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להיות FBO

אתם יותר חזקים!
לא משנה מה החיים טומנים בחובם עבורכם,
אתם תמיד חזקים דייכם על מנת להתמודד
איתם בהצלחה ,כל שעליכם לעשות הוא
לזכור לעשות שימוש בכל הכוח שלכם,
מבפנים ומבחוץ.
האם קורה שאתם מרגישים חלשים או אבודים? לעולם שלנו יש
דרך משעשעת לעשות לנו את זה .יותר מ 7-מיליארדי אנשים
בעולם ,ועדיין ,יש לנו רגעים בהם אנחנו מרגישים בודדים או
חלשים מכדי להשלים משימה מסויימת בעצמנו .אולם ,המציאות
רחוקה מכך מאוד.
ישנו סיפור על ילד שצעד עם אביו אל תוך היער .הם נתקלו בבול
עץ גדול שחסם את דרכם .נרגש ולהוט להתפאר בפני אביו ,הילד
רץ לכיוון בול העץ ובחן את המכשול .הוא הסתובב לאביו ושאל,
"האם אתה חושב שאצליח להרים את בול העץ הזה ,אבא?" האב
השיב שבמידה ויעשה שימוש בכל הכוח שלו ,אין לו כל ספק שיהיה
מסוגל להרים את בול העץ .נרגש מהאתגר ,הילד לקח נשימה
עמוקה ,הפשיל שרוולים והתכופף להרים את בול העץ .הוא ניסה
בכל הכוח שלו ,ניסה וניסה ,שוב ושוב עד לאפיסת כוחות.
מיואש ועצוב מהכישלון שלו ,הביט באביו ואמר" ,אמרת לי שאוכל
להרים אותו!" אביו חייך אליו ואמר" ,אמרתי שתוכל להרים אותו
אם תעשה שימוש בכל הכוח שלך ,אולם לא ביקשת עזרה ממני".
בסופו של דבר ,לעולם אין רגע שבו אנחנו באמת לבד בעולם הזה.
כאשר אנחנו מרגישים שאיננו מסוגלים להזיז מכשולים העומדים
בדרכינו ,קיימת דרך אחת בלבד למצוא פתרון .לבקש עזרה .הילד
ואביו הזיזו את בול העץ יחדיו והמשיכו במסע שלהם.
בדיוק כמו הילד ,גם לכם יש תמיכה מצד אנשים חזקים מאוד
בחיים שלכם – החונכים וחברי הקבוצה שמעליכם .יחד ,אתם
מהווים רשת חזקה של אנשים שלוכדת חלומות ,אתם ערוכים
ומוכנים לעשות יחד את כל מה שצריך על מנת למצוא אושר
והצלחה לעצמכם ולאחרים.
לא משנה מה החיים טומנים בחובם עבורכם ,אתם תמיד חזקים
דייכם על מנת להתמודד איתם בהצלחה ,כל שעליכם לעשות הוא
לזכור לעשות שימוש בכל הכוח שלכם ,מבפנים ומבחוץ.
רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים

״אם
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יותר מאושרים
אושר נמדד בדרך כלל באופן אישי .אי אפשר להשוות אושר בין אנשים
גם אם הוא נובע מאותו מעשה או חוויה.
אני עוקב בקנאות אחרי ההתפתחויות השונות שנוצרו ב –Forever
במשך השנתיים האחרונות ואני ממש שמח לראות אושר קורן מעיני
אנשים .בייחוד כתוצאה מבשלות אישית.
רוב האנשים שאנו פוגשים מחפשים את האושר בהשגת המטרות
שלהם .הפגישה עם בעלי העסקים ב Forever -חושפת אותם לדרך
אחרת – לאושר המושג גם לאורך הדרך.
כתוצאה מכך ,נעשית ההתמודדות שלהם לקלה יותר כשנתקלים
באתגרים שונים .הם לומדים מחוסר ההצלחה ומניעים תהליכים
להצלחות אישיות גדלות והולכות.
השקת קבוצת המוצרים האחרונה שכללה את ערכות ה – F.I.T.
השונות CLEAN9 ,F15 :ו –  VITAL5יחד עם הפומסטין ,פוראור
דיילי ,פוראור פייבר ,פוראור אולטרא לייט ופרו  X²הוסיפו מימד
חדש לדרך שאותה אנחנו מציעים .עכשיו אנחנו יכולים ללוות אנשים
להישגים מדהימים בשיפור הבריאות והנראות שלהם.
אם נקיש מההצלחות של  FBOsשונים מאירופה ,ארה"ב ושאר סניפי
 Foreverבעולם ,אז נוכל לראות שני תחומים צומחים:

התחום הראשון ,הצד הבריאותי של הלקוחות הסופיים בתחום
הפחתת המשקל ושמירה עליו באופן יעיל יותר לאחר השגת המטרה
האישית ,והתחום השני ,איכות החיים המשופרת כתוצאה מהמשקל
הבריא ,אורח החיים החיובי והתזונה המתקדמת .בקרב בעלי העסקים
ב ,Forever-השיפור זהה לזה של הלקוחות ובנוסף לכך ,פריחה
כלכלית משמעותית.
שימוש בערכות ה–  F.I.T.באופן מושכל תוך ליווי אישי צמוד יוביל את
הלקוחות שלנו לאושר אישי ומשם להמלצות של חברים ובני משפחה.
הדרך הנכונה היא להציג את העבודה האישית כמפתח להצלחה ביחס
לפיזיולוגיה האישית של כל אחד ואחת .כשיהיו תוצאות ,הלקוחות יהפכו
ללקוחות חוזרים ולשגרירי  F.I.T.והעסק יהפוך ליציב ביותר ולמניב מאד.
יש לנו היום מגוון כלים חדשים שאיתם נוכל להוסיף אושר וחיוך רחב
הן ללקוחות והן לחברי הקבוצה שלנו .מה יותר טוב מכך?
אודי ראב"ד
מנכ"ל  Foreverישראל

עיצוב והפקה:
.co.il

.co.il

״אם זה לא גורם לכם לחייך ,עשו שינוי!״

תחנת עיצוב

 - Forever | 4זה יותר !

