
Štiridnevni program, ki pomaga vzpostaviti 
ravnovesje in ponastaviti vaše telo

SISTEM ZA           
VZPOSTAVITEV           
RAVNOVESJA                    
V TELESU



*Namen izdelka ni za diagnosticiranje, zdravljenje                                                                  
ali preprečevanje katerekoli bolezni.
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TEMELJI 
PROGRAMA

Začnite svojo pot do dobrega počutja s Forever DX4™,  
štiridnevnim programom, ki vam pomaga ponastaviti vaše zdravje in 
počutje z vodenim vnosom hrane na osnovi močne kombinacije  
dopolnil, ki pripomorejo pri sitosti in hidraciji.*

Ne glede ali želite uravnotežiti vaše telo, premagati nezdrava hrep-
enenja ali pa se le počutiti bolje v svojem telesu - vse to je mogoče z 
DX4. Boljši videz, boljše počutje in posvečanje več pozornosti, kako 
jeste je lažje s tem enostavnim vodičem glede ustrezne prehrane in 
dobrih praksah. Celoten program  je podprt s sedmimi ključnimi in 
ekskluzivnimi prehranskimi dopolnili.*

Izvajajte dejavnosti za um, kot so 
pisanje dnevnika, meditacija in 
vaje za samozavedanje

Osredotočite se na pravilno 
hidracijo

Delite in objavite o svoji izkušnji Izvajajte lahko 
telesno aktivnost

Bodite ponosni na vaš dosežek, 
ki ga praznujte

Postanite bolj premišljeni pri 
izbiri hrane 

Sledite štirim dnem      
vodenega vnosa hrane in 
dopolnil

Postavite si cilj in/ali osebni 
namen

PRIPRAVA NA USPEH
DX4 vam pomaga, da se bolje zavedate svojega telesa, in vas uči, kako biti zaveden, kadar jeste, se 
gibljete in preživljate svoj dan. Vsak dan programa DX4 je posvečen določeni temi: Odločitev, 
Opredelitev, Odkrivanje in Posvečanje. V teh štirih dneh vas bomo vodili k večji povezanosti uma in 
telesa za boljše splošno počutje in zdravje. 

Pri pripravah morate upoštevati nekaj pravil in priporočil, da se pripravite na uspeh. Več o tem si 
preberite na naslednjih straneh.

PONASTAVITE,
OBNOVITE,
POMLADITE
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KAJ LAHKO KAJ NE SMETE
Program  DX4 začnite, ko imate običajen urnik, ki ne vključuje veliko stresa, potovanj ali prevelikih telesnih naporov.

Ne čakajte na pravi trenutek, ko se boste počutili motivirane. Motivacija se povečuje, ko ste v procesu in doživljate 
uspeh!

Vzemite si čas in si priskrbite vso ustrezno hrano, ki jo boste potrebovali, ter umaknite tisto, kar vam ne služi dobro ali 
kar vas lahko mika.

Ne izbirajte hrane in pijače naključno. Za optimalne rezultate se držite načrta.

Povejte drugim kaj počnete in jim povejte, da boste hvaležni za podporo. Ne obdajte se s tistimi, ki vas ne podpirajo in so negativni.

S svojimi uspehi in težavami se obrnite na podporno skupino. Ne čakajte z deljenjem izkušnje z drugimi, dokler se ne zgodi nekaj izjemnega.

Načrtujte vnaprej! Poskrbite, da boste imeli pripravljene vse dodatke, prigrizke in naloge za vsak dan, ko boste na poti. 
Vnaprej pripravite recepte, ki jih predlagamo v programu DX4.

Ne zanašajte se na sprotno pripravo. Uspeh bo veliko lažji, če si boste vzeli čas in vnaprej pripravili vse potrebno.

Prepričajte se, da imate v bližini kopalnico, saj boste pili več vode, kot ste verjetno vajeni.
Ne prestrašite se, če ne marate vode. Na voljo je veliko dodatkov, odobrenih s programom, ki pomagajo povečati 
hidracijo na okusen način.

Zavežite se, da se boste vztrajali vseh štirih dni. Ne prekinjajte programa in ne preskočite vmesne dneve

Uživajte katerokoli od zdravih živil, ki ustrezajo programu in so navedena na seznamu.
Ne spreminjajte programa po svoje. Brez alkohola, predelane hrane z visoko vsebnostjo maščob in soli, živalskih 
izdelkov ali živalskega mesa, mlečnih izdelkov, hidrogeniranih ali delno hidrogeniranih olj, žitaric, škrobnate zelenjave in 
pretiranega kofeina.

Če imate pomisleke, se pred pričetkom posvetujte z zdravnikom in še naprej jemljite vsa potrebna zdravila, ki jih 
trenutno jemljete.

Ne ignorirajte/zanemarite zdravil ali zdravstvenih stanj, ki potrebujejo pozornost.

Med programom DX4 uporabljajte le tista Forever prehranska dopolnila, ki so del DX4. Oglejte si stran 9 in seznam 
Forever izdelkov, ki se jih ne sme uporabljati med programom DX4.

Ne uporabljajte Forever prehranskih dopolnil, ki niso odobreni. Na strani 9 je seznam Forever izdelkov, ki se jih ne 
sme uporabljati med programom DX4.

DX4 ponavljajte četrtletno ali na pol leta. Ne ponavljajte. Med DX4 programi naj minejo vsaj trije meseci.

Prepoznajte in praznujte majhne spremembe.
Ne skrbite, če vam prvič ni uspelo doseči cilja. Bodite pozorni in ugotovite, kaj ste se naučili. Uporaba naučenega po 
DX4 je šele začetek pravega dela.

Upoštevajte dobro higieno spanja: brez zaslonov v spalnici, prostor naj bo temen in hladen, vzemite si čas za spanje, 
imejte ustaljen čas za spanje in si prizadevajte za osemurni spanec. 

