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קל להבין את ההקשר של זמן וידע בגלל שהמשוואה ברורה- יותר זמן 
ללמוד צריך להיות שווה ערך ליותר חומר שנלמד. עם זאת, אני מאמין 

כי אפילו החכמים ביותר נמדדים בכמות הידע שהוציאו לפועל. 
ועל כך נאמר לעתים תכופות ״פעולות מדברות יותר ממילים״.

חגיגות ה-40 שנה ל-Forever מלמדות עד כמה נעשנו חכמים 
בתעשייה שלנו, בייצור ובקציר האלו ורה ואפילו בפיתוח תוכנית 

שיווקית חזקה ובטוחה. אין ספק שכל אלה הם תחומים בהם אנחנו 
צוברים יותר ויותר ידע משנה לשנה, אבל אם נעצור ונתלה את 

הכובעים שלנו על הידע הנצבר, יהיה זה בזבוז של אותן שנים יקרות.

"Forever Proud"
אחד הדברים בהם אני הכי גאה, שכחברה מעולם לא נחנו על 
זרי הצלחת העבר שלנו. כל תובנה וכל זרזיף של חוכמה שאנו 

מקבלים, אנחנו מנצלים בעבודה שלנו. כל שיעור שאנו לומדים, 
אנו משתמשים בו כדי להפוך את עצמנו לחזקים יותר. כל הצלחה 

שאנחנו אסירי תודה עליה, מסמנת את הצעדים הבאים שלנו 
קדימה.

אנחנו שואפים לנהל חשיבה ארוכת טווח בניהול המפעלים ומתקני 
הייצור שלנו. אנו לא רק לומדים מחוויות העבר, אלא גם יודעים 
שצבירת ידע יחזק אותנו ככל שאנחנו מתקדמים לעבר העתיד. 

ההנהלה שלנו וצוותי הפיתוח העסקי ממשיכים להתקדם בפיתוח 
התוכנית השיווקית כדי להבטיח שאנחנו נשארים מעודכנים 

בדרך בה נוכל להוסיף הטבות שיסייעו לכמה שיותר בעלי עסקים 
.Forever-ב

יצירת שינוי והתקדמות יכולה להתרחש רק אם ניקח את הזמן, 
נסתכל לאחור ובאמת נשקף את מה שלמדנו-  טוב או רע. זה לא 

נכון רק עבור Forever, אלא גם עבור כל אחד ואחת מכם. הרהרו 
ברגע בו השגתם את סיכת הדרגה שלכם. חשבו כמה קשה עבדתם 
כדי להשיג אותה והזכרו באותו רגע מלא גאווה בו ההישגים שלכם 

באו לידי הכרה. 
הדרך לאותה נקודת-אור רצופה בנקודות בזמן בהם נכשלתם, 

בהם התלבטתם מה לעשות. אלו הם אותם רגעים שחישלו אתכם, 
שעשו אתכם חכמים, ושלימדו אתכם שיעורים חשובים על עצמכם, 
שיעורים שלא הייתם לומדים בשום דרך אחרת. באותו צומת ישנם 

שני נתיבים אליהם ניתן לפנות עם חוכמה אותה הרווחנו: הדרך 
לשאננות או הדרך לאבולוציה.

זה ברור לנו כעת, שאנחנו לא יכולים לנוח על זרי 40 שנות ההצלחה 
העסקית שלנו. זה יכול להיות נתיב מסוכן לקפאון עסקי, וכך לסכן 

את היכולת שלנו לעזור לאנשים בכל רחבי העולם להיראות טוב יותר 
ולהרגיש טוב יותר. נכון, היו זמנים נפלאים, התקדמות והצלחות 

בעבר שלנו, אבל אנחנו לא עוצרים שם. במקום זאת, נשתמש במה 
שלמדנו כדי לעורר את 40 השנים הבאות של Forever. אני מעודד 

כל אחד מכם לעשות את אותו הדבר!

האם שמעתם את האימרה כי חוכמה שווה לזמן? בוודאי פגשתם 
אנשים שחוכמתם הרבה נבעה מנסיון חייהם, או מישהו שיש לו ידע 

שהייתם רוצים לרכוש לו רק הזמן היה מאפשר זאת.

תהליך
של אבולוציה

רקס מוהן, מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
Forever Living Products
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כל תובנה וכל זרזיף של חוכמה שאנו 
מקבלים, אנחנו מנצלים בעבודה שלנו. 

כל שיעור שאנו לומדים, אנו משתמשים 
בו כדי להפוך את עצמנו לחזקים יותר. 



 .Forever-רבים מכם עוברים תהליך דומה עם העסק שלכם ב
בניית המותג האישי שלכם הופך להיות תרגיל משמעותי בהגדרת 

מי אני הולך להיות ומהו הערך המוסף שאני יכול להציע לעסק שלי 
.Forever-ב

אני רוצה לאתגר אתכם, בדיוק באופן בו אתגרתי את הצוות שלנו 
 במשרד, כדי שבאמת תקחו זמן לחשוב על השאלות הבאות: 

״מי אני?״; ״מה העסק שלי מציע שהופך אותו לייחודי?״ 
ו-״מהו המותג האישי שלי?״ התשובה לשאלות אלו אינה 
בהכרח קלה. מטרת התרגיל הזה לתת תחושה ברורה יותר של 

מטרה וכיוון. זה יכול גם לעזור למצוא מנטרה אישית או את הצהרת 
המשימה שלכם. לכל הפחות, אני משוכנע שאתם, כמונו, תמצאו 

את המיקוד שלכם.

אז מי אנחנו? אנחנו חברה שבמרכזה יש מוצרים, הזדמנות ותקווה. 
כל אחד מהדברים האלה מייצג חלק חיוני בעסק שלנו, אבל זה לא 

באמת אומר מי אנחנו. היינו צריכים לחשוב עמוק יותר. מה עומד 
מאחורי הקסם שהופך את Forever להיות שונה מעסקים אחרים? 

מהו הדבר האחד שאנו עושים טוב יותר מאחרים, התחום היחידי 
שמגדיר אותנו ושאף אחד אחר לא יכול להתקרב אליו?

אנחנו חברת האלו ורה.
אנחנו המגדלים, היצרנים והמשווקים הגדולים ביותר של אלו ורה 

ומוצרי אלו ורה בעולם כולו. התהליך הייחודי שבנינו מהצמח למוצר 
מאפשר לנו לשלוט באיכות ובעלויות האלו ורה שלנו בכל שלב 

בתהליך, ולוודא כי רק הטוב ביותר שהטבע יכול להציע יגיע לסף 
דלתך, כדי לעזור לך ולמשפחתך להיראות ולהרגיש טוב יותר. אנחנו 

מתייחסים לזה בשיא הרצינות.
רצינות כוונתנו באה לידי ביטוי בהשקעה משמעותית שבצענו 

במהלך השנים האחרונות כדי לשדרג את המטעים ואת מתקני 
הייצור כדי שנוכל להוביל בחדשנות שלנו ולייצר את משקאות האלו 

ורה שלנו נטולי חומר משמר עם כמות חסרת תקדים של אלו ורה 
בכל אחד מהמוצרים המדהימים. אנחנו משקיעים במקום בו אנחנו 
ניזונים, כי אנחנו מאמינים שזה לא מספיק לזהות את המותג שלך, 

אתה צריך לחיות אותו.

אני לא רוצה להסגיר את כל הפרטים, אבל כמו שאתם מבינים 
התרגשות רבה צפויה בפרוס חגיגות ה-40 שלנו. אני בטוח שאתם 

הולכים לאהוב את מה שיקרה השנה ושתגידו לכולם בגאווה שאתם 
חלק מחברת האלו ורה.

חברת האלו ורה
בעוד חגיגות ה-40 שנה ל-Forever בפתחם, ובזמן שאנו מביטים 

בציפייה אל מה שארבעת העשורים הבאים יביאו עימם, הקדשנו זמן 
ומחשבות רבות על מי אנחנו כחברה ויותר מזה, מי אנחנו רוצים להיות.

גרג מוהן
Forever נשיא
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 וואו, כבר עברו 25 שנים מאז שפגשתי את רקס מוהן לראשונה. 
אני זוכר את זה כמו היום. הרוגע והשקט שלו.

חוגגים 40
שנות הצלחה

 הוא השאיר עלי רושם מיוחד, איש משכמו ומעלה עם רוח מתמדת של מחשבה על האחר ונתינה. 
כבר אז היתה Forever כוח עולה בשוק מיוחד הזה שנשען על רשתות חברתיות – השיווק הרשתי, 

הרבה לפני שמישהו חשב על פייסבוק ודומיו.  

העוצמה של Forever מוקרנת היום בכל רחבי העולם והאפשרויות העסקיות המיוחדות שרקס 
מוהן הציע בשלושת העשורים הראשונים רק מועצמות היום בעשור האחרון, בהנהגתו של גרג מוהן, 

נשיא החברה. השכלול המתמיד של אפשרויות הפיתוח העסקי, שוויון ההזדמנויות האמיתי ללא 
משוא פנים, עם התעלמות גמורה ממין, גזע או לאום הם רק חלק מהמיוחדות הבלתי מתפשרת של 

Forever והם אלו שאיפשרו את פרישתה העולמית!

מה ש"הדליק" את הסקרנות שלי וגרם לי 
להפוך את Forever לעיסוק שלי הייתה 

העובדה שהעסק פשוט. רצון להגיע לתוצאות 
ועשיה עקבית ללא לאות, הן שתי התכונות 

 .Forever המזוקקות במשוואת ההצלחה של
כשהופיע "הצעד הראשון למנהל" הנחת היסוד שלי רק 

התעצמה, יש לנו ביד את הכלי המנצח והצמיחה העסקית 
שהחברה חווה בארץ ובעולם היא התוצאה. 

!Forever - איזו שנה מדהימה, שנת ה-40 ל

כדי להפוך את תחילת שנת חגיגות ה-40 לשמחה יותר, העניקו לנו 
כלי שיווקי מדהים בשם Flying Start – ״התחלה מסחררת״. זה מחמם 
את הלב לדעת שישנה חשיבה מתמדת כיצד לגרות, לעודד ולהוביל את 

בעלי העסקים ברחבי העולם להצלחות. וכל זאת בעזרת תבניות שיווקיות 
 Eagle -קצרות טווח וארוכות טווח כמו האתגר הזה ואתגרים נוספים כמו ה

Manager. אתגר ה–Flying Start נמשך 3 חודשים והסתיים בסוף חודש מרץ. 
)תוכלו לראות את רשימת הזוכים בהמשך המגזין(.