אדם ללא
גבולות
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אדם מאי ,מנהל יהלום ספיר הוא בעל עסק ב Forever -מאז שנות
ה 90-המוקדמות .הוא חלק מצוות המנהיגות הגלובלי ( ,)GLTהוא
איש עסקים יוצא מהכלל והוא אחד מה FBO-המצליחים ביותר
בעולם .לאחרונה הוא הגיע לעמדה שאף  FBOבכל משפחת
 Foreverהעולמית לא הצליח להגיע אליה לפניו – אדם הגיע להיות
 EAGLE MANAGERבדרגת מנהל יהלום ספיר.
תמריץ  (EM) Eagle Managerחשוב במיוחד ל.Forever-
הוא מלמד את בעלי העסקים ב Forever-לבנות יסודות יציבים ועמוקים
כך שהעסק שלהם יוכל להישאר מבוסס .גרג מוהן ,נשיא  Foreverאמר
ש"העסק שלכם משול לעץ .אם אתם בונים משהו עמוק ומבוסס היטב,
כאשר העסק שלכם עובר תקופה קשה ,איבוד כמה עלים לא יפריע
לגזע שלכם" .בניית יסודות חזקים היא קריטית ומשפיעה על אורך חיי
העסק .אדם מאי הוא איש עסקים והוא כיוון ל EM-מכיוון שידע שהעסק
שלו צריך להיות 'נטוע היטב בקרקע יציבה'.

כיצד גילית את ?Forever

אחרי שעזבתי את האוניברסיטה עברתי ללונדון; עסקתי כברוקר
(בהצלחה ,יש לומר) במשך שבע שנים ,אבל זה היה אורח חיים עשיר
במזומן ועני בזמן .החלטתי שאני רוצה לבנות עסק משלי .הקמתי
יחד עם כמה קולגות עסק לשירותים פיננסיים .זה היה לאחר
ההתרסקות הכלכלית בשנות ה 90-המוקדמות ,זמן גרוע להקמת
עסק לשירותים פיננסיים .אחרי שנתיים וחצי העסק פשט את
הרגל ,איבדתי הכול – ממש הכול .נאלצתי לשוב ולהיות שכיר
אצל מישהו אחר ,זה היה נורא ,במיוחד משום שהייתי רגיל
להיות הבוס של עצמי.
באותו הזמן חבר הזמין אותי להצטרף אליו ולבחון
הזדמנות .הייתי המום – יכולתי לראות את המספרים.
העניין לגבי שיווק רשתי הוא שאנשים חושבים שזה
יותר מסובך ממה שזה ,אבל זו סדרה הנדסית פשוטה.
ראיתי את המודל הזה ,הרבה אנשים עושים מעט,
והבנתי שכל עוד אתה שומר על הדרך הפשוטה,
השיכפול יכול להתרחש במהירות ולתת לך הכנסה
מעולה .נרשמתי לחברה (זה היה לפני )Forever
ועשיתי זאת במשך שנתיים עד שהפסקתי לאהוב
את החברה ,עם זאת ,התאהבתי בתעשייה.
לאחר שעזבתי ,המשכתי בחיפוש עד שמצאתי את
 .Foreverזאת הייתה התאמה מושלמת .אהבתי את המוצר ,אהבתי
את החברה ,אבל יותר מהכול אהבתי את האתיקה .התחלתי ב1993-
במשרה חלקית במשך השנתיים הראשונות לצד העבודה במשרה
מלאה שלי – בתקופה זו ההכנסה שלי מ Forever-צמחה במהירות
וזה איפשר לי ב 1995-את הביטחון להמשיך במשרה מלאה.
לא לקחתי יום חופש אחד במהלך השנתיים הראשונות; כל יום חופש
שלקחתי היה במטרה לבנות את העסק שלי .לעתים שואלים אותי
אם זה היה קשה לבנות את העסק ב Forever-במקביל לעבודתי
במשרה מלאה ,יתכן שכן ,אך אני לא מצליח להיזכר מכיוון שיש לי

אורח חיים כל כך נפלא עכשיו :אני מקבל הכנסה ממספר מדינות,
הוכשרתי לבונוס היו"ר ברמה  ,3ובדיוק קיבלתי ,לראשונה בעולם,
הכרה כ Eagle Manager -בדרגת יהלום ספיר.

האם היה קשה להפוך להיות Eagle Manager
בדרגת יהלום ספיר?

זה בהחלט לא היה קל .כמנהל יהלום-ספיר הייתי צריך תחתיי עשר
קבוצות נפרדות עם  Eagle Managerבכל אחת מהן ,ולכן ידעתי
שזה הולך להיות מאתגר.
בשנתיים הראשונות של תוכנית ה EM -ראיתי רבים נוסעים
לסרדיניה ולאגם טאהו והייתי מוטרד מכך שלא הייתי זכאי
להשתתף .השנה החלטתי לקחת את העניינים לידיים .עבדתי קשה
יחד עם הקבוצות שתחתיי .איידן או'הר ,סגן נשיא אירופה ,שוחח איתי
מידי כמה שבועות כדי לבחון את מצב ההתקדמות שלי .ביום האחרון
של אפריל ,היום האחרון של תקופת האתגר ,ביקשתי שהמספרים
יבחנו מחדש – אבל לא היו לי  10קבוצות עם ;Eagle Manager
היו לי ! 11

איך נראה שבוע עבודה ממוצע שלך כיום?