Delo, skrbi in stres ne vnašajte v spalnico.



KAJ  
VSEBUJE                           
VAŠ DX4 SISTEM
Vsak izdelek v DX4 deluje sinergično, da nahrani telo, ponovno uravnovesi njegove sisteme, in okrepi 
povezavo med umom in telesom.

*Namen izdelka ni za diagnosticiranje, zdravljenje                                                                  
ali preprečevanje katerekoli bolezni.

*Namen izdelka ni za diagnosticiranje, zdravljenje                                                                  
ali preprečevanje katerekoli bolezni.
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Vsebuje zeleni čaj, gvarano in naravni kofein zelene kave, ki pomagajo zvišati 
raven energije in zagnati presnovo. Vitamini skupine B pomagajo telesu 
presnavljati ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe. Vsebuje vitamin B in C, ki 
podpirata zdrav metabolizem in raven energije. Vsebuje tudi žafran v prahu, 
adaptogen, ki spodbuja občutke sreče in zadovoljstva.*

Forever DuoPure vsebuje izvleček granatnega jabolka in japonskega dresnika s 
holinom, folno kislino ter vitaminoma B6 in B12. Holin prispeva k ohranjanju 
normalnega delovanja jeter, medtem ko vitamini skupine B in folna kislina 
podpirajo številne funkcije, vključno z vitaminom B6, ki prispeva k normalni 
presnovi beljakovin in glikogena.*

Šumeča tableta z osvežilnim okusom lubenice, ki vam pomaga povečati 
hidracijo, saj voda dobi prijeten mehurčkast okus. Obogatena je z vitamini C, B 
in E., ki podpirajo številne funkcije, nivoje energije in prebavo.*

Forever Therm Plus™

Forever DuoPure™

Forever Multi Fizz™

12 tablet

8 tablet

4 šumeče tablete

V priročnem pakiranju so rastlinske sestavine, ki jih zmešamo z vodo, tako da 
nastane trpek, rahlo pikanten okus, ki ga naredijo limona, ingver in kajenski 
poper s kurkumo. Lahko ga uživate kot vroč ali hladen napitek. Vsebuje 
edinstveno mešanico topnih vlaknin z magnezijem, ki podpira ravnovesje 
elektrolitov in normalno psihološko funkcijo.*

Forever LemonBlast™ 4 vrečkice

Naša aloe vera je sestavljena iz najboljšega gela iz notranjega dela ročno 
pobrane aloe vere najvišje kakovosti, nabrane v popolni zrelosti. Forever gel 
aloe vere vsebuje tudi vitamin C, ki prispeva k normalnemu delovanju in podpori 
imunskega sistema. Vključen je v vaš dnevni vnos za doseg maksimalnih 
prednosti.*

Forever Aloe Vera Gel®

Veganska formula, ki vsebuje 17 gramov beljakovin na odmerek in ne vsebuje 
mleka in soje. Za razliko od številnih rastlinskih beljakovin ima okus po vaniliji in 
gladko, privlačno teksturo brez grudic. Grahove in bučne beljakovine prispevajo 
k normalnemu delovanju kosti ter povečanju in ohranjanju mišične mase.*  

Forever Plant Protein™ 1 vrečka

Potešite lakoto s to okusno žvečljivo tableto, ki pomaga zajeziti hrepenenja. 
Vsebuje glukomanan. Sladko olajšanje pred vsakodnevnimi skušnjavami, ki 
vsebuje veliko vlaknin z okusom limone in vanilije. Dodan je oves in beljakovine 
iz kvasa in vse to jih uvršča med najbolj viskozne prehranske vlaknine, ki 
prehajajo skozi črevesje neprebavljene in so v bistvu skoraj brez kalorij in 
ogljikovih hidratov.*

Forever Sensatiable™ 32 žvečljivih tablet

4x 330 ml tetrapak



PRIPRAVA VAŠE 
MISELNOSTI

ZABELEŽITE SI
KAJ SPREMLJATI V ČASU DX4

ČEMU SE IZOGNITI V ČASU DX4

Vsak večer pred spanjem sledite temu vodniku za ozaveščanje, ki vam bo pomagal, da boste bolj 
povezani s svojim telesom. Na tleh, kavču ali postelji poiščite udoben sedeči položaj. Na hitro 
ocenite stanje od glave do peta, tako da pozorno opazujete in odgovarjate na naslednja vprašanja. 
V vaš dnevnik ali pametno napravo si zapišite kratko opažanje za vsako področje telesa.

Katere misli o sebi si nenehno ponavljate v glavi?                                                   
So pozitivne, koristne, negativne, resnične, vas zavirajo? 

Kaj vam povzroča stres in napetost v vašem umu in telesu? Je to fizičnega, psihičnega ali 
mešanega izvora?  Prepoznate izvor tega?

Kako deluje to področje? Se počutite energično?                                                                   
Ste morda napihnjeni?

Ali ta področja delujejo optimalno? Imate močan, stabilen občutek?                                                                                 
Vam ta del omogoča, da počnete stvari, ki si jih želite, ali vas ovirajo?

Ali se počutijo prizemljene in trdne? Katere stvari so v vašem središču?                                        
Ali se nanje dovolj osredotočate?

Glava

Vrat in ramena

Zgornji del in mikrobiom

Spodnji del hrbta in noge

Stopala

+ Pogostost uriniranja in iztrebljanja (opazujte količino, barvo, strukturo itd.)
+ Ali ste dobili močne želje po hrani in kateri dan / čas? 
+ Katera čustva so bila prisotna, ko ste imeli željo po hrani? 
 (dolgčas, žalost, osamljenost, veselje... itd.)
+ Koliko teže ste izgubili na koncu programa? 
+ Kako se vaše telo počuti na splošno? (manj bolečin, večja okretnost,  
     bolj raven trebuh, boljše razpoloženje, manj otekanja...)

