הזמן נקרות בדרכנו 
הזדמנויות, לא תמיד אנחנו מזהים אותן או 

שאנחנו בכלל לא בשלים אליהן, ואפילו 
לעיתים יש לנו גם אמונות מעכבות, אבל 

כל הזמן יש הזדמנויות!" 

"הוכחתי לעצמי שההצטרפות ל– Forever הייתה הדבר הנכון עבורי. 
התפתחותי האישית, הכלים שצברתי ובזכות מה שלמדתי בחברה, 

הגעתי לרמות שאיני בטוחה שהייתי מגיעה אליהן לו הייתי ממשיכה 
לעבוד בחנות... השיווק הרשתי מצמיח מכל הבחינות. לומדים הכל 

על שיווק. מכירים אנשים עם מאפיינים שונים, לומדים את הצרכים 
שלהם ומה מניע אותם. השיווק הרשתי הוא אחד המקומות, עבורי, 

שבהם הלמידה היא מהחיים, אך בצורה מסודרת ומובנית, דבר 
שלא מקבלים במקומות אחרים. התעשרתי בידע ובאופן השימוש 

בו. לא מדובר פה רק בכסף, כסף הוא דבר טכני, זוהי תמורה עבור 
העשייה, אבל ללמידה הזו אין מחיר. בעיניי זהו דבר ענק. אני שלמה 

עם הבחירה שעשיתי להצטרף ל-Forever, זה חלק מהתשוקה שלי 
להצלחה וגם מה שהוביל אותי בסופו של דבר להצלחה. הכרתי עולם 
)תרתי משמע(, עולם שלם שייתכן כי היה טריוויאלי לאחרים, אבל לא 

לי. התוודעתי לעולם חדש ומסעיר." 

כל התובנות הללו של לידיה הן תובנות של מי שהייתה מהמשווקות 
הוותיקות ביותר של חברת Forever בישראל, שהייתה במשך עשור 

ברציפות המשווקת מספר 1 בישראל, ולא בכדי שמרה על המקום 
הזה כל כך הרבה שנים, היא עברה את התהליך כולו ולא בהכרח 

בקלות ובכל זאת המשיכה הלאה, קדימה בנחישות ובעבודה מסורה. 
לא נבהלה מטעויות אלא ראתה בהן מנוף לצמיחה, למדה מהן ולא 

חזרה על אותה טעות פעמיים. לידיה האמינה בכל מאודה שביכולתה 
לשנות את "גורלה" וזה תלוי אך ורק בה. הייתה לה מוטיבציה 

אדירה לשינוי והיא הרגישה, שהיא צריכה למלא את הנשמה שלה. 
כל כך השתוקקה לזה, שהייתה מסוגלת לזהות את ההזדמנות, גם 
אם לא ידעה עדיין להבהיר לעצמה את הסיבה. תמיד הלכה אחרי 
תחושת הלב, כי זוהי האמת שלה ואיתה צעדה עד הסוף באמונה 

שלמה באנשים ובחברה, לצד האמונה השלמה בטיבם של המוצרים 
ובאיכותם.  בנוסף, בהערכה נכונה של ההזדמנות העסקית והחשוב 
מכל, בהבנה שיהיו קשיים ומהמורות, אבל יש ביכולתה למצוא להם 

פתרונות, בכל עת.

לידיה יונג ז"ל 
21.05.1947-25.10.2015



אווה שבתאי האמינה ב- Forever כבר מהיום הראשון, על אף הקשיים, היא עשתה 
את הבחירות הנכונות, שהובילו אותה לשוב ולהיות מס׳ 1 בישראל.

מאת: אווה שבתאי, מנהלת בכירה

ה-FBO המצטיינים לשנת 2016 הגיעו למקומם המכובד 
בזכות הבחירות שעשו בשלבים שונים בחייהם

לחלום ולבצע
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נחשפתי ל-Forever ב-1997, אך את הפעילות העסקית הרצינית 
התחלתי ב 1998. האמנתי ב-Forever כבר מהיום הראשון, וכבר 

מההתחלה ליוותה אותי תחושה פנימית שזה הולך להיות “העסק 
הגדול שלי “. במוצרים לא היה לי ספק, הם היו נקודת הציון הראשונה 

עם ההצלחות הראשונות שלי בעסק. חוויתי וחקרתי חברות שונות 
לפני כן ולא היה לי ספק ששיטת השיווק של Forever מעולה.

גם אני ספגתי את מנת הסקפטיות וחוסר האמונה כמו כולם.
במשך כמה חודשים לא הצלחתי לצרף לקבוצה שלי אפילו בן אדם 
אחד, אך זה רק חיזק אותי להמשיך הלאה בנחישות רבה אף יותר. 
כעבור 9 חודשים הצטרפה לקבוצה שלי בחורה עם רצון עז לשינוי 

בחיים ומשם העסק פרץ קדימה! עבדנו כצוות ותוך חצי שנה הגעתי 
לדרגת מנהל. בשלב זה, גם האנשים שהתעלמו ממני בתחילת דרכי 

המקצועית התחילו לחזור אליי. בסוף שנת 2001 היו לי בקבוצה 
ארבעה מנהלים בדור ראשון, ובסה”כ בכל הקבוצה כ-15 מנהלים. 

