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ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ



TO 2018  
ΑΝΑΝΕΩΣΑΜΕ ΤΟΥΣ  
ΧΥΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ. 

ΑΓΝΟ ΦΡΕΣΚΟ ΖΕΛΕ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ 
ΑΛΟΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΠΟ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 
ΥΛΙΚΟ. 6 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η 
ΦΡΕΣKΑΔΑ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ.
Forever Aloe Vera Gel®  κωδ. 715
Forever Aloe Berry Nectar™  κωδ. 734
Forever Aloe Peaches™  κωδ. 777

99.7%  
ΑΓΝΟ ΖΕΛΕ.
100%  
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ.

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.
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Gregg Maughan  
President, Forever Living Products

99.7%  
ΑΓΝΟ ΖΕΛΕ.
100%  
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ.

“ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΙΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ” ΤΟΥ 2019 
ΜΕ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ. 
Να είστε αποφασιστικοί. Αυτό είναι και 
το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε 
και θα το δείτε αρκετές φορές στις 
σελίδες αυτού του περιοδικού και 
ελπίζουμε ότι αυτό θα διαμορφώσει τις 
απόψεις σας το 2019.

Δουλέψαμε όλοι μαζί, ρισκάραμε και 
κάναμε τολμηρές κινήσεις σε άγνωστα 
μονοπάτια για να δημιουργήσουμε την 
Forever του σήμερα. Αυτό είναι κάτι που 
ο ιδρυτής, ο πατέρας μου, Rex Maughan, 
μας προέτρεπε πάντα να κάνουμε. Να είστε 
τολμηροί και περιπετειώδεις. Τώρα, καθώς 
ξεκινάμε ακόμα μια καταπληκτική χρονιά, 
αναρωτιέμαι πόσο θάρρος χρειάζεται κανείς 
για να είναι αποφασιστικός, ακόμα και αν 
αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αφήσετε 
πίσω τα όριά σας.

Η νέα εμφάνιση του χυμού μας Forever 
Aloe Vera Gel είναι ένα περίτρανο 
παράδειγμα. Όταν η Forever αποφάσισε 
να επανασχεδιάσει τη συσκευασία 
του πρώτου σε πωλήσεις προϊόντος, 
γνωρίζαμε ήδη ότι θα ήταν κάτι το 
εξαιρετικά σημαντικό σε σχέση με τη 
συσκευασία που χρησιμοποιούσαμε για 
δεκαετίες. Συνειδητοποιήσαμε επίσης ότι 
πολλοί από τους πελάτες και τους Forever 
Business Owners θα είχαν αμφιβολίες για 
αυτή την αλλαγή.

Όμως όσοι συμμετείχαμε σε αυτό το project 
ξέραμε ότι αυτή η τολμηρή κίνηση ήταν το 

καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε γι’ 
αυτό το προϊόν. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα 
να προσθέσουμε ακόμα περισσότερα 
στρώματα για την προστασία του νέου 
Forever Aloe Vera Gel που δεν περιέχει 
συντηρητικά καθώς ακολουθεί ασηπτική 
διαδικασία διασφαλίζοντας την καλύτερη 
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 
Η τολμηρή και σύγχρονη εμφάνιση, η 100% 
ανακυκλώσιμη συσκευασία μας βοήθησε 
να τραβήξουμε ξανά την προσοχή, να 
ενδυναμώσουμε το όνομα της Forever και 
να μας πάει ένα βήμα μπροστά ως μια 
καινοτόμα εταιρεία που βλέπει μπροστά.

Δεν ήμασταν, όμως, μονό εμείς στα 
γραφεία που κάναμε τολμηρές κινήσεις 
το 2018. Σε όλο τον κόσμο οι πελάτες 
της Forever έκαναν το γενναίο βήμα να 
διερευνήσουν την επιχειρηματική ευκαιρία 
και να επιλέξουν να αλλάξουν ζωή τους με 
τα προϊόντα της Forever.

Εάν είστε κοντά για να ανακαλύψετε μια 
νέα ευκαιρία, θα ήθελα να σας παροτρύνω 
να κάνετε μια γενναία κίνηση για το 2019. 
Αντιμετωπίστε το άγνωστο και ξεκινήστε 
αυτή τη νέα περιπέτεια με θάρρος. 
Υπάρχει ένας αετός μέσα στον καθένα μας 
αποφασισμένος να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. 
Είναι αυτή η χρονιά που θα ανοίξετε τα 
φτερά σας για να πετάξετε ψηλά;

Συνεχίστε να χαμογελάτε,
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ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΔΕΙΞΑΝ 
ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΧΟΥΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.
Το Forever F.I.T.™ App έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να κάνει αυτό ακριβώς και πολλά 
περισσότερα. Έχουμε ενσωματώσει το 
Clean 9, με το F15™ και το Vital5® για να 
κάνουμε αυτή την εφαρμογή εύκολη στη 
χρήση και έναν αξιόπιστο σύντροφο σε κάθε 
βήμα του ταξιδιού σας με το πρόγραμμα. 

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

+ To κατεβάζετε ΔΩΡΕΑΝ από το Apple/Android Store 
+ Καταγράφετε την πρόοδό σας 

+ Εύκολη πρόσβαση στο πρόγραμμα συμπληρωμάτων 
+ Πρόσβαση σε δεκάδες συνταγές προσαρμοσμένες ειδικά για το F.I.T.™ 

+ Καθοδήγηση για τις ασκήσεις 
+ Προκαλέστε τους φίλους σας 

+ Ξεκλειδώστε τα βραβεία
+ Αυξάνει τις πιθανότητες για την επιτυχία



Καλωσορίστε στο  
Aloe Life. 
Στο νέο τεύχος, θα ανακαλύψετε τι σημαίνει 
να είστε αποφασιστικοί μπροστά στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Ελπίζουμε 
να εμπνευστείτε για να ανακαλύψετε τις 
δυνατότητές σας και να πετύχετε περισσότερα 
από όσα είχατε ποτέ ονειρευτεί. Στο τεύχος 
αυτό θα βρείτε εξαιρετικές συνταγές που θα 
σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους που 
έχετε θέσεις στον έλεγχο του βάρους σας. 
Ευχόμαστε αυτό το τεύχος να σας βοηθήσει να 
γίνει το 2019 η καλύτερη χρονιά σας!

ΥΓΙΕΙΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 5 ΥΛΙΚΩΝ

Απολαύστε αυτά τα υγιεινά 
και γευστικά γεύματα 
που έχουν σχεδιαστεί για 
να συμπληρώσουν τον 
πολυάσχολο τρόπο ζωής σας.

ΖΗΤΗΜΑ ΘΕΛΗΣΗΣ: ΠΩΣ 
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΡΩΤΑ 
ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ανακαλύψτε την πραγματική 
αλήθεια στη σχέση επιτυχίας  
και ευτυχίας.

ΕΥΕΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επαναφέρετε την ισορροπία 
στην καθημερινότητά σας 
με το να δείχνετε και να 
αισθάνεστε καλύτερα, αλλά και 
να κοιμάστε σωστά.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 
FOREVER F.I.T.™

Εμφανή αποτελέσματα που 
μπορείτε να τα δείτε, αλλά και 
να τα νιώσετε σε μόλις εννέα 
ημέρες. 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑNAΒΟΛΕΣ 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ

Αληθινές ιστορίες από 
ανθρώπους που βρήκαν 
τη δύναμη να καταφέρουν 
σπουδαία πράγματα. 

ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ “ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΟΥΤΙ” ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το επόμενο βήμα στην 
καριέρα σας θα έρθει έξω 
από το γραφείο σας.

“ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ” ΤΟΥ 
2019 ΜΕ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Το μήνυμα του Προέδρου 
της Forever, Gregg Maughan, 
για τη σημασία του να είστε 
αποφασιστικοί. 

ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

Γευστικές και εύκολες 
συνταγές για να επανέλθετε 
σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

14 06 03

16 22 12

18 25
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Το F.I.T.™ είναι ένα πρόγραμμα, εύκολο να το 
ακολουθήσετε συνδυασμένο με συμπληρώματα 
και διατροφή με βάση την αλόη βέρα για να 
σας κρατήσει γεμάτους ενέργεια και να σας 
κινητοποιεί. Κατεβάζοντας την εφαρμογή του 
F.I.T.™ App θα σας διευκολύνει να καταγράφετε 
την πρόοδό σας, όσα έχετε κατακτήσει, να 
είστε συνεπείς με τη διατροφή σας και να 
αλληλεπιδράτε και με άλλους που είχαν και 
εκείνοι δεσμευτεί στο πρόγραμμα. Aς δούμε 
από πιο κοντά με ποιό τρόπο θα επιτύχετε 
τους στόχους σας και θα κινητοποιηθείτε 
χρησιμοποιώντας καθημερινά την εφαρμογή. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ FIT APP!

Έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που 
καταγράφουν την πρόοδό τους έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν 
τους στόχους τους. Αυτός ακριβώς είναι και 
ο λόγος που δημιουργήσαμε το F.I.T.™ App. 
Είναι ο εύκολος στη χρήση σύντροφός σας 
σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος F.I.T.™

•  Έχετε πάντα μαζί σας το πρόγραμμα 
διατροφής σας

• Καταγράφετε την κατανάλωση νερού

• Καταγράφετε την πρόσληψη θερμίδων

• Καταγράφετε την εξέλιξή σας

• Ξεκλειδώνετε τα βραβεία

Το να δείχνετε και να αισθάνεστε καλύτερα είναι το δικό σας 
προσωπικό ταξίδι, όμως γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αν σε αυτό το 
εγχείρημα είστε μόνοι σας. Η ενθάρρυνση και το ξεκάθαρο πλάνο 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το πρόγραμμα F.I.T.™ έχει σχεδιασθεί 
για να σας υποστηρίξει, καθώς αποκτάτε ορμή και δύναμη για να 
προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης. 

Lifestyle
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FI T
Βάλτε στην τσέπη σας αυτό το δυνατό πρόγραμμα 
υγιεινής διατροφής που αλλάζει ζωές και συνδυάστε 
τη διασκέδαση με μετρήσεις και πρόοδο. Το F.I.T.™ 
App διευκολύνει την πρόσβαση στις καθημερινές σας 
ασκήσεις και σας ακολουθεί παντού.  

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ανά πάσα στιγμή 
συνταγές, να ανανεώσετε την πρόσληψη νερού, να 
ελέγξετε την καθημερινή λήψη συμπληρωμάτων 
και να ξεκλειδώσετε τα βραβεία. Ένα από τα 
χαρακτηριστικά του Forever FIT App που οι 
χρήστες λατρεύουν είναι να προκαλούν τους 
φίλους και τους συγγενείς τους. Συγκρίνετε την 
δική σας πρόοδο με την δική τους, στέλνετε 
μηνύματα μέσω της λειτουργίας του chat, 
προσκαλέστε και άλλους και στείλτε ομαδικές 
προκλήσεις με την μία! 

Αυτή η εύκολη στη χρήση εφαρμογή 
είναι διαθέσιμη στις συσκευές 
Android και IOS. Θα μπορείτε εύκολα 
να μείνετε στον σωστό δρόμο και 
δεσμευμένοι στον στόχο σας.

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ!

Προκαλέστε και τους φίλους σας και αυτή η 
διαδικασία θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για 
όλους! Με το F.I.T.™ App μπορείτε να ξεκινήσετε 
μια πρόκληση και να προσκαλέσετε και άλλους 
(φίλους, μέλη της οικογένειας) ή ακόμα και να 
διοργανώσετε ταυτόχρονα πολλές προκλήσεις. 
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για να σας κρατήσει 
συγκεντρωμένους και κινητοποιημένους από  
έναν μικρό, φιλικό διαγωνισμό. 
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Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή 
από την έναρξη της νέας 
χρονιάς για να πατήσετε το 
κουμπί της επανεκκίνησης και 
να προετοιμάσετε το σώμα 
σας και το μυαλό σας για το 
νέο διατροφικό σας ταξίδι και 
τις προκλήσεις που έχετε να 
αντιμετωπίσετε. 

Ένας επιλεγμένος συνδυασμός από το Forever Aloe 
Vera Gel®, συμπληρώματα και προτάσεις γευμάτων 
είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο οργανισμός σας 
για να δείχνετε και να αισθάνεστε στα καλύτερά σας. 
Θα ξεκινήσετε να αποβάλετε τις αποθηκευμένες τοξίνες 
που εμποδίζουν τη μέγιστη απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών. Όχι μόνο θα νιώθετε πιο ανάλαφροι και 
γεμάτοι ενέργεια, αλλά θα αποκτήσετε τη δυνατότητα 
να ελέγξετε την όρεξή σας και να θέσετε τη φυσική σας 
κατάσταση σε άλλο επίπεδο. 
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ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

•  Forever Aloe Vera Gel®  2 x 1 λίτρο

•  Forever Lite Ultra™  βανίλια ή σοκολάτα

•  Forever Garcinia Plus™  54 μαλακές κάψουλες

•  Forever Fiber®  9 φακελάκια στικ

 •  Forever Therm™  18 δισκία

•  μεζούρα για μετρήσεις

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ;

Το CLeAn 9™ περιλαμβάνει ένα λεπτομερές
και εύκολο να το ακολουθήσετε πρόγραμμα  
9 ημερών με συνταγές, ασκήσεις και tips. 

ΟΝΟΜΑ: SILVIA
ΧΩΡΑ: ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: C9™

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΩΛΕΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ 

Θα λέγαμε ότι η Silvia είναι προσανατολισμένη 
στο αποτέλεσμα. Forever Business Owner και 
μητέρα δυο παιδιών δεσμεύτηκε να κάνει τη 
δική της αλλαγή με το C9™ και έχασε 5 κιλά. Το 
μυστικό της επιτυχίας της είναι ότι δεν παρέκλινε 
καθόλου από το πρόγραμμα, είχε την υποστήριξη 
της οικογένειάς της και ακολουθούσε πρόγραμμα 
καθημερινής προπόνησης 30-40 λεπτά. Συνέχισε 
την προσπάθειά της με το F15™, χάνοντας ακόμα 
5 κιλά, και μοιράστηκε τα αποτελέσματά της και με 
άλλους στα social media. Η Silvia ενέπνευσε και 
άλλους να δεχτούν την πρόκληση και δημιούργησε 
μια ομάδα ανθρώπων που θέλησαν να πάρουν στα 
χέρια τους τη φυσική τους κατάσταση.

Η νέα καθημερινότητα της Silvia που διήρκεσε 39 
ημέρες τη βοήθησε να χάσει βάρος, να τονωθεί 
η αυτοπεποίθησή της και να αναπτύξει την 
επιχείρησή της. Κατάφερε να διατηρήσει το βάρος 
της υιοθετώντας υγιεινές και καλές διατροφικές 
συνήθειες. Το F.I.T.™ App τη βοήθησε πολύ να 
παρακινήσει φίλους και συγγενείς σε αυτή την 
προσπάθεια και να δουν αποτελέσματα.

“Το μυστικό της επιτυχίας της 
είναι ότι δεν παρέκκλινε καθόλου 
από το πρόγραμμα έχοντας την 
υποστήριξη της οικογένειάς της.”

Ενώ τα βήματα είναι εύκολα να τα 
ακολουθήσετε, το ταξίδι για έναν πιο υγιή και 
αδύνατο εαυτό σας χρειάζεται προσπάθεια. 
Μπορείτε να τα καταφέρετε! Κάθε μέρα που 
παραμένετε στον σωστό δρόμο είναι μια 
μικρή νίκη και γίνεται ακόμα πιο εύκολο.
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Από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε το 
C9™ το μυαλό σας και το σώμα σας θα 
είναι έτοιμο να ανεβάσει ταχύτητα. Αυτό 
είναι που κάνει το F15™. Θα αλλάξει τον 
τρόπο που αντιμετωπίζετε τη διατροφή και 
την άσκηση. 

Το πρόγραμμα F15™ διατίθεται σε τρία επίπεδα: Beginner, 
Intermediate, Advanced. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς 
ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης 
θα μπορέσετε να μεταβείτε ομαλά από το C9™ στο 
F15™. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει το Forever Aloe 
Vera Gel®, συμπληρώματα και προτάσεις γευμάτων, 
όλα τέλεια ισορροπημένα μεταξύ τους για να δείτε 
αποτέλεσμα. Επίσης συμπεριλάβαμε γευστικά ροφήματα 
και συνταγές για να τρέφεστε σωστά κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος. 

Καθώς μεταβαίνετε από το intermediate στο advanced 
οι προπονήσεις γίνονται πιο απαιτητικές, για να σας 
βοηθήσουν να λειτουργείτε σαν μια καλολαδωμένη 
μηχανή.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ BEGINNER

Εάν έχετε μόλις ξεκινήσει το διατροφικό σας ταξίδι και 
έχετε ολοκληρώσει το CLeAn 9, θα ξεκινήσετε από αυτό 
το επίπεδο. Το πρόγραμμα σας εισάγει σε ένα πρόγραμμα 
ασκήσεων και διατροφής ειδικά διαμορφωμένο για να 
δείχνετε και να αισθάνεστε στα καλύτερά σας. Καθώς 
προσαρμόζεστε στο πρόγραμμα θα αποκτήσετε ψυχική 
και σωματική δύναμη για να μεταβείτε στο intermediate 
και το advanced. Λένε ότι χρειάζονται 21 ημέρες για να 
διαμορφώσετε μια νέα καθημερινή ρουτίνα και ο συνδυασμός 
του C9™ και του F15™ διαρκεί τόσο όσο χρειάζεται για να γίνει 
η καλή διατροφή και η άσκηση η νέα σας συνήθεια.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERmEdIATE ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ;

Το F15™ intermediate είναι το επόμενο βήμα σε αυτή τη 
διαδρομή. Αποτελεί τη συνέχεια στο beginner. Εάν νιώθετε 
ήδη ενεργοί, τότε το intermediate μπορεί να αποτελέσει μια 
νέα πρόκληση και καλό θα ήταν να ξεκινήσετε από αυτό.

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΜΕ ΤΟ AdVANCEd.

