
Čtyřdenní program, který vám pomůže zajistit 
rovnováhu a opět nastartovat své tělo



* Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální 
látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě a tím pomáhají 
posilovat zdraví. Nemají za účel diagnostikovat, zmírňovat, 
léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám 
nebo skupinám onemocnění. Máte-li zdravotní problém, 
konzultujte jej se svým lékařem.
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RESTARTOVAT, 
OBNOVIT, 
OMLÁDNOUT
Nastartujte svou wellness cestu se čtyřdenním systémem Forever 
DX4™, který vám pomůže restartovat zdraví díky účinné kombinaci 
výživových produktů a doplňků, které pomáhají udržet pocit nasycení, 
hydrataci a optimalizují vaši výživu.*

Ať už chcete zajistit svému tělu rovnováhu, omezit nutkání k jedení či 
jednoduše mít lepší pocit ze svého celkového zdraví, to vše je možné 
dosáhnout se systémem DX4. Vypadejte lépe, cíťte se lépe a více si 
uvědomujte, jak se stravujete, díky tomuto jednoduchému průvodci 
potravinami a  výživovými postupy, za podpory sedmi produktů a 
doplňků stravy.*
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PILÍŘE 
PROGRAMU

Provádějte cvičení zaměřená  
na lepší uvědomování si, jako  
je vedení deníku a meditace

Nezapomeňte  
na správnou hydrataci

Sdílejte a uveřejňujte  
příspěvky o vaší zkušenosti

Věnujte se lehké  
fyzické aktivitě

Oslavujte dosažené výsledky Více dbejte na výběr své stravy

Dodržujte doporučený  
příjem potravy a doplňků

Stanovte si osobní návyk  
a/nebo cíl

PŘÍPRAVA NA ÚSPĚCH
DX4 pomáhá více si uvědomovat své tělo, učí, jak být koncentrován na jedení, na pohyb a na 
fungování během dne. Každý den je věnován konkrétnímu tématu: rozhodni se, definuj, objev a 
věnuj se. Během těchto čtyř dnů budete vedeni k intenzivnějšímu propojení těla a mysli pro lepší 
celkové zdraví.

Když se budete připravovat na program DX4, mějte na paměti několik doporučení,  
díky kterým se nastavíte na úspěch. Najdete je na následující straně.
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ANO
S DX4 začněte během běžného období, tedy když právě nečelíte přílišnému stresu,  
když necestujete nebo nemáte nadměrnou fyzickou zátěž.

V klidu si pořiďte všechny vhodné potraviny, které budete potřebovat, a odstraňte z dosahu vše,  
co vám dobře neposlouží nebo co vás může lákat.

Svému okolí dejte vědět o tom, co děláte, a že oceníte podporu.

Zkontaktujte se svou podpůrnou skupinou, které budete říkat o svých úspěších a také o svých náročných chvílích.

Plánujte předem! Ujistěte se o tom, že na každý den máte připraveny všechny doplňky, jídla a úkoly.  
Předem si připravte recepty schválené pro program DX4.

Ujistěte se, že vždy víte kam na toaletu, protože budete pít mnohem více vody, než jste pravděpodobně zvyklí.

Dodržte celé čtyři dny.

Používejte kterákoli zdravá jídla, která jsou schválena pro tento program.

Před zahájením programu se poraďte s lékařem, pokud máte jakékoli obavy, a nadále užívejte všechny potřebné 
léky, které momentálně berete.

Neužívejte jiné výživové produkty Forever než produkty, které jsou uvedeny na straně 9.

DX4 opakujte každého čtvrt roku. 

Zaznamenávejte i malé změny a oslavujte je.

Praktikujte dobrou spánkovou hygienu: žádné obrazovky v ložnici, ložnice má být tmavá a chladná.  
Dopřejte si čas k uklidnění. Spát choďte ve stejnou dobu a snažte se spát osm hodin.
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NE
Nečekejte na správný čas, kdy se budete cítit motivováni. Motivace se dostaví během procesu,  
až budete zažívat úspěch!

Nezaměňujte libovolně jednotlivá jídla a nápoje. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, držte se plánu.

Neobklopujte se lidmi, kteří vás nepodporují a jsou negativní.

Nečekejte, až se stane něco neuvěřitelného, abyste to zveřejnili.

Neřešte přípravu na poslední chvíli. Úspěch se dostaví mnohem snáze,  
pokud si předem připravíte vše, co potřebujete.

Nepanikařte, pokud nemáte rádi vodu. Existuje spousta doplňků, které jsou schváleny pro tento program,  
které výborně pomáhají zvyšovat hydrataci.

Neabsolvujte jen jeden nebo dva dny, ani nepřeskakujte dny.

Nedělejte si vlastní úpravy. Žádný alkohol, žádná zpracovaná jídla, živočišné výrobky nebo maso, mléčné produkty, 
ztužené nebo částečně ztužené tuky, obiloviny, zelenina obsahující škrob, umělá sladidla nebo kofein.

Neignorujte žádné léky ani zdravotní problémy, které je třeba řešit.

Neužívejte žádné jiné produkty Forever než produkty, které jsou součástí programu DX4.  
Na straně 9 se nachází seznam doplňků Forever, kterým byste se měli vyhýbat během programu DX4.

Neopakujte jej hned po měsíci. Před dalším programem DX4 si dejte přestávku alespoň tři měsíce.

Netrapte se, pokud nedosáhnete svého cíle napoprvé. Sledujte a objevujte, co jste se dozvěděli.  
Skutečná práce začíná aplikováním toho, co jste se dozvěděli, PO ABSOLVOVÁNÍ programu DX4.

Do ložnice nenoste práci, starosti ani stres.



CO OBSAHUJE 
VÁŠ NOVÝ 
SYSTÉM DX4 
Všechny produkty v systému DX4 působí v synergii, aby poskytly organismu výživu,  
obnovily rovnováhu jeho systémů a zlepšily propojení mysli a těla.

Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve 
výživě a tím pomáhají posilovat zdraví. Nemají za účel diagnostikovat, zmírňovat, léčit, 
uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění.  
Máte-li zdravotní problém, konzultujte jej se svým lékařem.
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Tento účinný doplněk podporuje zdravý metabolismus a úrovně energie 
vitamíny B a C a kofeinem, který byl získán přirozeným způsobem ze zeleného 
čaje, z guarany a ze zelené kávy. Obsahuje také šafránový prášek, adaptogen, 
který podporuje pocity štěstí a spokojenosti.*

Forever DuoPure spojuje extrakt z granátového jablka, cholin a křídlatku 
japonskou, aby podporoval zdravé fungování jater, chránil buňky před 
oxidačním stresem a očistil vaše tělo.*

Forever Multi Fizz se svěží a občerstvující chutí červeného melounu je šumivá 
tableta, která pomáhá nastartovat hydrataci, a nápoj zpestřuje bublinkami.  
Je obohacen vitamíny C, B a E, které podporují různé funkce těla, energii a 
metabolismus.*

Forever Therm Plus™

Forever DuoPure™

Forever Multi Fizz™

12 tablet

8 tablet

4 šumivé tablety



*Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek  
ve výživě a tím pomáhají posilovat zdraví. Nemají za účel diagnostikovat, zmírňovat, léčit, 

uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění.  
Máte-li zdravotní problém, konzultujte jej se svým lékařem.
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Obsah sáčku se smíchá s vodou a výsledkem je nakyslá, mírně ostrá příchuť 
citrónu, zázvoru a kajenského pepře, kterou si můžete vychutnat jako 
studený či teplý nápoj. Obsahuje jedinečnou směs rozpustné vlákniny, 
magnézia, kurkumového prášku a rostlinných přísad pro podporu trávicího 
traktu. Přispívá k elektrolytické rovnováze.*

Forever LemonBlast™ 4 sáčky

Forever Aloe Vera Gel podporuje zdravý imunitní systém, zesiluje vstřebávání 
živin a pomáhá udržovat přirozenou úroveň energie. Přidejte jej do svého 
každodenního pitného režimu, abyste zužitkovali jeho maximální výhody.*

Forever Aloe Vera Gel®

Forever Plant Protein s obsahem 17 g proteinu v jedné dávce podporuje pocit 
nasycení, svalovou hmotu a zdravé kosti. Je to veganský přípravek, který 
neobsahuje mléko ani sóju. Jeho výborná přírodní vanilková příchuť je 
odvozena od rostlin a na rozdíl od mnoha rostlinných proteinů má hladkou  
a jemnou strukturu.

Forever Plant Protein™ 1 sáček

Zažeňte hlad s touto chutnou žvýkací tabletou, která pomáhá tlumit nutkání  
k jedení. Tento nízkokalorický přípravek má citrónovo-vanilkovou příchuť a 
spojuje oves a protein z kvasnic, aby vám pomohl prodloužit pocit nasycení, 
dále triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, které mohou pomoci snížit 
tělesný tuk, a také vlákninu.*

Forever Sensatiable™ 32 tablet

4x 330 ml balení



NASTAVENÍ MYSLI
Každý večer před spaním se řiďte tímto průvodcem, který vám pomůže získat lepší propojení se 
svým tělem. Najděte si pohodlnou polohu v sedě - na zemi, v křesle nebo na posteli. Proveďte 
rychlé hodnocení od hlavy až k patě tak, že si budete důkladně všímat konkrétních oblastí a 
odpovíte na následující otázky. Napište krátké pozorování každé oblasti do deníku nebo elektron-
ického zařízení.

Jaké myšlenky o sobě se vám stále přehrávají v hlavě? Jsou pozitivní, 
nápomocné, negativní, pravdivé? Brzdí vás?

Které věci vytvářejí stres a napětí ve vaší mysli a v těle? Jsou to fyzické, duševní,  
emocionální věci nebo jejich kombinace? Umíte zjistit jejich zdroj či zdroje?

Jak fungují tyto oblasti? Cítíte se dobře vyživení a máte dostatek energie?  
Cítíte se nafouknutí a máte bolesti?

Fungují tyto oblasti optimálně? Jsou silné a podporují vás?  
Umožňují vám dělat věci, které chcete, nebo vám v tom brání?

Máte pocit, že jsou vrostlá a zakořeněná do věcí, které jsou důležité?  
Které věci vám pomohou zaměřit se na sebe? Věnujete jim dostatek pozornosti?

Hlava

Krk a ramena

Střed těla a mikrobiom

Kříž a nohy

Chodidla
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POZNÁMKY
NA CO JE TŘEBA DÁVAT POZOR BĚHEM DX4 

ČEMU JE TŘEBA SE VYHNOUT BĚHEM DX4

+ Frekvenci močení a pohyby střev (sledujte množství, barvu, složení atd.)
+ Měli jste období silného nutkání jíst a v který den/v jaké době?
+ Jaké pocity jste měli při těchto nutkáních? (byli jste znudění, smutní,  
   osamělí, šťastní, plní energie atd.)
+ Jak se cítí vaše tělo obecně? (méně bolesti, vyšší ohebnost kloubů,  
   plošší břicho, lepší nálada, zlepšení, co se týče nadýmání)

+ Alkohol a kofeinové nápoje
+ Bublinkové nápoje a nápoje  
„bez cukru“
+ Zpracovaná jídla včetně polotovarů 
nebo balených jídel a jídel z restaurací 
rychlého občerstvení
+ Mléčné produkty: mléko, jogurt, 
máslo, zmrzlina, sýr
+ Přidané cukry: cukrová třtina, kukuřičný 
sirup, javorový sirup, med a umělá 
sladidla (rostlinná sladidla jako stévie  
a Buddhovo ovoce jsou v pořádku)
+ Tuky: vyhýbejte se všemu, co je 
částečně ztuženo, rostlinnému oleji, 
margarínu a transtukům, které jsou 
často skryty v balených nebo 
zpracovaných jídlech jako bramborové 
lupínky a koláče
+ Všechny živočišné produkty:  
maso a vejce

