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SUCCESS

בנין דימול קומה 4, ז'בוטינסקי 1 
ר"ג (מעל משרדי החברה)

המחיר כולל ארוחת צהריים עשירה

אולמי הדר דימול

כולל תרגום סימולטני לעברית | אנו מבקשים להגיע ללא 
ילדים ותינוקות העלולים להפריע למהלך האירוע | 

חניה בבניין דימול במחיר מסובסד – 35 ₪ לכל היום, 
באחריותכם לקחת מדבקת הנחה מהמאבטח בכניסה 

לאולמי הדר דימול,  להדביק על שובר החניה וביציאה לשלם 
אך ורק במכונה | האירוע יתחיל בזמן, נא לדייק 

בונים פה הצלחה.
17/6/2019

רכשו כרטיסים עד ה-5/6 וקבלו 25% הנחה

מחיר כרטיס עד ה- 5/6/2019 - ₪150
מחיר כרטיס בין התאריכים 6-14/6/2019 - ₪200

לא תתאפשר רכישת כרטיסים לאחר ה-14/6/2019 

היכונו לארוע הגדול של השנה!
עם אדמונד ולוני רמוס, מנהלי יהלום
GLT-חברי צוות המנהיגות הגלובלי ה

Forever-עם 26 שנות הצלחה ב
את האימון הזה, לא תרצו להחמיץ!

יום שני, י״ד בסיוון
התכנסות ב-9:30 בבוקר
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הפסילה
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הציטוט העוצמתי הזה של בייב רות', שנחשב לשחקן הבייסבול הטוב 
בהיסטוריה, גורם לי לחשוב על אומץ ועל משמעות ההתמדה, אפילו אם 

כל הסיכויים נגדכם. בעיני רבים, המשמעות של אומץ זה להיות ללא פחד, 
כלומר שהפחד ממש לא קיים בכם ושאתם נוהגים בנחישות וללא היסוס, 

כששום דבר לא מעכב אתכם. אבל להיות אמיצים אין זה אומר להיות חסרי 
פחד, אלא להיות כאלה שמובילים קדימה גם כשהם פוחדים.

אולי אתם לא תמיד עושים הקפה מלאה, אבל 
אתם גם לא תמיד נפסלים

כל אחד פוחד ממשהו, אבל מה שחשוב הוא מה שאתם בוחרים 
לעשות עם הפחד הזה. האם תתנו לו לעצור אתכם או שיהיה לכם 
את האומץ לחתור קדימה? ראיתי כל-כך הרבה FBO’s מתמודדים 
עם הפחדים שלהם ויוצאים מזה חזקים יותר, בטוחים יותר בעצמם 

ומצליחים יותר.
למשל, מארי אליס דגראף, שלעולם לא ויתרה על העסק שלה 

ב-Forever גם כשהמדינה שהיא גרה בה, האיטי, נגררה לכאוס פוליטי 
במהלך הפיכה צבאית ב-1991. היא אולצה להימלט עם משפחתה ועם 

כלום מלבד הבגדים שלבשה והפכה לפליטה. היא התמודדה עם סוג 
של פחד שרובנו לא יכולים אפילו לדמיין ובנתה את העסק שלה מחדש.
ומה עם ורוניקה לומיאנסקי, ששמרה על העסק שלה צף, ממש באופן 
מילולי, כאשר השיטה מוצרים מעבר לנהר הסרבי מכיוון שכל הגשרים 
הופצצו. למרות העובדה שרוב העיר שלה, נובי סאד, נהרסה, ורוניקה 

עדיין הצליחה לוודא שהיא והצוות שלה יכולים לשמור על העסק 
שלהם ועל החלום שלהם.

בכל רחבי העולם, FBO’s בדיוק כמוכם מתמודדים עם הפחדים 
שלהם. אבל אתם לא חייבים להיות מעורבים בנסיבות קיצוניות שכאלה 
כדי להרגיש פחד. יש כאלה שהפחד שלהם הוא לדבר מול קהל. אחרים 

פוחדים מדחייה או משיחה על Forever עם אנשים זרים. התחושות 
האלה הן טבעיות ביותר ולרבים יש פחדים זהים לאלה שאולי יש לכם.

בייב רות' לא התייחס לפסילות שלו כאל משהו שיש לחשוש ממנו. 
הפסילות היו חלק מהקריירה שלו, ובכל פעם שהוא הניף את אלת 

הבייסבול והחמיץ, הוא התקרב צעד נוסף לעבר ההקפה המלאה הבאה. 

ואתם? אתם תפגשו אנשים שאולי אין להם את החזון שלכם או 
כאלה שמנסים לייאש אתכם. זה בסדר. כל דחייה מקרבת אתכם 

צעד נוסף לעבר ההישג הבא שלכם, בין אם זה השגת לקוח חדש או 
הפיכה למנהלים.

אני יודע שאתם יכולים להתגבר על הפחדים שלכם כי ראיתי רבים 
בדיוק כמוכם עושים את זה. אל תתנו לפחד למנוע מכם לתת את כל 
כולכם. יכול להיות שלא תשיגו "הקפה מלאה" בכל פעם, אבל גם לא 
תמיד תקבלו "פסילה". תלמדו הרבה יותר מההחטאות שלכם מאשר 

מישיבה על הספסל.

כח

רקס מוהן, מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
Forever Living Products

קשה לנצח מישהו שאף פעם לא מוותר. כל ניסיון 
לחבוט בכדור מקרב אותי יותר להקפה המלאה 

הבאה. אסור לתת לפחד מפסילה למנוע מכם 
לשחק את המשחק.

-בייב רות'



גרג מוהן
Forever Living Products נשיא

בהצלחה

דמיינו מישהי שהחליטה לכתוב רומן וכל מי שהיא דיברה איתו אמר לה 
שאי אפשר לעשות את זה בלי לכתוב עשרה עמודים ביום. אבל החיים שלה 
פשוט לא מאפשרים לה להתחייב להשקיע זמן כזה, ולכן היא מקפיאה את 
הפרויקט, תוך התעלמות מהעובדה שאפילו אם הייתה כותבת עמוד אחד 

בכל לילה, היא הייתה מתקרבת יותר ליעדה בכל יום ויום.

כשאתם פוגשים בעלי עסקים של Forever שהתקדמו מהר בתוכנית 
העסקית, זה מעורר השראה רבה, אבל כמות העבודה שהם השקיעו 

כדי להגיע לשם יכולה להיראות מפחידה. אתם עלולים להרגיש שאתם 
חייבים לעשות את אותה כמות של שיחות טלפון בכל יום או לקבוע 

כמות מסוימת של פגישות או להעביר מספר מסוים של שעות ברשתות 
החברתיות. אתם עלולים אפילו להרגיש, שזו הדרך היחידה להצליח 
כ-FBO. אני יכול לומר לכם שזה לא נכון. יש הרבה FBOs מצליחים 

בעסק שלנו שלקחו את הזמן שלהם כדי לצבור ביטחון ולפתח יכולות 
חדשות כדי להגיע לאן שהם כיום.

אפילו אם יש לכם זמן רק לעשות שתי שיחות טלפון בכל יום, עדיין 
השגתם הרבה יותר ממה שהייתם משיגים אם לא הייתם עושים כלום. 
אם 10 שיחות טלפון ביום מתישות אתכם, נסו לעשות שתיים. לקבוע 

פגישה אחת בלבד או להשקיע מאמץ רק במועמד אחד עדיין יקרב 
אתכם יותר אל היעד שלכם מאשר לוותר ולא לעשות דבר.

אתם לא חייבים להשקיע מספר מסוים של שעות בשבוע או שיהיה 
לכם רקע בתעשייה מסוימת כדי להתחיל לבנות עסק. אחד מהדברים 

שהופכים את ההזדמנות של Forever לייחודית כל-כך, הוא שאתם לא 
חייבים להיות מומחים. ההזדמנות הזו מתאימה לכולם, וכולם רשאים 

להתפתח בקצב שלהם.

בכל פעם שאתם משתמשים במוצר חדש או מציגים למישהו את 
ההזדמנות של Forever, אתם צומחים ומתקדמים. תנו להתלהבות 
שלכם מהמוצרים ולמחויבות שלכם לעזרה לאחרים להוביל אתכם. 

ככל שהביטחון העצמי שלכם והניסיון שלכם יגדלו, תופתעו לגלות כמה 
אתם יכולים להשיג.

זכרו, שווה לעבוד בעסק הזה אפילו אם אתם עדיין לא טובים בו. אתם 
לא חייבים להיות במצב שבו הכל כבר מובן לכם כדי להתקדם. זה יגיע 

עם הזמן. כל עוד אתם עושים משהו כדי להתקדם, אתם עושים צעדים 
אמיתיים וחשובים לקראת שיפור חייכם והשגת היעדים שלכם.

