
Nerozhodujte
 se.

NEUVĚŘITELNĚ OPRAVDOVÉ PŘÍBĚHY 
O VNITŘNÍ SÍLE A ODHODLÁNÍ, 
KTERÉ VÁS BUDOU V ROCE 2019 
INSPIROVAT K VELKÝM VĚCEM

Plus...
ZDRAVÉ, RÝCHLE A CHUTNÉ JEDLÁ 
Z 5 SUROVÍN 

AKO MÔŽETE DOSIAHNUŤ S PRODUKTMI 
FOREVER F.I.T.™ SVOJE CIELE SÚVISIACE 
SO ZDRAVÍM A KONDÍCIOU
AKO NÁJSŤ OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI 
MIMO KANCELÁRIE 
AKO SI V NOVOM ROKU NASTAVIŤ 
MYSEĽ NA ÚSPECH 

Buďte rozhod
ní

Číslo



V ROKU 2018 SME OŽIVILI 
GÉLOVÉ NÁPOJE Z ALOE 
VERA OD SPOLOČNOSTI 
FOREVER. 
ČISTÁ, SVIEŽA DUŽINA 
Z LISTU ALOE VERA 
V BALENÍ VYROBENOM ZO 
100 % RECYKLOVATEĽNÝCH 
MATERIÁLOV. ŠESŤ 
OCHRANNÝCH ÚROVNÍ 
ZNAMENÁ DLHOTRVAJÚCU 
SVIEŽOSŤ BEZ PRIDANÝCH 
KONZERVAČNÝCH LÁTOK.
Forever Aloe Vera Gel™ | sku 715
Forever Aloe Berry Nectar™ | sku 734
Forever Aloe Peaches™ | sku 777

99,7%  
ČISTÉ ALOE
100%  
OSVIEŽUJÚCE

Spoločnosť Forever je členom Direct Selling Association (DSA)Ak si chcete zakúpiť zobrazené produkty, obráťte sa na svojho Forever Business Ownera.

z aloe  veraGélové nápoj
e 

od Forever
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DO ROKU 2019 VYRAZTE 
S ODVAHOU A VÍZIOU. 
Buďte rozhodní. Táto téma sa bude 
opakovať na viacerých stranách tohto 
časopisu a dúfame, že bude formovať aj 
vaše vyhliadky v roku 2019.

Spolu sme pracovali, riskovali a urobili odvážne 
kroky tvárou v tvár neznámemu preto, aby sme 
zo spoločnosti Forever urobili to, čím je dnes. 
Práve k tomu nás vždy nabádal náš zakladateľ 
a môj otec Rex Maughan. Buďte dobrodružní 
a odvážni. Teraz, keď vstupujeme do ďalšieho 
úžasného roka, rozmýšľam o odvahe potrebnej 
na to, aby sme boli rozhodní, aj keď to 
znamená prekročiť vlastné hranice.

Nový vzhľad gélu Forever Aloe Vera Gel™ je 
toho skvelým príkladom. Keď sme sa 
v spoločnosti Forever rozhodli vynoviť balenie 
nášho hlavného produktu, vedeli sme, že 
to bude veľká zmena oproti baleniu, ktoré 
sme používali celé desaťročia. Takisto 
sme si uvedomovali, že niektorých našich 
najvernejších zákazníkov a Forever Business 
Ownerov môže táto zmena zneistiť.

Všetci, ktorí boli zapojení do tohto projektu, 
však vedeli, že tento dobrodružný krok je 
správny pre taký dôležitý produkt. Umožnilo 

nám to pridať viac ochranných vrstiev, 
vyrábať gél Aloe Vera Gel™ asepticky bez 
konzervačných látok a dramaticky zvýšiť 
vstrebávanie živín. Tento smelý a moderný 
vzhľad a 100 % recyklovateľný materiál 
pomohli pritiahnuť pozornosť nových 
zákazníkov, posilniť našu značku a propagovať 
nás ako inovatívnu a do budúcnosti hľadiacu 
spoločnosť. 

V roku 2018 však nerobili odvážne kroky len tí 
z nás, ktorí pracujú v kanceláriách. Zákazníci 
spoločnosti Forever na celom svete robili 
odvážne kroky vpred a skúmali možnosti, ktoré 
ponúka značka Forever tým, že sa stali Forever 
Business Ownermi a rozhodli sa zmeniť svoj 
život s produktmi spoločnosti Forever. 

Ak sa stále neviete rozhodnúť, či chcete 
preskúmať nové možnosti, rád by som vás 
povzbudil, aby ste v roku 2019 urobili odvážny 
krok. Postavte sa tvárou v tvár neznámemu 
a s odvahou sa chopte nového dobrodružstva. 
V každom z nás je orol, ktorý je odhodlaný 
vzlietnuť do nových výšav. Je toto rok, keď 
roztiahnete krídla a vzlietnete?

Stále sa usmievajte.

Gregg Maughan  
Prezident spoločnosti Forever Living Products

buďte rozho
dníV roku 2019 
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VÝZKUM UKAZUJE, 
ŽE LIDÉ, KTEŘÍ 
SLEDUJÍ SVÉ POKROKY 
PŘI CVIČENÍ, JSOU 
MNOHEM ÚSPĚŠNĚJŠÍ 
V DOSAHOVÁNÍ SVÝCH 
CÍLŮ.
Aplikace Forever F.I.T.™ byla vyvinuta právě 
k tomuto účelu, ale umí toho i mnohem 
více. Tato intuitivní aplikace zahrnuje také 
bezproblémovou integraci s CLEAN 9, F15™  
a Vital5™, aby mohla být vaším spolehlivým 
společníkem na každém kroku vaší F.I.T.™ 
cesty.

Forever je členem Direct Selling Association (DSA)Pokud chcete provést objednávku, kontaktujte prosím Forever Business Ownera.

+ ZDARMA ke stažení v Google Play či App Store
+ Sleduj své pokroky 

+ Získej snadný přístup k rozpisu výživových doplňků 
+ Využij přístupu k mnoha speciálním F.I.T.™ receptům 

+ Najdi vedené cvičební sestavy 
+ Soutěž s přáteli  
+ Získej odměny

+ Zvyš své šance na úspěch

Zopakuj.
Sleduj.
Uspěj.



Vítáme vás 
u nejnovějšího 
vydání Aloe Life 
V tomto čísle objevíme, co znamená být 
odhodlaný tváří v tvář výzvám, které se 
zdají být nepřekonatelné. Doufáme, že se 
inspirujete a objevíte vlastní potenciál 
a zvládnete toho mnohem více, než jste 
vůbec považovali za možné. Toto číslo je 
navíc plné úžasných receptů, které výborně 
chutnají, jsou jednoduché na přípravu 
a sestavené tak, aby vám pomohly 
dosáhnout vašich fitness cílů. Doufáme, 
že s pomocí tohoto čísla bude rok 2019 
nejlepším rokem vašeho života!

BUĎTE ZDRAVÍ VĎAKA JEDLU 
Z PIATICH INGREDIENCIÍ 
Pochutnajte si na týchto 
zdravých, vynikajúcich 
jedlách, ktoré poslúžia ako 
doplnok vášho aktívneho 
životného štýlu.

BUĎTE NAD VECOU: AKO MÔŽE 
UPREDNOSTNENIE VÁŠHO 
ŠŤASTIA ZVÝŠIŤ VAŠE ŠANCE 
NA ÚSPECH
Objavte skutočnú pravdu 
o súvislosti medzi úspechom 
a šťastím.

ŽIVOT PO PRÁCI
Navraťte do svého života 
rovnováhu mezi životem 
a prací, abyste se cítili lépe, 
vypadali lépe a také lépe spali.

POKOŘTE SVÉ FITNESS CÍLE 
S FOREVER F.I.T.™

Získejte výsledky, které uvidíte 
i pocítíte, a to za pouhých 
devět dní. 

PRESTAŇTE SA ROZHODOVAŤ. 
BUĎTE ROZHODNÍ 
Pravdivé príbehy ľudí, ktorí 
v sebe našli silu a dokázali 
úžasné veci. 

ZAČNITE MYSLIEŤ INAK
Ďalší veľký krok vašej kariéry 
by mohol vzniknúť inde než 
vo vašej kancelárii.

DO ROKU 2019 VYRAZTE 
S VÍZIOU A ODVAHOU
Prezident Forever, Gregg 
Maughan, má pre vás 
špeciálnu správu o tom, ako 
je dôležité byť rozhodný. 

SHAKE SEZÓNY
Chutné a jednoduché recepty 
na koktaily, ktoré vám pomôžu 
vrátiť sa späť k zdravému 
životnému štýlu. 

FOREVER A VY
Odpovíme na vaše dotazy 
a nabídneme užitečné rady.

uvnitř?

18 06 03

23
31 14

28

39 42

Zdravie Životní styl Objavujte

Co najdete
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fitnessPokořte své 

Základem F.I.T.™ je jednoduchý tréninkový plán 
spolu s výživovými doplňky a výživou na bázi aloe 
vera pro zajištění dostatku energie a motivace. 
Použití F.I.T.™ aplikace vám umožní sledovat váš 
pokrok, vaše výhry i váš plán výživových doplňků 
a být v kontaktu s dalšími lidmi, kteří se rovněž 
zapojili do programu F.I.T.™. Pojďme se podívat 
na způsoby, jakými můžete s touto inovativní 
sestavou dosáhnout svých cílů a posunout se 
ještě dále.

STÁHNĚTE SI FIT APLIKACI! 
Výzkumy ukazují, že lidé, kteří sledují svůj 
pokrok, mají mnohem větší šanci dosáhnout 
svých cílů. A proto jsme vyvinuli F.I.T.™ 
aplikaci. Je to váš jednoduše ovladatelný 
společník na vaší F.I.T.™ cestě. 

•  Mějte neustálý přehled o svém plánu 
výživových doplňků

• Sledujte příjem vody 
• Sledujte příjem kalorií 
• Sledujte své pokroky
• Získejte odměny

Vypadat a cítit se dobře je individuální cestou každého z nás, 
avšak jde to mnohem hůře, když se o to pokoušíme jen tak sami 
se sebou. Podpora a jasný plán mohou výrazně pomoci. F.I.T.™ 
program je navržen tak, aby vás podpořil, když začnete nabírat 
rychlost a sílu pro postup do další úrovně fyzické zdatnosti.

Životní styl
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cílePokořte své 

s pomocíFI T ™

Mějte v kapse sílu tohoto fitness programu, 
jež změní váš život, a zkombinujte tak zábavu, 
povinnosti a vaše pokroky. F.I.T.™ aplikace vám 
usnadní přístup k vašemu tréninkovému plánu, 
který tak budete mít vždy po ruce. 

Můžete si také prohlížet recepty, aktualizovat svůj 
příjem vody, kontrolovat výživové doplňky na daný 
den a získat odměny. Mezi velmi oblíbené funkce 
uživatelů Forever F.I.T. aplikace patří i možnost 
soutěžit se svými přáteli a rodinou. Porovnávejte 
své výsledky navzájem, posílejte zprávy pomocí 
chatovací funkce, pozvěte ostatní a sdílejte několik 
aktivních výzev najednou! 

Tato intuitivní aplikace je dostupná 
pro zařízení s operačními systémy 
Android a iOS. Bude tak pro vás velmi 
snadné zůstat v kondici a nepolevit 
ze svých cílů.

SOUTĚŽTE SE SVÝMI PŘÁTELI! 
Zapojte své přátele, vytvářejte výzvy a inspirujte 
se! S F.I.T.™ aplikací můžete vytvořit výzvu 
a pozvat své přátele, rodinu či kohokoliv jiného 
ke své fitness výzvě. Také můžete mít i více 
aktivních výzev najednou. Nic se nevyrovná 
malé přátelské soutěži, díky které budete stále 
motivováni a zaměřeni na cíl.