כמובן שעם התפתחות הקבוצה צמחו הצ’קים...  
עם השיפור הכלכלי, קיבלנו החלטה לשנות את איכות החיים שלנו 

ובנינו בית חדש. מאחר ואני לוקחת הכול לידיים שלי ומאוד ברצינות, 
הפוקוס שלי הועבר מהעסק לבית ולשמחתי הרבה העסק שלי לא 

הרגיש בהיעדרותי והמשיך לתפקד כרגיל. זהו אחד מהיתרונות 
.Forever שאפשר למצוא במערך שיווק רישתי משובח כמו

במשך שנים רבות העסק שלנו הוביל בארץ. עסק שנבנה על עקרונות 
נכונים תוך הבנה ושיתוף פעולה עם השותפים העסקיים, ולא רק 

בקבוצות האישיות, מניב תוצאות מרשימות. גאווה מציפה אותי 
כשאני חושבת על קבוצת המנהלים המלוכדת שלנו, על הרצון לחלוק 

את הידע המקצועי מהבמה ודרך וובינרים באינטרנט.
כמו לכל אחד מאתנו, יש עליות וירידות, גם אני חוויתי בדרכי שינויים 

רבים. תמיד אפשר למצוא סיבה או תירוץ ולחפש סיבות חיצוניות. 
באחריותו של כל אחד לקחת יוזמה ולעשות את הבחירות האישיות 

הנכונות שיובילו לשינוי כלפי מעלה.
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בשנה האחרונה חזרתי לפעילות נמרצת, אני עובדת בצורה הרבה 
יותר ממוקדת. בד בבד, אני רואה איך גם בקבוצה מתחילה פעילות 

הרבה יותר משמעותית. והעסק שלי חזר להתייצב. השנה צרפתי 21 
אנשים חדשים בדור ראשון: 15 נובוסים, 4 משווקים בכירים ו-שתי 

ראשות צוות, כשאחת מהן עלתה לראש צוות בכיר. ובנוסף, 9 ראשי 
צוות בקבוצה האישית שלי.

2016 הייתה מבורכת גם ברמה האישית, בינואר נולדה נכדתי הרביעית 
ובמאי, נכדתי החמישית. אני מאושרת להיות סבתא במשרה כמעט 

מלאה, ואני לא בטוחה שהייתי יכולה לתת מעצמי באותה מידה 
.Forever אילולא

למרות הניסיון שלי, אני עדיין מתמודדת עם סירובים, אבל מה שמניע 
אותי לפעולה, זה יעדים שהצבתי לעצמי לעוד שנתיים, שלוש וחמש... 
כל אחד מאתנו מקבל החלטות מידי יום, מידי שעה. לרוב אלה דברים 

שוליים כמו איזו חולצה ללבוש, מה לאכול וכו׳ החלטות יותר רציניות 
דורשות מאתנו מאמץ רגשי ונפשי יותר משמעותי, לכן זה נידחק 

לפינה רחוקה. חלק בלתי ניפרד מהתוכניות שלי זה לזהות ולתמוך 
באלה הזקוקים לעזרה כדי להגשים את חלומם.

פוטנציאל לממש  יש  בכול אחד מאתנו  כי  בגדול  לחלום  אל תחששו 
ולהגשים את הרצונות והחלומות שלנו. 

“אם אתה מסוגל לחלום אתה מסוגל גם לבצע”. וולט דיסני

החיים שלי היום מלאים בשמחה, אהבה אינסופית ושגשוג. בבית 
שלנו נשמעים קולות של צחוק ושמחה של ילדים. כיום אנו נוסעים 

לטיולים בכל העולם ונהנים מכל רגע. רק אני מחליטה מתי וכמה זמן 
אני משקיעה בעבודה שלי בעסק, ומתי אני מבלה זמן איכות עם בני 

משפחה וחברים.
אני לא עוצרת לרגע וממשיכה לנוע קדימה!

אני עושה הכל כדי להשיג את מטרותיי!
אני בטוחה כי האושר של כל אחד מאיתנו נמצא בידיים שלו.

האמינו בעצמכם! אהבו את החיים!! לעולם אל תוותרו! 
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לבחור בכל 
יום מחדש

ההצלחה של יסכה סדובסקי ב-Forever נובעת מהבחירות שהיא עושה מידי יום 
בתחום הרוחני וגם הכלכלי.

מאת: יסכה סדובסקי, מנהלת בכירה

לפני מספר שנים נפתח בפני צוהר לעולם חדש ולא מוכר. 
עולם של חופש פעולה של חופש כלכלי, של בריאות איתנה ושל 

שותפים נבחרים. גלשתי לתוך עולם חדש זה והרחבתי את פתחו לעוד 
אנשים רבים וחוויות, גיליתי כוחות ויכולות שלא ידעתי שקיימים בי. 
אנו מדברים רבות על העצמה והתפתחות אישית. העצמה משיקה 

לכל תחומי החיים:  למשפחה, לעסקים, ללימודים ולחברה שמסביבי: 
אנשים פתאום מעריכים יותר, מודים על עזרתי, מעודדים אותי 

להמשיך ולתרום מהידע ומהיכולות, להביא מזור למצוקתם ולשנות 
את השורה התחתונה בחשבון הבנק שלהם.

כך הצלחתי לשנות את החיים להמון אנשים, להביא איכות חיים 
לבתיהם גם במישור הבריאותי וגם מבחינה כלכלית.