 משפחת מוהן מנהיגה עסק מצליח חובק עולם 
ואנחנו ברי מזל להיות חלק ממנו!

מזל טוב ובהצלחה!

"יש לך - תן"  )יאנוש קורצ׳אק(

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל
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מה שהופך את מגוון המוצרים שלנו לכל כך 
 ייחודי זה המרכיב העיקרי המיוחד שלנו: 

100% ג'ל אלו ורה טהור. חומר טבעי זה 
מופק בקפידה מצמחי האלו ורה הגדלים 

במטעים העצומים שהינם בבעלות פרטית 
.Forever של

אנחנו מתחילים כל מוצר עם ג'ל מן העלים הפנימיים של צמח האלו ורה. 
מפרידים את קליפת העלה מהג׳ל, משמרים אותו בתהליך מוגן הפטנטים 

שלנו, ורק אז אנחנו מוסיפים בזהירות מרכיבים נוספים כדי לייצר מוצרי 
טיפוח ותוספי תזונה באיכות המשובחת ביותר שניתן למצוא בשוק .

במהלך השנים הצלחנו לשלב את התכונות המדהימות של האלו ורה 
במוצרים רבים, אבל אין ספק שקסם האלו ורה בא לידי ביטוי יותר מכל 

במשקאות האלו ורה שלנו. 
יש כמה סוגים של של ג'ל אלו ורה לשתייה המשלבים את הכוח הטבעי של 

האלו ורה עם מרכיבים אחרים כדי שיתאימו לצרכים שלכם. 

ובקרוב, משקאות האלו ורה האהובים של Forever יגיעו במארזים 
חדשים.  אז איזה ג'ל תבחרו?

ג'ל אלו ורה לשתייה 

ג'ל האלו ורה לשתייה המפורסם שלנו, המוצר הראשון שקיבל 
אישור על טהרתו מהמועצה הבין-לאומית למדעי האלו ורה, 

תומך במערכת העיכול שלכם ומסייע בספיגת חומרים מזינים. 

פוראור פרידום 

התחילו לזוז עם כמה לגימות ממשקה פוראור פרידום. כך 
תקבלו את המנה היומית המומלצת של גלוקוזאמין סולפט 

וכונדרואיטין סולפט- רכיבי יסוד חיוניים לשמירה על תפקוד 
בריא של המפרקים ועל קלות תנועתם. הצמידו זאת לאלו 

ורה טהורה, ויטמין C  ו-MSM שפועל כתומך בבריאות רקמות 
החיבור וקיבלתם משקה שאין כדוגמתו בשוק!

משקה אלו ורה וחמוציות 

פרץ של חמוציות ותפוחים מתוקים  מעניק טעם מתוק אך 
פיקנטי המופק באופן טבעי.  עם כח החמוציות שמכילות 

פרואנטוציאנידינים שמספקים הגנה על בריאות דרכי השתן. 

משקה אלו ורה ואפרסקים 

ג׳ל האלו ורה לשתייה שלנו, בתוספת אפרסקים המכילים נוגדי 
חמצון באופן טבעי כדי לתמוך בגופכם.

בקרוב במראה חדשעוצמת האלו ורה 
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תרגישו טוב.
אנחנו מאמינים ב- Forever שאנחנו יכולים 

לגרום לאנשים להרגיש טוב יותר. בין אם 
על ידי הוספה של מעט טוב לתזונה שלכם 

עם מגוון תוספי התזונה שלנו, או הענקת 
תחושת רכות מדהימה לעורכם עם הקרמים 

והתחליבים הנהדרים שלנו. כמו כן, אנו 
מציעים לאנשים רגילים את האפשרות 

לבנות אתנו עסק משלהם מהבית, בעודנו 
נותנים להם את ההזדמנות ליצור הכנסה 

נוספת ולשפר את אורח חייהם. אך אנחנו לא 
עוצרים בזה. הנה מספר סיבות לכך שאנחנו 

חושבים שהחברה שלנו היא מיוחדת...

Forever בוחנת ללא הרף את 
תהליכיה בכדי להבטיח שאנו עושים 

את מיטבנו בתחום האחריות הסביבתית

אחריות תאגידית     
אנו מודעים להשפעה הגדולה שיכולה להיות 
לארגונים כמו שלנו על העולם הסובב אותנו.  
בבעלותנו קיימים מטעים לגידול אלו ורה וזה 

מאפשר לנו לספק תעסוקה לאנשים מקומיים 
ולהבטיח שמירה מתמדת על תנאי עבודה 

מצוינים. אנחנו לא מעריצים נלהבים של קוטלי 
מזיקים וקוטלי עשבים כימיים, לכן אנחנו 

משתמשים בעזים ובכבשים אשר עוזרות לנו 
להתמודד עם העשבים ולספק חומר הדברה 

טבעי. Forever ללא הרף בוחנת את תהליכיה 
בכדי להבטיח שאנו עושים את המיטב בתחום 

האחריות הסביבתית. כמו כן, עם למעלה מ- 50 
מיליון צמחי אלו ורה, המטעים שלנו פועלים 

לניקוי כדור הארץ משני מיליון טונות של פחמן 
דו חמצני מדי שנה. אנחנו חושבים שזה לא 

פחות ממדהים!

המוצרים שלנו אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות 
רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, 

נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.
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לתת מעט. לעזור הרבה.     
מתן עזרה לאחרים נמצא בלב פועלנו ב- Forever. לכן, לפני חמש 

שנים, החלטנו שהגיע הזמן להפוך את מאמצנו לרשמיים והשקנו 
 Forever .קרן צדקה של החברה שלנו – Forever Giving את

Giving הינה עמותה רשומה אשר נוסדה בכדי לספק דרך ללקוחות 
ולבעלי עסק עצמאיים המשווקים את מוצרנו לתרום כספים למטרות 

עולמיות. היא משתפת פעולה עם ארגוני צדקה עולמיים בכדי להילחם 
בעוני, ברעב ובהעדר שירותים רפואיים עבור ילדים. עזרנו לאנשים 

באסונות טבע, כגון הוריקן סנדי וטייפון האיאן ותרמנו כספים למטרות 
מתמשכות, כגון סרטן בילדים ומחלת האיידס באפריקה.

מוצרים עבור כולם     
מוצרנו כה עדינים ורבי צדדים; הם מתאימים אפילו לעור 

הרגיש ביותר. רבים מהקרמים והתחליבים שלנו מתאימים 
לאנשים בעלי נטייה לפתח אקזמה ופסוריאזיס* ומספיק 

עדינים עבור תינוקות וילדים. ובתור המגדלים הגדולים ביותר 
בעולם של אלו ורה, אנו יכולים להבטיח שאנחנו משתמשים 

בג'ל באיכות הגבוהה ביותר אשר נבחר באופן ידני מתוך 
היבול. אנחנו באמת מאמינים בכוחם של מוצרנו – עד כדי כך 

שאם הלקוחות שלנו לא מרוצים מדבר מה שרכשו מאתנו, 
אנחנו מציעים החזר כספי עד 30 ימים.

מתן עזרה לאחרים נמצאת 
Forever-בלב פועלנו ב

המוצרים שלנו אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות 
רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, 

נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.
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אז אתם תאהבו את ההזדמנות 
העסקית שלנו אפילו יותר.

  המוצרים שלנו? אוהבים את    
הכתבה הבאה פונה לאלו מכם שרוכשים 

באופן קבוע את המוצרים הנפלאים שלנו, 
ופשוט לא יכולים לחכות לספר עליהם 

לחברים ומכרים, אז אולי אתם תתעניינו 
בהזדמנות העסקית הנהדרת שלנו. 

התחילו היום עסק משלכם על ידי שיתוף 
הסוד של Forever ולמדו אחרים לעשות 

את אותו הדבר.
Forever מספקת לאנשים רגילים את ההזדמנות להתחיל עסק 

עצמאי משלהם, ללא השקעה של אלפי שקלים או כניסה לחובות. 
החברה מקדמת את מוצריה על ידי שימוש במודל עסקי מבוסס היטב 
הידוע כשיווק רשתי או מכירה ישירה. הוא כולל בעלי עסקים עצמאיים 

ב- Forever שמשתפים את מגוון מוצרנו עם כמה שיותר אנשים 
ומרוויחים כסף מכל דבר שאותו הם מוכרים. לאחר מכן הם יכולים 

לבנות צוות של בעלי עסקים נוספים שגם הם ישתפו את המוצרים עם 
חבריהם, משפחתם וכל מי שנקרה בדרכם.

לשתף ולהרוויח     
כל אחד מבעלי העסקים העצמאיים שלנו 

מרוויח אחוזים מהמוצרים שאותם הוא מוכר 
ומאלה שמוכרים חברי הצוות שלו. ככל 

שהעסק שלהם גדל, הם יכולים גם לקבל 
את הזכות ליהנות מהתמריצים המדהימים 

ש- Forever מציעה, לרבות בונוסים כספיים 
קבועים. המשמעות של קידום מוצרנו בכזה 

אופן, היא שהחברה לא מבזבזת מיליוני 
שקלים על מסעות פרסום יקרים, אלא במקום 

זאת מפיצה את השמועה באמצעות בעלי 
 Forever -העסקים בחברה. זה מאפשר ל

לתגמל בנדיבות את בעלי העסקים שלה עבור 
תרומתם לצמיחת החברה.



Forever | מגזין אפריל 2018

אז אתם תאהבו את ההזדמנות 
העסקית שלנו אפילו יותר.

  המוצרים שלנו? אוהבים את    

ההצטרפות ל-Forever אינה כרוכה בעמלת הצטרפות או בהשקעה 
יקרה, אבל אנחנו דורשים שתבצעו הזמנה כדי להתחיל בתהליך 

ההרשמה שלכם. אתם יכולים לרכוש את המוצרים האהובים עליכם, 
אך אנו ממליצים שתרכשו את מארז המוצרים למתחיל שלנו עבור 

בעלי עסקים חדשים, הוא מכיל מבחר של המוצרים הנפוצים ביותר 
שלנו, בהם תוכלו להשתמש ולשתף אותם עם אחרים. המארז כולל 

בנוסף למוצרים מידע רב שיעזור לכם לצאת לדרך.