+ Obiloviny: rýže, oves, quinoa, 
těstoviny, chléb, cereálie
+ ARGI+®
+ 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®  
(čokoláda a vanilka)
+ Forever FastBreak®
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1. a 2. DEN  
(PLÁN)
Během 1. a 2. dne programu DX4 budete držet přerušovaný půst a začnete užívat výživové 
doplňky programu. Tady si projdeme všechny podrobnosti, které vám pomohou zvládnout  
to do 3. dne!
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1. a 2. DEN 
(PLÁN)

SMÍCHEJTE 330 ML GELU  
FOREVER ALOE VERA GEL®  
SE 2 LITRY VODY A POPÍJEJTE  
CELÝ DEN (KAŽDÝ DEN)

Když se 1. den vzbudíte, svlékněte se a zvažte se. 
Sem si zapište svou hmotnost:

Políčka uvedená níže zaškrtněte po splnění programu DX4 pro 1. den a pro 2. den.

RÁNO

DOPOLEDNE

JÍDLO (POUZE BĚHEM 2. DNE):

ODPOLEDNE

OBĚD

VEČER

3 tablety Forever Therm Plus™ s 250 ml vody nalačno

Den 1 Den 2

tablety Forever Sensatiable™ užijte podle potřeby s 250 ml vody, abyste potlačili chuť k jídlu

Viz strana. 29, kde se nacházejí recepty schválené pro program DX4.

1 balení Forever LemonBlast™ s 250 ml teplé nebo chladné vody v průběhu večera.

1 šumivá tableta Forever Multi Fizz™ s 300 ml vody, nechte rozpustit

tablety Forever Sensatiable™ užijte podle potřeby s 250 ml vody, abyste potlačili chuť k jídlu

koktejl Forever Plant Protein™* smíchejte 1 odměrku s 250 ml neslazeného rostlinného  
(ne živočišného) mléka. Například sójové, ovesné, mandlové, kešu, kokosové mléko atp.

koktejl Forever Plant Protein™* smíchejte 1 odměrku s 250 ml neslazeného rostlinného  
(ne živočišného) mléka. Například sójové, ovesné, mandlové, kešu, kokosové mléko atp.

2 tablety Forever DuoPure™ s 250 ml vody

Počkejte 30 minut a užijte Forever DuoPure™
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* Další informace o denních dávkách Forever Plant ProteinTM najdete v Často kladených otázkách na straně 27.



1. DEN: 
ROZHODNI SE

ZAČÍNÁME: SEBEREFLEXE
● Začněte analýzou bez hodnocení. Buďte pozorovatelem svého vnitřního 
i vnějšího těla. Přemýšlejte o svém zdraví v různých oblastech: ve fyzické, v 
duševní, emocionální, duchovní a v sociální oblasti. Zvažte, ve kterých oblas-
tech se vám daří a ve kterých se necítíte nejlépe.

● Zde je několik konkrétních částí každé oblasti pocitu blaha, které vám pomohou:

FYZICKÁ 
• spánek
• odpočinek
• pohyb
• výživa
• energie

DUŠEVNÍ
• bdělá/bystrá mysl
• úzkosti/deprese
• stabilita nálad
• motivace/nadšení
• učení se

EMOCIONÁLNÍ
• odolnost vůči stresu
• emoční inteligence
• odpouštění
• empatie
• laskavost

DUCHOVNÍ
• vychutnáváte si samotu
• meditaci
• spojení s něčím větším
než se sebou
• posvátný prostor

SOCIÁLNÍ
• hranice
• podpůrné systémy
• komunikace
• radost z přítomnosti 
druhých

DNEŠNÍ PRÁCE

První den programu DX4 je věnován vašemu rozhodnutí vydat se na cestu za lepším zdravím. 
Když svůj 1. den začínáte uvědomte si, že rozhodnutí začít s programem DX4 bude vyžadovat 
odhodlání. Dnes je důležité, abyste se soustředili na 100 %. Následující dny využijte k tomu, abyste 
se zaměřili sami na sebe. Prožijte naplno každou chvíli a využijte neocenitelnou příležitost 
nahlédnout do nitra své mysli.

Pomocí sebereflexe 
si vyhodnoťte své 
vnitřní zdraví a 
určete jednu oblast, 
která by se dala 
zlepšit.

Hlouběji ji 
prozkoumejte a 
stanovte si 1 – 2 
konkrétní cíle, které 
by zlepšily vaše 
vnitřní zdraví.

Podívejte se do 
budoucnosti. 
Představte si, že jste 
úspěšně dosáhli cílů, 
které jste si stanovili. 
Jak to vypadá? Jak 
se zlepšil váš život?
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VÁŠ ÚKOL:

Označte v tabulce, co nejlépe vystihuje váš současný stav u každé možnosti

Když jste našli oblasti, kterým by prospělo vaše zaměření a pozornost, zvažte, jak optimální je 
vaše celkové zdraví a jak hodnotná by byla změna v jedné z těchto oblastí. Představte si sami 
sebe, jak úspěšně zavádíte danou změnu, a hodnotu, kterou vám to přinese do života.  
Když o tom chvíli popřemýšlíte, udělejte toto cvičení do deníku nebo do elektronického 
zařízení:

Příklad afirmace: Jsem připraven mít v životě více radosti, protože se už dlouhou dobu 
necítím šťastně. Vidím rozvinutější verzi sebe sama, verzi, která bude připravena na kontakt 
s novými lidmi a bude připravena přijímat výzvy. Děkuji za tuto příležitost, protože mi ukázala, 
že mám sílu a dokážu to zvládnout. Tato nově objevená síla je důležitou vlastností, která mě 
bude pohánět k mému novému já, ve které se měním. Dnešní pozitivní nastavení mysli mi 
pomohlo zaměřit se na všechny dobré věci v mém životě. Oslavuji svou schopnost nenechat 
se stáhnout negativy dneška. 

