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Barta Tibor bemutatja:  

"Az egyéni teljesítmény filozófiája" 

Szeminárium & workshop 

A motiváció c. könyv filozófiája szerint 

A Te életedben mekkora potenciál van? Azt az utat járod, ami Neked 

rendeltetett, vagy belekényszerültél egy élhetetlen valóságba? Hogyan 

törj ki belőle, mi az első lépés? 

Gyere el, gondolkozzunk együtt, változtass, és lendíts egy jó 

nagyot az életeden! Helyetted nem tudom megcsinálni, de az első 

lépésben segítek! 

Az előadáson bemutatatom azt a szemléletmódot és stratégiát, 

amellyel egyszerűen fejlesztheted a fizikumodat, ezáltal szert teszel 

arra a belső erőre, ami nélkülönözhetetlen a saját világod felépítése 

érdekében. Elmondom, milyen gondolatokkal tudod erősíteni  a 

hitedet önmagadban és honnan vegyél lendületet ahhoz, hogy el tudd 

érni a legmerészebb céljaidat is. Elárulom, hogyan kezeld a 

nehézségeket, és fordítsd a hasznodra. Felfedem az ÉLET egyik 

legnagyobb titkát, azt, mi az ára annak, hogy meg tudd valósítani a 

benned rejlő lehetőségeket, mi a kulcs, a sikertényező ahhoz, hogy 

megteremtsd a számodra tökéletes és egészséges testet, továbbá azt az 

életet éld, amit megálmodtál magadnak. Rávilágítok azokra a 

vastörvényekre, amelyek segítségével az életed minden területén 

eredményesebb lehetsz. Ezzel a tudással rákanyarodhatsz egy 

magasabb szintű önmegvalósítás útjára. Az előadás 2. felében 

munkafüzet alapján egyénileg megtervezzük a személyes testedzési 

céljaidat, és elkészítheted a gyakorlatban megvalósítható tervedet az 

eléréséig. Nagyon izgalmas lesz! Légy a legjobb önmagad, élj teljes 

életet! 
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Legyél éber a lehetőségek felismerésére, ragadd meg ennek a 

pillanatnak az erejét, találkozzunk személyesen április 5-én! 

Helyszín: Volán Egyesülés irodaház 1066 Budapest, Teréz krt. 38.  

 

Időpont: 2014. április 5. szombat 10:00-től 16:00-ig 

 

                      Jelentkezés: bartatibor@bartatibor.hu 

A belépő ára: 10.000 Ft 

 

 

Tematika 

Sodródás kontra tudatos élet 

Testkultúra 

Miért fontos a fizikumunk fejlesztése? 

A csúcsteljesítmény sikertényezői,  

mailto:bartatibor@bartatibor.hu
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hogyan érd el az életed minden területén? 

Alap- és vastörvények 

A gondolatok ereje 

Szokások 

Az elhízás okai 

A számodra tökéletes test titka 

Hogyan lehet több életerőd? 

A bűvös 3-as szám 

Ok-okozat törvénye 

A személyes hatékonyság titkai 

A fogyókúra téveszme, és a megoldás,  

amit még sehol nem hallhattál! 

 

A siker titka: A RENDSZER 

A megfelelő táplálkozás stratégiája 

A véletlen törvénye 

Kudarcmechanizmus 

A döntésed, ami mindent megváltoztathat! 

Célkitűzés és megvalósítás MOST! 

Gyakorlati útmutató a mindennapi alkalmazáshoz 

Az önmotiváció titkai 

Miért nem fogod ezen túl feladni? 

 

Workshop - kérdések és válaszok 

 

 

 