שעות גמישות     
יתכן שאף פעם לא ראיתם את עצמכם בתור אנשי עסקים, אך 

המודל הפשוט והגמיש של Forever מעניק לכל מי שמוכן 
לעבוד קשה את ההזדמנות לבנות עסק מצליח משלהם. 

באפשרותכם לעבוד כמה שאתם רוצים, בהתבסס על ההכנסה 
שאתם מקווים לייצר. אין שעות קבועות, זאת אומרת, שאם אתם 
רוצים אתם יכולים לנהל את עסקכם ב- Forever לצד עבודתכם 

הנוכחית, בערבים ובמהלך סופי שבוע – או בכל עת שמתאימה 
לכם. אנשים רבים אשר מתחילים עסק עם Forever מצליחים 

לוותר על עבודתם הקבועה מתשע עד חמש לאחר כשנה בלבד, 
ולנהל את העסק שלהם במשרה מלאה.

כיצד יוצאים לדרך     
 ,Forever -אם אתם מעוניינים להפוך לבעלי עסקים ב

התחילו באמצעות יצירת קשר עם האדם שנתן לכם את 
המגזין הזה. הוא יכול לעזור לכם להתפרנס בתנאים שלכם 

בכך שתספרו לאחרים על המוצרים שאתם אוהבים. 
זה עד כדי כך פשוט!

המודל הפשוט והגמיש של 
Forever מעניק לכל מי שמוכן 

לעבוד קשה את ההזדמנות לבנות 
עסק מצליח משלהם
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כנס אילת 2018

חלק א׳

סיפור אישי
ג׳מה איסדון ובן זוגה גרי גראהם פתחו את 

״כנס אילת״ בסיפורם האישי.
 Forever ג׳מה פגשה את המוצרים של

בשנת 2013. היא החליטה לרכוש את ג׳ל 
האלו ורה של Forever לאחר שקראה פוסט 
בנושא בפייסבוק. כשהרגישה את ההשפעה 
החיובית של הג׳ל על הגוף שלה שאלה את 
עצמה מדוע לא ניתן למצוא את המוצרים 
הללו בחנויות, והחלה לערוך מחקר בנושא 

השיווק הרשתי. היא התבוננה בסרטוני 
מוצרים, בתיעוד אירועים וכנסים, והחליטה 

שהיא רוצה להיות חלק מזה. היא יצרה קשר 
עם נטלי היילי ותוך עשרים דקות החליטה 

 .Forever להקים עסק עם

מה גרם לג׳מה לעשות החלטה שכזו?
ג׳מה עבדה 15 שנים ברשת החנויות ג'ון 

לואיס באנגליה. היא אהבה את הגישה 
של החברה לעובדים ואת המפגש עם 

הלקוחות, אבל משהו היה חסר. ג׳מה תמיד 
רצתה עסק משלה, היא רצתה לשלוט 
בזמן שלה, באפשרות לצמוח, להצליח 

ולהרוויח. ג׳מה אהבה את העבודה שלה בג׳ון 
לואיס אבל הבינה שלאהוב מקום עבודה 
ולהיות מסופקת - אלו שני דברים שונים, 

והיא הבינה, שמה ש-Forever מציעה זה 
פוטנציאל אינסופי להצלחה.

בשנה הראשונה במקביל לעבודה במשרה 
מלאה ג׳מה הקימה את העסק שלה עם 

Forever. מטרתה הייתה להקים עסק יציב, 
כך שתוכל לעזוב את החברה בה עבדה. היא 

היתה מאוד ממוקדת, ולא רצתה לקחת 
סיכונים מיותרים, לשם כך החליטה שעליה 

להכפיל את הכנסתה. ג׳מה חששה, אך 
אזרה אומץ ויצאה לדרך. במשך שנה עבדה 

קשה מבלי להסתכל לצדדים ומבלי להקשיב 
לקולות שמנסים לשנות את הכיוון שלה. 

 ״אי אפשר לחיות בלי להכשל לפעמים, 
אלא אם תחיה חיים שאין בהם שמץ 

של סיכון ואז עדיף לא לקחת חלק 
בחיים הללו שזה מלכתחילה, כישלון ״
ג׳יי קיי רולינג )מחברת ספרי ״הארי פוטר״(

גרי, בן זוגה של ג׳מה, הצליח מאוד בעסקיו 

עד תקופת המיתון של 2008 – בין לילה מצבו 
השתנה; מהכנסות גבוהות נאלץ לעבוד 

 קשה מאוד כדי לצוף מעל פני המים, 
וב-2013  נאלץ לסגור את כל עסקיו. 

זה היה במקביל לתחילת עבודתה של ג׳מה 
עם Forever, וכשהציעה לו להצטרף אליה, 
גרי הסתייג ואמר ש״גם אם תרוויח מליונים 

לא יצטרף ל-Forever ״ , כמובן שמהר 
מאוד, גרי שינה את דעתו. בהתחלה תמך 

מרחוק אך משהו השתנה לאחר שנכח בכנס 
באירלנד ושמע את אמה קופר ומנהיגים 
חשובים נוספים מדברים. ״לפעמים רק 

כשמישהו חיצוני מדבר אתה באמת שומע״.  
 -Forever הוא הבין בבת אחת את הכח של

כנס אילת 2018 היה מרגש ומלא הפתעות- ג׳יין ליץ׳ נאלצה לבטל את השתתפותה, 
אך הצליחה להפתיע בשידור וובינר מיוחד לנוכחים. ג׳מה איסדון ובן זוגה גרי גראהם 

התגייסו למלא את מקומה של ג׳יין. השניים, מהמנהיגים הבולטים באנגליה, עובדים 
יחד כבר מעל 5 שנים בבנייה של עסק משגשג, והגיעו לדרגה של מנהל ספיר תוך 

פחות מ-4 שנים. בכתבה שלפניכם חלק מהדברים שנאמרו. אתם גם מוזמנים לצפות 
.  flpil.com באימונים עצמם  באתר הבית שלנו
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לבנות עסק בכל גודל שתרצה. גרי, שחש 
מובס באותה תקופה בגלל הכישלון בעסקיו, 

הבין בזכות Forever שהכישלון הוא חלק 
מתהליך הצמיחה שלו. הוא שם למטרה 

עבורם להגיע לדרגת מנהל יהלום.  
״יש את המיבנה ויש את השיטה כל שנותר 

הוא למצוא את האנשים״. 
התמורה הגדולה ביותר שגרי וג׳נה קיבלו תוך 

התקדמות בסולם הדרגות היתה – זמן. 
זמן לצאת לחופשות, להיות עם הילדים, 

קרובים יותר למשפחה. היכולת לבנות לוח 
זמנים שנוח להם ומתאים לסגנון החיים 

שלהם. 
כבר לאחר שנה היו בקבוצה שלהם 11 

מנהלים כששניים מהם זכאים לבונוס היו״ר. 
בשנה השנייה – 76 מנהלים כש-11 מהם 

זכאים לבונוס היו״ר.

גרי וג׳מה לא חושבים שההצלחה שלהם 
נובעת מהיותם מיוחדים או שונים, פשוט עבדו 

לפי שיטה ששוכפלה בהצלחה הלאה. 

עם הזמן גדלו גם הצ׳קים שקיבלו בבונוס 
היו״ר - ״כשאני רואה את הצ׳קים שהאנשים 
בקבוצה שלנו מקבלים אני כל כך מתרגשת, 

זהו רגע אחד שמסכם שנה של עבודה קשה״ 

חלק ב׳ 

תשוקה אמיתית
האם אתם באמת יודעים מה אתם 

רוצים? בשביל מה אתם מוכנים לעבוד? 
ג׳מה טוענת שההצלחה שלה ב-Forever לא 

היתה מיידית משום שלא באמת ידעה מה היא 
רוצה. 

העמודים הראשונים בחוברת ״הצעד הראשון 
למנהל״ עוסקים בדיוק בכך. 

אך כשעמדו לנגד עיניה השאלות, היא לא 
רצתה להתחייב ורשמה מטרות חומריות 

כיעדים. המטרות החומריות בפני עצמן היו 
חשובות, אבל לא באמת הניעו אותה לפעול. 
עד שהגיעה למקום בו היתה מסוגלת לעמוד 
מול עצמה במראה ולהגיד שמה שהיא רוצה 

זה להגיע הכי רחוק לצד אנשים מדהימים- 
זהו ״הלמה״ שלה,  והצעד הראשון שהיה 

עליה לעשות, כך אמרה לעצמה, הוא לעזוב 
את עבודתה הקבועה. היא רצתה להוכיח 

לעצמה שהיא יכולה. ״זה מתחיל בנו,״ ג׳מה 
מסבירה ״ אל תחפשו את ה״למה״ שלכם 

בסביבה שלכם. הסתכלו במראה וחפשו 
את זה בתוככם. אם היו לכם שישה חודשים 

לחיות מה הייתם רוצים שיקרה? מה היה 

מניע אתכם, מה מייצר אצלכם תשוקה 
והתלהבות?״

״תשוקה והתלהבות אלו דברים חשובים, 
אבל לבדם לא מספיקים״ גרי מוסיף ומסביר 

שיש שני דברים חיוניים לצד התשוקה: ידע 
וכישורים. קיים ידע רב ב-Forever . וכישורים  

זה לא משהו שנולדים איתו, הם נובעים 
מחזרה על אותן פעולות שוב ושוב.

לשתף את המוצרים – לשתף את העסק
בסופו של יום זה מה שאנחנו עושים 

ב-Forever – משתפים את המוצרים או 
משתפים את העסק.

ג׳מה ממליצה להקדיש 20% מהזמן שלנו בצד 
של המוצרים ו-80% בשיתוף העסק.

משווקים רבים טועים לחשוב שעליהם להכיר 
את העסק על בוריו ולדעת הכל על המוצרים 

לפני שהם מתחילים לצרף, וזו גישה שגויה. 
לפני הכל אתם צריכים צוות. צוות שיעבוד 
לצדכם. יש היום כל כך הרבה מידע שניתן 

לקבל מהמשרדים, בהדרכות, בסמינרים 
ומידע שמועבר מלמעלה, דרך החונכים 

שלכם, אז אל תפחדו לצאת לדרך וללמוד תוך 
כדי התקדמות.

