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עדנו כברת דרך ארוכה מאז ההתחלה הצנועה שלנו ,הודות לאלו ורה -מתנתו של הטבע
יחד עם התשוקה שלנו לעזור לאחרים .המסע שלנו לאורך השנים היה אחת החוויות
הטובות ביותר בחיי ,ואני כה גאה במה שהצלחנו להשיג יחד .הצוות המדהים שלנו
ב Foerver Living Products-בנה בסיס איתן ,שאיפשר לנו ליהנות מהבריאות והשגשוג
שמזוהה עם . FOREVER

הב ֶּר ֶקת .מה עושה ברקת לכל-כך מיוחדת? חלק מ'כח-המשיכה' טמון
יום השנה ה 35-מיוצג על ידי ָ
בסמליות שלה .בכל רחבי העולם ,הברקת מייצגת מזל טוב ,הרמוניה ,יוקרה ויופי .אפילו אריסטו טען
שהברקת עשויה להגדיל את ההצלחה בעסקים ולקדם את רווחתם .בדיוק כמו הברקתFOREVER ,
מסמלת בכל העולם בריאות ,יופי והצלחה .זהו בהחלט סימן ראוי לכל ההצלחה שהשגנו ביחד!
לכבוד יום השנה ה 35-יצרנו לוגו שמכיל את סמל האינסוף המייצג את ההזדמנות הבלתי מוגבלת
שבידנו כדי להשיג את הרווחה ,השגשוג והחופש שמגדיר את !FOREVER
לאורך ההיסטוריה שלנו יחד התגברנו על אתגרים רבים ,כולל 'הקפאת האלו ורה' בסוף שנות ה.80-
המשווקים הנאמנים שלנו ,שהיו איתנו מההתחלה ,היו סבלניים בזמן שטיפלנו במחסור הזמני של
האלו ורה .ידעתי שאנחנו צריכים אספקה אמינה של אלו ורה ,מחשבה שהניעה אותי לרכוש את
שדות האלו ורה הראשונים של  .FOREVERכתוצאה מכך ,הפכנו לחברה המובילה בעולם המגדלת,
המשווקת והספקית של אלו ורה איכותית ,עם יותר מ 6,000-דונם ו 50-מיליון צמחים.

תמונות משנותיה הראשונות של FOREVER

אני גאה במיוחד בהשפעה שלנו על בריאותם ומצבם הכלכלי של משווקים בלמעלה מ 150-מדינות.
אני אוהב את העובדה שהשמש לעולם אינה שוקעת ב .FOREVER-לכולם מגיע להיות מאושרים,
בטוחים כלכלית ובריאים ,ואלו בדיוק הסיבות שהניעו אותי להקים את Foerver Living
 Productsלפני  35שנים.
בנוסף להזדמנות המדהימה לבריאות ועושר שאנו מציעים לאנשים ,תרמנו באופן משמעותי גם
בדרכים נוספות .דרך הארגון ללא-מטרות-רווח שלנו ,Forever Giving ,אנו ממשיכים לשפר
את מצבם ואת שגשוגם של אלפים ברחבי העולם .ילדים ואחרים ממדינות רבות שמזלם לא שפר
עליהם -מצבם הכלכלי ובריאותם השתפר הודות לתמיכה של משפחת  FOREVERהגלובלית שלנו.
בנוסף לעזרה לאחרים ,המחויבות שלנו לקיימות (שימור סביבתי) ניכרת באמצעות מערכת הניהול
הסביבתית המורשית שלנו .למעשה ,מטעי האלו ורה שלנו מנקים את אוויר העולם עם שני מיליוני טון
פחמן דו-חמצני בכל שנה!
אני באמת מאמין שהטוב ביותר מבחינת ההזדמנויות עבור המשווקים שלנו עוד לפנינו .אני מעריך
כל אחד ואחת מכם .אנו ממשיכים לשאוף כדי לספק לכם את ההזדמנות הטובה ביותר בעולם.
תודה לכם על החלק החשוב שיש לכם במסע המרהיב הזה שנמשך כבר  35שנה!
רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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בשנים האחרונות ,חלה מהפכה במערכות
הייצור .המפעלים בדאלאס ובפיניקס ,שניהם
מהמשוכללים בעולם

ק

שה להאמין אבל  FOREVERכבר בת  !35הכנס הגלובלי הראשון שנערך לפני מספר ימים
בהונלולו היה גולת הכותרת של חגיגות אלו .השנים האחרונות היו מלהיבות מאוד והניבו
שינויים בחברה שמאפיינים רק חברה חדשנית וצעירה.
העובדה שהנהגת החברה היא מהותיקות בתעשיית השיווק הרשתי יכולה הייתה להיות
לרועץ ולעצור את ההתפתחות הגלובלית שלה .המציאות הוכיחה את ההיפךFOREVER :
היא חברה גלובלית אמיתית המיוצגת ב–  155מדינות!  עם מכירות עולמיות של כ–  3מליארדי
דולרים!  יש לה את התכנית השיווקית הפשוטה והיציבה ביותר בתעשיה זו  .היא מאפשרת
למשווקים לצמוח ומעניקה לכל אחד אין ספור תמריצים בדרך לעסק המצליח .לדוגמה :תמריץ
שהושק לפני כשלוש שנים – )EAGLE MANAGER) EM ,בכל הדרגות שהוסיף את התמריץ
המוביל לבניית ארגון חדש באופן מתמשך בכל שנה  .כעת ,יש ל FOREVER-כנס גלובלי
אמיתי ובנוסף ,כנס שנתי למנהלים שהתמידו ועמדו בדרישות של  .EMהכנס ל EM-הראשון
יערך בסוף חודש מאי בסרדיניה שבאיטליה ,והכנס הבא יערך בשנה הבאה בלייק טאהו שבנואדה
– ארה”ב  .ב– 35שנות קיומה ,חולקו יותר מ– 220מיליוני דולרים למשווקי החברה ,מהרווחים
שבדרך כלל מופנים לבעלי שליטה ובעלי מניות מבלי שיש להם נכסים  .בשנים האחרונות,
חלה מהפכה במערכות הייצור ,נבנה בית חרושת חדיש מיוחד לתוספי התזונה בפיניקס  -אריזונה.
המפעלים בדאלאס ובפיניקס ,שניהם מהמשוכללים בעולם .גם המערכת הלוגיסטית עברה שינוי
מדהים שגולת הכותרת היא פתיחת מרכז לוגיסטי ענק ברוטרדם שבהולנד .מבנה זה משתרע על
יותר מ–  18דונם ויש בו את מערכות השינוע המתקדמות בעולם  .החדשנות במוצרים שומרת
לכלל המשווקים ברחבי העולם את הזכות להשתמש ולהציע ללקוחות את המוצרים הטובים
בעולם .וכמובן שגם בכנס הגלובלי הראשון ,המשיכו במסורת זו והשיקו עשרות מוצרים חדשים!

