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Inovator. Dedicat.
Intenționat. Hotărât

Povești motivaționale pentru
un 2021 trăit la maximum.

Plus...

Yoga, pentru mai multă
forță și flexibilitate
Produsele ideale pentru
acoperirea carențelor nutriționale
Sfaturi și recomandări pentru o
vacanță relaxantă, departe de tehnologie
Împarte-ți obiectivele în pași mai
mici, pentru a obține mai mult
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ARGI +

Forever ARGI+®
înseamnă mult mai mult
decât o simplă aromă
delicioasă de fructe de
pădure.

®

Această formulă puternică asigură doza zilnică
recomandată de L-Arginină și susține funcționarea
întregului organism. Pornește în forță pe drumul către
atingerea obiectivelor tale de fitness și îmbunătățește-ți
performanțele cu Forever ARGI+®.
Forever ARGI+® | 473

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.
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Unde vrei să fii
anul acesta?
Un an nou se așterne în fața noastră. Avem,
așadar, ocazia de a o lua din nou de la capăt,
avem șansa de a ne concentra pe obiectivele pe
care vrem să le atingem. Iată de ce, în acest
număr al revistei, explorăm noi modalități de a
avea o viață mai bună din toate punctele de
vedere, de la viața profesională, la starea de
sănătate, fitness sau bunăstarea sufletească.
Prima ediție din 2021 se construiește în jurul a patru
fraze menite să te ajute pe tine, cititorule, să trăiești la
maximum acest an: fii original, fii devotat, fii tu cel care
preia inițiativa, fii voluntar. La pagina 12, vei cunoaște
4 persoane care își ghidează viața după aceste
concepte, de la atingerea obiectivelor de fitness, până
la a face schimbări în carieră sau a găsi echilibrul
perfect, liniștea sufletească.
Și, dacă vorbim despre readucerea echilibrului în viața
ta, cel mai bun start este nutriția. La pagina 24, vei
găsi un ghid complet care să te ajute să asiguri
corpului tău nutrienții corecți, chiar și atunci când nu ai
cum să mănânci o masă echilibrată. Este un ghid
adevărat, pentru viața de zi cu zi.
Poate că acesta este, pentru tine, anul în care vrei să
devii mai puternic din punct de vedere fizic. Alegerea
cea mai bună e yoga, modalitatea perfectă de a
căpăta mai multă forță și de a-ți îmbunătăți
flexibilitatea.

Anul nou este, de asemenea, momentul perfect
pentru a reflecta asupra obiectivelor tale profesionale.
Te gândești să faci o schimbare? Fie că visezi să
începi un business pe cont propriu, fie că vrei să treci
la nivelul următor în actualul tău job, sfaturile pe care le
vei găsi la pagina 36 te vor ajuta să ajungi la
destinație.
Cu siguranță, atingerea oricărui obiectiv poate fi
obositoare, dacă nu ai un plan bine pus la punct. Cei
care au succes și își ating obiectivele fac, de multe ori,
acest lucru prin stabilirea unor obiective mici, ușor de
îndeplinit, lucru care le asigură victorii pe termen scurt
care duc, ulterior, la victoria finală. La pagina 6, vei
găsi un ghid care te va ajuta să regândești procesul de
stabilire a obiectivelor și îți va oferi perspectiva asupra
lucrurilor pe care ți le propui. Sper că vei găsi inspirația
necesară pentru a fi cine vrei tu să fii anul acesta. Nu
există sentiment mai plăcut decât să privești spre viitor
și să știi că ai atât de multe lucruri de care să te
bucuri, pe care să le descoperi și pe care să le ai.
Un an nou fericit, plin de însemnătate și rezultate!
Aceasta este urarea noastră, familia Forever!

Director Executiv de Marketing
Forever Living Products
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06 STABILEȘTE OBIECTIVE
MAI MICI
Descoperă cum micile victorii
pot avea un impact pozitiv
major asupra obiectivelor tale
anul acesta.

08 YOGA PENTRU TOATĂ
LUMEA
Exerciții de yoga pentru
mai multă forță și
flexiblitate.

18 RELAXARE DEPARTE
DE TEHNOLOGIE
Idei pentru a sta
departe de dispozitivele
electronice și a te
reconecta cu natura.

4
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12 FII CEA MAI BUNĂ
VARIANTĂ A TA
Patru povești care te vor motiva
să fii mai original, mai devotat,
să ai mai multă inițiativă și să fii
mai voluntar anul acesta.

31 RESTABILEȘTE ECHILIBRUL
ÎN ALIMENTAȚIE
Cum să acoperi carențele
nutriționale și să te asiguri că
organismul tău are parte de
nutrienții corecți.

34 HRĂNEȘTE-ȚI MINTEA ȘI
SUFLETUL
Fii mai aproape de starea de
bine, hrănindu-ți mintea și
sufletul.

38 TRECI LA NIVELUL
URMĂTOR AL
CARIEREI TALE
Fă în așa fel încât anul
acesta să fie anul în care
preiei controlul asupra
obiectivelor tale de
business.
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Oferă organismului tău beneficiile pe care ți le asigură doar gelul pur, din frunzele
de Aloe vera crescute și culese de pe plantațiile Forever. Fă din el parte din rutina
ta zilnică, pentru o digestie sănătoasă, pentru un nivel optim de energie și pentru a
stimula absorbția nutrienților.
Forever Aloe Vera Gel® | 715

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.
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Cum poți ajunge la reușite mari, luând startul cu pași mici.
Ai auzit, cu siguranță, multe persoane spunând că, dacă îți dorești cu adevărat un
lucru, atunci cu siguranță acesta se va împlini. Ce bine ar fi dacă viața ar fi mereu
așa ușoară!
Până la urmă, indiferent de cât de mult îți dorești, nu poți să-ți propui azi să alergi la maraton, iar mâine să
și reușești să parcurgi cei 42 km. Cercetările arată că stabilirea, încă de la început, a unor obiective greu de
atins poate duce la un eșec rapid. Asta nu înseamnă că în 2021 nu vei putea face lucruri mărețe. Secretul
transformărilor adevărate este stabilirea unor obiective mai mici, mai ușor de atins, care să te ajute să
aduci schimbări importante și semnificative în viața ta.

CREATIVITATE

Analizează-ți în
detaliu obiectivele

Va fi acesta anul când vei învăța să
pictezi? Sau poate ai simțit
dintotdeauna că în tine crește,
cumva, o carte care de-abia
așteaptă să iasă la lumină.
Gândește-te la toate pornirile
creative pe care le-ai simțit
vreodată și treci la acțiune.

Probabil ai deja un obiectiv bine stabilit în sinea ta
sau, la fel ca mulți alții, îți dorești o schimbare, dar
în tine se duce o luptă legat de lucrurile pe care
trebuie cu adevărat să le schimbi.
Stabilirea unor obiective la început de an
înseamnă mult mai mult decât o rutină nouă de
fitness sau promisiunea de a avea o alimentație
mai sănătoasă. Iată câteva aspecte importante
ale vieții tale asupra cărora ar fi bine să te
concentrezi atunci când vei analiza felul în
care poți face ca 2021 să fie anul marilor
transformări.

ASPECT FIZIC
De la a slăbi câteva kilograme
și până la creșterea masei
musculare, opțiunile sunt
nelimitate atunci când e vorba
despre stabilirea unor
obiective ce țin de
planul fizic.

6
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FILANTROPIE
Setează-ți un obiectiv care
să te poată ajuta să faci din
lume un loc mai bun. De
exemplu, implică-te în
acțiuni de voluntariat sau
donează pentru diverse
cauze caritabile.

EDUCAȚIE
Ai vreo abilitate pe care ți-ai
dorit dintotdeauna să o
dezvolți sau un domeniu
care te interesează?

MINDSET
Gândește-te de câte ori teama
te-a făcut să bați pasul pe loc și
cum poți învinge acest
sentiment. Îți poți propune să
lucrezi cu tine pentru a deveni
mai pozitiv în gândire, să înveți
să riști mai mult sau să îți
exprimi mai des recunoștința
pentru ceea ce ai.

RELAXARE
Simți că nu ai niciodată suficient timp
pentru tine? Stabilește-ți obiective
care să-ți aducă mai mult timp pentru
tine. Poate fi vorba despre a gândi
până în cele mai mici detalii vacanța la
care visezi de atâta vreme sau despre
o pauză pe care să ți-o permiți
săptămânal, pentru a face ceva ce
iubești cu adevărat.

CARIERĂ
Vrei mai mult de la jobul
tău? Ți-ai dorit
dintotdeauna să începi un
business pe cont propriu,
dar nu ai trecut niciodată
la acțiune?

Descompune obiectivele mărețe
Odată ce ai hotărât ce vrei să obții, e timpul să elaborezi un plan. Iată câteva lucruri de
care trebuie să ții cont atunci când vei face acest lucru.

STABILEȘTE OBIECTIVE MICI, ÎN CONCORDANȚĂ CU VIZIUNEA TA
Acestea sunt obiective mici, care pot fi atinse zi de zi, săptămână de săptămână sau
lună de lună. Gândește-te la aceste obiective ca la niște etape care te vor ajuta să atingi
victoria finală. De exemplu, dacă obiectivele tale sunt legate de sănătate, gândește-te
la acele lucruri mici care să îți dea un imbold. Începe prin a înlocui o masă pe zi cu o
variantă mai sănătoasă. După ce ai reușit să faci asta, renunță la dulce. Fă de trei ori pe
săptămână o plimbare de 1.5 km, apoi mărește distanța cu încă un km.

PUNE TOTUL ÎN SCRIS
Folosește o agendă, o aplicație
mobilă sau o tablă magnetică
pentru a nota micile victorii,
pe măsură ce vin. Astfel vei
rămâne motivat și conștient de
progresele pe care le faci.

FII CLAR
Stabilește obiective clare și adaugă,
ori de câte ori este posibil, și termene
limită, pentru a ține cât mai bine
evidența lor. În felul acesta, îți va
rămâne ca amintire îndeplinirea
lor, ceea ce te va motiva pentru
următoarea dată când vei avea un
obiectiv de îndeplinit.

FII REALIST
Nu-ți propune prea multe cu aceste obiective mici. Asigură-te, mai întâi,
că ele pot fi atinse și dezvoltă-le treptat, în timp. Stabilirea unor obiective
nerealiste de la început va duce la dezamăgiri pe parcurs, pentru că ți-ai
propus prea mult, prea repede. Dă-ți un imbold și bucură-te de victoriile
mici.