• Alkoholne in kofeinske pijače
• Sladka pijača in pijače “brez 

sladkorja”
• Predelana hrana, vključno s 

pripravljenimi obroki ali obroki v 
pločevinkah in restavracije s hitro 
prehrano.

• Mlečni izdelki: mleko, jogurt, 
maslo, sladoled, sir

• Dodani sladkorji: sladkorni trs, 
koruzni sirup, javorjev sirup, med 
in umetna sladila (rastlinska 
sladila, kot sta stevija ali 
monkovec, so v redu).

• Maščobe: izogibajte se vsem 
delno hidrogeniranim snovem, 
rastlinskemu olju, margarini in 
transmaščobam, ki so pogosto 
skrite v pakiranih ali predelanih 
živilih, kot so krompirjev čips in 
pecivo.

• Vsi živalski izdelki: meso in jajca
• Zrna: riž, oves, kvinoja, testenine, 

kruh, žita

• Forever Aloe Peaches®
•  Forever Aloe Berry Nectar®
•  Forever Freedom®
•  Forever Pomesteen Power®
•  Forever Garcinia Plus®
•  Forever Lean®
•  Forever Therm®
•  FAB Forever Active Boost®
•  FAB X Forever Active Boost®
•  Forever Bee Pollen®
•  Forever Bee Propolis®
•  Forever Royal Jelly®
•  Forever Bee Honey®
•  Forever Supergreens®
• Forever Lite Ultra (oba okusa)® 
• Forever FastBreak®
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URNIK ZA DAN              
1 IN 2 DAN 1 IN 2 

URNIK
V prvem in drugem dnevu programa DX4 boste omejili vnos kalorij in začeli z uporabo 
prehranskih dopolnil iz programa. Pregledali bomo vse podrobnosti, ki vam bodo pomagale, 
da se prebijete do tretjega dne!

ZMEŠAJTE 330ML TETRAPAK 
NAPITKA FOREVER ALOE 
VERA GEL® IN 2 LITRA VODE,             
TER POPIJTE ČEZ DAN

Ko se prvi dan zbudite, se najprej goli stehtajte.  
Zabeležite vašo težo:

Označite opravljeno aktivnost v kvadrat za dan 1 in 2..

ZJUTRAJ

SREDI DOPOLDNEVA

PRIGRIZKI (SAMO DAN 2)

SREDI POPOLDNEVA

POPOLDAN

ZVEČER

3x Forever Therm Plus™ tablete, s kozarcem vode (2,4 dl) na prazen želodec.

DAN 1 DAN 2

Forever Sensatiable™ žvečljive tablete vzemite skupaj s kozarcem vode (2,4 dl), po potrebi, ko 
občutite lakoto. 

Dovoljeni prigrizki v  DX4 programu so na strani 29.

1x vrečica Forever LemonBlast™ pred spanjem dobro zmešajte v kozarcu (2,4 dl) hladne ali tople vode.

1x Forever Multi Fizz™ šumeča tableta, raztopite v kozarcu vode (3 dl).
Forever Sensatiable™ žvečljive tablete vzemite skupaj s kozarcem vode (2,4 dl), po potrebi, ko 
občutite lakoto. 

Forever Plant Protein™ napitek* zmešajte 1 poravnano merico z 2,4 dl vode ali mlekom (neživalsko). 
Primeri: sojino, mandljevo, kokosovo mleko, itd.

Forever Plant Protein™ napitek*  zmešajte 1 poravnano merico z 2,4 dl vode ali mlekom (neživalsko). 
Primeri: sojino, mandljevo, kokosovo mleko, itd.

2x Forever DuoPure™ tableti, s kozarcem vode (2,4 dl).

Počakajte vsaj 30 minut preden vzamete Forever DuoPure™
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*Za dodatne informacije o dnevnih mericah izdelka Forever Plant Protein si oglejte pogosta vprašanja na strani 27.



DAN 1: 
ODLOČITE SE

ZAČENJAMO: SAMOREFLEKSIJA

VAŠA NALOGA

V tabeli označite, kaj najbolje opisuje vaše trenutno zdravstveno stanje za vsako navedbo. 

Začnite z analizo brez sodb. Bodite opazovalec svojega telesa. O svojem 
zdravju razmišljajte na različnih področjih: telesnem, duševnem, čustvenem, 
duhovnem in socialnem. Razmislite, kje ste uspešni in kje se ne počutite 
najbolje.

Zdaj, ko ste določili področja, ki bi jim lahko namenili pozornost in boljšo osredotočenost, 
razmislite, kako optimalno je vaše splošno zdravje in kako koristne bi bile spremembe na enem 
ali dveh od teh področij. Predstavljajte si, kako uspešno izvajate to spremembo in kakšno    
vrednost to prinaša v vaše življenje. Ko boste o tem razmislili, naredite naslednjo vajo:

Primer afirmacije: 

Pripravljen sem na večjo stopnjo veselja v svojem življenju, saj sem to breme dovolj dolgo 
nosil s seboj. Predstavljam si novo, lažjo različico sebe, ki bo pripravljena na povezovanje 
z novimi posamezniki in sprejemanje izzivov. Hvaležen sem, da sem se s tem spopadal, saj 
sem dokazal, da sem močan in da lahko premagam ovire. Ta moč, ki sem jo odkril, je močna 
lastnost, ki me bo na koncu poganjala k tistemu, kar postajam. Moja današnja pozitivna misel-
nost me je ohranjala osredotočenega na vse dobre stvari v mojem življenju. Pozdravljam 
svojo sposobnost, da se nisem osredotočil na negativne stvari današnjega dne. 

