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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
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מה מניע אותך?
ה

אם יוצא לכם לחשוב מהם הדברים שמניעים ומייצרים מוטיבציה בחיים שלכם? כפי שיתכן והבנתם במהלך
המסע האישי שלכם ,מוטיבציה אינה נמשכת לעד .מוטיבציה היא דבר שעליכם להצית מחדש ולמצוא בכל
יום ,משהו שבא מבפנים ולעתים קרובות מגיע אלינו באופן מפתיע ובלתי צפוי .ברגע שאתם מוצאים את מה
שמניע אתכם ,את המוטיבציה שלכם ,במרבית המקרים זה מכה בכם כמו נחשול ענק .התחושה הזו ממלאת אתכם
ואתם חשים פרץ של דחיפות אדירה להצטיין ולהצליח בגדול .במקביל לאותו נחשול ענק שמכה בכם ,דעתכם עלולה
להיות מוסחת מהעולם שסביבכם מה שיכול להיות עוצמתי אפילו יותר מהגורמים שמניעים אתכם .אני יודע שזכיתי
לחוות לא מעט רגעים מהסוג הזה.
העולם שלנו מתקתק ומסיח את דעתנו כל הזמן .בכל שנייה נולד ׳האשטג׳ שמשתלט על המדיה החברתית ומוביל
אותנו לאין סוף דעות והצהרות .כותרות זורמות לחדשות בכל רגע בנוגע לאסון האחרון שהתרחש או למחלוקת
שעלתה .היכנסו ל Facebook-ונסו שלא ללכת לאיבוד בין הפוסטים המשתנים ומתחלפים כל הזמן .הדבר עשוי
לגרום לכם לתחושה של הצפה.
אך עם זאת ,המעבר המתמיד בין רגעים של השראה לרגעים של איבוד המוטיבציה הינו עניין טבעי .כל שעלינו לעשות
הוא למצוא דרך לגלות את הגורמים המניעים שלנו מדי יום.
זיג זגלר (מנחה למוטיבציה) אמר פעם את המשפט הבא:
“אנשים לעתים קרובות אומרים שמוטיבציה אינה נמשכת זמן רב .גם האמבטיה אינה נמשכת לנצח – לכן אנו
ממליצים עליה בכל יום מחדש”.
על מנת להילחם בשינוי התמידי הזה ,אני מוצא שקט במחשבות על הדברים הממשיכים להניע אותי בכל יום ומקפיד
לתזכר את עצמי לגביהם .יתכן ותמצאו את המוטיבציה הזו בעיני הילדים שלכם ,או שיתכן ותמצאו אותה על גבי
ההליכון שבחדר הכושר בכל בוקר .לא משנה מאיפה העוצמה שבכם נובעת ,פנו לעצמכם זמן בכדי לחזור לאותה
תחושה בכל יום מחדש .קחו לעצמכם מספר שניות על מנת לספוג אותה פנימה ,למצוא שקט ושלווה ,ולמלא את
עצמכם במוטיבציה .אל תאבדו את עצמכם בדוחק של העולם ,לכו לאיבוד בתוך החלומות שלכם!
רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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״אם אתה נכשל בתכנון ,אתה
למעשה מתכנן את הכישלון”

ל

פני שנים קראתי את המשפט“ :אם אתה נכשל בתכנון ,אתה
למעשה מתכנן את הכישלון” .המשפט נאמר על ידי בנג’מין
פרנקלין אחד מנשיאיה הראשונים של ארה”ב .לפרנקלין היו חיים
מלאים מאד :הוא היה חקלאי ,מדען ,חוקר ומהנדס ,עוד לפני הכרזת
העצמאות של ארה”ב ,ואחריה גם מדינאי דגול .בכל מה שנגע הוא
התבלט .לא משום שהיה לו מזל אלא מכיוון שהוא יצר את המזל על ידי
תכנון מדוייק וביצוע מוקפד.