OPTIMÁLNÍ DOBRÝ MUSÍM ZABRAT NEDAŘÍ SE MI

FYZICKÁ

DUŠEVNÍ

EMOCIONÁLNÍ

DUCHOVNÍ

SOCIÁLNÍ
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Odpovědi na tyto otázky použijte jako inspiraci pro afirmaci nebo  
mantru, kterou si můžete opakovat před spaním.

ROZHODNĚTE SE, na který jeden cíl se zaměříte:
PROČ jste připraveni na tuto změnu: 
JAKÝ užitek budete mít z této změny:
URČETE proč jste si vybrali právě tento cíl, a které z vašich vlastností vás povedou  
k úspěchu: 
PROČ dosáhnete tohoto cíle: 
OSLAVTE alespoň jedno malé vítězství, kterého jste dnes dosáhli:



2. DEN:  
DEFINUJ

ZAČÍNÁME: DEFINOVÁNÍ 
SMART CÍLŮ

DNEŠNÍ PRÁCE

Váš druhý den programu DX4 je věnován tomu, abyste určili oblast, na kterou se zaměříte od 1. dne, 
v kontextu rámce SMART cílů. SMART cíl je zkratka pro cíle, které jsou: konkrétní (Specific), 
měřitelné (Measurable), dosažitelné (Attainable), relevantní (Relevant) a časově vázané (Timebound). 
Definováním SMART cíle odstraníte ze svých cílů nejednoznačnost, a díky tomu budete mít jasnější 
představu o tom, co chcete a jak toho chcete dosáhnout.

Definujte,  
co je SMART cílem.

Vytvořte SMART cíl  
pro oblast svého  
zaměření.

Příprava jídel je součástí 
vašeho programu DX4  
na 3. a 4. den.  

KONKRÉTNÍ cíle odstraní nejednoznačnost a jasně ilustrují, čeho chcete dosáhnout. Když 
jsou cíle nejasné, stanou se spíše přáním než plánem. Plán vyžaduje činnost, takže první 
zaměření musí poskytovat příležitost dělat něco vykonatelného. Zde je několik příkladů 
nejasných cílů a jejich konkrétní alternativy.
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Chci se lépe stravovat. 
Budu se méně stresovat. 

Potřebuji více spánku. 

Budu večeřet doma 5x týdně.  
Budu meditovat 10 minut denně. 
Každou noc budu spát 8 hodin. 



VÁŠ ÚKOL

MĚŘITELNÉ cíle vám pomáhají rozpoznat pokrok a/nebo dosažený úspěch. Zatímco 
cíle týkající se hubnutí lze hmatatelně změřit, jiné cíle se musí měřit podle měřítka,  
které si sami určíte. Pokud je například vaším cílem zlepšit zvládání stresu, na stupnici  
od 1 do 10 můžete ohodnotit, jak dobře se vám daří zvládat stres a průběžně své 
hodnocení měnit.

RELEVANTNÍ cíle jsou vhodné jako další krok směrem k žádoucímu výsledku. 
Například možná je vaším cílem lépe se v noci vyspat a za svůj SMART cíl si dáte přes-
tat sledovat Netflix. Ačkoli to jistě pomůže, není to dostatečně relevantní pro návyky 
týkající se nočního spánku. Lepším SMART cílem by bylo místo toho vypnout všechny 
obrazovky hodinu před spaním. 

ČASOVĚ VÁZANÉ cíle spojují touhu po výsledku s plánovaným časem, jak dlouho bude 
trvat jeho dosažení. Různé cíle a různí lidé vyžadují různá časová období k dosahování 
cílů. Někdy musí být harmonogram rozdělen na několik fází: Prvním cílem je zavést 
danou změnu a druhým cílem je stále dodržovat (nebo dosahovat) nového cíle během 
stanoveného období.

DOSAŽITELNÉ cíle pomáhají udržet vaši motivaci přejít k dalšímu kroku tím, že vám 
dodají pocit úspěchu. Pokud je vaším cílem zaběhnout 10 km, začněte s menšími cíli, 
například uběhnout najednou 2 km. 
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Použijte deník nebo elektronické zařízení a doplňte tato vyjádření:

Můj KONKRÉTNÍ cíl je: 
Svůj pokrok budu MĚŘIT: 
Vím, že tohoto cíle mohu DOSÁHNOUT, protože: 
Vím, že je RELEVANTNÍ usilovat o tento cíl, protože: 
Stanovil jsem si HARMONOGRAM k dosažení tohoto cíle, který je:
OSLAVTE alespoň jedno malé vítězství, kterého jste dnes dosáhli: 

Před spaním si svůj SMART cíl vložte do jednoduché afirmace nebo  
meditace a ukončete ji s poděkováním za něco, co se dnes stalo. 



Během 3. a 4. dne programu DX4 budete užívat Forever výživové produkty a doplňky a navíc 
přidáte vybraná jídla. Zde si projedeme všechny podrobnosti, aby byly vaše zbývající dva dny 
úspěšné.
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3. a 4. DEN
(PLÁN)



Políčka uvedená níže zaškrtněte, když splníte program DX4 pro 3. den a pro 4. den.
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RÁNO

koktejl Forever Plant Protein™ smíchejte 1 odměrku s 250 ml neslazeného rostlinného  
(ne živočišného) mléka. Například sójové, ovesné, mandlové, kešu, kokosové mléko atp.

3 tablety Forever Therm Plus™ s 250 ml vody nalačno

VEČER

tablety Forever Sensatiable™ užijte podle potřeby s 250 ml vody, abyste potlačili chuť k jídlu

1 balení Forever LemonBlast™ s 250 ml teplé nebo studené vody v průběhu večera

koktejl Forever Plant Protein™ 1 odměrku smíchejte s 250 ml neslazeného rostlinného  
(ne živočišného) mléka. Například sójové, ovesné, mandlové, kešu, kokosové mléko atp.