Concentrează-te pe
progres, nu privi înapoi!
Marele avantaj al obiectivelor mici care te conduc către
obiectivul suprem e că acestea pot fi ajustate cu ușurință
dacă se întâmplă să nu se îndeplinească. Dacă te confrunți
cu o astfel de situație, nu fi prea aspru cu tine. Acceptă că
trebuie să lași acest lucru în urmă și străduiește-te și mai
mult, având în permanență în minte imaginea de ansamblu.

| IANUARIE 2021
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Mai multă putere și
flexibilitate cu

Yoga

Flexibilitatea este o componentă cheie a
sănătății fizice. Zilele lungi la birou, poziția
incorectă și stresul afectează în timp
flexibilitatea corpului. Un program regulat
de exerciții de yoga te poate ajuta să-ți
menții și chiar să-ți dezvolți flexibilitatea. De
asemenea, vei dobândi mai multă forță, ceea
ce te va ajuta să fii mai echilibrat,
mai puternic. Si beneficiile nu se
opresc aici.
MAI PUȚINĂ TENSIUNE
Întinderea mușchilor va elibera tensiunea acumulată,
ceea ce te va ajuta să te miști mai ușor și mai
confortabil.

O POSTURĂ MAI BUNĂ
Mușchii încordați duc la curbarea coloanei vertebrale,
principala cauză a posturilor incorecte.

UN RISC MAI MIC DE ACCIDENTĂRI
O mai mare forță interioară, dar și articulațiile puternice
vor face să fii mai puțin expus la accidentări de tot felul.

REDUCEREA STRESULUI
Eliberarea tensiunii musculare stimulează starea de
relaxare și reduce stresul.

MAI PUȚINĂ DURERE
Tensiunea musculară duce frecvent la stres sau la
presiune în diferite părți ale corpului. O mai bună
flexibilitate poate duce la diminuarea durerii de spate,
gât și umeri.

8
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HIDRATEAZĂ-TE!
Asigură-te că bei suficientă
apă în fiecare zi și ține mereu
lângă tine o sticlă de apă
atunci când îți faci exercițiile
de yoga.

Aceste poziții simple de yoga pot fi făcute oricând ai puțin timp liber la
dispoziție, avantajul fiind că pot fi realizate oriunde, deoarece nu solicită
un echipament special.

Poziția
pisică – vacă

Aceasta este poziția ideală de
început, deoarece, deși nu este deloc
complicată, totuși este extrem de
eficientă în ceea ce privește
dezvoltarea puterii musculare și
îmbunătățirea flexibilității. Vei începe
stând în patru labe, cu palmele sub
umeri și genunchii sub șolduri.
Inspiră adânc, lăsându-ți abdomenul
să atingă podeaua, în timp ce îți ridici
pieptul și bărbia. Apoi expiră și
arcuiește-ți spatele, în timp ce bagi
bărbia în piept. Repetă acest
exercițiu timp de un minut.

FII OPTIMIST

Poziția arc

Nu te descuraja dacă unele poziții nu
îți ies. Revino la exercițiile pe care le
poți face cu ușurință și încearcă-le pe
acestea altădată. Corpul tău se va
adapta pozițiilor mai dificile pe măsură
ce vei continua să practici și să-ți
întreții mușchii.

Dacă îți petreci mare parte din zi la
birou, în fața calculatorului, atunci
această poziție este special creată
pentru tine. Poziția arc întinde acei
mușchi care rămân rigizi și mai
puțin flexibili, contribuind, de
asemenea, la dezvoltarea
musculară în ansamblu. Începe
prin a te așeza sprijinit pe
abdomen, cu brațele pe lângă
corp. Îndoaie genunchii, ridică-i
spre spate și apucă partea
exterioară a gleznelor. Acum
ridică-ți umerii și pieptul de la
podea, atât cât simți că îți este
confortabil. În timp, vei vedea că
va fi din ce în ce mai ușor să lași
poziția să evolueze.

| IANUARIE 2021
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FII PREZENT

Poziția fandare
ușoară
Este poziția ideală pentru toate
nivelurile de exerciții fizice.
Stimulează întinderea coloanei
vertebrale, îmbunătățește
flexibilitatea și dezvoltă masa
musculară. Începe prin a pune
genunchiul stâng pe podea,
simultan cu așezarea piciorului
drept în fața ta. Ridică brațele și
trunchiul și impinge-te ușor în
șoldul drept. Menține poziția
timp de 30 de secunde, apoi
repetă și pe partea stângă.

Yoga nu aduce beneficii doar fizicului.
Meditația și exercițiile de mindfulness
stimulează nu doar sănătatea corpului, ci și
pe cea mentală.
Dacă vei învăța să te bucuri și de latura
spirituală a practicării yoga, vei descoperi
numeroase alte beneficii, pe lângă cele
fizice.

Poziția așezat în unghi deschis
Această poziție este ideală pentru deschiderea șoldurilor și creșterea puterii în zona lombară. De
asemenea, crește elasticitatea tendoanelor și a ligamentelor. Așază-te pe podea și deschide-ți
picioarele cât de mult poți. Ridică brațele deasupra capului și apleacă-te în față, sprijinindu-te pe
șolduri, până când mâinile ajung să atingă podeaua, în față. Menține poziția timp de un minut.

10

| IANUARIE 2021

Poziția scaun
Mai multă putere în picioare, mai
mult echilibru, mai multă
flexibilitate. Pentru început, stai în
poziție verticală, cu picioarele
apropiate și brațele ridicate
deasupra capului, astfel încât să
formeze două linii paralele. Expiră
adânc, apoi ghemuiește-te,
îndoaie-ți picioarele, ca și când în
spatele tău s-ar afla un scaun
imaginar. Încearcă să menții
coapsele paralele cu podeaua și
menține această poziție timp de
30 de secunde. Apoi inspiră
adânc și îndreaptă-ți genunchii.
Expiră și lasă-ți brațele să alunece
pe lângă corp.

Poziția față de vacă
Este o poziție care stimulează forța și
flexibilitatea din partea superioară a corpului,
prin întinderea umerilor, a pieptului și a brațelor.
Începe cu o poziție șezând confortabilă.
Întinde-ți bine coloana și deschide-ți pieptul.
Ridică brațul stâng deasupra capului, apoi
flexează cotul până în punctul în care îți poți
atinge coloana cu degetele. Cu mâna dreaptă,
trage ușor de cotul stâng înspre cel drept și
lasă-ți mâna stângă să facă mișcări lente de-a
lungul coloanei. Menține această postură timp
de 30 de secunde, apoi schimbă brațele.

EXECUTĂ DOAR LUCRURI SIGURE
PENTRU TINE
Nu încerca să-ți forțezi corpul să
execute o anumită poziție. Renunță la
pozițiile care te fac să te simți
inconfortabil sau îți produc durere. Nu
uita, pentru început este foarte bine
dacă reușești să menții o anumită
poziție timp de 10 sau 20 de secunde.
Pe măsură ce corpul tău se va
obișnui, totul va deveni
mai ușor.

| IANUARIE 2021
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Anul acesta, găsește acea motivație
profundă care să te determine să acționezi
pentru obiectivele tale. În paginile
următoare, vei descoperi povești de viață
adevărate, ale unor oameni care au spus
DA provocărilor, și-au depășit limitele
și au reușit, astfel, să aibă o viață mai
bună. Indiferent dacă îți dorești să fii mai
puternic, să mănânci mai sănătos sau să
evoluezi din punct de vedere profesional,
vei găsi aici patru povești inspiraționale
pentru ca tu să ai cel mai bun an posibil.

12
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Devotamentul și învățarea
continuă, cheia succesului
Almasi Gergely și Barbara Bakos Velence,
Ungaria
Atunci când construiești un business de la zero,
principalul tău scop ar putea fi să înveți să spui
nu. Pentru Gergely și Barbara, asta a însemnat să
spună nu concertelor, nopților petrecute în oraș
și tuturor lucrurilor care ar fi putut să le distragă
atenția de la visul lor, acela de a avea un business
de succes.
Cei doi și-au început afacerea ca vânzători direcți
pentru Forever Living în 2012 și nu s-au uitat niciodată
la ce au lăsat în urmă. La început au avut numeroase
suișuri și coborâșuri, victorii și dezamăgiri, dar au știut
mereu că această afacere putea să le schimbe
complet viața.
“Primii trei ani ne-am dedicat 100% muncii și
business-ului nostru, își amintește Barbara. Știam că
felul în care muncim, principiile noastre, toate vor face
diferența.”
Barbara și Gergely au renunțat la televizor și și-au
concentrat întreaga atenție strângerii de informații despre
business și participării la diverse training-uri. Afacerea
creștea constant, însă momentul în care s-au concentrat
pe marketing online și social media a fost decisiv.

O combinație între a rămâne mereu concentrat și a-ți
dori să inovezi a fost cheia succesului afacerii lor, spun
cei doi. Și, în plus, o doză sănătoasă de răbdare.
“Știam că nu avea cum să se întâmple totul peste
noapte,” spune Barbara. “Dar am continuat să muncim
mult și să ne concentrăm la ce ne dorim de la viitor,
știind că doar așa vom putea să cunoaștem succesul.”
Odată declanșat impulsul, lucrurile s-au întâmplat rapid.
Între 2016 și 2019, Gergely și Barbara și-au văzut afacerea
crescând rapid. În tot acest timp, au călătorit în întreaga
lume, de la Londra în Statele Unite ale Americii și invers.
Și într-un 2020 în care multe business-uri treceau prin
perioade critice sau chiar dispăreau complet de pe
piață, Barbara și Gergely erau martorii dezvoltării
rapide a propriei afaceri. Timpul investit în marketing
online și vânzări dădea rezultate.
“Nu suntem nevoiți să mergem la muncă, și asta pentru că
biroul nostru este chiar aici,” spune Gergely. “Avem libertate
absolută, din punct de vedere personal și financiar. Avem o
perspectivă complet diferită asupra vieții.”

“Am simțit că totul s-a schimbat,” spune Gergely.
“Visul nostru devenea realitate. Am reușit, astfel, să ne
mutăm din micul nostru apartament din estul Ungariei,
într-o casă într-unul dintre cele mai frumoase orașe din
vestul Ungariei.”

Iar acum, când au un fiu de doi ani, Muki, Gergely și
Barbara au înțeles și mai bine cât de mult înseamnă
să fii liber. Timpul pe care îl pot petrece cu copilul lor,
în această perioadă extrem de importantă a creșterii
sale, are o valoare inestimabilă. Înainte de a fi împlinit
un an, Muki călătorise, deja, în 10 țări de pe trei
continente, împreună cu părinții săi.

...ÎNTR-UN 2020 ÎN CARE MULTE BUSINESS-URI
TRECEAU PRIN PERIOADE CRITICE SAU
CHIAR DISPĂREAU COMPLET DE PE PIAȚĂ,
BARBARA ȘI GERGELY ERAU MARTORII
DEZVOLTĂRII RAPIDE A PROPRIEI AFACERI.”