בחוברת ״הצעד הראשון למנהל״ )שהכרחי 
שכולכם תכירו( מציגים תוכנית לבניית בסיס 
של 20 לקוחות קבועים – 20 אנשים שנהנים 
מהמוצרים של Forever, אלו הם הלקוחות 

החוזרים שלנו. 
לפני שאנחנו מייצרים את בסיס הלקוחות 

שלנו חשוב שנכיר את המוצרים, שננסה אותם 
בעצמנו. 

״אני זוכרת״, ג׳מה מספרת, ״שכשאמרו לי 
שכדאי שאכיר את כל המוצרים ב״ערכה 

למתחיל״ חשבתי לעצמי שאני לא בטוחה 
שאני רוצה, שיש לי מוצרים של חברות אחרות 

שאני מכירה ואוהבת, הרי הגעתי מרשת 
חנויות שיש בהן מחלקה מפוארת עם מוצרי 

טיפוח שאני רגילה אליהם, אך החלטתי לתת 
אמון במוצרים״

ככל שתנסו יותר מוצרים, תהיו במקום בו 
תוכלו לתת יותר תשובות ללקוחות. 

בחוברת ״הצעד הראשון למנהל״ מציגים 
דרכים רבות להפצת המוצרים, ג׳מה בתחילת 

דרכה בחרה בארבע מתוכן: 
רכישת מוצרים לשימוש עצמי. 1
שני ארועי השקת מוצר בכל חודש . 2

– הכוונה למפגשים קצרים בני שעה 
לצורך התנסות במוצרים השונים.

Clean 9 – לפחות 3 אנשים חדשים בכל . 3
חודש שירכשו את הערכה. 

שיחות עם אנשים – לנצל שיחות חולין . 4
עם אנשים כדי לדבר על המוצרים. 

לפעמים שיחה עם מכר שפונה אלינו 
ומחמיא לנו על המראה יכול להוביל 

באופן טבעי לשיחה על האפשרות 
לשתות אלו ורה בכל יום. 

״יש לנו שיטה ברורה,״ גרי מסביר, שכל שעלינו 
לעשות זה לשכפל אותה ולהעביר הלאה 
לפחות לשני אנשים חדשים שנגייס בכל 

חודש. וג׳מה מוסיפה שמשווקים מסויימים 
לא מצליחים לגייס, משום שהם מפחדים 

שיגידו להם ״כן״ ואז תהיה להם אחריות כלפי 
אותם משווקים. אבל אנחנו מזכירים להם 

שהם נכנסים לחברה שקיימת כבר 40 שנה 
ואין להם ממה לפחד. כל שעליהם לדעת הוא 

לענות על שאלה אחת: ״מה אתם עושים?״ 
ופה הכישורים באים לידי ביטוי. כל אחד ואחת 

צריך לדעת לענות על השאלה הזו באופן 
שנכון ומתאים לו. לעמוד זקוף ולומר את 

הדברים באופן ברור ומעורר סקרנות. ועלינו 
להאמין במה שאנחנו אומרים. 

הסתכלו במראה וחפשו את 
זה בתוככם. אם היו לכם 
שישה חודשים לחיות מה 

הייתם רוצים שיקרה? מה 
היה מניע אתכם, מה מייצר 
אצלכם תשוקה והתלהבות?
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מבנה נכון של עסק לפי גרי וג׳מה
אנחנו רוצים שהמטרות שלנו בבניית עסק 

ב-Forever יבואו לידי ביטוי בהכנסות, לשם 
כך עלינו לבנות עסק שמתבסס על ארבעת 

העקרונות הבאים:

פשוט
עסק שבנוי באופן פשוט הוא עסק שבנוי נכון. 

בבסיס העסק שלנו צריכים כ- 20 לקוחות 
קבועים.

שיטה
הדרך בה אנו מלמדים בצורה הפשוטה ביותר 

כיצד לנהל את העסק שלנו. כאשר אנשים 
מתחילים להוסיף ולשנות, העסק מתחיל 

להיות מורכב ובהדרגה נהיה יותר ויותר מסובך 
ללמד אותו הלאה.

״אתם לא חייבים לפעול דווקא לפי השיטה 
שלנו. חשוב שתעבדו לפי השיטה שמתאימה 
לכם״, אך אם אתם רוצים להבין את השיטה 
שנלמדת ב- Forever אתם צריכים להכיר 
ולעבוד עם המדריך שלנו – ״הצעד הראשון 

למנהל״.

שכפול
הרחבת הרשת העסקית שלנו בנויה על שכפול 

העסק שלנו למשווקים שמצטרפים אלינו, 
אך גם התנהגות נכונה והתייחסות מקצועית 

כלפי האנשים שעובדים איתנו – אלו הם 
תכונות שצריך לדעת לשכפל. שכפול של ידע 

צריך להעשות לא רק בתוך הקבוצה שלנו, 
אלא גם בין קבוצות שונות, מתוך רצון לעזור 

לקבוצות השונות בחברה. זה יכול לייצר 
שיתופי פעולה שיגרמו גם לנו לצמוח.

גרי: ״אנחנו לא מתכננים לבנות עסק בישראל, 
ואנשים שאלו אותנו למה החלטנו לבוא, ענינו 

להם, שזה מגיע מהצורך לשתף את הסיפור 
שלנו ולשכפל את הידע שלנו״

עומק
יצירת עסק עם עומק, כלומר שיש כמה דורות 
של משווקים במערך שלכם שפועלים באותה 

שיטה ומשכפלים אותה הלאה.

״קל יותר ללדת מאשר להעיר את 
המתים״ 

זה מה שקורה בעסק שלנו. גרי וג׳מה 
מסבירים, שצריך להיות עקבי בצירוף 

משווקים, ולא להתעקש בהחזרת אנשים 
שאינם פעילים. אנחנו צריכים להבין את 

הסטטיסטיקה, שמתוך 20 אנשים שמצטרפים 
אלינו רק 4 ישארו כעבור שנה, ויהיו מסוגלים 

לשכפל את העסק הלאה, וה-16 שלא המשיכו 
תמיד יוכלו להמשיך כלקוחות. כאשר אתם 

מציעים למישהו את העסק והוא או היא 
אומרים ״לא״, זכרו שה״לא״ אינו מכוון אישית 

כלפיכם, זה פשוט ״לא עכשיו״. אל תפחדו 
לנסות ואל תפחדו לטעות – זה חלק מהלימוד 

שלכם.

״יש לי כאן רשימה של אנשים שהתעניינו 
בעסק״, ג׳מה מציגה רשימה ארוכה של 

אנשים, ״אני יודעת שאני צריכה שיהיו לי 
ברשימה 20 אנשים שמתעניינים בעסק כדי 

שסטטיסטית, שניים מהם יצטרפו בחודש 
הזה. בחלק התחתון של הרשימה יש עשרה 

שמות של אנשים שאמרו לי בוודאות שרוצים 
להצטרף לעסק, אך רק אחד מהם למעשה 

הצטרף, מצד שני ברשימה יש קבוצת אנשים 

שרצו לשמוע יותר על העסק ושערכתי 
פגישה עסקית עימם. במהלך ששת השבועות 

האחרונים שישה מתוכם הצטרפו. עדכון 
תמידי של הרשימה הזו - זו המשימה שלי...״.  

״אין טעם לבזבז את כל האנרגיה על אדם 
אחד שמתלבט, ״ גרי מוסיף ״אבל להשאיר 
את הדלת פתוחה, כדי שיוכלו להגיע בזמן 

שנוח להם״ 

חלק ג׳

להראות ולא להורות
עסק חזק ב-Forever מבוסס עלינו ועל 

היכולת שלנו לפתח את עצמנו כדי להיות 
טובים יותר. 

גם אם יש לכם אדם אחד בקבוצה שלכם – 
אתם מנהיגים.

אבל כל מנהיג צריך להתאמן כדי להיות טוב 
יותר ולעזור לאחרים להיות מנהיגים טובים 

יותר.

מה הופך אדם למנהיג גדול? 
זוהי שאלת מיליון הדולר- לאנשים שונים 

פרשנות שונה למה עושה אדם למנהיג טוב, 
כזה שמעורר השראה. ויותר מזה, מה הופך 

 ?Forever-אדם למנהיג טוב ב

להיות מנהיג ב-Forever זה שונה מבכל חברה 
אחרת. בחברות שפועלות בדרך המסורתית, 

המנהיג בוחר בקפידה את האנשים שמתאימים 
לו, ואילו ב-Forever אנשים באים מרצונם, 

עושים מה שהם רוצים. כל אחד ואחת 
ב-Forever יכול לקום בבוקר ולהחליט אם 
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רוצה לעבוד היום או פשוט להשאר במיטה. 
אנחנו, המנהיגים של Forever רוצים שיהיו 

למשווקים שבקבוצה שלנו ביצועים מרשימים, 
ולכך נדרשת מנהיגות מסוג שונה. 

מה יכול להניע אנשים לפעול במקומות עבודה 
שבנויים בשיטה המסורתית: 

פחד – הפחד לא לקבל תמורה או לא להגיע 
לתוצאות.

בושה – בושה כשהתוצאות של האחד נמוכות 
משל מישהו אחר.

רגשי אשמה – כשלא רוצים לאכזב את המנהל 
וחשים רגשות אשמה.

איומים – חייבים לעמוד ביעדים או שמפחדים 
לומר משהו שהמנהל לא יאהב לשמוע.

! Forever-כל אלו לא יכולים לעבוד ב

ב- Forever אנחנו מדברים על חברה של 
״להראות״ ולא של  ״להורות״. 

אנחנו כמנהיגים, לא יכולים לדרוש לעשות 
משהו שאנחנו לא מוכנים לעשות בעצמנו. 
להראות דוגמה אישית זה הבסיס להנעת 

קבוצה, להורות על עשייה, מבלי לתת דוגמה 
אישית עלולה להוביל לתוצאה הפוכה.

יש לנו מוצרים נפלאים, אבל מה שמחזיק 
ומחזק את החברה כבר 40 שנה אלו הם 

הערכים שמנחים אותנו ב-Forever, שנקבעו 
ע״י רקס מוהן לפני 40 שנה, הגינות, כבוד, 
הנאה, לעבוד יחד, לעבוד קשה, זמן להיות 

עם המשפחה – כל אלו הם ערכים שלעולם 
אינם מאבדים תוקף, והם מה שמנחים אותנו 

כמנהיגים. 

