Részlet a könyvből.
A könyv kereskedelmi forgalomban NEM kapható!
A teljes könyv megrendelhető itt:

https://bartatibor.hu/
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Külső világunk összhangban van belső világunkkal.
Ha külső világodban meg akarsz változni, akkor először a lelki
megfelelőjét kell átalakítanod, azzá az emberré kell válnod,
aki képes a változásra.

Sikeres életmódváltás lépésről-lépésre az egyszerűség jegyében,
intelligens, tudatos, elfoglalt embereknek.
Ha még ma elkezded az életmódváltást, a változás:
1 nap, 1 hét, 1 hónap alatt alig észrevehető.
1 év alatt szembeötlő.
5 év alatt drámai…
A jövőbeli életminőségedért most kell tenned!
NE VÁRJ! NE HALOGASS!
Tedd meg most azonnal az első lépést
az új tested, és az új életed felé!
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Barta Tibor

A sikeres életmódváltás titka
ELSŐ KIADÁS 2019.
Minden jog fenntartva!
Figyelmeztetés: Jelen könyv tartalma informatív jellegű, nem helyettesíti a
szakorvosi tanácsadást és kezelést, nem orvosi kézikönyv. A szerző a legjobb
tudása szerint a pontos és hiteles tartalom bemutatására törekedett. Sem a
szerző, sem a kiadó nem vállal jogi felelősséget a benne foglalt tanácsok
követéséből, az információk félreértéséből és a helytelen következtetésekből
származó sérülések vagy betegségek bekövetkeztéért. Intenzív testedzés
kezdetekor és életmódváltás megkezdése előtt minden esetben konzultálj az
edződdel és az orvosoddal! Mindenki a saját felelősségére használhatja a
leírtakat!
Szerzői jogok: A könyv - a kiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében,
sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és
értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános
előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a
fénymásolást, a rögzítést, vagy az információrögzítés bármely formáját.

Szerző: Barta Tibor
Jogtulajdonos: Barta Tibor EV
Web: www.bartatibor.hu
E-mail: bartatibor@bartatibor.hu
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Hogyan tud segíteni Neked ez a könyv?
Ez a könyv, és az általa tolmácsolt gondolatok rendkívüli erővel bírnak.
Megváltoztathatják a tested, a lelked és az ÉLETED. A Te döntésed, hogy élsz-e
ezzel a különleges lehetőséggel.
Nem áll szándékomban, hogy megijesszelek és felsorakoztassam a helytelen
életmódból adódó halálos betegségek végtelen sorát. A célom az, hogy
egyszerűen megvalósítható és hosszú távú sikert biztosító rendszert adjak át
Neked. A könyvben fellelhető tudás már bizonyított, több száz, több ezer
embernek segített az életminőségének a jobbá tételében. Kizárólag úgy lehetsz
eredményes, ha akcióba lépsz és az általam javasolt alapelveket AZONNAL
beépíted az életedbe. Ha nem cselekedsz azonnal, a könyvben rejlő erő elillan,
semmivé foszlik. Ekkor minden marad a régiben, és nem történik semmi sem.
Ám ha megragadod a pillanat erejét, akkor azon nyomban elindul a változás,
még ha ez nem is lesz szemmel látható. Ha állhatatosan kitartasz, akkor a
láthatatlan is hamarosan láthatóvá válik.
A leglényegesebb pontja az életmódváltásod sikerének az, hogy hétről-hétre
megtervezed, majd megvalósítsd a tennivalóidat: Folytatás a könyvben.
Minden héten az életritmusodba illeszkedő cselekvési- és megvalósítási tervet
kell készítened, majd következetesen végre is kell hajtanod azt!
Ez a terv legyen egyszerű, ne bonyolítsd túl! Haladj kis léptékben napról-napra,
hétről-hétre! Hetente egy jó szokást vegyél fel, egy rosszat pedig hagyj el!
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Ebben fog segíteni Neked a Munkafüzet. Legyél kitartó, a befektetett energiád
idővel meg fog térülni, a jutalmad nem marad el!
A sikerstratégia az, hogy a legjobb döntéseket hozva elszántan mész a célod
felé. Nem hiszek a drasztikus életmódváltásban, csak az apró lépések
varázserejében. Így nem támasztasz saját magaddal szemben irreális elvárásokat,
nem nyomasztja a lelked a megvalósíthatatlan teljesítmény kényszer. Ez a könyv
bemutatja azokat az alapelveket, amelyeket meg kell tanulnod, és az életed
szerves részévé kell tenned. Az életmódváltásod sikeréhez nagyon sok apró
döntés és azonnali cselekvés fog elvezetni. Ez a legnagyobb TITOK amit
felfedeztem.
A sikeres életmódváltás titkát már felfedtem előtted, most az következik, hogy
megtudd, mit kell tenned. A személyes sikered a Te kezedben van! Láss hozzá,
tedd meg, amit tenned kell! Folytatás a könyvben.

Mi lehet értékesebb az Életednél?
Nem tudhatom, Te most ebben a pillanatban milyen élethelyzetben vagy, a
kíváncsiság vezérelt a könyv elolvasásához, vagy egészségügyi kihívásokkal
küzdesz és megoldásokat keresel az életminőséged jobbá tételéhez. Lehet, hogy
nyomaszt a jelenlegi tested börtöne, a gyenge életminőséged, a túlsúly megélése.
Elérkeztél arra a pontra, amikor az asztalra csapsz és azt mondod: ELÉG
VOLT! Felkorbácsolt érzelmeid arra késztetnek, hogy minden áron változtass,
tegyél magadért, és a saját kezedbe vedd a sorsod.
Ezt a könyvet a legjobb tudásom szerint azzal a szándékkal írtam, hogy egyszerű
megoldást nyújtsak Neked abban, hogyan kezd el az életmódváltást, a legjobb
úton indulj el, és az első lépésed is eredményeket hozzon. Folytatás a
könyvben.

Életmódváltás - A kihívás
Az életmódváltás ugyan annyira szellemi, mint fizikai kihívás, mindkét fronton
kiemelkedő teljesítményre van szükség. Külső világunk összhangban van a
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belső világunkkal. Ha külső világodban meg akarsz változni, akkor először a
lelki megfelelőjét kell átalakítanod, azzá az emberré kell válnod, aki képes a
változásra. Folytatás a könyvben.

Öntudatra ébredés
Ez egy nagyon fontos pillanata az életednek. Megérett benned a szándék, hogy
tegyél magadért. A múltban hozott döntéseid juttattak el oda, ahol most vagy.
Amit vetettél szellemi és fizikai síkon, azzá váltál. Ez a szembesülés pillanata is,
hibás döntéseid felhalmozódásának negatív eredményét kell jóvátenned. A múlt
hibáin már nem szabad keseregned, de le kell szűrnöd belőle a tanulságot, így
válsz egyre bölcsebbé. Folytatás a könyvben.

Tudás kontra tudatlanság
A tudatlanság egyet jelent az eredménytelenséggel. Ha nem rendelkezel az
alapismeretekkel, akkor hiába várod a változást. A sikertelenség előbb-utóbb le
fogja lohasztani az ambícióid tüzét, helyette az üres tétlenség, a kiábrándultság,
a frusztráltság, és a düh romboló következményei veszik át a főszerepet a
boldog, kiegyensúlyozott és élvezetes élet helyett. Nem engedheted, hogy ez
történjen! Folytatás a könyvben.

Az értelem keresése
Földi létünk alapja a testünk minősége, nem élhetünk teljes életet legnagyobb
kincsünk, az egészségünk nélkül. Az egészségünk megtartása, óvása, ápolása,
fejlesztése, élethosszig tartó kihívás minden emberi lény számára. Ha egészségünk van, mindenünk van, tartja bölcsen a mondás. Betegen mindenünket
odaadnánk azért, hogy újra egészségesek legyünk. Életbevágóan fontos, hogy
tudd a válaszokat, azokat, amelyek a saját tested tökéletes működéséhez
szükségesek. A jövőbeli egészségedbe most, a jelenben kell befektetned, nincs
elvesztegetni való időd! Hosszabbítsuk meg az életünket, élvezzük minden
pillanatát, tartson minél tovább! Folytatás a könyvben.
Ne higgy a véletlenekben!
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Ez a könyv a lehető legjobbkor érkezik az életedbe. Az itt tolmácsolt gondolatok
különleges erővel bírnak. Ragadd meg őket, és változtass a sorsodon!

A változás:
1 nap, 1 hét, 1 hónap alatt alig észrevehető.
1 év alatt szembeötlő.
5 év alatt drámai…

Az emberi test csodája
Az emberi test egy tökéletesre alkotott élő egység, természetes állapota az
egészség. Földi létünket, fizikai valónkat saját testünkben éljük meg. A kapott
genetikai csomagon nem tudunk változtatni, ám a gondolataink által és tudatos
cselekvéssel megteremthetjük a számunkra ideális és tökéletes testet. Folytatás
a könyvben.

A gondolataid teremtő ereje
Meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat, ki kell tárnod az elmédet.
Egy jó gondolat megváltoztatja az életünket, de csak akkor, ha idejében
megragadjuk, és a magunkévá tesszük a benne rejlő erőt. Azzá teremtjük
magunkat, amire a legtöbbet gondolunk. Tudatosnak kell lennünk az elménk
erejét tekintve is, körültekintően kell megválogatnunk a gondolatainkat, hiszen
ha csak a negatívumokon jár az agyunk, akkor az lesz a valóságunk, viszont ha
felemelő, építő, szép a gondolatvilágunk, akkor azok nőnek bele a valóságunkba. Folytatás a könyvben.
El kell hinned, hogy:
Csak egy gondolat választ el attól, hogy megváltoztasd az életed!