V pomoč so vam nekateri posebni deli posameznih področij dobrega počutja:

FIZIČNO 
+ Spanje 
+ Regeneracija 
+ Gibanje 
+ Prehrana 
+ Energija

MENTALNO 
+ Budnost/ostrost  
+ Depresivnost  
+ Stabilnost razpoloženja  
+ Motiviranost 
+ Učenje

ČUSTVENO 
+ Odpornost na stres 
+ Čustvena inteligenca 
+ Odpuščanje  
+ Empatija  
+ Prijaznost

DUHOVNO 
+ Uživanje v samoti 
+ Meditacija 
+ Povezanost z nečem  
večjim od sebe 

DRUŽABNO 
+ Meje  
+ Podporni sistemi  
+ Komunikacija  
+ Uživanje z drugimi

OPTIMALNO DOBRO POTREBNO DELA V TEŽAVAH

DANAŠNJA NALOGA

Vaš prvi dan v programu DX4 je odvisen od vaše odločitve, da se podate na pot k boljšemu 
zdravju. Ko boste začeli prvi dan, vedite, da bo odločitev, ki ste jo sprejeli za začetek programa 
DX4, zahtevala odločnost. Danes je pomembno, da ste 100-odstotno prisotni. Izkoristite naslednjih 
nekaj dni jasnosti in se osredotočite nase. Ostanite v trenutku in izkoristite neprecenljiv vpogled, ki 
ga boste pridobili s popolno prisotnostjo.  

Razvrstite svoje 
globje zdravje preko 
samoanalize in 
določite področje, ki 
bi ga lahko izboljšali. 

Poglobite se v ta 
področja in odkrijte 
1-2 specifična cilja, 
ki bi izboljšala vaše 
globlje zdravje.

Uporabite pogled v 
prihodnost. 
Predstavljajte si, da 
ste uspešno uresničili 
cilje, ki ste jih našteli. 
Kako je to videti? 
Kako se je vaše 
življenje izboljšalo?

FIZIČNO

MENTALNO

ČUSTVENO

DUHOVNO

DRUŽABNO
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Odgovore na ta vprašanja oblikujte v afirmacijo, željo ali mantro, ki jo 
lahko meditirate pred spanjem..

ODLOČITE SE, na kateri cilj se boste osredotočili:
ZAKAJ ste pripravljeni na to spremembo: 
KAKO vam bo ta sprememba koristila: 
ZAHVALITE SE, za to kar čutite do tega cilja in za svoje lastnosti, ki vas                            
bodo pripeljale do uspeha: 
ZAKAJ boste dosegli ta cilj: 
POZDRAVITE vsaj eno majhno zmago, ki ste jo danes dosegli:



DAN 2: 
OPREDELITE

ZAČENJAMO: OPREDELITEV 
CILJEV SMART

VAŠA NALOGA

DANAŠNJA NALOGA

Drugi dan programa DX4 je namenjen opredelitvi področja, na katerega ste se osredotočili prvi dan, 
v okviru formiranja ciljev SMART. Cilj SMART je kratica za cilje, ki v prevodu pomeni: specifičen, 
merljiv, dosegljiv, ustrezen in časovno omejen. Z opredelitvijo cilja SMART odpravite vse nejasnosti 
v zvezi z določanjem ciljev in tako dobite jasnejšo predstavo o tem, kaj želite in kako to doseči..

Opredelite, kaj je   
VAŠ cilj SMART.

Ustvarite svoj cilj SMART  
za področje na katerega  
se osredotočate.

Priprava obrokov, saj je 
hrana del urnika DX4        
3. in 4. dan. 

MERLJIVI cilji vam pomagajo prepoznati napredek in/ali dosežke. Medtem ko se cilji 
izgube telesne teže lahko merijo s tehtnico, velikostjo oblačil, analizo telesne sestave ali 
merilnim trakom, se bodo drugi cilji morda morali meriti s pomočjo lestvice, ki jo boste 
določili sami. Če je na primer vaš cilj izboljšati obvladovanje stresa, se lahko na začetku 
ocenite z oceno 4 na lestvici od 1 do 10 glede tega, kako uspešni ste pri obvladovanju 
stresa. Ko začnete uporabljati svoje jasne cilje, lahko to številko ponovno preverite in 
ugotovite, ali ste napredovali.

SPECIFIČNI cilji odpravljajo dvoumnost in jasno prikazujejo, kaj se želi doseči. Če so 
cilji nejasni, postanejo bolj želja kot načrt. Načrt zahteva ukrepanje, zato mora začetni cilj 
omogočiti, da naredimo nekaj, kar je mogoče uresničiti. Tukaj je nekaj primerov nejasnih 
ciljev in njihovih uresničljivih nadomestil. 

USTREZNI cilji so primeren naslednji korak k želenemu rezultatu. Morda je na primer 
vaš cilj, da bi ponoči bolje spali, in se odločite, da je vaš cilj SMART prenehati gledati 
televizijo. Čeprav bo to zagotovo pomagalo, ni dovolj relevantno za navade nočnega 
spanja. Namesto tega bi bil boljši cilj SMART ta, da eno uro pred spanjem izklopite vse 
zaslone. 

ČASOVNO OMEJENI cilji združujejo željo po rezultatu s predvidenim časom, ki bo 
potreben za dosego tega rezultata. Različni cilji in različni ljudje potrebujejo različne 
časovne okvire za doseganje ciljev. Včasih je treba časovni razpored razdeliti na več 
faz: Prvi cilj je uvesti spremembo, drugi cilj pa je dosledno ohranjanje (ali dokončanje) 
novega cilja v določenem časovnem obdobju. 

DOSEGLJIVI cilji pomagajo spodbuditi motivacijo za nadaljevanje naslednjega koraka, 
saj zagotavljajo stalen občutek dosežka. Če je vaš cilj preteči 10 km, si začnite postavljati 
manjše cilje, na primer preteči 2 km naenkrat. 
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Uporabite dnevnik ali pametno napravo, da si zabeležite spodnje.

Želim izboljšati svojo prehano.
Želim shujšati.

