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Barta Tibor bemutatja: 

. 

CSÚCSTELJESÍTMÉNY 
szeminárium 

Időpont: 2013. november 16. szombat, 09:30 - 17:30. 
Helyszín: Budapest, Lurdy Ház 

 

Program 
 
09:30 - 10:00 Érkezés, regisztráció (30 perc) 
 

10:00 - 11:00  1. rész (60 perc) Előadó: Barta Tibor 

 
- Mindennek az alapja: AZ EGÉSZSÉGED 

 
- A végzetes hiba, amit soha ne kövess el! 

 
- Egyensúly. 

 
- Stratégia az egészséges és hosszú életért. 

 
- Alap- és vastörvények. 

 
- A bűvös 3-as szám. 

 
- Az eredményesség kulcsa: A RENDSZER. 

 
- Sikerstratégia 2.0 

 
- A gondolataid döbbenetes ereje 

 
11:00 - 11:15  Szünet (15 perc) 
 

11:15 - 12:15  2. rész (60 perc)  Teljesítmény és egészségmegőrzés a 

megfelelő táplálkozás segítségével. 
 
Előadó: Bartha Ákos Táplálkozás-kutató, élelmiszerbiológus, táplálkozáskutató 
és élelmiszerbiztonsági szakértő, hormonegyensúly- és anti-aging szakértő. 
 

- Az élsport és hosszú távú egészség szakadékainak áthidalása 
 

- Különböző táplálkozási irányelvek és életmód programok 
összehasonlítása 
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- Egyénre szabás és személyes megvalósítás, avagy fitness gurunak vagy 
eszkimó indiánnak születtél? 
 

- Lehetséges, hogy egyszerűen azért nem fogysz, vagy nem építesz izmot, 
mert eddig rossz tanácsokat fogadtál meg? 

 
- Megfelelő mennyiségű és minőségű mikro- és makrotápanyagok a 

szervezeted legjobb működésének biztosításához. 
 

- Az emésztőrendszered egysége és épsége, avagy fehérjeemésztés és 
izomépítés. 

 
12:15 - 13:15  Ebédszünet (60 perc) 
 

13:15 - 14:15 3. rész   (60 perc) Az egészség és az öregedés kapcsolata a 

hormonrendszered tükrében: 
 
Előadó: Bartha Ákos Táplálkozás-kutató, élelmiszerbiológus, táplálkozáskutató 
és élelmiszerbiztonsági szakértő, hormonegyensúly- és anti-aging szakértő. 
 

-  Van tesztoszteron, nincs tesztoszteron? 
 

- Csúcsszint, terhelés, állóképesség versus regeneráció? 
 

- Hol veszik el az energiád és a teljesítőképességed? 
 

- Harcosnak születtél? 
 

- Érzékeny vagy még az inzulinra vagy soha nem is voltál az? 
 

- Elkerülheted e természetesen a hormonális egyensúlytalanságokat és az 
öregedéssel járó degenerációkat? 
 

14:15 - 14:30  Szünet (15 perc) 
 

14:30 - 15:15 4. rész   (45 perc) Előadó: Barta Tibor 

 
- Hogyan lehetsz izmos és karcsú 30 felett? 

           Egyszerűbb, mint gondolnád... 
 

- Hogyan lehetsz évről-évre egyre jobb? 
 

- Életstílus, vagy szemléletmód? 
 

- Sodródás, kudarc kontra testedzési siker. 
 

- A kiváló testi erőnlét titka – az áttörés. 
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- A legkitartóbb ellenségeidet hogyan győzd le? 
 

- Kényelmi zóna. 
 

- A szokások hatalma. 
 

- A szokások, amelyek sikeressé tesznek. 
 

- Hogyan lehet több életerőd és energiád? 
 

- A csúcsteljesítmény sikertényezői és hogyan érd el az életed minden 
területén? 

 
15:15 - 15:30  Szünet (15 perc) 
 

15:30 - 16:15  5. rész   (45 perc) Előadó: Barta Tibor 

 
- A testedzés technikája  

 
- A kevesebb – sokkal több elve! 

 
- Az önmotiváció titkai. 

 
- A kudarcmechanizmus legyőzése. 

 
- Hogyan lehetsz szálkás és tónusos egész évben? 

 
- Szupertáplálkozás – az egyszerűség jegyében - ami a legdöbbenetesebb 

eredményt hozta el számomra. 
 

- Miért nem fogod ezen túl feladni? 
 

- Célkitűzés és megvalósítás MOST! 
 

- Gyakorlati útmutató a mindennapi alkalmazáshoz. 
 
16:15 - 16:30  Szünet (15 perc) 
 

16:30 - 17:30  6. rész  (60 perc)  Workshop - kérdések és válaszok. 

 
 
Jelentkezés, helyfoglalás: http://bartatibor.hu/ 
 
E-mail: bartatibor@bartatibor.hu 
 
Telefon: 06-30-414-37-84 
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