אולי שמעתם את האימרה שכל דבר ששווה לעשות, 
שווה אם עושים אותו על הצד הטוב ביותר. אבל 

אני לא מאמין בזה. לדעתי כל מה ששווה לעשות, 
שווה לעשות, גם אם אתם לא עושים את זה טוב 

כמו שהייתם רוצים. אם נתרכז רק בעשיית דברים 
שאנחנו כבר טובים בהם, איך נלמד, נצמח ונשתפר?
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יותר טוב
חצי זה

מכלום



בהצלחה
שיעור

למרבה מזלי, בלימודיי בתיכון, לימדו אותי 
מורים בעלי שיעור קומה אישי שהשאירו את 

חותמם עלי. 

חלק מתהליך הלימוד היה תיאורטי וחלק התנהל תוך לימוד עצמי 
עשיר בשאלות, במציאת פתרונות באופן אישי או בעזרת קבוצת 
תלמידים. חווית הלימוד הזו לימדה אותי שעורים רבים שמלווים 

.Forever-אותי בכל שנות עבודתי ב

זכיתי ללמוד ממורים שהעשירו אותי מניסיונם הרב, ושחסכו ממני 
כמה חוויות כואבות. פעמים רבות אנחנו חושבים שאנחנו ״ממציאים 

את הגלגל״, אבל הניסיון הנצבר של המורים שלנו, תמיד יהיה לו 
ערך רב יותר. עבודה עם הכלים שהועברו אלינו יכולה לגרום בתחילה 

לתחושה של "זו לא הדרך שלי", או "אני לא יכול לעשות כך", אבל 
זה נובע מכך שאנו ״מסתכלים מבחוץ״ ולא נמצאים בתוך התהליך. 
עבודה עקבית תעזור לנו לאמץ את הדרך של מורינו, ולתרגם אותה 

לשפה האישית שלנו, וכך להפוך אותה לדרך שלנו. 
אני זוכר שבימי נעוריי, עלתה בי השאלה: האם אוכל להתמיד כשאני 

לא תמיד רואה את כל התמונה. זה קרה כשהתאמנתי באתלטיקה 
עם מחזיק שיאי ישראל בריצות קצרות, המטרה שלי היתה, כמובן, 

לנצח אותו, אך הוא ניצח אותי בכל פעם מחדש. התיסכול שבהפסד 
הפך לסיפוק רב כשהמאמן שלי הציע שאשנה את הגישה ואבין 

שבזכות התחרויות הללו מולו, בזכות ההתמדה, הגעתי לשיא 
המהירות האישי שלי אי פעם.

חוויות רבות בחיים לימדו אותי את כוחה של ההתמדה, ועזרו לי 
להבין את ״הלמה״ שלי.  זה הצריך ממני לצאת מאזור הנוחות 

ולאמץ דרכים חדשות.
להאמין בדרך חדשה זו לא משימה פשוטה, במיוחד שלא תמיד 

האנשים מסביבנו תומכים בדרך הזו. 
כשפגשתי את Forever רבים הסתכלו מהצד וחשבו שאני קצת 
"משוגע", אבל לא נתתי לרעשי הרקע האלה להזיז אותי מהדרך 

שלי, והיום אני גאה מאד בתוצאה ובהישגים של כל בעלי העסקים 
 .Forever-ב

כל אחד צריך להתמקד בעשייה עקבית, ללמוד ולשכלל את העשיה 
האישית כדי להגיע לתוצאות יותר טובות בכל פעם, ואת כל הידע 

והניסיון הזה לחלוק עם אנשי הצוות החדשים. כשאנחנו מלווים אותם 
ועוזרים להם להפוך את Forever "שלכם" ל – Forever "שלנו" – הם 

הופכים לחלק מאד משמעותי מהארגון הנפלא הזה ולא משנה אם הם 
משווקים בכירים, מנהלים נוסקים או מנהלי יהלום.

לפני כמה ימים שבנו מהכנס הגלובלי בסטוקהולם. כשראיתי את 
הקבוצה הגדולה של המשווקים שהגיעו איתי מהארץ, לא היה גאה 

ממני. התרגשתי במיוחד לראות את המשווקים שזכו לראשונה בארץ 
בבונוס היו״ר. 
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חיוך משפר את מצב הרוח, 
מייצר פרודוקטיביות 

והוא מדבק...

אני
ב-2019לחייך

יותר
מתחייב.ת

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל



וינסטון צ'רצ'יל אמר פעם ש"פסימיסט רואה 
תמיד את הקושי בכל הזדמנות. אופטימיסט 

רואה את ההזדמנות בכל קושי."

אופטימיות היא מנוע מרכזי בהצלחה ויכולה להיות ההבדל בין השגת 
היעדים שלכם לבין אי עמידה בהם. למעשה, לאנשים המדורגים גבוה 

בסולם האופטימיות יש נטייה להיות מוצלחים יותר בכל התחומים 
בחיים, בהגשמה האישית ובהישגים המקצועיים.  

שון אקור, חוקר מהארוורד וכותב הספר "אומנות האושר", הרצה 
בכנס הגלובלי 2018, ובהרצאתו המרתקת הסביר כיצד בעזרת 

קצת עבודה מכוונת, אלה שמתוייגים תמיד כפסימיים יכולים לעלות 
על מסלול ההפיכה לאופטימיים. במילים אחרות, אם אתם קצת 

פסימיסטיים או כאלה שיש להם את הנטייה לראות את הרע בכל 
דבר, או מאמינים שמבין האפשרויות, הגרוע ביותר יקרה, זה לא אומר 

שגורלכם הוא להישאר כאלה. אתם יכולים לאמן את המוח שלכם לפתח 
מבט חיובי יותר על העולם ועל עצמכם.

אחת מהדרכים האפקטיביות ביותר להתחיל באימון היא בעזרת חיזוקים 
חיוביים.

לפי הפסיכולוגיה של ימינו, 
לחיזוקים חיוביים עצמיים כאלה 
יכולה להיות השפעה עוצמתית 

על ידי כך שהם מטמיעים מסרים 
חיוביים בתת-ההכרה שלכם.

 שון אקור, מתוך הרצאתו בכנס הגלובלי 2018 
.Forever -בפני בעלי עסקים ב
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חיובייםחיזוקים
כוחם של

קבלוח״ח



מה הכוונה ב"חיזוק חיובי"?
חיזוק חיובי הוא מתן אישור עצמי לעשייה שלכם כדי להצית שינוי 

בדפוס החשיבה וכדי לפתח מבט חיובי יותר על עצמכם ועל העולם 
הסובב אתכם. כאשר זה נעשה בצורה נכונה ועם צבירת הניסיון, 

חיזוקים חיוביים יכולים לעזור לכם לממש יעדים ספציפיים ולתת 
זריקה חשובה מאוד של חיוביות והכרת טובה בחייכם.

כיצד חיזוקים חיוביים יכולים לשפר את חייכם?
הם יכולים לייצר אופטימיות שמובילה לבריאות נפשית וגופנית, כמו 	 

גם להצלחה מקצועית.
הם עוזרים לכם לשמור על סדרי עדיפויות ופרספקטיבה ביעדים 	 

שלכם. 
הם עוזרים לכם לחזות את הפוטנציאל שלכם ולממש אותו.	 
חיזוקים חיוביים יומיים עוזרים לכם לראות את עצמכם ואת האחרים 	 

באור חיובי יותר.
אתם הופכים למכוונים יותר בחשיבה שלכם ומסוגלים לשלוט 	 

 בשליליות בקלות רבה יותר.

איך החיזוק החיובי העצמי עובד?
אם מעולם לא ניסיתם זאת בעבר, חיזוקים חיוביים עצמיים הם מקום 

נפלא להתחיל בו. לפי הפסיכולוגיה של ימינו, לחיזוקים חיוביים 

עצמיים כאלה יכולה להיות השפעה עוצמתית על ידי כך שהם 
מטמיעים מסרים חיוביים בתת-ההכרה שלכם. ההטמעות החיוביות 
האלה יכולות למעשה לגבור על המסרים השליליים הצרובים בתת 

ההכרה ולנסח אותם מחדש בצורה חיובית. נסו את החיזוקים העצמיים 
למשך כמה ימים כדי לראות איך הם משפיעים על חייכם.

תרגלו חיזוק חיובי עצמי
השתמשו בשם שלכם בתוך החיזוק החיובי.	 
הוסיפו תחושות לחיזוק החיובי שלכם.	 
הכניסו יעד לחיזוק החיובי שלכם.	 
הוסיפו תגמול לחיזוק החיובי שלכם.	 