הייתה זו חוויה לשמוע את סיפורה של החברה מפיו של רקס מוהן מייסדה .רקס סיפר על ילדותו ועל
התובנות שהובילו אותו להקים עסק המעניק הזדמנות לכל אחד לבנות עתיד ברור ובטוח יותר .הנחישות
שלו וההחלטות שלו לא לקצר תהליכים ולא “לעגל פינות” הובילו להישגי החברה ולצמיחתה העקבית
לאורך השנים .היציבות של התכנית השיווקית משמשת עוגן בטוח למליוני המשווקים ברחבי העולם .יש
לנו על מי לסמוך...

יום השנה
ה35 -
שמח
למשפחת
FOREVER
REVER
FO

35

שנים
יותר מ 150-מדינות

מה שנותר לכל אחת ואחד מאיתנו זה להביט פנימה ולעשות הערכת מצב:
 האם אני הולך בדרך שהיתווה רקס מוהן לפני  35שנים?
 האם אני מנצל את ההזדמנות ש– FOREVERמעניקה לי?
אם אתה מעוניין והתשובות שבידיך אינן מספקות ,צור קשר עם החונך שלך והיעזר בו כדי לחזור
לאותה הדרך שרקס מוהן חזה בעת ייסוד החברה.
בהצלחה!!!
עיצוב והפקה:

אודי ראב"ד
מנכ"ל  FLPישראל

.co.il
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מאת :ד”ר פיטר את’רטון
רופא וחוקר באוניברסיטת
אוקספורד באנגליה ,עוסק
במחקרים על אלו ורה .פרסם
מאמרים וספרים בנושא זה.

פוראור בי-פולן

מעל דפי ההסטוריה אבקת הדבורים או ה”בי-פולן” ,ידועה
גם כ”אמבורסיה” ונחשבה ל”-מזון האלים” על-שום שימושה
כתחליף-מזון מושלם .נאמר שאדם יכול לצרוך סיבים תזונתיים
ומים ולחיות בנחת אם ישלים את תזונתו עם בי-פולן .אמירה
זו מתבססת על מרכיבי הבי-פולן שהינם  35%פרוטאין (חציים
במבנה של חומצות אמינו) 40% ,סוכר 5% ,שומן ו 3%-מינרלים
שאר המרכיבים הינם ויטמינים ,אנזימים והורמונים.

ה

ֲא ָב ָקה בפרחים נעשית בעזרת אבקנים משני סוגים .אבקת-
פרחים מסוג אחד הינה קלת-משקל אשר נישאת על-גבי
הרוח לפרחים אחרים .הסוג השני שאותו בסופו של דבר
 FOREVERאוספת הינו אבקת-פרחים כבדה ודביקה שנדבקת
לחרקים ונאספת ע”י דבורים לצרכי מזון FOREVER .הופכת את
הבי-פולן הכבד הזה למוצר מבלי להוסיף לו חומרי טעם ,צבעי
מאכל או חומרים משמרים רק מוסיפה דבש כדי ליצור מרקם אחיד
בצורה של טבלית.

בי-פולן בצורתו המקורית לא נספג היטב במערכת העיכול שלנו
מכיוון שהגרגרים עטופים בשכבה של תאית אשר אוטמת אותם
ואשר פירוקם נעשה ע”י אנזים שלא נימצא בגופנוFOREVER .
יצרה שיטת טחינה ייחודית אשר מאפשרת לנו לעכל את טבליות
הבי-פולן בקלות רבה ובאפקטיביות מירבית.
בי-פולן הוא מזון ולכן לא מומלץ לצרוך אותו בתכיפות רבה מידי,
 FOREVERלא פירסמה כמות צריכה מומלצת כך שניתן לצרוך
כמה ומתי שצריך ,אך הרשו לי להתריע רק זאת :אל תקחו בי-פולן
בשעה מאוחרת משום שזה עלול להפריע לכם להרדם .
סיבה אחת מרכזית לנטילת בי-פולן היא שהוא יכול למנוע או

להפחית סמפטומים של אלרגיה שאנשים לעתים חווים כאשר יש
“ספירת הפולן” גבוהה“( .ספירת הפולן” הינו מדד המתאר כמות
אבקת פרחים במטר מעוקב של אוויר .ככל שהכמות גבוהה יותר
– יותר אנשים יסבלו מאלרגיה במידה והם רגישים לאבקת-פרחים
מסוג מסויים) .הבי-פולן שנבלע בבטחה מכשיר את הגוף ויוצר
שינוי בחסינות האלרגית או ברגישות היתר בתגובה לנשימה של
אוויר המכיל אבקת-פרחים אשר ללא הבי-פולן עלולה הייתה ליצור
מצבים אלרגיים במיוחד באביב  -תחילת הקיץ או בסתיו.
אני ממליץ ליטול בי-פולן בצורה מסודרת למשך כשישה שבועות
לפני המועד בו ידוע שמופיעים סימפטומים אלרגיים ,בכמות של
 3-6טבליות ליום .קיבלנו עדויות רבות של משווקים ולקוחות שתארו
כיצד התגובות האלרגיות שלהם היו קלות בהרבה מהרגיל או
שנעלמו לחלוטין.

ידוע שאתלטים אולימפיים
צורכים בי-פולן כדרך קבע.
בהחלט ייתכן שהבי-פולן תרם
למחזיקי מדליות אולימפיים
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לאן הדבורים נעלמות
מדוע להקות שלמות של דבורים יוצאות
מהכוורת ולא שבות אליה?