בתחילה, לא קלטתי לאן כל זה מוביל. אבל ברגע שעצרתי קצת כדי 
לחשוב או להבין מה שקורה לי בעסק המדהים הזה, הבנתי שהבחירה 

נשארת בידיי. אני בוחרת אם להמשיך ואיך, אני בוחרת כמה לעבוד 
ומתי, ואני גם בוחרת כמה להרוויח, לאן להגיע ואילו חלומות להגשים 

קודם...

נושא הבחירה ביהדות הוא בבחינת: ובחרת בחיים! 
בחומש דברים, פרשת ניצבים מופיע הפסוק הבא: "ראה נתתי לפניך 

היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע – ובחרת בחיים".
ישנם שני כוחות עיקריים בעולם: כח הטוב וכח הרע. העיצה שניתנת 

לכל יהודי היא לבחור בחיים, למעשה זו לא רק עיצה – אלא ציווי. 
ובחרת בחיים!

אנחנו מצווים לבחור בדברים טובים, בחיים. רש"י שמפרש את התורה 
אומר על הפסוק: ״כמו אדם שרוצה לתת לבניו ירושה ומחלק אותה 

לחלקים חלקים ואומר לבנו: ״בחר את זו, היא המשובחת ביותר״, כך 
אלוקים מצווה עלינו לבחור בטוב ביותר״.

לפי התורה אנחנו בעצם בוחרים בחיי נצח, וכך גם החברה שלנו 
Forever Living -  "חיים לנצח!"

בחיים, לא מספיק לבחור פעם אחת ולומר "בחרתי", אלא צריך 
בכל יום מחדש לבחור בטוב ולבחור לעשות טוב. גם ב- Forever צריך 

בכל יום מחדש לבחור לעשות, לבחור להיות, לבחור להתקדם לעבר 
המטרות ולבחור לעזור ולעשות טוב לאחרים שבעסק שלנו. לא משנה 

באיזו דרגה אנחנו, "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים". בכל יום להרגיש 
כאילו שהיום הצטרפנו עם כל המרץ, ההתלהבות והעשייה בכל יום 

מחדש. אנחנו מאמינים שהכל משמיים והכל לטובה – רק שצריך 
לדעת לבחור גם אם הכל כתוב מראש. יש בחירה חופשית לכל אדם 

איך לפעול ובמה לבחור כמו שכתוב: "הכל צפוי והרשות נתונה״.

 Forever ואלו כמה מהבחירות היומיות שלי בחיים ובעסק עם
שהצלחתי לממש עד היום:

ראשית, שלווה ונחת עם המשפחה, אין צורך לרדוף אחרי הפרנסה 
והפנאי עם הילדים.

שנית, רווחה כלכלית לחיות באיכות חיים ולהשיג את כל צרכינו וצרכי 
הילדים ברווח ובנחת.

וכן עוד פרסים ותמריצים שעזרו לעסק שלי לגדול, נסיעות לכנסים 
בינלאומיים של Forever, כנסים בארץ מטעם החברה ועוד מגוון 

דברים ש- Forever נותנת לכולנו וכל אחד יכול להשיג.
אבל כל זה תלוי בבחירה שלנו. אם נבחר בכל יום מחדש לעשות 

ולעשות, לא להתייאש ולא להקשיב ל"גונבי החלומות", ללכת עם 
המטרות והבחירות שלנו עד הסוף, וכך בע"ה נצליח לבחור בטוב בכל 

יום מחדש ולראות את התוצאות של הבחירה הזו בחיים האישיים 
שלנו וגם בחשבון הבנק בסופו של דבר...

אני בחרתי בחיי רווחה גם רוחנית וגם כלכלית, בחרתי להיות במקום 
שעוזר לאחרים להגשים את חלומותיהם וגם להיות במקום שעוזר 

לאחרים לבחור בטוב ולבחור בו כל יום מחדש. בחרתי ללמוד 
ולהתפתח בתחום שאנחנו עוסקים בו: בריאות ותזונה, וכן ללמוד 

היטב את נושא השיווק בצוות של Forever והתכנית העסקית שלנו. 
ומכאן לראות את הפוטנציאל שאני יכולה להציע לאנשים בעסק שלנו. 

ועל ידי הבחירה הזו אני נמצאת במקום שאני בוחרת ומשם לסייע 
ולהוביל את החברים לעבר היישום של הבחירות שלהם!

מאחלת לכולנו לזכות לבחור בטוב בכל יום מחדש!!

בס"ד
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מגשימה את 
החלום

היום היא בארץ, מחר היא בחו״ל, לפעמים קשה לעקוב אחרי זמירה מרון שעסוקה 
?Forever-ב״ליהנות מהחיים״. האם ההנאות הללו קשורות לבחירתה ב

מאת: זמירה מרון, מנהלת בכירה

 "תגידי את בארץ?"  
זה מה שאני שומעת מהסובבים אותי בשלוש השנים האחרונות. 