חיזוקים של הכרת תודה
שון אקור וצוותו בילו שנים בחקר כוחה של הכרת התודה והיכולת שלה 

להגביר את דרגת האושר של אנשים.
המשתתפים במחקר התבקשו לכתוב שלושה דברים שהם אסירי 

תודה עליהם בכל יום למשך תקופה מסוימת. לאחר כמה ימים, אנשים 
התחילו לחזור על הדברים שהם רושמים. אקור ביקש מהמשתתפים 

לרשום שלושה דברים חדשים עליהם הם אסירי תודה בכל יום.
לאחר 21 ימים בלבד, אלה שסווגו כ-״פסימיים ברמה מועטה״ עלו 

לדרגת ״אופטימים ברמה מועטה״. כאשר המשיכו את הניסוי מעבר 
לסף 21 הימים, אדם יכול היה לעלות בסולם מ״פסימי ברמה מועטה״ 

עד לדרגת ״אופטימי ברמה גבוהה״. האימון היומי הזה עבד!

תרגלו הכרת תודה
שאלו את עצמכם היכן אתם בסולם שבין פסימיות לאופטימיות. 	 
כתבו שלושה דברים שונים שאתם אסירי תודה עליהם.	 
ודאו שאתם בוחרים בכל יום שלושה דברים שונים מבלי לחזור על אף 	 

אחד מהם.
עשו זאת במשך 21 ימים.	 
חשבו על הנצחונות הקטנים ועל האנשים שעזרו לכם להגיע אליהם.	 
עשו דו"ח מעקב כדי לתעד את התקדמותכם.	 
בדקו אם יש הבדל בתחושות שלכם: האם אתם יותר אופטימיים? 	 

סביר להניח שהתשובה תהיה "כן".

תנו לאופטימיות להניע את התשוקות שלכם
האפשרות ללמוד לראות את העולם מבעד לעדשת החיוביות היא 

משהו שיכול לתת לחיים שלכם דחיפה רצינית ביותר. בין אם אתם 
בעלי עסקים המחפשים דרכים להגביר את התפוקה שלכם ולמשוך 
עוד לקוחות או שאתם כאלה שמחפשים לשפר את הכושר הגופני, 

הפעולות היומיות האלה יכולות לעזור לכם.

האושר והאופטימיות מדבקים. הפיצו את האופטימיות שלכם לאחרים 
ותגלו את כוחה של עבודת הצוות. הקיפו את עצמכם בכאלה הנוהגים 

גם לשפר את האופטימיות שלהם מדי יום, ויחד איתם תשיגו את כל 
היעדים שסימנתם לעצמכם.

רשמו בכל יום שלושה דברים שאתם אסירי תודה עליהם. ודאו שאתם בוחרים בכל יום 
שלושה דברים שונים מבלי לחזור על אף אחד מהם.
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הנוסחה הבסיסית מוכרת לכולנו: אם נעבוד 
קשה יותר, נשיג את היעדים שהצבנו ונוכל 
להצליח בעשייה שלנו, ואם הצלחנו, הצעד 

הטבעי הבא במסע הזה הוא להיות מאושרים.

אבל מה אם כל מה שלימדו אותנו על האושר וההצלחה יתהפך? 
דמיינו מצב בו נותנים עדיפות לאושר ואת השגת  היעדים עושים  

בהרבה פחות מאמץ.

בהרצאתו לבעלי עסקים ב-Forever שון אקור הסביר שכל מה 
שלמדנו על היחס בין הצלחה ואושר הוא לא רק מוטעה, הוא גם 

הסיבה לכך שרבים כל-כך לא מצליחים להשיג את מטרותיהם.
בהרצאתו בכנס הגלובלי אקור הצביע על הלך מחשבה נפוץ אך 

מוטעה, שחדר לתודעה של רובנו: הצמדת האושר ליעדים ספציפיים. 
האם שכנעתם את עצמכם אי פעם שקבלת קידום, הורדה של 7 קילו 
במשקל, קניית רכב חדש או קבלת העלאה יהפכו אתכם למאושרים 

יותר? זה לא עובד כך, משום שסימון המטרה ממשיך להתרחק ואתם 
אף פעם לא באמת מגיעים אליה.
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והצלחהאושר

הקשר שבין



"השגת האושר משמעותה שינוי מחשבתי. אם נראה את העולם דרך 
אותם דפוסי מחשבה זמן רב מדי, המוח שלנו ישמור על הדפוס הזה 

גם כשהוא לא עובד."

"בהארוורד גילינו שאם אדם מעלה את יעדי ההצלחה שלו במשך חמש 
שנים, רמות האושר לא מתרוממות", אומר אקור. "עם זאת, רמות 

האושר עולות כאשר מעמיקים את הקשרים החברתיים של הנבדקים, 
מגבירים את האופטימיות שלהם ואת רמות הכרת-התודה שלהם."

אקור וצוות החוקרים שלו מצאו שאושר יכול למעשה להיות בחירה. 
כשבוחרים להיות מאושרים, כל תחום שנהוג להחשיב אותו כהצלחה 

חווה שיפור כתוצאה מכך.

כוחה של התקשורת הבין-אישית
אושר הוא לא דבר שצומח בבידוד. זה לא אומר, עם זאת, שאנשים 

שיש להם יותר חברים או אנשים מוחצנים הם מאושרים יותר. הפעולה 
הפשוטה של הבעת אושר או חמלה יכולה לשפר את מצב רוחם של 

הסובבים אתכם.
"המוח שלנו מתוכנת לתקשורת אלחוטית," אקור מסביר. ״אנחנו 

לא רק מעבדים מידע על העולם, אנחנו עושים זאת יחד עם אנשים 
אחרים. אושר, שמחה, משמעות, אופטימיות, אין לנו בעלות על 

התחושות האלה. אלה דברים שאנחנו חולקים עם אחרים.״
אקור וצוותו הצליחו לאמת את ההשערה שלהם לגבי כוחה של 

התקשורת הבין-אישית. אנשים הפכו ליצירתיים יותר כשהיו בסביבת 
אנשים יצירתיים. הם מצחיקים יותר בסביבת אנשים מסוימים. אנשים 

מופנמים המוקפים באנשים מופנמים מהם מתנהגים כמוחצנים 
בקבוצה כזו. התכונות שאנחנו מחשיבים כאישיות הן למעשה תלויות 

בתכונות האנשים מסביב.

"אם הייתם סורקים את מוחי בזמן שאני מחייך, חלקים מהמוח שלי יראו 
שאני מחייך," מסביר אקור. "אבל אם תסרקו את המוח שלי כשאני לא 

מחייך, אבל תראו לי תמונה של מישהו אחר מחייך, אזורים קטנים במוח 
שלי יתחילו לפעול כאילו אני הוא זה שמחייך, למרות שאני לא מחייך, 
אלא האדם שבתמונה. יחד עם זאת, לפני שאני יכול לעצור את עצמי, 

כשאני מביט בתמונה המוח שלי מטפטף כימיקל בשם דופמין למערכת 
שלי וזה מעלה את רמת האושר שלי וגורם לי לחייך."

בעוד חיוכים הם מדבקים, גם המתח, השליליות והחרדה הם כאלה. 
בדיוק כמו עישון פסיבי, מתח פסיבי יכול להשפיע על הבריאות שלכם. 

מצד שני, אופטימיות פסיבית יכולה להעלות את מצב הרוח של 
הסובבים אתכם.

בניסוי אחד, אקור וצוותו בחרו אנשים שמביעים רמות גבוהות של 
שמחה, חמלה ואושר, ושמו אותם עם קבוצת אנשים שהראו סימני 

דיכאון. התוצאות היו משמעותיות. האנשים בעלי סימני הדיכאון חייכו 
יותר ומצב רוחם השתפר.

דבר זה הראה שמאבק בעצבות ובאדישות הוא הרבה פחות אפקטיבי 
מאשר מגע עם אופטימיות. פעולה פשוטה כמו חיוך כשנכנסים לחדר 

יכולה לשנות את כל הדינמיקה של ההתרחשות.

"הדרך היחידה לראות את רוב הפוטציאל שלנו הוא התקשורת 
עם אנשים אחרים. בחרו לפרוח ביחד במקום להתחרות באחרים 
ולהשוות עצמכם אליהם. כשתעשו כך, שיעורי ההצלחה שלכם 

יהיו טובים יותר משמעותית."

תרגלו תקשורת בין-אישית
היו הראשונים לחייך כשאתם נכנסים לסיטואציה מתוחה ושימו לב 	 

איך הדינמיקה משתנה.
חשבו על דרכים חדשות לעבוד יחד עם אנשים ולהיות שותפים 	 

בהצלחתם, ולא בתחרות איתם.
חפשו אנשים חיוביים, מצחיקים ויצירתיים וראו מה הנוכחות שלהם 	 

מציתה בכם.

חגגו את הניצחונות הקטנים
המוח שלכם מקבל 11 מיליון פיסות מידע בכל שנייה בחיים, אבל 
יכול לעבד 40 פיסות מידע בשנייה. אקור אומר שאם סורקים אחר 
הדברים השליליים, המטרידים או אחר תלונות ואיומים, זה בא על 

חשבון החלקים במוח שלכם שמתמודדים עם הכרת תודה, תקשורת 
ואופטימיות.