מ
יתרון אחד נוסף ושימושי הינו שהבי-פולן הוא אחד המקורות הטובים
לפלאבנואידים נוגדי חמצון -אחד משלושת הסוגים של נוגדי חימצון.
(הפלבונואידים ,בלטינית :פלבוס=צהוב ,שנודעו בעבר גם בשם כולל
“ויטמין  ,)”Pלנוגדי חימצון תפקיד חשוב במאבק כנגד השפעות
שליליות של רדיקלים חופשיים העלולים לגרום לפגיעות גופניות כגון
קטרקט ועוד.
הפולן מכיל גם ויטמינים  A, Cו E -ומינרלים מסוג סלניום ,אבץ וברזל.
עדויות שונות שקיבלנו תומכות בכך שיש שיפור בבריאות הערמונית
(פרוסטטה) וזו עובדה משמעותית לאור התבגרות אוכלוסיית
הגברים בעולם .בי-פולן יכול לסתור את ההשפעה של הורמון
הדיהידרוטסטוסטרון על הערמונית שעלול לגרום למצבים של
גדילת הערמונית.
 500מ”ג של טבלית הבי-פולן יכולה להיות שימושית בשיפור האנרגיה
וכושר העמידה כמו גם בעלת ערך לכל מי שצריך תוספת אנרגיה
במצבים מיוחדים במיוחד לספורטאים -ידוע שאתלטים אולימפיים
צורכים בי-פולן כדרך קבע .בהחלט ייתכן שהבי-פולן תרם למחזיקי
מדליות אולימפיים שכן מוצר יוצא הדופן הזה חוקי לחלוטין ובודאי
מתאים לסטנדרטים של מחזיקי מדליית זהב.

שהו רע קורה בממלכת הדבורים ,קוראים לזה “הפרעת
התמוטטות המושבה”  -תופעה בה דבורים נעלמות באופן
מסתורי ,ומביאות בכך לחיסול המושבה.
ב 2006-החלו דבוראים בצפון אמריקה להבחין בתופעה המדאיגה:
הדבורים החלו להיעלם .הן יצאו מהכוורות ולא שבו אליהן .מ1971-
הצטמצמה כמות המושבות של דבורת הדבש בארצות הברית
בכמחצית .התופעה המשיכה גם לאירופה גם שם מדווחים על היעלמות
דבורים .ובישראל ,כ 25% -מהכוורות מתות בכל שנה .בארה”ב המחסור
בדבורים כה חמור שהחלו ליבא דבורים מאוסטרליה ,דבר המשפיע
בסופו של דבר על עלייה במחירי המזון.
הסיבה ל”היעלמות הכוורות” לא ידועה ,אך יש השערות :פגיעה מחומרי
הדברה ,קרינה סלולרית שמשבשת את יכולת הניווט שלהן ,קרציה
אלימה במיוחד ,שינויי אקלים או טפיל המכונה גם 'קרדית הערפד'.

מדוע מתארים את התופעה ב”היעלמות” ולא ב”תמותה” של דבורים?
הדבורים נעלמות בשדה ואין ערימה של דבורים מתות בפתח הכוורת.
בכוורות שננטשו ניתן להבחין בגלמים ובמזון שנותר ,דבר שמצביע על
כך שהכוורת הייתה פעילה עד לא מזמן ובכוורות שננטשו קיים מלאי
דבש ואבקת פרחים ,דבר המעיד על כך שהמזון לא נשדד על-ידי
דבורים אחרות.
הדבורים ,כך אומרים ,בנות מאה-מיליון שנים והיו כאן הרבה לפנינו,
אנו בני האדם תלויים בה במידה הולכת וגוברת .למעשה ,כל ביס שלישי
הוא בזכות הדבורה -כל תפוח או אגס היה במקורו פרח שהתפתח
לפרי בעקבות ביקור של דבורה .וגם באופן עקיף ,הבשר שאוכלים היה
במקורו בעל-חיים שאכל ירק שמקורו בהאבקת דבורים.
ב FOREVER-אנו יודעים להעריך את תרומתה של הדבורה ומייחלים
שהתופעה תחלוף במהירה בימינו.
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מזון מלכות
מחפשים אחר מעיין הנעורים? חיפושיכם תמו! מצאתם את מזון המלכות .מוצר
זה ,המכיל  100%מזון מלכות טבעי ,יוצר על ידי דבורים וניתן כמזון בלעדי למלכה.
נוסחה זו ידועה כמגבירה את חילוף החומרים ,מספקת אנרגיה ,מפיגה מתחים,
מפחיתה את השפעת ההזדקנות וכן נלחמת בעייפות .מזון מלכות מכיל כמות
גדולה של ויטמינים ומינרלים

מ

זון מלכות היא הפרשה דמויית חלב מבלוטות הלוע של
דבורת הדבש“ .מאכל-על” זה של הדבורים מסופק לכל
דבורה המיועדת להיות מלכה .זהו המאכל האקסקלוסיבי
של הדבורה-מלכה במשך תקופת הפוריות הגבוהה שלה ,מאפשר
לה להטיל כ 3,000-ביצים ליום ,במשך שש שנותיה .דבורים ‘פועלות’
הניזונות מדבש רגיל ,חיות רק  4-6שבועות.
מזון מלכות הוא מאכל בריאותי מעולה .הוא מכיל ויטמינים מסוג
 D,C, Aו .E-בנוסף ,הוא מהווה מקור עתיר ויטמינים מסוג  .Bמרכיב
חשוב הוא ( B5חומצה פנטטונית) ,אחד החומרים החשובים ביותר
בגוף שחיוני לסינתיזה ולמטבוליזם של חלבונים ,שומנים ,פחמימות
והורמונים אחדים .מחסור בו עלול לגרום לליאות ,כאבי ראש ,דלקות
בדרכי הנשימה ,רגישות לאינסולין ,הפרעות שינה ,בחילה והפרעות
במערכת העצבים .מזון-מלכות מכיל את כל שמונה חומצות האמינו
החיוניות ,יחד עם עשר חומצות אמינו משניות ,וכן כמות מרשימה של
מינרלים :סידן ,נחושת ,ברזל ,זרחן ,אשלגן ,סיליקון וגפרית .מזון מלכות
מכיל גם את חומצת הגלעין.