Potrebujem več spanja.

5 dni v tednu bom jedel doma.      
Shujšal bom 10 kilogramov.  
Vsako noč bom spal 8 ur.

Moj SPECIFIČNI cilj je: 
Svoj napredek bom MERIL z: 
Vem, da lahko DOSEŽEM ta cilj, ker: 
Vidim SMISELNOST prizadevanj za ta cilj, ker: 
Določil sem ČASOVNI ROK za uresničitev cilja:
POZDRAVITE vsaj eno majhno zmago, ki ste jo danes dosegli:

Pred spanjem svoj cilj SMART vključite v preprosto afirmacijo ali           
meditacijo in zaključite s hvaležnostjo za nekaj, kar se vam je danes 
zgodilo. 



Tretji in četrti dan programa DX4 boste uporabljali izdelke Forever, dodali pa boste tudi 
izbrana živila. Tukaj bomo pregledali vse podrobnosti, da bosta zadnja dva dneva uspešna! Označite opravljeno aktivnost v kvadrat za dan 3 in 4..
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ZJUTRAJ

Forever Plant Protein™ napitek zmešajte 1 poravnano merico z 2,4 dl vode ali mlekom (neživalsko). 
Primeri: sojino, mandljevo, kokosovo mleko, itd.

3x Forever Therm Plus™ tablete, s kozarcem vode (2,4 dl) na prazen želodec.

ZVEČER

Forever Sensatiable™ žvečljive tablete vzemite skupaj s kozarcem vode (2,4 dl), po potrebi, ko 
občutite lakoto. 

1x vrečica Forever LemonBlast™ pred spanjem dobro zmešajte v kozarcu (2,4 dl) hladne ali tople vode.

Forever Plant Protein™ napitek zmešajte 1 poravnano merico z 2,4 dl vode ali mlekom (neživalsko). 
Primeri: sojino, mandljevo, kokosovo mleko, itd.

SREDI DOPOLDNEVA

Forever Sensatiable™ žvečljive tablete vzemite skupaj s kozarcem vode (2,4 dl), po potrebi, ko 
občutite lakoto. 

2x Forever DuoPure™ tableti, s kozarcem vode (2,4 dl).

SREDI POPOLDNEVA
1x Forever Multi Fizz™ šumeča tableta, raztopite v kozarcu vode (3 dl).

KOSILO
Čas za VELIKO zeleno solato! Na strani 31 je recept za zdravo solato v sklopu programa DX4..

PRIGRIZKI
Dovoljeni prigrizki v  DX4 programu so na strani 29.

URNIK ZA DAN              
3 IN 4 DAN 3 IN 4 

URNIK
ZMEŠAJTE 330ML TETRAPAK 
NAPITKA FOREVER ALOE 
VERA GEL® IN 2 LITRA VODE,             
TER POPIJTE ČEZ DAN

Dan 3 Dan 4



DAN 3: 
ODKRIJTE

Uporabite dnevnik ali pametno napravo, da si zabeležite spodnje.

ZAČENJAMO: ISKANJE REŠITEV
Za začetek naredite seznam ovir, ki bi lahko ovirale vaše prizadevanje za bolj 
zdrav življenjski slog. Nato zapišite s kakšnimi težavami bi se lahko soočili zaradi 
njih in morebitne rešitve.

Začnite ODKRIVATI rešitve. Kateri so načini za premagovanje težav? Kdo vas lahko    
podpre? Kakšne vire imate na voljo? Kako lahko pomagate drugim? 

Preverite ZAKAJ ste se podali na to pot. (Oglejte si svoje prejšnje zapiske!)
 
POZDRAVITE vsaj eno majhno zmago, ki ste jo danes dosegli:

MOŽNE OVIRE MOREBITNE TEŽAVE REŠITVE
Delo

Družina

Prijatelji

Družabno življenje

Navade

Negativnost

Pretekli neuspehi

Miselnost

Finance

Okolje

Stres

Skupnost

Obveznosti

Potovanja

Utrujenost

Bolezen

Pred spanjem uporabite vodeno avdio ali video meditacijo, ter meditirajte o 
preobrazbi in novem vedenju, ki ga doživljate. 

Na začetku tretjega dne se boste morda počutili utrujeno, 
razočarano, naveličano, nemotivirano ali lačno. Vsi se ne počutijo 
tako, vendar je pričakovati, da se boste počutili tako. To so ovire, ki 
so sestavni del življenja. Čeprav se jim ne morete popolnoma 
izogniti, jih lahko obvladate s pripravami in priznavanjem, da ima 
uspeh različne oblike. Morda je uspeh prečkanje ciljne črte, ki ste 
jo zarisali sami, včasih pa je uspeh to, da se naučite odpustiti sebi 
kadar se stvari ne odvijajo tako kot ste upali. Ko boste v tretjem 
dnevu, imejte to v mislih in si predstavljajte sebe z doseženim 
novim ciljem. Kako je videti in kako se počutite ob uspehu?

DANAŠNJA NALOGA
 Opazujte ovire s katerimi se srečujete in 

morebitne težave, ki bi lahko nastale zaradi njih.

Razmišljajte o reštivah za te ovire.

VAŠA NALOGA

 Priprava obrokov, saj je zdrava hrana del DX4 
urnika 3. in 4. dan.  

18 / DX4™️ SISTEM DX4™️ SISTEM / 19



DAN 4: 
ODKRIJTE

ZAČENJAMO: GRADNJA MISELNE 
NARAVNANOSTI ZA NAPREDEK
Od vaše miselnosti je odvisno, kako dojemate in se odzivate na vsako situacijo, vključno z 
določanjem novih ciljev. Poznamo dve vrsti miselnosti: fiksno in napredno. Fiksna miselnost 
dojema izzive kot nepremagljive in vnaprej določa izid. Miselnost za napredek sprejema izzive in 
jih vidi kot priložnost za učenje in rast. Obstaja devet lastnosti, ki prispevajo k razvoju miselnosti: 
neobsojanje, potrpežljivost, miselnost začetnika (t. i. radovednost/odprtost), zaupanje, nevsiljenost 
(osredotočenost na proces in ne na rezultat), sprejemanje, prepuščanje, velikodušnost in 
hvaležnost.