Εάν είστε αθλητής ή αναζητάτε μια νέα καθημερινότητα που 
θα ανεβάσει ακόμα περισσότερα τον πήχη και θα εκτοξεύσει 
την απόδοσή σας, αυτό είναι το ιδανικό πρόγραμμα για εσάς. 
Φυσικά όποιος έχει ολοκληρώσει το C9™ και το F15™ θα 
πρέπει σίγουρα να δώσει μια ευκαιρία στο advanced.

το
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ F15™;

Το F15™ έχει όλα όσα χρειάζεστε για να θέσετε 
τη διατροφή σας σε ακόμα πιο γρήγορους 
ρυθμούς. Αυτό το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε 
τρία επίπεδα: Beginner, Intermediate, Αdvanced 
και περιλαμβάνει συνταγές, προπονήσεις και 
χρήσιμα tips για επιτυχία.

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

 • Forever Aloe Vera Gel®  2 x 1 λίτρο

 •   Forever Lite Ultra™  βανίλια ή σοκολάτα

• Forever Garcinia Plus™  90 μαλακές κάψουλες

•   Forever Fiber®  15 φακελάκια στικ

 • Forever Therm™  30 δισκία

ΟΝΟΜΑ: ShAuN COOPER

ΧΩΡΑ: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: F15™

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΜΕ 
ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΓΙΕΙΝΕΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΠΩΣ ΑΝΕΒΑΣΕ 
ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΠΗΧΗ. 

O Shaun Cooper είναι πρώην αστυνομικός και 
αφιέρωνε αρκετό από τον χρόνο του στο γυμναστήριο. 
Παραδέχεται ότι πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, 
διατηρούσε κάποιες κακές διατροφικές συνήθειες. 

“Είχα πάντα κίνητρο να πηγαίνω στο γυμναστήριο 
και να γυμνάζομαι σκληρά, αλλά το διατροφικό 
κομμάτι ήταν αυτό που πάντα με απασχολούσε και με 
απογοήτευε λίγο, αναφέρει ο Shaun. “Αυτό συνέβαινε 
κυρίως λόγω έλλειψης σωστής και ισορροπημένος 
διατροφής. Έκανα συνεχώς κακές διατροφικές 
επιλογές και για αυτόν τον λόγο ένιωθα λίγο πεσμένος, 
και έτσι πήρα βάρος”. 

Ο βασικός του στόχος όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα F.I.T.™ 
ήταν να απαλλαγεί από το περιττό βάρος και να υιοθετήσει 
καλές διατροφικές συνήθειες που θα τον βοηθούσαν 
να έχει κίνητρο και να παραμείνει υγιής. Ξεκίνησε με το 
CLeAn 9, το οποίο αποδείχτηκε η επανεκκίνηση για 
τον Shaun, η βάση στην οποία θα έχτιζε όλη του την 
προσπάθεια. Μετά από αυτό, ένιωθε γεμάτος ενέργεια και 
έτοιμος να συνεχίσει δυναμικά με το F15™.

Ο Shaun ήταν εξαιρετικά χαρούμενος με αυτά 
τα αποτελέσματα που ακολούθησε το πλήρες 
πρόγραμμα F15™ συμπληρώνοντας 54 ολόκληρες 
ημέρες ισορροπημένης διατροφής και άσκησης. Τώρα 
αισθάνεται καλύτερα, δείχνει ακόμα καλύτερα και 
πέτυχε τους στόχους του.

Ο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ. Ο 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΚΑΝΩ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΙΟ ΜΟΥ, ΤΟΝ WILLIAm 
ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
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ΜΙΑ ΚΟΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ 
ΓΑΛΑ ΩΣ ΒΑΣΗ:

• ΓΑΛΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ

• ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

• ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

• ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

•   60ΓΡ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ 
ΦΡΟΥΤΟ

1.

την

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ! ΟΙ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ 
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ FOREVER 
LITE uLTRA™ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ. 

Μήπως η διατροφή σας πήγε και αυτή 
διακοπές την περίοδο των εορτών; Μην 
αγχώνεστε. Ξεκινήστε τη νέα χρονιά χωρίς 
τύψεις. Σε λίγα μόνο λεπτά μπορείτε να 
δοκιμάσετε ένα πολύ εύκολο ρόφημα με 
υπέροχη γεύση και πολύ θρεπτικό για τον 
οργανισμό σας με λίγα μόνο στατιστικά. 

2.

Ανακαλύψτε
περισσότερα
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•  1 ΜΕΡΙΔΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Ή ΒΑΝΙΛΙΑ

Forever

Lite Ultra
3.

4.
•  ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΒΡΩΜΗ

•   ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ Ή 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

•  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Προσθέστε τα συστατικά με το μάτι, και δοκιμάστε νέους συνδυασμούς. Αναμείξτε όλα τα 
συστατικά σε ένα μπλέντερ στην υψηλή σκάλα μέχρι όλα τα υλικά να ομογενοποιηθούν. 
Προσθέστε ακατέργαστη βρώμη, ξηρούς καρπούς ή φυστικοβούτυρο και με αυτόν τον 
τρόπο θα έχετε ένα θρεπτικό ρόφημα με λίγες έξτρα θερμίδες, ιδανικό πριν από το εντατικό 
πρόγραμμα ασκήσεων που θα ακολουθήσετε.
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Η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι χρειάζεται να 
περνάτε ώρες στην κουζίνα, ή 
να ξοδεύετε μεγάλα ποσά στα 
υλικά ή μονότονες συνταγές. 
Στην πραγματικότητα, σας 
προτείνουμε μια εύκολη,  
απλή και θρεπτική συνταγή  
μόλις πέντε υλικών που θα  
την ετοιμάσετε στο πι και φί.

Αυτό θα πει ότι ο λογαριασμός σας δεν 
θα “υποφέρει” ο στόχος που έχετε θέσει 

για υγιεινή διατροφή θα είναι εφικτός 
να επιτευχθεί και να διατηρηθεί, και θα 

έχετε χρόνο για να τον αφιερώσετε στα 
σημαντικά. Εύκολη συνταγή για όσους 

ανησυχούν για τη διατροφή τους και 
έχουν μια απαιτητική καθημερινότητα. 

Ευεξία
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ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ
4 ΜΕΡΙΔΕΣ  12 ΛΕΠΤΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

• 1 κούπα ψιλοκομμένα ντοματίνια
• 12 ψιλοκομμένες ελιές γεμιστές
•  4 φιλέτα ψαριού της επιλογής σας 
• 4 φέτες λεμονιού
• 2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό 
• 1 ½ κ.γλ. ρίγανη 
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο 
• Αλάτι και πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αλείψτε ένα μεγάλο, αντικολλητικό τηγάνι με λίγο λαδι 
και βάλτε το σε μέτρια θερμότητα. Προσθέστε τις 
ντομάτες και γυρίστε τις για λίγο πριν τις μεταφέρετε 
σε ένα μπολ. Προσθέστε τις ντομάτες, τις ελιές, τον 
μαϊντανό και λίγη ρίγανη (  κ.γλ.) και κρατήστε το μπολ 
ζεστό. Επαναφέρετε και πάλι την κουζίνα σε μέτρια 
θερμοκρασία. 

Προσθέστε αλάτι, πιπέρι και ρίγανη στα φιλέτα και 
τηγανίστε για 3 λεπτά από κάθε πλευρά ή έως ότου το 
ψάρι ψηθεί. Ρίξτε λεμονάκι σε κάθε φιλέτο και γαρνίρετε 
το ψάρι με τις ελιές και τις ντομάτες. Συνοδεύστε με 
καστανό ρύζι ή κινόα.
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ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, Η ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ. 
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΑΚΟΜΑ 
ΠΙΟ ΨΗΛΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΑΡΡΟΣ, 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ.

ΠΩΣ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΙΣ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Η συνταγή είναι απλή. Εάν εργάζεστε σκληρά, 
θα πετύχετε τους στόχους σας και θα είστε 
επιτυχημένοι. Το επόμενο βήμα είναι η ευτυχία. 

Τι θα λέγατε αν ερχόντουσαν τα πάνω κάτω σε όλα όσα 
έχετε μάθει για την ευτυχία και την επιτυχία; Φανταστείτε 
να θέτατε σε πρώτη προτεραιότητα την ευτυχία και όχι 
μόνο την επίτευξη των στόχων σας, και αυτό να το κάνετε 
καταβάλλοντας σταδιακά λιγότερη προσπάθεια.

Ευεξία
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Ο Shawn Achor, ερευνητής του Harvard, 
και συγγραφέας του βιβλίου “Η Τέχνη της 
Ευτυχίας” αναφέρει ότι όλα όσα έχουμε 
μάθει για τη συσχέτιση ανάμεσα στην 
επιτυχία και την ευτυχία, δεν είναι απλά 
λάθος, είναι ο λόγος που οι περισσότεροι 
άνθρωποι αποτυγχάνουν στους στόχους 
που έχουν θέσει.

Ως ομιλητής σε ένα από τα event μας το 2018, ο 
Achor αναφέρθηκε σε μια κοινή, αλλά λανθασμένη 
νοοτροπία που είναι ευρέως διαδεδομένη, το γεγονός 
ότι συνδέουμε την ευτυχία με συγκεκριμένο στόχο. 
Έχετε πείσει ποτέ τον εαυτό σας ότι το να πάρετε μια 
προαγωγή, να χάσετε κάποια κιλά, να αγοράσετε ένα 
νέο αυτοκίνητο ή να πάρετε μια αύξηση θα σας κάνει 
χαρούμενους;

Αυτό δεν δουλεύει, καθώς οι στόχοι συνεχώς αλλάζουν 
και δεν φτάνετε πάντα σε αυτούς.

