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כפית של זהב
זה אחד מהאתגרים הקשים שלי בחיים :לסכם
פרק חיים משותף שהחל לפני  20שנה...
זכיתי להכיר את לידיה ממש בשלבים
הראשונים של הקמת  Foreverבארץ ,אפילו
לפני שנבנה מרכז החברה.
ממש מיד היה ברור שבשבילה ,זה לא היה רק
עסק אלא דרך חיים והתוצאות שיקפו זאת,
במשך עשור הייתה המשווקת מספר אחת
בארץ.

ההתלהבות של לידיה הייתה מדבקת ותמיד
אמרה FOREVER IS FOREVER
החיוך שלה תמיד היה שם ותמיד הייתה
מוכנה לעזור לכל אחד ואחת ,בקבוצה שלה או
בקבוצות אחרות.
לידיה -חזקה ,אמיצה ,מלאת חוש הומור
ושמחת חיים ואופטימית .האופטימיות הזו,
ליוותה אותה גם ברגעים הכי קשים...

״הקפידו תמיד להסתכל
קדימה ולהשתמש
ביעדים כמגנטים
המושכים אותנו אליהם.
יהיו אתגרים בדרך ,אבל
אם חלקי הפאזל שלנו
נמצאים שם ,הדרך
תראה הרבה יותר סלולה
וחלקה״ לידיה יונג ז״ל

לידיה הייתה דוגמה יחידה מסוגה של יושרה
ודבקות במטרה .כל-כך כואב כשעוזבים אותנו
האנשים שמפארים את העולם ומובילים אותנו
לחלום בדרך שלהם .תמיד תעמוד לנגד עיננו
האישה הזאת בעלת נפש אצילית ואנרגיית
חיים זוהרת.
בוריס ואירינה מזריצקי
מנהלים נוסקים
ארצות הברית

אחד המסרים שתמיד דאגה להעביר היה:
“להאמין בעצמך ולהיות אמיתי .להאמין
שהכול אפשרי .לא להפסיק לחלום וללכת
עם החלום .לפעול ולהתמיד ,גם כשזה נראה
קשה .והחשוב מכול :לעזור לאחרים להגשים
את החלום שלהם ,ותמיד תמיד להסתכל על
חצי הכוס המלאה״.
היא תחסר לנו מאד!!!
אודי ראב”ד
מנכ״ל  Foreverישראל
קשה לתאר את המפגשים הקבוצתיים
בכנסים הגלובלים ללא לידיה – האישה
השמחה ,העליזה והמאושרת .היא תמיד
השתתפה באופן פעיל בכל הסמינרים של
קבוצתנו מבלי לדעת מילה ברוסית .אושר רב
מילא אותה כשצפתה בפרי יצירתה – קבוצה
ענקית ומצליחה .לידיה עזרה לאלפי אנשים
לגעת באושר בשם  .Foreverלידיה ,את
בלב שלנו! אנו מביעים את תנחומינו הכנים
למשפחתך היקרה ,לכל החברים והשותפים
העסקיים בישראל ובארצות אחרות.
אלכס ואלווירה טוניצקי
מנהלים בכירים
ארצות הברית

ב 25-באוקטובר הלכה לעולמה לידיה יונג –
החונכת שלנו ,החברה שלנו ,הקרובה לנו בנפש.
תולדות  Foreverבישראל קשורות בשמה עוד
מהתקופה שקדמה להקמת משרדי החברה,
לפני שהיו קבוצות כה רבות תקופה שבה ניסיון
העבודה בארץ היה מועט .לידיה באה כדי
לממש את חלומה לעזור לאחרים להיות בריאים
ומאושרים יותר.
כבר ממבט ראשון לידיה הייתה מעניינת מאוד,
מלאת צחוק ,הומור ובעלת תמימות שמצליחה
לרגש .לידיה תמיד שאפה להעצמה אישית,
מצוינות ,רוחניות והובילה אותנו אחריה .לידיה
הייתה חברה נפלאה ומוכנה לעזור בעצה
ובמעשה .היא הייתה אימא נפלאה ורעיה אוהבת,
בעלת טעם מופתי .דרכה בחיים היא דוגמה
לאדם ממשפחה ענייה ללא השכלה ותמיכה
׳בונה את עצמו׳ בשתי ידיו .היא התחילה מאפס
ב Forever -ועבדה קשה לבניית קבוצה משלה.
במשך שנים רבות הייתה המנהיגה המובילה
בארץ תמיד במקומות הראשונים .היום שמה של
לידיה יונג מוכר בארצות שונות ,חברי הקבוצה
שלה שמונה עשרות אלפי  FBOsעובדים ב35-
מדינות בעולם.
לידיה הייתה לוחמת אמיתית ,השקיעה כוחות
ויוזמה אין סופיים במיזם המשותף של פיתוח
 Foreverבארץ .היא חלמה שהFBOs-
הישראלים יהיו לצוות איתן ,ידידותי ואוהד.
המחלה הארורה באה אליה באמצע החיים
והתוכניות ,אך לא שברה אותה ,לידיה נלחמה
על החיים עד הדקה האחרונה :היא עסקה בציור,
למדה פרקטיקות רוחניות ,עסקה בפעילויות
ספורט שונות .היא הספיקה לכתוב ספר על חייה
בו היא הניעה ונתנה מוטיבציה וכוח לאנשים
להתגבר על המכשולים השונים .לידיה הייתה
זוהרת ואופטימיסטית גדולה .היא חיה חיים
נפלאים ועזבה אותנו אמיצה ולוחמת.
יהיה זכר חברתנו תמיד בלבבותינו.
אנה בורבצב ,מנהלת נוסקת
ו-אווה שבתאי ,מנהלת בכירה

״עסק גלובלי ב Forever-משמעותו פריצת
המסגרות שלנו ,הניסיון לחשוב מחוץ לקופסה,
להתאמץ יותר ,להגיע רחוק יותר .היכולת להסתכל
החוצה ולשאוף ליותר ...מה שנראה בעבר כדמיוני,
כגבול  -כיום הוא בטווח המציאות.״
לידיה יונג ז״ל

לא מפסיקים לחשוב על לידיה ,על החיוך ,על הפרגון ,על החיים היפים שבנתה
בעשר אצבעותיה .כואב ומצער .יהי זכרה ברוך ותהא נפשה צרורה בצרור החיים.
יסכה סדובסקי
לידיה הפכה את כפית הפלסטיק לכפית של זהב ,ויותר מזה ,נתנה אפשרות
לאנשים רבים לעשות שינוי בחיים שלהם ...תודה לך לידיה ,שזכיתי להזדמנות זו.
לעולם תהיי נצורה בליבי .נוחי בשלווה
נעמי פסטרנק

צמרמורת ...אישה ענקית עם לב ענק ,תמיד עם מבט זורח בעיניים ותשוקה
אדירה לעזור לכל מי שאפשר .אזכור תמיד את הפעם הראשונה בסקסס
דיי כשראיתי אותה ואמרתי לעצמי  -ככה גם אני רוצה להיות .יהי זכרה ברוך
חגית איילון
כואב לי לשמוע על לכתה של דמות שהיתה מצפן לכולנו ...נגמרו לי המילים.
רונית ליוצ׳י
לידיה הכירה לי לפני  20שנה את  ,Foreverתמיד מחויכת ,נדיבה ,מסבירה,
מפרגנת ,מעודדת וכל מפגש איתה הפך לשיחה ממושכת וכיפית ,האנרגיה
שלה ושמחת החיים בהחלט אפיינו את אופיה המיוחד ואת אישיותה.
יפית נגר