A motivációd
Mindenkinek más a motivációja annak tekintetében, miért akar életmódot
váltani. Van, akit a túlsúlya zavar, van, aki kénytelen változtatni az életmódján,
mert ha nem teszi, meghal az egészségét fenyegető következmények miatt, van,
aki párkapcsolati krízis után kapja össze magát, vagy egy új ígéretes kapcsolat
készteti arra, hogy esztétikusabbá és vonzóbbá váljon, van, akit annyira
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megaláznak nőiességében/férfiasságában, hogy betelik a pohár, ezért mindenáron meg akarja mutatni, hogy képes az átalakulásra, van, aki egyszerűen csak
többé, jobbá akar válni, mert a személyisége igényli a jobbá válást. Az elhatározás okát még hosszan lehetne sorolni, de egy biztos, erőteljes érzelmi
motiváció áll a dolgok mögött. Az érzelmeink hatalmas erőt képviselnek, meg
kell ragadnunk, és a magunk javára kell fordítanunk a benne rejlő erőt!
Folytatás a könyvben.

A kudarc a barátunk
Könnyű lesz? Nem! Hiszen nem létezik könnyű siker! Igen, el fogsz bukni, lesz
úgy, hogy befalsz mindent, ami az utadba kerül, néha elő fog fordulni, hogy nem
lesz kedved az edzéshez, de ez nem gond… Hiszen nem létezik siker kudarc
nélkül, ezért kudarcról-kudarcra fogunk eljutni a közös sikerünkig! A kudarc
mindig egy lehetőség arra, hogy intelligensebb módon újrakezdjük. Így már nem
is olyan nyomasztó ez az egész „felhajtás”, ugye? Ha elbuktál szedd össze
magad és veselkedj neki újra! Abból, hogy kudarcról-kudarca fogod elérni a
céljaidat, óriási erőt és energiát nyertél, már nem nyomaszt a tökéletesség
illúziója, így nem okozol magadnak felesleges stresszt. Ezzel a hozzáállással
óriási fegyver került a birtokodba! Most már megállíthatatlan és legyőzhetetlen
vagy! Legyél bátor, cselekedj úgy, mintha nem vallhatnál kudarcot, hiszen ez
így is van! A kudarc a barátunk! 
A sikerhez a kudarc ösvényén keresztül vezet az út.

Először semmi sem sikerül
A tested átalakítása nagyon komplex feladat, minden erődre és önfegyelmedre
szükséged lesz. Lehet, hogy az életmódváltásodnak neki kell futnod többször.
Nem baj! Annyiszor futsz neki, ahányszor szükséges. Addig csináljuk, amíg
nem sikerül, kerül amibe kerül, tart ameddig tart! A feladás nem opció! 
Folytatás a könyvben.

Sikerpiramis
Az apró eredmények egymásra rakódnak, a siker hatástöbbszörözi magát.
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Ha 1 hétig tudod tartani fegyelmezetten az életmódváltásod saját magad által
felállított szabályait (edzés/pihenés/táplálkozás) akkor egyre magabiztosabb
leszel, megerősödik az önbecsülésed, szilárdul az önfegyelmed, nő a hited saját
magadban. Az első hetet még egy követi, majd eltelik 1 hónap, 2, majd fél év, 1
év… Ha egyszer előre jutottál az önmagad legyőzésének a lépcsőfokain,
legközelebb már sokkal könnyebb lesz azokat a szinteket megmászni és elérni,
amelyeken egyszer már túljutottál. Addigra megtanulod azt, hogy KÉPES
VAGY RÁ! Ha egyszer már sikerült, legközelebb is menni fog! Folytatás a
könyvben.

Kudarcpiramis
Sajnos a sikerpiramis negatív ellenpólusa is működik, a rossz szokásaink is
egymásra rakódnak. Az olykor jelentéktelennek tűnő apróságok feltorlódnak,
években mérve pedig súlyos károkat okoznak számunkra. Érdemes újragondolni
melyek azok a rossz szokások, amelyek a saját érdekeinkkel ellentétesen
működnek, nap mint nap, hónapról-hónapra, évről-évre… A cukros üdítők,
chipsek és a péksütemények mértéktelen fogyasztása, vagy napi 5 kávé években
mérve hosszú távon okozhat nemkívánatos egészségügyi problémákat.

Időgazdálkodás
Az egyik legfontosabb eleme a helyes életmódnak az, hogyan osztod be az
idődet úgy, hogy az számodra kedvező legyen, és a Te érdekeidet képviselje.
Mivel az egészséged és Te magad vagy a legfontosabb, ezért ennek megfelelően
rangsorolj, azaz tedd fontossági sorrendbe a dolgaidat, tennivalóidat.
Hidd el, nem fog összedőlni a világ, ha eddig fontosnak hitt dolgokat helyezel
magad mögé. Ne feledd, Te vagy a legfontosabb, utána jöhet minden más!
Folytatás a könyvben.

Egyensúly
Rendkívül fontos, hogy a számunkra ideális egyensúlyt fenntartsuk, ne essünk át
a túlzások oldalára és ne vesszünk el a szélsőségek és a gyors sikereket ígérő
szerek, tabletták és porok (csodatermékek) posványában. Egyetlen következetes
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igaz utat kövessünk, tápláljuk a testünket optimálisan, tartsuk az edzésünket
egyensúlyban az életünk többi részével együtt. A válaszokat önmagunk mélyebb
megismerésén keresztül találjuk meg.

A rendszer – Szuperhármas
Semmi sem működik rendszer nélkül. A tested átalakulásának a rendszerét a
Szuperhármas biztosítja. Szuperhármasnak az edzés/pihenés/táplálkozás
hármasát hívom. Miért fontos ez a 3-as? Azért, mert ebben rejlik a fejlődés
kulcsa, a siker titka. Ha jobb eredményt szeretnél és fejlődni akarsz, akkor mind
a három tényező ideális egyensúlyára szükséged van. Ha a 3 közül egyet nem
tartasz be, nem fognak jönni a kívánt eredmények. Ha a háromból két tényezőt
hagysz figyelmen kívül, hiába reménykedsz, nem fog jönni a kívánt változás.
Ennek rendkívül fontos szerepe van, csak a 3-as egység fegyelmezett és
következetes betartásával tudsz eredményes életmódváltó lenni. Folytatás a
könyvben.
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Egy hét
Nézzük meg egy hét távlatában, óráról órára lebontva hogy néz ki a
szuperhármas a gyakorlatban - érdekes lesz. 7 nap 24 órával számolva = 168
óra. Ebből az edzésre szánt idő heti 3 edzéssel számolva 1,5 órát jelent
edzésenként az összesen 4,5 óra edzés/1 hét. Az alvás, ha pihentető és
egészséges, akkor 8 órában meghatározva: 7 nap x 8 óra alvás = 56 óra/1 hét.
Folytatás a könyvben.

Fizesd meg az árát!
Mi a különbség azok között, akik sikeresen át tudták alakítani a testüket,
életmódot tudtak váltani és azok között, akik sok hosszú éve kudarcot-kudarcra
halmozva elbuknak? Elárulom! A sikeresek hajlandóak megfizetni azt az árat,
ami a sikerhez kell. Holnaptól korábban kell kelni? Nem gond. Saját magamra
kell főznöm? Megoldom. Korábban kell lefeküdni? Úgy lesz. Rendszeresen kell
edzenem? Kőbe vésve. Vennem kell egy pulzusmérő órát? Már rohanok is.
Könyveket kell olvasnom? Alig várom. Ki kell mennem a piacra bevásárolni?
Izgalmas lesz. A sikertelenek ellenben mindig találnak kifogást arra, pont most
miért nem jó, miért nem tudják megtenni mindazt, amit kellene. Folytatás a
könyvben.

Hozzáállás
Ha „kerül, amibe kerül, nem számít, megoldom” hozzáállással futsz neki,
csodák várnak rád! Ez a nyerő lelki beállítottság! Én a személyi edzői
praxisomban már az elején, a kliens hozzáállásából látom, hogy ki az, aki
sikeres lesz, ki az, aki kudarcot fog vallani… A hozzáállásoddal már az elején
eldöntesz mindent! Maximálisan el kell köteleződnöd a saját magad többé, jobbá
válása érdekében.

Ami ingyen van, annak nincs értéke
Az egészségünket ingyen, ajándékba kaptuk megszületésünkkor a teremtőnktől.
Megszoktuk, természetes, hogy egészségesek vagyunk, nem törődünk vele
mindaddig, amíg meg nem rendül, betegek nem leszünk. Betegként viszont
minden pénzünket odaadnánk azért, hogy újra egészségesek legyünk.
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Különös paradoxon ez. Ha valamiért pénzt fizetsz, azt nagy becsben tartod,
legyen az egy autó, egy értékes telefon, egy drága ruha, vagy bármilyen tárgy.
Az életben a legjobb dolgokat pénzért nem tudod megvenni, (szerelem, tisztelet,
barátság, egészség, stb.) viszont az anyagiakban mért tárgyakat tudod pótolni.
Gondolkodj el ezen, és NE felejtsd el, mekkora értéket képvisel az egészséged!

Mi lett volna ha?
Mi lett volna ha, 1 évvel ezelőtt elkezdted volna az életmódváltásodat?
Ha 2 évvel ezelőtt elindulsz, vagy ha 5 éve? Rettenetes úgy élni, hogy tudjuk,
már rég meg kellett volna tennünk valamit, ám nem tettük, most pedig
hanyagságunk felhalmozódását szenvedjük és a megbá-nás terhe tonnányi
súlyként nyomja a lelkiismeretünket. Az életmódváltást nem szabad halogatni,
tedd meg az első lépést most azonnal, a második már sokkal könnyebb lesz!
Minden nehéz, mielőtt könnyű lenne! Folytatás a könyvben.

A siker titka: A rendszer
Csak akkor tudsz eredményeket, ezáltal sikert elérni az életmódváltásban, ha
következetesen rendszerbe feszíted az életed a Szuperhármas
edzés/pihenés/táplálkozás szerint. Az edzéseidnek heti rendszere kell, hogy
legyen, a pihenésed is vasfegyelemmel épüljön be az életedbe, (Pl. 22-kor
lefekszel, 06-kor kelsz) továbbá megfelelően ellátod magad a szükséges minőségi táplálékokkal, minden nap nyugodtan, kapkodás nélkül reggelizel, ebédelsz,
vacsorázol, és ha szükséges a köztes étkezéseket is precízen megoldod.
Folytatás a könyvben.