לבחון מה גורם לנו להימנע מלפנות למישהו זר ולהציע לו את העסק
עם  .Foreverמצד שני ,נהיה מוכנים לעזור לו אם ישאל היכן יוכל
למצוא מסעדה מסויימת.
האם קשה לנו להציע את המוצרים המיוחדים של  Foreverכי אנו
חוששים להצטייר כרוכלים ולא כאנשי עסקים? ההסתכלות דורשת
מאמץ ועבודה ולעיתים אנו זקוקים לעזרה חיצונית .אחד היתרונות
בשיווק רישתי הוא הקשר עם החונך וכל שרשרת האנשים שמעליו
שמוכנים לעזור .לפעמים צריך רק לאזור אומץ ולפנות .ובForever-
ישנם חונכים מדהימים!
לצערי נאלצנו להיפרד מלידיה יונג ,מהמנהלות החונכות הבולטות
ב Forever-במשך שנים רבות .זכיתי להכיר אותה ממש בתחילת
דרכה של החברה בארץ .לידיה הייתה שותפה מעולה להקמת הקבוצה
הגדולה הראשונה ,נכס בכל ארגון! כל מי שהכיר את לידיה תמיד
התרשם ממנה שהיא חונכת בנשמה ותמיד מוכנה לעזור עם חיוך גדול.
היא תחסר לנו מאד!
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עיצוב והפקה:

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Foreverישראל

.co.il

כשפגשתי את רקס מוהן בפעם הראשונה לפני שנים הוא עשה עלי
רושם מיוחד מאד .לא ידעתי בתחילה על מה לבסס את ההתרשמות
שלי אבל במשך הזמן הבנתי את ׳הסוד׳ .רקס מוהן הולך בצעדיו של
בנג’מין פרנקלין .הוא מתכנן ומבצע בנמרצות מעוררת התפעלות (גם
היום ,)...הוא בוחן ומשפר את דרכו באופן עקבי ולאורך כל הדרך.
גם רקס מוהן מייצר לעצמו את המזל“ :ככל שאני עובד יותר קשה
יש לי יותר מזל .”...רקס מוהן גם לימד אותי שאם מתעוררת בעיה,
עליי לחפש את הסיבה שלה ולא לטפל רק בסימפטום .לעיתים אנחנו
מחפשים את הפתרון המיידי כדי להעלים את הבעיה ,אבל לא מתייחסים
לסיבה האמיתית שהחלה את התהליך הבעייתי .כמובן שהסרת הסיבה
תעזור למנוע את חזרת התקלה .המוכנות להתמודד עם הסיבה דורשת
לעיתים אומץ .למשל ,דרוש אומץ כדי להתבונן פנימה ולבחון מה עוצר
אותנו מלבצע את שיחת הטלפון שאנו לא ביצענו כבר זמן רב .או למשל

בנג’מין פרנקלין
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הצלחה ,בריאות
ושמחת חיים
תקציר הרצאתה מעוררת ההשראה של ד״ר דינה אייזן בכנס ישראל 2015
מה עושה אותנו בריאים? ויותר מכך – מה עושה אותנו שמחים שהרי
הצלחה ובריאות ללא שמחה הם כמו מקדש ללא מבקרים .הרפואה
המערבית מתמקדת בעיקר באבחון מחלות וטיפול בהן ,אך מעט מאוד
משאבים מוקדשים לרפואה מונעת ועידוד אורח חיים בריא ,הן גופנית
והן נפשית .בשנים האחרונות יש יותר ויותר מודעות לכך שמצבנו הרגשי
(ע ָקה) באופן
והנפשי משפיע מאוד על בריאותנו ואנשים החווים סטרס ָ
קבוע נמצאים ברמת סיכון גבוהה לפתח מחלות שונות כמו סוכרת ,יתר
לחץ דם וזיהומים.
מה גורם לסטרס? ניתן היה לחשוב שהאירועים השונים הם הגורמים
לדאגות ,פחדים ומועקה .המצב הביטחוני ,הפקקים ,הטכנולוגיה
הדוהרת ,ריבוי המטלות בבית ובעבודה ,הדאגה לבריאות היקרים לנו
ועוד אלפי סיבות אחרות ,גדולות וקטנות .האוכל נשרף? המכונית
התקלקלה? הלקוח החזיר את המוצר? נראה שכמעט כל דבר גורם לנו
להיות בלחץ .אך מסתבר שהמוח שלנו לא ממש מתרגש מהמציאות