Razmislite o tem, kako so vas zadnji dnevi izzvali, da bi sprejeli te lastnosti. Razmislite o tem, na 
katerih področjih morate še delati. Na primer: kako lahko bolje zaupate procesu, namesto da 
hitite do želenega rezultata?

Ne glede na to ali se tega zavedate ali ne, sodelovanje v programu DX4 zahteva miselno rast. 
Odprti morate biti za spremembe, opustiti tisto, kar za vas ni koristno, ter biti potrpežljivi in 
hvaležni. 

Upoštevajte: Katero od teh lastnosti bi bilo za vas koristno izboljšati, da bi pripomogli k 
dosedanjemu napredku? Na kakšen način jih lahko uporabite v svojem življenju?

Primer: Če boste vsak večer zapisovali za kaj ste hvaležni, boste gojili hvaležnost ter 
sposobnost zaupanja in priznavanja samega sebe.

DANAŠNJA NALOGA

Ta zadnji dan izkoristite za to, da posvetite več pozornosti na to kar ste počeli zadnje tri dni.         
V tem času ste opravili težko notranje delo, ki vas je spodbudilo h globljemu zdravju - in 
pomagalo vašemu telesu s hranljivimi dodatki in hrano. Da bi novo vedenje vključili v svoj 
vsakdan, je pomembno, da pregledate, kje ste začeli, kaj ste se naučili, ter si zastavite načrt za 
naslednji DX4.

Razumeti, kaj je miselna 
naravnanost in kako jo 
uporabiti.

Preverite zastavljeni cilj in 
premike, ki ste jih opazili 
med DX4.

Določite datum začetka 
naslednjega programa 
DX4. 

Uporabite dnevnik ali pametno napravo, da si zabeležite spodnje.

VAŠA NALOGA

Ponovo preverite svojo analizo oz. SAMOREFLEKSIJO s prvega dne:

Razmislite o majhnih, pomembnih SPREMEMBAH ,ki ste jih opazili od takrat.  
Zapišite tri spremembe.

Preglejte izjave o HVALEŽNOSTI za vsak dan.  
Kako so se spremenile?

Preglejte začetni CILJ z drugega dne. Kaj je v vas prebudila izkušnja prizadevanja za ta 
cilj? Je ta samorefleksija in jasnost osvetlila novo področje vašega globljega zdravja?  

Na kaj bi se radi OSREDOTOČILI pri naslednjem izvajanju programa DX4? Zdaj 
sprejmite predhodno odločitev in določite datum začetka.

Primer: V preteklosti zdrava prehrana ni bila moja prednostna naloga. Pripravljen sem svojemu 
telesu darovati vse, kar potrebuje, da bi kar najbolje služilo. Radoveden sem, da poskusim nova 
živila, ki vsebujejo veliko hranilnih snovi in so dobra za moje telo. Odprt sem za učenje priprave 
preprostih in zdravih obrokov. Hvaležen sem, da imam dostop do kvalitetne hrane, in vesel 
sem, da bom prihranil denar, ko se bom naučil pripravljati hrano doma. 
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Zapišite si OSEBNO MANTRO, ki vam bo pomagala, da se boste dosledno držali svojega 
novega cilja. Berite jo vsak dan, ko boste ta novi cilj vključevali v svoj življenjski slog.

Pred spanjem uporabite osebno mantro kot preprosto afirmacijo ali 
meditacijo in se na koncu zahvalite za nekaj, kar se vam je danes zgodilo. 



DOKONČALI STE 
FOREVER DX4: 
KAJ SEDAJ?

ČESTITAMO! Zavezali ste se, da boste ponovno vzpostavili ravnovesje telesa, povečali 
samozavedanje in se zavezali novim ciljem. Vzemite si nekaj časa za razmislek o tem, kako se 
počutite v tem trenutku, v trenutku izpolnitve..

Ko se peti dan zbudite, se najprej goli stehtajte.  
Zabeležite vašo težo:

Namen programa Forever DX4 ni bil ustvariti nov življenjski slog, temveč spremeniti 
vedenje, misli in dejanja, ki jih običajno počnete. Hkrati pa vas naučiti zdravih navad, ki jih 
lahko vključite v svoje življenje. Vsakdo ima v svojem življenju škodljivo vedenje, hrano, ljudi 
in situacije. Zmanjšana obremenitev pomaga telesnim sistemom, da delujejo učinkovito in 
uspešno. Ko telo izkusi, kako dobro lahko deluje z zavestnim premorom, lahko opazimo tudi 
pozitiven učinek na naše misli, navade in vedenje. Takrat, ko se ustavimo, ponastavimo in 
izboljšamo. 

NE POZABITE!
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PET DOBRIH PRAKS, ZA KATERE VAM 
PRIPOROČAMO, DA JIH UVEDETE:

Dan začnite z vodo. Vsak dan spijte najmanj dva litra ali več vode. Pitje vode pred jedjo vam 
omogoča, da razmislite o tem, kaj boste zaužili in zakaj. Če vam je tako lažje, si steklenico z 
vodo pripravite že večer prej!

Jejte več zelene hrane. Zelenjavo uživajte vsak dan in pri vsakem obroku. Poskusite jo dobiti 
v surovi, polnovredni obliki. Za zajtrk zmešajte špinačo v jutranji smoothie. Za kosilo poskusite 
surovo zelenjavo s humusom ali solato. Za večerjo zelenjavo skuhajte na pari, pražite ali cvrite 
na zraku ali pa pripravite domačo zelenjavno juho, tako da bo pripravljena za uživanje več dni.