בכל פעם שאני מתבקשת לכתוב מאמר לעיתון אני שואלת את עצמי- מה עוד אני 
יכולה להוסיף שלא אמרתי או כתבתי? הפעם כשקיבלתי את נושא המגזין הבנתי שיש 

לי קושי גדול, שהרי בחרתי בגיל מאוד צעיר את הקריירה שלי ו-Forever לא באמת 
שינתה אותי... ואז בעקבות שיחה עם חבר זה היכה בי: המסע שלי עם Forever איפשר 
לי לשקם את חיי בריאותית וכלכלית. נשמע כמו קלישאה? במקרה האישי שלי ושל עוד 

רבים שפגשתי בדרך, זה אמיתי לחלוטין!  

"את חיה כמו מיליונרית, איזה כיף לך", גם את זה אני שומעת די הרבה. האמת היא 
שמעולם לא חשבתי שיש עסק כלשהו שיכול לאפשר חופש, טיולים בעולם והנאה כל כך 

גדולה, למרות האתגרים שעברתי בדרך. 
בתחילת דרכי העצמאית הייתי בעלים של עסק מתחום השיווק הישיר המסורתי. 

באותה  תקופה לא היה לי רגע מנוח מהנטל ומהמתח שבהעסקת עובדים והוצאות של 
משכורות, אחזקת משרד גדול, גביית כספים והתמודדויות נוספות שמאפיינות עסק 

שכזה. הדאגה למחר היתה חלק בלתי נפרד מאורח חיי. 

 תאונת דרכים הוציאה אותי מתפקוד תקין, וחיי התהפכו לחלוטין. 
ממצב של פעילות אינטנסיבית הפכתי מוגבלת ותפקדתי בקושי רב. הרופאים לא נתנו 

לי סיכוי רב להשתקם, וכמה מהם אף אמרו לי שלא אצליח לשוב לעולם השיווק.

אז מה קרה? 
חיפשתי דרך לחזור לעשייה. עבורי, Forever הייתה רק מצע לשיקום, וכמו רבים גם 

אני בתחילה לא הצלחתי לראות בה עסק מבטיח. השינוי הדרמטי היה באפריל 2007, 
בשטוקהולם. זה היה הכנס האירופאי הראשון שזכיתי בכרטיס אליו, ולמזלי, באותה 

שנה הכנס האירופאי והעולמי התקיימו יחד. בבת אחת נחשפתי למשווקים ולמנהיגים 
מכול העולם ו"חטפתי שוק". שם הבנתי את עוצמתה של Forever ואת האפשרויות 

הגלומות בה.

ואין ספק שהפורמט של Forever איפשר לי לשקם את עצמי.
Forever סוללת בפנינו דרך חיים נהדרת, ואין ספק שהפורמט שלה איפשר לי לשקם 

את עצמי. אם הייתי פוגשת את Forever לפני תאונת הדרכים שלי, לא הייתי מפסידה 
את חסכונותיי ואת הדירה שהייתה לי. רוב האנשים ימצאו ב-Forever פתרון מדהים 

לפרנסה מכובדת או עסק ענק, תוך כדי שיפור דרמטי באיכות החיים.

בדרכי ארוכת השנים נוכחתי לדעת שרוב האנשים מפחדים משינויים או הצלחה או 
שאינם מסוגלים לפתח ולאמץ גישה אחרת לחיים. אנשים אלה יתקשו לראות את 

Forever ככלי עזר לשיפור חייהם ותפקידנו כבעלי עסק עם Forever להראות להם את 
Forever כפי שהיא נחוות, החוויות האישיות שלנו ואיך אנחנו יכולים לתרום לחייהם. 

בשבילי, Forever הייתה "הצלת חיים". השתקמתי כלכלית ונכון להיום, בזכות העסק יש 
לי דירה, מכונית, נסיעות לחו"ל והנאה צרופה.

3
רוןמקום
זמירה מ

2016

חיפשתי דרך לחזור לעשייה. 
עבורי, Forever הייתה רק 

מצע לשיקום
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כיום, אני עושה __ אימונים בשבוע
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גבוהה

מירבית
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מתקדמיםמתחילים

ביניים

מתקדמיםמתחילים ביניים

Forever מצליחה לייצר מידי שנה כנסים גדולים יותר, מרשימים יותר 
ועוצמתיים יותר. אוסנת שמש שור מספרת על החוויה שמתחילה עוד לפני 

שהארוע מתחיל...    מאת: אוסנת שמש שור, מנהלת בכירה
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הזוכים 
הגדולים

הכנס הגלובלי
2016

מעל

1500CC
אווה ודר' יוסף שבתאי )מעל 2300(
אנה וניקולאי בורבצב )מעל 2200(

יסכה ומשה סדובסקי 
זמירה מרון
רוברט יונג

אוסנת שמש שור
טיסה זוגית הלוך ושוב לכנס הגלובלי  + לינה  במלון מפואר 

+ $500 במזומן כדמי כיס + תקציב לפעילות בזמן הכנס + 
השתתפות בכנס הגלובלי ובמפגשי ההדרכה הנילווים 

דרום-אפריקה, אפריל  2016 .
בדרכנו אל הכנס הגענו אל חניון גדול וכבר שם פגשנו אלפים שהגיעו 

לאותה מטרה מכל העולם, נושאים דגלים ונעים לצלילי המוזיקה, 
 שרים שירים, ולבושים בתחפושות: 

מימיננו בעלי עסקים בתחפושת דבורה ולצידם אחרים בתחפושת 
של צמח האלו ורה, משמאל בעלי עסקים בלבוש מסורתי של ארצם 