מזון מלכות מחזק את תהליך חילוף החומרים בגוף .עובדה זו מסבירה
את תחושת החיוניות הרבה וההתאוששות המהירה מעייפות .יתרונות
נוספים של מזון מלכות הם תמיכה בהתחדשות התאים ,שיפור מרקם
העור והגברת התנגדות הגוף למחלות .אפשר ליטול מוצר זה גם לחיזוק
בעיתות לחץ ולהקלה בתופעות קדם וסתיות .כמו כן ,הוא ידוע כמקטין
רמת כולסטרול.
לאחר אכילת אבקני הפרחים ,הדבורים מפרישות את מזון המלכות
העשיר בפרוטאין מבלוטה שבגופן .מזון מלכות אף מכיל אציטילכולין
שתפקידו חשוב ומגוון בתפקוד כל הגוף ובהמריצו הפרשת אדרנלין.
 FOREVERאוספת את מזון המלכות מאזורים מדבריים יבשים,
מרוחקים וגבוהים -שם התנאים הבתוליים מספקים סביבה מושלמת
למכוורות שלנו .הוא נאסף מהכוורת ומייד מיובש בהקפאה .תהליך
זה מפריד את המים המיותרים מהמוצר ומשאיר את כל הויטמינים,
המינרלים ,האנזימים ושאר המרכיבים החיוניים ללא פגע.
מזון מלכות הוא תוסף חיוני להרגשה טובה ,ומאחר וקבוצת הויטמינים
מסוג  Bנמסים במים -מומלץ לצרוך אותו בכל יום.
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פוראור
בי-פרופוליס
כשאנו חושבים על דבורים; עולים
מייד במחשבותינו דבש ובי-פולן (אבקת
דבורים) ,אבל יש במשפחת מוצרי
המכוורת חומר נוסף שיכול לחולל ניסים.

ה

פרופוליס הינו ְש ָׂרף דביק המופרש על-ידי עצים .דבורים
אוספות את הפרופוליס ומעבדות אותו .החומר שנוצר
בתהליך המטבוליזם הזה משמש את הדבורים – הן
אוטמות ומרפדות באמצעותו את הכוורת כהגנה מפני חיידקים,
מזיקים ופגעי טבע .למעשה ,השם ‘פרופוליס’ נובע מביטוי יווני
שמשמעותו ‘מגן העיר’ (פרו -לפני ,פוליס-עיר) .היפוקרטס“ ,אבי
הרפואה המערבית” נהג לרשום פרופוליס לפני יותר מ 2000-שנים
כטיפול במחלות ונגעים שונים .ידוע אף שהמצרים והרומאים נהגו
להשתמש בפרופוליס.
הפרופוליס עשיר בחומרים מזינים כולל ויטמינים ,מינרלים ,חומצות
אמינו ,אנזימים ופלבנואידים .הפלבנואידים הם קבוצה של מטבוליטים
צמחיים המשמשים כויטמינים בעלי תכונות אנטיאוקסידנטיות ,הם
מסייעים בניטרול פעילות של וירוסים ,דבר שיכול לסייע במניעה או
בקיצור משך התקררות או שפעת .בנוסף ,הפלבנואידים תועדו כבעלי
תכונות אנטי-אלרגניות ואנטי-דלקתיות .מחקרים אף מצביעים על
השפעות חיוביות במצבים ִשׁגְ רֹונִ יים שונים.

הפרופוליס מעורר את המערכת החיסונית ומגביר את ההתנגדות

בפני זיהומים .מחקרים הדגימו את היכולת שלו להרוס או לבלום
זנים שונים של חיידקים מזיקים .הפרופוליס סלקטיבי בהתקפת
חיידקים ,פטריות וזיהומים ויראליים ,כך שהחיידקים הידידותיים
אשר מבצעים פעולות רבות וחשובות במערכת העיכול שלנו אינם
נפגעים כלל.
לא ידועות תופעות לוואי לפרופוליס ,וחיידקים ווירוסים לא
מצליחים לפתח עמידות בפניו .כישוריו המיוחדים עשויים אף לסייע
כהגנה בפני זיהומים טפיליים.
הפרופוליס מזרז את ההחלמה מפגיעות ,מאיץ את התחדשות
הרקמות ומשפר את גמישות ורכות העור המתחדש .תרומתו של
הפרופוליס צוינה גם בבעיות עור שונות כולל בכיסים מוגלתיים
(אבצס) ,פגיעות קור ,פצעים פתוחים ברקמות ואף בעצמות
שבורות.
‘פוראור בי-פרופוליס’ נאסף מכוורות שנמצאות באזורים מדבריים
גבוהים ומרוחקים .על-מנת להבטיח את ניקיון החומר משתמשים
בכלים מיוחדים המוגנים בפטנט‘ .פוראור בי-פרופוליס’ מחוזק במזון
מלכות ,ללא תוספת חומרים משמרים ,חומרי טעם או צבעי מאכל.
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סיפורי הצלחה
מוצרי המכוורת של חברת  FOREVERידועים באיכותם הגבוהה
וברמת הריכוז והטוהר שלהם .אני משתמשת במוצרים אלה כבר
 13שנים .במהלך תקופה זו קיבלתי תוצאות רבות.
פוראור בי-פולן מסייע לי להרגיש רעננה ביומיום ,לקבל את
הויטמינים הנחוצים לגופי ומונע בהצלחה את האלרגיות שסבלתי
מהן במשך שנים רבות.
הבי-פרופוליס סייע לי להיפטר מדלקות בשלפוחית השתן .בזמנו
כשחששתי מאוד שהן עלולות להתפתח למצב כרוני ,השתמשתי
בשלושה בקבוקונים של בי-פרופוליס במהלך חודש אחד ובמשך
שנים רבות הבעיה הזו לא חזרה .אני משתמשת בבי-פרופוליס
בכמויות קטנות למניעה ובכמויות גדולות כאשר ישנן בעיות
דלקתיות חמורות .מעולם לא עשיתי בישראל חיסון נגד שפעת כי
תמיד יש לי פרופוליס על המדף.
מזון מלכות  -זה המוצר האהוב עליי .אני צורכת אותו מהיום
הראשון שלי בחברה .הודות למוצר הזה תקופת המעבר שלי חלפה
ללא צורך בנטילת הורמונים ,ללא גלי חום וללא פניות לרופאים.
זה נהדר שיש לנו מוצר כל כך נפלא שעוזר לא רק לנו אלא גם
לחברים ולקרובי המשפחה שלנו ,וכמובן גם ללקוחות שלנו.