“Trebuie să te întrebi pe tine însuți dacă ești dispus să
faci tot ce este necesar pentru a crea viața pe care ți-o
dorești,” spune Barbara. “Și ce contează cel mai mult
este dacă ești suficient de motivat și dacă îți dorești cu
adevărat să înveți lucruri noi.”
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Mai sănătos datorită unor
alegeri alimentare mai bune.
Athanassios Zotos, Atena,
Grecia
Uneori, transformările personale pornesc de la o redefinire a limitelor și înseamnă, de fapt, să
scoți tot ce e mai bun dintr-o situație dificilă. Athanassios Zotos din Grecia, Atena, a făcut pași
importanți în direcția obiectivelor sale alimentare atunci când orașul său a fost în carantină.
“Unora li s-a părut dificil să stea acasă și s-au plâns
de faptul că orașul a fost în carantină,” spune
Athanassios. “Eu am ales să privesc partea bună a
lucrurilor și să întorc totul în favoarea mea, nu împotrivă.”
În acea perioadă, Athanassios simțea că pierde
controlul asupra propriului corp. Se simțea greoi și
avea probleme cu inima. Cântărea mult mai mult
decât și-ar fi dorit. După ce s-a documentat și a
discutat cu câțiva prieteni, a hotărât să schimbe
complet regimul alimentar și să pună, astfel, bazele
schimbării pe care își dorea să o vadă.
A început să mănânce mai multe fructe și legume și
să își facă un program pentru mese. Și, deși nu era
deloc ușor să țină pasul, el a simțit că în față i se
deschidea o lume întreagă de variante de mâncare.

“La început mi s-a părut foarte greu, însă am luat-o treptat, zi
după zi,” își amintește Athanassios. “În scurt timp am început
să mă simt mai bine și am devenit chiar și un bucătar mai
bun, pentru că am îndrăznit să experimentez rețete, gusturi,
arome noi. Acum sunt mult mai inspirat în bucătărie.”
Dorința puternică nu doar de a cunoaște, dar mai ales de
a căuta schimbarea, a fost ceea ce l-a ținut pe
Athanassios motivat. Se spune că diversitatea reprezintă
sarea și piperul în viață, iar când vorbim despre teritorii
încă necunoscute ale artei culinare, înseamnă de două ori
mai mult.
Athanassios este recunoscător produselor Forever, pentru că
l-au ajutat să își mențină noua rutină alimentară la cel mai înalt
nivel. Produse precum Forever Fiber®, Forever Lite Ultra® și
Supergreens™ l-au făcut să se simtă în siguranță, știind că,
deși avea destule restricții alimentare, totuși corpul său
primea toate proteinele, vitaminele și fibrele de care avea
nevoie.
A lăsat în urmă apatia, nemulțumirea de sine. Efortul de
schimbare a obiceiurilor alimentare i-a dat energia de care
avea nevoie pentru a începe să facă și mișcare. Îi place să
se plimbe, să meargă cu bicicleta și să înoate și, deși este
în cea mai bună etapă a vieții sale, încă își stabilește
obiective care să îl stimuleze să progreseze în continuare.
“Sfatul meu, pentru toți cei care își doresc o astfel de
schimbare, este să-și asculte corpul,” spune Athanassios.
“Atunci când te porți cu corpul tău așa cum trebuie, te
simți mai fericit, mai sănătos nu doar din punct de vedere
fizic, ci și psihic. Vor fi zile când îți vei dori să renunți, de
aceea este extrem de important să ai lângă tine oameni
care să te sprijine și să te încurajeze.”
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Fă schimbările necesare pentru a-ți
găsi echilibrul și liniștea.
Helen Overton, Londra,
Marea Britanie
Atunci când simți că nimic din ce faci nu dă rezultate,
fiecare zi poate avea consecințe grave asupra
sănătății tale psihice. În punctul acesta al vieții se
afla Helen Overton în urmă cu câțiva ani. Lucra în
vânzări, ca manager, și avea acasă trei copii.
Presiunile la care era supusă, atât acasă, cât și la
muncă, au determinat-o să se gândească serios la cum
ar fi putut să facă niște schimbări care să îi readucă
echilibrul pierdut și să o facă să se simtă din nou bine în
propria piele. Era conștientă că anumite aspecte ale
vieții sale aveau nevoie de schimbări majore, dar cum
putea să înceapă acest proces?
Helen și-a dat seama că dacă arăți mai bine, dacă te
simți mai bine, atunci și psihicul e sus. Părea un punct
bun de la care să pornească. În scurt timp, Helen a
descoperit că un program ușor de exerciții fizice și
câteva schimbări în obiceiurile alimentare dădeau
rezultate vizibile, nu doar în ceea ce privește felul în care
se simțea, ci și din punctul de vedere al energiei pe
care o avea.
Se simțea mai bine din punct de vedere mental, dar
mai avea de muncă. Helen a început să se gândească
la sursele majore de stres din viața ei. A pornit de la
ideea că readucerea echilibrului în viața ei ar fi făcut-o
să nu se mai simtă atât de folosită, de obosită.
Presiunea de la job, împreună cu responsabilitățile de
acasă, făceau ca Helen să nu mai aibă timp nici măcar
de familie, cu atât mai puțin de ea însăși.
“Știam că, dacă aș fi putut să stau acasă cu cei trei copii
ai mei și să am un business pe care să îl fac de aici, aș fi
reușit să reduc considerabil stresul și anxietatea,” spune
Helen. “Așa că am hotărât să încerc.”

Pentru Helen, soluția a fost o carieră pe care și-o putea
construi de acasă, vânzările directe. A început să vândă
produse și să se bucure de flexibilitatea de a munci așa
cum își dorea.
Eliminarea presiunii de la job-ul anterior a ajutat-o pe
Helen să redobândească echilibrul de care avea nevoie.
Acum avea mai mult timp pentru familie, dar și pentru
ea însăși. Practica mindfulness și se bucura de pacea
care îi lipsise atât de mult.

...UN PROGRAM UȘOR DE EXERCIȚII FIZICE
ȘI CÂTEVA SCHIMBĂRI ÎN OBICEIURILE
ALIMENTARE DĂDEAU REZULTATE VIZIBILE,
NU DOAR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FELUL ÎN
CARE SE SIMȚEA, CI ȘI DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ENERGIEI PE CARE O AVEA ȘI
AL HOTĂRÂRII DE A MERGE MAI DEPARTE.”
“Acum, mă trezesc la 6.30 în fiecare dimineață și de-abia
aștept să încep o nouă zi,” spune Helen. “Îmi iau toate
suplimentele, pregătesc copiii și îi duc la școală. În restul zilei
pot să mă ocup de business sau să mă plimb și să mă
bucur de tot ce e în jurul meu.”
Helen spune că cea mai importantă lecție pe care a
învățat-o despre cum să redobândești echilibrul mental a
fost aceea de a începe să te comporți corect cu corpul
tău, înainte de orice. S-a concentrat pe alimentație și
exerciții fizice și s-a asigurat că doarme suficient în fiecare
noapte. Nota totul într-un jurnal și analiza punctele unde
trebuia să mai facă schimbări pentru a se simți și mai
fericită, mai împlinită.
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Mai puternic, cu ajutorul
fitness-ului.
Hannele Huida,
Tampere, Finlanda
Felul în care te raportezi la fitness îți poate schimba complet viața. Și poate că nimeni nu știe mai
bine acest lucru ca Hannele Huida, din Finlanda. În 2012 a dat naștere primului său copil, la 42 de ani.
“În timpul sarcinii am fost nevoită să îmi monitorizez
tensiunea arterială și glicemia,” își amintește Hannele. “Și,
deci, să mănânc mai sănătos și să fac regulat mișcare. Îmi
plăcea să mă plimb. Dar, după ce am născut și am început
să-mi alăptez bebelușul, am început din nou să mă îngraș.
Simțeam nevoia să trag și eu un pui de somn ori de câte
ori dormea bebelușul. Eram fericită cu noul meu rol, cel de
mamă, însă nopțile nedormite începeau să-și spună
cuvântul. Corpul meu nu-și mai găsea echilibrul, una dintre
principalele cauze fiind lipsa mișcării fizice.”
Hannele și soțul ei s-au întâlnit din întâmplare cu un
vechi prieten la un târg de toamnă. Hannele a aflat că
acesta devenise FBO și vindea produse în mod direct
clienților. După o scurtă discuție, Hannele a hotărât că
trebuia să facă ceva, dacă voia să se simtă din nou
bine în pielea ei. Astfel, a preluat controlul asupra
corpului său și a reînceput să-și facă în mod regulat
programul de fitness.
“Am început să beau Forever Aloe Vera Gel® în fiecare
dimineață,” spune Hannele. “După o vreme, mi-am
dat seama că nu mai simțeam nevoia să dorm ori de
câte ori dormea și bebelușul meu. Acesta a fost
începutul călătoriei mele alături de Forever.”
Acest prim pas a ajutat-o pe Hannele să realizeze că
era pregătită să facă mult mai mult. A reușit să ducă la
bun sfârșit Clean 9, un program de nouă zile care a
ajutat-o să-și consolideze obiceiurile alimentare
sănătoase și să-i ofere corpului cantitatea ideală de
substanțe nutritive. De asemenea, a început să facă
mai mult sport.
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“La început, nici nu știam ce înseamnă placa sau un
burpee (exercițiu combinat, în patru pași),” spune
Hannele. La început mi s-a părut foarte greu, dar cu
timpul a devenit mai ușor. Mă simțeam bine văzând cât
de repede obțineam rezultatele dorite, mă simțeam mai
bine, arătam mai bine.”
Hannele spune că secretul pentru a rămâne motivat în timpul
antrenamentelor este să ai în fundal o muzică bună.
Ascultând și cântând melodiile a reușit să se încarce cu acele
emoții pozitive care au ajutat-o să meargă mai departe –
curaj, putere, forță și bucurie. În prezent, Hannele își propune
pentru 2021 și mai multe obiective de fitness. Unul dintre
acestea este parcurgerea nivelului superior al programului
Forever F.I.T., ceea ce presupune menținerea unei rutine
nutriționale stricte și o serie de exerciții fizice executate zilnic.
“Am multe obiective de atins și multe visuri de împlinit,
spune Hannele. Sunt femeie, am 53 de ani, dar mă
simt bine, mai în formă, mai puternică atât din punct
de vedere fizic, cât și mental și am mai multă
încredere în mine decât am avut vreodată.”
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Prețios ca aurul
Un shake delicios, care combină proteinele
sănătoase cu puterea antioxidanților, al
cărui preț corect ar putea fi, cu siguranță,
greutatea lui în aur. Acest shake incredibil are
toate ingredientele de care ai nevoie pentru
un stil de viață activ și pentru îndeplinirea
cu succes a obiectivelor tale de fitness.
Combinația dintre Forever Bee Honey®
aurie, banană și turmeric are un
gust delicios, oferind corpului
tău antioxidanți, proteine și
vitamine.
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Pentru consistența tradițională de
smoothie, nu mai adăuga gheață.
Mixează toate ingredientele până obții
un amestec cremos. Decorează cu
felii de banană și un praf de
scorțișoară.