“Στο Harvard διαπιστώσαμε ότι εάν κάποιος επιτυγχάνει 
τους στόχους για τα επόμενα πέντε χρόνια, τα επίπεδα 
της ευτυχίας σταματούν να αυξάνονται”, αναφέρει 
ο Achor. “Ωστόσο, τα επίπεδα της ευτυχίας και 
ευγνωμοσύνης αυξάνουν όταν γινόμαστε πιο κοινωνικοί, 
καθώς ενισχύεται η αυτοπεποίθησή μας.”

Ο Achor και η ομάδα του ανακάλυψαν ότι η ευτυχία στην 
πραγματικότητα είναι επιλογή. Και το πιο σημαντικό, 
όταν επιλέγετε να είστε ευτυχισμένοι, κάθε δείκτης που 
επηρεάζει την ευτυχία βελτιώνεται.

Η δύναμη της ευγνωμοσύνης

Ο Achor και η ομάδα του αφιέρωσαν χρόνια στην 
αναζήτηση του τρόπου που οι άνθρωποι αυξάνουν 
τα επίπεδα της ευτυχίας και σαν αποτέλεσμα, τις 
πιθανότητες για επιτυχία. Αυτό οδήγησε σε μια 
συναρπαστική ανακάλυψη: την τεράστια δύναμη της 
ευγνωμοσύνης.

Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν όχι μόνο τρία πράγματα 
για τα οποία είναι ευγνώμονες κάθε μέρα, αλλά και 
το γιατί. Ο Achor αναφέρει ότι το “γιατί” είναι εξίσου 
σημαντικό με το “τι”.

Αυτή η άσκηση έδειξε ότι αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να 
σκεφτούν τους λόγους για τους οποίους είναι ευγνώμονες 
μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανέβουν στην 
κλίμακα της ευτυχίας πιο ψηλά απ’ ότι περίμεναν. Για 
παράδειγμα, ένας ιδιαίτερα απαισιόδοξος άνθρωπος 
θα μπορούσε να γίνει αισιόδοξος, ακόμα και σε χαμηλά 
επίπεδα σε μόλις 21 ημέρες. Συνεχίζοντας ωστόσο αυτή 
την εξάσκηση, αυτός ο άνθρωπος με χαμηλά επίπεδα 
αισιοδοξίας μπορεί να γίνει υπερβολικά αισιόδοξος.

Πριν από αυτό το τεστ, η αντίληψη που κυριαρχούσε 
ιδιαίτερα ήταν ότι εάν έχεις γεννηθεί απαισιόδοξος, θα 
πεθάνεις απαισιόδοξος. Το τεστ της ευγνωμοσύνης 
απέδειξε ότι αυτό δεν ισχύει.

“Η επίτευξη της ευτυχίας είναι αλλαγή 
στον τρόπο σκέψης”, αναφέρει ο Achor. 
“Εάν η θεώρηση των πραγμάτων γίνεται 
πάντα με το ίδιο μοτίβο, ο εγκέφαλός 
μας θα συνεχίζει να σκέφτεται με τον 
ίδιο τρόπο, ακόμα και αν αυτό έχουμε 
διαπιστώσει ότι δεν δουλεύει.”

“Ζητήθηκε σε μια ομάδα ανθρώπων να 
καταγράψουν τρία πράγματα για τα οποία 
είναι ευγνώμονες κάθε μέρα,” αναφέρει ο 
Achor. “Ανά μέρα τρεις άνθρωποι 
επαναλάμβαναν τα ίδια τρία πράγματα, 
οπότε δεν υπήρχε αλλαγή. Ωστόσο, εάν 
μπορείτε να σκεφτείτε τρία νέα και 
διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα για μια 
περίοδο 21 ημερών, τότε δουλεύει!”

•  Αναρωτηθείτε που βρίσκεστε στην 
κλίμακα της αισιοδοξίας και της 
απαισιοδοξίας 

•  Καταγράψτε τρία πράγματα για τα οποία 
είστε ευγνώμονες και τους λόγους για 
21 ημέρες

•  Αναλογιστείτε τις μικρές σας νίκες και 
τους ανθρώπους που σας βοήθησαν να 
φτάσετε εκεί

•  Κρατήστε ένα ημερολόγιο με την 
πρόοδό σας

• Πόσο βελτιώθηκε η αισιοδοξία σας;

Η ευγνωμοσύνη στην πράξη:
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Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος 
ευκαιρίες και είναι πολύ εύκολο να 
γεμίσουμε το πρόγραμμά μας με 
δραστηριότητες, ταξίδια και μίνι 
περιπέτειες, αλλά κάποιες φορές 
όταν είμαστε διαρκώς πολυάσχολοι 
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
μπορεί να νιώθουμε εξαντλημένοι. 
Εάν νιώθετε κουρασμένοι και μονίμως 
σε τεντωμένο σχοινί ίσως ήρθε 
η στιγμή για λίγη ευεξία μετά την 
εργασία σας. Τα ακόλουθα βήματα θα 
σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε και 
να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας έτσι 
ώστε οι στόχοι σας να παραμείνουν 
ελκυστικοί, συναρπαστικοί και εύκολοι 
να τους κατακτήσετε. 

ALOe HeAT LOTIOn  ΚΩΔ. 64

FOreVer® eSSenTIAL OILS LAVender  ΚΩΔ. 506

FOreVer B12 PLuS®  ΚΩΔ. 188

ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
Εάν ο εγκέφαλός σας σκέφτεται ακόμα τι έγινε στο γραφείο 
πριν τρεις ώρες, ήρθε η στιγμή να ξεκινήσετε γυμναστήριο 
και να κλείσετε τον διακόπτη. Δεν έχει σημασία εάν επιλέξετε 
κολύμβηση, τρέξιμο, βάρη ή γιόγκα, το να επικεντρωθείτε 
στην άσκηση θα σας βοηθήσει να αποβάλετε την αρνητική 
ενέργεια πριν επιστρέψετε στο σπίτι.

Η άσκηση μπορεί να είναι κάτι επιπλέον στο πρόγραμμά 
σας, ωστόσο θα σας γεμίσει με το συναίσθημα της 
ηρεμίας και θα σας αναζωογονήσει χάρη στις ενδορφίνες 
που απελευθερώνει ο εγκέφαλος κατά τη διάρκειά της. 
Εάν την συνδυάσετε και με τον κατάλληλο τρόπο σκέψης 
τότε θα βοηθηθείτε ακόμα περισσότερο. Μπορείτε να το 
επιτύχετε αυτό απλώς εάν επικεντρωθείτε στην αναπνοή 
σας, εάν βάλετε τον ρυθμό στο βήμα σας, ή απλά 
κάνοντας μια βόλτα για να πάρετε λίγο αέρα, και μόνο 
αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν να απαλλαγείτε από 
τις αρνητικές σκέψεις.

Ευεξία

18



ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΣΑΖ
Το μασάζ χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο ως μια τεχνική ανακούφισης από 
το στρες και τα οφέλη του είναι αναμφισβήτητα σημαντικά τόσο στη σωματική, όσο και 
στην ψυχική μας υγεία. 

Εάν κουβαλάτε το στρες στους ώμους σας, οι μυς στην πλάτη σας θα νιώθουν την 
ένταση, και ένα μασάζ μετά τη δουλειά θα έκανε το θαύμα του. Η Aloe Heat Lotion 
με τους θερμαντικούς παράγοντες που χαλαρώνουν τους μυς και την καταπραϋντική 
και αναζωογονητική αλόη που περιέχει είναι ιδανική για ένα μασάζ που θα σας 
ανακουφίσει από το καθημερινό στρες.

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ ΓΙΑ “ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ”
Ακόμα και οι πιο δραστήριοι και εξωστρεφείς άνθρωποι 
περιστασιακά χρειάζονται λίγο χρόνο για να γεμίσουν 
τις μπαταρίες τους, και για αυτόν τον λόγο ο χρόνος 
που αφιερώνουμε στον εαυτό μας για αποσυμπίεση δεν 
είναι μια εγωιστική απαίτηση, αλλά κάτι απαραίτητο για 
να βρούμε την ευεξία μας. Απολαύστε ένα χαλαρωτικό 
ζεστό μπάνιο, διαβάστε ένα βιβλίο ή κάντε διαλογισμό σε 
έναν ήσυχο χώρο με χαμηλό φωτισμό. 

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο John Hopkins, μόνο 30 
λεπτά διαλογισμού την ημέρα θα σας βοηθήσουν να 
αποβάλετε το άγχος και τις αρνητικές σκέψεις, αλλά για 
να είναι αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα θα ήταν καλό να 
εναλλάσσετε το χρονικό διάστημα που αφιερώνετε ώστε 
να δημιουργήσετε μια νέα συνήθεια και όχι ένα αυστηρό 
πρόγραμμα. Βρείτε ένα άνετο μέρος, απαλλαγμένο από 
εξωτερικούς περισπασμούς και επικεντρωθείτε στην 
αναπνοή. Έτσι θα συμπαρασύρετε το μυαλό σας στο 
μέρος που θα θέλατε να βρίσκεστε και που σας ηρεμεί. 

ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΤΤΑ
Εάν νιώθετε πεσμένοι μετά τη δουλειά, το να ξεσπάτε 
σε έτοιμο φαγητό είναι το χειρότερο που μπορείτε να 
κάνετε. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να νιώσετε 
ακόμα χειρότερα, ενώ o καφές θα σας δημιουργήσει 
περισσότερο εκνευρισμό. 

Αυτό που χρειάζεστε είναι να επιλέξετε τροφές πλούσιες 
σε βιταμίνες του συμπλέγματος B. Εάν νιώθετε οξύθυμοι 
ή απαθείς αυτό σημαίνει ότι έχετε έλλειψη σε κάποια 
από αυτές τις βιταμίνες. Τα δημητριακά, τα φασόλια, οι 
ξηροί καρποί, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά αποτελούν 
εξαιρετικές πηγές βιταμίνης B και προσθέτοντας αυτές 
τις τροφές στην διατροφή σας θα τονώσετε τη διάθεσή 
σας. Πολλοί ενήλικες παρουσιάζουν έλλειψη σε αυτές, και 
ιδιαίτερα οι vegans, κάτι που καλύπτει η Forever B12 Plus®.  

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ 
ΥΠΝΟΥ
Είναι φοβερό το 
πόσο μεγάλο 
μπορεί να φαντάζει 
ένα πρόβλημα όταν 
είστε κουρασμένοι. 
Η καλή ποιότητα 
ύπνου μπορεί να 
αναζωογονήσει 
το μυαλό σας και 
να σας βοηθήσει να 
αποκτήσετε νέα οπτική 
σε διάφορες καταστάσεις. 
Εάν δυσκολεύεστε να κλείσετε 
μάτι, αναλογιστείτε την καθημερινή 
τελετουργία πριν τον ύπνο και δείτε  
μήπως μπορείτε να κάνετε μικρές αλλαγές. 

Η ρουτίνα δεν είναι απλά ένας όρος όταν πρόκειται για 
καλής ποιότητας ύπνο, είναι στην πραγματικότητα το 
θεμέλιο ερέθισμα προς τον εγκέφαλό σας ότι ήρθε η 
ώρα του ύπνου. Με άλλα λόγια, εάν υιοθετήσετε ένα 
τελετουργικό πριν τον ύπνο και αυτό σας γίνει συνήθεια, 
ο εγκέφαλός σας θα εκπαιδευτεί ότι ήρθε η ώρα να 
χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε.

Λίγο πριν τον ύπνο αποφύγετε κάτι γλυκό, την έντονη 
γυμναστική ή να είστε κολλημένοι στην οθόνη του 
υπολογιστή, και επιλέξτε κάτι πιο χαλαρωτικό όπως ένα 
ζεστό μπάνιο ή διάβασμα. Το Forever® essential Oils 
λεβάντα είναι εξαιρετικό, λίγες σταγόνες πριν τον ύπνο 
και το άρωμά του θα σας χαρίσει ηρεμία και χαλάρωση

Ελπίζουμε αυτά τα μικρά tips να σας βοηθήσουν 
να βρείτε και πάλι την ευεξία σας, καθώς αυτό θα 
επηρεάσει κατά συνέπεια κάθε πτυχή της ζωής σας. 
Θα σας βοηθήσει να είστε δυνατοί, να έχετε επιμονή, 
να επιτυγχάνετε τους στόχους σας. Οτιδήποτε και 
αν είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε, μην αφήσετε 
τίποτα να μπει στον δρόμο σας!
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Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για να 
καταφέρεις δυνατά λακτίσματα όταν έχεις 
στόχο να γίνεις επαγγελματίας αθλητής 
ΜΜΑ (Μεικτές Πολεμικές Τέχνες). Ενώ 
το άθλημα αυτό γίνεται όλο και πιο 
δημοφιλές και έχει μια σταθερή εξέλιξη, 
για τους επαγγελματίες αθλητές μια 
καριέρα στις μεικτές πολεμικές τέχνες δεν 
είναι και τόσο επικερδής. Αλλά η ζωή είναι 
καλή για τους λίγους και τυχερούς που 
είναι στην κορυφή.

Ο Andy “Taz” Young δεν το έκανε για τα χρήματα. Δεν 
έτρεφε ψευδαισθήσεις και δεν είχε σκοπό να αγωνίζεται 
όλη του την ζωή για να χτίσει μια καριέρα η οποία θα 
μπορούσε να διαλυθεί με ένα απλό χτύπημα. Όμως με 
κάποιες σπουδαίες νίκες στο ενεργητικό του, όπως το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα, έφτασε στην κορυφή.

Στο επίπεδό του πλέον αγωνιζόταν μόνο με την ελιτ των 
αθλητών. Μάζεψε μερικές σπουδαίες νίκες αλλά ένιωσε 
και το “τσίμπημα” από κάποιες σκληρές ήττες.

Ο Andy υποστηρίζει ότι αυτό που του δίνει δύναμη να 
συνεχίσει είναι η προοπτική.

Έμαθε να δέχεται τον πόνο, ο οποίος είναι συχνός σε ό,τι 
αφορά την δουλειά του.

“Έχω τη δυνατότητα να επιτύχω τον στόχο μου ενώ 
υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να τα καταφέρουν”, 
λέει ο Andy. “Έχω τη δυνατότητα να αλλάξω την ζωή 
μου, τη ζωή της οικογένειάς μου και να επηρεάσω θετικά 
τις ζωές των γύρω μου. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που 
έχω χάσει και τους νιώθω να μου λένε να ζω τη ζωή μου 
στο έπακρο.”

KYNhΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ

Ο Andy ξεκίνησε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες 
στην ηλικία των πέντε. Ήθελε να γίνει δυνατός σαν τους 
υπερήρωες που έβλεπε στην τηλεόραση. Ο αδελφός του 
Andy, o Chris, ασχολήθηκε επίσης με τις πολεμικές τέχνες, 
o ένας παρακινούσε τον άλλον και έτσι και οι δύο έγιναν 
καλύτεροι.

“Ήμουν πολύ τυχερός διότι η παιδική μου ηλικία ήταν 
τέλεια,” λέει ο Andy. “Οι γονείς μου και η οικογένειά μου 
ήταν πολύ στοργικοί, προστατευτικοί και φρόντιζαν να έχω 
πάντα ό,τι χρειάζομαι. Μεγάλωσα κοντά στην ακτογραμμή 
της Βόρειας Ιρλανδίας με πολλά δάση γύρω μου, έτσι 
φροντίζαμε πάντα να το εκμεταλλευτούμε με διάφορες 
δραστηριότητες όπως πεζοπορίες.”

Ο Andy αντλούσε έμπνευση από τον παππού του ο οποίος 
ήταν πυγμάχος στον στρατό. Οι ιστορίες του γύρω από 
την πυγμαχία στην Αφρική, την σκληρή προπόνηση και το 
πάθος του για το άθλημα επηρέασαν τον Andy ώστε να 
προπονείται ακόμα περισσότερο.

Μελέτησε διάφορες μορφές πολεμικών τεχνών, 
αφοσιωμένος στις προπονήσεις και οραματιζόμενος 
το όνειρό του. Παρόλο που οι φίλοι του Andy μετά το 
σχολείο έκαναν παρέα ή απλά ξεκουράζονταν ο Andy 
προπονούνταν μέχρι το βράδυ. Ήταν παθιασμένος και 
αφοσιωμένος στην τέχνη του όμως δεν ήταν σίγουρος για 
το τι θα έδειχνε το μέλλον.

Ο Andy δοκίμασε το άθλημα των μεικτών πολεμικών τεχνών 
στην ηλικία των 18. Το ΜΜΑ μόλις είχε αρχίσει να εδραιώνεται 
και στην πορεία το λάτρεψαν φανατικά.

“Ταίριαξα απόλυτα με αυτό,” θυμάται ο Andy. “Μπορούσα 
να συνδυάσω όλες τις τεχνικές που είχα μάθει και να τις 
εναλλάσσω. Ήταν μια πραγματική δοκιμασία και ήξερα 
βαθιά μέσα μου ότι για αυτό προοριζόμουν. Αυτό που 
πάντα ονειρευόμουν από παιδί ήταν να γίνω ένας από τους 

Andy 
         Young:



καλύτερους αθλητές των πολεμικών τεχνών  
και αυτός ήταν ο ιδανικός τρόπος 
για να τα καταφέρω.”

Ξεκίνησε την πορεία του 
ερασιτεχνικά και πολύ 
γρήγορα βρέθηκε 
να αγωνίζεται σε 
επαγγελματικό επίπεδο. 
Εδώ, διακυβεύονται 
πολλά περισσότερα 
και ο κίνδυνος ενός 
σοβαρού τραυματισμού 
ήταν μεγαλύτερος. Ο 
Andy ένιωθε ότι βρίσκεται 
εκεί όπου ανήκει και είναι 
πεπεισμένος ότι η καριέρα 
του θα έχει ανοδική πορεία.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Η δύναμη και οι τεχνικές δεξιότητες θα σας οδηγήσουν στο 
επαγγελματικό κομμάτι. Ο Andy πιστεύει ότι η νοοτροπία είναι το 
πιο ισχυρό όπλο στη φαρέτρα του. 