אחד התוספים האהובים עלי ביותר הוא “מזון -מלכות”.
הצלחתי לעזור להרבה מאד אנשים במצבים של עייפות ,כאבי
ראש ,הפרעות בשינה ,בחילות ועוד .לאחרונה קיבלתי כמה עדויות
מלקוחות על תוצאות נהדרות בהפגת מתחים (אנשים במצבי לחץ,
עצבנות יתר ,מצבי רוח משתנים וכיו”ב).
ההצלחה האישית שלי קשורה בסיפור הבא:
הנכדה שלי ,סטודנטית לפסיכולוגיה שנה שנייה מתמודדת עם
קשיים בחיי היומיום ,שגרמו לה ללחצים לפני בחינות.
הצעתי לה את מזון המלכות ,לשימוש על בסיס יומי ועם תיגבור
לפני בחינות .התפנית הייתה פשוט מדהימה ,וכמו כן ,גם הציונים.
את העדות הזאת היא נתנה בעצמה באחד הערבים בחברה
במסגרת “מרתון הצלחות” .נכדתי הפכה לשגרירת “מזון המלכות”
בקרב הסטודנטים בקמפוס.
אין סיפוק גדול יותר מאשר האפשרות לעזור לאנשים היקרים לנו.
מלכה רונן
מנהלת

אולגה שרייבר
מנהלת בכירה

ישנם שני מוצרים שאני מקפיד שתמיד יהיו בהישג ידי :פוראור
בי-פרופוליס ובי-פולן .בעבר סבלתי מתופעות של אלרגיה בעונות
מעבר ,זכור לי כיצד תמיד התנצלתי ש"אני לא באמת מצונן -זו רק
אלרגיה "...ומכאבי ראש בלתי פוסקים .בי-פולן פתר לי את הבעיה
אחת ולתמיד .אני משתדל להתחיל לקחת את הכדור כחודש לפני
עונת המעבר  3פעמים ביום.
ישנם ימים בהם אני מתעורר עם תחושה שהשפעת מתדפקת על
דלתי ,עם התחושה שבה הגוף מרגיש חלש וקשה לומר מה כואב.
בימים כאלו אני לוקח פרופוליס כמה פעמים ביום וכבמטה קסם
התחושה הרעה חולפת.
עמיחי אבן
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סמינר
מוצרים

10.6.2013
מתכוננים לעתיד בטוח  -גיל המעבר והגיל השלישי
התכנסות 10:00 :במשרדי החברה
 - 10:30-11:50האלו ורה :הבסיס לבריאות שלנו בהווה ובעתיד – אודי ראב“ד ,מנכ“ל.
 – 11:50-12:00הפסקה
 – 12:00-13:00הכנה לגיל המעבר עם תוספי התזונה של – FOREVER
לימור עמרני  -תזונאית קלינית טבעית
 - 13:00-13:30תוצאות מוצלחות עם מוצרים – חנה קימלמן
 – 13:30-14:30הפסקת צהריים
 - 14:30-15:30הרגלי בריאות נכונים – קרן לקס ,תזונאית הוליסטית.
 – 15:30-16:30בריאות ותחזוקת השיער  -יהודית משיח  -מומחית לבריאות השיער
 – 16:30-16:45הפסקה
 – 16:45-18:00בריאות הנפש והגוף בגיל המעבר ובגיל השלישי – דר‘ ישראל צביאל

מנחה :תושיה פלד

סיום משוער18:00 :

שיווק
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פעמים רבות מדי ,אנו רואים משווקים מחמיצים את מלוא
הפוטנציאל של התכנית השיווקית משום שלא הסתכלו על הפרטים,
או אפילו גרוע יותר ,הם קובעים מה אפשרי ומה בלתי אפשרי.
מאת:
גרג מוהן-
נשיא FLP

פוטנציאל אינסופי
מ

ספרים על איש לא-צעיר שחסך את כספו במשך שנים
כדי לצאת לשייט ברחבי העולם .זה היה חלום חייו ,משהו
שהניע אותו לעבוד קשה בכל יום .הוא נהג לגזור תמונות של
המקומות שרצה לבקר בהם וערך חיפושים באינטרנט ובמגזינים אחר
כרטיס לשייט -כזה שהוא יכול להרשות לעצמו .לבסוף ,הוא מצא את
הכרטיס המושלם לשייט לאתרים הנכונים במחיר הנכון .הוא היה כה
נרגש! החלום שלו הגיע לבשלות.
מודע לעלויות ולתקציב המוגבל שלו ,הוא החליט לארוז שתי מזוודות-
האחת עם בגדים ומצלמה והשניה עם קופסאות של אוכל משומר
ופסטה .הוא הגה תוכנית מושלמת -לאורך כל השייט להשאר בתאו וכך
לחסוך את העלות העצומה של טיולים וארוחות על הסיפון .הוא יצלם
תמונות מהצוהר הקטן שבתאו וכך גם יראה את הערים היפות בעולם
מאותו אשנב בתאו המפנק ובר-התקציב.
סוף-סוף ,יום היציאה להפלגה הגיע .התא שלו היה מעט קטן ממה
שציפה ,אך אל דאגה -בתאו היה אשנב במיקום טוב .וכך ,במשך שלושה
שבועות הוא אכל שעועית ופסטה תוך כדי התבוננות בנפלאות העולם
החולפים מול עיניו .בכל יום הוא הריח את מזון הגורמה שהוגש בשפע
בקומה שמעליו ,ושמע את הצחוק המתגלגל וההתרגשות של האורחים
האחרים שיצאו ושבו מטיולי-יום וסיורים שונים .בלילה האחרון פנה אליו
דייל ושאל כבדרך אגב ,באיזו מסעודות הפרידה הוא ירצה להשתתף?

“אה ”,השיב האיש“ ,אני לא יכול להרשות לעצמי להשתתף בשום אירוע
משום שאני מתנהל בתקציב מצומצם ”.הדייל הסביר במבוכה שכל
מה שעל סיפון ,כולל הסיורים וטיולי היום ,נכללו במחיר הכרטיס שלו!
“זה בלתי אפשרי!” קרא האיש ...
האיש החמיץ הזדמנות של פעם-בחיים בכך שלא מיקסם את
ההזדמנות ואיפשר למה שהוא האמין שמגיע לו לקבל להגביל אותו.
זה היה בלתי אפשרי משום שהוא לא חלם את זה .הוא לא הבין את
מלוא הפוטנציאל כיוון שלא הרחיב את גבולות החשיבה שלו .אם
הנוסע שלנו היה פשוט מנצל את הזמן כדי ללמוד מעבר לטווח הידע
וההבנה שלו ,וצועד מחוץ לקופסה ,הוא היה ממקסם את ההזדמנות.