אני עדיין מתמקד בחניכת אנשים בעצמי – אני חושב שזה חשוב מאוד
אם אתם רוצים להישאר בעניינים ,ואני עדיין לומד המון .אתם יכולים
להיות ירוקים וצומחים או נובלים ומרקיבים ואני מעדיף להיות ירוק
וצומח ,כך שאני תמיד קורא ,מחפש ב YouTube-סרטונים ומאזין
לספרי-שמע .יש לנו היום גישה לכל כך הרבה דברים נהדרים אשר
יוצרים השראה ,עוזרים בהתפתחות האישית ועוזרים לנו בשיווק
הרשתי; היום שבו אתה חושב שאתה יודע הכול הוא היום שבו העסק
שלך מתחיל לקמול.
אני עושה גם עבודה רבה בצוות שלי .הדרכות ומפגשי אימון ,שיחות
 ,skypeהשקות ,ואני עדיין עושה מפגשי אחד על אחד; למעשה,
אני לא עושה שום דבר באופן שונה ממישהו חדש בעסק .אני נמצא
בעסק כבר כמעט  23שנים אבל אנשים מפלסים את הדרך שלהם
למעלה מהר יותר ממני.
הדבר היחיד שהייתי בכל זאת אומר הוא שצריך לוודא שאתם בונים
עסק חזק ,לא סתם עסק.

אז למה  Eagle Managerחשוב כל כך?

 Eagle Managerחשוב מכיוון שהוא נותן למנהלים חדשים
קפיצת מדרגה לבונוס היו"ר ולכנס הגלובלי; זה עוזר למנהלים חדשים
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לבנות את העסק שלהם .אתם לא יכולים להשיג  EMעד שהשגתם
מנהל ,ומנהל דורש  3-4חודשים של פעילות עקבית וכ 25-אנשים בצוות
שלכם .כדי להגיע ל EM -צריך לעשות  720CCבשנה ( 1למאי עד 31
לאפריל) 100 ,מתוך ה CC-צריכים להיות מ FBO-חדשים שאתה
חונך וצריך לפתח לפחות שני ראשי צוות תחתיך .אם אתה עושה זאת
תהיה בדרך לכנס של  ,Eagle Managersאיפה שזה לא יהיה .חלק
מהקריטריונים עבור בונוס היו"ר הוא שאתם צריכים להשיג 700CC
מ׳לא-מנהלים׳ 150 ,מתוכם צריכים להגיע מ FBO-חדשים .בנוסף,
אתם צריכים לפחות מנהל אחד תחתיכם שהגיע למכירות של .600CC
אם אין לכם את המנהל הזה ,לפחות אם הגעת להיות  ,EMעברת
חלק מהדרך לשם .כך שכשיהיה לך מנהל תחתיך שעושה ,600CC
תגיע לבונוס היו"ר וגם ל Forever .EM-הוא עסק מתוחכם ביצירת
מדרגות שמעודדות את פיתוח העסק באופן מתמשך.
כל המנהלים צריכים לעשות הכל כדי להגיע ל ,EM -כדי להיות
מסוגלים להסתכל לצוות שלהם בעיניים ולומר' ,עשיתי את החלק שלי'.

מה אנשים יכולים לצפות לקבל מכנס ? EMR

אני לא חושב שאנשים צריכים להתייחס לזה כאל חופשה; זוהי נסיעת
עבודה ,אך תמיד ניתן להרחיב את הטיול ולהפוך אותו לחופשה,
 Foreverישלמו עבור הטיסות ואתם תצטרכו רק לשלם על ההוצאות
הנלוות ,אבל  EMRצריך להיתפס כהזדמנות להיות בחברה אחת עם
הטובים ביותר .זאת אחת הפעמים הבודדות שאתם יכולים להתקרב
באופן אישי לחברי  ,GLTבעלי עסקים עם בונוס היו"ר רמה  3וכמובן
גם רקס ,גרג ואיידן .זאת הזדמנות לקבל הכשרה מבעלי העסקים

הבכירים ביותר בעולם; הזדמנות לקבל את הידע הדרוש לכם כדי
להקפיץ את העסק שלכם לרמה הבאה  -ולכן זה כל כך חשוב.
רקס יצר את ההתקדמות ב Forever-כבמגרש משחקים ,כך שכל
אחד יכול להצליח .זה לא משנה מה הרקע שלך מכיוון שForever -
לא מפלה על רקע גיל ,מין ,דת ,אתניות או חינוך .זאת הזדמנות שווה
ולכולנו יש גישה לאותה הזדמנות .לפני כמה שנים שמעתי אימרה
שאומרת 'המחיר של משמעת שוקל גרמים בודדים אבל המחיר של
חרטה שוקל טונות' .אל תפספסו את ההזדמנות; זה באמת יכול לשנות
את חייכם ואת החיי המשפחות שלכם.

זכרו :אפשר להיות Eagle Manager
רק אם אתם כבר מנהלים ,אז וודאו שאתם
מגיעים לתוכנית 'הצעד הראשון למנהל'.
הכשרה זו תנחה אתכם כיצד להשיג
דרגת מנהל ,בזמן שאתם בונים יסודות
יציבים .הכשרת 'הצעד הראשון למנהל'
תצייד אתכם בכלים שיעזרו לכם להכשיר
אחרים; זה חשוב שתעבדו בקבוצה שלכם
כדי לעזור לחברי הצוות להגיע גם כן
לדרגת מנהל .