“Να χτίσετε ένα σύστημα που θα πιστεύει στις δυνατότητές σας, 
από αυτό θα ξεκινήσετε”, λέει ο Andy. “Το επόμενο είναι η φυσική 
κατάσταση. Αυτό απαιτεί πειθαρχία. Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις 
πιασμένος και κουρασμένος και δεν θα θες να συνεχίσεις, αλλά 
αυτή ακριβώς είναι η μικρή διαφορά που μετράει για σένα.”

Μικρές πράξεις επιμονής με τον καιρό καταλήγουν να είναι αυτές 
που σε κάνουν πιο δυνατό, πιο έξυπνο και πιο πειθαρχημένο, 
πιστεύει ο Andy. Είτε είναι μια ώρα επιπλέον κάνοντας διατάσεις 
μετά την προπόνηση, είτε η υγιεινή διατροφή ή η συγκεντρωμένη 
προπόνηση, τα οφέλη τους συμβάλουν.

“eίναι το μικρό αβαντάζ που κερδίζεις μέχρι 
να νικήσεις την κούρσα,” λέει ο Andy. “O 
προπονητής μου λέει ότι η διαφορά ανάμεσα στο 
άλογο που κερδίζει την κούρσα και στο τελευταίο 
είναι μόνο κλάσματα του δευτερολέπτου.”

Δεν είναι ούτε ο πιο δυνατός, ούτε αυτός που έχει τις μεγαλύτερες 
δεξιότητες ο αθλητής που φτάνει στην κορυφή, αλλά ο πιο 
πειθαρχημένος, επίμονος αθλητής με την σωστή νοοτροπία και 
αυτοπεποίθηση. 

Όσο το ΜΜΑ γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, τόσο ανέρχονται αθλητές 
με περισσότερες τεχνικές, ο ανταγωνισμός είναι ακόμα πιο σκληρός 
και η προοπτική μεγαλύτερη από ποτέ. Ο Andy Young έκανε μια 
μεγάλη δρασκελιά την κατάλληλη στιγμή και δεν του βγήκε σε κακό.

“Μια ημέρα θα πεθάνω,” λέει ο Andy. “Γιατί λοιπόν 
να παραπονιέμαι; Οποιαδήποτε ταλαιπωρία είναι 
προσωρινή και δεν θα κρατήσει για πάντα. Όταν 
φεύγει την θέση της παίρνει η υπεροχή και η 
επιτυχία. Ζω το πάθος μου αυτή τη στιγμή.”

Andy YoungE&A
ΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ FOREVER; 

Ένας συναθλητής μου σύστησε την Forever. 
Έβλεπα σε αυτόν τα οφέλη των προϊόντων 
και του ζήτησα να με φέρει σε επαφή με την 
εταιρεία. Αφού δοκίμασα τα συμπληρώματα 
διατροφής είδα και εγώ τη διαφορά. Είμαι 
πάντα πολύ προσεχτικός με τα συμπληρώματα 
που χρησιμοποιώ και είμαι επικριτικός με 
αυτά. Μόλις δοκίμασα προϊόντα της Forever, 
ήξερα ότι ήταν τα κατάλληλα και ότι θα 
επωφελούμουν στο έπακρο. Οι τραυματισμοί 
υποχώρησαν, η απόδοση ανέβηκε και εγώ 
ένιωθα τέλεια ξέροντας ότι προσέφερα στον 
οργανισμό μου ό,τι καλύτερο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΩΣ ΑΘΛΗΤΗΣ; 

Ως αθλητής η ποιότητα είναι καθοριστική 
για μένα. Αυτό περικλείει την ποιοτική 
προπόνηση, στην αποκατάσταση αλλά και 
στον περίγυρό μου. Η Forever είναι ποιότητα. 
Η εταιρεία έχει ενσωματώσει την ποιότητα όχι 
μόνο στα προϊόντα της, αλλά και στις ηθικές 
πρακτικές της. Οι άνθρωποι της Forever 
επιθυμούν να επιτύχουν την ανάπτυξη αλλά 
να βοηθήσουν και άλλους να βελτιώσουν την 
υγεία και την ευεξία τους. 

ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΘΑ ΔΙΝΑΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ 
ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟΣ; 

Έχουν επιτευχθεί τόσα πολλά που έλεγαν 
ότι είναι ακατόρθωτα. Οι άνθρωποι πίστευαν 
ότι κανείς ποτέ δεν θα έσπαγε το ρεκόρ του 
4 λεπτου μιλίου. Ο Roger Bannister όμως 
έσπασε το φράγμα και ακολούθησαν και άλλοι. 
Όταν κάτι δεν έχει συμβεί ποτέ πριν, μπορείς 
να είσαι ο πρώτος που θα το κάνεις και να 
αποτελέσεις έμπνευση και για τους άλλους. Ο 
κάθε στόχος μπορεί να επιτευχθεί με πάθος, 
συγκέντρωση και επιμονή. Γράψτε μια ιστορία 
για το μέλλον όπου θα φαντάζεστε ότι θα 
έχετε επιτύχει τον στόχο σας. Εξηγήστε όλα 
όσα χρειάστηκαν για να επιτύχετε αυτόν τον 
στόχο και όλα όσα θυσιάσατε. Το κάνει πιο 
ρεαλιστικό και μεγαλώνει την πίστη στο ότι θα 
συμβεί. Τώρα απλά ακολουθήστε αυτά που 
καταγράψατε. 
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ ΝΑ 
ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ; 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΝΗΣ 
ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΥΣ, ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ 
ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ. ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ, ΑΛΛΑ 
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΒΟΥΤΗΞΕΤΕ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ 
ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ. 
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Η κορυφή του Έβερεστ προκαλεί τους ορειβάτες στο  
Camp 4. Είναι η τελευταία στάση της ομάδας πριν κάνουν 
την υπέρβαση για το μεγαλείο, να σταθούν στην υψηλότερη 
κορυφή του κόσμου. Το Camp 4 αποτελεί επίσης την είσοδο 
στη “ζώνη θανάτου”, ένα σημείο σε υψόμετρο με τόσο κρύο 
και χωρίς οξυγόνο που δεν μπορεί να ζήσει τίποτα εδώ. Στη 
ζώνη θανάτου, το σώμα σας σάς επιτίθεται. Ακόμη και ενώ 
ξεκουράζεστε, αγωνίζεστε να αναπνεύσετε. Το παραλήρημα 
έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο της ανάβασης, όπου μια 
λάθος απόφαση θα μπορούσε να σας στοιχίσει τη ζωή. 
Το βάδισμα σας γίνεται ασταθές και σιγά-σιγά αρχίζετε να 
χάνετε τις αισθήσεις σας, καθώς αρχίζει να δημιουργείται 
εγκεφαλικό οίδημα. 

Μέχρι τη στιγμή που ο Παναγιώτης Κοτρωνάρος έφτασε 
τη “ζώνη θανάτου” στο Έβερεστ, είχε ακόμα 915 μ. μέχρι 
την κορυφή. Οι άνεμοι έπνεαν σφοδροί, και η απειλή 
μιας μανιώδους καταιγίδας ήταν μια μόνιμη ανησυχία. 
Τα 200 και πλέον νεκρά σώματα που ήταν ακόμα 
διασκορπισμένα σε όλο το βουνό, χρησίμευαν ως μόνιμη 
υπενθύμιση: οι άνθρωποι δεν ανήκουν εδώ.

Οι άνεμοι σφυροκοπούσαν την ομάδα του για να 
υποχωρήσουν στην πρώτη τους απόπειρα για την κορυφή 
και γνώριζε ότι αν η δεύτερη απόπειρα αποτύγχανε, θα 
μπορούσε να σημαίνει ήττα για την ελληνική αποστολή.

Στα 6.096 μ., κάθε μέρος του σώματος του Παναγιώτη 
του έλεγε να γυρίσει. Στα 7.925 μ. ωστόσο, του έλεγε να 
εγκαταλείψει. Πώς έφτασε εκεί και πώς θα μπορούσε 
ενδεχομένως να συνεχίσει;

ΕΝΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΘΕΛΗΣΗ

Το κυνήγι του όνειρου του να γίνει ορειβάτης απαιτούσε 
ένα εντελώς διαφορετικό είδος επιμονής. Ο Παναγιώτης 
μεγάλωσε στην Αθήνα. Η οικογένειά του δεν είχε πολλά 
χρήματα και δεν είχε κάποια σχέση με τον αθλητισμό. 
“Ούτε εγώ ούτε τα δύο αδέλφια μου ήμασταν κοντά στη 
φύση ή κοντά στα βουνά” θυμάται ο Παναγιώτης. “Η 
κορυφή του Έβερεστ ήταν ένα όνειρο. Για μένα, ήταν 
αρχικά ένας ανέφικτος στόχος, ειδικά αν λάβετε υπόψιν 
το υπόβαθρό μου - δεν υπάρχει εμπειρία αναρρίχησης, 
δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι και προέρχομαι από μια 
αστική οικογένεια”.