והוא מגיב באופן דומה למצב אמיתי כמו למצב מדומיין .המחשבה
שלנו מייצרת לחץ מעצמה ,ללא שום קשר למציאות .אלה חדשות
טובות כיוון שזה אומר שאנחנו יכולים בכל רגע לשנות את היחס שלנו
למתרחש ולחוות אושר בכל מצב ולעיתים – למרות המצב.
האם כל אחד יכול ללמוד להיות מאושר? ובכן ,צריך לבחור היטב את
ההורים כי מסתבר ש 50%-מהיכולת שלנו להיות מאושרים הם מולדים.
רק  10%מהאושר הקבוע מקורו מהנסיבות ותנאי החיים כולל הכסף,
המעמד ,התואר ,הרכוש ,המצב הגופני 40% .מהאושר נמצא בתוך ה...
ראש! מה שאנחנו חושבים ובוחרים לעשות הוא שקובע את איכות חיינו
ושמחתנו .ומה אפשר לעשות עד שנשנה את המחשבה? פשוט מאוד:
לשמור על הגוף ,להגיד תודה ,לחייך ולחבק .והתרופה הטובה ביותר
שקיבלה האנושות היא כמובן – הצחוק! פטנט בדוק לשעת צרה :שמים
את הידיים על הבטן ,מרעידים אותה קלות וצוחקים בלי להשמיע קול.
תוך עשרים שניות (!) מצב הרוח משתפר ואפשר לראות את החיים
באור יותר שמח! ומי שלא מאמין – שינסה.

המחשבה שלנו מייצרת לחץ מעצמה ,ללא
שום קשר למציאות .אלה חדשות טובות
כיוון שזה אומר שאנחנו יכולים בכל רגע
לשנות את היחס שלנו למתרחש ולחוות
אושר בכל מצב ולעיתים – למרות המצב.
דר' דינה אייזן ,מומחית ברפואת משפחה ומרצה בנושאי בריאות
אופטימית מחברת הספר "מסע אל ממלכות פנימיות" ,בעלת חברת
"סינפסות – קידום בריאות אופטימית" ,מדריכה ליצנים רפואיים ,מנחה
קבוצות לחשיבה אופטימית.
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מה
מניע
אותך?

זה לא משנה אם מכונית
עבורך זה סמל סטטוס או
פשוט חלק מהמשפחה,
מותר לך להרגיש נפלא לגבי
היעד הבא שלך.
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האיזון המושלם
במהלך העשורים האחרונים נבחנו ונבדקו מגוון רחב של חומרים כדי להביא בשורה חדשה
לעולם תוספי התזונה לשיפור התמיכה במערכת העיכול.
למעשה ,כמות המחקרים שנערכו בתחום הפרוביוטיקה הלכה וגדלה
באופן חסר תקדים בעשור האחרון .בין השנים  1990ל ,1999-לדוגמא,
פורסמו  300מאמרים מקצועיים בתחום הפרוביוטיקה ...כעת השוו נתון
זה ליותר מ 5,300-מאמרים שפורסמו בין השנים  2000ל 2009-וליותר
מ 6,100-מאמרים שפורסמו בחמש השנים האחרונות!

אם כן על מה כל המהומה? מהי אותה
פרוביוטיקה ומה היא תורמת לכם?
במהותה ,הפרוביוטיקה מכילה את אותם חיידקים “טובים” או
“ידידותיים” המחזקים את מערכת העיכול שלכם .חיידקים טובים אלו
מייצרים ויטמינים ,אנזימים ומהווים שליחים ביוכימיים המסייעים לחיזוק
המערכת החיסונית ולשיפור תהליך העיכול הבריא שלכם .קיימים זנים
שונים ורבים של חיידקים “טובים” אלו ,אולם רק אלו הידועים כבעלי
השפעה מועילה על הבריאות נכללים בקבוצת הפרוביוטיקה.
כיום ,מצרכי מזון ותוספי תזונה רבים מכילים רק סוג אחד או שניים