Forever Lite Ultra® vanilie | 470
Forever Bee Honey® | 207

Ingrediente
½
½
½
1
1

ceașcă de lapte sau înlocuitor vegetal
ceașcă de iaurt grecesc
linguriță de extract de vanilie
banană mică
măsură de Forever Lite Ultra® Vanilie

de turmeric (poți începe cu ¼ și să crești
½ linguriță
până la ½ dacă îți place gustul)

¼

linguriță de scorțișoară

1

lingură de Forever Bee Honey®

½ ceașcă de gheață (opțional)
| IANUARIE 2021
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Relaxare departe
de tehnologie
În ziua de azi, e foarte ușor să ajungi să
te simți copleșit de lumea digitală.
Fie că vorbim despre muncă, rețele de
socializare sau despre dorința de a vedea
cel mai nou episod din serialul tău preferat,
lumea virtuală devine rapid o componentă
indispensabilă a vieții de zi cu zi.
Nu contestă nimeni avantajul major pe care ți-l oferă
posibilitatea de a te conecta cu oricine, oriunde. Totuși,
este foarte ușor să pierzi controlul orelor pe care le petreci
răspunzând la email-uri, punându-te la curent cu proiectele
de la muncă, participând la întâlniri pe Zoom sau navigând
în social media.

Toate aceste lucruri pot ajunge să te epuizeze după
o vreme. Uneori, să renunți la toate dispozitivele
electronice și să te reconectezi cu natura poate fi
restartul de care corpul și mintea ta au nevoie.
Fie că plănuiești vacanța visurilor tale sau doar o escapadă
de weekend aproape de casă, încearcă să pui pe primul
loc timpul tău personal, și nu lumea digitală.
Iată câteva idei menite să te ajute să începi.
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UN SAFARI PE PĂMÂNT
AFRICAN, ÎN AFARA ZONEI DE
ACOPERIRE

MERGI DIN CABANĂ ÎN
CABANĂ ÎN POLONIA ȘI
SLOVACIA

Dacă nu ai auzit de Cei 5 mari ai
lumii, atunci trebuie să știi că este un
nume utilizat pentru lei, leoparzi,
rinoceri, elefanți și bivoli – toate
animalele pe care un om speră să le
vadă într-un safari. Poți face asta
într-un safari în Parcul Național
Kruger din Africa de Sud. Resortul
Swadini, deținut de Forever Resorts,
se găsește la mai puțin de 80 de
kilometri de acest fantastic tărâm
protejat. Swadini este punctul perfect
de unde să pornești în toate
aventurile tale. Ești la câteva minute
de o plimbare cu barca de-a lungul
Canionului Blyde, unde poți vedea
hipopotami și crocodili sau poți
arunca o privire asupra faimoasei
cascade Tufa. În apropierea resortului
vei găsi și numeroase trasee pentru
drumeții, ceea ce-ți va permite să
explorezi întreaga zonă la pas.

Dacă drumețiile prin Munții Alpi
sunt pe lista ta de dorințe, aruncă
o privire și către Tatra, munții înalți
ai Slovaciei. Poți face o excursie
de câteva zile peste vârfurile cele
mai înalte din Munții Carpați, din
Polonia până în Slovacia. Peisajele
se compară cu cele din Alpi. Vei
beneficia, în plus, de mai mult timp
doar cu tine pe cărările de munte,
precum și de hoteluri și
restaurante cu prețuri accesibile.
Alege să petreci noaptea în micile
hoteluri rustice sau optează chiar
pentru varianta minimalistă de a
sta într-una dintre cabanele fără
încălzire pe care le vei întâlni pe
drum. Pentru rezervări, accesează
KE Adventure Travel.

PORNEȘTE LA DRUM SPRE
ISLANDA
Islanda este sălbatică, este
departe și frumoasă, una dintre
alegerile de top pentru o călătorie
memorabilă. Într-o zi te vei putea
bucura de vremea caldă de
primăvară, pentru ca în
următoarea să te cațeri de-a
lungul ghețarilor. Cu peisaje
impresionante peste tot în jurul
tău, nu-ți va fi deloc greu să nu
te mai gândești la conexiunea
WI-FI. Posibilitățile sunt nelimitate
– fie că îți dorești o excursie de
doar câteva zile, fie că îți propui
să explorezi întreaga insulă.

...UNA DINTRE
ALEGERILE DE TOP
PENTRU O CĂLĂTORIE
MEMORABILĂ.”
| IANUARIE 2021
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AJUNGI LA CAPĂTUL LUMII, ÎN PATAGONIA
Propune-ți să trăiești o aventură cum numai în
cărți mai există, vizitând Patagonia. De la
frumusețea amețitoare a crestelor montane de
peste 6.000 de metri la terenurile înghețate care
delimitează Antarctica, Patagonia este locul
unde pădurile, ghețarii, râurile și munții se
întâlnesc pentru a crea unul dintre cele mai
uluitoare peisaje de pe planetă. Capătul lumii
este locul perfect pentru a te deconecta de la
orice tip de tehnologie. Aici găsești, totuși,
variante avantajoase de cazare, unde poți
mânca și te poți odihni, în așa fel încât să fii
pregătit pentru explorări nelimitate.

Adevărul despre
expunerea prelungită la
ecranele dispozitivelor
Cercetările arată că tehnologia își pune amprenta într-un
mod dramatic asupra vieții noastre. Gândim diferit,
simțim diferit și chiar dormim și visăm diferit. Specialiștii
afirmă în unanimitate că prezența tehnologiei în viețile
noastre aduce atât plusuri, cât și minusuri.

DORMIM MAI PUȚIN
Obișnuiești să iei tableta în pat, pentru a
urmări serialul/ emisiunea ta preferat/ ă sau
pentru a citi câteva capitole din cartea ta
preferată? Specialiștii sunt de părere că
expunerea ochilor la lumina albastră înainte
de culcare poate da peste cap ciclul de
somn. Îți poate păcăli creierul să creadă că
este zi, ceea ce face ca organismul tău să
elibereze mai puțini hormoni specifici
somnului. Dacă suferi de insomnie, telefonul
sau tableta ar putea fi principalii vinovați.

MEMORIA ȘI ATENȚIA AU DE SUFERIT
Un aspect negativ al faptului că avem mereu
acces la orice tip de informații este că nu mai
suntem nevoiți să ținem minte atât de multe
lucruri. Pe vremuri, când învățam pe de rost
numere de telefon sau mergeam la bibliotecă
pentru a afla diverse lucruri, memoria noastră
era mult mai stimulată. În urmă cu câțiva ani,
cercetătorii au descoperit că generațiile tinere
rețin mai greu numerele de telefon, zilele de
naștere ale rudelor sau chiar unele informații
personale.

TEHNOLOGIA SCADE
PRODUCTIVITATEA

Ajunpgăitul lumii
la ca
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Cele mai avansate descoperiri în domeniul
tehnologiei sunt menite a ne face viața mai
ușoară, însă aceasta este, cu siguranță, o
sabie cu două tăișuri. Un studiu publicat în
Scientific American arată că oamenii nu sunt
atât de buni la a face mai multe lucruri
simultan pe cât s-ar crede inițial. Adevărul
este că încercarea de a trece rapid de la
email-uri la social media sau la sarcinile
legate de muncă are, de multe ori, un impact
negativ asupra performanței și productivității.

Rămâi
aproape de casă
Dacă simți că nu e momentul potrivit pentru a
porni într-o aventură în jurul lumii, ai o mulțime
de variante de relaxare și încărcare a bateriilor
în mijlocul naturii.

FĂ O PLIMBARE CU BICICLETA PE DRUMURI DE
ȚARĂ
Nu există ceva mai plăcut decât timpul pe care îl poți
petrece într-o plimbare cu bicicleta pe drumuri
lăturalnice de la țară. Descoperă unde se află aceste
poteci, pregătește și coșul pentru picnic și bucură-te
de frumusețea locurilor neștiute de prea multă lume.

BUCURĂ-TE DE NATURĂ
Poți porni într-o aventură în mijlocul naturii chiar lângă casa
ta. Tot ce trebuie să faci este să vizitezi un parc sau o
rezervație naturală. Drumețiile sau camparea în sălbăticie
sunt modalitatea perfectă pentru a te reconecta cu mediul
înconjurător, pentru a te bucura de aerul curat și pentru a
scăpa, pentru câteva ore, de agitația urbană. Nimic nu te
poate ajuta mai mult să te eliberezi de presiunea unei lumi
digitalizate ca sunetele naturii sau cerul albastru. Caută o
hartă a zonei în care stai și descoperă ce poți vedea acolo.

SOLUȚIA LA ÎNDEMÂNĂ: CURTEA CASEI TALE
Poți oricând să te reconectezi cu natura fără să fii
nevoit să pleci de acasă. Camparea în curtea din
spatele casei e modalitatea ideală de a reuni toată
familia laolaltă și de a ține pe toată lumea departe de
tehnologie. Condiția este ca toate dispozitivele
electronice să fie lăsate în casă, iar în cort să fie aduse
o mulțime de jocuri și cărți. Și pentru ca atmosfera să
fie și mai deosebită, la apusul soarelui aprindeți și un
foc de tabără și puneți la prăjit frigărui din câteva
bezele cu ciocolată și biscuiți.

| IANUARIE 2021
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FIT ÎN 2021:
Ce trebuie să știi?
E din nou acea perioadă a anului când ne gândim mai mult la fitness și
alimentație. Înainte de a pune la punct o rutină în acest sens, asigură-te
că ești gata să-ți schimbi stilul de viață. Am stat de vorbă cu Peter
Pressman și Roger Clemens, din Consiliul Științific Consultativ Forever
și am aflat care sunt primii pași pe care trebuie să-i faci pentru un start
bun în călătoria numită fitness.

1. Care sunt lucrurile pe care trebuie să
le știe o persoană care vrea să înceapă să
facă mișcare în mod regulat sau care vrea
să-și schimbe obiceiurile alimentare?
Toată lumea ar trebui să ducă o viață activă. Dacă ai
anumite condiții medicale deosebite, ar trebui să
discuți cu doctorul tău și să stabiliți împreună ce
exerciții fizice ți se potrivesc. Cel mai important este
să adaptezi regimul alimentar și activitatea fizică la
obiectivele pe care ți le stabilești. Dacă dieta și
exercițiile fizice nu sunt în armonie cu ceea ce vrei să
obții, nu vei vedea rezultatele pe care ți le dorești.