ולפנינו רבים אחרים, כולם צועדים בדרכם אל הכניסה, לאירוע שכולנו 
חיכינו לו שנה שלמה. מבחינתי, ההתרגשות כבר החלה ועוד לא 

הגענו לאולם! עם אותה תחושה של התרגשות נכנסנו, בידינו דגל 
ישראל אותו אנו מניפים כדי להבליט את נוכחות קבוצתנו הקטנה. 
מסביב דגלים רבים אחרים מונפים, מה שהופך אותנו לחלק בלתי 

נפרד מאותם המונים. לפתע אני קולטת שלא רחוק ממני, ממש 

במרחק נגיעה, עומדות אמה קופר, נטלי היילי וג׳ין ליץ׳ - דמויות שאני 
מכירה מאימונים רבים שאני רואה אונליין ועוקבת אחריהן בהערכה 

אין-סופית. עכשיו הן כאן- עומדות לידי. פתאום המילה ״גלובלי״ שאנו 
מציינים קיבלה משמעות. כשפניתי לג׳ין ליץ׳ והיא התייחסה ברצינות 

לשאלה ששאלתי, הבנתי שהיא בסך הכל בנאדם כמוני שלקחה 
את העסק ברצינות ועבדה קשה כדי להשיג את המטרות שלה. כוח 
השכפול של השיווק הרשתי עובד לטובתה והיום היא מנהלת יהלום 

מהמובילות בחברה. המפגש עם ג׳ין ליץ׳ העלה בזכרוני מישהי 
ששאלה אותי פעם – ״איך מצליחים לייצר קבוצת משווקים גדולה כמו 

של אותם בעלי עסקים מובילים ב-Forever, מהו הסוד?״
עניתי לה: ״ג׳ין ליץ׳ לדוגמה, כמו כל מי שהצליח, לא שונה מאיתנו. 

גם היא עברה את אותה דרך, כמונו, שכרוכה בהמון סבלנות, התמדה 
ועשייה יומיומית״.

  Forever ,הכנס בדרום אפריקה היה מדהים ועוצמתי ואין זה מפתיע
מצליחה לייצר מידי שנה כנסים יותר גדולים ויותר מרשימים.

Forever תחגוג  40  ב-2018 ואני קוראת לכולכם להחליט כבר עכשיו 
שתהיו שם. אל תתנו לפחדים לעצור אתכם! סמנו את זה כמטרה ויעד.
זה מפחיד לעשות שינוי, אך יותר מפחיד להסתכל על החיים 

שלנו ולהבין שלא עשינו שום שינוי!
אני מאמינה  ששנת  2017  תהיה שנה מיוחדת ופורייה במיוחד 
עבורנו. תודה לכל המנהלות שעובדות יחד איתי באופן שוטף  

ותודה לכל אחת ואחד בצוות שלי. אני מייחלת שנחגוג יחד  40  שנה 
 ל-Forever בכנס הגלובלי הבא, כי כמו שתמיד אני אומרת 

"שום דבר אינו מחוץ להישג ידנו אם רק נושיט את היד..."
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C9 מתאים לכולם. הוא תוכנן כשלב 
׳מאתחל׳ כדי לעזור להתניע את הגוף וליצור 
הרגלים בריאים. אנו ממליצים ברוב המקרים 

.F15 -ואז לעבור ל C9 להתחיל עם

שמירה על כושר ותזונה זר לך? תוכנית 
F15 למתחילים תעזור לך ללמוד את 
יסודות השמירה על כושר עם אימונים 

גופניים מותאמים, הכרת התנועות ואירובי 
בסיסי. בניית הבסיס שלך באמצעות הנחיות 

שקל לעקוב אחריהן, מתכונים בריאים, 
טיפים לאורח חיים וכמובן, ערכת המוצרים 

המדהימה שלנו.

אם פעילות גופנית אינה זרה לך, אך אינה 
מתבצעת בתדירות או בעצימות מירבית, 

באפשרותך לקפוץ אל F15 ביניים. עם 
מבחר של מתכונים, אימונים מותאמים, 
ביצוע תרגילים באינטרוואלים, אימונים 

בעצימות גבוהה ומוצרים לניהול משקל, 
תוכנית F15 ביניים תעזור לך להתקדם 

לשלב הבא.

פעילות גופנית היא חלק משגרת יומך, אבל 
 F15 יש לך רצון להתקדם? זה הזמן לנסות

מתקדמים! עם פעילות גופנית בעצימות 
גבוהה יותר יחד עם תוספי תזונה שהותאמו 

במיוחד, תוכנית F15 מתקדמים מספקת 
משטר אינטנסיבי יותר עבור אלה שמחפשים 

לאתגר את עצמם וללמוד עוד על תזונה 
מתקדמת.