" העסק שלכם משול לעץ .אם אתם בונים משהו עמוק
ויציב ,נשירה של כמה עלים לא יפריע לגזע שלכם כאשר
העסק עובר תקופה קשה"
גרג מוהן ,נשיא Forever
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הצעד הראשון למנהל

בואו ללמוד מאודי ראב״ד ,מנכ״ל  Foreverישראל את "הצעד הראשון למנהל״
במסגרת השתלמות ״הדרך לראש צוות״ *
אתה

למדו לעומק טכניקות מרכזיות
לפיתוח העסק שלכם

למדו כיצד לתכנן את הפעילות
העסקית שלכם

הבינו מהי צבירת  CCוהכירו את
התוכנית השיווקית של Forever

התמחו בהשקות מוצר ובאופן
הצגת המוצרים ללקוחות

קבעו את המטרות שלכם ותכננו
כיצד להשיג אותן

למדו כיצד לבנות צוות

"הצעד הראשון למנהל״ יוצר משמעת והרגלים טובים לבניית העסק שלכם ,אך חשוב מזה,
הם יוצרים עבורכם 'מסלול לרוץ עליו'".
ג'יין ליץ' ,מנהלת יהלום' :הצעד הראשון למנהל' הוא מסמך חיוני שכל  FBOצריך להכיר
כאשר הוא בונה את העסק שלו ב .Forever-הוא המדריך שלכם במהלך בניית העסק
הניהולי וגם מאפשר מתן עזרה לאנשים אחרים בדרכם להפוך למנהלים .בדרך זו אתם
עוזרים לבנות אורח חיים והכנסה התואמים לשאיפותיהם או אף עולים עליהם' .הצעד
הראשון למנהל' מחולק לשלושה חלקים מרכזיים :קביעת מטרות ,התוכנית השיווקית
והפעילויות הנלוות לבניית עסק.
'הצעד הראשון למנהל' בונה משמעת והרגלים טובים לבניית עסק ,והכי חשוב ,יוצר עבורכם
'מסלול לרוץ עליו' .אנשים שואלים לעיתים 'מה אני צריך לעשות?' ,אבל כאשר עוברים איתם
על התוכנית ,מחלקים אותה לפעילויות חודשיות ,שבועיות ויומיות ,הם מתחילים להבין
את הפשטות של העסק .אלו שמצליחים בעזרת התוכנית למקסם את המשמעת היומית
הפשוטה ,עושים זינוק גדול קדימה.
* ההשתלמות מתאימה לבעלי עסק מתחיל ומעלה .ההשתלמות הינה ללא תשלום (על בסיס מקום פנוי) יש להגיע עם
חוברת ״הצעד הראשון למנהל״ .אנא עיינו בתחזית הפעילות החודשית לשם בירור זמני ההשתלמות הבאה
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להאמין ולכבוש
מרכוס ליץ' ,שגריר  F.I.T.בינ״ל ,מעלה זיכרונות מהטיפוס שלו
לפסגת הר האלברוס ומה שהוא למד במעלה הדרך.
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כשאני עומד במחנה הבסיס ,והשלג יורד בעדינות ,אני מתמקד בנשימה
שלי ומסתכל אל השמיים ,אל הפסגה המרוחקת של ההר.

"העניין הוא לדחוף את
עצמנו באלף דרכים
קטנות כדי להבטיח
שכאשר יגיע הזמן,
תהיה לנו את היכולת
להתמודד עם מכשולים
גדולים יותר".