2. Dincolo de grija pentru ceea ce
mănâncă, ce pot să facă oamenii pentru
a se asigura că organismul lor este în cea
mai bună formă pentru a începe să facă
sport în mod regulat?
Să evite să facă prea multe! De cele mai multe ori,
accidentările cauzate de excese sunt motivul principal
care ne împiedică să facem mișcare în mod regulat.
Evită să faci un singur tip de exerciții; combină-le între
ele și fă antrenamente mixte, în așa fel încât să
stimulezi tot corpul, și nu să lucrezi în exces o grupă
de mușchi, în detrimentul celorlalți.

22
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3. În ce fel alimentația și sănătatea fizică
asigură sănătatea mentală și starea
generală de bine?
O alimentație diversificată și echilibrată, combinată
cu sport în mod regulat are și beneficii psihice,
îmbunătățind dispoziția și ajutând la creșterea
încrederii și a respectului de sine.

4. Cum pot fi evitate derapajele și cum ne
putem asigura că ne menținem pe drumul
cel bun?
Pentru început, e important să nu te privezi de
mâncarea preferată, ci doar să încerci să faci alegeri
mai bune în ceea ce privește alimentația. Dacă
cedezi tentației, e bine să știi că derapajele sunt
permise și absolut normale. Suntem cu toții oameni!
Încearcă să înveți din toate experiențele și folosește-le
pentru a-ți menține motivația. Fie că îți ajustezi
programul, adaugi lucruri interesante, stabilești
diverse stimulente pentru a te menține motivat, inviți
un partener și munciți împreună pentru a vă îndeplini
obiectivele, orice este permis. În plus, pentru a ține
mai bine evidența lucrurilor pe care le faci și pentru a
înregistra progresele, împărtășește unui prieten sau
unei rude care sunt obiectivele tale.

5. Care sunt principalele lucruri de care
trebuie să ținem cont pentru sincronizarea
regimului alimentar cu obiectivele noastre
de fitness?
Hidratarea și echilibrul electrolitic sunt extrem de
importante. De asemenea, o dietă corectă
presupune un aport corect de vitamine și minerale, în
paralel cu un regim proteic echilibrat, care să includă
carbohidrați din surse variate și grăsimi sănătoase.
Dacă nu știi cum să găsești punctul de întâlnire dintre
obiceiurile tale alimentare și obiectivele de fitness,
apelează la un expert în nutriție sau la un antrenor
personal. Nu funcționează aceeași schemă pentru
toată lumea, așa că un sfat venit din exterior te poate
ajuta să iei decizia corectă.

6. De ce au oamenii carențe în alimentație
și există anumite astfel de carențe care
sunt mai des întâlnite?
Stilul de viață din ziua de azi nu ne ajută deloc să ne
formăm obiceiuri sănătoase. De multe ori muncim
prea mult, sărim peste mese și nu ținem cont de
nevoia organismului de repaus. Ne lipsește varietatea
în alimentație, stresul își spune cuvântul, facem prea
mult efort fizic și nu avem grijă să suplinim nutrienții
pe care îi pierdem. Și, deși trăim într-o lume în care
mâncarea ne este la îndemână, e ușor de procurat,
variată și pe gustul tuturor, totuși ajungem de multe
ori în situația în care organismul nostru este nevoit să
suplinească lipsurile nutritive lăsate de stilul de viață.

O DIETĂ VARIATĂ ȘI
ECHILIBRATĂ, COMBINATĂ CU
UN PROGRAM REGULAT DE
SPORT ARE ȘI BENEFICII
EMOȚIONALE...”
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Obiceiuri alimentare
echilibrate
O alimentație sănătoasă este cea care provine provine
din surse variate. Poți începe cu ceea ce mănânci de
obicei zi de zi, însă chiar și o dietă echilibrată poate să
nu ofere organismului toți nutrienții de care acesta are
nevoie. O masă bogată în vitamine poate să aibă carențe la
capitolul minerale, la fel cum una bogată în proteine poate să
nu îți asigure grăsimile sănătoase de care ai nevoie pentru o
stare de bine.
Acum, când piața suplimentelor alimentare este la cel mai înalt nivel, este
mai ușor ca niciodată să asiguri organismului tău nutrienții de care are
nevoie pentru a funcționa la parametri optimi. În continuare, îți prezentăm
câteva situații care te vor face să fii mult mai atent la ce mănânci, pentru a
identifica nutrienții de care riști să te privezi.

Micul-dejun
MIC-DEJUN CLASIC
Varianta de mic-dejun cu ouă, pâine prăjită și bacon
este ideală pentru a avea energia de care ai nevoie
până la ora prânzului. Dar, deși nu contestă nimeni
faptul că acest tip de masă este bogat în proteine,
totuși îi lipsesc niște vitamine importante și
fitonutrienți esențiali pentru sănătatea organismului.

Încearcă – Forever Daily®
Forever Daily® este combinația perfectă de 50 de
nutrienți, oferind garanția tuturor vitaminelor și
fitonutrienților care lipsesc în mod obișnuit de la
masa de dimineață. Formula brevetată de noi, Aos
Complex, potențează beneficiile plantei Aloe vera și
maximizează absorbția nutrienților.
24
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O ALTERNATIVĂ DE MIC-DEJUN SĂNĂTOS
Se prea poate să preferi la micul-dejun un preparat
hipocaloric, cum sunt fulgii de ovăz, în combinație cu
fructele proaspete. Reprezintă alegerea perfectă
pentru a beneficia de toată energia pe care o oferă
acest mix bogat în carbohidrați și sărac în grăsimi.
Fructele din mixul sus amintit asigură vitaminele și
antioxidanții de care ai nevoie pentru a te simți
sănătos. Totuși, este ceva ce lipsește de la acest tip
de mic-dejun, și acestea sunt proteinele.

Încearcă – Forever Lite Ultra®
Cele 24 grame de proteine pe care le conține
deliciosul shake marca Forever asigură elementele
care lipseau pentru un mic-dejun sănătos. În plus,
fiecare porție reprezintă o sursă de vitamine și
aminoacizi esențiali bunei funcționări a organismului.
Disponibil în două variante, ciocolată sau vanilie,
Forever Lite Ultra® se combină lejer cu lapte sau cu
orice variantă similară de origine vegetală.
Forever Daily® | 439
Forever Lite Ultra® vanilie | 470
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Să mănânci sănătos nu înseamnă,
neapărat, să faci eforturi supraomenești ca
să te abții de la felurile tale de mâncare
preferate. De fapt, adevărul este că poți
mânca tot ce îți dorești, atât timp cât menții
totul în limite corecte și echilibrate. Ceea ce
mâncăm ne asigură nutrienții vitali pentru
prevenirea diverselor boli și pentru
menținerea sănătății organismului.
| IANUARIE 2021
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Prânzul
PRÂNZUL TIP FAST FOOD
Nu se poate întotdeauna să ai parte de un
prânz sănătos, echilibrat, corect. În zilele
acelea extrem de ocupate, când avem
senzația că de-abia ținem pasul cu tot ce
avem de făcut, o gustare rapidă de la
fast-food sau servită din mers pare soluția
perfectă. Asta te va ajuta, cu siguranță, să nu
mai simți că-ți este foame, însă acest tip de
masă duce lipsă de nutrienți importanți, cum
ar fi vitaminele, antioxidanții și fitonutrienții pe
care îi luăm, de obicei, din fructe și legume.

Încearcă – Forever Supergreens™
Combină un pliculeț de Forever SupergreensTM cu
apă sau cu băutura ta preferată pentru a da
corpului tău nutrienții pe care nu îi vei găsi în
mâncarea de tip fast-food. Această formulă
puternică reprezintă mixul perfect de 20 de
nutrienți din peste 20 de plante, legume,
superalimente și Aloe vera. Forever SupergreensTM
nu e doar o băutură bogată în vitamine care poate
fi savurată din mers, ea stimulează imunitatea,
menținerea unui pH echilibrat și funcționarea
metabolismului.
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Nu toate grăsimile sunt nocive pentru tine.
Grăsimile sănătoase stimulează absorbția de
vitamine și minerale, regenerarea celulară și
dezvoltarea masei musculare. Unele alimente
grase sunt bogate în calorii, însă aceste calorii
sunt o sursă importantă de energie pentru
corpul tău. Alege cu încredere acizii grași de
tipul Omega-3 și grăsimile nesaturate din
nuci, semințe, pește sau uleiurile vegetale,
cum sunt uleiul de măsline
sau cel de cocos.
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Acești nutrienți importanți sunt
cărămizile din care este construit tot
corpul tău. Mușchii, celulele, oasele
și chiar și pielea conțin proteine.
Carnea albă, peștele și ouăle, precum
și echivalentele lor vegetale sunt
toate surse sănătoase
de proteine.

UN PRÂNZ LA ÎNDEMÂNĂ, PREGĂTIT DIN TIMP
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La fel ca vitaminele, și mineralele sunt
esențiale pentru multe dintre funcțiile
organismului uman. Stimulează
dezvoltarea unui sistem osos puternic,
reglează metabolismul și mențin
hidratarea. Calciul, fierul și zincul sunt cele
mai cunoscute minerale din corpul nostru.
Mineralele se găsesc în alimentele verzi,
produse lactate și cereale integrale.

Dacă îți place să ai prânzul pregătit din timp,
probabil vei opta pentru pui cu orez alb și morcovi
fierți. Vei beneficia, astfel, de proteinele din carnea
de pui și de nutrienții din legumele gătite, însă îți
vor lipsi fibrele.

Încearcă – Forever Fiber®
Adaugă fibre în meniul de prânz cu Forever Fiber®.
Fiecare pliculeț îți asigură necesarul de fibre, fără a
adăuga calorii suplimentare. Mixul Forever se
dizolvă rapid și are un gust neutru. Tot ce ai de
făcut e să amesteci Forever Fiber® cu băutura ta
preferată și astfel vei stimula funcția digestivă și
înmulțirea bacteriilor sănătoase.
Forever Supergreens™ | 621
Forever Fiber® | 464
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Cina
O CINĂ SĂNĂTOASĂ
O cină sănătoasă, cu somon, orez și salată
este o alegere inspirată și deloc greu de
preparat. În plus, conține acizi grași Omega-3,
vitamine și fitonutrienți, însă duce, totuși, lipsă
de calciu.

Încearcă – Forever Calcium®
Compensează această carență cu Forever
Calcium®. Această formulă stimulează
dezvoltarea și menținerea sănătății sistemului
osos, prin aportul de calciu, vitamina D,
magneziu și zinc. Acest mix unic are o formulă
patentată care conține malat dicalcic, care
rezistă în fluxul sanguin mai mult decât alte
forme de calciu, stimulând, astfel, o mai bună
absorbție a acestui mineral vital.