Αλλά το Έβερεστ ασκεί “μαγνητική” έλξη σε αυτόν. 
Ως έφηβος, δημιούργησε έναν πίνακα ονείρων για μια 

σχολική εργασία που απεικόνιζε τους πρώτους ορειβάτες 
που έφτασαν στην κορυφή του Έβερεστ. Αυτή η εργασία 
τον έβαλε σε μια σταθερή πορεία για να σταθεί στην 
κορυφή του κόσμου.

Ο Παναγιώτης δούλεψε με όσα είχε στη διάθεσή του για 
να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του. Ξεκίνησε το τρέξιμο, το 
κολύμπι, την ποδηλασία. Άρχισε να προσέχει ιδιαίτερα 
τη διατροφή του και μελέτησε τις τεχνικές λεπτομέρειες. 
Αναζήτησε χορηγούς πρόθυμους να τον βοηθήσουν για 
να εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα για να ασχοληθεί με 
την ορειβασία σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η πρώτη του αποστολή ήταν το 1995, όταν η ομάδα του 
έφτασε στην κορυφή του Shishapangma στα Ιμαλάια. Στα 
8.013 μ., ο Παναγιώτης θα πάρει την πρώτη του γεύση 
από τη “ζώνη θανάτου”.

“Καθώς ήταν η πρώτη μας αποστολή, το γνωρίζαμε 
ότι θα ήταν μια πρόκληση “, λέει ο Παναγιώτης. “Οι 
συνεχώς μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, η έλλειψη 
της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας, οι παγετώνες, η 
δυσκολία του οργανισμού να προσαρμοστεί σε ακραίες 
συνθήκες ... όλοι αυτοί ήταν παράγοντες που θα 
μπορούσαν να σου κοστίσουν τη ζωή”.

Αυτή η πρώτη αποστολή έδωσε στον Παναγιώτη τη 
δύναμη για να κατακτήσει το Εverest. Μέχρι το 2004, ήταν 
όχι μόνο έτοιμος να επιχειρήσει στο Έβερεστ, αλλά ο 
αρχηγός της ελληνικής αποστολής.

“Η αναρρίχηση συνδυάζει τη φυσική 
κατάσταση με την επαφή με τη φύση”, 
λέει ο Παναγιώτης. “Αυτό που με 
συνεπήρε με την ορειβασία είναι ότι 
θέτεις έναν συγκεκριμένο στόχο και στη 
συνέχεια ξεκινάς να χειρίζεσαι τα 
επιμέρους κομμάτια αυτού.”
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ΠΩΣ ΕΜΑΘΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FOREVER; 

Συνάντησα την Forever το 2008, ως 
ομιλητής κατά τη διάρκεια ενός Success 
Day. Η πρώτη μου σκέψη ήταν: Τι κοινό 
μπορεί να έχει ένας οδηγός βουνού με 
τους ανθρώπους που χτίζουν με επιτυχία τη 
δική τους επιχείρηση; Αναρωτιέστε επίσης 
το ίδιο πράγμα; Η απάντηση είναι ότι όλοι 
μας αγωνιζόμαστε για την κατάκτηση του 
δικού μας “Everest”, το να δημιουργείς 
μια νέα επιχείρηση δεν είναι πάντα 
εύκολη υπόθεση. Αντιμετωπίζετε πολλές 
προκλήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
σας, ακριβώς όπως ένα νέο εγχείρημα ή η 
επόμενη κορυφή ενός βουνού”.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΘΑΥΜΑΖΕΙΣ ΩΣ ΑΘΛΗΤΗΣ;

Τη μεγάλη επίδραση που θα μπορούσαν 
να έχουν τα προϊόντα στην ευεξία σας 
και τον καθημερινό τρόπο ζωής! Είναι τα 
ποιοτικώς ανώτερα προϊόντα σε συνδυασμό 
με μια θετική προσέγγιση για την ανάπτυξη 
της δικής σας επιχείρησης. Πάθος, θετική 
σκέψη, ομαδικότητα, όραμα είναι μερικές 
από τις αξίες που μοιράζομαι και εγώ και 
σχετίζονται άμεσα με τη φιλοσοφία της 
Forever.  

ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΘΑ ΕΔΙΝΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ 
ΜΟΙΑΖΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ; 

Απλά ρωτήστε τον εαυτό σας: Είναι αυτό 
που θέλω περισσότερο και πρόκειται να 
με εξελίξει; Ο στόχος είναι πραγματικά 
δύσκολος; Στη συνέχεια, ορίστε τον σαφή 
στόχο σας, καθορίστε τους λόγους για τους 
οποίους επιθυμείτε να εργαστείτε σκληρά 
γι’ αυτόν και αυτός θα είναι η κινητήριος 
δύναμή σας. Η νοοτροπία είναι το πιο 
σημαντικό κομμάτι, να είστε υπομονετικοί 
και να είστε προετοιμασμένοι για τις 
αναποδιές που θα έρθουν στο δρόμο σας 
και να είστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα 
σας δικαιώσει.

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Στις 14 Μαΐου 2004, ο Παναγιώτης και η ομάδα του 
ξεκίνησαν από το Camp 4 στα 7.895 μ. πόδια για την τελική 
επιχείρηση προς την κορυφή. Είχαν ήδη εγκαταλείψει 
μια πρώτη προσπάθεια από το Camp 4 την προηγούμενη 
νύχτα λόγω των ισχυρών ανέμων και όλοι στην ομάδα 
άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι 
η τελευταία ευκαιρία για να κάνουν την κίνησή τους.

Η ομάδα ξεκίνησε τη νύχτα και κατευθυνόταν στη ζώνη 
θανάτου, όπου θα περάσουν τις επόμενες εννέα ώρες 
προχωρώντας προς την κορυφή. Κάθε βήμα γινόταν 
ακόμα πιο δύσκολο - δύσκολο να αναπνεύσεις, να 
συγκεντρωθείς ή ακόμα και να κινηθείς.

Ο κίνδυνος κρυοπαγήματος, 
εγκεφαλικού οιδήματος, 
αιμορραγίας 
αμφιβληστροειδούς 
και η πιθανότητα να 
χάσεις τις αισθήσεις 
σου γινόταν όλο και 
πιο έντονα καθώς 
παραμένεις πάνω 
από τα 7.925 μ. Εάν 
κάποιο μέλος της 
αποστολής έχανε τις 
αισθήσεις του, κανένας 
άλλος δεν θα είχε τη δύναμη 
να το μεταφέρει. Η λιποθυμία θα 
ήταν μια θανατική ποινή.

αναφέρει ο Παναγιώτης καθώς ανεβαίνει τη “ζώνη 
θανάτου”. Και όταν και η ψυχή εγκαταλείπει, τότε το 
πνεύμα παίρνει τη θέση της. Και τότε συνειδητοποιείς ότι 
δεν υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορείς να πετύχεις”.

Περίπου στις 9 π.μ. στις 15 Μαΐου, ο Παναγιώτης πάτησε 
το πόδι του στην κορυφή του Έβερεστ. Και τα πέντε μέλη 
της ελληνικής αποστολής έφτασαν στην κορυφή εκείνη την 
ημέρα. Ο έφηβος από την Αθήνα με τον πίνακα ονείρων 
και τη σιδερένια θέληση ήταν γραφτό μεγαλώνοντας να 
οδηγήσει την πρώτη επιτυχημένη ελληνική αποστολή στο 
Έβερεστ.

Σήμερα, ο Παναγιώτης εργάζεται ως πιστοποιημένος 
οδηγός βουνού και έχει οδηγήσει πάνω από 40 
αποστολές στις πιο ψηλές οροσειρές του κόσμου. 
Αναφέρει ότι θα θεωρεί πάντα την επιτυχημένη 
ελληνική αποστολή στην κορυφή του everest το 
μεγαλύτερο επίτευγμά του.

E&A

“Όταν το σώμα εγκαταλείπει, η ψυχή 
συνεχίζει”
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Οι ημέρες που δουλεύαμε σκληρά σε μια εταιρεία για να 
ανελιχθούμε στην κορυφή με τον παραδοσιακό τρόπο 
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Με άλλα λόγια, σταματήστε 
να περιμένετε ελπίζοντας ότι μία προαγωγή ή μια αύξηση 
θα πέσει στην αγκαλιά σας. Αλλά τι θα γινόταν αν όλα όσα 
γνωρίζατε για την ευτυχία και την επιτυχία σας άλλαζαν 
παντελώς; Πώς θα ήταν αν βάζατε την ευτυχία σας πάνω 
από όλα κατορθώνοντας όχι μόνο να επιτύχετε τους 
στόχους σας αλλά καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια;

To κλειδί για την επαγγελματική σας εξέλιξη πιθανόν θα 
το βρείτε εκτός γραφείου. Αποκτήστε εφόδια, ανακαλύψτε 
νέες ευκαιρίες και αυξήστε την προσωπική σας πληρότητα. 
Αυτό είναι το εισιτήριο για να λάβετε αυτό που θέλετε εκτός 
της επαγγελματικής σας ζωής. Δείτε παρακάτω κάποιους 
τρόπους που θα σας βοηθήσουν σε κάθε δουλειά, κάνοντας 
σας ευφυέστερους, πιο ευτυχισμένους και έχοντας 
μεγαλύτερο κίνητρο.