שורה של נקודות שחורות מתפתלת במעלה המסלול התלול היוצא מהמחנה ונמתחת אל
המרחק לפני שנעלמת מעבר לפינה .אני תוהה כיצד אצליח להגיע אי פעם לראש ההר ,כשאני
מסתכל על הפסגה הנראית כבלתי אפשרית במרחק.
יש תחושה מוכרת בכל המצב הזה ,המכולות הישנות המשמשות כבתים ארעיים במחנה
הבסיס ,רכבל הסקי ,רעוע וחורק ,שראה ימים טובים יותר ,הרוח האכזרית והקרה יוצרת שמיכה
טרייה של שלג על הנוף הנפרש לפניי .הייתי כאן בעבר; ניסיתי לטפס על ההר הזה בשנה
שעברה ,אך ללא הצלחה .נכשלתי בהשגת המטרה שלי.
עכשיו ,כמעט שנה לאחר מכן ,שבתי לרוסיה לניסיון שני בטיפוס על הר האלברוס ,הפסגה
הגבוהה ביותר באירופה ,הר המתנשא לגובה  5642מטר .היות ולא הצלחתי להגיע לפסגה
בשנה שעברה ,יש אלמנט של ספק במחשבותיי ,קול קטן מכרסם את האמונה המוצקה שלי
ביכולתי ,אמונה שנבנתה בהדרגה במהלך השנים .אבל אפילו היא התערערה בימים שקדמו
לניסיון הטיפוס ,עקב קטנות-האמונה של אחרים .המדריך שלי טען שזה לא יהיה חכם לצאת
לטיפוס של שני קילומטרים אנכיים ממחנה הבסיס ,ובמקום זה כדאי להעזר ברכב המיועד
לנסיעה בשלג במעלה ההר ולהפחית את מרחק הטיפוס .בדיונים שנבעו כתוצאה מכך הגיע
זמן שבו למרות כל הטיעונים האחרים ,פשוט הודעתי שאני לוקח אחריות על עצמי .ידעתי
למה אני מסוגל ,ידעתי כמה רחוק אני מסוגל לדחוף את הגוף שלי ,ועשיתי זאת כל יום במשך
השנתיים וחצי האחרונות.
פעמים רבות אנו חושבים על עמידות מנטאלית ביחס לדרכי התגובה שלנו בסיטואציות
קיצוניות -היכולת לנחות חזרה אחרי פשיטת רגל ,הניסיון לשוב לאחר שעוד רעיון עסקי נכשל
או להתמודד עם שגרת החיים בזמן התאבלות על אובדן של מישהו קרוב.
אין ספק שסיטואציות אלו יבחנו את האומץ וההתמדה שלנו ,אבל החוזק המנטאלי שאנו
זקוקים לו כדי להתגבר עליהם מעוצב על בסיס יום יומי .העניין הוא לדחוף את עצמנו באלף
דרכים קטנות כדי להבטיח שכאשר יגיע הזמן ,תהיה לנו את היכולת להתמודד עם מכשולים
גדולים יותר.
כמעט כמו בכל אתגר פיזי ,זה היישום המתמיד של אימונים יומיים שמבטיח שאוכל להתחרות
ולהופיע על הבמה הגדולה .פעמים רבות כל כך אנשים רואים את הזוהר אבל אינם יודעים את
הסיפור מאחוריו ,המסירות והמחויבות כאשר אף אחד לא מסתכל.
אחת הדוגמאות הטובות ביותר לכך היא האולימפיאדה שבה אנחנו רואים אתלטים מתחרים
במשך שניות במקרים מסוימים; אנחנו שוכחים שארבע שנים של עבודה קשה מעורבות בעניין.
אלו ארבע שנים של עבודה קשה שהביאו אותם לבמה שעליה הם יכולים להתחרות ברמה הזו.
המטרה שלי נקבעה הרבה לפני שהגעתי לרוסיה .רק עכשיו ,בחשכת הליל ,בהתארגנות
ליציאה לטיפוס ממחנה הבסיס יחד עם השותפים שלי לטיפוס ,היא פורקה לחלקי חלקים,
כדי שאוכל להתמודד באופן מנטאלי עם מה שמצפה לי בהמשך .המסע שלפניי היה ארוך
מידי מכדי שאוכל פשוט להתמקד בנקודת הסיום; הייתי חייב להתמקד בשעה אחת של
טיפוס בכל פעם ,באוויר שנהיה דליל יותר בכל צעד שלקחתי ובניית הביטחון שלי עם הצלחות
קטנות .ההצטברות הזו של מטרות קטנות אפשרה לי להאמין שההגעה לפסגה אפשרית ככל
שהתקדמנו במעלה ההר עד שלבסוף ידענו שאנחנו מרחק נגיעה מההגעה לפסגה.
באופן דומה לאלו המתחילים את המסע שלהם עם  ,Foreverלפעמים זה נראה כמו צעד
גדול מידי מכדי לדמיין את ההגעה לדרגת מנהל או דרגות בכירות יותר בתוכנית השיווקית ,ולכן
אנחנו צריכים להתמקד בשלב הבא בתוכנית; הצעד הראשון על ההר.
כאשר החלטתי לאמץ חיים של אתגרים עשיתי זאת בידיעה שאצטרך לפתח את עצמי
פיזית ומנטאלית וליצור מערכת שתאפשר לי להתגבר על המכשולים הגדולים ביותר .הייתי
צריך לבנות את האמונה שלי כך שאוכל להשיג הצלחה גדולה ,וכל זה תקף גם בבניית עסק
ב . Forever-אנחנו צריכים להרחיב את האופקים שלנו ואת האמונה שלנו כדי להשיג את
המטרות ארוכות הטווח שלנו.
על ידי התחלה בקטן וטיפוס למעלה ,הכנתי בהדרגה את הגוף שלי במובן הפיזי וחיזקתי את
האמונה המנטאלית שלי ביכולותיי .בתחילת המסע שלי בחיים האלו של הרפתקאות ואתגרים,
אם מישהו היה אומר לי שאטפס על המון-בלאן (ההר הגבוה בהרי האלפים) ועל האלברוס
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"ההרים הגבוהים ביותר
שאנחנו חייבים לכבוש
הם אלו שנמצאים בתוך
הראש שלנו ,אבל ברגע
שאנחנו עושים זאת אין
גבול למה שנוכל להשיג
בחיים – וב". Forever-
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(ההר הגבוה ביותר בחלק האירופאי של הרי הקווקז) ,או שאקח על עצמי חלק מרכיבות
האופניים הקשות ביותר באירופה ,לא הייתי מאמין שזה אפשרי.
אבל על ידי תיכנון סדרת מטרות שנוצרו כדי להכריח את עצמי לצמוח הגעתי לעמדה
שאפשרה לי לקחת על עצמי אתגרים גדולים יותר שלא חשבתי בהתחלה שאהיה מסוגל
לעמוד בפניהם.
אבל ,כמו שקורה בחיים ,הדרך לא תמיד היתה סלולה לפניי ,והייתי צריך להתמודד עם
מכשולים ואכזבות גדולות לאורך הדרך .זה יכול להישמע מוזר אבל אני מקבל בברכה את
המכשולים האלו משום שהם עוזרים לי להתפתח בדרך שהיא פשוט לא אפשרית ע"י הצלחה
תמידית .הם מכריחים אותי להסתכל פנימה ,לזהות אזורים של חולשה שזקוקים לשיפור,
להודות שיכול להיות שאין לי את כל הכישורים הדרושים ברגע זה בזמן.
מתוך מצבים כאלו אני מסוגל לצמוח ולהתפתח לאדם טוב יותר; אני זוכר שרק בגלל שאני לא
מסוגל להגיע למטרה מסוימת ברגע זה ,זה לא אומר שלא אוכל להשיג אותה בעתיד .לעיתים
קרובות מידי אנחנו רואים כישלונות כשליליים ,כאשר למעשה הם שיעור בחיים שמאפשרים
לנו לצמוח לאנשים שיכולים להשיג הצלחות גדולות יותר.
ככל שנהיה יותר פתוחים לכישלונות ולטעויות ,כך יגדל הפוטנציאל שלנו לשיפור הידע
והמיומנויות שלנו .טעויות וכישלונות הם אלמנט הכרחי בהתפתחות שלנו ,אז עדיף לראות
אותם כחלק מהאימון שלנו בחיים .למדתי מכישלונותיי יותר מאשר מכל ההצלחות שלי יחד.
לרוב זה הפחד מנפילה שעוצר אותנו בנקודה הראשונה ,זה גורם לנו לפתח סלידה מסיכון
שמובילה למצבים שבהם אנחנו מתבצרים באזור הנוחות שלנו למשך שארית חיינו .על ידי
אימוץ המנטאליות הזו של 'ללכת על בטוח' ,אנחנו אף פעם לא צומחים ,ולכן לא נוכל לממש
את מלוא הפוטנציאל שלנו .אני לפעמים חושב על מה שהיה יכול לקרות אם הייתי נותן לפחד
מכישלון לעצור אותי מלחזור לרוסיה .הצעדים האחרונים האלו בכבישת ההר היו מלאים
בתחושת יכולת והישג ,לא רק בזכות ההגעה לפסגה עצמה ,אלא בגלל כל מה שעברתי
במהלך הדרך .ההרים הגבוהים ביותר שאנחנו חייבים לכבוש הם אלו שנמצאים בתוך הראש
שלנו ,אבל ברגע שאנחנו עושים זאת אין גבול למה שנוכל להשיג בחיים וב.Forever-
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F.I.T. DAY
עם מרכוס ליץ׳