“צ’רלי  ...זוכר מה קרה לאיש שגילה לפתע
שקיבל את כל מה שאי-פעם רצה?”
“מה קרה לו ,ווילי?”
“הוא חי באושר ועושר!”
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ם,

פעמים רבות מדי ,אנו רואים משווקים מחמיצים את מלוא הפוטנציאל
של התכנית השיווקית משום שלא הסתכלו על הפרטים ,או אפילו גרוע
יותר ,הם קובעים מה אפשרי ומה בלתי-אפשרי .דוגמה לכך :למעלה
מ 30-משווקים החמיצו את ההזדמנות להשתתף בכנס הגלובלי בהוואי
כי חסרו להם פחות מ .100cc-כמות חודשית של  8ccהפרידה בינם
לבין טיול של פעם בחיים .אני יכול להבטיח לכם שאין לזה שום קשר
לכמות אך בהחלט קשר הדוק לאמונה.
מוחמד עלי ניסח את קו המחשבה הזה באופן מדוייק“ :בלתי-אפשרי
היא רק מילה גדולה אשר נזרקת לחלל האוויר על ידי אנשים קטנים
שקל להם יותר לחיות בעולם כפי שקיבלו אותו מאשר לחקור את
הכוח שיש בתוכם כדי לשנות אותו .בלתי-אפשרי זו לא עובדה.
זו ֵד ָּעה .בלתי-אפשרי זו לא הצהרה .זהו אתגר .בלתי-אפשרי

הוא פוטנציאל .בלתי-אפשרי הוא זמני .בלתי-אפשרי הוא כלום“.
אז בעודנו שוקלים את צעדינו השיווקיים הבאים ,בואו נחפש דרכים
למקסם את ההזדמנויות העומדות בפנינו ולבטל את הבלתי-אפשרי.
ווילי וונקה אמר את זה באופן משכנע ב”צ’ארלי בממלכת השוקולד”:
“צ’רלי  ...זוכר מה קרה לאיש שגילה לפתע שקיבל את כל מה שאי-
פעם רצה?”
“מה קרה לו ,ווילי?”
“הוא חי באושר ועושר!”
יש סוף טוב להרפתקה זו לכל אחד מאיתנו ,בין אם אנו מאמינים בכך
או לא!

יסודות
גיוס ● שימור ● יצרנות ● פיתוח

לפניכם כמה נקודות שיעזרו לכם להרחיב את גבולות המחשבה שלכם

שימור

גיוס
•היו אמיצים יותר והציגו את העסק שלכם לאדם אחד או יותר
בכל יום.
•בקשו מכולם להפנות אליכם אנשים למכירות או לגיוס
משווקים חדשים.
•זכרו ,תמיד עדיף לצרף משווק שירכוש מוצרים בתפזורת או
ערכה .זה מניב תוצאות באופן ישיר ומהיר.

יצרנות

•התחייבו בפני עצמכם להיות פעילים עם  4CCבכל חודש .שמשו
דוגמא לכל צוות המשווקים שלכם.
•היו מודעים לפעילות חברי קבוצותיכם ( )4CCעל ידי מעקב
מסודר ויעיל.
•למדו ואמנו את חברי קבוצותיכם על חשיבות  4CCועל היתרונות
של "משווק פעיל" לפיתוח העסק שלהם.

ПРИНЦИПА
פיתוח

•עירכו ביקורת אישית על קבוצותיכם ,אתרו את המובילים
•מיצאו דרכים מקוריות ויצירתיות כדי לשתף יותר מוצרים עם
והתמקדו בהם.
הלקוחות שלכם.
● ПРОДУКТИВНОСТЬ
 СПОНСИРОВАНИЕתחתיכם לעלות במדרגות התוכנית השיווקית.
•עזרו למשווקים
•נסו מוצר שמעולם לא השתמשתם בו בעבר ,או ֶהיו
● СОХРАНЕНИЕ
● РАЗВИТИЕ
יום-יומיים נוספים בכנסים הבינ”ל או במרכזי הנופש של
•הישארו
ממושמעים עם המוצרים בהם אתם משתמשים בבית –
 FOREVERכדי לגייס ולנפוש.
המירו את המוצרים שישנם בביתכם המיצרים  0CCבמוצרי
•הילחמו כדי להגיע ל”בונוס היו”ר” ,לדרגת “”Eagle Manager
 FOREVERהמייצרים .CC
•הקפידו לקרוא וללמוד על המוצרים.
או לכנס הגלובלי.
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מאת:
משה פפו
ראש צוות

ת

העסק של משה פפו התחיל בדריכה במקום
וכך למשך תקופה עד שעשה שינוי .היום הוא
מביט לאחור ומסביר מה הביא לתפנית.

מחשב מסלול מחדש

קופה ארוכה לאחר הצטרפותי ל FOREVER-דרכתי במקום.
בחלק מהזמן האשמתי את החונכים שלא עושים מספיק
כדי לקדם אותי ועסוקים בעצמם חשבתי שהם לא האנשים
הנכונים  -אילו רק היו לי את החונכים הנכונים הייתי מזמן ממריא...
ותירצתי בכך שמזג האוויר חוסם אותי ,והחגים ...ובכלל ,אם הייתי גר
בחו”ל היה לי כבר עסק גדול.

למה לא מצליח לי?

באיזשהו מקום עמוק בפנים ידעתי שאני משקר לעצמי ,כי הרי
ניסיתי שיווק רשתי בעבר ,ולא התמדתי ,ובכלל יש לי נטיה לקפוץ
מדבר לדבר .אבל מבעד לכל ההתפלספות הזאת לא הצלחתי
להבחין בין עיקר וטפל ,למה באמת העניינים לא מתקדמים אצלי?