SEARA DE PASTE
Pastele fettucini Alfredo, cu unt și
parmezan, sunt o alegere inspirată și
delicioasă, însă cu un conținut ridicat de
lactoză, ceea ce poate pune probleme
sistemului digestiv. Chiar și persoanele
care nu manifestă intoleranță la lactoză
pot să resimtă efectele unei mese grele,
bogate în lactate. Și totuși, asta nu
înseamnă că trebuie să renunți la rețetele
tale preferate.
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Nu crede pe oricine îți spune că toți carbohidrații
sunt răi. Potrivit Mayo Clinic, carbohidrații joacă
un rol esențial în menținerea energiei la parametri
optimi și stimulează chiar și sistemul nervos
central și funcția cerebrală. Important e ca acești
carbohidrați să provină din surse sănătoase și în
porții atent cântărite. Cerealele integrale, fasolea
boabe și fructele sunt surse sigure și sănătoase
de carbohidrați.
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Încearcă – Forever Active
Pro-B®
Stimulează funcționarea sistemului
digestiv cu Forever Active Pro-B®. Cu
peste 8 miliarde de bacterii sănătoase,
testate clinic, în fiecare capsulă, acest
supliment este special conceput pentru
a stimula întregul sistem digestiv.
Cercetările arată că un nivel optim de
bacterii sănătoase în tractul intestinal
asigură starea generală de bine și
sănătatea sistemului imunitar.
Forever Calcium® | 206
Forever Active Pro-B™ | 610

O PORȚIE SĂNĂTOASĂ DE CEREALE
Poate cea mai bună alegere pentru o cină
corectă este o porție sănătoasă și colorată de
cereale. Poți să faci un mix perfect cu
legumele, condimentele și cerealele preferate.
Astfel vei avea, într-o singură farfurie, toate
vitaminele, mineralele, fibrele, proteinele și
calciul de care ai nevoie. Și chiar dacă nu duci
lipsă de niciun nutrient esențial, tot poți să faci
ceva ca să te asiguri că organismul tău profită
la maximum de această alegere sănătoasă.

Încearcă – Forever Aloe Vera Gel®
Adu un plus de sănătate celui mai sănătos
preparat culinar cu Forever Aloe Vera Gel®.
Consumul zilnic de gel stimulează digestia și
absorbția nutrienților, sprijinind corpul să
profite la maximum de alimentele pe care tu le
mănânci. Este obținut din gel pur din interiorul
frunzelor de Aloe vera de pe plantațiile proprii.

Copiii
Să-i convingi pe copii să adopte un regim
alimentar echilibrat este extrem de greu,
iar mâncarea special concepută pentru ei
are, de obicei, un aport nutritiv scăzut.
Bucățele de pui, paste cu brânză,
crenvurști sau pizza sunt preparate pe
care copiii le iubesc, dar care, din păcate,
nu sunt nici pe departe cele mai
sănătoase opțiuni alimentare.

e
l
e
n
i
m
a
t
Vi

Pentru un sistem imunitar puternic și
pentru a putea lupta cu bolile,
organismul tău are nevoie de o gamă
variată de vitamine. Mare parte dintre
americani nu își asigură necesarul de
vitamine esențiale pentru sănătatea
ochilor, a oaselor și a pielii. Fructele și
legumele sunt cele mai sănătoase
și la îndemână surse pentru
necesarul de vitamine.

Încearcă – Forever Kids®
Această multivitamină masticabilă cu gust
delicios este concepută special pentru
necesitățile nutritive ale copiilor și conține
un amestec de vitamine, minerale și
fitonutrienți. Vitamina C susține sistemul
imunitar, iar vitamina D3 contribuie la
creșterea și dezvoltarea normală. De
asemenea, am adăugat fier și vitamina
B12 pentru a sprijini funcția cognitivă a
copiilor.
Forever Aloe Vera Gel® | 715
Forever Kids® | 354
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C9® program: Forever Lite Ultra® Ciocolată / Forever Aloe Vera Gel® | 476
Forever Lite Ultra® Vanilie / Forever Aloe Vera Gel® | 475
disponibil și în varianta cu Aloe Berry Nectar® sau Aloe Peaches®
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Anul acesta, fii cea
mai bună variantă
a ta, cu ajutorul
programului Clean 9,
brevetat de Forever
Living Products.

Acest program de 9 zile se bazează pe cele mai noi descoperiri
din domeniul nutriției, lăsându-ți ție libertatea de a defini succesul
și realizările obținute. Clean 9 este special conceput pentru a te
ajuta să te redefinești și să redobândești echilibrul alimentar necesar
pentru a fi în cea mai bună formă. Depășește-te pe tine însuți.
Redefinește-ți limitele. Construiește acum fundația pentru viitor.

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.
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Un start

în forță
Profită la maximum de Clean 9
descărcând aplicația gratuită. Aici vei
găsi numeroase instrumente care te vor
ajuta să menții ritmul și să duci la bun
sfârșit programul. Pentru un plus de
spirit de competiție și pentru a ține mai
bine evidența progreselor, poți chiar să
cunoști alte persoane care, ca și tine, au
acceptat provocarea C9.

Cum să profiți la maximum de obiectivele tale
de fitness cu ajutorul programului Clean 9
Dacă ți-ai propus ca în 2021 să fii în cea mai bună
formă de până acum, este extrem de important
să ai un start bun din punct de vedere nutritiv.
Oamenii care reușesc să ducă la bun sfârșit ceea
ce-și propun îți vor spune că un plan bine pus la
punct face diferența. Nu poți să te dai jos din pat
direct pe pista de alergare de la maraton, tocmai
de aceea e indicat ca în 2021 să îți propui să
alergi constant, și nu să faci salturi mari.

Ce îți propui pentru anul acesta? Fie că vrei să slăbești
câteva kilograme, să dormi mai bine, să dezvolți rutina
de fitness sau să renunți de tot la tentațiile dulci și la
alcool, C9™ îți dă imboldul de care ai nevoie pentru a
renunța la vechile obiceiuri greșite și a-ți forma unele
noi, sănătoase și un stil nou de viață.

Forever a creat programul Clean 9 pentru a te ajuta
să pregătești terenul transformării tale și pentru a-ți
pregăti corpul și mintea pentru provocările care ți se
aștern în față.
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Cum funcționează
programul?
Gândește-te la Clean 9 ca la un fel de buton de restart
pentru corpul tău. Pentru a obține cele mai bune
rezultate cu rutina ta de fitness, trebuie să construiești
o fundație solidă, pe care apoi să construiești, pas cu
pas, cea mai bună variantă a ta. Acest program nu te
va ajuta doar să înveți să te hrănești corect, ci îți va
organiza modul de a gândi, în așa fel încât să rămâi
motivat și să iei decizii mai bune zi de zi. Vei învăța să-ți
înfrânezi poftele, să-ți depășești limitele și să rămâi
motivat în îndeplinirea obiectivelor tale.
Cinci dintre cele mai puternice produse Forever sunt
la baza acestui program. Combinația dintre ele ajută la
eliminarea toxinelor acumulate și oferă corpului tău un
plus de vitamine, minerale și fibre.

BĂUTURILE PE BAZĂ DE GEL DE ALOE VERA
Forever Aloe Vera Gel® este baza unui stil de viață
sănătos. Cu 99.7% gel pur de Aloe vera în
compoziție, această băutură stimulează digestia și
absorbția nutrienților și crește nivelul de energie de
care ai nevoie pentru îndeplinirea obiectivelor pe care
ți le-ai stabilit pentru anul acesta. Mergi pe varianta
clasică de Forever Aloe Vera Gel® sau încearcă
Forever Aloe Peaches® sau Forever Aloe Berry
Nectar®, pentru un plus de vitamine și antioxidanți.

CLEAN 9 ESTE CA UN FEL DE HARTĂ
CU AJUTORUL CĂREIA TE POȚI
GHIDA ÎN CĂLĂTORIA TA SPRE UN
STIL DE VIAȚĂ MAI SĂNĂTOS...”
FOREVER FIBER®
Fibrele sunt o parte esențială a oricărei diete alimentare.
Susțin digestia și stimulează dezvoltarea bacteriilor
sănătoase. Fiecare pliculeț de Forever Fiber® conține o
cantitate de fibre similară cu cea pe care o regăsim într-o
cană și jumătate de orez brun sau în două felii de pâine
integrală prăjită, însă fără aportul de calorii sau carbohidrați
de la acestea din urmă. Această formulă care se dizolvă
ușor în apă ajută la menținerea senzației de sațietate.

FOREVER THERM®
Forever Therm® îți revigorează instantaneu întregul
metabolism. Ingredientul principal stimulează
termogeneza, ajutând la creșterea temperaturii corpului și,
astfel, la arderea caloriilor și a grăsimilor. Forever Therm®
conține cafeină din surse naturale și menține energia la
cel mai înalt nivel, în așa fel încât tu să ai forța necesară
îndeplinirii obiectivelor pe care ți le-ai propus.
32
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FOREVER GARCINIA PLUS®
Extractul de garcinia folosit în această formulă
puternică conține acid hidroxicitric, un derivat al
acidului citric care inhibă enzimele implicate în
transformarea carbohidraților în grăsimi. Combinat cu
o dietă sănătoasă și un program regulat de mișcare
fizică, Forever Garcinia Plus® este un instrument util în
controlul greutății corporale și în îndeplinirea
obiectivelor tale de fitness.

FOREVER LITE ULTRA®
Datorită acestui shake delicios, corpul tău va
beneficia de un complex de proteine esențiale pentru
dezvoltarea masei musculare, vitamine, minerale și
aminoacizi. Are un conținut scăzut de carbohidrați și
calorii, dar o valoare nutritivă ridicată, ceea ce te va
ajuta să îți ții poftele în frâu, dar să îți satisfaci, totuși,
papilele gustative.

Cum va arăta călătoria ta
cu programul Clean 9?
Produsele sunt doar o parte din program. Clean 9
funcționează ca o hartă care te va ghida pas cu pas în
călătoria ta spre obiceiuri alimentare mai sănătoase și
alegeri mai inspirate.
Primele două zile sunt o adevărată provocare, însă
și rezultatele sunt pe măsură. Vei începe în forță, prin
eliminarea toxinelor acumulate și pregătirea corpului
pentru următoarea etapă a programului. Vei înlocui câteva
dintre mese cu shake-ul proteic Forever Lite Ultra și o
serie de gustări sănătoase cu care vei putea să-ți satisfaci
poftele dintre mese.
În zilele 3 – 9, vei începe cu adevărat ascensiunea către a
te simți mai puternic și mai sănătos. Aceasta este etapa de
introducere în program a meselor sănătoase, echilibrate și a
unor exerciții fizice ușoare. După ziua a 9-a, vei simți că ești
cu totul alt om și vei avea, în plus, instrumentele necesare
pentru a continua să mergi mai departe.
Programul C9 are toate instrumentele de care ai nevoie
pentru a porni în forță această aventură. De la rețete
delicioase, sănătoase, la exemple de exerciții fizice sau orare
de administrare a suplimentelor alimentare, vei avea mereu
la îndemână lucrurile de care ai nevoie pentru a urmări
progresele pe care le faci și pentru a rămâne motivat.
Programul C9®, conținut și variante:
Forever Lite Ultra® Ciocolată / Forever Aloe Vera Gel® | 476
Forever Lite Ultra® Vanilie / Forever Aloe Vera Gel® | 475
Forever Lite Ultra® Ciocolată / Aloe Berry Nectar® | 626
Forever Lite Ultra® Vanilie / Aloe Berry Nectar® | 625
Forever Lite Ultra® Ciocolată / Aloe Peaches® | 630
Forever Lite Ultra® Vanilie / Aloe Peaches® | 629

Ești pregătit
să faci față
succesului?
Fă din 2021 anul în care renunți la vechile
obiceiuri și îți duci la bun sfârșit toate
rezoluțiile. Indiferent că îți propui să
slăbești câteva kilograme, să crești masa
musculară sau doar să te simți și să arăți
mai bine, Clean 9 este aici să te ajute.