Skvělýtip!
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Nový rok je nejlepším časem pro 
restart a přípravu těla a mysli na 
novou cestu a výzvy, které vás na 
ní čekají. Program CLEAN 9 byl 
vytvořen právě pro tento účel. 

s C9™Restartujte se
 

Odborně sestavená kombinace Forever Aloe Vera Gelu™, 
výživových doplňků a náhradní stravy je přesně to, co vaše 
tělo potřebuje, aby začalo vypadat a cítit se lépe. Začnete 
vylučovat nahromaděné toxické látky, které vašemu tělu 
brání ve vstřebávání maximálního množství výživných látek 
z potravy. Nejen, že se začnete cítit lehčí a budete mít i více 
energie, ale také získáte schopnost kontrolovat svoji chuť 
k jídlu a posunete svoji fyzickou kondici do nových výšin.
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ZÍSKÁTE TAKÉ:

•  Forever Aloe Vera Gel™ | 2x litrový tetrapak
•  Forever Lite Ultra™ koktejlový mix | vanilka nebo čokoláda
•  Forever Garcinia Plus™ | 54 gelových kapslí
•  Forever Fiber™ | 9 balení 
 •  Forever Therm™ | 18 tablet
•  Svinovací metr

CO C9 OBSAHUJE?
CLEAN 9™ obsahuje podrobný 
a jednoduchý devítidenní program spolu 
s recepty, cvičením a užitečnými tipy

JMÉNO: SILVIA
ZEMĚ: MALAJSIE
PROGRAM: C9™

VÝSLEDKY: ZHUBLA 5 KILOGRAMŮ
O Silvii se dá říci, že se orientuje na výsledky. Tato 
žena, která je Forever Business Ownerkou a matkou 
dvou dětí, vytrvala v programu CLEAN 9 a zhubla 
5 kilogramů! Říká, že tajemství jejího úspěchu 
spočívalo v tom, že za podpory svých přátel poctivě 
dodržovala program a každý den si vyhradila 30-45 
minut na cvičení. Pokračovala s F15™ a shodila 
dalších 5 kilogramů, přičemž po celou dobu sdílela 
své výsledky na sociálních sítích. Silvia inspirovala 
ostatní, aby se přidali k výzvě C9™ a vytvořila kolem 
sebe skupinu lidí, kteří také pocítili, jaké to je, když 
získáte zpět svoji fyzickou kondici! 

9denní pravidelný režim pomohl Silvii zhubnout, 
zvýšit si sebevědomí a vylepšit Forever podnikání. 
Svoji váhu si udržela díky tomu, že získala zdravé 
návyky a dbala i na svoji výživu. F.I.T.™ aplikace jí 
umožňuje motivovat přátele i zákazníky a také vidět 
své výsledky.

„Tajemství úspěchu spočívalo 
v poctivém dodržování programu 
a v podpoře mých přátel.“

Jakkoliv je snadné následovat jednotlivé kroky, 
cesta k vašemu štíhlejšímu a zdravějšímu 
já snadná nebude. Ale dokážete to. Každý 
den, kdy vytrváte na cestě ke svému cíli, je 
vítězstvím, které je třeba oslavit. A bude to čím 
dál tím jednodušší.

Silviinpříběh
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Po dokončení programu C9™ budou vaše 
tělo i mysl připraveny přeřadit na vyšší 
rychlost. A proto je zde F15™. Změní váš 
pohled na vztah mezi jídlem a cvičením.

Tento 15denní program je dostupný ve verzi pro 
začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Je to důležité, 
jelikož bez ohledu na úroveň vaší fyzické kondice budete 
moci plynule pokračovat z C9™ na F15™. Každá úroveň 
obsahuje kombinaci Forever Aloe Vera Gel™, výživových 
doplňků a náhradní stravy a je dokonale vyvážená tak, 
abyste byli schopni vidět výsledky. Obsahuje také vynikající 
recepty na jídla a koktejly, které vám pomohou stravovat se 
po celou dobu zdravě.

Jakmile budete v programu postupovat na úroveň mírně 
pokročilých až k pokročilým, cvičení začne být intenzivnější 
a náročnější, díky čemuž se začnete cítit jako dobře 
namazaný fitness stroj.

PRO KOHO JE URČENA ÚROVEŇ ZAČÁTEČNÍK?

Pokud se právě vydáváte na svou fitness cestu a dokončili 
jste CLEAN 9, toto je pro vás ideálním začátkem. Program

je sestaven tak, aby vás uvedl do cvičení a správné 
životosprávy, jež vám pomohou vypadat a cítit se lépe. 
Jakmile si budete na program zvykat, budete postupně 
získávat fyzickou i psychickou zdatnost potřebnou 
k postoupení do programů pro mírně pokročilé a pokročilé. 
Říká se, že potřebujeme 21 dní na to, abychom si osvojili 
nový režim; a kombinace C9™ a F15™ je dostatečně dlouhá 
na to, abychom cvičení a správnou výživu přijali za své!

JE PRO VÁS VHODNĚJŠÍ STŘEDNĚ POKROČILÁ ÚROVEŇ? 

F15™ pro středně pokročilé je dalším krokem na vaší cestě. 
Plynule navazuje na začátečnickou úroveň. Pokud jste již 
dostatečně aktivní a myslíte si, že zvládnete všechno, 
co vám středně pokročilá úroveň nachystá, můžete klidně 
zkusit začít zde.

JSTE PŘIPRAVENI ZAPOTIT SE S POKROČILÝMI?

Tuto úroveň není vhodné brát na lehkou váhu. Pokud jste 
sportovec nebo jen hledáte nové cvičení, které by váš výkon 
posunulo do další úrovně, je tento program právě pro vás. 
Samozřejmě každý, kdo prošel programy C9™ až F15™ bude 
připraven vyzkoušet si i úroveň pokročilých.

Vyberte si svou úroveňFI T ™
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Vyberte si 

CO OBSAHUJE F15™?
F15™ přináší vše, co potřebujete k tomu, abyste 
svoji fyzickou kondici a výživu dostali na vyšší 
úroveň. Tento 15denní program je dostupný ve 
verzi pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé 
a obsahuje recepty, cvičení a základní tipy pro 
dosažení úspěchu. 

DOSTANETE TAKÉ:
 • Forever Aloe Vera Gel™ | 2x litrový tetrapak 
 •   Forever Lite Ultra™ shake mix | Vanilka nebo čokoláda
• Forever Garcinia Plus™ | 90 gelových kapslí
•   Forever Fiber™ | 15 balení 
 • Forever Therm™ | 30 tablet

JMÉNO: SHAUN COOPER
ZEMĚ: UK
PROGRAM: F15™

VÝSLEDKY: VELMI RÁD CHODÍ DO POSILOVNY, NÁVRAT KE 
ZDRAVÉ STRAVĚ A STRAVOVACÍM NÁVYKŮM MU POMOHL 
POSUNOUT FYZICKOU KONDICI O TŘÍDU VÝŠ. 

Shaun Cooper je bývalý policista a sportovní nadšenec, 
který spoustu času tráví v posilovně. Přiznává, že před tím, 
než začal s programem, nechal do svého života proniknout 
několik špatných stravovacích návyků.

„Vždycky jsem měl velkou motivaci chodit do posilovny 
a cvičil jsem často a tvrdě, výživa však byla vždycky mou 
slabou stránkou,“ říká Shaun. „Bylo to způsobeno hlavně 
špatnou skladbou stravy. Neustále jsem si vybíral nevhodná 
jídla a cítil jsem se kvůli tomu špatně, což způsobilo moji 
nadváhu.“

Jeho hlavním cílem, když začínal s F.I.T.™ programem, 
bylo shodit nějaká kila a získat dobré stravovací návyky, 
díky kterým by byl zdravější a získal i větší motivaci. Začal 
s programem CLEAN 9, což byl přesně ten restart, který 
Shaun potřeboval, aby mohl začít s čistým stravovacím 
štítem. Poté už měl energii a byl připraven jít naplno do 
programu F15™. 

„Můj krátkodobý cíl byl zhubnout,“ říká Shaun. „Mým 
průběžným cílem je udržet si tuto váhu a zlepšit si fyzickou 
kondici. Můj dlouhodobý cíl je být schopen věnovat se 
společným aktivitám s mým synem Williamem, až budeme 
oba o něco starší.“ 

Shaun byl tak potěšen svými výsledky, že vytrval 
a v průběhu 54 dní prošel každým stupněm F.I.T.™ 
programu fitness a výživy. Nyní říká, že vypadá lépe, cítí se 
lépe a dosahuje svých cílů i v posilovně.

Shaunůvpříběh
MŮJ KRÁTKODOBÝ 

CÍL BYL SHODIT 
PÁR KILO. MŮJ 

DLOUHODOBÝ CÍL JE 
BÝT SCHOPEN VĚNOVAT 

SE SPOLEČNÝM 
AKTIVITÁM S MÝM 

SYNEM.
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+ Rajčata 
+ Chřest
+ Papriky 
+ Brokolice 

+ Rukola
+ Jablka 
+ Jahody
+ Mnoho dalších

Najděte
F.I.T. ™

F.I.T. OBSAHUJE VŠE, 
CO POTŘEBUJETE, ABYSTE 
MĚLI KONTROLU NAD SVÝM 
ZDRAVÍM, ZŮSTALI 
V KONDICI A VYPADALI 
A CÍTILI SE CO NEJLÉPE.

9 
DNÍ

C9™-  povolené      
        potr

aviny

ŽÁDNÉ 
SYCENÉ 
NÁPOJE

 

F15™

TENTO 15DENNÍ PROGRAM CVIČENÍ A VÝŽIVY 
BYL VYVINUT TAK, ABY POSUNUL VÁŠ 

AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ 
A POMOHL VÁM UDRŽET SI ZDRAVÉ 

NÁVYKY. VYBERTE SI ÚROVEŇ 
ZAČÁTEČNÍK, MÍRNĚ POKROČILÝ

NEBO POKROČILÝ.

ZLEPŠETE 
SVŮJ 

VÝKON

 

C9™

POKUD CHCETE SVÉ TĚLO 
A MYSL PŘIPRAVIT NA VAŠI 
FITNESS CESTU, CLEAN 9 JE 

VÝBORNÝM ZAČÁTKEM.

  Restartujte 
 se s

 svůj

Získejte 

Posilujte.
sílu.

JÍDLO 
S 500-600 

KCAL
RESTAR-

TUJTE SE A 
PŘEVEZMĚTE 
KONTROLU

PROČISTĚTE 
SE 

NASTAVTE 
SVOU MYSL

NASTAVTE 
SI REŽIM

15 
DNÍ

VYTVOŘTE 
SI NÁVYKY
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Tipy pro dosažení úspě
chu!

VAŽTE SE & MĚŘTE SE
Použijte F.I.T.™ aplikaci nebo přiloženou brožurku 
a zapisujte si svoje míry a váhu na začátku každého 
programu.

VŠE DŮKLADNĚ ZAZNAMENÁVEJTE
Každý den si udělejte záznam o svém cvičení, příjmu 
potravy a o tom, jak se v průběhu programu cítíte.

BUĎTE HYDRATOVANÍ
Vypijte alespoň osm sklenic vody (2 litry) každý 
den, zejména během programu C9™.

VYHÝBEJTE SE SOLI
Sůl přispívá k zadržování tekutin, což může ztížit 
dosažení vámi požadované váhy. 