למרבה המזל, תרגול הכרת התודה היומית שלכם, תוך דגש על עבודת 
צוות והגברת התקשורת הבין-אישית כבר מציבה אתכם במסלול 

לקראת שינוי דרמטי בדפוס החשיבה. המשיכו לחשוב על היעדים 
שלכם אבל חגגו את הניצחונות הקטנים לאורך הדרך. האם עשיתם את 

המאמץ הנוסף, העברתם מצגת טובה או יצרתם קשרים חדשים? תנו 
לעצמכם את ההכרה שמגיעה לכם.

חשוב מכך, אל תתנו לעיכובים להחזיר אתכם לדפוס החשיבה של 
חיפוש השלילי. היו אסירי תודה, היפתחו לאחרים וחייכו יותר. 

המשיכו לחשוב על היעדים שלכם אבל חגגו את הניצחונות הקטנים לאורך הדרך

הוכח מדעית, שאושר יכול למעשה 
להיות בחירה. וכשאנחנו מחליטים 

לבחור בו, כל דבר אחר בחיים ממריא: 
החינוך, המכירות, האנרגיה, היצרנות, 

כוח הסבל, הגמישות, הביצועים 
והבריאות.

 שון אקור, מתוך הרצאתו בכנס הגלובלי 2018 
.Forever -בפני בעלי עסקים ב
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בתוכנית .F.I.T שלנו יש את כל מה שאתם צריכים כדי לקחת שליטה 
על בריאותכם ולהרגיש הכי טוב שאפשר. לאכול בריא, אם במסגרת או 
מחוץ לתוכנית, לא חייב להיות מלווה בהרבה שעות במטבח, בהוצאות 

גבוהות על אוכל ובמתכונים חסרי השראה. לדוגמה, הכנו לכם מספר 
מתכונים קלים, טעימים ומלאים שכל אחד מהם לוקח פחות משעה 

והוא מכיל 5 מרכיבים בלבד!

קינואה עם ירקות צלויים ועוף
4 מנות, 40 דקות הכנה

רכיבים:
כוס קינואה לא מבושלת	 
כוס וחצי של אספרגוס קצוץ	 
2 כפיות שום כתוש	 
חצי כוס קוביות פלפל אדום	 
4 יחידות חזה עוף	 

מהארון:
כפית שמן זית	 
מלח ופלפל לפי הטעם	 

אופן ההכנה:
פזרו את הפלפלים על מגש עם נייר אפייה וטפטפו 

עליהם שמן. צלו בתנור ב-230 מעלות במשך 25 דקות. 
בזמן הצלייה, שטפו היטב את הקינואה והוסיפו אותה 

 למחבת עמוקה עם 2 כוסות מים. 
תבלו במידת הצורך; הביאו לרתיחה; הורידו לאש קטנה 

ובשלו במשך 15 דקות. כשמוכנה, הניחו אותה בצד.
שימו את חזה העוף על הגריל למשך 14 דקות )הפכו 

אותם באמצע הצלייה( או עד שחזה העוף מלבין כולו. 
במקביל, צלו קלות במחבת את האספרגוס והשום 

בשמן זית, ערבבו פנימה את הקינואה והפלפלים 
האדומים וחממו. בהגשה הניחו את חזה העוף 

מלמעלה – בתיאבון! 
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טיפ טופ!
אפשר בקלות להפוך את 
כל המתכונים לטבעוניים 

בעזרת החלפת המרכיבים  
מן החי בטופו או סייטן.

ואושר לבריאות
חמישה מרכיבים



סלט קייל ונבטים לימוני
4-6 מנות, 20 דקות הכנה

רכיבים:
חצי קילו כרוב ניצנים	 
חצי קילו עלי קייל	 
כוס אגוזי מלך קצוצים	 
כוס גבינת פקורינו רומנו מגורדת או גבינה קשה אחרת	 
רבע כוס מיץ לימון טרי	 

מהארון:
3 כפיות שמן זית כתית מעולה	 
מלח ופלפל לפי הטעם	 
חצי כפית שום כתוש	 
כפית חרדל דיז'ון )אופציונלי(	 

אופן ההכנה:
בעזרת מגש אפייה מכוסה בנייר אלומיניום, צלו את אגוזי 

 המלך במשך 5-8 דקות בתנור שחומם ל-180 מעלות. 
השגיחו, כי הם יכולים להישרף מהר מאוד. קצצו דק את עלי 

כרוב הניצנים והקייל וזרקו את הגבעולים. צלו את העלים 
במעט שמן במשך כמה דקות עד שהם מתרככים ואז העבירו 

אותם לקערה בינונית, ערבבו יחד עם מיץ הלימון, השמן, 
השום, התיבול והחרדל )אם יש צורך(.

הוסיפו את אגוזי המלך והגבינה, ערבבו היטב למשך 20 דקות, 
והשאירו כדי לאפשר לטעמים להתמזג.

דג עם זיתים ועגבניות
4 מנות, 12 דקות הכנה

רכיבים:
כוס עגבניות תמר קצוצות	 
12 זיתים ממולאים בפלפל )קצוצים(	 
4 חתיכות פילה של דג סול או אמנון	 
4 פלחי לימון	 
2 כפיות פטרוזיליה טרייה קצוצה	 

מהארון:
½1 כפית קטנה של אורגנו	 
כפית שמן זית כתית מעולה	 
מלח ופלפל לפי הטעם	 
תרסיס שמן בישול	 

אופן ההכנה:
רססו על מחבת תרסיס שמן בישול והניחו על אש 

בינונית-גבוהה. טגנו מעט את העגבניות והעבירו 
לקערה. הוסיפו לעגבניות את הזיתים, הפטרוזיליה 
וחלק מהאורגנו )¾ כפית( ושמרו על חום הקערה. 

החזירו את המחבת לאש בינונית-גבוהה, רססו 
תרסיס שמן והניחו את חתיכות הדג, פזרו מעליהם 

מלח, פלפל ואת שארית האורגנו וצלו למשך 3 דקות 
בכל צד או עד שבשר הדג הופך ללבן. סחטו פלח 

לימון מעל כל פילה ואז פזרו מעל הדג את הזיתים 
והעגבניות. מומלץ בתוספת אורז מלא או קינואה.

  Forever -  זה יותר! | 11
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F.I.T. ®

9 
ימים

C9®

 

F15® התאמנו
יותר

 500-600
קלוריות

ליום

 

C9®

בססו
שגרה

15 
ימים

צרו
הרגלים

ל-.F.I.T יש את כל מה שאתם צריכים 
כדי לקחת שליטה על בריאותכם, 

להישאר במסלול, להיראות ולהרגיש 
הכי טוב שאפשר.

+ עגבניות
+ אספרגוס

+ פלפלים
+ ברוקולי

תוכנית אימונים ותזונה זו, 
בת 15 הימים, מתוכננת להכניס 

להילוך גבוה את סגנון החיים 
האקטיבי שלכם ולעזור לכם לשמור 
על הרגלים בריאים. בחרו תוכנית 

למתחילים, לדרגת ביניים או 
למתקדמים.

אם אתם רוצים להכין את הגוף 
והנפש למסע הכושר שלפניכם, 

תוכנית CLEAN-9 היא נקודת 
ההתחלה שלכם.

לכושרהיכנסובנו כוח

עםהתניעו
עםאכלו

מצאו את
שלכם

ה-

ללא 
משקאות 

מוגזים

אתחלו
וקחו

שליטה

כווננו
את

הלך המחשבה
שלכם

התנקו
מבפנים

+ עלי רוקט
+ תפוחים

+ תותים
+ ורבים נוספים
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Vital 5®

שקלו ומדדו את עצמכם
השתמשו באפליקצייה או בחוברת התוכנית כדי 

לתעד את מידותיכם בתחילת כל תוכנית

אל תאבדו נוזלים
שתו לפחות 8 כוסות )180 מ"ל( מים ביום, 

.C9 במיוחד בתוכנית

שמרו על תיעוד מפורט
ודאו שאתם מתעדים את נתוני תוכנית האימונים 

היומית שלכם, את צריכת המזון ואת ההרגשה שלכם 
בזמן שאתם נמצאים בתוכנית.

המנעו ממלח
מלח תורם לצבירת נוזלים שיכולה להקשות עליכם 

בהגעה ליעדי המשקל.

שמרו על תזונה מושלמת במהלך כל שלב במסע שלכם עם .F.I.T וגם לאחר סיום תוכנית. 
קבלו את כל מה שאתם צריכים כדי למלא פערים תזונתיים ולשמור על ההתקדמות שלכם. 