Meditirajte. Vsako jutro in večer namenite pet minut poslušanju vodene meditacije 
ali ustvarite svojo. Kaj ste odkrili v času programa DX4 in česa v svojem življenju 
potrebujete več? Določite svoj namen. Poiščite tišino. Bodite prisotni. Manifestirajte, 
kar si želite v življenju. Vsak dan si vzemite 10 minut (skupaj) za ponastavitev, iskanje 
miru in preverjanje.

Preglejte svoje zapiske. Pogosto (vsaj enkrat tedensko) se vrnite k svojim zapiskom iz DX4.          
Nadaljujte z delom na zastavljenih ciljih.

Praksa. Še naprej vadite pozitivne stvari, ki ste se jih naučili v procesu odkrivanja z DX4. Z rednim 
izvajanjem boste napredovali. Zapomnite si, da je bistvo napredek in ne popolnost!

Naslednji koraki za vsakega posameznika so edinstveni in odvisni od tega, kakšen je vaš nadaljnji 
cilj. Dovolite si biti razsodni in ohranite novo miselnost, ko boste te nove navade vključevali v svojo 
rutino. POGLED NAPREJ: 

VAŠ NASLEDNJI DX4 
PROGRAM
DX4 ponovno zažene telo in um na temeljni ravni dobrega počutja s pomočjo skrbno 
izbranega programa, prehranskih dopolnil, vodiča in miselne naravnanosti. Skozi vse to se bo 
izboljšalo okolje mikrobioma, kar bo telesu pomagalo pri uravnoteženju notranjih sistemov.     
V takšnem okolju imunski sistem bolje uspeva, hrepenenje in nezdrave navade se zmanjšajo, 
zato je mogoče raziskati globlje zdravje.

NAMIG: Pomaga, če nekaj tednov prej nastavite opomnik v koledarju, da se lahko vnaprej 
pripravite in ste prepričani, da imate vse kar potrebujete za DX4!

Vsako četrtletje boste s to ponastavitvijo dosegli 
ravnovesje telesa in bolj zdravo miselnost.           
Začne se z zavezanostjo naslednjemu DX4 programu.

Izberite termin za

vaš naslednji DX4 program:
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VPRAŠANJA
Po čem se sistem DX4™ razlikuje od drugih sistemov za vzpostavitev ravnovesja v 
telesu?
Sistem DX4™ uporablja celovit pristop k temu, kako gledate na hrano, in zastavi 
vprašanje: “Zakaj se počutite lačne?” Ta program ni nujno “program za hujšanje” - 
namesto tega je bolj nadzorovana presoja, kaj vaše telo potrebuje v primerjavi s tem, 
kaj želijo vaši možgani. Njegov namen je očistiti vaše telo nepotrebne navlake in 
stresorjev, ki jih vaše telo zaužije v času vašega napornega življenja, ter zagotoviti le 
nujno prehrano, namenjeno ponovnemu osredotočenju vašega uma in telesa.

Ali je varno, da program DX4 opravite večkrat na leto?                                                       
Da, program DX4 lahko izvajate večkrat na leto, vendar ga ne smete izvajati enega za 
drugim, saj je lahko program kalorično preveč omejujoč. Med posameznimi programi 
naj minejo vsaj trije meseci. Namen programa DX4 je očistiti naše telo in misli stresnih 
dejavnikov, da lahko ponovno ocenimo svoj življenjski slog in odnos do hrane. Če ste 
na splošno zdrava odrasla oseba, ki med letom potrebuje nekaj opomnikov, je varno, 
da program DX4 opravite večkrat, vendar se pred začetkom programa posvetujte s 
svojim zdravnikom                                                                                                                          

Ali bom zaradi programa DX4 shujšal/a?                                                                       
Namen programa DX4 je očistiti naše telo in um od nepotrebne navlake in stresnih 
dejavnikov. Verjetno je, da boste izgubili nekaj telesne teže, vendar naj bo cilj 
osredotočiti se na svoj odnos do hrane in ugotoviti, ali morate po končanem programu 
kaj spremeniti.

Najbolj me zanimajo prehranski izdelki oz. prehranske smernice programa DX4.   
Ali moram vseeno delati področju miselnosti, da bom videl rezultate? 
Foreverjev program DX4 je orodje, zasnovano tako, da vam pomaga postati bolj 
pozorni na hrano in prehrano, ki ju vnašate v svoje telo. Kot pri vsakem orodju vam 
priporočamo, da ga uporabljate v skladu z namenom, da boste lahko izkoristili vse 
prednosti, saj je vsaka funkcija programa zasnovana tako, da deluje skupaj z drugo.

Ali moram program DX4 izvajati natančno po navodilih?
Priporočamo, da program izvajate, kot je opisano, če želite doseči optimalne rezultate 
na področju uma in telesa. DX4 združuje znanstveni pristop k prehrani z meditativnim 
in introspektivnim pristopom k temu, kako gledamo na hrano.

Zakaj je na izdelku Forever Plant Protein navedeno navodilo le za 1 merico na dan? 
Po posvetovanju z našimi nutricionisti in ob uporabi povratnih informacij poskusnih 
skupin, ki so testirale DX4, je bilo odločeno, da sta dva obroka rastlinskih beljakovin 
Forever Plant Protein optimalna mera za celotni program. Posodobili smo naše 
registracije in označbe na izdelkih za prihodnje serije. To pomeni, da je vnos 
beljakovin iz Forever Plant Protein zdaj 34 gramov na dan..

26 / DX4™️SISTEM DX4™️ SISTEM / 27



ZDRAVI IN 
DOVOLJENI RECEPTI
Preden obupate ali se prepustite, poizkusite te neobvezne prigrizke in recepte, ki vam bodo 
pomagali prebroditi težave, ki jih lahko doživite med izvajanjem programa DX4. Vsi ti prigrizki 
so narejeni za program DX4 s priporočenimi živili, ki vas po potrebi dodatno spodbudijo in vam 
pomagajo ostati na pravi poti..