עבודה על עצמי

על-אף הנאמר ,המשכתי ‘לעשות את העסק’ ,כי שמעתי שאין דבר
העומד בפני ההתמדה .פניתי למאמן עסקי ,עברתי איתו תהליך
של  20פגישות שעיקרן ,היכרות מאוד עמוקה עם עצמי ועם הכוחות
האמיתיים הפועלים בתוכי .במקביל ,הצטרפתי לארגון של אנשי
עסקים שנפגשים פעם בשבוע ומשווקים אחד את השני .האזנתי
להרצאות רבות בנושא שיווק רשתי ,התפתחות עצמית ,ונושאים
מעצימים נוספים .בסיכומו של דבר 70-80% ,מהפעילות שלי בתור
משווק של  FOREVERבשנה וחצי הראשונות היתה עבודה על עצמי.

מסלול חדש

אני לא יודע מתי בדיוק זה קרה ,אבל ברגע מסויים לקחתי אחריות
מלאה על מה שקורה לי בעסק ,ואין ספק שזה הביא לתפנית.
עכשיו כשאני מסתכל לאחור ,אני רואה שרוב השינוי שהתרחש
היה רגשי -לא היה חסר לי מידע לגבי “מה לעשות” ,אך חסרה לי
היכולת הרגשית לבצע את הפעולות.
ברגע מסויים של בשלות פנימית ,לקחתי את אותן עצות שקיבלתי
מהחונכים בעבר ,הבאתי את המטוס שלי לתחילת מסלול ההמראה,
נתתי פול גז ,ומאז אני דוהר בעסק! ושלא תחשבו שאני רק מצליח,
אני טועה ,נופל ,קם ,מנסה שוב‘ ,מחשב מסלול מחדש’ ,אבל כל

שלא תחשבו שאני רק מצליח,
אני טועה ,נופל ,קם ,מנסה שוב,
‘מחשב מסלול מחדש’ ,אבל כל
הזמן דוהר!
הזמן דוהר! תוך  7שבועות ממוקדים כאלו עליתי לראש צוות.
עשיתי דברים בצורה שונה מקודם ,ובקנה מידה אחר ,רחב יותר,
התחלתי לעבוד לפי תוכנית שנקראית ""MASSIVE ACTION
(פעילות מאבסיבית) אשר כוללת:
•הגדרה מדוייקת של השעות אותן אני רוצה להקדיש לעסק.
•כתיבת תכנית עבודה שבועית מפורטת לאותן שעות שבועיות
ועבודה מול חונך.
•הגדרה מדוייקת של מספר האנשים להם אני מציע את העסק
בשבוע עבודה ,יש סף מסויים של מספר אנשים שצריך לחצות
בכדי לראות תוצאות בשטח.
•עמידה מלאה בתכנית העבודה הנ”ל ,בלי תירוצים .במקביל,
הגדרת תכניות מגירה חלופית למקרה שמשימה מסויימת לא
מתאפשרת .המטרה להיות בתנועה מתמדת במהלך הפעילות
השבועית.
מה איפשר לי לגשת מחדש לפעילות עם  ,FOREVERבצורה כל-כך
שונה וממוקדת? הרי החונכת לא השתנתה ,מזג האוויר נשאר דומה,
מדינת ישראל עדיין אותה מדינה ? ...התשובה לכך פשוטה :אני
איפשרתי לעצמי את השינוי.

מסקנה

אם אתם 'תקועים' בעסק ,אין זה בגלל שהעסק לא טוב .יש לנו עסק
מבריק' ,רולס-רויס' עם מנוע מוצרים אדיר ללא תחרות .המחסומים
שאנו חווים הם ברוב המקרים פנימיים וכדאי לגשת אליהם ולטפל בהם.
מה יתן לכם את המוטיבציה לנבור עמוק בתוך עצמכם? רק ה’למה’
שלכם .למה אתם הצטרפתם ומה אתם רוצים להשיג .אם התשובה
לזה לא ברורה ,מטושטשת או אולי לא קיימת כלל ,לא תוכלו לעשות
את הנדרש בכדי להמריא...
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EAGLE MANAGER

ההזדמנות בתוך ההזדמנות

ב –  1במאי התחילה תקופת צבירת ה –  CCעבור דרגת ה –  .EAGLE MANAGER – EMהתקופה תסתיים ב –  30באפריל .2014
מה צריך לעשות? לצבור  720CCקבוצתי בתקופה זו שמתוכם  100CCממשווקים חדשים שצורפו בתקופה .מתוך המשווקים
שצורפו בתקופה ,יש לפתח לפחות  2ראשי צוות .וכמובן ,להיות “פעיל” עם  4CCבכל חודש.
למרות שמה של תכנית זו ,היא מופנית לכל משווקי החברה! כל משווק יכול להצטרף לתוכנית וליצור בסיס פיתוח לעסק שלו
המעניק יתרונות ללא גבול:
1 .1התוכנית היא שנתית ומתחדשת בכל שנה .למי שלא הצליח להגיע ל –  EMבפעם הקודמת ,ישנה כרגע הזדמנות נהדרת...
2 .2משווק שאינו מנהל יכול להפוך למנהל בתקופה זו ולהגיע ל – .EM
3 .3משווק שהוא מנהל ,יוכל להמשיך ולפתח עסק מתפתח יציב יותר.
 EM4 .4היא תוכנית המובילה לפיתוח מנהלים חדשים בקבוצה.
5 .5ההכנסות גדלות בהתמדה...
6 .6כל מי שמגיע לדרגת  EMבסוף התקופה ( ,)30.4.2014ישתתף בכנס ייחודי שיתקיים באוגוסט  2014בלייק טאהו שבנוואדה.
הכנס יכלול גם סיור מיוחד במפעל בדאלאס ומסיבה בחוות סאות’ פורק המפורסמת מסדרת הטלוויזיה דאלאס...

ֶהיו בין אלו שיטוסו לכנס ה–  EMבאוגוסט !2014

בהצלחה!!!