VITAL5 מה כלול בערכת
ערכת VITAL5 מגיעה עם 5 מוצרי Forever שנבחרו לעבוד יחד כדי למלא פערים תזונתיים 

ולספק לגופכם את המרכיבים התזונתיים שיעזרו לכם להיראות ולהרגיש טוב יותר.

תקבלו גם
ג'ל אלו ורה לשתייה | 2 בקבוקים של ליטר 

ג׳ל אלו ורה לשתייה טבעי או באחד מהטעמים של משקאות האלו ורה שלנו: 
אלו ורה וחמוציות, אלו ורה ואפרסקים או פוראור פרידום

פוראור דיילי | 60 טבליות

פרוביוטיקה אקטיבית | 30 כמוסות

סופר אומגה-3 | 120 כמוסות ג׳ל רכות
+ARGI | מארז של 30 מנות

אתם לא חייבים לעצור כאן. 
למה שלא תציבו יעדים חדשים ותמשיכו עם דרך החיים 

?F.I.T. החדשה שלכם בעזרת
זה הזמן לקבל החלטה ולהיות נחושים.

שמרו על
עם תוכנית

הצלחתכם

טיפים להצלחה!

 .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 שהיה קיים עוד קודם לכן.



תחושתהמרגוע
העבודהשלאחר

סיימתם לעבוד להיום. ומה עכשיו? ביננו, זה 
לא כזה קשה לחשוב על פעילויות מהנות, 

אבל לפעמים, תחושה של עומס יתר, מתח 
ותשישות שחווינו במהלך היום ממשיכה ללוות 
אותנו וגורמת לנו לוותר על כל פעילות נוספת. 

אבל, דווקא אז,  כשאתם בקצה גבול היכולת, 
זה הזמן לפנות מקום בשגרה שלכם שלאחר 

העבודה לתחושה של נוחות ומרגוע. 

הרחיקו את השליליות בעזרת אימונים
אם נדמה שהמוח שלכם לא חדל להתעסק במה שקרה במצגת 
עסקית לפני שלוש שעות או במכירה שבוטלה, הגיע הזמן ללכת לחדר 
הכושר ולהתנתק. זה לא ממש משנה מה אתם מעדיפים- שחייה, ריצה, 
הרמת משקולות או יוגה. התמקדות באימונים יכולה לעזור לכם לשחרר 

את האנרגיה הזו לפני שאתם חוזרים הביתה.
אימוני כושר הם הסחת דעת מצוינת, אבל הם עוזרים גם לקדם תחושת 

רוגע הודות לאנדורפינים שמשתחררים במוח ונותנים אנרגיה לנשמה 
שלכם. זה יעזור אם תהיו נוכחים ברגע, בתוך שגרת האימונים שלכם. אתם 

יכולים לעשות את זה על ידי התמקדות בנשימה, בקצב הצעדים, ברוח 
שעל פניכם, כל מה שעוזר לכם לשבור את רצף המחשבות השליליות.

שחררו מתחים עם עיסוי חמים
זה לא סוד שלעיסוי יש השפעה על בריאות גופנית ונפשית.

אם אתם נושאים את המתחים שלכם על כתפיכם, שרירי הגב שלכם 
יכולים לחוש את המתח באופן פיזי, ועיסוי לאחר העבודה יכול ממש 

לעשות פלאים. אלו היט לושן יכול להציע לכם מסאז' מחמם שייתן לכם 
שחרור מרגיע מהמתחים היומיומיים הודות לחומרים המחממים הנותנים 

הרפייה לשרירים ולג׳ל האלו ורה הטהור שמרגיע ומשיב את הנעורים. 
MSM טיפ: שלבו את האלו היט לושן עם ג׳ל אלו ורה עם

תנו לעצמכם מרחב לשחרור
כולנו צריכים מדי פעם זמן לעצמנו כדי להתמלא באנרגיה, וזו הסיבה שזה 

חשוב לזהות שהרצון לתת מרחב לעצמכם הוא לא דבר אנוכי אלא דבר 
הכרחי, הדרוש כדי לשפר את מרחב הנוחות שלכם. נסו לטבול באמבט 

חם, לקרוא רומן סוחף, או לעשות מדיטציה בחדר מואר למחצה.
לפי אוניברסיטת ג'ון הופקינס, חלון של מדיטציה בת שלושים דקות יכולה 

לעזור להפיג מתחים ודיכאון, אבל כדי להיות אפקטיביים לטווח הארוך, היו 

עקביים ופנו את אותו חלון זמן מידי יום באופן קבוע. יותר קל ליצור הרגלים 
חדשים אם יש לכם שגרה שאתם לא מתפשרים עליה. מצאו מקום נוח 
לשבת בו, נטול הסחות דעת, והתחילו להתרכז בנשימות. זה יעזור לכם 

לרחף אל המקום הָׁשֵלו הזה.

״השליכו את הזבל״
אם אתם מרגישים קצת מדוכאים לאחר העבודה, אימוץ הרגלי אכילה 
גרועים הוא הדבר הרע ביותר שאתם יכולים לעשות. הג'אנק-פוד הזה 

רק יגרום לכם להרגיש מדוכאים יותר.  
אתם מרגישים קצת בחרדה בי-פולן יתן לכם את זריקת האנרגיה 

שאתם צריכים עם הביופלבנואידים ותרכובות נוגדי החמצון שידחפו 
אתכם קדימה. בנוסף, אתם צריכים במצבי דכדוך לחגוג על מאכלים 

שיש בהם הרבה ויטמין B. עובדתית, אם אתם מרגישים עצבניים 
או אדישים, יכול מאוד להיות שיש לכם חוסר בויטמין הזה. דגנים, 

 B שעועית, אפונה, אגוזים, ביצים ומוצרי חלב הם כולם מקור לויטמין
ושילוב מאכלים אלה במזון שלכם יכול להיות בדיוק מה שאתם צריכים 

כדי לרומם את רוחכם. למבוגרים רבים יש מחסור בויטמין B, במיוחד 
לטבעונים וצמחונים, מה שהופך את פוראור B12 פלוס לתחליף נפלא 

שיכול להשלים פערים תזונתיים. 

פנו זמן לשנת לילה טובה
זה מדהים כמה בעיות יכולות להיראות גדולות כשאתם עייפים. לילה 
של שינה איכותית יכול ממש לרענן את המחשבה שלכם ולעזור לכם 

לאמץ נקודת מבט חדשה על המצב. אם אתם נאבקים כדי לקבל זמן 
שינה הגון, חשבו על שגרת השינה שלכם כדי לבדוק אם אתם יכולים 

לעשות שינויים כלשהם. אם אתם מאמצים שגרת שינה שהופכת 
להרגל, המוח שלכם ילמד שהגיע הזמן להוריד הילוך ולהירדם, וזה 

אומר שתתחילו לפהק עוד לפני שכיביתם את מנורת הלילה. 
יחד עם זאת, אתם צריכים להפסיק לאכול מזונות עתירי סוכר, להימנע 

מאימונים מפרכים וזמן מסך  הרבה לפני כן ולהחליף את כל אלה 
באופציות פעילות מרגיעות יותר כמו אמבטיה חמימה וקריאה. 

מזון מלכות יקל על מחשבותיכם המתרוצצות ויפנה עבורכם דרך אל 
פינתכם הרגועה. 

אנו מקווים שהטיפים שהבאנו יעזרו לכם לחזק את מרחב הנוחות שלאחר 
העבודה ולהפוך אותו לנעים יותר. מצב חיובי יכול לעזור לכם להישאר 

חזקים, לשמר ולהשיג את מה שאתם רוצים בחיים. אל תתנו לעבודה או 
לכל דבר אחר להוות מכשול.

Forever | מגזין מאי 2019
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שלאחר
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תחליב פילינג לגוון פנים אחיד ולמרקם חלק
גופכם זקוק מדי פעם לעזרה בהשלת תאי עור מתים ושאריות. עור ישן 

עלול להיראות קשקשי, עייף וקודר. 
תחליב הפילינג של Forever יעזור לעורכם להיראות בוהק יותר, בעל 
גוון אחיד ומרקם חלק על ידי הסרת תאי עור ישנים מבלי להשפיע על 

העור הרך והחדש יותר שמתחתיו.
במקום להשתמש בכימיקלים ובתכשירים נוקשים, תכשיר הפילינג 

המרגיע לפנים משתמש בכמה מרכיבים טבעיים שונים בעלי פעולות 
ייחודיות כדי להעניק לעורכם חווית ניקוי מלאה: 

 � זרעי חוחובה, שנאספו בטבע, מתגלגלים בעדינות על פני עורכם כדי 
להסיר שאריות. 

� אבקת במבוק ממקורות ברי-קיימא מסירה תאי עור מתים.  גרגרי 
הבמבוק הם גדולים ולכן אינם שורטים את משטח העור.