מרכוס ליץ׳ ,״שגריר  F.I.T.בינ״ל״ ,הגיע
אלינו מביתו באנגליה ,הוא ליווה והדריך
אותנו באחד מהימים המרגשים ביותר:
יום ההשקה הרשמי של  F.I.T.בישראל !
מרכוס דיבר על הפוטנציאל העצום
הטמון ב F.I.T.-לצד סיפורו האישי
שמלווה בהצבת יעדים ובכיבושם.
ישנם לא מעט גורמים אשר יקבעו אם תגיעו אל המטרה שהצבתם
לעצמכם ,אחד המרכזיים שבהם הוא הלך הרוח שלכם בדרך אל
המטרה .מרכוס נתן לנו כמה כלים מעשיים ודיבר על פיתוח הלך רוח
מותאם להשגת היעד.
מרכוס העביר הדרכה מרתקת על תוכנית ה F.I.T.-ועל כל אחד
ממרכיביה  -אין ספק תוכנית ה F.I.T.-תהווה מרכיב מרכזי בעסק של
רבים מאיתנו.

תמונות נוספות בעמודי האמצע ובעמוד /11רוסית
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האם זה אפשרי להיראות ולהרגיש
טוב יותר תוך  9ימים בלבד?  -כן!
לוח זמנים עמוס ,ארוחות על הדרך וחוסר
אנרגיה עשויים להיות חלק מהגורמים לעלייה
במשקל ולתשישות .אבל זה לא חייב להיות
כך .התוכנית הבינלאומית Clean 9 -של
 Foreverתעזור לכם לבנות הרגלים בריאים
וליצור שינוי קבוע לטובה!

יחד עם מתכונים קלים ליישום לארוחות ,הצעות לאימוני כושר וטיפים
לאורח חיים בריא ,ערכת  Clean 9מספקת לכם את רכיבי התזונה
הדרושים לכם ,אשר יעזרו לכם להיפטר מההרגלים הלא בריאים ולבנות
את היסודות לאורח חיים בריא יותר Clean 9 .היא חלק מהתוכנית
הבינלאומית שניקראת  ,F.I.T.והיא נוצרה כדי לעזור לכם להתייחס לכל
שלושת התחומים הדרושים לשמירה על משקל תקין על ידי:

1
2
3

הפחתה בצריכת הקלוריות ושליטה ברעב
עם פוראור גרסיניה פלוס ופוראור פייבר.
הגברת שריפת הקלוריות עם בי-פולן
ופעילות גופנית על בסיס קבוע.
הזנת המטבוליזם בעזרת ג'ל אלו ורה
לשתייה; חלבונים ,ויטמינים ומינרלים
המגיעים מפוראור לייט אולטרא ובחירת
מזון בריא – לעיתים החלק הנשכח בפאזל
של שליטה במשקל.

האם תוכלו להרגיש קלים יותר ואנרגטיים יותר בתשעה ימים בלבד?
כן ,אתם יכולים!  Clean 9של  Foreverהוא הצעד הראשון להשגת
הרגלים שיעזרו לכם להשיג שליטה אמיתית במשקל לטווח הארוך.

כוח המארז

מארז  Clean 9מורכב מחמישה מוצרים חיוניים שנבחרו בקפידה
במטרה לפעול יחד בצורה סינרגטית:
משקה החלבונים הטעים שלנו ,פוראור לייט אולטרא; בי-פולן,
ה״מזון המושלם״ מהכוורת; פוראור פייבר לשיפור תחושת השובע;
פוראור גרסיניה פלוס לדיכוי התיאבון וג׳ל אלו ורה לשתייה לתמיכה
בבריאות מערכת העיכול.
בנוסף למוצרים המעולים הנכללים ב ,Clean 9-התוכנית מספקת
לכם את הכלים הדרושים לשנות את גופכם וקפיצה ראשונית
למסע שלכם לשליטה במשקל .התוכנית היעילה והקלה ליישום
כוללת הנחיות לתזונה נכונה ,לוח תכנון יומי ,מתכונים ,אימונים,
טיפים ועוד.

לוח תכנון יומי

מחקרים מראים שאנשים הרושמים את מה שהם אוכלים ואת

כמות האימונים שלהם ,מורידים יותר במשקל .במסגרת Clean 9

אתם תתעדו כל מזון שאתם אוכלים מעבר לתוכנית ,את הפעילות
הגופנית שאתם מבצעים בכל יום ,את איכות השינה שלכם ואת
ההרגשה שלכם באופן כללי .דבר זה לא רק יספק לכם סקירה
מצוינת של ההתקדמות שלכם ,הדבר יספק לכם גם נקודת
ייחוס טובה בשלב מאוחר יותר כשאתם ממשיכים במסע לשיפור
הבריאות שלכם ולהפחתה במשקל.