של פרוביוטיקה .זוהי התחלה מצוינת ,אולם קיימים מגוון סוגים של
פרוביוטיקה היעילים לבריאות בדרכים שונות.
לדוגמא ,ישנם סוגים אחדים של פרוביוטיקה אשר מייצרים ויטמין
 ,Bסוגים אחדים שמייצרים ויטמין  Kוסוגים אחדים שמייצרים את
השליחים הכימיים להם זקוק גופכם על מנת “להדליק” או להפעיל
את המערכת החיסונית שלכם .ישנם אפילו סוגי פרוביוטיקה אחרים
המייצרים את החומרים האנטיביוטיים הטבעיים שלהם ,שמטרתם
לסייע בהריסתם של חיידקים שעלולים להגיע למעיים.

ב Forever-זיהינו את התפקיד החשוב
והמועיל של חיידקי הפרוביוטיקה בבריאות
האדם ואת הצורך בתוסף תזונה החיוני הזה
כתוצאה מכך ,הצוות המדעי שלנו ייצר את הפרוביוטיקה האקטיבית,
תוסף פרוביוטי ייחודי המכיל שישה זנים מועילים של פרוביוטיקה ,כולל
שני זנים של ביפידובסטריום וארבעה זנים של לקטובסילוס* ,כאשר כל
אלו נחקרו היטב במטרה לגלות את היכולות הפרוביוטיות שלהם.

השילוב בין ג’ל האלוורה לשתייה לבין
הפרוביוטיקה האקטיבית יוצר זיווג מושלם
שמטרתו לספק תמיכה אופטימלית
במערכת העיכול.
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הידעתם?

חיידקים מועילים אלו פועלים בשיתוף פעולה ,במטרה לתמוך הן
בבריאות של מערכת העיכול והן בבריאות הכללית .נוסף על כך,
הפרוביוטיקה האקטיבית עושה שימוש בטכנולוגיית איטום המוגנת
באמצעות פטנט .טכנולוגיה זו מגנה על הפרוביוטיקה ,ומאפשרת לה
להשתחרר אך ורק לאחר שהגיעה ליעד המבוקש שלה במעיים.
פשוט מדהים ,לא? בכל כמוסה מיליארד חיידקים המגיעים למטרתם
כשהם חיים.
ב Forever-מבינים גם את התפקיד החשוב של האלו ורה לבריאות
הכללית שלנו.
אחד מהמחקרים הרבים שנעשו על חשיבות צמח האלו ורה הציגו
את היכולת שלו לפעול כחומר ׳פריביוטי׳ ,אשר משמש כ”-מזון”
לפרוביוטיקה ,וכך בעצם ,תומך בצמיחתם והתרבותם של החיידקים
הידידותיים החשובים.
באמצעות שילוב בין ג’ל האלו ורה לשתייה לבין הפרוביוטיקה
האקטיבית אנו יוצרים זיווג מושלם שמטרתו לספק תמיכה
אופטימלית במערכת העיכול.
*במקור Biﬁdobacterium :וLactobacillus -

 Foreverקיבלה חותמת רשמית
מהמועצה המדעית הבינלאומית
לחקר האלו ורה!
צוות המדענים שלנו הגנו באמצעות פטנט על תהליכי
הייצור שלנו במטרה להבטיח שרק ג’ל אלו ורה מיוצב
וטהור יהווה את המקור העיקרי למוצרים המדהימים
שאנו מייצרים.
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה של אלו ורה
ומשתמשים בג’ל הניגר ישירות מהצמח ...תוכלו לדמות
פעולה זו בכך שתשתו מג’ל האלו ורה שלנו.
ג’ל האלו ורה שלנו ,מיוצב ומוגן באמצעות פטנט ,הינו
טרי וטהור בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות .למעשה,
המוצרים שלנו היו המוצרים הראשונים שזכו לחותמת
רשמית מהמועצה המדעית הבינלאומית לחקר האלו ורה.
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סוניה  -תחליב ניקוי עמוק
סוניה  -סרום מזין עם תה לבן
סוניה  -קרם מאזן
תחליב לחות
אלו לושן
אלו ליפס
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|
|
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Sonya® Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Sonya® Aloe Nourishing Serum
Sonya® Aloe Balancing Cream
Aloe Moisturizing Lotion
Aloe Lotion
®Forever Aloe Lips