ODOBRENA HRANA ZA DNEVE                 
2,3 IN 4

1. 1 banana in 21,5 g slanih nesoljenih dovoljenih semen

2. 1/2 avokada in 55 g kumare z limoninim sokom in 1 jušno žlico sončničnih semen         

3. Majhna hruška ali jabolko in 21,5 g orehov, mandljev, pekanovih oreščkov ali indijskih 
oreščkov (surovih, nesoljenih). 

4. 115 g paradižnika in 25 g skodelice čičerike s 1/2 žlice olivnega olja in ščepcem origana 

5. Vanilijev beljakovinski smoothie (recept na strani 30) 

6. Surova zelenjava in humus: 200 g zelene paprike, zelene, kumar, korenja, cvetače in/ali 
brokolija z 2 žlicama domačega humusa (Humus recept na strani 30). 

7. Puding s chia semeni (recept na strani 30) 

8. Velika zelena solata (recept na strani 31)
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MANTRA ZA PRIPRAVO

To mantro vadite vsak dan, zlasti ko začnete dvomiti vase in ste razočarani.

Naredite korak več. 

Med pripravo DX4 obrokov na predvečer dne 2, 3 in 4, si glasno ponovite:

1) Česa se učite           Učim se hraniti svoje telo s hrano, ki vsebuje veliko hranilnih snovi.                           
2) Kaj počnete         Vso pripravo, urejanje in organiziranje opravljam sam.  
3) Kaj postajate          Bolj se zavedam katera živila mi koristijo.  
4) Kaj izvajate          Prakticiram zdrav način življenja, ker sem zdrav in fit.

Učim se ... delam ... postajam ... sem

S seznama izberite le en prigrizek/obrok za posamezni dan.
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RECEPTI

Vanilijev Beljakovinski Smoothie

Puding s chia semeni

Humus

- 1 merica beljakovin Forever Plant Protein
- 240 ml rastlinskega mleka
- 225 g špinače
- 1 jušno žlico masla iz oreščkov ali semen                             
(nesladkanega in brez dodatnih maščob)
- 115 g ledenih kock

- 240 ml ovsenega mleka
- 40 g semen chia
- Ekstrakt vanilije

- 30 g sesekljanih jabolk
- 2 jušni žlici sončničnega masla
- 20 mandljev

- 1 pločevinka odcejene čičerike
- 3-4 stroki česna
- 60 ml vode
- 60 g tahinija
- 2 jušno žlico sesekljanega peteršilja
- ½ žličke dimljene paprike
- 1 limona (iztisnjen sok)

Navodila:  
Vse sestavine razen ledu dajte v mešalnik 
in jih obdelujte do gladkega. Dodajte led in 
ponovno mešajte do gladkega.. 
Za 1 porcijo.

Navodila:  
Vzemite 2 majhna kozarca za vlaganje. V 
vsak kozarec dajte 20 g semen chia, 120 ml 
ovsenega mleka in kanček vanilijevega ekstrakta. 
Stresite kozarce, da se semena chia premešajo. 
Postavite v hladilnik za vsaj 2 uri ali čez noč. Pred 
dodajanjem preostalih sestavin za prelive jih 
nežno pretresite in/ali premešajte. Za 2 obroka.

Navodila:  
Vse sestavine dajte v kuhinjski robot 
ali mešalnik. Obdelajte do gladkega.       
Zadostuje za 15 porcij.

Velika zelena solata

Navodila: Začnite z osnovo, dodajte avokado in drugi dve izbrani sestavini. Vse sestavine za preliv 
zmešajte, nato solato prelijte s prelivom. Za 1 porcijo.

Osnova za solato: Zaužijte toliko zelenih listov ali zelenjave, kolikor jih lahko pojeste: zelje,  
pšenična trava, zeleni ohrovt, špinača, pesini listi, regratova zelena, vodna kreša, švicarska blitva, 
rukola, endivija, blitva, repa, črna gorčica, divja kislica, cikorija, koromač, slez, črna njivica, divji 
por, hripava gorčica, ogrščica, gladki svišč, listi kaparice, brokoli, peteršilj, artičoke, bazilika, grah, 
kumare, fava fižol, vijolice, zelena čebula, koprive, okra, solata, rapini, solatnica, šalotka, stročji 
fižol, zeleni grah, brstični ohrovt, zelena, koleraba, por, snežni grah, bučke, cvetača, edamame itd.

Poleg tega: 1/4 avokada

Izberite še 2 sestavini s spodnjega seznama:

• 3 jušne žlice kuhane čičerike

• 3 jušne žlice rdečega fižola (ne črni ali pinto)

• 35 g kuhane (ali konzervirane) rdeče pese

• 15 g korenja

• 2 redkvici

• 1 žlica semen (chia, lanena, bučna, neslana sončnična)
 

Preliv za solato: 

• 3 jušne žlice napitka Forever Aloe Vera Gel

• 1 jušno žlico oljčnega olja

• Sok iz 1/2 limone

• 1/2 žličke sesekljanega svežega česna

• ščepec morske soli in poper po okusu



Informacije v tem dokumentu so na voljo samo za izobraževalne namene in niso namenjene 
diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravitvi ali preprečevanju katere koli bolezni. Prosimo, da se 
posvetujete z izbranim zdravnikom ali drugim kvalificiranim zdravstvenim delavcem za podrobnejše 
informacije, pred začetkom programa ali pred uporabo kateregakoli prehranskega dopolnila, zlasti če 
trenutno jemljete zdravila ali se zdravite zaradi že obstoječe zdravstvene težave.

Ekskluzivni distributer Forever Living Products®
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