DOPOLEDNE:

tablety Forever Sensatiable™ užijte podle potřeby s 250 ml vody, abyste potlačili chuť k jídlu

2 tablety Forever DuoPure™ s 250 ml vody

ODPOLEDNE
1 šumivá tableta Forever Multi Fizz™ s 500 ml vody, nechte rozpustit

OBĚD
čas pro velký zelený salát! Viz strana. 31, kde se nachází recept na přípravu zdravého salátu 
schváleného pro program DX4.

JÍDLA
Viz strana. 29, kde se nacházejí recepty schválené pro program DX4.

3. a 4. DEN
(PLÁN)

330 ML GELU FOREVER ALOE 
VERA GEL® SMÍCHEJTE SE  
2 LITRY VODY A POPÍJEJTE CELÝ 
DEN (KAŽDÝ DEN)

Den 3 Den 4

* Další informace o denních dávkách Forever Plant ProteinTM najdete v Často kladených otázkách na straně 27.



3. DEN:  
OBJEVUJ
Na začátku 3. dne se možná budete cítit unavení, frustrovaní, 
znudění, bez motivace a odhodlání, zaneprázdnění nebo hladoví. 
Ne každý má všechny tyto pocity, ale některé z nich pravděpodob-
ně zažijete. Jsou to překážky, které jsou nedílnou součástí života.  
I když se jim nelze zcela vyhnout, můžete je zvládnout dobrou 
přípravou a uvědoměním si, že úspěch má mnoho podob. 
Úspěchem může být třeba překročení cílové čáry, ale někdy je 
úspěchem naučit se odpustit si, když něco nevyjde tak, jak jste 
doufali. Během třetího dne to mějte na paměti a představujte si 
sebe sama, jak jste dosáhli nového cíle. Jak vypadá tento úspěch a 
jaký je to pocit? 

DNEŠNÍ PRÁCE
Všímejte si překážek, kterým čelíte,  

a potenciálních problémů,  
které by kvůli nim mohly vzniknout.

Přemýšlejte, jak tyto překážky překonat.

Příprava jídel, protože jídla jsou součástí vašeho 
programu DX4 na 3. a 4. den. 
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Použijte deník nebo elektronické zařízení a doplňte tato vyjádření/odpovězte na tyto otázky:

ZAČÍNÁME: NAJDĚTE ŘEŠENÍ
Do deníku si zapište seznam všech překážek, které by mohly narušit vaši cestu za 
zdravějším životním stylem. Potom napište problémy, kterým byste mohli kvůli nim 
čelit, a jakákoli možná řešení. Tady je několik nápadů.

Začněte OBJEVOVAT řešení. Jakými způsoby si můžete poradit s těmito obtížemi? Kdo 
vás může podpořit? Jaké zdroje máte? Jak můžete pomoci jiným?

Přehodnoťte, PROČ jste se dali na tuto cestu. (Prohlédněte si své předchozí poznámky!)

Objevte a OSLAVTE jednu úspěšnou věc, která se týká dneška:
Přehodnoťte své věty VDĚČNOSTI a přidejte novou větu za dnešek:

MOŽNÉ PŘEKÁŽKY POTENCIÁLNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÍ
Práce

Rodina

Přátelé

Společenský život

Návyky

Negativní myšlení

Neúspěchy v minulosti

Strnulé myšlení

Finance

Prostředí

Stres

Komunita

Závazky týkající se péče

Cestování

Únava

Nemoc

Před spaním použijte řízenou audiomeditaci nebo videomeditaci  
a meditujte o transformačním chování, které zažíváte.

VÁŠ ÚKOL
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4. DEN:  
VĚNUJ SE

ZAČÍNÁME: BUDOVÁNÍ MYSLI  
NASTAVENÉ NA RŮST
To, jak vnímáte každou situaci a reagujete na ni, včetně stanovování nových cílů, určuje nastavení 
vaší mysli. Existují dva druhy nastavení mysli: pevně nastavená (tzv. strnulá) a nastavená na růst. 
Pevně nastavená mysl vnímá výzvy jako něco nepřekonatelného a předem určuje výsledek. Mysl 
nastavená na růst se nebojí výzev a považuje je za příležitosti k učení a růstu. Existuje devět 
atributů, které přispívají k pěstování mysli nastavené na růst: neposuzování, trpělivost, otevřenost, 
důvěra, zaměření se na proces, akceptování, schopnost odpoutat se, štědrost a vděčnost.

Přemýšlejte, jak jste během posledních čtyř dní přijímali tyto atributy a kde vás možná čeká ještě 
více práce. Například jak můžete více věřit procesu, a ne se honit za požadovaným výsledkem?

DNEŠNÍ PRÁCE

Tento poslední den využijte k tomu, abyste byli ještě více uvědomělí a žili více přítomným 
okamžikem, než jste byli během programu DX4. Během tohoto období jste odvedli náročnou 
práci na svém nitru, která vás posune k vnitřnímu zdraví - a pomohli jste svému tělu výživnými 
doplňky a stravou. Abyste začlenili toto nové chování do svého běžného života, je důležité 
přehodnotit, kde jste začali, co jste se naučili, a stanovit si plán na další program DX4.

Pochopit, co je to  
„mysl nastavená  
na růst“ a jak toho využít.

Přehodnotit cíl, který jste si 
stanovili, a změny, kterých 
jste si všimli během 
absolvování programu DX4.

Stanovte si datum  
začátku své  
další cesty s DX4.
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Absolvování programu DX4 vyžaduje mysl nastavenou na růst. Musíte být otevření změně, 
odpoutat se od toho, co vám už nepřináší užitek, být trpěliví a pociťovat vděk.

Zamyslete se nad tímto: Na které z těchto vlastností by pro vás bylo dobré nyní zapracovat, 
abyste pomohli pokroku, kterého jste dosud dosáhli? Jakým jedním způsobem to můžete 
uplatnit ve svém životě?

Například: Když si budete každý večer zaznamenávat, za co jste tento den vděční, rozvinete v 
sobě pocit vděčnosti a schopnost důvěřovat si a uznávat sám sebe.

Použijte deník nebo elektronické zařízení a doplňte tato vyjádření:

VÁŠ ÚKOL

Vraťte se ke své úvodní SEBEREFLEXNÍ analýze z 1. dne.