אומנם החורף הישראלי כמעט שאינו
מורגש יחסית לחורפים על פני הגלובוס,
עדיין ,הירידה בטמפרטורה ומזג האוויר
המשתנה משפיע גם כאן על עורכם

שימרו
על עורכם
בחורף
הזה
11 10

11

טמפרטורות נמוכות יכולות לגרום לירידה באיכות זרימת הדם לעור
ולהרחבת נימי הדם ,דבר העלול לגרום להיווצרות גוון עור עמום ,יבש,
מגרד או מגורה .למעשה ,במהלך תקופת החורף ,סוג העור האופייני
לכם עשוי להשתנות .עור שמנוני עשוי להפוך לעור מעורב (שילוב של
אזורים שומניים ויבשים) ,עור מעורב עשוי להפוך לעור יבש ועור יבש
עשוי להפוך לאדום מלווה בכתמים יבשים יתר על המידה .ללא קשר
לסוג העור ,האתגר הגדול ביותר בתקופת החורף בנוגע לבריאות העור,
הינו ללא כל צל של ספק ,שמירה על לחות העור במידה מספיקה.
על מנת לשמור על עור בריא במהלך חודשי החורף ,מומלץ לעדכן את
שגרת הטיפול בעורכם ,כך שתתאים לתנאי מזג האוויר המשתנים.
להלן מספר צעדים פשוטים שיכולים לסייע בהפיכת עורכם לחסין
בתקופת החורף.

׳פילינג׳ עדין
יתכן והדבר יישמע מנוגד להיגיון ,אולם ׳פילינג׳ עדין של העור יכול
למעשה לסייע לתחליבי הגוף ולקרמים להשיג תוצאות טובות יותר.
העור משיל תאי עור מתים כל הזמן ובמידה ולא נסיר אותם ,תאי
עור מתים אלו עלולים למנוע מסוגי קרם הלחות השונים לשקוע עד
הסוף לתוך עורכם .סוניה  -תחליב ניקוי עמוק הינו קרם עדין המסייע
בתהליכים הטבעיים של העור בעזרת שילוב מושלם בין אלו ורה מרגיע,
גרגרי חוחובה מרככים טבעיים וגליצרין מחליק .הקרם הזה עדין מספיק
על מנת לאפשר שימוש בתדירות של פעמיים בשבוע ומכיל את היתרון
שמגיע עם האלו ורה של הוספת לחות לעור.

שדרגו את קרם הלחות שלכם
רבים מאתנו זקוקים לקרם לחות שמנוני יותר לפנים ולגוף .גם אם אתם
עושים שימוש בתחליבים קלי משקל בלבד במרבית הזמן ,יתכן ותגלו
כי במהלך חודשי החורף ,אתם זקוקים לתכשיר מועשר יותר .לפנים
שלכם ,שלבו בין סוניה -קרם מאזן לבין סוניה  -סרום מזין עם תה לבן
להוספת לחות אופטימלית ביום ובלילה.

קרם לחות מיד לאחר המקלחת
מחקרים הראו שמריחת קרם גוף בפרק הזמן של שלוש דקות מיד
לאחר שאתם מסיימים להתקלח היא הפעולה הטובה ביותר .באמצעות
החדרה מהירה של קרם לחות ,אתם יכולים לנצל את הלחות שעל העור
ולכלוא אותה פנימה בעזרת קרם הלחות .לתחליב האלו לושן ותחליב
הלחות של  Foreverיש תוכן עשיר של אלו ורה טהור ,מיוצב (תהליך,
מוגן בפטנט למניעת חמצון ,תוך שמירה על מרכיבי האלו ורה הפעילים)
המסייע בהוספת לחות לעור ובהרגעתו .הנוסחה הייחודית של כל אחד
מהמוצרים מספקת גם קולגן ואלסטין (סוג חלבון) המסייעים בשמירה
על עור חלק וגמיש .שני המוצרים מהווים בחירה טובה לשימוש על
עור יבש ,משופשף או פגום בשל תנאי מזג האוויר .להשגת מרקם עור
קליל יותר נסו את תחליב האלו לושן המספק לחות לחלק החיצוני של
עורכם .במידה ואתם מעדיפים מרקם עור עבה יותר נסו את תחליב
הלחות שלנו .שניהם מהווים בחירה מצוינת לחידוש הלחות שאבדה
ובהחזרת תחושת הרכות העדינה כמשי לעורכם.