� תמציות כגון ברומליין, פפאין ושמן לימון אתרי הם חומרי חיזוק 
טבעיים. פפאין, המופק מפפאיה, עוזר להצעיר את העור והוא מקור 

עשיר לוויטמינים C ,A ו-E ולחומצה פנטוטנית. שמן לימון אתרי מעניק 
לחות לעור המחודש.

לרכיבים אלה, הנמרחים על העור, מצורפים גם נוגדי חמצון כמו 
תמצית מיץ ענבים כדי ליצור את חוויית הפילינג האפקטיבית ביותר 
שהיא גם עדינה כדי לגלות עור רך ועשיר בלחות. בנוסף, עור שעבר 

פילינג מסוגל לספוג טוב יותר מרכיבים חשובים של כל מריחה 
שתתבצע עליו לאחר מכן ובכך לעזור לכם למצות את המירב משגרת 

.Forever טיפוח העור שלכם עם מוצרי

559 60 מ"ל

#targetedskincare

טיפוח עורממוקד

 פילינג עדין 
לעור רך כמשי

תמציות אנזימטיות 
מצפות את העור

מחליק את העור
ומאחד את הגוון שלו

 באישור המועצה
הבינ״ל למדעי האלו

®

 בשום שלב לא בוצעו
ניסויים על בע״ח



ג'ל למראה זוהר מסדרת סוניה

ג'ל לחות מרגיע מסדרת סוניה

טיפוח   עור יומיומי

מבהיר את מראה העור הכללי

מפחית את הופעת הנקבוביות

מעניק לעורך גוון אחיד

יש ברק שנובע באופן טבעי מעור צעיר יותר, זוַהר שנדמה שהולך ומתעמעם ככל שמתבגרים. 
אבל עכשיו, ג׳ל למראה זוהר יכול לעזור להשיב לעורכם את הבוהק הטבעי שלו. פפטידים 

עטופים בתוך הג'ל הנספג במהירות עוזרים להעביר לעורכם את הטכנולוגיה החדשנית ביותר. 
תערובת ייחודית של אצות ירוקות וחומות, שידוע שעוזרות להשוות גווני עור ולרכך כתמי גיל, 

שולבה עם ליפוזומים ותמצית פרח התלתן האדום כדי להפחית את נראות הנקבוביות הגדולות. 
ג׳ל למראה זוהר לא דומה לשום דבר שקיים בשוק הודות לתערובת צמחים אסייתיים הידועים 

ביכולתם לאחד ולהבהיר את גוון העור הכללי ולהשאיר את העור רך, חלק וקורן.

606 28.3 מ"ל
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עםבמיטבךלהיראות

 בשום שלב לא בוצעו
ניסויים על בע״ח



ג'ל לחות מרגיע מסדרת סוניה

שני המוצרים המוצגים 
כאן הם חלק מקו המוצרים המתקדם 

מדעית מסדרת סוניה. מוצרי טיפוח עור 
הפועלים בסינרגיה, תוך שימוש במיבנה מיוחד 

של הובלת ג'ל שנושא את האלו ורה יחד עם הלחות 
והרכיבים הבוטאניים ישירות אל העור שלכם.

באישור המועצה הבינלאומית למדעי האלו

ג׳ל לחות מרגיע נראה כמו תחליב, אבל נוסחה מבוססת ג'ל זו נמסה אל תוך העור שלכם. 
כשהוא עשיר במרכיבים בוטאניים ורכיבים פעילים ושופעים, התחליב-ג'ל הזה מתפרק עד שהוא 

נספג לחלוטין ומותיר שכבה עדינה של לחות.
ג׳ל לחות מרגיע הוא למעשה נושא לחות אל תוך עורכם מבלי להשאיר שאריות וסימנים, כדי 

לעזור לעור שלכם להיראות ולהרגיש שופע ברכיבים טבעיים. תמציות ושמנים צמחיים  הכוללות 
תמצית תפוחים, תמצית רימונים, תמצית תאנים, תמצית תות-עץ, תמצית גינקו בילובה, אסטרי 

חוחובה ושמן זית עוזרים לעור להישאר לח וגמיש. בטא-גלוקן המופק מפטריות הוסף כדי 
להרגיע ולהחליק את גוון העור. הוספנו גם רכיבי אנטי אייג'ינג כמו חומצה לינולאית וקולגן שעבר 

הידרוליזה, חומר שפותח מדעית במטרה לחדור אל העור ולהגיע למקומות שהכי זקוקים לו. 
כדי לסיים את הנוסחה, הטמענו בה שמן קליפות תפוזים ומנדרינות, קמומיל רומאי, שמן גרניום 

ושמן פרי הברגמוט כדי להשאיר את העור בתחושת רעננות.

608 59 מ"ל
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במיטבךלהיראות

משפר את מראה העור

חומרי לחות שחודרים לעור

 קולגן מפותח מדעית 
לתמיכה בעור

 מרגיע את העור
ומאזן את הגוון שלו

®
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החזון הויזואלי שלי
העלייה הפעם בדרגה התחילה עם כתיבה מחודשת של החזון שלי 

לקראת ראש השנה. הפעם החלטתי לא לוותר לעצמי ולהכין גם לוח 
חזון ויזואלי. אחת התמונות היא תמונה שהכנתי של זוג עולה לבמה 

לקבל דרגת מנהל בכיר, רק החלפתי את הפנים בתמונה לפנים שלי 
ושל בעלי. לא עבר זמן רב והתמונה אכן התגשמה במציאות! 

אני ממליצה לכולכם לכתוב חזון, ולמי שכתב והגשים את חלקו או את 
רובו, לכתוב חזון חדש, וגם להכין לוח חזון בו רואים את הדברים אותם 

אתם רוצים להגשים באופן ויזואלי - כי זה עובד!

תפישת המציאות
חשוב להבין שהמציאות היא רק 20%-10% משביעות הרצון שלנו! 

90%-80% משביעות הרצון שלנו נובעת מאיך אנו תופשים את 
המציאות. יש לנו בחירה, בחירה יום יומית, האם לראות את מה 

שאין לנו או את מה שיש לנו. האם לשמוח ב״יש״ או להתבאס 
מה״אין״. הבחירה בשמחה, באושר ובשביעות הרצון הינה בחירה 

שמייצרת עבורינו עוד שמחה, עוד אושר ומתוך כך גם הצלחה!

הדהוד תדרים
שמחה היא תדר גבוה. כשאנו מהדהדים תדר גבוה לסביבה זה מושך 

אנשים אלינו, וגורם להם לרצות בקרבתינו, ואילו הדהוד תדר נמוך וכבד 
של דאגה, פחד או כעס גורם לאנשים להתרחק מאיתנו.

ובסופו של יום, מה אנו רוצים בעסק שלנו? אנחנו רוצים לדבר עם 
אנשים על המוצרים שלנו ועל ההזדמנות העסקית הנפלאה שאנו 

מציעים, ולשם כך אנו זקוקים למפגש עם אנשים, לקשר עם אנשים. 
אנחנו רוצים שאנשים ירצו את קרבתינו, ירצו לדבר איתנו ירצו לפגוש 
אותנו וירצו לעבוד איתנו. כל זה יקרה כאשר אנו נחוש אושר, שמחה 

ושביעות רצון, תחושות שגם יוקרנו החוצה מאיתנו!
אני מזמינה אתכם להסתכל יום יום, בכל רגע נתון על הדברים 

הנפלאים שכבר קיימים בחיים שלכם ובעסק שלכם, ולהודות עליהם. 
אני גם ממליצה לכם למצוא לעצמכם זמן קבוע ביום )בבוקר לפני 

שאתם קמים ו/או בלילה לפני השינה( ולהודות על הדברים הטובים 
שיש לכם בעסק ובחיים שלכם בכלל. 

ההודייה היא גם דרך נהדרת להוציא את עצמנו ממקום נמוך. אם 
נעצור ונודה על מה שיש לנו, התדר יעלה ואיתו מצב הרוח שלנו.

אני מבטיחה לכם שכשתעשו כך הדברים הטובים שיש לכם להודות 
עליהם יתרבו עוד ועוד!

אני רוצה להודות כאן לקבוצה הנפלאה של אנשים שהולכת עימי 
את הדרך ובראשם למלכה רונן שותפתי האהובה! תודה למשווקים  

שעם השנים הפכו לחלק בלתי נפרד מהמשפחה שלי. אוהבת אתכם 
ומעריכה את העשייה שלכם, ומאחלת לכם לחלום ולהגשים בשמחה!

בגיליון זה אנו בוחנים את השאלה של אושר והצלחה ומה קודם למה. חשבתי שיש 
כאן הזדמנות לספר לכם איך אני יוצרת את האושר וההצלחה שלי בפשטות, ביום יום. 
הבסיס הוא בהבנה ששמחה, אושר ושביעות הרצון הם מרכיבים שמובילים בסופו של 
ענת הירש, מנהלת בכירה חדשה דבר להצלחה שלנו!  