תכונות של מנהיגים
יש כמה תכונות שמשותפות למנהיגים גדולים 
רבים בכלל וב-Forever בפרט. האם גם אתם 

שותפים לאותן תכונות?

1.חזון
מהו החזון שלכם ? איפה תהיו בעוד שנה? 

בעוד חמש? בעוד עשור? 
2.יכולת האזנה

היכולת להקשיב לאנשים אחרים. לפעמים 
הרעיונות הטובים ביותר מגיעים ממישהו אחר. 

עלינו לשמור על ראש פתוח ולהבין שאנשים 
חדשים מביאים איתם רוח חדשה. ומהצד 

השני, עצם העובדה שמישהו מקשיב לנו גורם 
לנו להרגיש מוערכים. 

3.הבנת העסק
אנשים רבים ב-Forever מוכשרים דיים,  אבל 

לא מבינים את העסק. 
אנחנו צריכים להבין את התוכנית השיווקית, 

להבין מהם המטרות שלנו ומהם המטרות 
של חברי הקבוצה שלנו. מהי האסטרטגיה 

שלנו, כיצד השנה הקרובה שלנו תראה ביחס 
למטרות וליעדים.

4.לאמץ את השינויים
החיים טומנים בחובם הפתעות ושינויים. עלינו 
להבין שעל מנת להתקדם עלינו לנוע קדימה, 

לאמץ את השינויים הנדרשים מאיתנו- זה יכול 
להיות קשור בשחרור העבר, באימוץ הרגלים 

חדשים, או בלימוד טכנולוגיה חדשה. ג׳מה 
וגרי עובדים עם פייסבוק ולינקדין כדי להגיע 

לקהלים חדשים, והם כעת מנסים לעבוד עם 
אינסטגרם, כלי חדש עבורם שהתועלת שלו 

לא ידועה להם עדיין.
5.מתן שירות 

נתינה היא הבסיס למנהיגות טובה. כאשר 
אנחנו ממוקדים במתן עזרה לאנשים בקבוצה 
שלנו, אנחנו מחזקים את עצמנו. כאשר אנחנו 

מגייסים אנשים חדשים, חשוב ללוות אותם 
ולתת להם שירות – לערוך איתם פגישה עסקית 

שתוכל להניע אותם ולתת להם את המדריך 
״הצעד הראשון למנהל״. שיתוף פעולה בין 

קבוצות שונות הוא גם חלק מהעניין.   
6.אומץ 

לנהוג באומץ בפנייה למישהו אחר יכול להיות 
קל יותר מלפעול באומץ כלפי עצמנו, האומץ 

להאמין במה שאנחנו עושים. אנחנו הרבה 
יותר ממה שאנחנו חושבים על עצמנו, אבל 

האומץ לפעול יממש את הפוטנציאל. 
אם היו מבקשים ממישהו בקבוצה שלכם 
לתאר את העבודה איתכם, מה הוא היה 

אומר?
אם אתם לא חושבים שהמשוב יהיה כמו 

שהייתם רוצים אזרו אומץ ועשו שינוי!
האנשים בקבוצה שלנו לא חייבים תמיד 

להסכים איתנו, וזה בסדר, אבל חשוב שיכבדו 
את דרך העבודה שלנו.

המנהיגות שלכם יכולה ללקחת חלק בבניית 
החזון, הכישרון והמוטיבציה, אבל מנהיגות 
לבדה מייצרת הצלחה גדולה. איזה סוג של 

מנהיגים אתם רוצים להיות, כך שתממשו 
את הפוטנציאל שלכם ותהיו מסוגלים לעזור 

לאחרים לעשות אותו הדבר? 
אף מנהיג אינו מושלם לכל מנהיג יש ימים 

טובים יותר וטובים פחות, אבל על מנת להיות 
מנהיגים טובים אתם חייבים לפעול בגדולה, 

וזה אומר לפעול יחד, בשיתוף פעולה עם 
הקבוצה שלכם.

יש לכם את הכח. צרו לעצמכם את התבנית 
של המנהיגים שאתם רוצים להיות.

לאהוב, לשרת, לדאוג
אלו ערכים חשובים בחברה שלנו. כאשר 

מדובר בעבודה עם משווקים אחרים, אי אפשר 
להעמיד פנים שאתם רוצים לעזור להם, זה 

צריך לבוא מתוך כוונה ורצון אמיתי להביא את 

חברי הקבוצה שלנו למקום טוב יותר.
היו צנועים והשאירו את האגו בצד, הצמדו 

לרצון האמיתי שלכם לעזור לאחרים לצמוח. 
ככל שנעזור למשווקים אחרים אנחנו נצמח 

יחד איתם. בניגוד לחברות רגילות בשוק 
שבנויות ממנכ״ל אחד, סמנכ״ל אחד וכן 

הלאה, ב-Forever יש מספיק מקום בפיסגה 
לעוד ועוד אנשים. 

רובנו אנשים עסוקים ולכולנו יש רק 24 שעות 
ביממה, ולעתים קשה למצוא את הזמן לערוך 

שיחות טלפון שיווקיות, או פגישות שונות, אבל 
כשרוצים לעשות שינוי בחיים חייבים למצוא 

את הזמן לעשות שינוי.

לכולנו ב-Forever יש את אותה תוכנית 
שיווקית שמאפשרת לכל אחד ואחת להצליח 

אז למה לא אתם? ולמה לא עכשיו?

כאשר אתם מציעים 
למישהו את העסק והוא 

או היא אומרים ״לא״, 
זכרו שה״לא״ אינו מכוון 

אישית כלפיכם, זה פשוט 
״לא עכשיו״. אל תפחדו 

לנסות ואל תפחדו לטעות 
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וובינר עם ג׳יין ליץ׳
יותר מחודש עבר מאז 

שחזרנו מהכנס באילת,  אך 
עדיין אני חיה בתחושה 
כאילו ג'יין ליץ' דיברה 

איתי אישית. דיברה עליי. 
על חיי. על היעוד שלי ועל 

חלומותיי.
כבר מזמן שלא התלהבתי כל כך! ההופעה 

של ג'יין ליץ' באמצעות סקייפ הייתה 
להפתעה עצומה לכל משתתפי הכנס. כמה 

טוב שבחברת Forever המנהלים המובילים 
ברמה העולמית משתפים בידע שלהם 

ומוכנים להעביר מהניסיון שלהם לאלו אשר 
נמצאים עדיין בראשית דרכם.

כשג'יין ליץ' דיברה, המילים אותן שמעתי 
פעמים רבות, ואף אמרתי אותן בעצמי 

נשמעו בפיה אחרת לגמרי. כל מילה הגיעה 
ללב, מלאה באנרגיה וגרמה לגל התרגשות. 

הקשבתי לדבריה עם הדמעות בעיניים. 
השבתי לשאלותיה, דיברתי עמה.

מאז שחזרתי מאילת כל יום אני מתבוננת 
ברשימות מהוובינר שעשתה לנו ואני רוצה 

לשתף אתכם בעיקרי הדברים כפי שרשמתי 
לעצמי:

1. השיבו לעצמכם על השאלה: מדוע 
הצטרפתם ל-Forever? האם אתם רוצים 

לנסות או החלטתם להצליח? הצלחתכם 
תהיה תלויה בהחלטה הזאת.

2. הציבו מטרה ברורה ונסחו תוכנית 
להשגתה.  ההצלחה אינה מקרית אלא 

תוצאה של עבודה מתוכננת. דעו מראש 
במה ימולא כל יומכם, במה יהיה עיסוקכם. 

התמקדו במילוי משימות פשוטות. בצעו 
שיחות טלפון, השתתפו ברשתות חברתיות, 

הזמינו אנשים לפגישות, ספרו להם על 
המוצר ועל ההזדמנויות העסקיות. אל 

תבזבזו זמן לשוא! היו ממוקדים במטרות 
ובפעילותכם. מתי אתם רוצים להפוך 

למנהלים?
3. רכשו מיומנויות נדרשות.  צריך זמן 
וכוח כדי לרכוש ידע וניסיון הכרחיים. ניתן 

להשיג זאת בפעולה עצמית בלבד. עשו 100 
שיחות טלפון בחודש – ואתם  תלמדו לדבר 

עם האנשים בטלפון. ביצעו 100 פגישות 
אישיות עם השותפים הפוטנציאליים – 

ותהפכו לבעלי מקצוע בתחום זה. אתם 
תוכלו לא רק לגייס אנשים חדשים אלא 

לבנות קשר אישי ולהלהיב אותם ברעיון של 
ההצלחה והשגשוג. בעת שאתם עוברים 
את השלב הלא פשוט אך המרתק ביותר 
של הלמידה, אתם מתפתחים בעצמכם 

והופכים למנהיגים מלאי עוצמה ובעלי 
מוטיבציה חזקה. במידה ואתם לא יודעים 

כיצד לגייס או לקיים פגישה – עבדו על כך! 
אתם מתקשים בניהול חוג הבית או המצגת 

– עבדו על כך! גלו את נקודות התורפה 
בעסקכם ועבדו עליהם דרך קבע! רק חשבו: 

אתם חייבים ללמוד 8-10 נושאים בלבד 
אשר יגרמו לכם להשיג את מטרתכם. האם 

זה הרבה כל כך? האם המאמץ שלכם לא 
שווה?

4. השתפרו דרך קבע. שאלו את עצמכם 
על בסיס יומי: "האם אני עושה מספיק כדי 
להשיג את מטרותיי?  האם אני יכול לעשות 

יותר וטוב יותר? מה יקרה בעסק שלי אם אני 
אשפר את הביצועים שלי ב-10% בלבד?"
תארו לעצמכם היכן תהיו בעוד שנה אם 
קבוצתכם תעשה בדיוק את אותו הדבר: 

אתם תהיו בינוניים! כל אחד רוצה להצטרף 
למנצח. העזו לעשות עסקים גדולים!

5. לעולם אל תוותרו! עבדו קשה יומם 
ולילה. תיהנו מדרככם ומאישיותכם 

המתגבשת. לכו עד הסוף! השיגו את 
מטרתכם מכל הלב ובכל הכוח! הסירו 

מדרככם את כל אלה אשר מפריעים לכם 
להצליח. את אלה שלועגים לכם או שמנסים 
להזהיר מפני השגיאות. אתם תשובו אליהם 
בתור אנשים חופשיים ומוצלחים - מנצחים.