אל תזניחו את השפתיים שלכם
שפתיים יבשות וסדוקות אינם דבר בלתי שכיח בתקופת החורף.
אנשים רבים הופכים את מצב השפתיים שלהם לגרוע אף יותר בכך
שהם מלקקים אותן בניסיון להחזיר את הלחות לשפתיים ,כשלמעשה
הדבר רק מאפשר לאוויר הקר לשאוב את הלחות החוצה ובכך משאיר
את השפתיים מגורות .על מנת להיאבק בתופעה זו ,הקפידו להשתמש
באלו ליפס שמרגיע ומוסיף לחות לשפתיים סדוקות ויבשות .השילוב
הייחודי בין אלו ורה ,חוחובה ודונג דבורים יוצר צירוף מושלם אשר
מעניק לחות ומשמר אותה בשפתיים ,כך שאין ספק שמדובר במוצר
הטוב ביותר הקיים כיום בשוק לשימוש על השפתיים.
ישום הטיפים הללו עשוי לסייע לכם לשמור על עורכם במהלך
החורף הזה קורן ונעים למגע גם במהלך הימים הקצרים והחשוכים
ביותר בשנה!
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נעות אל עבר
המטרה

הזוכות ב״אתגר אישי 2015״ מסכמות
את החוויה שעברו

אנה בורבצב
מנהלת נוסקת

אחת הדרכים
הטובות ביותר
להתקדם היא
לנוע לעבר
מטרה ברורה

ולנטינה מינגזטדינוב
אסיסטנט מנג’ר

הניצחון באתגר האישי ופרס ההשתתפות בכנס ישראל הפך להיות עבורי
לעניין של עקרון .מזמן לא הרגשתי רוח ספורטיבית והתלהבות כה רבה.
החלטתי כי אני חייבת להוכיח קודם כל לעצמי שאני מנהיגה אמיתית
בקבוצה שלי .במשך שלושה חודשים עבדתי בצורה מתוכננת היטב:
 .1ערכתי רשימת שותפים עסקיים פוטנציאליים
 .2קיימתי  1-2מפגשים מדי יום לצורך גיוס לעסק
 .3עזרתי ל FBO's-החדשים לקבוע ולקיים חוגי בית ופגישות עסקיות
 .4ניהלתי רישום מדויק של היקפי ההישגים
כתוצאה מהעבודה הזאת ,הצטרפו לצוות שלי  5אסיסטנט סופרווייזר
ו 4-נובוס ,שממשיכים להתפתח ולבנות עסק .העבודה עם הקבוצה
הזו יצרה התנסות חדשה עבורי ,כי התחלתי לשתף פעולה עם אנשי
מקצוע כמו מעסים ,ספרים ,מומחים לעבודה באינטרנט וכו‘.
 Foreverמציעה הזדמנות עסקית מעניינת עבור קבוצות שונות
ורבגוניות באוכלוסייה .אנו רק צריכים להציג באופן מדויק את היתרונות
והרווחים משיתוף הפעולה עם החברה .בעלי עסקים קטנים תמיד
מעוניינים בלקוחות חדשים ,בהגדלת הרווחים ומתן שירותים בלעדיים
עם ערך מוסף ללקוחותיהם .המוצרים שלנו הינם כלי מעולה לשם
כך .הגורם המושך ביותר עבורם הינה האפשרות להכנסה פאסיבית
והגדלת הזמן הפנוי .מאוד משמח אותי שאני יכולה לעזור לאנשים
הנפלאים הללו להפוך את העסק שלהם לרווחי יותר ואת חייהם לנוחים
יותר .מעורר השראה לעבוד עם אנשים בעלי מוטיבציה שכזאת .שיתוף
הפעולה נותן לכולנו אפשרות לעבוד כצוות ,להתעשר האחד מהניסיון
של האחר .כל זה מכניס לעסק שלנו המשותף את האנרגיה החיובית.
זה העיקר! הרי  Foreverזה העסק של אופטימיסטים ,מתלהבים,
אוהבי החיים שהופכים את העולם לטוב יותר!