Cselekvés – nélküle nem történik semmi
Meg kell tenned mindent a változásod érdekében, a kifogások ideje lejárt! El
kell indulnod, és cselekedned kell a sikeredért. Hiába minden, ha nem lépsz a
tettek mezejére, és nem teszed azt, amit tenned kell. Az iránymutatást ebben a
könyvben megkapod, de a Te életedről van szó, a megvalósítás rajtad múlik,
nem csinálhatja meg helyetted senki sem. Egyedül Te tehetsz saját magadért, a
felelősség a tied.
Ha erre képtelen vagy, akkor elvesztél!
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Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy erőt vegyél magadon, és minél
előbb cselekedj! A feladatod az, hogy ki kell feszítened a határaidat, túl kell
lépned saját magadon, ki kell rángatnod magad a komfort zónádból! Meg kell
tanulnod motiválni önmagad, minden hátráltató tényező ellenére helyesen kell
cselekedned. Ezért élet az élet! Soha ne felejtsd el: csak a tett számít! Hidd el,
könnyebb lesz, mint gondolnád, csak csináld, kezdd el! Először kicsi és könnyen
megvalósítható dolgokkal kell kezdened. FONTOS: nem szabad egy kifogást
sem gyártanod, mert akkor elveszel! Folytatás a könyvben.

TERVEZZ!
Meg kell tervezned az életmódváltásodat, lépésről lépésre. A szükséges
teendőket be kell építened az életedbe. Újra kell gondolnod a testedzést, a
pihenést, a táplálkozást és a mentális hozzáállásodra, a gondolataid tudatos
irányítására, és a lelki békédre is ügyelned kell. Folytatás a könyvben.

Reális, józan, megvalósítható célok
Mielőtt fejest ugranál, nézd meg a medencében van-e víz… Rendkívül fontos,
hogy a jelenlegi életkörülményeid figyelembevételével tervezd meg az
életmódváltásodat. Mikor tudod az életedbe beilleszteni az edzéseket? Hogyan
vedd rá magad, hogy megfelelő időt szánj a pihenésre? Honnan szerezd be
azokat az élelmiszereket, amelyek átreformálják az étkezésedet? Az átállás időt,
energiát, állhatatos elköteleződést igényel. Nem kell drasztikus költségekben
gondolkodnod, de lesznek kiadásaid, viszont a megtervezett beszerzéseknek
köszönhetően spórolni is tudsz. Folytatás a könyvben.

Szuperhármas - Testedzés
A Szuperhármas edzés/táplálkozás/pihenés hármasából a testedzéssel kezdjük a
megvalósítást. Nem azért, mert ez van a sor elején…  Mozgásba és lendületbe
kell hoznod magad, a testedzés lesz a detonátora az átalakulásod sikerének.
Folytatás a könyvben.
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Csak a tett számít
Életünk időbeli korlátok közé van szorítva, ezért nem érünk rá arra, hogy
kifogásokat keressünk, és mély filozófiákat gyártsunk, miért ne csináljuk, ezért
meg kell oldanunk, hogy - a lehetőségeinkhez képest - méltó módon elvégezzük
a testedzésünket. A Te érdeked, hiszen a Te életedről van szó! Az első és legfontosabb az, hogy megtervezd, mikor és mit fogsz csinálni. Ha nem cselekedsz
azonnal, az időd (vele együtt az életed) észrevétlenül elfolyik melletted. Életed
homokóráján a homokszemek folyamatosan peregnek lefelé, egyre kevesebb
marad. Mindannyiunk ideje fogy, ezért ki kell fejlesztened magadban a
sürgősség érzetét és cselekedned kell most azonnal!

Milyen testedzést végezz?
Nagyon sok sportban megtalálhatod a testedzés örömét, most egy olyan
koncepcióval foglak megismertetni, mellyel a legkevesebb időbefektetéssel
tudod elérni a legerőteljesebb eredményt, azaz a leggyorsabban tudod formálni,
átalakítani a tested. Imádni fogod! 

Kezdjük el az edzést!
Legyél tisztában a saját tudásoddal, ne kényszerítsd bele magad olyan
edzésekbe, amellyel túlterheled magad. Józanul határozd meg a jelenlegi fizikai
állapotodat, és tisztán lásd, hova akarsz eljutni. Folytatás a könyvben.
Ha teljesen kezdő vagy: Folytatás a könyvben.
Ha újrakezdő vagy: Folytatás a könyvben.
Személyi edzés: Folytatás a könyvben.

Az edzések legjobb időpontja
Mindig a: MOST!  Az edzéseid időpontját előrelátóan meg kell tervezned,
kőbe kell vésned. Csak rendkívüli helyzet esetén szabad lemondani, átütemezni.
Az edzéseid köré kell szervezned az életed, ez egy új megközelítése a dolgoknak. Az életünk nem arról szól, hogy edzünk, de mivel az életünk része, így időt
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kell rá szakítanunk. Ha nagyon elfoglalt vagy, inkább kelj fel korábban és tudd
le reggel! Illeszd be úgy az életedbe, ahogy tudod, ne kifogást, hanem megoldást
találj!

Edzeni mindenki tud?
Véleményem szerint a konditermekben az emberek 90%-a hibásan edz, helytelen technikával, rossz testtartással, szabálytalanul hajtják végre a gyakorlatokat,
rosszul állítják össze az izomcsoportok sorrendjét, az edzésstratégiát. Ez sajnos
azt jelenti, hogy bizonyos esetekben többet ártanak maguknak, mint amennyi
előnyt remélnek az edzőteremben töltött erőfeszítésekkel… A rossz technika
helytelen testtartást és kiegyensúlyozatlan fizikumot eredményez, továbbá a
sérülések kockázatát is jelentősen megnöveljük. Tudomásul kell venni, hogy a
testedzés speciális tudást és ismereteket igényel, megéri időt/pénzt/energiát
szánni rá. Folytatás a könyvben.

Mi legyen az edzéscélunk?
Ezt kristálytisztán tudnunk kell, hiszen csak akkor tudjuk megtervezni az oda
vezető utat. Hamarosan bemutatom a létező legjobb, legzseniálisabb fitness
edzés koreográfiáját lépésről-lépésre. Ha nincs konkrét célod, akkor javaslom,
hogy izomtömeget építs, mellette zsírégető zónában végezz bármilyen kardió
tevékenységet, így az állóképességedet is növeled és testzsírt csökkentesz
(optimális táplálkozás mellett). Ezzel a stratégiával nem nyúlhatsz mellé,
ráadásul az esztétikumot is ez a célkitűzés támogatja a legjobban.  Ez mindenkire rászabható, örök célkitűzés. Mivel nem vagyunk hivatásos sportolók és nem
akarjuk a fél életünket az edzőteremben tölteni, olyan megoldást kell keresnünk,
amellyel a legkisebb idő alatt a leglátványosabb, és kimagaslóan a legjobb
eredményt tudjuk elérni. Folytatás a könyvben.

Zsírégetés, kardió (szív vérkeringés), pulzuskontroll
Folytatás a könyvben.

Milyen mozgással tudjuk elérni a zsírégető zónát?
Folytatás a könyvben.
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Hogyan tudod kiszámítani a zsírégető zónádat?
Folytatás a könyvben.

A NAGY ÁTVERÉS
Találkoztál már ilyen reklámokkal?
„Fogyás gyorsan, könnyen - Havi 5-8 kg-t fogyhat edzés nélkül!”
„Fogyókúra koplalás nélkül! Telítettség és jóllakottságérzet a felesleges kilók
elleni harcban!”
„Tuti fogyás, 100% garancia! XY Zsírégető: 3990 Ft 6 heti adag.”
„Sikeres, eredményes fogyókúra. Egye magát karcsúra!”
„Fogyás gyorsan: Kerek popsi, karcsú derék.
Ezen a tavaszon Ön lesz a legszebb!”
„Biztos fogyás, legjobb ár!” „1 hónap akár -6 cm már 45000 Ft-tól!”
„Fogyás gyorsan és véglegesen - Heti 2-3 kilót fogyhat gond nélkül!”
„Akár -6 cm 1 hónap alatt! Orvosi zsírbontó, bőrfeszesítő
és karcsúsító kezelés, műtét nélkül!”
„Fogyás gyorsan! Fogyjon Európa legjobb programjával!”
Túlsúlyos emberek milliói próbálnak lefogyni és jó kondícióba kerülni:
eredménytelenül. Folytatás a könyvben.

Miért kellenek az izmok?
Minél optimálisabb a természetes úton felépített izomtömeg a testeden, annál
több kalóriát égetsz el, így sokkal jobb az alapanyagcsere értéked, továbbá
hatékonyabban működik a kalóriaégető gépezet, ennek jutalma pedig az, hogy
minimális testedzéssel fenn tudod tartani a fizikumodat. A test szuper
intelligens, mindenhez alkalmazkodik, és egyre jobbá válik, a zsírégetésben is
segít - ha vannak izmaid.  Folytatás a könyvben.
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A fogyás lényege
Ha fogyni szeretnénk, akkor az azt jelenti, hogy testzsírt szeretnénk csökkenteni,
azaz a testünkön feleslegesen lerakódott hájat szeretnénk eltüntetni. A fogyás
érdekében a zsírégető tartományban kell tartanunk a pulzusunkat. Hogyan került
a testünkre a háj, az energiaraktár? Úgy, hogy többet ettünk (túl magas volt a
kalória bevitelünk) mint amennyire a testünknek szüksége volt. (A minőség
most nem mérvadó, hiszen ha jó minőségű egészséges élelmiszerekből eszed túl
magad az sem jó, akkor is a többlet kalória bevitel testzsírként fog elraktározódni.) Folytatás a könyvben.

Okos fogyás
A testedet nem tudod becsapni, ezért inkább működj együtt vele…
Okos fogyás = lassú fogyás
Folytatás a könyvben.