Přidejte si 

      Vital
5™

MĚJTE SVOU VÝŽIVU POD KONTROLOU V KAŽDÉM STÁDIU VAŠEHO F.I.T.™ PROGRAMU 
I PO NĚM. ZÍSKÁTE VŠE, CO POTŘEBUJETE, ABYSTE ODSTRANILI NEDOSTATKY VE VÝŽIVĚ 

A UDRŽELI SI SVŮJ POKROK. F.I.T.™ APLIKACE OBSAHUJE FUNKCI VITAL5™, 
KTERÁ VÁS UDRŽÍ V KONDICI.

NEMUSÍTE SKONČIT ZDE. CO TAKHLE SI VYTYČIT 
NOVÉ CÍLE A POKRAČOVAT VE SVÉM NOVÉM F.I.T.™ 

ŽIVOTNÍM STYLU I V PRŮBĚHU ROKU 2019? 
JE NA ČASE SE ODHODLAT.

Tato prohlášení nebyla schválena Úřadem pro kontrolu potravin 
a léčiv. Tyto produkty neslouží k diagnostice, léčbě či předcházení 

jakýmkoliv nemocem.

CO VITAL5™ OBSAHUJE
Vital5™ přináší pět Forever produktů vybraných tak, aby společně odstranily 
nedostatky ve výživě a dodaly vašemu tělu živiny, díky kterým se budete cítit 

a vypadat lépe. 

ZÍSKÁTE TAKÉ:
4x litrové balení – na výběr z:

Forever Aloe Vera Gel™
Forever Aloe Berry Nectar™

Forever Aloe Peaches™

Forever Freedom™

Forever Daily™ | 60 tablet
Forever Active Pro-B™ | 30 kapslí

Forever Arctic Sea™ | 120 gelových kapslí
ARGI+™ | 30 balení
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JEDNA ŠÁLKA VÁŠHO 
OBĽÚBENÉHO ZÁKLADU:

• NÍZKOTUČNÉ MLIEKO

• MANDĽOVÉ MLIEKO

• SÓJOVÉ MLIEKO

• KOKOSOVÉ MLIEKO 

•  2 HRSTE VÁŠHO OBĽÚBENÉHO OVOCIA

1.

ovocie

Mlieka

2.Vyberte
  si

šálka

sezóny
TIETO JEDNODUCHÉ 
NÁPADY S FOREVER LITE 
ULTRA™ SÚ DOKONALÉ PRE 
AKTÍVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Zobrala si vaša pevná vôľa počas sviatkov 
dovolenku? Nemusíte sa potiť, aby ste sa dostali zas 
do formy. Do nového roka vstúpte bez výčitiek. 
Len za pár minút a s pár prísadami si môžete 
urobiť super ľahký koktail, ktorý chutí skvele 
a vyživuje vaše telo.

Shake
Objavujte
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•  1 ODMERKA ČOKOLÁDY ALEBO 
VANILKY

Forever

Lite Ultra™3.

4.
Zbláznite sa 

     
   do orech

ov
Doplnky
podľa chute

•  OVSENÉ VLOČKY

•  ARAŠIDOVÉ ALEBO MANDĽOVÉ MASLO

•  HRSŤ ORECHOV

Je to len shake. Berte to zľahka. Od oka namiešajte prísady. Skúšajte 
nové veci. Všetky prísady dajte do mixéra a zapnite ho na vysoké 
otáčky. Všetko do hladka zmiešajte. Pridanie ovsených vločiek, 
orechov alebo orechového masla je skvelý spôsob, ako dodať telu 
ďalšie kalórie pred náročným cvičením.

15



vaše nové 
FOREVER LITE ULTRA™ 
S AMINOTEINEM™ JE 
VYNIKAJÍCÍ KOKTEJLOVÁ 
SMĚS, KTERÁ VÁM 
POMŮŽE NA CESTĚ K VAŠÍ 
POŽADOVANÉ VÁZE.
Vyberte si přírodní čokoládovou nebo 
vanilkovou příchuť a získejte 17 gramů proteinů 
spolu s vaší denní dávkou 18 vitaminů 
a minerálů bez karbohydrátů!

FOREVER LITE ULTRA™ VANILLA | sku 470
FOREVER LITE ULTRA™ CHOCOLATE | sku 471

Forever je členem Direct Selling Association (DSA)Pokud chcete provést objednávku, kontaktujte prosím Forever Business Ownera.

já
Energie pro 



vaše nové já NEMUSÍTE BÝT 
ÚŽASNÍ K TOMU, 
ABYSTE MOHLI 
ZAČÍT, ALE 
MUSÍTE ZAČÍT, 
ABYSTE BYLI 
ÚŽASNÍ.



Buďte zdraví 
Jesť zdravo nemusí 
znamenať hodiny strávené 
v kuchyni, vysoké účty za 
potraviny a recepty bez 
inšpirácie. Vybrali sme pre 
vás štyri ľahké, chutné 
a zdravé recepty, z ktorých 
pripravíme jedlo za menej 
než hodinu a obsahujú len 
päť prísad!

Znamená to toľko, že váš bankový 
účet neutrpí, váš cieľ žiť zdravo je 

splniteľný aj z dlhodobého hľadiska 
a môžete stráviť viac času tým, čo je 

pre vás najdôležitejšie. Tieto recepty sú 
vynikajúce pre každého, kto sa chce 
zdravo stravovať, no sú obmedzené 
vysokými nárokmi rodinného života. 

KTORÉ Z JEDÁL 
SI DÁTE DNES?

Zdravie
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ČILI POLIEVKA SO 
SLADKÝMI ZEMIAKMI 
6 PORCIÍ  | 40 MINÚT

SUROVINY
•   1 nakrájaná stredne veľká biela  

 cibuľa 
•   3 nakrájané stredne veľké sladké 

zemiaky
•   2 šálky paradajkovej omáčky
•   2 šálky uvarenej hnedej fazule
•   2 šálky zeleninového vývaru

Z KREDENCA
•  1 lyžica rastlinného oleja
•   korenie podľa chuti (čili, rasca, 

škorica, paprika)
• citrónová šťava podľa chuti    
    (nemusí byť)
• soľ a korenie podľa chuti 

POSTUP
Cibuľu duste domäkka vo veľkom 
hrnci na stredne silnom plameni. 
Pridajte sladké zemiaky a korenie 
podľa chuti a varte ďalšie 3 minúty. 
Potom pridajte omáčku, zeleninový 
vývar a 2 šálky vody. Zmes priveďte 
do varu, potom znížte plameň 
a pridajte hnedú fazuľu. Prikryte 
a varte 20 - 30 minút, kým zemiaky 
nezmäknú a omáčka nezhustne. 

Keď je zmes hustá, dajte ju do misy 
a hneď podávajte alebo ju nechajte 
vychladnúť a dajte do chladničky. 
Táto polievka chutí výborne, keď sa 
pripraví deň vopred, pretože chute sa 
pekne zmiešajú. Len si ju nezabudnite 
zohriať, kým sa do nej pustíte! 
Ak chcete pridať do čili ďalšie živiny, 
nakrájajte čerstvé avokádo a čili ním 
posypte. Delikatesa!

Buďte zdraví vďaka jedlá
m,      

ktoré obsah
ujú len   

     prísad5
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QUINOA S KURACÍM 
MASOM A PEČENOU 
ZELENINOU
4 PORCIE  | 40 MINÚT

SUROVINY
•  1 šálka neuvarenej quinoi
•  1 ½ šálky nakrájanej špargle
•  2 lyžičky nadrobno nasekaného cesnaku
•  ½ šálky nakrájanej opečenej červenej 

papriky
•  4 grilované kuracie prsia

Z KREDENCA
• 1 veľká lyžica olivového oleja
• soľ a korenie podľa chuti

Toto jedlo si môžete 
ľahko pripraviť aj 
ako vegetariánske. 
Kura nahraďte 200 g 
Quornu, tofu alebo 
pšeničného gluténu.

Výbornýtip!

POSTUP

Papriku dajte na plech vystlaný papierom na pečenie 
a pokvapkanýmolejom. Pečte v rúre pri 230°C asi 25 
minút. Počas pečenia prepláchnite quinou a dajte ju do 
panvice s vodou (asi 2 šálky). Podľa potreby ochuťte 
a priveďte do varu. Potom plameň zmiernite a nechajte 
dusiť asi 15 minút. Keď bude quinoa uvarená, odložte ju 
nabok.  

Kura dajte na gril asi na 14 minút (v polovici otočte) alebo 
dovtedy, kým nebude mäso aj v strede biele. Kým sa 
pripravuje kura, na panvici opečte špargľu a cesnak 
s olivovým olejom, vmiešajte quinou a červenú papriku 
a prehrejte. Servírujte s grilovaným kuraťom. Mňam! 
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CITRÓNOVÝ ŠALÁT S KELOM 
A RUŽIČKOVÝM KELOM 
6 - 8 PORCIÍ | 20 MINÚT

SUROVINY
• 500 g ružičkového kelu
• 500 g kučeravého kelu
• 1 šálka nasekaných vlašských orechov
• 1 šálka strúhaného syra pecorino romano 
• ¼ šálky čerstvej citrónovej šťavy

Z KREDENCA
• 3 lyžice extra panenského olivového oleja
• soľ a korenie podľa chuti
• 1 strúčik nadrobno nasekaného cesnaku
• 1 lyžica horčice (nemusí byť)

Toto jedlo si môžete 
ľahko pripraviť aj ako 
vegetariánske. Stačí 
nahradiť syr pecorino 
parmezánom, ktorý je 
vhodný aj pre vegánov.

Výbornýtip!

POSTUP

Na plechu vystlanom alobalom pečte vlašské 
orechy asi 5 - 8 minút v rúre vyhriatej na 175°C. 
Musíte ich sledovať, pretože sa môžu rýchlo spáliť. 
Listy ružičkového kelu a kelu nakrájajte na tenko 
a hrubé stonky vyrežte. Na troške oleja opekajte 
listy pár minút domäkka a potom ich dajte do 
stredne veľkej misy. V malom hrnčeku zmiešajte 
citrónovú šťavu, olej, cesnak, korenia a horčicu (ak 
chcete) a nalejte na listy. 

Pridajte orechy a syr a poriadne potraste. Asi na 
20 minút nechajte šalát odležať, aby sa chute 
premiešali. Tento šalát je výborný, ak vám po 
sviatkoch zostal ružičkový kel.
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nad
RYBA S PARADAJKAMI 
A OLIVAMI
4 PORCIE | 12 MINÚT

SUROVINY
• 1 šálka nakrájaných cherry paradajok
• 12 nakrájaných olív plnených paprikou
•  4 filety bielej ryby (solea, platesa, halibut, 

morský jazyk, tilapia alebo kambala)  
• 4 štvrte citróna
• 2 lyžice nasekanej čerstvej petržlenovej vňate

Z KREDENCA
• 1 ½ lyžičky oregana
• 1 lyžica extra panenského olivového oleja
• soľ a korenie podľa chuti
• sprej na varenie

POSTUP

Veľkú panvicu nasprejujte sprejom na varenie a dajte na 
stredne silný plameň. Paradajky krátko opečte a dajte 
ich do misy. Zmiešajte ich s olivami, petržlenom a časťou 
oregana (¾ lyžičky) a misu udržiavajte v teple. Panvicu 
dajte opäť na stredne silný plameň a znova nastriekajte 
sprejom. 

Rybie filety rovnomerne posypte soľou, korením a zvyšným 
oreganom a opekajte na panvici 3 minúty z každej strany 
alebo dovtedy, kým sa mäso nezačne odlupovať a nebude 
biele. Na každú filetu vytlačte štvrť citróna a položte na ňu 
zmes olív a paradajok. Výborne chutí s hnedou ryžou alebo 
quinoou.