למידע נוסף:

WWW.FLPIL.COM/FIT

 F.I.T.היא תוכנית בינלאומית .בישראל ,יש להישמע להמלצות השימוש המצוינות על תוויות המוצרים .המידע הכלול בזאת מסופק לכם למטרות מידע בלבד ואינו מיועד לאבחן ,לטפל,
לרפא או למנוע מחלות מכל סוג שהוא .אנא היוועצו עם רופא מוסמך או עם איש מקצוע מוסמך אחר בתחום הבריאות לקבלת מידע מעמיק יותר טרם תחילת כל תוכנית אימונים או שימוש
בתוסף תזונה מכל סוג שהוא ,במיוחד אם אתם נוטלים כרגע תרופה או עוברים טיפול רפואי בשל עניין בריאותי כזה או אחר.
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פוראור לייט
אולטרא
 1שקית
 15מנות מדודות

בי פולן
 100טבליות

פוראור גרסיניה
פלוס
 70כמוסות ג׳ל

מארז Clean 9
כולל את המוצרים
הבאים:

פוראור פייבר
 9אריזות אישיות

סרט מדידה

Aloe Vera Gel
ג'ל אלו ורה לשתייה

ג'ל אלו ורה
לשתייה
 2בקבוקים
של  1ליטר

בניית היסודות
להיראות טוב יותר.
להרגיש טוב יותר.

עם  Clean 9תתחילו
להיראות ולהרגיש טוב
יותר ככל שתשפרו את
אורח החיים שלכם,
תצליחו לנקות את הגוף
ולבנות את עצמכם בצורה
רזה וחטובה יותר.

ג'ל אלו ורה עוזר לעיכול בריא ורמות אנרגיה טבעיות ומספק את היסודות עבור בריאות אופטימלית.
ג׳ל אלו ורה לשתיה הוא הראשון מסוגו אשר קיבל אישור על טהרתו מהמועצה הבינלאומית למדעי
האלו ורה .

Forever Lite Ultra
פוראור לייט אולטרא

פוראור לייט אולטרא ,התוספת המושלמת לשגרת יומכם החדשה והבריאה  .כל מנה מספקת
 17גרם של חלבון בשילוב ויטמינים ומינרלים לתמיכה במטבוליזם בריא ובריאות כללית .שתי מנות
המוכנות עם  300מ״ל מים או משקה על בסיס שקדים ,סויה קל ,קוקוס או חלב דל שומן ,מספקות
 100%מהצריכה היומית של ויטמינים  , A ,C, D ,E ,B6 ,B12ניאצין ,חומצה פולית ,סידן ועוד .בנוסף,
פוראור לייט אולטרא מספקת  18חומצות אמינו חשובות.

Forever Garcinia Plus
פוראור גרסיניה פלוס

תוסף תזונה מהפכני המתבסס על מחקר קליני על פרי הגרסיניה ( .)Garcinia Cambogiaגרסיניה
הינו פרי קטן בצורת דלעת המכיל תרכובת המוכרת בשם חומצה הידרוקסית ( ,)HCAתרכובת
שהוכחה כמדכאת את הפיכת הפחממות בגוף לשומנים .התוסף משלב את הגרסיניה עם כרום-
פיקולינאט אשר יחד עוזרים למגר את תחושת הרעב.

Forever Fiber
פוראור פייבר

סיבים עוזרים ליצור תחושת מלאות ,שליטה בתיאבון ,בכמיהה למזון עשיר בקלוריות ובצריכה
קלורית .פוראור פייבר מקל על הוספת הסיבים לתזונה שלכם ע"י הוספת  5גרם של סיבים מסיסים
בכל שקיק .זה שווה ערך לכמעט כוס וחצי של אורז מלא או שתי פרוסות של לחם מחיטה מלאה –
ללא הפחמימות או הקלוריות!

Bee Pollen
בי פולן

פולן (אבקני פרחים) ,״המזון המושלם״ מהכוורת ידוע כמגביר חילוף חומרים וספק אנרגיה .מכיל
מגוון של ויטמינים ומינרלים.
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האם
אתם מוכנים?

להיראות טוב יותר .להרגיש טוב יותר.
תוכנית בינלאומית

הגיע הרגע הנכון
לקבל השראה
ולעשות את הצעד
הבא כדי להיראות
טוב יותר ולהרגיש
טוב יותר.

להתקדם לסגנון חיים בריא יותר אינו דבר פשוט לביצוע ,לשם כך יצרנו את Foundation - Inspriation -( - Forever F.I.T.
 ) Transformationתוכנית בינלאומית חדשה המורכבת מ F15 ,Clean9 -ומ - Vital5 -שלושה מארזי מוצרים חזקים ויעילים שיספקו לכם
את כל הדרוש על מנת לשנות את עצמכם מהבסיס ,לקבל השראה לסגנון חיים בריא יותר ולתמוך בכל מקום בו אתם נמצאים במסע שלכם
להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.

שינוי מהיסודות
השראה לסגנון חיים
בריא יותר
להיראות ולהרגיש
טוב יותר

בונים את היסודות הנכונים
האם אתם מוכנים להתחיל במסלול שלכם להשגת סגנון חיים בריא
יותר? הכול מתחיל עם תוכנית  Clean 9הבסיסית שלנו .תוכנית זו
נועדה לסייע לכם לסלק רעלים המאוחסנים בגופכם ולהרגיש קלים
יותר ומלאי אנרגיה .תוך תשעה ימים ,תוכלו להרגיש רזים ובריאים
יותר בעזרת לוח זמני ארוחות בשילוב תוספי התזונה ,אפשרויות
שונות של ארוחה בריאה ומתכוני שייק שפשוטים וקלים להכנה!