Testzsír csökkentés
A megfelelő táplálkozás és edzés eredményeképpen testzsír csökkentést tudunk
elérni. Ez a folyamat nem lokalizálható, a testünkön mindenhol egyformán fog
„apadni”. Ezért helyi fogyás nincs, pl. hiába hasazunk minden nap kőkeményen,
azzal nem fog csökkenni a testzsír a hasunkon, feleslegesen erőlködünk csak,
ráadásul a has izmai sem tudnak regenerálódni megfelelően, rosszabb esetben
túlbuzgóságunk eredménye egy sérv lesz… A kevesebb több, intelligens
edzéssel messzebb jutsz! Folytatás a könyvben.

A „tökéletes testedzés” menete:
Folytatás a könyvben.
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Fókusz
Az emberi agy egyszerre csak egy dologra tud összpontosítani, ezért az edzések
alatt ki kell zárnod minden zavaró tényezőt (mobiltelefon nyomkodása, beszélgetés, olvasás, stb.) A testedzési sikered az edzésed intenzitásától függ, ezért
maximális fókuszálásra, koncentrálásra, azaz jelenlétre van szükséged.
Komolytalan hozzáállásnak nem lesz komoly eredménye… Ha nem veszed
komolyan az edzéseket, nem várhatsz komoly eredményeket…

Nagyszerű időszakot élünk
Az elmúlt években a testedzéssel elérhető eredmények jelentősen megváltoztak.
A korszerű táplálkozási technikákat a tudatos és intelligens edzéssel optimálisan
kombinálva sokkal gyorsabban és sokkal jobb minőségű eredményeket érhetünk
el, mint néhány éve. Ma már rendelkezésre áll az a tudás, amivel bárki elérheti a
testi képességei maximumát - egyszerű stratégiával. De könnyedén és lazán nem
fog menni! Ki kell feszítened és át kell törnöd a mentális és a fizikai határaidat!
Az áttörést az elméd ereje és a hited fogja véghezvinni. Komolyan kell venned
azt, amit csinálsz, fókuszálnod és összpontosítanod kell, csak erős koncentrációval tudod átlépni a határaidat. Véletlenül nem lehet komoly testedzési sikert
elérni. Ha a siker ízét meg akarod érezni, akkor maximálisan felkészültnek és
elkötelezettnek kell lenned, az edzéseken rendesen oda kell tenned magad,
mindent bele kell adnod, csak így következhet be az áttörés!

Hatékonyság
1. Ha Te azt mondod, hogy nem akarod megtanulni a súlyzós edzést, akkor
a testformálás leghatékonyabb módszeréről mondasz le. Kortól, nemtől
függetlenül mindenkinek csak előnye származik a súlyzós edzésből.
Tízezer forint környékén már lehet kapni egykezes súlyzókészleteket,
amellyel otthon el lehet kezdeni a tréningeket. Ha jól csinálod, pozitív
„függőséged” lesz, nem tudod majd az életedet elképzelni a súlyzós
edzések nélkül. A ráadás: aerob tevékenység és súlyzózás közben a
felgyorsult pulzusod miatt az agyad endorfin és dopamin kiválasztódását
segíti elő. Ezek a kémiai anyagok eufórikus érzést keltenek benned, ami a
tudat feletti inspiráció esetében is kísérőjelenség. Ezekben a pillanatokban
kaphatsz tökéletes ötleteket az életed minden problémájának a megoldá23

sára. Hihetetlenül hangzik, de így van. Én nagyon sok értékes sugallatot
kaptam edzés közben, mely az adott élethelyzetben tökéletes megoldásokat eredményezett.
2. A konditermi gépeknek a jellegzetessége, hogy vezetett pályán, fix
mozgástartományban történik a gyakorlatok végrehajtása, így célzottan
tudjuk vele megdolgoztatni az izomcsoportjainkat. A kötött pályás
mozgástartománynak és a szabályozható terhelésnek köszönhetően
biztonságos a használatuk. Sérülések esetén is óriási hasznukat vehetjük
ezeknek a gépeknek, hiszen ki tudjuk kerülni a sérült izom, ízület stb.
terhelését, viszont az izomzat speciális szögben történő megdolgoztatására
szükségünk van, ez segíti a sérülés mielőbbi gyógyulását is.
Folytatás a könyvben.

A súlyzós edzés elsajátítható képesség
A súlyzós edzéssel nem csak zsírt égetsz el, hanem meg is tudod változtatni a
tested formáját, esztétikusabb lesz az alakod, szélesebb váll, keskenyebb csípő,
masszív mellizmok, izmos karok, látványos hasizmok, kerek popsi, kidolgozott
lábizmok, jobb testtartás. Válogasson mindenki igényének megfelelően. 
A hölgyek is nyugodtan végezhetnek súlyzós edzést, a test átformálásához a
súlyzózásnál nincs jobb módszer. Ha nem mozogsz, elveszíted az izmaidat, ez a
folyamat már 25 éves kortól elkezdődik!
Inaktivitás = satnyuló izomtömeg  növekvő zsírpárnák
 krónikus betegségek tünetei  gyógyszerfogyasztás… 
Ahogy öregszünk, hájasodunk, így elveszítjük az izomtömegünket. Ha
elveszítjük az izmainkat, legyengülünk. Ha legyengülünk, törékennyé, és
mindenféle betegségek zsákmányává válunk. Tudományos kutatások igazolják,
hogy a súlyzós edzés jelentős mértékben hozzájárul az életminőség javításához
függetlenül a nemtől, életkortól. Ezennel ünnepélyesen Magyarország teljes 18
év feletti lakosának heti 2 súlyzós edzést írok ki receptre, beváltható bármelyik
edzőteremben. 
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Ha nincs gyakorlatod a súlyzózásban és szeretnél megtanulni hatékonyan
edzeni, akkor 2 dolgot tehetsz:
Folytatás a könyvben.
A cél mindkét esetben az, hogy megismerd önmagad, megtanuld a súlyzózás
gyakorlati elsajátítását. Egy idő után már nem a végrehajtás technikájára kell
koncentrálnod, hanem a dolgoztatott izomra. A helyes technikát és levegővételt
pár hét figyelmes gyakorlással meg tudod tanulni. A lényeg: Tudd, mit miért
csinálsz. Nem állhat mindig melletted egy személyi edző, az csak egy része a
fejlődési folyamatodnak, a cél az, hogy a saját tested szakértője és kiváló
stratégiai irányítója legyél. Folytatás a könyvben.

Otthoni edzés
Elkötelezetten támogatom az otthoni edzést. Van úgy, hogy az ember időhiány,
elfoglaltság vagy egyéb probléma miatt nem tud eljutni az edzőteremig, ilyenkor
otthon kell megoldani a testedzést. Hátránya az otthoni edzésnek az, hogy az a
környezet ahol élünk a kényelem édes kísértése, túl közel vannak a szokásaink
meg a kanapé, ezért nagyon eltökéltnek kell lennünk, hogy egyáltalán rászánjuk
magunkat a tréningre és az edzésünk érjen is valamit, azaz hatékony és intenzív
legyen. Tudom magamról. Ha edzőteremben edzek, a közeg, a terem hangulata
jobban inspirál, magával ragad, így sokkal jobb teljesítményt tudok nyújtani az
edzésen. Ezért ha teheted, járj edzőterembe, megéri.

Szabadtéri edzés
Én a szabadtéri edzés fanatikusa vagyok, ha tehetem, a friss levegőn edzem,
nincs annál nagyobb élmény! Van úgy, hogy kocsival kicipelem a súlyzókat, így
minden rendelkezésre áll, hogy egy remek edzésélményben legyen részem. A
saját testsúlyos gyakorlatok a súlyzós edzéssel párosítva igazi katartikus élményt
nyújtanak minden testedző számára a szabadban.
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A testedzés lényege
A kardió/zsírégető, a súlyzós/szabad testsúlyos /izolációs gépi edzések
alkalmával a testünket (izomzat, szív és vérkeringés, ízületek, inak, idegrendszerünk) terhelés, stimulus éri, melyhez a szervezetünk megpróbál ALKALMAZKODNI, (regenerálódás = pihenés, optimális táplálkozás) és felkészül a
következő terhelésre. A következő terhelés után újra alkalmazkodik, majd
ismételten, ez így megy folyamatosan az idő előrehaladtával az edzések során.
Folytatás a könyvben.

Túledzés
A túl sok edzés ártalmas, ezért el kell kerülnöd azt, hogy a túledzettség
állapotába kerülj, arra kell törekedned, hogy a tested és a szellemed mindig
„éhes” maradjon. A kevesebb több vastörvényét okosan kihasználva kell a
testedet és a szellemedet visszafogni akkor, amikor szükséges. Ehhez nagyfokú
tudatosság, önismeretet és önkontroll szükséges. Az izmaidnak, a testednek és a
lelkednek is egyaránt szüksége van a pihenésre, a regenerálódásra. A fejlődésed
érdekében el kell kerülnöd a túledzés romboló hatását. Túledzést a szuperhármas
felborításával érhetsz el; Folytatás a könyvben.
„Úgy érhetünk el fejlődést, ha összhangban vagyunk a testünk saját működési és
pihenési ciklusaival, vagy az izomszöveteink pusztulásával és
regenerálódásával.” - Dr. Fred Hatfield

Mikor leszel túl izmos?
Nyugodj meg, soha! Ez az üzenet főleg a hölgyeket érinti, bennük támadhat fel
az alaptalan félelem. Természetes módon nem növeszthet senki extrém nagy
izomzatot (sajnos hájat annál inkább). Azok a testépítők, akiket a magazinokban
látsz tiltott és veszélyes doppingszereket használnak az óriási izomtömegért,
mely szélsőséges esetben tud annyira teher is lenni (szívednek, emésztési
rendszerednek, ízületeknek, stb.), mintha testzsírt cipelnél, az emberi testet nem
azért alkotta a teremtőnk, hogy túlsúlyt, vagy túlsúlynak számító izmokat
cipeljünk magunkon. Egy átlagember természetes módon doppingszerek használata nélkül soha nem fog túl nagyra nőni, nem lesz belőle Hulk.  A veszélyt
inkább abban látom, ha valaki indokolatlanul túlterhel egy adott izomcsoportot,
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ezáltal kiegyensúlyozatlanul edz, így a testében az egyensúly megbomlik.
Például túlfejlesztett trapézizmok, combizmok, kar, stb.