אנחנו שומעים לעיתים קרובות מלים חכמות ועצות מועילות בהדרכות
בחברה ,מחונכים ,וב׳סיעורי-מוחות׳ שונים .משפטים כמו :״אם אתם
רוצים לבנות עסק ולהצליח – חייבים להגדיר את המטרה״.

אך המטרה חייבת להיות רשומה על הדף,
אחרת אין זו מטרה אלא חלום שלא יתגשם.
היו לי חלומות רבים מסוג זה .הם היו בראש שלי והמתינו שאתן להם
דחיפה בתור מטרה מעשית .כאשר החברה הכריזה על התחרות
והמטרה המוגדרת היתה השתתפות בכנס בזיכרון יעקב ,במלון ”אלמא“
המפואר ,קיבלתי את תנאי התחרות כתוכנית עבודה מובנית .כשנודע
לי על השתתפות אורחת הכבוד משוודיה ,ג׳ינט מגנוסון ,מנהלת יהלום
ספיר הרגשתי ”קליק“ בתוכי .החלטתי שזו ההזדמנות להוכיח לעצמי
כי אני מסוגלת לכך וזה אפשרי בכל מצב ובעיקר ,שזה מלהיב.
 FBOsרבים דיברו על חודשי הקיץ הקשים ועל החום הכבד .אכן יוני,
יולי ואוגוסט בהם התקיימה התחרות היו חמים בצורה בלתי נסבלת,
אך לא בשבילי .השיחות הרבות לאנשים מה׳רשימה הקרה׳ הפכו
לחמימות והניבו תוצאות מעולות .כאשר אתה מגיע לפגישה שנקבעה
מראש בבוקר ,בצהריים ושוב בערב ,ללא כל קשר למזג האוויר ,ישנו
רצון רב לבצע את המשימות .המפתיע הוא ,שהמועמדים בונים את
השיחה בעצמם ולעתים קרובות ,תפקידי רק להקשיב ,להבין מה
מעניין את הצד השני ,לתת ולקבל את מספרי הטלפון .בפגישה
מחייכים ומחמיאים ...ומקבלים אנשים חדשים.
החיוכים שלי אכן עזרו לגייס בשלושה חודשים שישה ׳אסיסטנט
סופרווייזר׳ .ההיקף הכללי של העבודה עם ׳בעלי-העסק׳ החדשים
הגיע ל 56 CC -ב 3-חודשים ,הרווחתי זוג כרטיסים לכנס וכמובן
שקיבלתי בונוס גבוה מאוד.
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אך מעל הכל היא תחושה של ניצחון  -אני עשיתי את זה וזה מדהים!!!
הכנס עצמו היה חשוב מאוד עבורי ,הוא העניק לי מרץ שאשתף בו את
בעלי העסקים החדשים בקבוצה שלי .לא משנה מה גודל ההצלחה ,זה
פשוט מרגש שעשיתי בעצמי את אשר החלטתי.
אני חייבת להודות באופן מיוחד לחונכת האהובה שלי נלי ספיבק.
התמיכה התמידית והסיוע במצבים המורכבים.
ספרו לחונכים שלכם על החלומות שלכם ,עיבדו איתם יחד עד
שתגשימו אותם.

10

כאשר החברה הכריזה על התחרות והמטרה
המוגדרת היתה השתתפות בכנס בזיכרון
יעקב ,במלון “אלמא” המפואר ,קיבלתי את
תנאי התחרות כתוכנית עבודה מובנית.