Výborne 
chutí s hne

dou 
ryžou alebo

 
s quinoou...
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nad
AKO MÔŽU 
VAŠE ŠANCE NA 
ÚSPECH VZRÁSŤ, 
AK DÁTE ŠŤASTIE 
NA PRVÉ MIESTO

Vzorec sa zdá celkom jednoduchý. 
Ak sa budete viac snažiť, dosiahnete svoje 
ciele a budete úspešní. Ďalším logickým 
krokom na tejto ceste je šťastie. 

No čo ak je všetko, čo ste sa kedy učili o šťastí a úspechu, 
úplne naopak? Predstavte si, že na prvé miesto položíte 
svoje šťastie a že nielen dosiahnete svoje ciele, ale podarí 
sa vám to oveľa ľahšie.

vecou

Zdravie
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PODLE VĚDCŮ MŮŽE BÝT ŠTĚSTÍ 
VE SKUTEČNOSTI NAŠÍ VOLBOU. 
A KDYŽ TUTO VOLBU UČINÍME, 
VŠECHNO OSTATNÍ V NAŠEM 
ŽIVOTĚ SE RAPIDNĚ ZLEPŠÍ: 
VZDĚLÁNÍ, PODNIKÁNÍ, ENERGIE, 
PRODUKTIVITA, ODHODLÁNÍ, 
HOUŽEVNATOST, VÝKON I ZDRAVÍ.
SHAWN ACHOR, PŘEDNÁŠEJÍCÍ NA GLOBAL RALLY 2018 FOREVER BUSINESS OWNERŮM
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Shawn Achor, vědecký pracovník na 
Harvardu a autor „Umění být šťastný“ 
říká, že všechno, co jsme se kdy naučili o 
souvislosti mezi úspěchem a štěstím, je 
nejen nesprávné, ale je zároveň důvodem, 
proč spousta lidí nedosáhne svých cílů.

Ve své přednášce během celosvětové akce Foreveru v roce 
2018 poukázal na běžné, ale chybné nastavení mysli, které 
převažuje u většiny lidí: přiřazujeme štěstí k určitým cílům. 
Už jste se někdy přesvědčovali, že když budete povýšeni, 
zhubnete 8 kilo, nebo že když si koupíte nové auto či 
dostanete přidáno, tak budete šťastnější?

Nefunguje to, protože laťka se stále zvedá a vy se k ní 
nikdy nedostanete.

„Na Harvardu jsme zjistili, že když někdo bude v příštích 
pěti letech zvyšovat laťku svých úspěchů, pocit štěstí se 
zvyšovat nebude,“ říká Achor. „Pocit štěstí narůstá při 
prohloubení sociálních vztahů, posílení optimismu 
a navýšení míry vděčnosti.“

Achor spolu se svým týmem spolupracovníků přišel na to, 
že štěstí může být ve skutečnosti naší volbou. Co je však 
důležitější, je to, že pokud si vyberete, že budete šťastní, 
všechny obvyklé ukazatele úspěchu se následně zlepší.

Síla vděčnosti

Achor a jeho tým strávili několik let zkoumáním toho, 
jak si lidé mohou zvýšit pocit štěstí a následně i své 
šance na úspěch. Vedlo to k senzačnímu objevu, 
a tím je: nesmírná síla vděčnosti.

Účastníci napsali nejen tři věci, za které byli každý den 
vděční, ale napsali také proč. Achor říká, že napsat „proč“ 
je stejně tak důležité, jako napsat „co“.

Toto cvičení ukázalo, že věnování určitého času k prostému 
vyjádření vděčnosti může lidi posunout na žebříčku pocitu 
štěstí výš, než by čekali. Například z podprůměrného 
pesimisty se může během 21 dní stát podprůměrný 
optimista. Když bude pokračovat ve cvičení vděčnosti, 
může se tento podprůměrný optimista stát velkým 
optimistou.

Před tím, než byl proveden tento pokus, se mělo za to, 
že pokud se někdo narodil jako pesimista, jako pesimista 
i zemře. Test vděčnosti ukazuje, že tomu tak být nemusí.

„Dosáhnout štěstí znamená změnit 
myšlení,” říká Achor. „Pokud k pohledu 
na svět používáme příliš dlouho jeden 
vzorec, náš mozek bude tento vzorec 
používat i nadále, a to i přesto, 
že nefunguje.“

„Požádali jsme skupinu lidí, aby každý 
den napsali tři věci, za které jsou 
vděčni,“ říká Achor. „Třetí den již lidé 
opakovali stejné tři věci a k žádné 
změně nedošlo. Pokud však přemýšlíme 
nad třemi novými a různými věcmi 
každý den po dobu 21 dní, tak to 
funguje!“
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Síla sounáležitosti
Ke štěstí nedochází v izolaci. Což samozřejmě neznamená, 
že lidé, kteří mají více přátel nebo jsou extroverti, jsou 
šťastnější. Jednoduché sdílení radosti nebo soucitu může 
lidem kolem vás zlepšit náladu.

„Naše mozky byly vytvořeny tak, aby byly bezdrátově 
propojeny,“ říká Achor. Nejen že svět přetváříme, ale 
přetváříme ho společně s dalšími lidmi. Štěstí, radost, 
smysluplnost, optimismus, tyto pocity nevlastníme. 
Sdílíme je však s ostatními lidmi.“ 

Achorovi a jeho týmu se podařilo potvrdit to, co o síle 
sounáležitosti již tušili. Lidé jsou kreativnější, když jsou 
obklopeni kreativními lidmi. Ve společnosti určitých lidí 
jsou zábavnější. Introverti, kteří jsou obklopeni ještě 
většími introverty, se v této skupině chovají jako extroverti. 
Vlastnosti, které vnímáme jako individuální, jsou ve 
skutečnosti hluboce provázané.

• Zeptejte se sami sebe, kde se na        
  škále od velmi pesimistického k velmi  
  optimistickému nacházíte 

• Každý den po dobu 21 dní si napište tři   
  věci, za které jste vděční a proč

• Vzpomeňte si na své malé výhry a na lidi,  
  kteří vám k nim pomohli 

• Zapisujte si svoje pokroky do deníku 

• Jak se zlepšil váš optimismus?

„Pokud byste se podívali na můj mozek, když se usmívám, 
části mého mozku by ukazovaly, že se usmívám,“ říká 
Achor. „Pokud byste se však podívali na můj mozek, když 
bych se neusmíval, ale potom byste mi ukázali obrázek 
někoho, kdo se usmívá, tak by se malá část mého mozku 
aktivovala, jako kdybych se usmíval. Ale já se neusmívám, 
osoba na obrázku se usmívá. Když uvidím ten obrázek, tak 
ještě před tím, než mohu sám sebe zastavit, mozek vyloučí 
do mého těla chemickou látku zvanou dopamin, jež zvýší 
můj pocit štěstí a přiměje mě to se usmát.“

Smích je nakažlivý stejně jako stres, negativismus a úzkost. 
Stejně jako u pasivního kouření, sdílený stres si může 
vybrat svou daň na vašem zdraví. Na druhou stranu sdílený 
optimismus může lidem okolo vás zlepšit náladu.

Při jednom pokusu si Achorův tým vybral lidi, kteří 
projevovali vysokou míru radosti, soucitu a štěstí, 
a umístil je ke skupině lidí, kteří vykazovali známky deprese. 
Výsledek byl pozoruhodný. Lidé prokazující známky 
deprese se začali více usmívat a byli optimističtější.

Ukázalo se, že zkoušet bojovat proti smutku a apatii je 
mnohem méně účinné, než když přijdeme s pozitivním 
myšlením. Takové malé gesto, jakým je úsměv, když 
vcházíme do místnosti, může kompletně změnit dynamiku 
dané situace.

„Knihy o štěstí dáváme v knihkupectví do sekce knih 
o svépomoci,“ říká Achor. „Ale štěstí je omezené, když 
se ho snažíte dosáhnout sami. Jediným způsobem, jak 
můžeme spatřit většinu svého potenciálu, je spojit se 
s dalšími lidmi. Je lepší zářit společně, než zářit při 
soutěžení nebo porovnávání se s ostatními. Pokud to 
uděláte, míra vaší úspěšnosti bude mnohem vyšší.“

Vděčnost v praxi:

ŠTĚSTÍ, RADOST, 
SMYSLUPLNOST, 
OPTIMISMUS, TYTO 
POCITY NEVLASTNÍME. 
SDÍLÍME JE VŠAK 
S OSTATNÍMI LIDMI.
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Oslavujte malá vítězství a učiňte tento rok 
nejlepším rokem vašeho života
Váš mozek dostává během každé sekundy vašeho života 
11 milionů informací, ale přitom dokáže zpracovat pouze 
40 informací za sekundu. Achor říká, že když vyhledáváte 
negativa, hádky, stížnosti a výhrůžky, tak okrádáte tu část 
mozku, která se zabývá vděčností, sounáležitostí a
optimismem.

Váš každodenní seznam vděčnosti, důraz na týmovou 
spolupráci a zvýšená sounáležitost vás naštěstí mohou 
dovést na cestu k dramatické změně myšlení. Myslete na 
své cíle, ale přitom oslavujte i malá vítězství. Uběhli jste 
půl kilometru navíc, povedla se vám obchodní prezentace 
nebo jste navázali nový vztah? Dopřejte si uznání, které si 
zasloužíte.

Co je však ještě důležitější, nedovolte neúspěchům, aby 
vás vrátili zpět ke způsobu myšlení, které vyhledává pouze 
negativa. Buďte vděční, otevření k ostatním a více se 
smějte. Tohle může být ten nejlepší rok vašeho života!

•  Buďte první, kdo se usměje, když se 
ocitnete v napjaté situaci a pozorujte, 

 jak se celá dynamika změní

• Přemýšlejte nad novými způsoby       
  spolupráce s ostatními lidmi a sdílejte 
  s nimi jejich úspěch namísto vzájemného  
  soutěžení 

• Vyhledávejte pozitivní, zábavné 
  a kreativní lidi a uvidíte, co ve vás jejich   
  přítomnost probudí

Sounáležitost v praxi:

MYSLETE NA SVÉ 
CÍLE, ALE PŘITOM 
OSLAVUJTE I MALÁ 
VÍTĚZSTVÍ…

27



pohodyPocit

Náš svet je taký plný príležitostí, že je 
ľahké zaplniť si deň aktivitami, výletmi 
a malými dobrodružstvami. Niekedy 
sa však môžete po pracovnom týždni 
a množstve voľnočasových aktivít cítiť 
presilení, napätí a vyčerpaní. Ak cítite, 
že je toho na vás veľa, alebo že ste 
pod tlakom, je načase zaviesť do 
každodenného života trochu pohody. 
Nasledujúce kroky vám pomôžu 
oddýchnuť si a zregenerovať sa tak, 
že ciele, na ktoré sa chcete naozaj 
zamerať, pre vás zostanú atraktívne, 
vzrušujúce a dosiahnuteľné. 

ZOBRAZENÉ PRODUKTY: ALOE HEAT LOTION | SKU 64
FOREVER™ ESSENTIAL OILS LAVENDER | SKU 506
FOREVER B12 PLUS™ | SKU 188

AK SI CHCETE ZAKÚPIŤ ZOBRAZENÉ PRODUKTY, EŠTE DNES SA 
OBRÁŤTE NA SVOJHO FOREVER BUSINESS OWNERA ALEBO 
NAVŠTÍVTE STRÁNKU FOREVERLIVING.COM

ZBAVTE SA NEGATIVITY CVIČENÍM 
Ak váš mozog stále rozmýšľa nad tým, čo sa stalo 
v kancelárii pred troma hodinami, je čas ísť do fitka 
a vypnúť. Je úplne jedno, či radi plávate, beháte, dvíhate 
činky alebo cvičíte jogu, zameraním sa na cvičenie sa 
zbavíte negatívnej energie skôr, ako prídete domov. 