A futás mítosza
Biztosan sokan meg fognak rökönyödni attól, mi az álláspontom a futással
kapcsolatban. Imádok futni, viszont mértékkel és pulzus kontrollal. Manapság
nagy divat az amatőr futóverseny, rengetegen neveznek be ilyen
megmérettetésekre. Sajnos a teljesítmény kényszer legtöbbször az egészség
rovására megy. Átlagemberből egyik pillanatról a másikra nem lesz superman
vagy superwoman, a testünk törvényei nem így működnek. Egy kis felkészülés
soha nem elég a nagy teljesítményekhez, súlyos árat fizethetünk, ha túlbecsüljük
határainkat. Tiszteld a futást! Amennyire könnyű, annyira nehéz is. A tested, a
szíved, a vérkeringésed, az ízületeid, az inaid, a gerinced, mondhatni az összes
szerved igénybe lesz véve…

Állj, ne menj tovább!
Több közeli ismerősöm számolt be arról, hogy hosszabb távú futás esetén
előfordul, hogy bizony leesik egy-egy köröm a lábujjukról… Szerintem ez már
nem normális. Az akaratod ne írja felül a szervezeted teljesítőképességét!
Véleményem szerint hetente háromszor 30-60 perc futás, laza kocogás
(zsírégető zónában) bőven elég egy amatőr hobby sportolónak. A futás egy
fantasztikusan jó módja a testedzésnek, természetes mozgása az embernek, de
nem a végső megoldás a testedzésre… Izomzatunk, főleg a felső testünkön nem
kap általa megfelelő terhelést. A szabadban futás legyen bármilyen szuper
futócipőd, nagyon megterheli a szalagokat, az ízületeket és a gerincoszlopodat, a
derekadat, ezért legyél óvatos. Ha a konditeremben a futópadon futsz, a
rugalmas kialakítás miatt az kevésbé megterhelő a testednek, nézd csak meg
közben a pulzusod. Ha a szabadban futsz sokkal magasabb lesz ugyan annál a
tempónál, mint a futógépen. A futás minden sport alapja, hiszen kiválóan edzi
szívünket, vérkeringésünket és az állóképességünket. Fussunk intelligensen,
figyeljük a szívünket közben pulzusmérő óránkkal, tartsuk tiszteletben a
képességeinket, így a futás óriási élmény lesz számunkra. Ne kockáztass!
Folytatás a könyvben.
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Nem a táv, hanem az élmény számít
A túl sok futóedzés is felgyorsíthatja az öregedés folyamatát és növeli a
szívbetegségek kockázatát. Ha folyamatosan magas, megterhelő pulzusszámon
végezzük az edzéseinket (maximális pulzus 75-90, vagy annál magasabb %-on),
az más anyagcsere-folyamatokat idéz elő a szervezetünkben, növeljük a
sérülések kialakulását, a kiégettség érzését, a túledzettséget, ráadásul az izmainkat is elveszítjük, hiszen a magas pulzusszámon végzett hosszú ideig tartó
aerob terheléskor a szervezetünk energia gyanánt először az izmokhoz nyúl,
azokat bontja le. A javasolt érték 55-75 %, néha beiktathatunk intervall jelleggel
rövid, ám intenzív szakaszokat. (Intervall jelentése: szakaszokban történik az
edzés intenzitása, pl. 2 percig 120-as pulzussal kocogsz, majd 1 percig futsz
160-as pulzuson, utána lassítasz a tempón mindaddig, amíg 120 nem lesz újra,
ezt tartod, majd 2 perc múlva újabb sprint következik 160-as pulzuson 1 percig,
ezek után újra lelassítasz 120-as pulzusra, ezt megismétled 3-4 körben.)
Folytatás a könyvben.

A testedzési siker 18 pontja: Folytatás a könyvben.
Szuperhármas – Táplálkozás
A táplálkozással kapcsolatban óriási mennyiségű információ zúdul ránk, a vége
pedig az, hogy a témakör tanulmányozása után ugyanolyan tanácstalanok és
kétségbeesettek vagyunk, mint előtte. Ember legyen a talpán, aki kiismeri magát
ebben a zűrzavarban. Számomra is sok-sok év tanulása és kísérletezése kellett,
mire kikristályosodott az a tudásbázis, amelyet most megosztok veled. Azok az
alapelvek, melyekre sikeresen építkezhetsz rendkívül egyszerűek. Mindig a
legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb megoldások a legjobbak, felesleges túlbonyolítani az étrendünket.

A folyamat
Az, hogy megtaláld a számodra legoptimálisabb táplálkozási irányvonalat, egy
hosszabb folyamat lesz, erre fel kell készülnöd. Nem fog egyik pillanatról a
másikra menni. Időt, elkötelezettséget és kitartást igényel, de megér minden
erőfeszítést. A külső átalakulásnál sokkal gyorsabban érzed az energiaszinted
emelkedését, kiegyensúlyozottabb leszel, és a hangulatod is megváltozik.
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Türelmesnek kell lenned a látványos eredmények érdekében. Ez egy nagyon
izgalmas utazás.  Figyelned kell a tested visszajelzéseire és hallgatnod kell
az ösztöneidre! Folytatás a könyvben.

Amit megeszel: energiák
A táplálékunk energia. Egyes energiák gyengítik, bizonyos energiák fokozzák
a tested működését. Ebből a nézőpontból kell megközelítened a táplálkozásodat.
Ezért olyan energiákat (táplálékokat) kell fogyasztanod, melyekre a testednek
valóban szüksége van, épít, erősít, egészségesen és fitten tart. Ha tiszta energiával táplálod a tested, a belső átalakulások kívül is láthatóvá válnak. De a cél
nem (csak) az, hogy karcsúbbak legyünk, hanem az, hogy egészségesen öregedjünk meg.
A tiszta, egészséges táplálkozás „következménye”, hogy ideális
testalkatunkat különösebb erőfeszítések, gyötrelmes diéták nélkül
elérhetjük és könnyedén meg is tarthatjuk.
Ha az életedből időt/pénzt nem sajnálva rávetted magad a testedzésre, akkor
mozgásba hoztál egy igen erős késztetést annak érdekében, hogy a táplálkozásodra is kiemelten odafigyelj. A kettő hatással van egymásra, így könnyebben
„rendszerbe feszíted” az életed az egészséged és a személyes sikered érdekében.
A tested ahhoz alkalmazkodik, abból gazdálkodik és épül, amivel táplálod. Ha
egészségtelen ételeket, italokat tömsz magadba (gyorséttermi hamburgerek, sült
krumpli, sütemények, pékáruk, cukros üdítők) akkor ahhoz fog alkalmazkodni.
Ok és okozat törvénye. Az okozat: alacsony energiaszint, túlsúly, életmódból
fakadó betegségek, gyenge minőségű élet…
Viszont ha tudatosan táplálkozol, és azt adod a tested számára, amire valóban
szüksége van, akkor tökéletesen fog működni és stabil alapokat nyújt az
életedhez – ez esetben ez lesz az okozat. Folytatás a könyvben
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A tiszta táplálkozás csodája
Mit értek tiszta táplálkozás alatt? Mellőzzük azokat az élelmiszereket, melyek
testünk számára nem optimálisak. Ezek elsősorban:
gluténtartalmú gabonafélék és lisztjeik (a teljes kiőrlésűek is!)
cukrok és édességek, cukros üdítők,
(tehén)tej és egyéb tejtermékek,
hevített, hő- vagy fényhatásnak kitett növényi olajok és hidrogénezett
növényi zsírok,
- élelmiszeripari adalékanyagok.
-

A fenti élelmiszerekre testünknek egyáltalán nincs szüksége, sőt! Rendszeres
fogyasztásukkal szervezetünk megfelelő működését nagymértékben akadályozzuk és egy halom betegséget idézhetünk elő. Folytatás a könyvben.

A kulcs: optimális táplálkozás
Optimális jelentése: se több, se kevesebb! Mindenkinek meg kell tanulnia,
hogy számára mi az optimális, nem a mennyiség, hanem a minőség számít!
Egyél kevesebbet - de jobb minőségben, tisztán! Annyit, amennyire valóban
szükséged van!
Felejtsünk el mindent, amit eddig arról hallottunk, hogy mikor és milyen
gyakran kell táplálkoznunk! Együnk akkor, amikor éhesnek érezzük magunkat
és csak annyit, amennyi számunkra optimális! Kerüljük el a túlzott telítettség és
jóllakottság érzését!
Nincs mindenkire ráhúzható sablon! Sokszor találkozhatunk ilyen jellegű
kijelentésekkel például, hogy: „a reggelit nem szabad kihagyni, hiszen ez a nap
legfontosabb étkezése” vagy „ötször-hatszor kell enni keveset”, mert ez az
ideális. Lesz olyan, akinek ez valóban beválik, és tökéletesen jól érzi magát tőle,
de lesz, akinek a szervezete teljesen mást kíván.
Testünk mindig jelzi, hogy mi a jó nekünk és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt
figyelembe vegyük! Ha csak délben éhezünk meg először, akkor ne akarjunk
legyűrni egy adag tojásrántottát már reggel 8 órakor. Nem fog jól esni és a
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kívánt hatást sem fogjuk elérni. Van, akinek az az optimális, ha naponta csak
kétszer eszik, de akkor picivel nagyobb mennyiséget.
Az optimális táplálkozás mindenkinek az, ami a saját szervezetének visszajelzései alapján a számára a legideálisabb. Ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk
magunkra, a testünk legapróbb jelzéseire és ennek megfelelően, tudatosan
tápláljuk magunkat! Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy elérjük az ideális
testalkatunkat és megőrizzük az egészségünket.
Nem szabad a véletlenre bíznod az étrendedet, hiszen napközben is szükséged
van a megfelelő tápanyagokra, ezért ha egész nap úton vagy, el kell készítened,
magaddal kell vinned az ételeidet. Lehet, hogy ezért fél órával korábban kell
kelned, de maximális elkötelezettség nélkül nincs siker! Az egészséges életmódod első szintje lesz, ha tudatosan elkészíted az egész napi elemózsiádat. Nincs
rá időd? Nekem sincs, mégis megcsinálom.  Folytatás a könyvben.