6. הפכו לדוגמה לקבוצה שלכם. היו 
חיוביים, עבדו בהתלהבות, האמינו בטוב, היו 

נאמנים לעקרונותיכם, השתדלו מכל הלב 
לעזור לשותפים שלכם לשפר את חייהם 
ולממש את חלומותיהם. נהלו חיי אושר 

ושתפו בשמחתכם את האחרים!
אני קוראת את השורות הללו כל יום בתור 
מנטרה. זה מעניק לי כוחות, מטעין במרץ 

ומעורר ביטחון. אני רוצה לנוע קדימה 
ולהפוך את הקבוצה שלי לקבוצת המנצחים! 

אני מודה לך, ג'יין!

מאת: אנה בורבצב, מנהלת נוסקת
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מאת: הדר אברמוביץ

כשהייתי ילדה, לא היתה 
לי מצלמה. הייתי אוספת 
מזכרות מהשבילים בהם 

הלכתי- נוצה, אבן, סטיקר. 
כל מזכרת- סיפור, כל 

מזכרת- והכוחות שטמונים 
 וכמוסים בה, בי.

 יש לי מזכרת חדשה: 
 התג הצהוב.

הוא קיבל מקום של 
כבוד ליד כמה מזכרות 

משמעותיות אחרות
על פניו, בסך הכל תג צהוב, או כדברי ילדיי- 
״אמא, מה את הולכת לעשות עם השרשרת 

הזו?״ אבל זה רק על פניו.

התג הצהוב הזה מזכיר לי אומץ ונחישות. הוא 
 מזכיר לי לחלום בגדול.

הוא מזכיר לי להסתער על המטרות שלי, ויחד 
עם Forever זה לגמרי נראה אפשרי.

אני רוצה לשתף אתכם במעט מהטוב שחוויתי 
בכנס באילת, במעט מהאנרגיות שמילאו לי 

את האוויר שנשמתי, כל כך רוצה להשאיר בתוכי 

מעט מהאנרגיות האלו, אז פשוט מעתיקה לכאן 
כמה משפטי מפתח שנכונים, נוגעים, מחזקים 
ועוזרים להתוות את הצעדים לכל מי שמחפש 

כח להסתער על החלומות שלו:

חזון. איפה אני רוצה להיות? לאן אני רוצה 
להגיע? עוד שנה? עוד עשור? לא לפחד 

מהחלומות שלנו!!!

אחת הדרכים שעוזרות להגיע למטרה 
היא להסתכל על התוצאה הסופית וממנה 

לחשב לאחור- מהו הצעד הבא שלי?

להשקיע מאמץ עקבי, כל יום צעד. כל יום 
צעד.

לשאול את עצמי- מה ההתחייבות שנכונה 
לי ושאדבוק בה בעקביות בהתאמה לחיים 

שלי? 

לשאול מה חשוב לי, ואז לשאול למה זה 
חשוב לי. ואז שוב, ושוב ושוב...זה הופך 

אותנו למדוייקים יותר!

לא הזמן מקדם אותנו אלא הצעדים שאנו 
עושים בדרך!

עלינו להיות מאד מחויבים, ממוקדי 
מטרה, ולא להסתכל על אחרים- להיות 

מחויבים למסע שלנו!

להקדיש זמן ללמידה.

שליטה בהרגלים- על איזה הרגל אנחנו 

עובדים שיעזור לנו להיות טובים יותר?

לחשוב בגדול! להחליט על מטרות גדולות- 
לא לתת לאנשים אחרים לגזול מאיתנו את 

החלומות שלנו! להאמין ביכולות שלנו!

להרהר במה שהשגתי ולשמוח בזה

לחשוב איך לשדרג את העשיה שלי ב5% 
יותר ממה שאני עושה עכשיו

להעז ולשחרר. לשחרר אמירות מגבילות. 
לשחרר מחשבות מגבילות. 

 לעבוד קשה! לדחוף קדימה! בכל הכח! 
״לו ידעתי שאגיע עד לכאן, הייתי מכפילה 

את המאמצים בהתחלה...״

כל מנהיג צריך להתאמן בדרך בה עוזר 
לאחרים, כי לבד אנחנו חסרי ערך ודווקא 

עם צוות טוב אנחנו חזקים יותר!

להתמלא אומץ, ולהבין שהפחד לא 
מספר לי את הסיפור האמיתי על עצמי... 
ב-Forever האומץ שווה ערך לעזרה לכל 
כך הרבה אנשים, אז איך החיים היו נראים 

אם לא היינו מפחדים לנסות? 

כשיושבים בכנס ושומעים את הדברים 
המעצימים הללו  הכל נראה אפשרי, אבל 

כשאנו נותרים לבד מגיעים רעשי הרקע 
המחלישים. אמונה במטרות תעזור לנו 

לדבוק בדרך! כשדבקים במטרות ובדרך 
בעקביות ההצלחה היא בלתי נמנעת!



Flying Start
הזוכים באתגר
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רמה 1 
תמה קופמן

צופיה בן הרוש
סוזן כואג'ה

מג'די מוחמד אבוטריה

FBO בצמרת

פברואר
סוזן כואג'ה
נחמה מאיר

מוחמד מג'די אבוטאריה
אקלס פווגרה

טסנים אלרג'וב
זמירה מרון

יחזקאל שטרן
אילת מרון

אפרת ויצמן
אילת מאיר

מרץ
סוזן כואג'ה
נחמה מאיר

טסנים אלרג'וב
יחזקאל שטרן

תאגריד זאדהא
זמירה מרון
יהודית כהן
מלכה רונן
ענת הירש
הודיה פיין

NM-עם מחזור ה FBO-ה
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

מרץ
נחמה מאיר
סוזן כואג'ה
זמירה מרון

אווה ודר' יוסף שבתאי
יסכה ומשה סדובסקי

רוברט יונג
אוסנת שמש שור

תמה קופמן
מימונה עאסי
איריס שביט

פברואר
נחמה מאיר
זמירה מרון

מוחמד מג'די אבוטאריה
סוזן כואג'ה

אווה ודר' יוסף שבתאי
רוברט יונג

תמה קופמן
יסכה ומשה סדובסקי

אילת מרון
איריס שביט

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

מוריה יעקבס
סוזן כואג׳ה

הדיל אבו יוניס
סהר דאבאט

טסנים אלרג'וב
זמירה מרון

ג'אבר אנאם
סלמה רמה סוויטי

זייד טגריד

המצרפים המובילים

רמה 1

רמה 2

רמה 3

הפרס שלכם: 3 כרטיסי כניסה ל- Success Day הבא והכרה על 
הבמה במהלך ה-  Success Day במאי.

גבריאלה סולימני
אווה ודר' יוסף שבתאי
אנה וניקולאי בורבצב

דר' יעל צורגיל
שרי וצביקה קרוכמל

יסכה ומשה סדובסקי
חגית אלופי צפרוב

ונלנטינה מיזגנדינטוב
חגית אילון

אסתר בן הרוש
לאה רוזנשטרוך

אסתר פרידלנדר
רחל עודני
תמר סלה
אורה טובי

יהודית כהן
יחזקאל שטרן
אביגיל אדלר

יהודית הרשקוביץ
הדר אופן

הדיל אבו יוניס
סהר דבאט

סלמה רמה סווייטי
סוזן אבדול האדי

פטימה אייש
נהד אל אוושלה

מוחמד מג'די אבוטריה
זמירה מרון
ענת הירש
הודיה פיין
אהרון גניזי
חן נוריאלי

אמאן דגאש
פדה הרשוף
אנאם ג'אבר

סוזן כואג'ה
אלרג'וב טסנים

זייד טגריד

הפרס שלכם: 3 כרטיסי כניסה ל- Success Day הבא והכרה 
על הבמה במהלך ה-Success Day במאי. כמו כן תקבלו תיק גב 

.Forever ייחודי המציין את יום השנה ה-40 של

הפרס שלכם: 3 כרטיסי כניסה ל- Success Day הבא והכרה 
על הבמה במהלך ה-Success Day במאי.  כמו כן תהיו זכאים 
להשתתף ב-Success Day באחת ממדינות אירופה )בהתאם 

לתקציב שיקבע בהמשך( הכולל נסיעה למשווק אחד.
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FBO בצמרת