Meditujte o malých smysluplných ZMĚNÁCH, kterých jste si od té doby všimli.  
Napište si tři změny.

Přehodnoťte své věty VDĚČNOSTI z každého dne.  
Jak se změnily? 

Přehodnoťte původní CÍL, který jste si stanovili na 2. den. Co ve vás probudila 
zkušenost, kterou jste získali usilováním o dosažení tohoto cíle? Osvítila tato sebereflexe 
a jasnost novou oblast ve vašem hlubším zdraví?  

Na co byste se chtěli ZAMĚŘIT při dalším opakování programu DX4? Udělejte nyní 
předběžné rozhodnutí a stanovte si datum začátku.

Například: V minulosti nebylo zdravé stravování mou prioritou. Jsem připraven dát svému tělu 
to, co potřebuje, aby prosperovalo. Chci zkoušet nová jídla, která jsou výživná a dobrá pro mé 
tělo. Jsem ochoten učit se, jak připravovat jednoduchá a zdravá jídla. Jsem vděčný za to, že 
mám přístup k dobrým potravinám, těším se, že ušetřím peníze, když se naučím připravovat jídla 
doma.
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Napište si OSOBNÍ MANTRU, která vám pomůže stále se držet svého nového cíle.  
Každý den si ji čtěte, když budete začleňovat svůj nový cíl do svého životního stylu.

Použijte svou osobní mantru jako jednoduchou afirmaci nebo meditaci  
a ukončete ji s vděčností za něco, co se dnes stalo.
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DOKONČILI 
JSTE PROGRAM 
FOREVER DX4. 
CO TEĎ?
GRATULUJEME! Odhodlali jste se vrátit svému tělu rovnováhu, zlepšit své sebeuvědomění a 
dát si nový cíl. Chvíli popřemýšlejte nad tím, jak se teď cítíte. Je to moment završení.

Až se 5. den ráno vzbudíte, svlékněte se a zvažte se. 
Sem si zapište svou hmotnost:

Účelem programu DX4 nebylo vytvořit nový životní styl, ale přerušit chování, myšlenky a 
činnosti, které obvykle děláte, a zároveň vás naučit zdravé návyky, které můžete zapracovat 
do svého života. Každý má ve svém životě toxické chování, jídla, lidi a situace.

Čas od času je dobré je eliminovat a umožnit si uzdravení, nápravu a obnovu. DX4 začíná 
uvnitř zmenšením práce, kterou musí játra udělat, aby zajišťovala přirozenou rovnováhu těla. 
Když budeme aspoň zčásti konzumovat protizánětlivou stravu, včetně doplňků výživy a 
dostatečné hydratace, pomůže nám to vrátit tělo zpět do správné rovnováhy. Když si 
vědomě budeme dělat přestávky, uvidíme pozitivní účinky i ve svých myšlenkách, v návycích 
a v chování, když si dáme pauzu, znovu se nastartujeme a zlepšíme se.*

NEZAPOMEŇTE!

*Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě a tím pomáhají posilovat 
zdraví. Nemají za účel diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám 

onemocnění. Máte-li zdravotní problém, konzultujte jej se svým lékařem.
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ZDE JE PĚT ZÁKLADNÍCH POSTUPŮ, O JEJICHŽ 
ZAVEDENÍ BYSTE MOHLI POPŘEMÝŠLET:

Den začněte vodou. Nadále pijte denně minimálně dva litry vody nebo více. Pití vody před 
jídlem podporuje vnímavost, umožňuje vám přemýšlet o tom, co budete jíst a proč. Pokud to 
pomůže, připravte si láhev s vodou večer předem.

Jezte více zeleného. Jezte zelenou zeleninu každý den a při každém jídle.  
Snažte se ji jíst syrovou a nezpracovanou. Ke snídani zamíchejte do svého ranního  
smoothie špenát – změní barvu a nutriční profil, ale ne chuť. K obědu zkuste syrovou 
zeleninu a humus nebo salát. K večeři si dejte dušenou, pečenou či pařenou zeleninu  
nebo si připravte domácí zeleninovou polévku, abyste ji měli i na další dny.

Meditujte. Každé ráno a každý večer stravte pět minut posloucháním řízené 
meditace (najdete ji i na YouTube), nebo si vytvořte vlastní meditaci. Co jste 
objevili během programu DX4? Čeho potřebujete víc ve svém životě? Stanovte si 
cíl. Opakujte si svou mantru. Najděte klid. Buďte přítomní. Definujte, co chcete v 
životě. Každý den 10 minut (dohromady) odpočívejte a najděte klid.

Prohlédněte si své poznámky. Vraťte se ke svým deníkovým záznamům z programu DX4  
co nejčastěji (alespoň každý týden). Nadále pracujte na cílech, které jste si stanovili.

Trénujte. Stále trénujte pozitivní věci, které jste se naučili v procesu objevování s DX4.  
Díky tréninku dosáhnete pokroku. Nezapomeňte, důležitý je pokrok, ne dokonalost!

Další kroky budou pro každého jedinečné a budou záviset na tom, jaký cíl vás žene vpřed.  
Při začleňování těchto nových návyků do vašeho životního stylu se naučte žít v přítomném 
okamžiku, konejte vědomě a udržujte svou mysl nastavenou na růst.
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POHLED DO 
BUDOUCNOSTI: 
VÁŠ DALŠÍ 
PROGRAM DX4
DX4 je restartem pro tělo i mysl na základní úrovni wellness prostřednictvím důmyslně 
vytvořeného programu výživových produktů a doplňků stravy, výživových usměrňování a 
cvičení pro mysl. Díky tomuto všemu se zlepší prostředí mikrobiomu, což pomůže tělu 
dosáhnout rovnováhy v jeho vnitřních systémech. V tomto prostředí se zlepší fungování 
imunitního systému, nebudete mít nutkání jíst nezdravé jídlo, ukončíte nezdravé návyky a 
můžete zkoumat své vnitřní zdraví.*

Nezapomeňte na to, že dříve, než uděláme udržitelnou změnu, se musíme zaměřit na vnitřní 
práci těla, mysli a duše, abychom pěstovali trvanlivé a úplné spektrum pocitu blaha.