A DIÉTÁZÁSNAK VÉGE!
Nem diétás időszakokban, ciklusokban, szakaszokban kell gondolkodod, hanem
olyan étrendben, amely mindenféle nélkülözés és szenvedés nélkül fenntartható:
folyamatosan. Ebben a tudatosan irányított étrendben a szervezeted megkap
mindent, amelyre a fizikai aktivitásodnak megfelelően, a tested sajátosságait
figyelembe véve szüksége van. Valamelyik étel telít és nehezen emésztetted,
esetleg „felpuffadsz” tőle? Csökkents az adagot! Ha továbbra is telít és elhúzza
az emésztési folyamataidat, esetleg külsőleg is látható problémáid lesznek tőle
(megnövekedett has térfogat), akkor iktasd ki az étrendedből! Még ha egészségesnek vélt élelmiszerről van szó, akkor is hallgass a tested visszajelzéseire.
Fogyassz jó minőségű, magas biológiai értékű, könnyen emészthető ételeket,
amelyek elfogyasztása után erőre kapsz, energikusabb leszel, nem lesz telítettség
érzésed, nem lassítják az emésztési folyamataidat, rövid idő elteltével nem leszel
újra éhes, viszont lendületesnek, energikusnak és életerősnek érzed magad tőlük.
Eddig munkába menet a pékségben vásároltál 2 kiflit vagy egy csokis croissant
és egy doboz gyümölcsjoghurtot reggelire? Próbálj meg 3 tükörtojást enni nyers
zöldséggel és vizet inni. Ég és föld a kettő közti különbség. Érezni fogod. 
Minden diéta célja a számodra optimális test megtartása. Fontos, hogy a test
zsírtartalmát alacsonyan tartsuk, izmainkból, azonban ne veszítsünk. A diétát
jelen esetben irányított táplálkozásnak használjuk, mely teljes körűen ellátja a
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testedet a szükséges és optimális tápanyagokkal. Ha megvonod a szervezetedtől
a szükséges tápanyagellátást, különféle hiánybetegségek, anyagcserezavar is
kialakulhat.
Egyetlen diétával sem csökkenthetjük a testünkben elraktározott zsír
mennyiségét, ha közben magasan tartjuk az inzulintermelés szintjét.
Tehát a sikeres diéta elengedhetetlen feltétele, hogy száműzzük a finomított
szénhidrátokat az étrendünkből, minimálisra csökkentve a test inzulintermelését.
Ez azt jelenti, hogy nem csak a cukrokat és az édességeket kell hanyagolnunk,
hanem a gabonából készült ételeket is. A gabonaféleségek helyét váltsák fel
étrendünkben a húsok, halak és puhatestűek (tengeri herkentyűk), szárnyasok,
tojás, olajos magvak, természetes szénhidrátok, mint zöldségek és gyümölcsök
illetve az egészséges olajok és zsírok. Amint kiiktatjuk a rossz minőségű
szénhidrátokat, helyette növeljük az egészséges zsírok és olajok valamint igény
szerint a fehérje bevitelét, a diéták többségénél jelentkező állandó éhségérzetet
is elfelejthetjük. Tartós fogyás, továbbá az optimális testsúly megtartása csak
intelligensen irányított táplálkozással érhető el! Folytatás a könyvben.
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Gyakorlati megvalósítás
Ahogy korábban már említettem, mindenkinek más az igénye, akár a diétát, akár
az egészséges életmód követését tartjuk szem előtt. Anyagcsere típusunkat
figyelembe véve más és más csoportba tartozhatunk, épp ezért nincs olyan
étrend, mely mindenkinél ugyanúgy működik.
Van aki, fehérjéből, van, aki zsírból, van, aki szénhidrátból igényel többet illetve
kevesebbet. Az étrendet ennek megfelelően, mindig személyre szabottan kell
kialakítani!
A táplálkozási rendszerünk elsődleges célja, hogy optimálisan alacsony szinten
tarthassuk az inzulin termelését, elősegítsük új izmok építését, stabilizáljuk az
energiáinkat és könnyedén megszabaduljunk a felesleges testzsírtól. Nem azért
eszünk, hogy szórakoztassuk magunkat, mert unatkozunk, vagy mert ezzel
próbáljuk vigasztalni magunkat érzelmi okokból kifolyólag. Összegezve olyan
tiszta ételekre van szükséged, amelyek segítenek a testednek energiát termelni,
zsírt égetni, izmokat építeni és a testedzés után gyorsan regenerálódni. A
tökéletes étrend felerősíti a testedzés hatását is, valamint gyorsabban regenerálja
a szervezetet. Látványos eredményt csak fegyelmezett táplálkozással lehet
elérni! Folytatás a könyvben.

Szuperhármas – Pihenés
A pihenés, regenerálódás kikerülhetetlen jelentősége
A pihentető és egészséges alvás is nagyon fontos tényező az egészséges életmód
sikere érdekében, holott a jelentőségéről ritkán esik szó. Az alváshiány ellehetetleníti a test normális működését, csökkenti a koncentráló- és emlékezőképességet lelassul az anyagcseréd, gyorsabban rakódik le a szervezetedben a zsír,
sebezhetőbb az immunrendszered. Kialvatlanul lassabban regenerálódsz az
edzések után, így nehezebben izmosodsz, holott az izmainkra szükségünk van a
zsírégetés, és sok más tényező miatt. Különböző kutatások azt találták, hogy a 6
óránál kevesebbet alvók várható életkora jelentősen csökken és közvetlen
kapcsolatot fedeztek fel az alváshiány, a túl sok evés, és az elhízás között… Ha
kialvatlan vagy, akkor megnő az étvágyad, állandóan éhesnek érzed magad,
ezért fennáll a veszélye, hogy elveszíted a kontrollt nem a megfelelő minőségű
és mennyiségű energiával látod el a testedet, ezáltal a testedzési céljaid közelébe
sem kerülsz...
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A kialvatlanság következményei:
- ellehetetleníti a fogyást
- életminőségbeli problémák
- csökkenő tesztoszteronszint (férfiak)
- koncentrációzavarok
- több testzsír
- nagyobb éhség
- kisebb izmok
- sérülékenység
- túledzettség
- alulmotiváltság
- fokozott ingerlékenység
- alacsonyabb stressztűrő képesség
- rövidebb élet...
A progresszív súlyzós gyakorlatok és a kemény testedzés eredménye az
izomsejtek sérülése, nem pedig a növekedése. A fejlődésünk minősége az
optimális táplálkozás és az edzések közötti elegendő regenerálódási időtől függ.
A tested okos, állandóan tanul azért, hogy egyre hatékonyabb legyen a
regenerálódásban is. Folytatás a könyvben.

A Szuperhármas után
Az előzőekben megbeszéltük a Szuperhármas alapelveit, ezeket kell tudnunk és
betartanunk az egészséges életmódunk érdekében. Viszont a Szuperhármas még
nem minden… Van egy 4. fontos tényező is. Ez nem más, mint a lelki békénk.
Folytatás a könyvben.

Az életmódváltás lélektana
A legnagyobb erőket az érzelmeink képviselik. Olyan tettekre sarkallhatnak,
amelyek gyökeresen megváltoztathatják az életedet. Minél erősebb az érzelmi
löket, annál elszántabb vagy. Egyszerűen nincs más választása a sorsnak, mint
az, hogy behódol az akaratodnak. Az érzelmeid megrengetnek, felráznak és a
céljaid felé repítenek. Ez jó! Mi értelme lenne az életünknek érzelmek nélkül?
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Ha elérkeztél arra a pontra, ahol az érzelmeid tüze hajtja a vágyaidat, fénysebességgel fogod megváltoztatni az életed!
Nézzük azokat a sorsfordító érzelmeket, amelyek egy dicsőséges új élet kezdetét
jelenthetik: Folytatás a könyvben.
Változtasd a negatív érzelmeidet erővé! A harag, a visszautasítás, a magányosság, a depresszió, a kudarc, a megalázottság, a bűntudat, a frusztráltság
mind olyan átmeneti állapot, amin az életmódváltás segíteni fog.
Ragadd meg az érzelmeidben rejlő erőt és változtass a sorsodon!
Mutasd meg a világnak, hogy mire vagy képes!
Az életmódváltás során félelmetes ellenféllel kell megvívnod a csatáidat:
Önmagaddal. Hamarosan (2-3 hónap múlva) el kell számolnod magaddal.
Megtettél mindent saját önmagadért? Vagy elvesztél a kifogások mocsarában? A
hátráltató körülmények ellenére is önfegyelemre kell törekedned, arra, hogy
minél jobban rendszerbe feszítsd az életedet a Szuperhármas (edzés/ pihenés/
táplálkozás) törvényei szerint. A rossz szokásaidat napról-napra hétről-hétre
hagyd el, helyettük a jókat építsd be. Testedzés, tiszta táplálkozás, napi 8 óra
alvás! Ha valahol elakadsz, kérj szakértő segítséget! Ne állítson meg semmi és
senki! Ha 100%-os elszántsággal végigcsinálod, nagyon büszke leszel magadra
és a változásra, amit elértél! A számodra tökéletes test elérhető, de TENNED
KELL ÉRTE! Diadal vagy bukás? Te is győzhetsz, ha izzó vággyal akarod!
Folytatás a könyvben.

A hit ereje
A hit nem más, mint egy lelkiállapot. Megingathatatlan meggyőződéssel kell
hinned a vágyott testben. Mindaz amiben hiszel, az agyad számára parancs!
A hited megváltoztatja az életedet, ezért hatalmas ereje van, rendkívüli jelentőséggel bíró személyes ERŐFORRÁS. Nagyon meg kell gondolnod azt, hogy
miben hiszel, mert a hittételeid fogják meghatározni a tetteidet, a tetteid pedig az
életedet! Olyan hittételeket válassz, amelyek pozitív energiával és erővel töltenek fel!
„A hittel megerősített égő vágy legyőz mindent!
Nem állhat útjába sem a józan ész, sem a természet.”
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A negatív meggyőződések elpusztítanak minket! Jó hír: Ahol negatív
tényező van ott fellelhető a pozitív pólus is! Folytatás a könyvben.