יורי צ'ובינסקי
סהר דבאט

אמאן דאגאש
גאולה אליהו

גיטי פריד
מוריה גרוסמן
אוסנת הראל

רחלי חזי
סהר ג'אקופ

מרים קליין
צופיה קלמנטינובסקי

רבקה לוי
בתיה מנטל

אולה מוסטפה
דוברת אוהב עמי

שירה פולק
יעקב שגיב
מרים שפרן

צירי שיפ
שירן שלומוביץ

טליה וקנין
תמר יהונתן

4CC אתגר

חנה יצהרי
אבדול קרים סלפיטי

הדיל אבו יוניס
אילה גורויץ

מירי חן
אסתר מרנץ
נידה מזרוחה
חאנן מווקדי

חן נוריאלי
עינב עוזרי

סלמה רמה סוויטי
אנאם ג'אבר

סוזן אבדול האדי
פטימה אייש

סאמאר אייש
אסתר בן הרוש

זוהרית בוקשינסקי
פאדה הרשוף

גדית מאס
נהד אל הוושלה

זייד טגריד

4CC בשלושה חודשים 
ברציפות בפעם הראשונה

מרץ
נחמה מאיר
סוזן כואג'ה
זמירה מרון

אווה ודר' יוסף שבתאי
יסכה ומשה סדובסקי

רוברט יונג
אוסנת שמש שור

תמה קופמן
מימונה עאסי
איריס שביט

ראש צוות
FBO שם

אבדול חאדי
אנוס סמי

נעמי בראמלי
מלק בזבז

אליס בן הרוש
אמאן דאגאש

אסתר אגוזי
אוסנת הראל
איה ג'אמאל

שירי לוין
אולה מוסטפא

עינב עוזרי
גולדה רוזנבלט

מרים שפרן
ציפי שיפ

סלמה רמה סוויטי
ג'אבר אנאם

האדיל אבו יוניס
אנאליב אבושארק

עדי תמימה
מוריה גרוסמן

מרים חרורי
ליבי הליד
רחלי חזי
רבקי כהן

אסתר מרנץ
גדית מאס

פנחס מושקוביץ
הוואשלה נחד
דבורה רוזנברג
אסתי שובקס 

רחל פיק 
רבקה פיק לנדסמן 

גיטי פריד
שולמית הרמתי

אילה ראהז
רעיה קוואסאם

אלנאטאש אמאני
סאמאר אייש

רבקה בריל
אוואד רולה 

פאדה הרשוף
מלי לביוס
חן נוריאלי

דניאלה ברנדווין
אמר נדא

פטימה אייש
נדיה חסניה

שם החונך
אבדול דוהאה סלפיטי כארים

סוזן כהווג'ה 
אוסנת שמש שור

סוזן כהווג'ה 
ספיר גורי 

תאסנים אלרג'וב
שירה מושקוביץ

אליס בן הרוש
דאניה מ' דאעס איל קיז'אווי

ימינה ליבשיץ
קורם לוגסי 

הודיה פרידמן 
אוסנת הראל
שירה פולק 

רות רבין 
איה ג'אמאל

תאגריד זאדהא 
יחזקאל שטרן 

תאסנים אלרג'וב
בתיה קליין 

בת אל מדעי 
אפרת ויצמן 

אסתר שובקס 
שירה כהן 
מרים ובר 

אביגיל אדלר 
עדי תמימה
שירה כהן 

תאגריד זאדהא
איילת מאיר

מלכה לאנגסאם
יסכה סדובסקי

רחל פיק
מרים ווידר 

אביגיל נחום
איילת מירון

אמאני איברהים
סוזן כהווג'ה 

אלנאטאש אמאני
אורה טובי

תאסנים אלרג'וב
אימן דאגאש

הדר אופן
טליה וקנין

סוזי גלר
אבדול דוהאה סלפיטי כארים

מייסון בניעודה
נימאט א.מ. אליג׳אלה

אביגיל אדלר
טסנים אלרג'וב
אקלס פווגרה

ליאת קורנפלד
וויסאם סובה סואן

תאגריד זאדה
סוזי גלר 

מרים ויבר
אבדול דוהאה סלפיטי כארים

ליאת קורנפלד 
איכלס פוואכרה

מוחמד אמני
הודיה פיין 

אימן אברהים ג'ואן
סוזן כהווג'ה 

זמירה מרון
מלכה לאנגסאם

וויסאם סובאה סוואן

FBO שם החונךשם
ראש צוות בכיר

שירה מושקוביץ 
אביטל עטיה

טסנים אלרג'וב
אסתי יקטר

חנה רוזנגרטן
מלכה לאנגסאם 

זהד טגריד

הודיה אנסבכר 
איתן גבריאל

איכלס פוואג'רה
מלכה שארף
אסתי יקטר

חנה רוזנגרטן
סוזן כהווג'ה 

FBO שם החונךשם
מנהל



חוגגים 40 שנות הצלחה

יום שני, כ״ט באייר, התכנסות ב-16:30, סיום משוער ב-20:30

ריכשו כרטיסים עד ה-8/5 וקבלו 50% הנחה

ערב חד פעמי בהנחיית: אורה טובי, מנהלת ואודי ראב"ד, מנכ"ל

יוגש כיבוד קל  |  האירוע יתחיל בזמן, נא לדייק.

תיאטרון יהלום: בית ש.א.פ – היצירה 3 ר"ג
משרדי החברה יסגרו ביום האירוע בשעה 17:00

SUCCESS DAY

מחיר כרטיס עד ה- 8/5 - ₪25
מחיר כרטיס בין התאריכים 9-12/5/2018 - ₪35

מחיר כרטיס מה-13/5 - ₪50

מרצה אורחת 

ד״ר עינת גלזר

מאבק הכובעים - 
איך לעשות הכל ולהצליח?

מהי אינטליגנציה רגשית? מהם מקורותיה? מודעות עצמית, אינטואיציה והכרות עם "האני 
הפנימי": כלים לשיפור עצמי ולחיזוק מקורות העוצמה . חשיבה חיובית וכלים להנעה 

עצמית, כישורים חברתיים ואמצעים לרכישתם - על כל אלו ועוד בהרצאתה המרתקת של 
ד״ר גלזר.  

ד"ר עינת גלזר - פסיכולוגית ארגונית. בעלת ניסיון ניהולי עשיר: בעלת חברת ״רנמה״  
הדרכה  וייעוץ )כ-300 עובדים(, ניהול מקצועי של מנחי קבוצות ויועצים ארגוניים בחברת 

הדרכה מובילה. ניסיון של כ-15 שנה בתחום ההנחיה, הייעוץ וליווי ארגונים ומנהלים.

14.5.2018

בכל מקום בו אנו נמצאים 
עולה השאלה איך זה שאנשים 

מצליחים במקומות שאחרים 
נכשלו? המושג האינטליגנציה 

רגשית נותן לנו תשובה 
חדשנית וייחודית לשאלה זו.

Forever | מגזין אפריל 2018

 FBO 20 | להיות 

הדרך לחירות

?FOREVER מדוע

KOSHER, HALAL AND ISLAMIC SOCIETY CERTIFIED

נוסדה בשנת

בעולם כולואלו ורהביותר שלוהמפיצה הגדולה המגדלת, היצרנית 

מוסריותמידהאמות

לבעלי חייםידידותי 

המשפחה במרכזששם אתעסק משפחתי
 FOREVER GIVING

חיים להמוני אנשיםעובדים עם עמותות שמשפרות 
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בהשגחת  הרב בנימין פרוייבירט       "מהדרין"

 KSA אישורי ״חלאל״באישור הרבנות הראשית לישראל       כשר בהשגחת



חוגגים 40 שנות הצלחה

יום שני, כ״ט באייר, התכנסות ב-16:30, סיום משוער ב-20:30

ריכשו כרטיסים עד ה-8/5 וקבלו 50% הנחה

ערב חד פעמי בהנחיית: אורה טובי, מנהלת ואודי ראב"ד, מנכ"ל

יוגש כיבוד קל  |  האירוע יתחיל בזמן, נא לדייק.

תיאטרון יהלום: בית ש.א.פ – היצירה 3 ר"ג
משרדי החברה יסגרו ביום האירוע בשעה 17:00

SUCCESS DAY

מחיר כרטיס עד ה- 8/5 - ₪25
מחיר כרטיס בין התאריכים 9-12/5/2018 - ₪35

מחיר כרטיס מה-13/5 - ₪50

מרצה אורחת 

ד״ר עינת גלזר

מאבק הכובעים - 
איך לעשות הכל ולהצליח?

מהי אינטליגנציה רגשית? מהם מקורותיה? מודעות עצמית, אינטואיציה והכרות עם "האני 
הפנימי": כלים לשיפור עצמי ולחיזוק מקורות העוצמה . חשיבה חיובית וכלים להנעה 

עצמית, כישורים חברתיים ואמצעים לרכישתם - על כל אלו ועוד בהרצאתה המרתקת של 
ד״ר גלזר.  

ד"ר עינת גלזר - פסיכולוגית ארגונית. בעלת ניסיון ניהולי עשיר: בעלת חברת ״רנמה״  
הדרכה  וייעוץ )כ-300 עובדים(, ניהול מקצועי של מנחי קבוצות ויועצים ארגוניים בחברת 

הדרכה מובילה. ניסיון של כ-15 שנה בתחום ההנחיה, הייעוץ וליווי ארגונים ומנהלים.

14.5.2018

בכל מקום בו אנו נמצאים 
עולה השאלה איך זה שאנשים 

מצליחים במקומות שאחרים 
נכשלו? המושג האינטליגנציה 

רגשית נותן לנו תשובה 
חדשנית וייחודית לשאלה זו.

Forever | מגזין אפריל 2018

             סוזי גלר, ראש צוות בכיר
Forever בשבילי היא קודם 
כל דרך חיים, דרך מיוחדת, 
מאתגרת ואחרי שנים רבות 
של היכרות עם החברה, זו 

דרך שיכולה להפוך עולמות, 
במובן הבריאותי והעסקי של 

המילה. זו דרך שיכולה להגשים חלומות, 
להצמיח הזדמנויות לשיפור ולשינוי; זו 

דרך  לעזור לזולת וגם לעצמי. Forever זו 
למידה, למידה על היכולות שלי להתקשר 
 Forever ;עם הסביבה הקרובה והרחוקה

זה לזהות, להכיר, להבין ולפתח קשרים 
מדהימים עם אנשים מכל הסוגים; 

Forever זו למידה על מוצרים נפלאים, 
זו למידה על הצרכים שיש באחרים, זו 

למידה על עבודת צוות, על ביחד, על מיצוי 
פוטנציאל, על יושרה ועל כבוד לזולת. 

Forever זו השראה, זו הנאה, זה סיפוק 
אישי וכללי; Forever בשבילי זה לא רק 

מוצרי בריאות המבוססים על הצמח האלו 
ורה, Forever בשבילי זה לא רק אפשרות 

 להתפרנס...
 Forever בשבילי,  זו הדרך שלי! 

            אביגיל אדלר, ראש צוות בכיר
המסע שלי ב Forever החל 

לפני כשנתיים וחצי. הגעתי 
לדרגת ראש צוות לפני כשנה 
וחצי ומאז ההתקדמות היתה 
בקצב איטי - אך מבורך, לאט 

ובטוח. וזה מה שהתאים לי 
באותה התקופה. בתחילת השנה החלטתי 
לעבוד באופן ממוקד, עם הרבה מוטיבציה 
לעבוד בהתמדה. ההחלטה להתחיל תהליך 

זה היתה בדיוק בזמן שבו התחלנו להוסיף 
בתפילה את המילים: "משיב הרוח ומוריד 
הגשם", אשר עבורי היה בדבר חיבור חזק 

למילים היומיומיות ולמשמעות, שאתמלא 
ברוח, בתשוקה, בשמחה בעשייה שלי וכך יבוא 

הגשם, ותבוא הברכה וכן ההגשמה העצמית 
שלי. העבודה עם הצוות מדהימה, להיות 
במקום שעוזר לאחרים לקדם את העסק 

שלהם להצלחה, לעזור ללקוחות עם המוצרים 
המדהימים זו זכות ענקית. וזכיתי גם בעוד 

ברכה, ילדתי את ביתי החמישית והמתוקה. 
כחודש וחצי לאחר הלידה הגעתי ב"ה לדרגת 

"ראש צוות בכיר". זכיתי לגשם ולהגשמה... 
הברכה המשיכה וזכיתי גם ברמה שלוש 

בתמריץ אילת. למדתי שמיקוד והתמדה 
מביאים לתוצאות. הצבת מטרות ויעדים הינם 

כלי בסיסי להתקדמות, ולשם אני שואפת 
להגיע יחד עם הצוות שלי, ולהמשיך עם הרבה 

רוח ושמחה לדרגה הבאה. 