הגיעו להישגים בצורה הדרגתית
במידה ואתם מוכנים לקחת את הצעד הבא במסע שלכם ,תוכנית F15

מציעה גישה מותאמת אישית בעזרת  6תכניות שכל אחת מהן נמשכת
 15ימים במטרה לסייע לכם לבנות שגרת כושר הכוללת שתי תכניות
למתחילים ,שתי תכניות לשלב ביניים ושתי תכניות למתקדמים.
אתם בוחרים את נקודת ההתחלה בהתאם לרמת הכושר הגופני שלכם,
בשילוב עם תזונה מקצועית והדרכות כושר מובנות תשיגו את המטרות
שלכם בקלות .לצפייה בסרטוני הדרכה היכנסו לwww.flpil-fit.com -

Forever F.I.T.

להראות טוב יותר
ליהנות מיתרונות של
תזונה מתקדמת
שגרת אימונים חדשה
למידע נוסף:

WWW.FLPIL.COM/FIT
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שנו את
דרך החשיבה
שלכם לגבי מזון
ואימון .למדו כיצד
לשנות הרגלים
לצמיתות.

לגוף שלכם מגיע הטוב ביותר
החיים יכולים להפוך לעמוסים ולעתים קרובות בחירת המזון הזמין
ביותר עבורכם עלולה להביא את גופכם לחוסר בויטמינים ובמינרלים
חשובים .כאן נכנסת תוכנית  Vital5לתמונה במטרה לסייע לכם
להישאר על המסלול בדרך לסגנון חיים בריא יותר .חמישה מתוך
המוצרים הנבחרים של  Foreverפועלים יחד במטרה לגשר על הפערים
התזונתיים ,ומציעים לכם חומרים מזינים מרכזיים וחשובים המסייעים
לכם להראות ולהרגיש טוב יותר ולחזק הרגלים בריאים לכל החיים.
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בצמרת

מנהל בכיר
שם FBO

שם החונך

יסכה ומשה סדובסקי

ה FBO-עם מחזור הNM-
הגבוה ביותר
ספטמבר

אוקטובר

זמירה מרון
הודיה פיין
אווה ודר' יוסף שבתאי
ברכה תמה קופמן
אילת מאיר
אוסנת שמש שור
יהודית כהן
ימינה ליבשיץ
שרה גריינמן
מלכה רונן

הודיה פיין
אווה ודר' יוסף שבתאי
זמירה מרון
אוסנת שמש שור
ברכה תמה קופמן
שרה לוריא
נלי ספיבק
נחמה מאיר
יהודית כהן
מלכה רונן

ה FBO-עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר
אוקטובר

ספטמבר

אווה ודר' יוסף שבתאי
רוברט יונג
אוסנת שמש שור
זמירה מרון
הודיה פיין
נחמה מאיר
יסכה ומשה סדובסקי
ברכה תמה קופמן
איריס שביט
אנה וניקולאי בורבצב

זמירה מרון
אווה ודר' יוסף שבתאי
רוברט יונג
יסכה ומשה סדובסקי
נחמה מאיר
אוסנת שמש שור
ימינה ליבשיץ
ברכה תמה קופמן
איריס שביט
הודיה פיין

אתגר 4CC

 4CCבשלושה חודשים
ברציפות בפעם הראשונה
סלסביל עאסי
אטביה פנטה
עליזה גורן
אושרית חדד
גילת לוי
אור סגל
אפרת ויצמן
מימונה עאסי
סימה גרוסגל
הודיה משרקי
יעל רייטר

אסתי רוזנברג
רבקה רוב
יוסי בן אברהם
מדלנה בן מאייר
מרינה מושינסקי
רבקה פיק לנדסמן
טטיאנה שמרקין
נטליה טיטוב
חיה יודלביץ
הודיה ניסן
אביגיל אדלר

שלומציון בובליל
ציפי איתן
זינאידה קריוצ'קוב
מלכה מיכאל
שרה מוראלי
אהובי וסרצוג

דר' יעל צורגיל

מנהל
ראש צוותשם החונך
שם FBO
בכיר
אתי פרידלנדר
יהודית כהן

אסתר פרידלנדר
יסכה ומשה סדובסקי

ראש צוות בכיר
שם FBO

שם החונך

חנה אלברשטם
יהודית כהן
מלכה שרפ
מיכל איצקוביץ'
חנה מנדלסון

אתי פרידלנדר
יסכה ומשה סדובסקי
חנה אלברשטם
חנה מנדלסון
נחמה מרקוביץ'

ראש צוות

שם FBO

רחל אביטל
חני הרשקוביץ
גילת לוי
שיר מזרחי
לאה שמאש
אביגיל אדלר
שמרית דוד
ליאת קורנפלד
זינאידה קריוצ'קוב
הודיה משרקי
מלכה מיכאל
שרה מוראלי
הודיה ניסן
חנה טובול
כרמלה אבוהרון
אורלי חג'בי
עליזה גורן
אושרית חדד
ליאת הוד
אהובי וסרצוג
חיה יודלביץ'
ציפי איתן

שם החונך

שרה רבקה מאנטאל
רחל שנק
יהודית כהן
חני הרשקוביץ
רחל אביטל
ליאת קורנפלד
חנה טובול
הודיה פיין
ולנטינה מינגזטדינוב
מיכל איצקוביץ'
יהודית כהן
ברכה קפלן
גילת לוי
רחלי שטיינמיץ
זמירה מרון
אסתר פרידלנדר
אווה ודר' יוסף שבתאי
תמר סלע
אורלי חג'בי
לאה רוזנשטרוך
שרה מוראלי
נחמה מאיר

המצרפים המובילים
נחמה מרקוביץ
ברכה יצחקיאן
שיר מזרחי
מלכה מיכאל
אהרון גניזי
אביגיל אדלר

מימונה עאסי
חיה יולדוביץ'
רות פולמן
אהובי וסרצוג
ציפי איתן
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