TUDATOSSÁG
Az életmód váltás során a fizikumod átalakítása érdekében az idő előrehaladtával szinteket fogsz lépni, azaz egyre tudatosabb leszel. A kitartó munkád
gyümölcseként, minél jobb eredményeket érsz el, annál tudatosabb, elégedettebb, és boldogabb leszel.
Át kell „programoznod” a gondolkodásmódodat, pozitív érzelmeket kell táplálnod a Szuperhármas iránt, ha nem így történik, rövid időn belül abba fogod
hagyni az életmódváltást, meggyőzöd magad arról, miért ne csináld. Ennek nem
szabad így történnie! Addig keress, kutass, próbálkozz, amíg a testedzés örömforrássá nem válik számodra!
A sportolásnak a személyiségünk, az életfilozófiánk, ezáltal a mindennapjaink
szerves részévé kell válnia, úgy is megfogalmazhatjuk, hogy: a részeddé kell
válnia.
A tudatlanság kiszolgáltatottá és sikertelenné tesz!
Ha előre tekintesz, 5 év múlva milyennek képzeled magad? Hogyan fogsz
kinézni, milyen lesz a tested minősége, mennyire fogod magad egészségesnek
érezni, mit érzel majd, ha a tükörbe nézel?
Azért hogy az 5 évre előrevetített álmodat megteremtsd és valóra váljon,
tudatosnak kell lenned, itt és most a jelenben kell a megfelelő testedzést
elvégezned önmagadért, és az izgalmas, boldog jövődért. Ha egy olyan célt,
vagy eredményt szeretnél elérni, melyet még soha életedben nem értél el, akkor
tudatos emberré kell válnod, olyan személyiséggé, aki el is tudja érni a kitűzött
célját.
Ne feledd, az intelligens életmódváltás egy folyamat, melynek a lényege az,
hogy a saját tested szakértőjévé válj. Folytatás a könyvben.
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Az intelligens-tudatos-ösztönös hozzáállás,
amivel ledöntesz minden korlátot
Folytatás a könyvben.

Az életmódváltás spirituális oldala
A spiritualitás azt is jelentheti, hogy mély érzésű emberként feltámad bennünk
az igény arra, hogy többé váljunk jelenlegi önmagunknál, és az értelem magasabb dimenzióit keressük az életünk minden területén. Ehhez az utazáshoz
remek kiindulási pont egy életmódváltás. A testi és lelki erőfeszítések egyaránt
építenek minket, hogy az értelem magasabb szintjeire jussunk. A saját magunk
által kreált (testi/szellemi) korlátokat kell átlépnünk azért, hogy többé, jobbá,
teljesebbé váljunk. Ez minden öntudatára ébredő ember természetes igénye.
Törekvéseink ellentételezéséül a természet megadja nekünk azt a szabadságot és
emelkedett érzést, amit csak az érezhet, aki mélyebben megismerte saját magát
és erőfeszítései révén túl tudott lépni önmagán. Az testünk és az elménk
fejlesztése élethosszig tartó, nemes kihívás. Folytatás a könyvben.
"Sem azon könyvtudós, ki testével tehetetlen, sem azon gymnasta,
ki lelkének hasznát nem tudja venni nem tökéletes ember. Mind a testi, mind a
lelki tehetségeknek teljes idomzatban kell kifejtve lenniök, hogy az ember a
lehető legnagyobb tökéletességre emelkedhessék."
- Gróf Széchenyi István

Motiváció 2.0
„Aki nem tudja saját magát motiválni, meg kell, hogy elégedjen a középszerrel,
legyen bármilyen tehetséges is.” - Andrew Carnegie
Álmaid testét csak úgy tudod elérni, ha rendelkezel azzal a tudással, amellyel
elérheted. Ha sikeres akarsz lenni az életmódváltásban, először olyan emberré
kell válnod, aki sikeres tud lenni. Egy sikerorientált személyiséggé kell „tanulnod” magad - nincs más út. A sikereid tekintetében a személyes motivációdnak
nagyon fontos szerepe van. A motiváció az, ami a céljaid elérése érdekében
cselekvésre fog ösztönözni, ezért ha kiemelkedő teljesítményt szeretnél elérni,
ha önmagadhoz képest a lehető legjobb szeretnél lenni, akkor az önmotiválás
37

mesterévé kell válnod! Csak akkor tudod magad motiválni, ha az erőfeszítéseidnek eredménye lesz, ha látod és érzed magadon a fejlődést!
Az önmotiváció kulcsa a fejlődés,
nincs ennél ösztönzőbb erő!
Az alábbiakban bemutatok néhány önmotivációs taktikát, azokat, amelyek
nekem beváltak, és úgy érzem eredményesen alkalmaztam őket. Ezek eléggé
intim dolgok, ezért jól gondold meg azt, kit avatsz be abba, hogy milyen
„trükköket” alkalmazol a testedzési céljaid eléréséhez. A siker érdekében
minden motivációs és taktikai elemet be kell vetned! Ne legyél szégyenlős,
próbáld ki őket, és alkalmazd! Folytatás a könyvben.
A víziód: Folytatás a könyvben.
Ezek az élénken izzó képek hitet adnak Neked, a hit pedig akaraterőt, az
akaraterő kitartást, ha kitartóan teszel is érte, megteremted a víziódat!
A vizualizálásod eredményessége érdekében az összes érzékedet vesd be: látás,
hallás, tapintás, ízlelés és szaglás. Rendszeresen, napi szinten gyakorold a vizualizálást, lehetőleg nyugodt körülmények között ellazult állapotban, például este
lefekvéskor. Rendelkezned kell azzal a képzelőerővel, amellyel vizualizálni
tudod a számodra tökéletes testet. Tanuld meg önmagadat kívülről látni! A
vizualizálás egy rendkívül hatékony fegyver a kezedben, ragadd meg, és élj
vele! Folytatás a könyvben.
„Aki képes látni a láthatatlant, képes a lehetetlenre!”
- Dan Sullivan
Tudás: Folytatás a könyvben.
Lelkesedés: Ha nem lelkesedsz maximálisan az edzésekért, a testedzés
élményéért, ha nem pozitív és felemelő érzelmekkel társítod, akkor sajnos
hiábavaló lesz minden erőfeszítésed! Folytatás a könyvben.
Ösztönösség: Haladó (nem kezdő!) testedzőként el kell jutnod a testtudatod
magas szintjére. Meg kell tanulnod azt, hogy teljes kontroll alatt tudd tartani az
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ideg-izom kapcsolatot és okosan, intelligensen végezd el az edzéseidet.
Folytatás a könyvben.
Meggyőződésed: Változtasd meg a meggyőződéseidet, és megváltozik a tested!
A meggyőződéseid korlátok. Ha az a meggyőződésed, hogy el tudod érni, és ami
fontosabb, fejleszteni is tudod a számodra egészséges és ideális testet, akkor azt
tényként kezeli az elméd. Ha az a meggyőződésed, hogy Te erre képtelen vagy,
akkor az lesz a valóságod. Ez a két lehetőséged van, a döntés szabadon a
Tiéd! Programozd át a meggyőződéseidet, így minden képzeletedet felülmúló
testet teremthetsz magadnak! Folytatás a könyvben.
Külső nyomás, kényszerítés: Sokaknak szüksége van egy nagyon erős határozott kontrollra annak érdekében, hogy fegyelmezetten végezzék el az edzéseiket, vagy egyáltalán elmenjenek edzeni. Tudják, hogy egyedül képtelenek
lennének, ezért külső „kényszerítő” erők szükségesek ahhoz, hogy a helyes
mederbe irányítsák, és tartsák őket. Egy jó edző, vagy mentor képes arra, hogy
kemény kézben tartsa a gyeplőt, kőbe vésse az edzések időpontját, ügyel az
edzések precíz végrehajtására és megfelelően irányítja a kliensét. Ha Neked is
gyenge az önfegyelmed (a kezdetekkor) az edzés vonatkozásában, ne szégyellj
segítséget bevonni annak érdekében, hogy a testedzési céljaidat el tudd érni!
Az izmaiddal együtt az önfegyelmed is erősödni fog az idő előrehaladtával, és el
fog jönni az a pillanat, amikor el sem fogod tudni képzelni az életedet a
testedzés nélkül. Folytatás a könyvben.
Okos edzés: Az okos, tudatos és intelligens edzés magas színvonala az a
dimenzió, amikor már tudod, mit miért teszel, és a kevesebb több elve
kiemelkedően fontos tényező az edzésstratégiád megtervezésekor. Folytatás a
könyvben.
Tükör: Ha tükörbe nézel, látni fogod magad olyannak, amilyen valójában vagy.
Olyan tükörben nézd magad, ami nem torzít, reális visszajelzést ad, és jók a
fényviszonyok. A lelki szemeiddel azt is látnod kell, hogy milyenné akarsz
válni! Hol kell változtatnod magadon, min kell csiszolnod? Hova kellene
célzottan egy kis izmot építened? Milyenek a testarányaid, a szimmetriád,
mennyire zsírmentesek az izmaid? Ha a testzsírod csökkenne, mennyivel jobban
néznél ki? Mennyit kell fogynod még? Folytatás a könyvben.
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Testzsír: Ezt %-ban szokták mérni, a testzsírszázalék a zsírszövet aránya a teljes
testtömeghez viszonyítva. Felesleges szórakozni a testzsír mérővel és minden
nap fanatikusan mérni a testzsírszázalékunkat! A látvány az, ami igazán számít,
a tükör nem fog hazudni! Időnként kontrollnak jó a testzsírszázalék mérő
használata is, de felesleges napi szinten rákattanni, mert csak nyomasztó és
betarthatatlan elvárásoknak tesszük ki a pszichénket. Folytatás a könyvben.
Példaképek, ideálok: Ha találunk olyan méltó ideált, aki megtestesíti az
általunk elképzelt tökéletes fizikumot, akkor a fotóit rakjuk ki a lehető legtöbb
helyre, oda, ahol nap-mint nap találkozunk vele. Például legyen a számítógépünk háttere, tegyük ki a hűtőre, poszterként a falunkra, a lényeg az, hogy
napi szinten gyakran találkozzunk vele, vizualizáljuk, égjen bele a tudatalatti
elménkbe a vágyott kép. Folytatás a könyvben.
Videó: A videó felvétel az egyik kedvenc motivációs eszközöm. Vetesd fel
magad kamerával edzés közben, majd különböző beállásokban, elöl, hátul,
oldalt, minden szögből, laza testtartásban is! Ha nagyon szégyenlős vagy és ezt
intimnek gondolod, akkor kameratartó állvány segítségét vedd igénybe, így
egyedül is képes leszel felvételeket készíteni. Ha videó felvételen nézed vissza
magad, meg fogsz lepődni, hogy mennyire jól nézel ki! Ha nem fog tetszeni a
látvány, sebaj, akkor is motivációt, elszántságot nyersz a jobbá válás tekintetében! Mindenféleképpen csak nyersz, ha videón is látod magad! Fontos, hogy
jók legyenek a fények videózás közben, a kamera jó minőségű éles felvételeket
készítsen, szóval ne egy olcsó mobiltelefontól várj kiváló minőséget. A profi
felvételekhez profi kamera és nagyon jó fényviszonyok kellenek. Folytatás a
könyvben.
Fotó: Kötelező legalább 3 havonta fényképeket készíttetned magadról!
Lehetőleg mindig ugyan ott, ugyan abban a megvilágításban készüljenek a
képek. A rólad készült fotókat digitálisan gyűjtheted időrendi sorrendbe
rendezve a számítógépedben, így mindig friss visszacsatolást kaphatsz az
aktuális fizikumod látványáról.  Folytatás a könyvben.
Fogadás: Fogadást, főleg ha nagy a tét senki sem szeret elveszíteni, így egy
kiváló ösztönző erő, amely arra sarkall, hogy megtedd az összes tőled telhetőt
annak érdekében, hogy ne veszíts. A fogadás másik előnye, hogy konkrét
célhoz, vagy időponthoz lesz kötve, így iparkodnod kell, nem dőlhetsz hátra. A
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testedzéssel kapcsolatos fogadások is a céljaid felé fognak repíteni! Folytatás a
könyvben.
Edző: Egy jó edző hihetetlen magaslatokba repíthet! Lelkileg támogat,
kontrollálja a fejlődésedet, felügyeli az edzéseidet, megosztja a tapasztalatait és
mentorál. Egy kiváló edző segítségével sokkal gyorsabban éred el a
testedzési céljaidat, mint nélküle! Soha ne sajnáld a pénzed arra, hogy
megfizess egy személyi edzőt, hiszen az egyúttal a befektetésed is - saját
magadba! Lehet, hogy számodra az nyújt inspirációt, ha ellenkező nemű az
edződ, semmi gond, kezd el a keresést és a közös munkát minél előbb!
Folytatás a könyvben.
Változatosság: A változatosság azon kívül, hogy gyönyörködtet nagyon
hasznos, fejlődést elősegítő erő is! Időnként lepd meg a testedet és az elmédet a
megszokottól eltérő edzéssel és új környezettel! Folytatás a könyvben.
Mérleg: Már nem kerülnek sokba azok a fitness diagnosztikai mérlegek, melyek
mérik a súlyt, a testzsírt, a szervezetünk testvíz %-át, az izomarányt, a
csonttömeget. Hasznos és motiváló, ha nyomon követjük a fejlődésünket.
Folytatás a könyvben.
Saját magad látványa: Meríts önmagadból energiát, ha elégedetlen vagy
magaddal azért, ha tetszik, amit a tükörben látsz akkor azért, a cél az, hogy
jobbá válj! Használd fel az érzelmeidet, szítsd fel magadban a kiválóság iránti
vágyat! Folytatás a könyvben.
Motivációs videók Folytatás a könyvben.