החלטתי שאני רוצה להתקדם ומהר, ועל 
מנת לעשות זאת עליי לחשוב בגדול ומחוץ 

לקופסה, ואכן, בתוך חמישה חודשים 
מיום ההצטרפות לחברה, טיפסתי לדרגת 

מנהלת. זהו סיפור ההצלחה שלי!

מרינה גמליאל, מנהלת חדשה
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אני מאושרת  מההחלטה שלי להצטרף ל-Forever. זה קרה לאחר 
שנים בהן עסקתי במשרות בכירות, בעריכת  דין ובניהול קניונים. 

שינוי של  תחום תעסוקה אינו עניין של מה בכך, והדבר הצריך 
החלטיות ונחישות.

כשהחונכת המדהימה שלי, אביגיל אדלר, הציעה לי להצטרף לחברה, 
הבנתי  שתהיה לי אפשרות להתפרנס מהבית, להיות שותפה בגידול 

ילדיי, להיות בוס לעצמי ולחיות ללא הלחץ שהתלווה לכל העבר 
התעסוקתי שלי. השילוב של כל אלו עזרו לי להחליט לשנות כיוון בחיים.  

במהלך המצגת העסקית עלו לי רעיונות גדולים רבים. כתבתי אותם 
במחברת: לעשות מפגשים רבי משתתפים כדי לצרף אנשים לקבוצה 

שלי, להיפגש עם בעלי מכוני כושר, קוסמטיקאיות, פדיקוריסטיות ועוד. 
כל רעיון שעלה, ניסיתי למנף, ומיד עם ההצטרפות התחלתי ליישם 

רעיונות אלה.
הבנתי שכדי להתקדם מהר אני צריכה לחשוב בגדול ומחוץ לקופסה, 

 Forever -ולפעול במרץ, ואכן, בתוך חודשיים מיום ההצטרפות ל
עליתי לדרגת ראש צוות. חודשיים לאחר מכן עליתי לדרגת ראש 

צוות בכיר, וכעבור חודש נוסף, כלומר סה"כ חמישה חודשים מיום 
ההצטרפות לחברה, עליתי לדרגת מנהלת. העלייה המהירה שלי 

בדרגות נבעה מכך שכל משימה שקיבלתי מהחונכת - הכפלתי פי 
שתיים או שלוש. לדוגמה: אם צריך לעשות לפחות שלושה חוגי בית 

בחודש הראשון - אז עשיתי שלושה חוגי בית בשבוע.
הגעתי לכל האימונים וההשתלמויות, גם אם הייתי בחופשה במלון 

עם בעלי. כל אימון תורם באופן משמעותי בידע ובאנרגיות של עשייה 
שמקבלים בו. לא עצרתי לרגע, אפילו מהחופשה במלון עשיתי שיחות 

צירוף, מצגות טלפוניות ואפילו ערכתי פגישות צירוף בלובי.
במקביל, טיפחתי את הצוות שלי, בניתי לכל אחד תוכנית עבודה אישית 
המותאמת לשעות הפנויות, ועזרתי בקשיים שעמדו בפני הצוות, בליווי 

אישי ויומיומי.

בחודשיים הראשונים בעלי הטיל ספק בהחלטתי - "את עורכת דין 
במקצועך וכבר שנים מנהלת קניונים, את מוכרת מוצרים עכשיו, 
מה הקשר?" הזמנתי אותו להצטרף אליי ל-Success Day )שגם 

עבורי זה היה הארוע הראשון(. מבחינתי זה היה היום שבו הוא הכיר 
את החברה והבין את אפשרויות הצמיחה וההתקדמות המהירה 

שניתן להגיע אליה, ומהיכרותו אותי הבין שאני מסוגלת להגיע גבוה 
בזמן קצר. דבר זה הפך אותו לתומך נלהב, והוא אף נרתם והחל 

לעזור לי באופן פעיל. 
אני מאושרת מאי התלות שלי בשעות עבודה קבועות, שמחה 

לקבל את פני ילדיי עם ארוחה חמה בצוהריים, לעזור להם להתכונן 
למבחנים, לקחת אותם לחוגים, ובעיקר להיות קשובה אליהם 

ולשמוע איך עבר עליהם היום, והכל יחד עם עבודה מתגמלת, שאני 
נהנית מהעיסוק בה. 

אני מאושרת ביכולתי לעזור לבריאות בני משפחתי ולבריאותם של 
אנשים רבים, בעצם השימוש במוצרים, ובמקביל מתפרנסת בצורה 

מכובדת שמשפרת את מצבה הכלכלי של משפחתי. 
ובמישור השני, אני מאושרת לעזור לאנשים שמצטרפים לצוות שלי 

לשפר את מצבם הכלכלי,  ליהנות ולשמוח בהצלחתם. 
בימים בהם אני חשה קושי או אי הצלחה מסוימת, ולכולנו יש 

ימים כאלה, אני מזכירה לעצמי למה הצטרפתי ל-Forever , ומה 
המטרה והיעד הבא אליו אני שואפת. אם היה לי יום לא מוצלח,  

אני לא נותנת לזה להשפיע על היום הבא. אני "מוחקת" את היום 
וממשיכה ליום חדש. 

בכל יום אני מסתכלת בדף המטרות שכתבתי לי מול העיניים ועל 
היעדים שהצבתי לעצמי, כשברור לי שנחישות והתמדה הן הדרך 

להצלחה. ביום שקשה אני ממשיכה בעשייה, שמכניסה בי אדרנלין 
ומחזירה לי את ההתלהבות, ואלה נוטעים בי כוחות להמשיך הלאה, 

למען הצוות שלי, למעני, ולמען בני משפחתי. 

אני מאושרת ביכולתי לעזור לבריאות בני 
משפחתי ולבריאותם של אנשים רבים...

ובמישור השני, אני מאושרת לעזור לאנשים 
שמצטרפים לצוות שלי לשפר את מצבם 

הכלכלי
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      רות ואליאב בקר, ראשי צוות חדשים
אנו מתרגשים מעליית הדרגה, בה אנו 
 ,Forever-רואים השגת יעד ראשון ב

ומאמינים שנכבוש יעדים נוספים בחברה. 
כולנו ודאי יודעים שכדי להתקדם 

ב-Forever צריך דרך, והדרך צריכה 
להיות מאוד ברורה, פשוטה ועקבית. אנו 
מאמינים בהצבת מטרות ברורות ויעדים 
גדולים לטווח הרחוק, שאותם נפרוט למטרות לטווח הכי קרוב שאפשר, 
עד לרמה היומיומית, כך שבעצם אנו יודעים מהם המשימות שלנו בכל 

יום ויום וממוקדים בכך. וכאשר הפעולות הקטנות היומיומיות נעשות 
ומתבצעות באופן ממוקד, שיטתי ועקבי, הן בסופו של דבר הופכות 

לחלום אחד גדול שמתגשם.
אנחנו בדרך לדרגה הבאה, וישנם המון מכשולים וירידות בעסק, 

וכתוצאה מכך גם במצב הרוח. החוכמה היא לא לכבות את האש, לא 
להפסיק לעבוד, ולא להישאב לשליליות, אלא לחשוב בצורה חיובית 

ולהבין שכל מכשול בדרך, בסופו של דבר, מקדם אותנו לעבר המטרה, 
גם אם אנחנו לא רואים זאת באופן מיידי. 

וכמו שתמיד אנחנו אומרים: "לעולם אל תפסיקו לחלום, ולחלום 
בגדול, כי ב-Forever חלומות מתגשמים"

רמה 1 
אווה וד"ר יוסף שבתאי

מימונה עאסי

רמה 2 
תמה קופמן

רמה 2

רמה 1

יסכה ומשה סדובסקי
אורה טובי

נחמה מאיר

סוזן כואג'ה
אפרת ויצמן

שירה מושקוביץ
עאסי מימונה

הזוכים הגדולים
אתגר מנהיגות 2019
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אפריל
נחמה מאיר
זמירה מרון