Cvičenie vás vynikajúco rozptýli, no tiež pomáha 
umocňovať pocit pokoja vďaka endorfínom, ktoré sa 
uvoľňujú v mozgu a dodajú vám energiu. Pomôcť môže aj 
to, že pri cvičení si budete uvedomovať, čo robíte. Môžete 
to robiť jednoducho tak, že sa zameriate na dýchanie, 
rytmus krokov, vietor na tvári, čokoľvek, čo pomôže 
prerušiť niť negatívnych myšlienok.

po práci

Zdravie
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pohody
DOPRAJTE SI PRIESTOR NA ODDYCH 
Dokonca aj tí najspoločenskejší ľudia sa niekedy potrebujú 
utiahnuť, aby nabrali energiu. Preto je dôležité uvedomiť si, 
že ak si doprajete priestor na oddych, nie je to sebeckosť, 
ale nutnosť potrebná pre lepší pocit pohody. Skúste sa 
ponoriť do horúcej vane s luxusnými bublinkami alebo 
soľami, prečítať si pútavý román zabalení do deky na vašej 
obľúbenej stoličke, alebo meditovať v miestnosti s tlmeným 
osvetlením. 

Podľa Univerzity Johna Hopkinsa aj tridsať minút meditácie 
denne pomáha znížiť úzkosť a depresiu. No na to, aby bol 
tento účinok dlhodobý, je dobré vyčleniť si na to každý deň 
rovnaký čas. Je totiž oveľa ľahšie vytvoriť si nové návyky, 
ak máte zavedený pevný program! Nájdite si pohodlné 
miesto na sedenie, kde vás nebude nič rozptyľovať, 
a sústreďte sa na dýchanie. To vám pomôže odísť na vaše 
pokojné miesto. 

ZABUDNITE NA NEZDRAVÉ JEDLO 
Ak sa po práci cítite zle a vyčerpane, to najhoršie, čo 
môžete spraviť, je vytvoriť si rovnako zlé stravovacie návyky. 
Po nekvalitnom jedle sa budete cítiť len viac deprimovaní 
a z kávy nervózni, čo vám nijako neprospeje. 

To, čo naozaj potrebujete, je jesť jedlá bohaté na vitamín B. 
Ak ste podráždení alebo apatickí, je dosť možné, že vám 
tento mocný vitamín chýba. Obilné zrná, fazuľa, hrach, 
orechy, vajcia a mliečne produkty sú výbornými zdrojmi 
vitamínu B a na zlepšenie nálady možno potrebujete 
iba zaradiť takéto jedlá do svojho jedálnička. Mnohým 
dospelým chýba vitamín B, najmä vegánom 
a vegetariánom, preto je Forever B12 Plus™ výborným 
doplnkom na vyplnenie medzier vo výžive.  

UROBTE SI ČAS 
NA DOBRÝ 
SPÁNOK 
Je úžasné, aké 
veľké sa zdajú 
problémy, keď 
ste unavení. Noc 
kvalitného spánku 
dokáže skutočne 
osviežiť myseľ 
a pomôže pozrieť sa na 
situáciu z nového pohľadu. 
Ak nemôžete dobre spať, 
porozmýšľajte nad svojimi návykmi 
pred spaním 
a zistite, či môžete niečo zmeniť. 

Rutina nie je v súvislosti s dobrým spánkom len neurčitým 
pojmom. V skutočnosti je to základ, ktorý informuje váš 
mozog o tom, že sa blíži spánok. Inými slovami, ak si 
zavediete pravidelný spánkový rituál, váš mozog sa dozvie, 
že je čas oddychovať a zaspať, a to znamená, že ste 
v spánkovej zóne už predtým, než vypnete nočnú lampu! 

Musíte však zanechať staré škodlivé návyky ako sladké 
jedlá, ťažké cvičenia a intenzívne pozeranie televízie či 
tabletu pred spaním, a nahradiť ich pokojnejšími činnosťami 
ako teplý kúpeľ a ľahké čítanie. Levanduľový esenciálny 
olej Forever™ Essential Oils Lavender je ďalší skvelý 
spôsob, ako sa pred spaním upokojiť. Na nočný stolík si 
dajte difuzér a pred spaním doň pridajte pár kvapiek oleja 
levandule. Jej vôňa navodí pocit pokoja a oddychu. 

Dúfame, že tieto tipy vám pomôžu navodiť pocit 
pohody po práci. Vaša celková pohoda môže mať 
vplyv na každý ďalší aspekt vášho života a pozitívny 
pocit blaha pomôže, aby ste zostali silní, aby ste 
pretrvali, veci úspešne dokončili a dosiahli všetko, 
po čom v živote túžite. Bez ohľadu na to, prečo 
chcete byť v top forme, nedovoľte práci ani ničomu 
inému, aby vám v tom zabránili. Dokážete to!

UVOĽNITE TLAK HREJIVOU MASÁŽOU
Masáže sa na celom svete už po stáročia používajú na liečbu a uvoľňovanie tlaku a dnes je 
jasné, že masáž má blahodarný vplyv na fyzické aj duševné zdravie. 

Ak v prenesenom zmysle nesiete na ramenách stres, vaše chrbtové svaly budú túto 
námahu pravdepodobne fyzicky pociťovať a masáž po práci dokáže naozajstné zázraky. 
Krém Aloe Heat Lotion môže ponúknuť hrejivú masáž, ktorá vám poskytne blaženú úľavu 
od každodenných starostí a napätia vďaka látkam s hlboko hrejivým účinkom, 
ktoré uvoľnia svaly, a čistej aloe vera, ktoré upokojuje a omladzuje.
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LEN JEDEN BALÍČEK 
VÁS DELÍ OD SUPER 
TRÉNINGU. ARGI+™ OD 
SPOLOČNOSTI FOREVER 
PONÚKA OVEĽA VIAC NEŽ 
LEN VÝBORNÚ PRÍCHUŤ 
BOBUĽOVÉHO OVOCIA 
V KAŽDEJ PORCII.
Tento rýchlo rozpustný nápoj posilní váš 
tréning tým, že podporí zdravie vášho 
obehového a srdcovo-cievneho systému, 
imunitu, športový výkon, funkciu svalov 
energiu a ešte oveľa viac.

ARGI+™ | sku 473

Spoločnosť Forever je členom Direct Selling Association (DSA)Ak si chcete zakúpiť zobrazené produkty, obráťte sa na svojho Forever Business Ownera.

argiPosilnite sa s nápojom 

Buďte rozhod
ní



Prestaňte sa

rozhodovať

Buďte rozhod
ní

ČO TO ZNAMENÁ 
„BYŤ ROZHODNÝ“? 

JE TO KOMBINÁCIA VYTRVALOSTI A ODVAHY, 
VĎAKA KTOREJ UDRŽIAVATE ROVNOVÁHU, 
KEĎ KRÁČATE PO OSTRÍ ČEPELE MEDZI 
ÚSPECHOM A ZLYHANÍM. ROZHODNOSŤ NEMÁ 
NIČ SPOLOČNÉ S PÍSANÍM SI ZOZNAMU 
CIEĽOV, ALE PLNE SÚVISÍ S VRHNUTÍM 
SA DO NEZNÁMA, ABY STE ZISTILI, ŽE 
DOKÁŽETE OVEĽA VIAC, NEŽ STE SI KEDY 
PREDSTAVOVALI.

Na nasledujúcich stranách spoznáte ľudí, ktorí stelesňujú 
duch rozhodnosti. Majú odhodlanie na to, aby si v dohľade 
udržali širšiu perspektívu a odvahu na to, aby sa každý deň 
priblížili o krôčik k výnimočnosti.

Životný štýl
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Vrchol Everestu se horolezcům vysmívá od čtvrtého 
výškového tábora. Ten je poslední zastávkou před tím, 
než se týmy pokusí dosáhnout slávy a stanout na 
nejvyšším vrcholu světa. Čtvrtý výškový tábor je také 
vstupní branou do zóny smrti, do nadmořské výšky, kde je 
taková zima, drsné podmínky a nedostatek kyslíku, že zde 
nemůže žít vůbec nic. V zóně smrti je vaše tělo závislé na 
vás. Každý nádech je i během odpočinku obtížný. Delirium 
se dostavuje v kritickém místě lezení, kde vás jedno špatné 
rozhodnutí může stát život. Vaše chůze začne být nejistá 
a pomalu začínáte ztrácet vědomí, jak vám otéká mozek. 

Když se Panagiotis Kotronaros dostal do zóny smrti, byl 
ještě více než 900 metrů pod vrcholem. Drsný vítr 
a hrozba náhlé bouře ho neustále zneklidňovaly. Více než 
200 mrtvých těl rozesetých po celé hoře byly neustálou 
připomínkou toho, že lidé sem nepatří.

Vítr už jednou zahnal jeho tým do úkrytu při prvním pokusu 
o výstup na vrchol a on věděl, že pokud by i druhý pokus 
byl neúspěšný, znamenalo by to pro řecký tým porážku.

Každá část Panagiotisova těla mu v 6100 m říkala, aby se 
otočil a vrátil zpět. V 7900 m mu tělo říkalo, aby si lehl 
a zemřel. Jak se tam dostal a jak mohl postoupit dál?

NESKUTEČNÝ HOROLEZEC S ŽELEZNOU VŮLÍ
Splnění jeho snu stát se horolezcem vyžadovalo zcela jiný 
druh vytrvalosti. Panagiotis vyrostl v Aténách. Jeho rodina 
nebyla moc bohatá, ani neměla vztah ke sportu.

„Já ani žádný z mých dvou sourozenců jsme neměli blízko 
do přírody ani do hor,“ vzpomíná Panagiotis. „Vylézt na 
Everest byl sen. Pro mě to byl z počátku nedosažitelný cíl, 
hlavně když se podíváte na prostředí, ze kterého pocházím 
– žádné lezecké zkušenosti, žádné peníze, navíc pocházím 
z městského prostředí.“

Everest však na něho měl, jak sám říká, „magnetické“ 
účinky. V pubertě vytvořil v rámci školního projektu svou 
nástěnku snů, zobrazující první horolezce, kterým se 
podařilo dosáhnout vrcholu Everestu. Díky tomuto projektu 
se vydal na vytrvalou cestu na střechu světa.

Na začátku svého tréninku pracoval Panagiotis s tím, co 
měl k dispozici. Začal běhat, chodit na túry, plavat a jezdit 
na kole. Přemýšlel více o výživě a studoval vše, co mohl 
a co se týkalo technické stránky lezení. Hledal sponzory, 
kteří by byli ochotni pomoci mu sehnat vybavení potřebné 
k profesionálnímu horolezectví.

Jeho první expedice přišla v roce 1995, kdy se svojí 
skupinou vylezl na Shishapangmu v Himalájích. V 8000 
metrech Panagiotis poprvé okusil chuť zóny smrti.

„Jelikož to byla naše úplně první expedice, věděli jsme, že 
to bude cesta plná výzev,“ říká Panagiotis. „Neustále se 
měnící počasí, nedostatek zkušeností a znalostí, ledovce, 
potíže sužující tělo při adaptaci na extrémní podmínky... to 
všechno byly věci, díky kterým jsme mohli přijít o život.“

Tato první expedice dodala Panagiotisovi sílu a jistotu, která 
mu pomáhala postupovat k jeho cíli vylézt na Everest. 
V roce 2004 byl nejen připraven pokusit se zdolat Everest, 
ale byl dokonce vedoucím pětičlenné řecké horolezecké 
expedice.