 10מוצרים שלא תרצו
לעבור עוד קיץ בלעדיהם
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משווקים בצמרת
המשווקים עם מחזור
ה NM-הגבוה ביותר

שם המשווק

גילה שלוסברג
משה פפו
שרה אזולאי
יעל בן נון
מרים גואטה
נחמה אוחנה
אלנה צוניף

שם החונך

יערה בזק
שרה לוריא
נחמה אוחנה
הדסה ואוהד עוזרי
הדסה ואוהד עוזרי
יעל בן נון
גרגורי לובן

מרץ

מלכה רונן
שרה לוריא
ענת ובעז הירש
נחמה מאיר
ימינה ליבשיץ
איריס שביט
אווה ודר' יוסף שבתאי
נלי ספיבק
יסכה ומשה סדובסקי
הדסה ואוהד עוזרי

המצרפים המובילים
גילה שלוסברג
ימינה ליבשיץ
שרה אזולאי
מרים גואטה
הדסה ואוהד עוזרי

אפריל

הדסה ואוהד עוזרי
איריס שביט
ימינה ליבשיץ
נחמה מאיר
לידיה ורוברט יונג
יסכה ומשה סדובסקי
שרה לוריא
מלכה רונן
ענת ובעז הירש
אנה וניקולאי בורבצב

המשווקים עם המחזור
הקבוצתי הגבוה ביותר

אתגר 4CC

מרץ

אלנה טיצס
אילנה ויאיר פריוף
מרים גואטה
אירנה גורובצקי
יערית חומרי
מרים שחר

אווה ודר' יוסף שבתאי
לידיה ורוברט יונג
ענת ובעז הירש
אסנת שמש שור
יסכה ומשה סדובסקי
איריס שביט
אנה וניקולאי בורבצב
הדסה ואוהד עוזרי
ימינה ליבשיץ
מלכה רונן

אתגר אישי קיסריה
מרים גואטה
נחמה אוחנה

זכו בזוג כרטיסים לכנס ולילה במלון.
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אפריל

הדסה ואוהד עוזרי
לידיה ורוברט יונג
יסכה ומשה סדובסקי
אווה ודר' יוסף שבתאי
איריס שביט
ימינה ליבשיץ
אנה וניקולאי בורבצב
אסנת שמש שור
דר' יעל צורגיל
אולגה שרייבר ומיכאל מאירסון
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הכנס הגלובלי הראשון
ה

כנס הגלובלי הראשון שהתקיים בהוואי הסתיים .נפעמנו
מהיקפו ,עוצמתו ויכולת השפעתו (תמונות בעמודים
הבאים) .עם יותר מ 4,000-מהמשווקים המובילים מ155-
מדינות בעולם ,הרגשנו כמו משפחה אחת מאוחדת חולקים את
אותן השאיפות .הכנס הפגין בצורה משכנעת את הגלובליות ואת
מגוון האפשרויות הבלתי מוגבלות של העסק שלנו .זהו מקום לכל
מי שמחפש לעשות שינוי בחייו ומוכן לעבוד קשה עבור הצלחתו.
 FOREVERהיא עסק ללא גבולות! החברה העניקה לנו הזדמנות
אדירה ,המשווקים המובילים שלקחו את ההזדמנות הזו בשתי
ידיהם קיבלו המחאות בסכומים של שש ספרות חלקו איתנו את
עקרונות הצלחתם .הטובים ביותר לימדו אותנו על קביעת יעדים,
פיתוח הפוטנציאל האישי וצורת חשיבה חדשה .אנו רוצים לחלוק
אתכם כמה מהאמירות המלהיבות ששמענו:
“ – FOREVERזהו עסק של אהבה לאנשים ,צמיחתם והתפתחותם
האישית .כל עסק מכניס לך כסף ,אך רק  FLPגם מעניקה לך
הזדמנות להשתנות לטובה ולחלוק את האושר הזה עם רבים
אחרים .אתם צריכים להאמין שאתם אלופים! כל השאר – זו
עבודה – רצינית ומלאת אתגרים .אך זה אפשרי!”
לינו בארבוסה (ברזיל)

“אנו נהנים מתהליך של התגברות על קשיים והשגת יעדים .אנו
מתכננים את חיינו בקפידה ,כפי שהיינו מתכננים מסע .אנו יוצרים
במו ידינו את הרגעים הנפלאים של חיינו.
אם אדם אינו יודע מה הוא רוצה בחייו ,הוא נאלץ להסתפק במה
שהחיים נותנים לו .אך אנו רוצים לקחת מן החיים את מה שאנו
בוחרים לעצמנו!
חשיבה ללא גבולות! שנו את גישתכם ,הפילו מחסומים וצאו
מגבולות המוכר והידוע!
אתם מתכנתים את הצלחתכם במו ידיכם .מטרה נעלה תגרום
לכם להיות מאושרים!
די לעמוד במקום! די להפסיד! תחיו את חייכם בגאווה – אתם
ראויים לכך!”
ג’יין ליץ’ (אנגליה)

הדרך להצלחה דורשת אומץ ונתינה ,משמעת ועבודה עצמית.
אך זוהי דרך נפלאה! צאו מאיזור הנוחות ,כבו את הטלויזיה ,קומו
מהספה ומהרו לספר לאנשים על מוצרים מדהימים והזדמנות
עצומה לשנות את חייהם.
 FOREVERלא מעוניינת להפוך אתכם לאמידים ,היא רוצה להפוך
אתכם לעשירים! שאפו לדרגות בכירות ,בנו את העסק בכל העולם.
אם יש לכם יעדים קטנים – לא תוכלו לבנות עסק גדול!
החל מה 1-במאי  2013מתחיל אתגר  .Eagle Managerזוהי
אפשרות ייחודית לבנות עסק יציב שעובד ולהשתתף בפגישה
הבינלאומית שתתקיים בשנת  2014על שפת האגם טאהו שבארה”ב.
שנה של עבודה רצינית ומתוכננת היטב לבטח תביא אתכם ליעד זה.
זהו הקול הקורא שלנו לכל המעוניינים בהצלחתם עם חברת
 – FOREVERבואו נתכונן לעבודה רצינית ,נשאב השראה מן
המטרות והיעדים ,נמלא את חיינו במשמעות וכשאנו מלאי
התלהבות -נתחיל במלאכה!
הכנס הגלובלי הבא יתקיים בלונדון ב .2014-אנו משוכנעים כי
הצוות הישראלי ישתתף שם בתור צוות אדיר של מנצחים!!!
באהבה ובאמונה שלמה בכם
אנה וניקולאי בורבצב – מנהלים נוסקים
לידיה ורוברט יונג – מנהלים בכירים
אווה וד"ר יוסף שבתאי – מנהלים בכירים
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