C9 מאתחלים

2017 שלי הולכת להיות 
 - F.I.T. בסימן של

תזונה מתקדמת לצד 
פעילות גופנית מסודרת 

התפריט היומי שלי מבוסס בעיקר על אוכל מעובד או ״ג׳נק פוד״ 
פעמים רבות יש לי תחושות של נפיחות או עייפות

אני בקושי שותה מים
התפריט היומי שלי לא רע, אבל הייתי רוצה לשפר

למרות ההשתדלות, לא אוכל לומר בביטחה אם התפריט שלי מאוזן
די מבלבל אותי כל הנושא של כמה לאכול מכל דבר  

ידוע לי שהתזונה שלי לא רעה בכלל, אבל הייתי רוצה להשתפר
התזונה שלי בריאה, אבל הייתי רוצה משהו פשוט יותר

יש לי תזונה יחסית מאוזנת ואורח חיים אקטיבי אך לא בצורה אופטימלית   
דרושה לי דיאטה שתתאים לאורח החיים המאוד פעיל שלי

צריכת הקלוריות והפעילות הגופניות שלי בשליטה, אבל אני רוצה עוד
הכושר שלי מצויין; עכשיו אני רוצה להתמקד בבניית שריר

מתחילים

מתקדמים

ביניים

ים
מונ

אי
 ה

ות
ימ

עצ

כיום, אני עושה __ אימונים בשבוע

נמוכה

רגילה
גבוהה

מירבית

01-23-56-7

מתקדמיםמתחילים

ביניים

מתקדמיםמתחילים ביניים
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במאמר זה אני רוצה לשתף אתכם בנדנדת הלחץ וההצלחה, ואיך אתם יכולים לפתח 
את הגמישות המחשבתית ויכולת ההתאוששות שלכם ובמקביל להמריץ את האמונה 

בעצמכם בשלוש דרכים פשוטות.
מאת: ניק פידג'ן

 FBO 12 | להיות 

Forever | מגזין ינואר 2017

שלושה צעדים באמונה בעצמי
לעתים החיים האישיים שלנו יכולים להיות מאתגרים וכך גם הסביבה 
העסקית שלנו. הם אף פעם לא רגועים כמו הפלגה בנהר ואנו יכולים 

להיות בטוחים שנספוג במהלך הדרך מתחי ירי שיפתיעו אותנו. 
כולנו נקלעים למצבי לחץ, אך חשובה הדרך בה אנחנו מתמודדים ואיך 

אנחנו בוחרים להתאושש ממזל הביש או המצוקות שנקלענו אליהם.
המשמעות של בניית עסק חזק הינה גם בנייה של תחושה חזקה של 
הדימוי העצמי שלנו, והידיעה כיצד לנהוג כשהמהלכים שלנו נתקלים 

בקשיים. האמונה בעצמנו יכולה לעזור לנו להישאר חסינים מפגיעה.

אנחנו לומדים את המושג "גמישות״ או ״עמידות״ נפשית בפסיכולוגיה 
חיובית כיכולת של אנשים להתמודד עם כל מה שהחיים מציבים מולם, 

ואנחנו מחפשים את הדרכים לטפח את היכולת הזו שלהם. 
אנשים ׳גמישים׳ נוטים להתגבר על מכשולים תוך שימוש בנקודות 

החוזק שלהם, במשאבים האישיים שפיתחו במשך הזמן בנוסף לתקווה, 
אופטימיות וההבנה שיכולים להתמודד עם משימות שונות )״מסוגלות 

עצמית״( - כל אלה הם מושגים מתחום הפסיכולוגיה החיובית.
ככל שאתם מפתחים יותר מקורות חוזק פנימיים אישיים )הדברים 

שמגנים עליכם מפני נפילה למטה( כך אתם מסוגלים להניע את הנדנדה 
מצד הלחץ לצד ההצלחה.

כעת משאתם מכירים בחשיבות ה״גמישות״ וה״עמידות״ נשאלת 
השאלה איך עושים זאת? הנה שלושה צעדים שאני נוהגת להציג:

הזכירו לעצמכם את ההישגים שלכם
אם הצלחתם פעם אחת, אתם יכולים לעשות זאת שוב, ואף להשתפר! 

כשאתם חושבים על ההישגים שלכם מהעבר ורואים כמה רחוק הגעתם, 
זה מאיץ בכם להתקדם.  התייחסו לנקודה בזמן שבה הרגשתם שהשגתם 
משהו שרציתם בהצלחה מירבית. הזכרו בתחושות שלכם באותם רגעים, 

והביאו רגשות אלו אל עצמכם עכשיו. מקדו את תחושותיכם בנקודות 
החוזק שלכם, וחושו בהרגשה שנבנית בתוככם בדיוק כמו שהרגשתם 

בזמן שחוויתם באותם רגעי ההצלחה. אולי זה היה כשעליתם לבמה 
לקבל דרגה חדשה, אולי בדיאלוג מול לקוח ואולי זה לא היה קשור בכלל 

ל-Forever, מה שנתן לכם את ההרגשה הפנימית הטובה הזאת. כשאתם 
מתחברים להוויה שלכם ולמקור הכוח שלכם, אתם מסוגלים להרגיש את 
החוויה של קליטת תחושת ההישג בתוככם ולדעת שתוכלו לחוש כך שוב.

בחרו בהלך רוח של צמיחה
הלך רוח של צמיחה הינו דפוס חשיבה המתמקד בחוויית הלימוד במקום 

בכישלון, והוא מזהה שכל מה שאתם חווים מהווה מצע לצמיחה.
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שלושה צעדים באמונה בעצמי
אפילו אם חוויתם משהו גרוע, בפרספקטיבה של זמן אתם יכולים לבחור 

לראות דברים בדרך שונה. שאלו את עצמכם "איזה שיעור אני יכול ללמוד 
כאן", ופנו לעצמכם זמן כדי להעריך את מצבכם במבט רחב יותר.