„V lezení je obsažena správná 
rovnováhu mezi cvičením a kontaktem 
s přírodou,“ říká Panagiotis. „Co mě 
na lezení opravdu dostalo, je to, že si 
stanovíte určitý cíl, a to spustí proces, 
kdy se vypořádáváte s jednotlivými 
částmi.“ 

 na střeše s
větaHistorie Řecka napsan

á

Panagiotis
Kotronaros:
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JAK SES DOZVĚDĚL O FOREVER? 
S Forever jsem se setkal v roce 2008, 
když jsem jako host mluvil na Succes Day. 
První, co mě napadlo, bylo: Co může mít 
společného horský průvodce s lidmi, kteří 
jsou úspěšní v rozvoji podnikání? Zajímá 
vás to také? Odpověď zní, že každý z nás 
má svůj vlastní „Everest“; být úspěšný v 
novém podnikání a pracovat sám na sebe 
není vždy procházkou růžovým sadem. Na 
své cestě se potýkáte s mnoha výzvami 
stejně jako při zdolávání nové trasy či 
dalšího horského vrcholu.

JAKÉ STRÁNKY NAŠÍ SPOLEČNOSTI 
OBDIVUJEŠ JAKO SPORTOVEC? 
Produkty mohou velmi ovlivnit a výrazně 
změnit váš pocit pohody i každodenní 
život! Také je to prvotřídní kvalita produktů 
spolu s pozitivním přístupem, který potěší 
podnikatele v každém z nás. Vášeň, 
pozitivita, týmová práce, vize a poslání jsou 
hodnoty, které sdílím, a zároveň to jsou 
hodnoty, které určují filozofii Forever.  

CO BYS PORADIL LIDEM OHLEDNĚ 
DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, KTERÉ SE MOHOU ZDÁT 
NEMOŽNÉ?    
Zeptejte se sami sebe: Je tohle něco, co 
chci ze všeho nejvíc a posune mě to dál? 
Je daný cíl opravdovou výzvou? Potom si 
prostě stanovte jasný cíl, řekněte si důvody, 
proč toho chcete dosáhnout a používejte 
je jako hnací motor. Nastavení mysli je 
nejdůležitější, buďte trpěliví a připraveni na 
vzlety i pády, které vás budou provázet, 
a buďte si jisti, že výsledek vám dá za 
pravdu.

ZÁSADNÍ ZLOM
Dne 14. května 2004 se Panagiotis se svým týmem vydal 
ze čtvrtého výškového tábora v 7900 m na poslední pokus 
o zdolání vrcholu. Předešlou noc vzdali svůj první pokus 
o výstup ze čtvrtého výškového tábora kvůli silnému větru 
a každý člen týmu si uvědomoval, že tohle je možná jejich 
poslední šance. 

Tým se vydal na cestu v noci a mířil přímo do zóny smrti, 
kde měl následujících devět hodin strávit výstupem na 
vrchol. Každý další zdolaný výškový metr ztěžoval dýchání, 
koncentraci i samotný pohyb.

Riziko omrzlin, krvácení do mozku, krvácení do sítnice 
a upadnutí do bezvědomí se zvyšovalo tím více, čím déle 
Řekové zůstávali ve výšce nad 7900 metrů. Kdyby kdokoliv 
z expedice upadl do bezvědomí, nikdo z ostatních členů 
by neměl dost síly na to, aby ho snesli dolů. Omdlení bylo 
rozsudkem smrti.

„Když vám tělo vypoví službu, vaše duše vám pomáhá 
postupovat dál,“ říká Panagiotis o lezení v zóně smrti. 
„Když i vaše duše vypoví službu, tak ji může nahradit už 
jenom síla vůle. V ten moment 
si uvědomíte, že neexistuje 
žádné omezení toho, čeho 
můžete dosáhnout.“

Dne 15. května, kolem 
9. hodiny ráno, 
Panagiotis dosáhl 
vrcholu Everestu. 
Všech pět členů řecké 
expedice dosáhlo ten 
den vrcholu. Mladík 
s nástěnkou snů 
a železnou vůlí z centra 
Atén vyrostl a dovedl první 
úspěšnou řeckou expedici na 
Everest.

Panagiotis se dnes živí jako certifikovaný horský 
průvodce, který vedl už přes 40 horských expedic 
v nejvyšších světových pohořích. Říká, že dovedení 
řecké expedice na vrchol Everestu bude vždy 
považovat za svůj největší úspěch.

Panagiotise K
otronarosepro

„Když vám tělo vypoví službu, vaše 
duše vám pomáhá postupovat dál.“

Otázky
a odpovědi
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O sedm let dříve přišla z Filipín do Dubaje, kde 
hledala nový, bohatší život. Největší město Spojených 
Arabských Emirátů je oblíbeným místem pro mladé 
a úspěšné lidi se stejně nestřídmým životním stylem, 
jako jsou jeho blyštivé mrakodrapy. Přitahuje lidi 
z celého světa, kteří chtějí zbohatnout, a přitom si 
užívat. 

Catherine Un neměla problém přizpůsobit se rychlému 
tempu města a dělala to, co většina lidí žijících v cizině: 
o víkendech chodila na večírky, potkávala nové přátele 
a poznávala okolí.

Dělala také to, co dělá většina Filipínců, kteří se přestěhují 
do Dubaje: střídala jednu práci za druhou a snažila se najít 
tu správou příležitost. Catherine byla také první z rodiny, 
kdo se přestěhoval tak daleko. Byla tu úplně sama.

Její pracovní situace tak byla o něco více náročnější než její 
sociální postavení. Z realitní společnosti odešla do stavební 
společnosti a poté do ropného konglomerátu; během 
prvních osmi let v Dubaji vystřídala celkem pět zaměstnání.

Ani její plat nebyl ideální, Catherine se často cítila 
frustrovaná a měla pocit, že nic nedokázala. Věděla, že 
příležitost tady je, jen nevěděla, jak dlouho na ni bude 
muset čekat. Její nový domov jí však přinášel dostatek 
vzrušení, takže zůstávala i nadále.

KDYŽ PŘIJDE RÁNA SHŮRY
Nejistota v práci a v sociálním životě se najednou zdála 
nicotná v porovnání s tím, co následovalo. Právě začala 
pracovat jako sekretářka výkonného ředitele ropné 
a plynové společnosti, když se dozvěděla novinu, která 
ji z vlastní cesty odklonila ještě více. Rakovina prsu, třetí 
stádium.

Byla to naprosto zničující diagnóza. Catherine si však 
nemohla dovolit jen tak sedět a čekat na léčbu. Její 
zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem bylo to jediné, 
co jí mohlo zaplatit účty, takže se celé měsíce neodvážila 
o svém stavu informovat svého šéfa.

Myslela si, že by na ni mohl pohlížet jako na neschopnou 
pracovat, což by znamenalo, že by se musela vzdát svého 
dubajského snu a vrátit se na Filipíny. Catherine tedy 
nikomu nic neřekla a před tím, než šla ráno do kanceláře, 
pravidelně dojížděla dvě hodiny autem na ozařování. 

Catherine však nemohla bojovat sama navždy. Brzy po 
začátku léčby, v únoru 2015, přiletěla její matka Guandoline 
z Filipín, aby jí s péčí o sebe pomohla. Chemoterapii 
snášela Catherine velice špatně, ubírala jí sílu a energii 
a způsobovala, že se jí třásla kolena, takže pro ni bylo 
těžké stát v práci pevně na nohou. Její imunitní systém 
byl chvílemi tak oslabený, že chemoterapeutická sezení 
musela být zrušena.

NA NĚKTERÉ BITVY SE PROSTĚ NELZE PŘIPRAVIT. 
TŘETÍ STÁDIUM RAKOVINY PRSU JE ZCELA JISTĚ JEDNOU 
Z NICH; CATHERINE UN MĚLA UŽ DOST SVÝCH PROBLÉMŮ, 
KDYŽ SE V ROCE 2014 DOZVĚDĚLA SVOU DIAGNÓZU.

Catherine Un:
Když přijde bi

tva,

   tak bojujte
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NOVÍ PŘÁTELÉ, NADĚJE A VŮLE BOJOVAT
Guandoline nesnesla vidět svoji dceru 
v takových bolestech, a tak trávila dny 
tím, že hledala jakýkoliv prostředek, 
který by jí ulevil.

Na základě tipu, který dostala od 
člověka, jehož potkala v Dubaji, našla 
Guandoline Forever, aniž by cokoliv 
o tomto podnikání věděla. Catherine 
měla za sebou skoro pět měsíců 
chemoterapie, a nechtělo se jí tedy 
do svého, už tak vyčerpávajícího, 
programu přidávat další povinnost. Její 
matka však trvala na tom, aby zašla 
do místní pobočky Forever a alespoň 
se seznámila s novými lidmi.

Ukázalo se, že nemusela chodit 
daleko. Domovská pobočka Forever 
v Dubaji se nacházela ve stejné 
budově jako její kancelář, a tak 
Catherine musela sjet jen pár 
poschodí dolů, aby se zúčastnila 
prvního setkání se svým týmem. 
Doprovázena svým skepticismem, 
byla připravena na to, že uslyší jen 
samé obchodnické řečičky od lidí, 
kteří se snaží něco prodat.

Uvědomila si však, že se nemohla 
více mýlit, když uslyšela příběh, který 
jí byl povědomý. Žena mluvila o svém 
boji s rakovinou a o tom, jak ji nejen 
nemoc, ale i léčba vyčerpaly psychicky 
i fyzicky. Zmínila se také o tom, jak jí 
kontakty z Forever vrátily zpátky naději 
a sílu bojovat dál. 

Ta žena se jmenovala Lovely 
a pocházela také z Filipín. Mluvila 
o tom, jak jí aloe pomohla cítit se 
během léčby lépe, a slíbila Catherine, 
že jí s čímkoliv pomůže. Catherine 
byla vděčná za radu, ale měla strach, 

kde sežene peníze na zaplacení nové 
doplňkové výživy. Guandoline jí však 
opět pomohla a začala s podnikáním 
namísto Catherine a donesla domů 
produkty na prvních několik měsíců.

Catherine dokončila poslední část 
chemoterapie v roce 2015 a její 
vítězství v boji s rakovinou jí poskytlo 
nový pohled na její záměry v Dubaji. 
Probdělé noci se staly minulostí, 
nahradila je povinnost sdílet zdraví 
s dalšími lidmi, stejně jako je Lovely 
sdílela s ní. Každý den docházela 
do kanceláře Forever a poslouchala 
(tentokrát doopravdy) úžasné příběhy 
manažerů. Po každé schůzce se cítila 
živější a inspirovanější a celkem brzy 
se odhodlala podělit se o své vlastní 
působivé svědectví.

Díky blogu a sdílení na sociálních 
sítích se Catherine podařilo přivést 
do kanceláře Forever jednoho 
známého za druhým. To, že se stala 
manažerkou za pouhé tři měsíce 
nebylo to, co ji naplňovalo pozitivní 
energií; propagování zdravého 
životního stylu se stalo jejím pravým 
posláním. Catherine ví z vlastní 
zkušenosti, jaké to je onemocnět v cizí 
zemi, a nyní nabádá komunitu cizinců 
v Dubaji k tomu, aby se starali o své 
zdraví dříve, než bude příliš pozdě.

Její život je také méně osamělý. 
Forever se pro Catherine stal 
opravdu rodinnou záležitostí – 
Guandoline zůstala v Dubaji 
a sama úspěšně podniká 
s Forever. 

Bratr Catherine se pak této příležitosti 
chopil také.