De ce eșuează rezoluțiile
și cum poate programul
C9TM să te ajute
Pentru a continua pe drumul cel bun în îndeplinirea
obiectivelor tale, e bine să știi de ce multe rezoluții
ajung să eșueze și cum poate C9TM să te ajute să eviți
greșelile frecvente.

LA MARATON, CA LA O CURSĂ DE VITEZĂ
Multe persoane încearcă să facă prea mult, prea
repede și sar direct la antrenamente dificile, înainte
de a fi pregătiți pentru o astfel de abordare. Cu Clean
9, vei începe prin a-ți redefini corpul și mintea, apoi
vei pune accentul pe alimentație, pentru ca în final
să începi un program de exerciții ușoare și să crești,
treptat, numărul de calorii consumate zilnic. După
nouă zile, nu doar că te vei simți mai pregătit pentru
următoarea etapă din rutina ta de fitness, ci vei avea și
un corp 100% pregătit să facă acest pas.

LIPSA SPRIJINULUI SOCIAL
Indiferent cât de mici sau de mari sunt obiectivele pe care ți
le propui, îți va fi mult mai greu să reușești să le îndeplinești
dacă încerci să faci asta de unul singur. Cu Clean 9TM, vei
avea mereu aproape o întreagă rețea de oameni care te
vor sprijini în îndeplinirea și chiar depășirea obiectivelor
tale. Poți începe programul împreună cu prietenii tăi și să
răspunzi apoi provocărilor din mediul online, alături de
alți beneficiari ai programului C9TM, în așa fel încât să vă
motivați reciproc în urmarea tuturor pașilor.

NOILE OBICEIURI ALIMENTARE CER ECHILIBRUL
PERFECT
Multe dintre dietele foarte populare se bazează pe
privarea de diverse tipuri de alimente. Poate fi vorba
despre diete sărace în carbohidrați sau în grăsimi,
dar atunci când scopul este să renunți la vechile
obiceiuri și să te simți mai bine, cheia este echilibrul.
Consumul corect de carbohidrați și grăsimi sănătoase
și administrarea de suplimente alimentare te vor ajuta
să suplinești carențele și să te simți mai puternic.
Cu programul Clean 9 mergi la sigur: vei profita la
maximum de ceea ce mănânci, vei redefini felul în
care te hrănești și vei învăța cum să echilibrezi rețetele
sănătoase cu suplimentele alimentare.
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Ai în fața ochilor imaginea de
ansamblu a lucrurilor de care ai
nevoie zi de zi pentru fi în cea
mai bună formă, atât din
punct de vedere fizic, cât
și emoțional?
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Starea de bine nu este un concept bidimensional, bazat doar pe dietă și exerciții. La fel de important
este și felul în care îți hrănești mintea. Cea mai bună dietă și un program performant de exerciții fizice
nu sunt, uneori, suficiente pentru a te simți bine cu tine, productiv și fericit. Trebuie să schimbi cu 180 de
grade felul în care înțelegi conceptul de stare de bine, hrănindu-ți nu doar trupul, ci și mintea și sufletul.

HRĂNEȘTE-ȚI SPIRITUL CU MEDITAȚIE
Meditația este o tehnică practicată de mii de ani.
Inițial, a fost folosită pentru a-i ajuta pe oameni să
înțeleagă semnificația profundă a forțelor mistice și
spirituale. Mulți oameni încă practică meditația din
rațiuni spirituale, însă cercetările au demonstrat că
beneficiile asupra sănătății nu sunt deloc de neglijat.
Meditația asigură o relaxare profundă, o relaxare
profundă a minții și stimulează o stare de bine, prin
beneficiile emoționale pe care le are.

UN MEDIU ORDONAT GARANTEAZĂ LINIȘTEA ȘI
CALMUL
Echilibrul de acasă este esențial pentru liniștea și
echilibrul minții. Studiile arată că dezordinea și
dezorganizarea de acasă pot crește sentimentele de
anxietate, depresie și oboseală. Nu aștepta primăvara
pentru a începe curățenia. Fă ordine în lucruri și
sortează-le pe categorii. Eliberarea spațiului personal
poate face minuni și în ceea ce privește eliberarea
spațiului din creier. Un mediu mai curat, mai organizat
te va ajuta să te simți mai fericit și mai relaxat.

HRĂNEȘTE-ȚI NEVOIA DE CONECTARE CU
RELAȚII PLINE DE SEMNIFICAȚIE
Oamenii sunt ființe sociale. Persoanele pe care le păstrăm
aproape de noi ne creează perspectiva asupra lumii
înconjurătoare și ne sprijină atunci când avem nevoie.
Cercetările arată că oamenii care se simt mai conectați cu
cei din jurul lor nu resimt atât de mult depresia și
anxietatea. O viață socială sănătoasă poate, de
asemenea, să crească respectul de sine, empatia și gradul
de încredere a oamenilor în semenii lor. Toate depind,
desigur, de calitatea relațiilor pe care le ai. Înconjoară-te de
oamenii care aduc bucurie și optimism în viața ta.

HRĂNEȘTE-ȚI NEVOIA DE CUNOAȘTERE CU O
CARTE BUNĂ
Toți oamenii iubesc cărțile bune, dar trebuie să știi că
o carte bună îți aduce mult mai mult decât o poveste
bună. Orice fel de lectură stimulează activitatea
cerebrală. Investigațiile imagistice asupra creierului au
demonstrat că activitatea cerebrală înregistrează o
creștere semnificativă, care durează timp de câteva
zile, chiar și după ce ai terminat de citit o carte.
Studiile arată că cititul crește empatia, stimulează
vocabularul și joacă un rol esențial în prevenirea bolilor
degenerative ale sistemului nervos. Cititul are
numeroase beneficii, dincolo de orele plăcute
petrecute cu o carte în fața ochilor.

HRĂNEȘTE-ȚI CREATIVITATEA SCRIIND TOTUL
ÎNTR-UN JURNAL
Uneori, doar să stai într-un loc liniștit, cu o foaie de
hârtie și un creion în mână poate să aibă un impact
puternic asupra ta. Chiar și atunci când scrii orice îți
vine în minte, reușești, cumva, să-ți structurezi
gândirea, să reduci stresul, să îmbunătățești memoria
și creativitatea. Scrie oricum și despre orice. Vei
realiza că acest lucru va stimula introspecția și îți va
aduce mai aproape gânduri și idei care până acum
păreau intangibile.

HRĂNEȘTE-ȚI SUFLETUL, AJUTÂNDU-I PE ALȚII
O cercetare sociologică realizată pe 2.000 de subiecți pe
o perioadă de cinci ani a arătat că cei care au petrecut
mai mult de cinci ore pe lună făcând voluntariat s-au
declarat ca fiind foarte fericiți. Ajutorul pe care îl dăm
semenilor ne aduce un sentiment de împlinire și
îmbunătățește relațiile sociale, construind comunități mai
puternice. Există și beneficii fizice, cum ar fi reducerea
stresului, scăderea tensiunii arteriale și reducerea
depresiei și a sentimentului de singurătate. Și cel mai
important este că îmbunătățești nu doar viața ta, ci și pe
a celor din jurul tău.

HRĂNEȘTE-ȚI MULȚUMIREA DE SINE CU
RECUNOȘTINȚĂ
Să obții ceea ce îți dorești este și mai greu
atunci când nu ești recunoscător pentru
ce ai. Începe fiecare zi gândindu-te
la toate lucrurile pentru care
trebuie să fii recunoscător. Poate fi
orice: de la o familie iubitoare, la
prieteni loiali, un loc de muncă
sau faptul că ai un acoperiș
deasupra capului. Atunci
când îți exprimi în mod
regulat recunoștința, vei
descoperi că există ceva
pentru care să
mulțumești în
toate
lucrurile
din jurul
tău.
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Și creierul are nevoie de dietă?
Uneori nu e suficient să-ți hrănești corpul și mintea cu obiceiuri sănătoase, ci e nevoie să
limitezi lucrurile care îți influențează negativ viața. Lucrurile care sunt benefice în porții mici pot
ajunge să aibă consecințe negative asupra sănătății mentale, creativității și productivității.

REȚELELE DE SOCIALIZARE
Specialiștii sunt de acord că, la fel ca multe alte lucruri, rețelele de
socializare sunt benefice atunci când sunt folosite cu moderație.
Cercetările arată că navigarea pe rețelele de socializare stimulează
secreția de dopamină, un neurotransmițător responsabil pentru
sentimentele de plăcere. Pe de altă parte, aceste platforme sunt
concepute astfel încât să creeze dependență și să stimuleze nevoia
și plăcerea de a le utiliza în exces, ceea ce duce la anxietate,
depresie și chiar la îmbolnăvire. Dacă simți că îți este greu să
stabilești limite în privința utilizării rețelelor sociale, să știi că nu e
musai să faci asta de unul singur. Încearcă să folosești aplicații care
să facă acest lucru pentru tine. De asemenea, poți folosi instrumente
web care blochează rețelele de socializare după o anumită perioadă
de timp.

TELEVIZORUL
Nu e nimic în neregulă să te uiți la televizor. Programele educative și
știrile te ajută să fii informat, iar emisiunile tale preferate îți pot oferi atât
de necesara doză de divertisment din viața de zi cu zi. Dar dacă
timpul petrecut în fața televizorului depășește trei ore, riști să ajungi să
ai probleme de comportament, cu somnul și de sănătate. În epoca
vizionării în exces, studiile arată că televizorul a devenit la fel de adictiv
ca și rețelele de socializare, ceea ce duce la necesitatea de a stabili, și
în această privință, limite. De asemenea, ar trebui să eviți să te uiți la
televizor înainte de culcare, deoarece acest obicei poate îngreuna
procesul de adormire.