Tip odborníka: Je dobré nastavit si připomínku v kalendáři s upozorněním několik týdnů 
předem, abyste se mohli připravit a mít nachystané všechny produkty programu DX4, které 
potřebujete.

Když si takový restart provedete každé čtvrtletí, 
pomůže vám to dosáhnout rovnováhy těla a pěstovat 
si zdravější nastavení mysli. A začne to tím, že si dáte 
závazek, že absolvujete další program DX4.

Vyberte si termín za tři měsíce,  
kdy absolvujete další program DX4: 
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DÁREK  
ZDARMA

0-30-3
VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ
Malé děti se mohou korálky udusit. Korálky uchovávejte mimo jejich dosah.

Korálky můžete použít k úpravě vlastního šperku (přidejte si je k náramku nebo náhrdelníku)
a dejte si za cíl nasbírat všech jedenáct. Tento šperk vám pak bude připomínat, že jste oddáni 
svému tělu a mysli, a jak lze těchto změn dosáhnout s programem DX4.

POCHLUBTE SE OSTATNÍM
Líbí se vám, jak jste se cítili během programu DX4 a poté co jste jej úspěšně dokončili? 
Podělte se o své zkušenosti a zážitky, ukažte své korálky na sociálních sítích, spojte se  
s přáteli a ukažte jim, čeho všeho lze dosáhnout pomocí programu DX4.
Nezapomeňte nám ukázat vaše šperky s korálky pomocí hashtagu #ForeverDX4.

Pokaždé, když dokončíte program DX4, dostanete korálek představující váš závazek vůči vašemu 
zdraví. Každý korálek je symbolem, že jste dokončili program DX4. Čím vícekrát dokončíte DX4, tím 
více korálků získáte. Každý z nich představuje jeden pilíř poslání Forever Living:

1) Dejte ostatní na 1. místo 7) Buďte odvážní

2) Buďte vášniví (láska) 8) Usmívejte se

3) Buďte podnikaví 9) Buďte vděční

4) Zůstaňte iniciativní 10) Buďte bezúhonní,
i když se nikdo nedívá

5) Buďte kreativní 11) Nepoužíváme zkratky

6) Vždy hledejte dobrodružství



ČASTÉ OTÁZKY
Čím se liší program DX4™ od jiných systémů zaměřených na rovnováhu těla 
dostupných na trhu?

DX4™ zaujímá komplexní postoj k tomu, jak se díváte na jídlo, a ptá se: „Proč máte 
pocit hladu?”. Tento program není nutně programem na hubnutí, je to spíše 
kontrolované posouzení toho, co vaše tělo potřebuje, v porovnání s tím, co chce váš 
mozek. Je zacílen tak, aby očistil vaše tělo od balastu a stresorů, které se v něm uloží 
v průběhu prožívání vašeho života a poskytl tělu bazální výživu potřebnou pro 
obnovení rovnováhy vašeho těla a mysli.

Je bezpečné absolvovat program DX4 víckrát za rok?

Ano, DX4 lze absolvovat víckrát za rok, ale nemělo by to být hned po sobě, jelikož 
součástí programu je nižší příjem kalorií. Pokud jste obecně zdravý dospělý, který 
potřebuje restarty po celý rok, je bezpečné absolvovat program DX4 víckrát, ale dříve 
než s ním začnete, byste se měli poradit s lékařem.

Zhubnu s programem DX4?

Cílem programu DX4 je pomoci vám přehodnotit svůj životní styl a vztah k jídlu. Je 
pravděpodobné, že zhubnete, ale cílem by mělo být zaměřit se na vztah k jídlu a určit, 
zda musíte udělat po skončení programu nějaké změny. Chcete-li zhubnout, 
doporučujeme vám pokračovat s programem Forever C9.

Nejvíce mě zajímají produkty/výživové pokyny programu DX4. Musím dělat i cvičení 
pro práci s myslí, abych viděl výsledek?

Program DX4 od společnosti Forever je nástroj vytvořený tak, aby vám pomáhal více 
si uvědomovat jídlo a výživu, kterou dáváte svému tělu. Stejně jako u každého 
nástroje vám doporučujeme, abyste jej používali tak, jak se má, abyste z něj měli plný 
užitek, jelikož každá funkce programu funguje společně s jinou.

Musím dodržovat program DX4 přesně tak, jak je určeno?

Doporučujeme, abyste program dodržovali tak, jak je určeno, abyste dosáhli 
optimálních výsledků mysli a těla. DX4 spojuje vědecký přístup k výživě  
s meditativním, rozjímavým přístupem k tomu, jak se díváme na jídlo.

Proč je na etiketě Forever Plant ProteinTM uvedena doporučená dávka 1x za den, ale 
v brožuře DX4 doporučujeme dvě dávky?

Po konzultaci s naším hlavním odborníkem na výživu a na základě zpětné vazby od 
vybraných skupin lidí testujících DX4 jsme zjistili, že dvě porce Forever Plant ProteinTM 
jsou optimální denní dávkou pro celkový program. To znamená, že bezpečný a 
plnohodnotný příjem bílkovin z Forever Plant ProteinTM je nyní 34 gramů denně, místo 
původních 17 gramů denně. Etikety budou aktualizovány v dalších dodávkách 
produktu.
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RECEPTY NA 
VHODNÁ JÍDLA
Než se vzdáte nebo poddáte, využijte těchto nepovinných jídel a receptů, které vám pomohou 
překonat problémy, které se mohou objevit během programu DX4, a zůstat na správné cestě. 
Všechna tato jídla jsou vytvořena pro program DX4 se schválenými potravinami, které vám 
dodají další podporu v případě potřeby.