Bez matčiny pomoci by Catherine 
nikdy Forever neobjevila. A bez 
Lovelyna příběhu by Forever na 
Catherine možná tak nezapůsobil. 
Teď, když si Catherine více 
uvědomuje, co jí a jak se stará o své 
tělo, je pro ni Dubaj ještě zábavnější 
než kdykoli předtím. Rakovinu nemá 
už více než dva roky a stejně tak 
dlouho ovlivňuje i životy dalších lidí.

Zdraví se pro Catherine stalo 
bohatstvím a nyní si užívá obojího 
jako nikdy předtím.

Bez matčiny pomoci by 
Catherine nikdy Forever 
neobjevila.
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Na ceste ku kariére profesionálneho 
bojovníka MMA nechýbajú tvrdé rany. 
Zatiaľ čo popularita tohto športu 
narastá po celom svete, kariéra v oblasti 
zmiešaných bojových umení nie je pre 
väčšinu bojovníkov veľmi lukratívna. Pár 
šťastlivcom sa však na vrchole žije dobre.

Andy “Taz” Young sa tomu nikdy nevenoval pre peniaze. 
Nemá ilúzie o tom, že trénuje celý svoj život pre kariéru, 
ktorá sa môže po jedinom zranení zrútiť ako domček 
z karát. No s niekoľkými veľkými víťazstvami vrátane 
majstra sveta má vrchol na dohľad.

Na tejto úrovni sa stretáva už len s elitnými bojovníkmi. 
Zaznamenal pár veľkých víťazstiev a pocítil bolesť 
niekoľkých tvrdých strát. Andy hovorí, že vpred ho ženie 
perspektíva. Naučil sa vyrovnať s bolesťou a na ďalšej ceste 
ho jej čaká ešte dosť. 

„Mám príležitosť dosiahnuť tento cieľ a mnohí iní ju 
nemajú,“ hovorí Andy. „Mám príležitosť zmeniť svoj život, 
zmeniť život svojej rodiny a mať pozitívny vplyv na životy 
ostatných. Myslím na ľudí, ktorých som stratil, a cítim, 
že chcú, aby som žil na maximum.“

V HONBE ZA CELOŽIVOTNÝM CIEĽOM
Andy začal trénovať bojové umenie, keď mal päť rokov. 
Chcel byť silný ako super hrdinovia v televízii. Jeho starší 
brat Chris bol tiež nadšenec bojových umení a obaja bratia 
postrkovali a tlačili jeden druhého k pokroku.

„Mal som veľké šťastie, že som mal úžasné detstvo,“ hovorí 
Andy. „Moji rodičia a rodina boli milujúci a starostliví a starali 
sa o to, aby som mal všetko, čo potrebujem. Vyrástol som 
blízko pobrežia Severného Írska, kde je množstvo lesov, 
tak sme to vždy čo najviac využívali. Veľa času sme trávili 
vonku, užívali si výlety do hôr a boli sme veľmi aktívni.“

Andyho inšpiroval aj jeho starý otec, ktorý boxoval 
v armáde. Jeho príbehy o boxovaní v Afrike, o tvrdom 
tréningu a vášni pre tento šport podnietili Andyho k tomu, 
aby trénoval ešte tvrdšie.

Študuje rôzne formy bojových umení, venuje sa svojmu 
tréningu a predstavuje si svoj sen. Kým jeho priatelia chodili 
po škole von alebo oddychovali, Andy trénoval dlho do 
noci. Bol zanietený a oddaný bojovému umeniu, no nebol 
si istý, ako sa vyvinie jeho budúcnosť. 

Andy sa dostal prvý raz k zmiešaným bojovým umeniam 
ako k športu, keď mal 18 rokov. MMA práve začínala 
získavať prvých fanúšikov a vznikal kult nadšencov.

„Zapadol som tam celkom prirodzene“ spomína Andy. 
„Mohol som spojiť všetky štýly, ktoré som sa naučil, 
a použiť ich spolu. Bola to skutočná skúška a v duši som 
vedel, že mám robiť práve toto. Ako dieťa som vždy sníval, 
že budem jedným z najlepších bojovníkov bojových umení 
a toto bol výborný spôsob, ako to dosiahnuť.“

Nahor sa vypracoval cez amatérske kolo a prednedávnom 
začal bojovať na profesionálnej úrovni. Tu je v stávke viac 
a riziko fyzického zranenia je väčšie. Andy cíti, že práve tu 
mal byť a verí, že svoju kariéru bojovníka dostane na ďalšiu 
úroveň.

Bojovaním  
 k veľkosti

Andy 
         Young:
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KĽÚČ K BOJOVANIU NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI
Na úroveň profesionála vás privedie 
iba sila a technika. Andy hovorí, 
že najsilnejšou zbraňou 
v jeho arzenáli je myseľ.

„Vybudovať si pevný 
systém viery v seba 
samého je najvyššou 
prioritou,“ hovorí Andy. 
„Ďalej nasleduje fyzická 
práca. To si vyžaduje 
disciplínu. Sú chvíle, keď 
ťa všetko bolí, si unavený 
a nechce sa ti ísť ďalej, 
no to, že sa k tomu donútiš, 
je malým rozdielom, na ktorom 
záleží.“

Malé kroky vytrvalosti sa v priebehu času znásobia 
a stanete sa silnejší, inteligentnejší a disciplinovanejší, myslí 
si Andy. Či je to jedno kolo naviac na žinienke, strečing po 
tréningu, správna strava alebo práca s mysľou, výhody sa 
znásobia.

„Sú to práve tie malé detaily, vďaka 
ktorým vyhráte preteky,“ hovorí Andy. 
„Môj tréner tvrdí, že rozdiel medzi 
koňom, ktorý vyhrá preteky, 
a posledným miestom, je len zlomok 
sekundy.“

Nie je najsilnejší ani technicky najzdatnejší bojovník, 
ktorý sa dostal na vrchol, no je to najdisciplinovanejší, 
najvytrvalejší bojovník s tým pravým nastavením mysle 
a vierou v samého seba.

Ako súťaž MMA naberá na popularite, sú davy väčšie, 
konkurencia tvrdšia a potenciál väčší než kedykoľvek 
predtým. Andy Young dosahuje svoje majstrovstvo v pravý 
čas a dobre si to uvedomuje.

„Jedného dňa zomriem,“ hovorí Andy. 
„Prečo by som sa mal sťažovať? 
Akékoľvek dočasné nepohodlie, ktoré 
prežívam, nebude trvať večne. Keď 
zmizne, nahradí ho veľkosť a úspech. 
Teraz žijem svojou vášňou.“

s Andym Youngom

AKO SI SA DOZVEDEL O ZNAČKE FOREVER? 
Značku Forever mi predstavil kolega – tiež 
bojovník. Videl som, aký blahodarný vplyv 
to naňho malo, a opýtal som sa ho, ako 
sa skontaktovať s touto spoločnosťou. 
Keď som vyskúšal niektoré výživové 
doplnky, aj ja som pocítil ten rozdiel. Vždy 
si dávam pozor na to, aké výživové doplnky 
používam, a som k nim kritický. Keď som 
raz skúsil produkty značky Forever, vedel 
som, že to je ono, a cítil som ich obrovský 
pozitívny účinok. Mal som menej zranení, 
vyššiu výkonnosť a skvelý pocit, že svojmu 
telu dávam to najlepšie.

KTORÉ ASPEKTY SPOLOČNOSTI OBDIVUJEŠ 
AKO ŠPORTOVEC?  
Kvalita je pre mňa ako športovca 
mimoriadne dôležitá. To zahŕňa kvalitný 
tréning, regeneráciu a kvalitných ľudí okolo 
seba. Spoločnosť Forever je celá o kvalite. 
Stelesňuje to nielen vo svojich produktoch, 
no tiež prostredníctvom svojej pracovnej 
etiky. Ľudia v spoločnosti Forever chcú 
dosahovať ciele a rásť a snažia sa pomáhať 
ostatným zlepšovať svoje zdravie a pocit 
blaha. 

AKÉ RADY BY SI DAL NIEKOMU, POKIAĽ IDE 
O DOSAHOVANIE CIEĽOV, KTORÉ SA MÔŽU 
ZDAŤ NEMOŽNÉ? 
Ľudia už dosiahli veľmi veľa vecí, o ktorých 
predtým hovorili ako o nemožných. 
Napríklad si mysleli, že nikto nezabehne 
míľu za štyri minúty. Keď túto hranicu 
prekonal Roger Bannister, začalo sa to 
dariť mnohým ďalším. Ak sa niečo ešte 
neurobilo, máte príležitosť byť prvý, komu 
sa to podarí, a inšpirovať ostatných, aby to 
tiež skúsili. Akýkoľvek cieľ sa dá dosiahnuť, 
ak máte dostatočne silnú túžbu, zameranie, 
disciplínu a vytrvalosť. 

Napíšte si príbeh, kde si predstavujete 
samého seba v budúcnosti po tom, ako 
ste dosiahli svoj cieľ. Vysvetlite všetky veci, 
ktoré ste urobili na to, aby ste dosiahli tento 
cieľ, a všetko, čo ste tomu venovali. Vďaka 
tomu bude cieľ reálnejší a zvýši vašu vieru v 
to, že ho dosiahnete. Teraz sa riaďte 
tým, čo ste napísali.

Otázky
a odpovede

37



VYSOKÁ KVALITA 
PRODUKTŮ

JEDNOTA, 
POCHOPENÍ 
A ZÁBAVA

ETICKÝ 
A PŘÁTELSKÝ 
KE ZVÍŘATŮM

SPOLUPRÁCE 
S CHARITATIVNÍMI 
ORGANIZACEMI 
V BOJI PROTI 
CHUDOBĚ

SUROVINY = 
TO NEJLEPŠÍ 
Z VĚDY 
A Z PŘÍRODY

FLEXIBILNÍ 
PŘÍLEŽITOST = 
ČAS NA TO, NA 
ČEM ZÁLEŽÍ

ZALOŽENO NA 
RODINNÝCH 
HODNOTÁCH

LÁSKYPLNÁ 
PÉČE ALOE

OHLEDUPLNOST 
K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ

VÁŠEŇ 
PRO LIDI

NEJVĚTŠÍ 
PĚSTITEL, 
VÝROBCE 
A DISTRIBUTOR 
ALOE VERA

ŽÁDNÁ UMĚLÁ 
BARVIVA NEBO 
PŘÍCHUTĚ

Podstata



Doby, kedy ste pracovali pre jednu spoločnosť a 
prepracovávali sa v tradičnom zmysle slova “na vrchol”, 
sú dávno preč. Inak povedané, prestaňte čakať a dúfať, 
že povýšenie alebo zvýšenie platu vám spadne len tak 
do lona. Čo keď všetko, čo ste sa kedy učili o šťastí 
a úspechu, platí presne naopak? Predstavte si, že 
uprednostníte svoje šťastie, a potom nielen, že dosiahnete 
svoje ciele, ale bude vás to stáť aj oveľa menej úsilia.

Kľúč k lepšej kariére leží oveľa pravdepodobnejšie 
za dverami vašej kancelárie. Získajte nové zručnosti, 
preskúmajte nové príležitosti a zvýšte svoje osobné 
naplnenie. Toto je vstupenka k tomu, čo chcete od vášho 
profesionálneho života. Tu je niekoľko spôsobov, vďaka 
ktorým sa môžete posunúť v akejkoľvek práci tým, že 
budete múdrejší, šťastnejší a motivovanejších.

Dúfate, že tento rok sa vymaníte z pracovnej 
rutiny a začnete sa profesionálne rozvíjať? 
Pravdepodobne sa to však nestane spoza vášho 
pracovného stola. 