תמה קופמן
אילת מאיר

יסכה ומשה סדובסקי
אווה וד"ר יוסף שבתאי

רוברט יונג
הודיה פיין

אילת מירון
איריס שביט

אפריל
אילת מאיר
נחמה מאיר

אורה טובי
אורטל בן זכריה

אפרת ויצמן
טליה נאה

תמה קןפמן
סוזן כואג'ה
ענת הירש
תמר סלע

דבורי שנטג
יסמין מחמד אלמעאבדה

Aya Ali
אורנית אלטשולר

גרס בוסקילה
חנה שראל

יעל היימן ברמן
יהודית לאנדא

בתיה נחמני
נטע קליר

עידן לוי
נורית לירז

4CC אתגר

דועאא נופל
גילי אחיטוב

אמונה הימלפרב
יוכבד הורוביץ
חני קול פריד

גינת טביבי
פראדי רוזנברג

עינב שליט
סמדר שושן

Anas Weshahia
Yanaz Weshahia

טובי פרידמן

4CC בשלושה חודשים 
ברציפות בפעם הראשונה

לילך גוב
טליה נאה

ליטל סעדה
יפה שוורץ
Enas Zaid

אביגיל וונדימגן

ראש צוות
FBO שם

רבקי דוידוביץ
לילך גוב

יהודית לאנדא
עידן לוי

דועאא נופל
רבקה פיזם

עדי רז
אמנה אבו רקייק

יסמין מחמד אלמעאבדה
אורנית אלטשולר

אהליאב בקר
גרס בוסקילה

Yasmeen Hasayen
רחל הורביץ

נטע קליר
אפנאן כואג'ה

רואן אבו זאייד 
לבנת רפאלי
ליטל סעדה

תהילה סרוסי
Yazan Weshahia

חיה ווייספיש
Hadeel Al Brim

הודא אלגול
Farhat Shoaib

יוכבד הורוביץ
מוריה כהנא

Masry Maroof
סמדר שושן
גינת טביבי

ג'ייקוב שגיב
אביה יוחנן
חנה שראל
שרה קלאר

רינת בן יעקב
אורית ביטון

זלדה דריי
חסן חוסייני

פאדי קבלאן
אלישיב מאיר

שרה ריסקאי קסה
רות קאסה

פנינה קבלן
פראדי רוזנברג
רבקה אלנווקה

בתיה נחמני
רבקה גוטמן

חיה צויבל
ריקי פולק

Naim Ammar
אורה שחר

שושנה רוזנטל
Asmahan Salaymeh

תמר שילה
נורית לירז

Mona Shreem

שם החונך
חיה שלזינגר
אסנת הראל
רייזי הלפרט

עדי רז
מימונה עאסי

אנה שטרית
הדר אופן

רואן אבו זאייד 
אמנה אבו רקייק

אפרת ויצמן
עידן לוי

מרינה גמליאל
Enas Zaid

רבקי דוידוביץ
טליה נאה

סוזן כואג'ה
אסאלה אבו גרבוע 
אורזי ליטל ציפורה

רועה תור
מרים שפרן

Anas Weshahia
רחל הורביץ

Haned Abu Libdah
אסאלה אבו גרבוע 

Masry Maroof
שרה שילוני

תמר סלע
Hadeel Al Brim

אורה טובי
אילת מאיר
מלכה רונן

הודיה פרידמן
תמר שילה

חיה וויספיש
טליה נאה

נחמה מאיר
שפרה גרוזמן
מימונה עאסי
רינת בן יעקב

אילת מאיר
רות קאסה

תמר מאיוסט
אודליה בן פנחס

חיה ליפשיץ
פנינה קבלן

אפרת ויצמן
רחל ליכטער

קרן כהן
אפרת ויצמן

Nimat A.M.Alijla
אורה טובי

נחמה מאיר
Mervat Dar Aiat

אילת מירון
זמירה מרון

Duaa Al Kareem Salfity

רייזי הלפרט
טליה נאה

נתנאל נחום זוהר
אורטל בן זכריה

FBO שם החונךשם
ראש צוות בכיר

Tarteel Alhaimony
זיסל סגלשטיין

נתנאל נחום זוהר
כיפאיה אבו גזר
אורטל בן זכריה

Anas Weshahia
מרינה גמליאל
הודיה פרידמן

Haned Abu Libdah
מלכה הבר

ענת הירש
איילת מירון

מימונה עאסי

נחמה מאיר

Walaa S Abuhusain
ימינה ליבשיץ

נחמה מאיר
מימונה עאסי

תמה קופמן
סוזן כואג'ה

אביגיל אדלר
רותי שטטנר

Mervat Dar Aiat
יפה שוורץ

אמנון ראובני
תמה קופמן

אווה וד"ר יוסף שבתאי

זמירה מרון

FBO שם

FBO שם

FBO שם

שם החונך

שם החונך

שם החונך

מנהל

מנהל בכיר

מנהל נוסק



 FBO 22 | להיות 

סמינר מוצרים
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ביומניםסמנו
26/6/2019

השקת מוצרי טיפוח חדשים
יום רביעי | התכנסות ב-16:30 במשרדי החברה

תחזית פעילות

חמישירביעישלישישניראשון

אי
מ

וני
י

12 ז׳

19 י״ד

26 כ״א

2 יוני כ״ח

9 ו׳

16 י״ג

23 כ׳

13 ח׳

20 ט״ו

27 כ״ב

3 כ״ט

10 ז׳

17 י״ד

24 כ״א

14 ט׳

21 ט״ז

28 כ״ג

4 א׳ סיוון

11 ח׳

18 ט״ו

25 כ״ב

16 י״א

23 י״ח

30 כ״ה

6 ג׳

13 י׳

20 י״ז

27 כ״ד

15 י׳

22 י״ז

29 כ״ד

5 ב׳

12 ט׳

19 ט״ז

26 כ״ג

 19:00
השתלמות 

בסיסית לחדשים 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 19:00
השתלמות 

בסיסית לחדשים 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 10:00
מפגש

למנהלים 

 10:00
אימון למנהלים 

עם אדמונד ולוני רמוס, 
מנהלי יהלום**

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 20:30
הדרכת מוצרים 

וובינר

 9:30 
השתלמות: 

הדרך לראש צוות *
אודי ראב"ד – מנכ"ל

* השתלמות ״הדרך לראש צוות״-  למשווקים בכירים ומעלה יש להצטייד בחוברת ״הצעד הראשון למנהל״
** אימון למנהלים עם אדמונד ולוני רמוס, מנהלי יהלום באולמי הדר דימול. פנו למשרדים לרכישת כרטיסים. 

מאי - יוני 2019

ספירת מלאי: 
משרדי החברה 
יפתחו ב-12:00

אולמי הדר דימול ר"ג

התכנסות ב-10:00

SUCCESS
DAY

16:30
סמינר
מוצרים

ל״ג בעומר

שבועות

חג שמח

חג שמח

 20:30
מצגת עסקית 

וובינר

 20:30
מצגת עסקית 

וובינר

 20:30
מצגת עסקית 

וובינר

זמירה מרון
נחמה מאיר

מימונה עאסי

אילת מאיר
אפרת ויצמן
אורה טובי
סוזן כואג'ה

Senior Eagle Manager

Eagle Manager

להמריא
עם הנשרים 



ביומניםסמנו

תחזית פעילות

חמישירביעישלישישניראשון

אי
מ

וני
י

12 ז׳

19 י״ד

26 כ״א

2 יוני כ״ח

9 ו׳

16 י״ג

23 כ׳

13 ח׳

20 ט״ו

27 כ״ב

3 כ״ט

10 ז׳

17 י״ד

24 כ״א

14 ט׳

21 ט״ז

28 כ״ג

4 א׳ סיוון

11 ח׳

18 ט״ו

25 כ״ב

16 י״א

23 י״ח

30 כ״ה

6 ג׳

13 י׳

20 י״ז

27 כ״ד

15 י׳

22 י״ז

29 כ״ד

5 ב׳

12 ט׳

19 ט״ז

26 כ״ג

 19:00
השתלמות 

בסיסית לחדשים 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 19:00
השתלמות 

בסיסית לחדשים 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 10:00
מפגש

למנהלים 

 10:00
אימון למנהלים 

עם אדמונד ולוני רמוס, 
מנהלי יהלום**

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 20:30
הדרכת מוצרים 

וובינר

 9:30 
השתלמות: 

הדרך לראש צוות *
אודי ראב"ד – מנכ"ל

* השתלמות ״הדרך לראש צוות״-  למשווקים בכירים ומעלה יש להצטייד בחוברת ״הצעד הראשון למנהל״
** אימון למנהלים עם אדמונד ולוני רמוס, מנהלי יהלום באולמי הדר דימול. פנו למשרדים לרכישת כרטיסים. 

מאי - יוני 2019

ספירת מלאי: 
משרדי החברה 
יפתחו ב-12:00

אולמי הדר דימול ר"ג

התכנסות ב-10:00

SUCCESS
DAY

16:30
סמינר
מוצרים

ל״ג בעומר

שבועות

חג שמח

חג שמח

 20:30
מצגת עסקית 

וובינר

 20:30
מצגת עסקית 

וובינר

 20:30
מצגת עסקית 

וובינר
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האהבה שלך למוצרים של Forever יכולה להפוך 
להזדמנות עסקית, שתיקח אותך מסביב לעולם. 
ההזדמנות ש-Forever מציעה תשנה את החיים 
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ולהרגיש טוב יותר. 

העסקזה
Foreverשלך

FBO:

שינוי בחיים דורש החלטה ונחישות, האם הגיע הזמן שלך לשינוי?

ב:
צו

עי

.c
o.

il

תחנת עיצוב
.co.il