Ελπίζετε ότι αυτή θα είναι η χρονιά που θα βγείτε 
από το επαγγελματικό χαντάκι και θα ξεκινήσετε 
την επαγγελματική σας εξέλιξη; Αυτό πιθανόν να 
μην συμβεί αν συνεχίσετε να κάθεστε πίσω από το 
γραφείο σας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΑΣ 
ΤΟ 2019

ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΧΡΟΝΙΑ

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ 
ΑΦΗΣΟΥΝ ThN 
TΩΡΙΝΗ ΤΟΥΣ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΓΚΑΛΟΠ

40%51%
ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ 
2000 ΑΝ ΕΙΧΑΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΑ 
ΑΛΛΑΖΑΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ 2ΕΤΙΑ

50%

25



1. 3.2.
Ξεκινήστε κάποια ασχολία εκτός 
της κανονικής σας εργασίας 
για να κερδίσετε λίγα επιπλέον 
μετρητά και να ενδυναμώσετε το 
κίνητρό σας.

Οι παράλληλες εργασίες είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για να 
αποκτήσετε μια νέα εμπειρία χωρίς 
την άμεση πίεση της στήριξης των 
αναγκών σας. 

Αυτός είναι επίσης μια πολύ 
καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη 
επαγγελματικών δεξιοτήτων πέρα 
της εξειδίκευσής σας. Ίσως θέλετε 
να βελτιώσετε τις ικανότητές 
σας στη κοινωνική δικτύωση ή να 
βελτιώσετε τον τρόπο που κάνετε 
παρουσιάσεις. Σκεφτείτε τι είδους 
μερικής απασχόλησης θα σας 
βοηθούσε να το πετύχετε.

Στην αγορά των καταναλωτών, 
το μάρκετινγκ με προσωπικές 
συστάσεις αυξάνεται με 
ραγδαίους ρυθμούς. Ο καθένας 
μας βομβαρδίζεται με τόσα 
διαφημιστικά μηνύματα διαδικτυακά 
και μέσω της τηλεόρασης, όπου μια 
σύσταση από έναν φίλο θεωρείται 
πιο αξιόπιστη και έγκυρη. Η Forever 
Living Products είναι το τέλειο 
παράδειγμα της επίδρασης  
αυτού του επιχειρηματικού 
μοντέλου. Θα μπορούσε  
να είναι απλά η  
ευκαιρία  που  
ψάχνετε.

Η απλή πράξη του να κάνεις 
καλό στους άλλους μπορεί 
να είναι μια τεράστια πηγή 
εκπλήρωσης και ευτυχίας. 

Εάν μπορείτε να οραματιστείτε 
τον εαυτό σας να εργάζεστε σε μη 
κερδοσκοπικό τομέα, ξεκινήστε με 
εθελοντισμό στον ελεύθερο χρόνο 
σας. Φυσικά, θα κάνετε μεγάλη 
διαφορά στις ζωές των άλλων.

Θα συναντήσετε επίσης άτομα που 
μπορούν να σας δώσουν συμβουλές 
σχετικά με το πώς θα επιτύχετε με 
την πρώτη. Ως τακτικός εθελοντής 
σε φιλανθρωπικό ή μη κερδοσκοπικό 
ίδρυμα, έχετε πολύ καλύτερη 
πιθανότητα για να επιλεχθείτε για μια 
θέση με μισθό. 

Αλλά ο μη κερδοσκοπικός τομέας 
δεν αποτελεί τη μόνη σας επιλογή. 
Περιβαλλοντική ευθύνη, προϊόντα 
περιποίησης της επιδερμίδας 
που δεν δοκιμάζονται σε ζώα, 
προϊόντα που βελτιώνουν τη ζωή 
των ανθρώπων βοηθώντας τους 
να φαίνονται και να αισθάνονται 
καλύτερα, αυτές οι έννοιες είναι 
σημαντικές για τους ανθρώπους. 
Είναι επίσης στην καρδιά της
     Forever Living Products.

Είναι υπέροχο να έχεις έναν 
σύμβουλο στο γραφείο όπου 
θα σε καθοδηγεί, θα σε εμπνέει 
και θα σε προκαλεί να βάζεις τα 
δυνατά σου στην δουλειά.

Είναι το ίδιο σημαντικό, αν όχι 
περισσότερο με το να αναζητήσετε 
μια συμβουλή από τρίτους.

Ζούμε στην εποχή του επιχειρηματία. 
Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις 
πολύ για να βρεις κάποιον που ξεκινά 
την δική του επιχείρηση.

Έχετε μιλήσει ποτέ με κάποιον 
Forever Business Owner; 
Είναι κάποιοι από τους πιο 
γενναιόδωρους επιχειρηματίες 
που θα γνωρίσετε ποτέ. Δεν θα 
μοιραστούν απλά μαζί σας την 
ιστορία τους προς την επιτυχία 
αλλά θα σας καθοδηγήσουν 
για το πώς θα μπορούσατε να 
δημιουργήσετε και εσείς την 
δική σας επιχείρηση. Τέτοιους 
δεσμούς είναι δύσκολο να τους 
προσπεράσετε έτσι απλά.

Lifestyle
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Το να αφήνετε δουλειά πίσω σας 
φεύγοντας φαίνεται αδύνατο, 
είναι όμως αναγκαίο. 

Όταν το άγχος της δουλειάς σας 
διεισδύει στην προσωπική σας ζωή, 
δεν υποφέρετε μόνο εσείς αλλά 
και οι γύρω σας. Μελέτες έδειξαν 
ότι οι άνθρωποι που φέρνουν την 
πίεση της δουλειάς στο σπίτι είναι 
λιγότερο παραγωγικοί, περισσότερο 
ευέξαπτοι, απαισιόδοξοι ακόμα και 
καταθλιπτικοί.

Πάρτε λίγο χρόνο για να 
αποφορτιστείτε μετά την δουλειά. 
Προγραμματίστε λίγο χρόνο 
καθημερινά για εσάς. Κάτι απλό 
όσο ένας περίπατος ή μια βραδιά 
έξω με φίλους θα συνεισφέρει 
στην πολυπόθητη ισορροπία στην 
ζωή σας.

Εάν το άγχος από την εργασία 
σας είναι εις βάρος της σωματική 
σας υγείας, τις σχέσεις και της 
ικανότητάς σας να κοιμάστε, είναι 
μάλλον καιρός να αρχίσετε να 
εξερευνάτε νέες ευκαιρίες.

Θάρρος! Αυτό χρειάζεται για 
να βάλετε τη ζωή σας στο 
μικροσκόπιο και να αποφασίσετε 
να κάνετε την αλλαγή. Αυτό 
ακριβώς έκανε και ο ιδρυτής και 
CEO της Forever Living Products Rex 
Maughan κάποιες δεκαετίες πριν που 
άφησε μια επιτυχημένη καριέρα στην 
αγορά ακινήτων και αφιέρωσε την 
ζωή του στην παραγωγή προϊόντων 
που θα βοηθούσαν τους ανθρώπους 
να αισθάνονται και να δείχνουν 
καλύτερα, αλλά και να πετύχουν 
οικονομική ανεξαρτησία.

Ξέρει τόσο καλά όσο εσείς ότι 
μπορείτε να λάβετε όσα προσφέρετε 
και ακόμα περισσότερα, και αυτά ενώ 
παράλληλα θα βοηθάτε και άλλους 
να αναπτυχθούν στο πλευρό σας. Το 
2019 θα είναι η χρονιά που θα φανείτε 
γενναίοι;

Μήπως αισθάνεσαι ποτέ ότι ο 
εργοδότης σου εισπράττει εις 
βάρος σου; 

Δεν είσαι μόνος. Σύμφωνα με 
το Forbes, πολλοί άνθρωποι 
παραιτήθηκαν επειδή δεν είχαν 
την αναγνώριση που περίμεναν, 
δούλευαν παραπάνω και ένιωθαν 
υποτιμημένοι. Συνοψίζοντας 
αισθάνονται ότι δεν παίρνουν 
πίσω αυτά που προσφέρουν. Σας 
φαίνεται γνώριμο;

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι τα άτομα 
με ηγετικές ικανότητες μπορεί 
να μην έχουν την ευκαιρία να 
εξασκήσουν αυτές τις δεξιότητες 
σε ένα περιβάλλον γραφείου.

Αξίζετε την επιβράβευση για 
τη σκληρή δουλειά και την 
αποφασιστικότητά σας, τόσο όσο 
μέσω της υψηλότερης αμοιβής 
όσο και με την εξέλιξη. Μην 
συμβιβάζεστε με λιγότερα.

* σύμφωνα με μελέτες του Monster.com

6.4. 5.

OI 5 ΠΡΩΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ*:

• Ανεπαρκής ή άδικος μισθός

•  Έλλειψη ειλικρίνειας, ακεραιότητας 
και ηθικής

• Έλλειψη εμπιστοσύνης στους ηγέτες

•  Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ  
δουλειάς και ζωής

• Έλλειψη αναγνώρισης / στήριξης 
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Η Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ

www.foreverliving.com
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ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΦΙΛΕΤΑΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ. ΜΟΝΟ Η FOREVER 
ΘΕΤΕΙ ΤΟΣΟ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΟ ΠΙΟ ΑΓΝΟ, 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΕΛΕ ΠΟΥ ΘΡΕΦΕΙ ΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ 
ΜΑΣ ΦΥΤΕΙΕΣ.