כשאתם מתנתקים מהחיבור הרגשי למימד הדרמטי של הסיטואציה, 
אתם מסוגלים להמשיך לנוע קדימה בנתיב שלכם. במשך הזמן, ככל 

שתתרגלו, הפעמים שבהן תיתפסו למחשבות שליליות ילכו ויפחתו.
איפה אתם יכולים לבחור בהלך רוח של צמיחה היום? חשבו על סיטואציה 

או חוויה כלשהי, אשר אפשרתם לתחושות שליליות ללוות אותה. חפשו 
את הלמידה מתוך הניסיון ותרגישו כיצד אתם יכולים לעבור להרגשה 
מעצימה, רק כתוצאה מכך שאתם מתרגלים את האלמנט של שינוי 

בדפוס החשיבה.

אשררו את המטרות שלכם
על ידי חיזוק האמונה במטרות שלכם, אתם בונים את הביטחון העצמי 

שלכם ואת האמונה בהצלחתכם. עם האמונה הזאת מגיעה הידיעה 
שהדברים יסתדרו ולא משנה במה תיתקלו בהמשך הדרך.

בחרו להזכיר לעצמכם שהכול זמני ושכל דבר שלילי שאתם חווים עכשיו, 
לא יישאר לתמיד.

יש לכם משימה ועבודה לבצע ושום דבר לא יעמוד בדרככם ולא ימנע 
מכם להגשים אותן.

אשררו במפגש הקבוצתי הקרוב שלכם את מטרותיכם בפני חברי 
הקבוצה. על ידי אישור מחדש של כוונותיכם עם אחרים אתם נפתחים 

ומרשים לעצמכם לקבל תמיכה כשהזמנים נעשים קשים.

ודאו שאתם פועלים להגשמת הצעדים האלה, הישארו ממוקדים בחזון 
שלכם, וזכרו שעבודה על המשאבים המנטאליים החיוביים שלכם תסייע 

להטות את הנדנדה מצד הלחץ לצד ההצלחה.

נדנדת האיזון של לחץ והצלחה
גורמים מלחיציםגורמים הגנתיים

אנחנו לומדים את המושג 
"גמישות״ או ״עמידות״ נפשית 

בפסיכולוגיה חיובית כיכולת 
של אנשים להתמודד עם כל מה 

שהחיים מציבים מולם

ניק פיג׳ן , בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חיובית, מאמנת להצלחה גלובלית. 
www.niycpidgeon.com :אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלה



             אתי פרידלנדר, מנהלת
אחד החלומות שלי היה להיות מנהלת, אני אדם 

עצמאי, אוהבת בד”כ להחליט לבד.
לפני כ-5 שנים בני לקה באסטמה של העור. 

ניסיתי הכל וכלום לא עזר. גיסתי שעבדה 
ב-Forever נתנה לי את משקה האלו ורה, 

ולאחר 3 חודשים בני החלים ב”ה עד עצם היום 
הזה.

הבנתי שיש פה משהו ששווה בדיקה, ואחרי 
פגישה התחלתי לעבוד.

במשך יותר מ-4 שנים לא עבדתי ב-100%, כי 
לא הכל לפי התוכנית, לא תמיד “מתאים לי” 

וכו’, אך התמקדתי במטרה שלי . תמיד דמיינתי 
את עצמי בדרגת “מנהל” וחייכתי לעצמי- אני 

אעשה זאת!
מרגע ההצטרפות ל-Forever בונים משפחה. 
גם משווק בכיר שיש שניים תחתיו הוא מנהל 

קבוצה.
יש פה נתינה רבה - Forever נותנת לי 

הזדמנות לתת את כל הטוב שבי לאחרים, לתת, 
לעזור ולייעץ. החוויה האדירה ביותר זו ההצלחה 

של הקבוצה שלי.
לעתים יש תחושה ש׳הילד׳ לא עומד בציפיות 

או ש׳אין לו את זה׳, אבל עם הרבה אהבה וקשר 
חם, הקשר בסוף יהפוך לקשר פעיל.

ב-Forever, לכל אורך הדרך אחד עוזר לשני 
לצמוח. הראו לי עוד מקום שאדם בעל דרגה 

גבוהה יעזור לזה שמתחתיו...  פעמים רבות 
משווקות אומרות לי: ״די, נשבר לי , אין לי 

כוחות, אין לי יותר למי להתקשר ...״
אז דבר ראשון: מצוין. נפלת? קום! כי זה סימן 

שאתה בדרך להצלחה. כל המצליחנים הגדולים, 
נפלו, קמו; נפלו, קמו והמשיכו- זהו מתכון 

לאומץ, וזה מחשל.
דבר שני: כשזה קורה בקבוצה שלי, אני 

שולחת אותם. צאו וראו עולם, ואז תפגשו 
אנשים שמשום מה שכחתם, רשמו את שמם 
ואם אפשר גם מס’ נייד, וכשתתאוששו חיזרו 

לעבודה עם מס’ אנשים לרשימה וקדימה 

להמשיך במרץ.
בפגישה עסקית אני בודקת את האדם היושב 

מולי אם הבין את הפוטנציאל, את העסק 
המדהים.