ZLEPŠITE V ROKU 2019
SVOJU KARIÉRU 

ZVAŽUJE, ŽE 
SA V PRIEBEHU 
BUDÚCEHO ROKA 
ZAMESTNÁ V INEJ 
SPOLOČNOSTI

ZAMESTNANCOV 
CHCE PODĽA 
NAJNOVŠIEHO 
PRIESKUMU 
SPOLOČNOSTI 
GALLUP OPUSTIŤ 
SVOJU SÚČASNÚ 
PRÁCU

40%51%
MILENIÁLOV 
HOVORÍ, ŽE KEBY 
SI MOHLI VYBRAŤ, 
TAK BY OD SVOJHO 
ZAMESTNÁVATEĽA 
V NASLEDUJÚCICH 
DVOCH ROKOCH 
ODIŠLI

50%

myslieťinak
Začnite

39



Nájdite si vedľajšie zamestnanie, 
aby ste si trochu privyrobili 
a znova zapálili svoju motiváciu.

Vedľajšie zamestnania sú skvelým 
spôsobom, ako ľahko získať nové 
skúsenosti bez tlaku uživiť sa. 

Je to tiež výborná príležitosť 
budovať si odborné zručnosti v 
oblastiach mimo vášho bežného 
rozsahu. Možno chcete zlepšiť 
svoje schopnosti vytvárať siete 
alebo lepšie robiť prezentácie. 
Porozmýšľajte o tom, aký typ 
príležitosti na čiastočný úväzok by 
vám to mohol pomôcť dosiahnuť.

Na spotrebiteľskom trhu rýchlo 
rastie marketing založený na 
poskytovaní informácie jednotlivca 
jednotlivcovi. Každý je taký 
bombardovaný reklamami na 
internete a v televízii, že odporúčanie 
od priateľa sa považuje za oveľa 
uveriteľnejšie a dôveryhodnejšie. 
Spoločnosť Forever Living Products 
je výborným príkladom vplyvu, aký 
môže mať tento obchodný model. 
Môže to byť presne taká 
príležitosť, akú hľadáte.

Jednoduchý dobrý skutok 
vykonaný pre ostatných 
môže byť obrovským zdrojom 
naplnenia a šťastia. 

Ak si viete predstaviť seba samého 
pracovať v neziskovom sektore, 
začnite sa vo voľnom čase venovať 
dobrovoľníckej činnosti. V životoch 
druhých budete samozrejme robiť 
veľké zmeny. 

Takisto sa stretnete s ľuďmi, ktorí 
vám môžu poradiť, ako preniknúť 
do tohto odvetvia. Ako pravidelná 
dobrovoľníčka či dobrovoľník 
v charitatívnej alebo neziskovej 
organizácii máte oveľa väčšiu 
šancu sa dostať do užšieho okruhu 
kandidátov, keď sa uvoľní platená 
pozícia.

Neziskový sektor však nie je 
jediná možnosť. Environmentálna 
zodpovednosť, produkty 
starostlivosti o pleť, ktoré sa 
netestujú na zvieratách, produkty, 
ktoré zlepšujú životy ľudí tým, že im 
pomáhajú vyzerať a cítiť sa lepšie, 
tieto pojmy sú pre ľudí dôležité. Sú 
tiež základom spoločnosti Forever   
Living Products.

Je skvelé mať v kancelárii 
mentora, niekoho, kto vás vedie, 
inšpiruje a nabáda, aby ste 
odviedli čo najlepšiu prácu.

Je rovnako dôležité, ak nie aj 
dôležitejšie požiadať o radu niekoho 
nezainteresovaného.

Žijeme vo veku podnikateľov. 
Nemusíte dlho hľadať, aby ste našli 
niekoho, kto si založil vlastnú firmu.

Už ste niekedy hovorili s Forever 
Business Ownerom? Sú to jedni 
z najveľkodušnejších podnikateľov, 
akých kedy stretnete. Nepovedia 
vám len príbeh o tom, ako sa stali 
úspešnými, no budú vás viesť 
tak, aby ste si svoje podnikanie 
vybudovali sami. Takýto typ puta sa 
nevidí tak ľahko.

1. Získajte ďalš
ie

skúsenosti Robte
dobré skutk

y3.Nájdite si 

mentora2.
Životný štýl
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Nechať prácu v práci sa môže 
zdať nesplniteľnou úlohou, no je 
to mimoriadne dôležitá úloha. 

Keď sa do vášho osobného života 
votrie pracovný stres, trpíte nie len 
vy, ale aj všetci okolo vás. Štúdie 
ukazujú, že ľudia, ktorí chodia 
z práce domov vystresovaní, sú 
menej produktívni, viac vznetliví, 
pesimistickí a dokonca deprimovaní.

Po práci venujte nejaký čas 
oddychu. Každý deň si naplánujte 
čas len pre seba. Niečo také 
jednoduché ako prechádzka 
v prírode alebo noc vonku 
s priateľmi môže do vášho života 
priniesť takú potrebnú rovnováhu.

Ak si stres z práce skutočne vyberá 
daň na vašom fyzickom zdraví, 
vzťahoch a na vašej schopnosti 
spať, je pravdepodobne načase 
začať skúmať nové možnosti. 

Odvaha. Potrebujete ju na 
to, aby ste si dali život pod 
mikroskop a skutočne sa 
rozhodli urobiť zmenu.  

A presne toto urobil pred štyrmi 
desaťročiami zakladateľ a riaditeľ 
spoločnosti Forever Living Products 
Rex Maughan, keď zanechal 
úspešnú kariéru v realitnom 
odvetví a svoj život venoval výrobe 
produktov, ktoré ľuďom pomáhajú 
lepšie vyzerať, lepšie sa cítiť 
a dosiahnuť svoj finančný potenciál.

Rovnako ako ostatní vie, že môžete 
získať toľko, koľko do toho vložíte 
a ešte viac, a pri tom budete okrem 
seba pomáhať rásť aj iným. Je rok 
2019 váš čas nabrať odvahu?

Máte niekedy pocit, že váš 
zamestnávateľ má z vášho 
vzťahu väčší prospech než vy? 

Nie ste sami. Podľa magazínu 
Forbes dávajú mnohí ľudia 
výpovede preto, že sa cítia 
nedocenení, prepracovaní 
a podhodnotení. Aby sme to zhrnuli 
- cítia, že nedostávajú naspäť to, čo 
investujú. Znie vám to povedome?

Ďalším problémom je to, že ľudia 
s vodcovskými schopnosťami 
nemusia mať príležitosť trénovať si 
ich v kancelárskom zamestnaní.

Zaslúžite si, aby boli vaša tvrdá 
práca a odhodlanie ocenené vyšším 
platom a kariérnym postupom. 
Neuspokojte sa s málom.

* Podľa prieskumu kanadských pracovníkov na portáli Monster.com
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Vedeliste?
5 HLAVNÝCH DÔVODOV, 
PREČO DÁVAJÚ ĽUDIA VÝPOVEDE*:
•  nedostatočné alebo nespravodlivé platové 

ohodnotenie 
•  nedostatok čestnosti, bezúhonnosti či etiky  
• chýbajúca dôvera v riadiacich pracovníkov 
• nedostatok rovnováhy medzi pracovným 
   a súkromným životom 
• nedostatok uznania alebo podpory 
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Zaměstnanci Forever rádi brouzdají po sociálních sítích, kde zjišťují, jestli jste nás 
označili ve svých příspěvcích, a rádi odpoví i na vaše dotazy. S nadcházející fitness 
sezónou bychom vám rádi doporučili několik produktů, které vám pomohou začít 
i skončit svěží, až budete příště cvičit…

Uvedené produkty: Forever Fast Break | SKU 520, Forever Move | SKU 551, Forever Freedom | SKU 196, Aloe MSM Gel | SKU 205 
Pro nákup produktů kontaktujte svého Forever Business Ownera nebo navštivte foreverliving.com  |  #TheAloeVeraCompany

Forevera vy
Ot. Ot.

Od. Od.

Snažím se najít nějakou svačinu, která by 
vyžadovala minimální přípravu, takže bych 
ji mohl sníst rychle mezi prací 
a odchodem do posilovny. Co byste mi 
doporučili?

Miluji fyzické cvičení, ale poslední dobou 
si všímám, že moje kolena mají problém 
udržet krok s mojí energií. Co byste mi 
doporučili?

Pokud se chystáte jít fyzicky cvičit a nemáte moc 
času, tak je pro vás ideální výživná tyčinka, kterou si 
hodíte do batohu a sníte ji po cestě. Forever Fast 
Break™ obsahuje 21 vitaminů – ano - 21, a to 
včetně vitaminů A, C a E, osmi B vitaminů 
a deseti důležitých minerálních látek. Tato vynikající 
energetická tyčinka s arašídovým máslem zalitá 
čokoládou se může pochlubit také 11g proteinů, 
které podporují růst a udržení svalové hmoty – není 
tedy divu, že je skvělým společníkem pro cvičení!

Chondroitin, přirozeně se vyskytující v chrupavce 
a v kloubech, a glukosamin, cukr a stavební látka 
chrupavky, mohou s věkem ubývat. Pokud vás bolí 
kolena, může to znamenat, že potřebujete doplnit 
ztracené látky. Forever Freedom™ je nápojový gel 
z aloe s pomerančovou příchutí, který podporuje 
imunitu a celkový zdravotní stav, ale zároveň 
obsahuje chondroitin a glukosamin, které vás 
rozhýbou a postaví na nohy. Užívejte ho spolu s Aloe 
MSM Gelem, který uklidní klouby po cvičení, 
a s Forever Move™, nejnovějším výživovým 
doplňkem, který obsahuje dvě patentované složky 
(přírodní membránu z vaječných skořápek NEM™ 
a kurkumu dlouhou BioCurc™), které prokazatelně 
dodávají kloubům větší flexibilitu a přináší větší úlevu.Pohled na so

ciální sítě 
 „Zdraví a zdravý životní styl je tím, v co  
 věříme a co propagujeme“

 „Můj nový ranní rituál s úžasnými výrobky INFINITE   

 OD FOREVER z řady ADVANCED SKIN CARE je  

 skvělý. Miluji svou pokožku každý den…“

Životní styl
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SKLIZENO A NAŘEZÁNO RUČNĚ. POUZE 
FOREVER PODNIKÁ TAK VÝJIMEČNÉ 
KROKY K TOMU, ABY ZAJISTIL, ŽE VAŠE 
TĚLO BUDE VYŽIVENO ZVENKU I ZEVNITŘ 
POUZE TOU NEJČISTŠÍ ALOE VERA 
NEJVYŠŠÍ KVALITY.

Forever je členem Direct Selling Association (DSA)Pokud chcete provést objednávku, kontaktujte prosím Forever Business Ownera.

kvalitavnitřních li
stů

Nejvyšší

PEČLIVĚ VYPĚSTOVÁNO NA 
NAŠICH VLASTNÍCH PLANTÁŽÍCH.



PROGRAMY F.I.T.™ SPOLOČNOSTI 
FOREVER OBSAHUJÚ VŠETKO, 

ČO POTREBUJETE, ABY STE VYZERALI 
A CÍTILI SA ČO NAJLEPŠIE.

Začnite od začiatku - s produktom C9™ - a pokračujte 
na tejto ceste s prípravkami F15™ a Vital5™.

    C9™ | sku 475-476 
   F15™ | sku 528-537  
Vital5™ | sku 456-459

Spoločnosť Forever je členom Direct Selling Association (DSA)Ak si chcete zakúpiť zobrazené produkty, obráťte sa na svojho Forever Business Ownera.

najlepšiemu jaRýchla cesta k vášmu 