הדרך לחירות

מצגת אחד על אחד
גרסה רגילה או צנועה

 ₪ 10

כרטיסיית ״מדוע Forever״
כרטיסייה אחת - 2 ₪ 
10 כרטיסיות  - 15 ₪

ספר מוצרים חדש ומעודכן
 ₪ 10

קבלו את הכלים השיווקיים החדשים 
שיעזרו לכם להראות ליותר אנשים 

באביב הזה את הדרך לעצמאות כלכלית  

?FOREVER מדוע

KOSHER, HALAL AND ISLAMIC SOCIETY CERTIFIED

נוסדה בשנת

בעולם כולואלו ורהביותר שלוהמפיצה הגדולה המגדלת, היצרנית 

מוסריותמידהאמות

לבעלי חייםידידותי 

המשפחה במרכזששם אתעסק משפחתי
 FOREVER GIVING

חיים להמוני אנשיםעובדים עם עמותות שמשפרות 
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בהשגחת  הרב בנימין פרוייבירט       "מהדרין"

 KSA אישורי ״חלאל״באישור הרבנות הראשית לישראל       כשר בהשגחת

החלום שלך. 
התוכנית שלנו.
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             מוריה גרוסמן, ראש צוות
ב-Forever גיליתי עולם מוצרים נפלא יחד עם מודל 

התפתחותי ואישי שהצמיח אותי באפיקים שונים במקביל 
 Forever-לעבודתי כשכירה ולצד העסק המוזיקלי שלי. ב

נוכחתי לדעת שכל אחד יכול וכל אחת יכולה .

            רבקה פיק לנדסמן
Forever בשבילי היא  מסע בה נפתחות דלתות לחיים 

חדשים לאפשרויות חלומיות, הדרך מבחינתי היתה 
מסע מדהים בהתפתחות אישית. עבורי מדובר במסע 
מדהים של השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. אני 

אומנית ולפני חמש שנים הצגתי תערוכה בתיאטרון 
ירושלים, התביישתי לדבר בפני קהל האורחים ונראיתי 

שפופה וחסרת ביטחון, והנוכחים במקום לא הבינו מדוע אני לא עומדת 
זקופת קומה. היום אני עדיין מתרגשת לפני קהל אך עומדת זקופה 

עם בטחון עצמי וחיוך גדול. Forever היתה מראה מגדלת להבנת חיי. 
במסע התוודעתי לרעיונות עסקיים שנמנעתי מהם וברוך השם, הגיע 

הזמן להכיל אותם. לכל אדם המסע שונה, אך המשותף לכל מסע הוא 
העליות והירידות כי רק הקושי הוא זה שמחשל ומלמד, וזה שמצליח 

להגיע ליעד הוא זה שקם יותר מהפעמים בהם נפל. לסיום אשמח 
להודות לחונכות המדהימות שלי, לחברותי למסע ולקבוצה המדהימה 

שהצטרפה אליי- קשר שהפך לחברות ולמקור הנאה והשראה.

            אסתי מרנץ, ראש צוות
תמיד חלמתי על עשייה, תחום שאוכל לנהל בו, 

להיות עצמאית, לגדול ולהצליח להביא את היכולות, 
שהקב"ה ברך אותי בהן, למימוש. עבדתי ועודני עובדת 

בחינוך ובתחומים נוספים. תמיד נהניתי אבל הרגשתי 
שזה לא זה. לפני 4 חודשים, בהשגחה פרטית, הכרתי 

דרך החונכת שלי, אביגיל אדלר, שאין כמותה ואת 
חברת Forever המדהימה, שפשוט מממשת לי את החלום! מוצרים 

מדהימים ואיכותיים שכייף וגאווה לשווק אותם, עבודה ניהולית, עבודה 
מהבית ומאידך עבודה עם הרבה אנשים, בכייף ובהנאה. ב"ה לאחר 

מאמצים של חודשיים עמוסים הצלחתי להגיע לדרגת ראש צוות. זכיתי 
להשתתף בכנס באילת, לראות הרבה אנשים סביבי, שהתחילו בדיוק 
כמוני והגיעו רחוק. זה דחף אותי ונתן הרבה כח רצון והבנה שאם רק 

רוצים ומתמידים השמיים הם הגבול. צריך רק להחליט שאנחנו רוצים 
בהצלחה הזו ומאמינים בחברה ובמוצרים, ולזכור שכולם עברו את 

אותם קשיים והכל רק עניין של תהליך. החשיבה צריכה להיות שאנחנו 
נגיע לכל דרגה שנירצה, השאלה איזה תהליך נעבור וכמה זמן זה ידרש 

מאיתנו. כשנראה את המטרה נגיע לשם בעז"ה.

             הדיל אבו יונס, ראש צוות
הצטרפתי למשפחה המקסימה של Forever בדצמבר 

2017 אחרי מפגש עסקי עם חברה, אשר חשפה אותי 
לעולם חדש של עבודה מאתגרת וחדשה עבורי. אני מאוד 

מעריכה את הליווי, הלמידה והתמיכה של הדס וזמירה. אני 
תמיד בתהליך של למידה עצמית, לצד  ההרצאות והכנסים 

שחשובים לי, אשר מלמדים ונותנים דחיפה והבנה וכוח 
להמשיך. הביטחון שלי נובע גם מהמוצרים שנמכרים ומוכיחים את עצמם. 
תודה רבה על ההזדמנות. זאת הזדמנות לחבק עוד ועוד משווקים שיכירו 

.Forever את העולם החדש והקסום של

              אשרית אטקינס, ראש צוות
אני מורה בשבתון. אני מרגישה שForever מאתגרת 
אותי ומלמדת אותי לעסוק בתחום שכלל לא חשבתי 

שיעניין אותי. אני כל הזמן בהתקדמות ובצמיחה בזכות 
האימונים והכנסים ממלאי המוטיבציה. 

הכנס באילת היה לי מאוד משמעותי, והוא לימד אותי 
איך חשובה ההתמדה גם כשלא רואים תוצאות מידיות, 

ושרק המתמידים יצליחו בעז"ה.
אני שמחה להיות חלק מחברה שעוזרת לכל-כך הרבה אנשים להרגיש 

ולהיראות טוב. העיסוק במוצרים המעולים שלנו מביא לי סיפוק רב, 
ובאמת שאין כמו לקבל הודעות מלקוחות מרוצים. עבודת הצוות 

חשובה ביותר בForever ובאמת תודה רבה לכל המלוות המדהימות 
שלי ולמשווקות שלי שבלעדיהן לא הייתי פה.

ונסיים בעוד טיפ מאילת-  אם אתם מרגישים ונראים טוב יותר שתפו 
את כולם למה :( אני עושה את זה וזה ממש מכה גלים...

             דניאלה ברנדווין, ראש צוות
אחד הדברים היפים בעסק שלי ב-Forever הוא 

היכולת לעזור. בכל פעם שמישהו מספר על  בעיה 
כלשהי, אני מרגישה שיש לי בידיים משהו מדהים שיכול 

לעזור ולשנות לאנשים את החיים. 
לפני כ-9 חודשים התחלתי מסע שבו אני גדלה ופורחת 
בכל יום. להתקדם בעסק דורש לשנות גישה, להתרכז, 

להתחייב, לצאת מהמקום הנוח ולהאמין שאנחנו יכולים להגיע יותר 
רחוק ממה שחולמים. Forever נותנת את הכלים להצלחה. ההחלטה 

בידינו. לפעמים לא פשוט, אבל הדברים הגדולים והשווים בחיים 
דורשים מאמצים גדולים. 

Forever זאת משפחה ענקית והבנתי את זה במיוחד בכנס באילת. 
אין מילים כדי לתאר מה שהיה שם! לשמוע את מה שאנשים כמו ג'מה 

איסדון וג'יין ליץ אמרו שם, עורר בי השראה ענקית והתרגשות אדירה. 
להגיע לדרגת ראש צוות בשבילי זה ניצחון, שלי ושל החונכות שלי 

)סוזי וזמירה היקרות( שלא מוותרות לי, שתמיד לצידי כדי לעזור לי 
להתמודד עם החששות והקשיים ולעזור לי לגדול.  

Forever זה המוצרים, זה ההזדמנות להתפתחות עסקית ואישית, זה 
דרך להגשמת חלומות.

            יואלה בר-טל, ראש צוות
אני מעצבת פנים שעובדת ומצליחה מאוד.  מאז 

שאחותי זמירה צרפה אותי ל-Forever, אני מוצפת. 
במה? במידע, בהדרכות, בטכניקות עבודה ובטכניקות 

שיווק. למדתי וגיליתי עולם מלא במידע שיווקי שלא 
ידעתי עליו קודם. בהדרכות של זמירה למדתי איך 

לעבוד נכון ב-Forever. איך להגיע ללקוחות חדשים 
או פוטנציאליים, מה אומרים ומה לא אומרים, מה עושים ומה לא 

עושים, איך מגייסים, בקיצור, כל מה שצריך כדי להצליח בעסק. זמירה 
מלמדת מהי האחריות שלנו. קודם כל כלפי העסק שלנו, ובמיוחד כלפי 

המשווקים שגייסנו, ואיך אנחנו יכולים להיות בעתיד מאמנים שיצעידו 
גם אחרים להישגים, ואני פשוט עוקבת ופועלת לפי השיטה.  

אני מודה על כך שבזכות  Forever ניתנה לי האפשרות להכיר את אחותי 
גם מההיבט של הקריירה,  וכמובן  תודה לך אחותי על העולם החדש 

שפתחת בפניי. באתי להצליח ויחד עם בעלי היעד שאנחנו שואפים 
אליו זה לצעוד עם זמירה יד ביד עד למנהל נוסק ומעבר.
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