אם הוא עובד אני שואלת : טוב לך במשכורת? 
אם כן, מצוין אני שמחה. אבל אם אתה מאלה 

שמבינים שמגיע לך יותר, ובשביל להגשים 
חלומות צריך יותר, אתה מוזמן להצטרף אלינו.

באחת ההדרכות אנה בורבצב אמרה משהו 
ששינה את התפיסה שלי בעבודה: חודש הוא 

אומנם 30 יום אך אם תחשבו שחודש הוא רק 15 
יום אזי כבר ביום ה-1 לחודש תסתערו ותעבדו 
חזק, כי הרי חובתי לעצמי לעשות 4cc ויש לי 

רק 15 יום , כך ששום שעה לא מתבזבזת!
ובד”כ ביום ה 15 יש 4cc – איזה יופי יש לי 

 4cc בפועל עוד 15 יום כך שאפשר לעשות עוד
– אם כל הקבוצה שלכם תעשה כך, אתם בדרך 

הנכונה לדרגת מנהל.
ועוד משפט שמלווה אותי:  “ אם אין אני לי מי 

יחמיא לי “.
תודה לבורא עולם שנתן לי את החלומות 

והזדמנות להגשימם. תודה למשפחתי היקרה 
שעמדה לצדי. תודה ליעל צורגיל ולאוסנת שמש 

שור שהיו ה׳דולות׳ שלי .

            שמרית דוד, ראש צוות
הגעתי ל-Forever במטרה לשפר 

את איכות החיים ע”י הכנסה 
נוספת  ולשמחתי הרבה ראיתי 

שבחברה הזו ניתן להרוויח דברים 
נוספים חשובים אף יותר, שניתן 

להתגאות בהם.
הראשון שבהם הוא כמו שמביא הרב קרליבך בשם 

האדמו”ר מפיאסצנה: ש”הדבר הכי חשוב בעולם 
הוא לעזור למישהו אחר” וב- Forever אני שמחה 

לגלות כל פעם מחדש, בעזרת החונכת שלי, 
אנשים נוספים שהמוצרים המיוחדים שלנו עוזרים 

להם מבחינה בריאותית, גם במקרים שהם כבר 
התייאשו מהרפואה הקונבנציונלית.

בנוסף, גם באופן אישי, משפחתי נהנית ממוצרים 
איכותיים ובריאים.

מה שיפה בתכנית של Forever, שההתקדמות 
האישית )בניגוד למקומות עבודה רבים אחרים( 
לא באה על חשבון גבם של אנשים אחרים אלא 

להיפך!  על ידי עזרה ותמיכה במשווקים שנמצאים 
תחתי ניתן להתקדם ולעלות דרגות! אני מודה לה’ 

שכיוון אותי לדרך הנפלאה הזו ומתפללת שאוכל 
להמשיך ולעזור לאנשים נוספים הן מבחינה 

כלכלית והן מבחינה בריאותית.

            עליזה גורן, ראש צוות
 .Forever-לפני שנה הצטרפתי ל

לא היתה לי עבודה בתחום 
שעבדתי, נאלצתי לחפש מקור 
פרנסה חלופי. במקרה קיבלתי 

מוצרים של Forever. התנסיתי 
בהם והם היו מאד איכותיים. הבנתי שיש לפניי 
הזדמנות לפרנסה ולהצלחה. וכך התחלתי את 

דרכי בחברה.
אני מרגישה שבמשך התקופה שאני בחברה, 

השקפותיי השתנו וקיבלתי תובנות לגבי איך אני 
רוצה לנהל את חיי בעתיד. כבר היום אני עצמאית, 

ולהיות עצמאי זה אומר שאתה לוקח אחריות 
וההצלחה תלויה בך במידה רבה. למדתי שיוזמה 
זה כלי מאד חשוב להצלחה ויש לי פה הזדמנות 

לגלות את היכולות שלי.
החוויה שלי עם Forever היא חיובית, הרגשה 

טובה שאפשר לסמוך על המוצרים, כי אני יודעת 
שהם באים ממקום אמין וטוב, שהחברה משקיעה 

את המקסימום כדי לקבל את המוצר הכי טוב 
עבור האנשים.

מה שגורם לי לגאווה בחברת Forever הוא 
שהחברה ממניעים אידיאולוגים לקחה על עצמה 
ליישם מספר מטרות חשובות בקנה מידה עולמי, 
כמו השמירה על איכות הסביבה והמנעות מזיהום 

כדור הארץ ע"י דישון אורגני בפסולת האלו ורה 
והקמת עמותה בשם forever giving -שתומכת 

ומסייעת לאוכלוסיות חלשות בעולם.

ב- 31.12.2016 פג תוקף אישור ניכוי מס במקור לאלה אשר ביצעו תיאום מס בשנת 2016. יש לדאוג 
לחידוש תוקף האישור לשנה הנוכחית. מהבונוס הקרוב ינוכה 30%. המס יוחזר בקבלת אישור חדש.

משווקים יקרים להזכירכם , החל מה- 1.1.2017 הפסקנו לקבל את כרטיסי אשראי של לקוחותיכם. כל מי 
שמעוניין וטרם הסדיר לעצמו אפשרות סליקה עם אחת החברות ישלח אלינו מייל ואנו נדאג להעביר לו את 

המידע הנדרש.

הודעות חשובות
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