JÍDLA SCHVÁLENÁ  
PRO PROGRAM NA 2., 3. A 4. DEN

- 1 banán a 1/8 šálku neupravovaných nesolených semínek

- polovina avokáda a ½ šálku okurky s citrónovou šťávou a 1 lžíce slunečnicových semínek

- malá hruška nebo jablko a 1/8 šálku vlašských ořechů, mandlí, pekanových ořechů nebo kešu 
ořechů (neupravovaných, nesolených)

- ½ šálku rajčat a 1/8 šálku cizrny s polovinou lžíce olivového oleje a špetkou oregana

- Vanilkové smoothie s hráškovým proteinem (recept na str. 30)

- Zdravý humus a syrová zelenina: 2 šálky zelené papriky, celeru, okurky, mrkve, květáku a/nebo 
brokolice se 2 lžícemi domácího humusu (recept na str. 30)

- Pudink s chia semínky (recept na str. 30)

- Velký zelený salát (recept na str. 31)
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MANTRA PRO PŘÍPRAVU JÍDEL

Opakujte si tuto mantru každý den, zvláště když o sobě budete mít pochybnosti a když se budete cítit 
frustrovaní. Pojďte o krok dál. Když si budete 2., 3. a 4. den večer připravovat jídla schválená pro program 
DX4, stanovte si plán a řekněte ho nahlas podle tohoto vzorce:

1) Co se učíte >> Učím se krmit své tělo výživnou stravou.    
2) Co děláte >> Krájím, organizuji a připravuji.   
3) Kým se stáváte >> Začínám si uvědomovat, jaké potraviny jsou dobré pro můj mikrobiom,  
 pro moji energii a pro mé zdraví.   
4) Kým jste >>  Vedu zdravý životní styl, protože jsem zdravý a fit.

Učím se, dělám, stávám se, jsem

Každý den si vyberte jedno jídlo z uvedeného seznamu.
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RECEPTY

Vanilkové smoothie s hráškovým proteinem 

Puding s chia semínky

Zdravý humus

- 1 odměrka přípravku Forever Plant ProteinTM

- 250 ml rostlinného mléka
- 1 šálek špenátu
- 1 lžíce másla z ořechů nebo semínek  
(neslazené a bez přidaných tuků)
- ½ šálku kostek ledu

- 1 šálek ovesného mléka
- ¼ šálku chia semínek
- špetka vanilkového extraktu

- ¼ šálku g nadrobno nakrájených 
jablek
- 2 lžíce slunečnicového másla
- 20 mandlí

- 500 ml cizrny z konzervy
- 3 – 4 stroužky česneku
- ¼ šálku vody
- ¼ šálku tahini
- 2 lžíce nasekané petrželky
- 1/2 čajové lžičky uzené papriky
- 1 citron (šťáva)

Příprava: 

Všechny přísady kromě ledu dejte do mixéru 
a dohladka rozmixujte. Přidejte led a opět 
mixujte. Vyjde 1 porce.

Příprava: Připravte si 2 malé nádoby s uzávěrem. 
Do každé nádoby dejte 1/8 šálku chia semínek, 
½ šálku ovesného mléka a trochu vanilkového 
extraktu. Nádobu protřepejte, abyste do směsi 
vmíchali chia semínka. Nádoby dejte do chladničky 
alespoň na dvě hodiny nebo na celou noc. Jemně 
protřepejte a/nebo promíchejte před přidáním 
ostatních přísad, které dáte navrch. Získáte 2 porce.

Příprava:  
Všechny přísady dejte do robota nebo  
do mixéru. Rozmixujte dohladka.  
Vyjde asi 15 porcí.
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Velký zelený salát

Příprava: Začněte se základem, poté přidejte avokádo a vaše dvě vybrané přísady.  
Všechny přísady na zálivku smíchejte a poté promíchejte salát se zálivkou. Získáte 1 porci.

Základ salátu: Tolik, kolik sníte jakýchkoli zelených listů nebo zeleniny: kapusta, mikrozeleniny, 
pýr, kadeřavá kapusta, špenát, zelí, listy řepy, listy pampelišky, řeřicha, římský salát, mangold, 
rukola, čekanka štěrbáková, čínské zelí, šťovík luční, fenykl, sléz, lilek černý, drobeček bílý, 
medvědí česnek, huseničák šedý, hořčice polní, mléč zelinný, listy kapary, brokolice, petržel, 
artyčoky, bazalka, hrách, mladá cibulka, kopřiva, ibišek, zelený salát, tomatillo, rapini, kozí brada 
pórolistá, šalotka, fazolové lusky, zelený hrášek, růžičková kapusta, celer, tropická kedlubna, 
jalapenos, kedluben, pórek, cuketa.

Plus: 1/4 avokáda

Vyberte si 2 přísady z tohoto seznamu:
- 3 lžíce vařené cizrny
- 3 lžíce červené fazole (ne černé ani pinto)
- ¼ šálku vařené (nebo zavařené) červené řepy
- ¼ šálku mrkve
- 2 ředkvičky
- 1 lžíce semínek (chia, lněná, dýňová, quinoa, nesolená slunečnicová)

Zálivka na salát:
- 3 lžíce gelu Forever Aloe Vera Gel
- 1 lžíce olivového oleje
- šťáva z poloviny citronu
- polovina lžičky nasekaného čerstvého česneku
- špetka mořské soli
- špetka pepře na dochucení
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POZNÁMKY
DEN 1 DEN 2
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DEN 3 DEN 4



Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě
a tím pomáhají posilovat zdraví. Nemají za účel diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo 
předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Máte-li zdravotní problém, 
konzultujte jej se svým lékařem. Dříve než začnete cvičit nebo použijete jakýkoli doplněk stravy, 
poraďte se s lékařem nebo s jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem, který vám poskytne 
podrobnější informace, zejména pokud v současné době užíváte nějaké léky nebo podstupujete 
léčbu týkající se již existujícího zdravotního problému.

Výhradní distributor: Forever Living Products®
7501 E. McCormick Parkway, Scottsdale, AZ 85258 USA
foreverliving.com ©2022 Aloe Vera of America, Inc.