דברים שכדאי שתדעו על החנות
המקוונת החדשה שלנו

1

2

הסיסמא הראשונית ,היא מס' ת.ז הרשום
בחברה .סיסמא זו ניתנת לשינוי לאחר
כניסתכם הראשונה

3

וכן! גם הלקוחות שלכם
(קמעונאים) יכולים כעת
להכנס ולקנות אונליין.
בכניסתם הראשונה
עליהם להירשם ,ולאחר
מכן יוכלו להכנס עם
שם מלא וססמה שהם
בוחרים

4

דאגו למסור ללקוחות
שלכם את מספר בעל
העסק המלא שלכם

5

אין מגבלת מינימום
לרכישה קמעונאית ,אך
כדאי לשים לב לעלויות
משלוח (בהתאם
לעלויות משלוחים
בדואר ישראל)

6

הרווחים והבונוסים מרכישות קמעונאיות
שבהם נמסר מספרכם יגיע אליכם בצ׳ק ב15-
לחודש שלאחר הקנייה

הכניסה הראשונית לאתר מתבצעת ע"י מס' בעל עסק
( 12ספרות) ,לדוגמא :בעל עסק מס'  48555ייכנס עם
מס’ 972000048555

7
8

המחירים בחנות מותאמים כבר לדרגות שלכם
וכוללים כבר את הפחתת הבונוס האישי.

הכתובת נשארהwww.flpil.co.il :
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העברת כרטיסי
אשראי לזיכוי
חשבונכם ,יתאפשר
רק לאחר הכניסה
לחשבונכם באתר

במחשב הנייח ,הנייד ,בטאבלט או
בטלפון -החנות שלנו פתוחה בכל
המכשירים הדיגיטלים

FBO

Forever Living Magazine

כמה אנשים אתם מכירים שמקבלים בכל חודש תוספת למשכורת
למשך  36חודשים רק כדי לקנות מכונית ?

״

כשהציעו לי להצטרף ל ,Forever-הסקפטיות מנעה ממני לקבל את
ההחלטה ולהצטרף .היא נמשכה  7חודשים וגם אחרי שאמרתי כן לא
ממש האמנתי שאוכל להרוויח הרבה כסף ,להיות חופשיה להחליט
מה אני עושה בכל יום ולעשות את הדברים שבאמת חשובים לי
ולמשפחתי.
כמו כולם ,טיפסתי במעלה התכנית העסקית ובהדרגה התחזקה בי
ההרגשה שאני באמת נמצאת תחת מטרייה של חברה נדיבה מאוד
שרק מעוניינת לתגמל עבור העבודה שעשיתי.

אלפים בכל רחבי העולם כבר רכשו מכוניות
חדשות בזכות תמריץ .Forever2Drive
אם אתם רוצים להיות הבאים בתור ,פנו אל החונך
שלכם ושאלו אותו כיצד ניתן לקבל את התמריץ.

כולנו הצטרפנו ל Forever-בגלל איזשהו ‘למה’ .חלק מאיתנו
מתקדמים מהר וחלק מאיתנו מתקדמים פחות מהר.
המסר שלי אליכם :קבלו החלטה ,החליטו להחליט ורוצו !
ובתמורה להחלטה ,אני מבטיחה לכם שתיפתחנה לכם ולבני
משפחתכם אפשרויות שלא חלמתם עליהן.
איזה כיף לקבל עוד  ₪ 1,900בחודש בנוסף לעמלה שאני מקבלת ,או
לקבל על אותה עבודה  ₪ 2,850או אפילו  ₪ 3,800בחודש ,וכל זה
למשך  36חודשים!
בעלי קיבל ממני השנה רכב חדש .אם גם אתם רוצים להפתיע ולקנות
מתנה לאהובים שלכם ,קחו את עצמכם והתחילו לרוץ .הכיף הרציני
מגיע כשאתם מנהלים.
תודה ל Forever -ולכל הצוות המדהים שלי שפזור ברחבי הארץ
והעולם .המשיכו להגשים את החלום שלכם,
אני כאן עבורכם.
בהצלחה לכולכם!
אוסנת שמש שור

״

למידע נוסף היכנסו לעמוד הפייסבוק
שלנו  ,לאתר החברה או סירקו את הקוד
שמופיע כאן בצד.

שימו לב להתאמות שערכנו בשמות הדרגות בעברית
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