STILUL DE MUNCĂ
Faptul că trăim într-o lume complet digitalizată face să fie mai ușor
ca niciodată să fim conectați în permanență cu locul de muncă. Însă
aceasta poate fi o sabie cu două tăișuri. Dacă te trezești că ai ajuns
să răspunzi la e-mail-uri de la serviciu la orice oră din zi și din
noapte, s-ar putea să faci, de fapt, mai mult rău decât bine. Potrivit
Mayo Clinic, o perioadă de timp prea mare petrecută conectat la
sarcinile de serviciu poate duce la epuizare, oboseală, iritabilitate,
lipsa motivației și o calitate mai slabă a muncii. Remediul pentru
epuizare este echilibrul. Stabilind o limită între muncă și viața
personală te vei simți mai fericit, iar calitatea muncii pe care o faci va
fi net superioară.

Puțin câte puțin, zi de zi
O perioadă scurtă de timp dedicată zi de zi sufletului și minții va avea rezultate pozitive pentru toată viața. Te vei
simți mai motivat, mai puțin stresat și vei avea o cu totul altă perspectivă asupra lumii. Prin urmare, pe ce alegi
să te concentrezi în 2021?
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Cunoscut în

Comunică cu noi!
facebook.com/
ForeverLivingRomaniaHQ/

întreaga lume

instagram.com/
ForeverRomaniaHQ/
twitter.com/romaniaflp

Familia noastră se întinde în peste 160 de țări din întreaga lume. Aruncă o
privire asupra lucrurilor pe care clienții noștri și toți FBO le fac pentru a trăi
la maximum fiecare moment. Vrei să împărtășești experiența ta cu noi? Nu
uita să folosești hashtag-ul #ForeverProud sau #LookBetterFeelBetter.
shoayb_hamdi

aloeveraofarmer.bbsr

salamati_by_forever

Marea Britanie

Sunshine

Kenya

Shoayb Hamdi
Vom reuși mereu să facem ce ne
propunem. Atunci când ne plimbăm pe
plajă, când ne cățărăm pe munte sau când
încercăm să ne menținem în formă.
#foreverlivingaloevera
#foreverlivingcompany #foreverliving
#lookbetterfeelbetter

aloeveraofarmer.bbsr
Oare e neapărat nevoie să folosești cremă
cu protecție solară și iarna? Cu siguranță!
#wecare #savelives #healthcomesfirst
#safe #spf #softskin #sootheregimen
#topical #livelife #stayfit #healyourself
#healyourskinnaturally #sunprotection

Samson Maluki
Ai mai urmat, până acum, un program
de detoxifiere? Dacă răspunsul este NU,
programul de talie mondială #C9detox cu
siguranță te va ajuta. Scapă de kilogramele
în plus și de grăsimea de pe abdomen,
elimină toxinele, îmbunătățește digestia și
revino la forma dorită în doar 9 zile!
#Lookbetterfeelbetter #9detox

steveteamflp

forever.ba_

salamati_by_forever

Global

Austria

Dubai

Steve Pickles
Cu #AloeAroundTheWorld pe
un #classicyacht #healthylife
#AloeAroundTheWorld2020
#aloevera #LookBetterFeelBetter

Admir Kovac
Un alt vârf cucerit cu Aloe Vera Gel
#aloearoundtheworld #aloevera
#befreeforever #multilevelmarketing
#netvorkmarketing

salamati_by_forever

یمارگ نازیزع و ناتسود همه تمدخ مالس
میدموا باذج و بوخ ربخ یلک اب

#Foreverliving #SocialMedia
#Facebook #Instagram #LinkedIn
#LookBetterFeelBetter #YouTube
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Cum să rămâi motivat,
chiar și atunci când faci
schimbări radicale
în cariera ta

Ai simțit vreodată că viața ta profesională se
află într-un punct de cotitură?
Nu ești singurul care simte asta. Mereu vor fi
oameni care vor simți că a venit timpul să-și
analizeze în profunzime cariera și să facă, apoi,
schimbări în acest sens. Asta ar putea să însemne
orice: de la a căuta o promovare, la a te apuca
din nou de învățat sau a începe o afacere pe cont
propriu.
Atunci când simți că ești într-un punct de cotitură,
gândește-te bine la pașii pe care trebuie să-i faci
pentru a rămâne motivat, indiferent dacă ceea ce
îți dorești este o evoluție în cariera actuală sau o
schimbare la 180 de grade.
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Analizează care sunt
lucrurile care îți lipsesc
pentru a fi mai fericit
Cercetările arată că aproape jumătate din oamenii de
pe piața muncii își doresc o schimbare de carieră și
aproape 90% se arată deschiși către o schimbare,
chiar dacă nu caută, neapărat, acest lucru. Alții sunt
foarte mulțumiți de locul lor de muncă, însă pur și
simplu au momente când simt că bat pasul pe loc. În
ce categorie te încadrezi?

VREI SĂ EVOLUEZI ÎN CARIERA PE CARE O AI
ÎN PREZENT?
Ești mulțumit de viața ta profesională, dar uneori
simți că ai atins o limită? E posibil ca, din cauză
că te-ai obișnuit prea mult cu jobul actual, să nu îți
mai fi dorit atât de mult să evoluezi. O schimbare în
acest sens, asumarea mai multor responsabilități
sau deprinderea de noi abilități te-ar face să fii mai
motivat? Caută mereu noi oportunități de a evolua și
elaborează un plan bine pus la punct, cu obiective
specifice, care să te ajute să evoluezi rapid.

EȘTI ÎN CĂUTARE DE NOI OPORTUNITĂȚI?
Simți că drumul pe care mergi acum nu ți se
potrivește întru totul? O parte importantă a oricărei
cariere este nevoia de a te simți împlinit. Toată lumea
își dorește să se mândrească cu ceea ce realizează
și să muncească pentru ceva în care are încredere.
Odată cu creșterea și evoluția noastră în viața
personală, obiectivele pe care ni le stabilim, pasiunile
și interesele se schimbă și ele, iar asta duce, uneori,
la dorința de a face schimbări în viața profesională.
Poate că acum e momentul să iei în calcul câteva
dintre oportunitățile pe care le ai. Cântărește bine
argumentele pro și contra și ia o decizie în legătură cu
drumul care simți că ți se deschide în față.

VREI SĂ FII PROPRIUL TĂU ȘEF?
Mulți oameni sunt făcuți să lucreze pentru ei înșiși.
Studiile arată că oricine ia, la un moment dat, în
considerare să înceapă o carieră pe cont propriu,
dar asta nu înseamnă că toată lumea chiar și face
acest pas. Fie că vorbim despre costurile inițiale sau
despre sentimentul de siguranță de la jobul actual,
mulți dintre cei care aleg calea antreprenoriatului fac
primul pas cu un oarecare sentiment de îngrijorare.
Dacă în mintea ta revine mereu gândul de a începe
o afacere pe cont propriu, poate n-ar strica să faci
o listă cu toate acele lucruri care te fac să bați pasul
pe loc. S-ar putea să fii surprins să descoperi că
barierele nu sunt atât de înalte pe cât credeai.
Odată ce îți vei fi dat seama care dintre aceste direcții
ți se potrivește mai bine, e timpul să treci la fapte și
să începi să muncești cu adevărat pentru visul tău.

Alege să evoluezi în
ritmul tău
Indiferent de direcția aleasă, schimbarea pe care
urmează să o faci presupune, în mod cert, o
resetare a felului de a gândi. Va trebui să renunți
la abordarea clasică a laturii profesionale și să
începi să te gândești mai mult la ce îți dorești cu
adevărat pentru viitor. Piața muncii se schimbă în
permanență și, dacă îți dorești cu adevărat să ții
pasul, recompensele vor fi pe măsura eforturilor
depuse.

NU TE CONCENTRA DOAR PE AVANSAREA
PROFESIONALĂ
În ziua de azi, o carieră solidă nu mai are doar
două direcții: sus și jos. Este multidirecțională și are
numeroase aspecte de luat în calcul. Se prea poate
ca drumul care te duce acolo unde îți dorești să ajungi
să nu fie o linie dreaptă. Discută cu alte persoane care
sunt mulțumite cu nivelul lor profesional și s-ar putea
ca povestea lor să te motiveze să alegi și tu calea
nebătătorită către vârful mult dorit al carierei tale.

DOBÂNDEȘTE ABILITĂȚI CHEIE
Avantajul de a avea acces în permanență la atât de multă
informație este că putem să ne îmbunătățim constant
abilitățile profesionale. Vrei să înveți mai multe despre
social media sau despre web design? Există un curs
pentru astfel de lucruri. Practic, orice abilitate profesională
la care îți dorești să fii mai bun sau orice competență nouă
pe care vrei să o dobândești este la un click distanță.
Linda și Masterclass sunt doar două dintre numeroasele
variante de cursuri online care te ajută să îți îmbunătățești
competențele profesionale. Cel mai mare avantaj al
acestor cursuri este că le poți face în ritmul tău, adaptând
programul de învățare la rutina ta zilnică.

ÎNCEARCĂ VARIANTA UNUI JOB PART-TIME
Dacă vrei să-ți schimbi cariera, dar nu ești sigur de drumul
pe care trebuie să mergi, un job part-time poate fi soluția.
Vei putea, astfel, să dezvolți noi abilități profesionale și să
obții venituri suplimentare, fără să fii nevoit să renunți la
jobul actual sau să faci o investiție mare.

Termenul de vânzări directe

îți sună cunoscut?
Modelul de business se bazează pe vânzarea
exclusiv de produse care nu sunt disponibile în
magazine, direct către clienți. Oferă flexibilitate și
presupune costuri inițiale minime, ceea ce face din
acest tip de business jobul suplimentar perfect, și
anume acel job pe care îl poți dezvolta chiar așa cum
îți dorești. Discută cu persoana care ți-a dat această
revistă și descoperă cum vânzările directe, în calitate
de Forever Business Owner, pot fi șansa vieții tale.

Așadar, care sunt
schimbările profesionale pe
care le vei face în 2021?
Fă din 2021 anul în care să îndrăznești să faci primii pași
în direcția unei cariere mai mult decât satisfăcătoare. Ai
la dispoziție mai multe instrumente ca niciodată, astfel
că acum e cel mai bun moment să preiei controlul
asupra propriului viitor și să începi să construiești acea
carieră pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna.
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Alege să fii FBO în 2021 și vei reuși să-ți îndeplinești toate
obiectivele de business.
Dacă te-ai gândit măcar o dată să începi o afacere pe cont propriu, atunci acum e momentul
să faci acest lucru. Forever oferă libertatea și flexibilitatea de a-ți stabili propriile obiective și de a
decide cât de mult timp vrei să investești în afacerea ta. Indiferent dacă ceea ce îți dorești e o sursă
suplimentară de venit sau să te califici pentru a participa la evenimente în întreaga lume, acum
e momentul ideal pentru a porni în această călătorie. Discută cu persoana care ți-a dat această
revistă pentru a afla mai multe.

FOREVERLIVING.RO