Optimális táplálkozás = testedzési siker!
Stratégiai szempontból tudnod kell, hogy a táplálkozásoddal irányítod a tested
minőségét. Nézzünk egy példát. Fél évig keményen edzel, beleadsz mindent.
1-es verzió: Nem igazán figyelsz oda a precíz táplálkozásodra, akkor eszel,
amikor már kiugrik a szemed az éhségtől, és válogatás nélkül azt, ami a kezed
közé kerül. Nem tudatos és előre megtervezett a napi táplálék beviteled.
2-es verzió: Precízen odafigyelsz a táplálkozásodra, tudatosan viszed be a
szervezetedbe az optimális és tiszta energiákat. Folytatás a könyvben.
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1-es verzió eredménye: Folytatás a könyvben.
2-es verzió eredménye: Folytatás a könyvben.
Érted a lényeget? A kőkemény edzés másodlagos tényező, a tested minősége a
táplálkozásod minőségétől függ, a kívánt hatást csak akkor tudod elérni, ha
a bevitt tápanyagok optimálisak!
Összpontosítás: Folytatás a könyvben.
Játszd le fejben! Ha a képzeletedben teljes átéléssel végigcsinálod az előtted
álló kihívást, akkor a való életben is képes leszel arra, hogy teljesítsd! Folytatás
a könyvben.
Ha fejben képes vagy rá, ha el tudod hinni,
akkor a fizikai valóban is menni fog!

A kudarc biztos receptjei
1. A halogatás
Ki kell fejlesztened magadban az azonnali cselekvés képességét.
Nem érsz rá halogatni, ahhoz túl rövid az élet! Ma még nem számít…
Hányszor próbálod magad áltatni ezzel a nagyon gyenge kifogással?
Minden felhalmozódik, a jó és a rossz döntéseink is. Folytatás a
könyvben.
2. Negatív emberek, környezet
Ideje alaposan szétnézned magad körül. Vannak olyan tényezők
(emberek, gondolkodási sémák, körülmények) az életedben, amelyek
folyton lehúznak, lehangolnak? Ki vagy mi gátol abban, hogy
kibontakoztathasd a képességeidet, elkezd vagy folytasd az életmódváltást? Mi vagy ki hajszol a reménytelenségbe, mi az, ami megöli az
ambícióidat, a lelkesedésedet, a vágyaidat, mi zúzza porrá az álmaidat?
Légy magadhoz brutálisan őszinte! A szomorú végeredmény mindig
ugyan az, hogy nem tudod kibontakoztatni a tehetségedet, a képességeidet, a lehetőségeidet és nem tudod élni azt az életet, amire igazán
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vágysz. Folytatás a könyvben. Lehet, hogy fájdalmas és megrázó
döntéseket kell hoznod, de megingathatatlan elszántsággal meg kell
tenned! Önmagadért. Más nem számít.

A szokásaid hatalma
Folytatás a könyvben.

A tömeggyilkos túlevés
Jelen korunk óriási problémája az, hogy az emberiség túleszi magát, magyarán,
túl sok felesleges és értéktelen kalóriát tömünk a gyomrunkba túlterhelve ezzel a
testünket, lelassítva agyunkat, gondolkodásunk minőségét. Elborzadva nézem
szombat délutánonként az élelmiszer áruházakban az egymást eltipró emberek
tömegét, akik olyan hévvel vásárolnak, mintha apokalipszis lenne...
A legnagyobb gond az, hogy minél többet eszel, annál többet kívánsz - ebből
nagyon nehéz kiszállni… Ez korunk nagy tragédiája. Finomított szénhidrát és
cukorfüggő társadalom lettünk. Mi a megoldás? Legyünk tudatosabbak, együnk
kevesebbet, de azt jobb minőségben a testünk hálás lesz! Folytatás a könyvben.

Mindig minden számít
Ma még megeszem este 22-kor ezt a 300 gr-os csokit, hiszen holnaptól életmódváltásom lesz! De holnap ugyan így eltolod a start időpontját, mint ma…
Ráadásul a csoki is el fog fogyni… Ma még nem számít - áltatod magad, évekig.
De sajnos számít, hiszen pillanatnyi ítélőképességeink apró hibái feltorlódnak,
és mindig eljön a pillanat, amikor felelned kell a hanyagságod miatt.
Ne feledd: Mindig minden számít! Kiemelkedő teljesítményt csak úgy tudsz
elérni, ha ezt jól az eszedbe vésed. Folytatás a könyvben.

TÜRELEM!
Az életed ne arról szóljon, hogy folyton magadra figyelsz és a tükörben lesed a
változást. Tegyél meg minden tőled telhetőt, de közben ÉLJ! Ne hanyagold el az
emberi kapcsolataidat, sétálj, lazíts, nézz meg egy jó filmet, töltsd el kellemesen
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a szabadidődet. Legyél türelmes. Ne legyél saját türelmetlenséged áldozata.
Folytatás a könyvben.

Pozitív erőforrás: Humor
A pszichoszomatikus (lelki) betegségek elképesztő pusztítást végeznek
társadalmunkban. A lelki problémák kivetülnek a testünkre és megbetegítjük
saját magunkat. Ezen csak a pozitív gondolkodás, a vidám életszemlélet képes
urrá lenni. Viszontagságok mindenkit érnek, de az, hogy hogyan reagál rá az
elménk sorsdöntő. Te hogyan kezeled a stresszt? Folyton azon pörög az agyad,
emészted magad, vagy egyszerűen elengeded, hagyod elillanni? Meg kell
tanulnod "elengedni" a számodra kártékony gondolatokat, mert akár el is
pusztíthatnak. Könnyű? Nem! Ezért élet az élet. A lelki békéd megóvása
elengedhetetlen a boldog, kiegyensúlyozott életvitel megtartása érdekében.
A test egészségének megóvására nincs jobb szer a vidám léleknél, a humor egy
pozitív erőforrás. Egy jó nevetés feldobja az embert, gyógyító ereje van,
semlegesíti a stresszt, éberré és lazává tesz. A humor élménye segít abban, hogy
a pozitív oldalon maradj. Nevess sokat, legyél jókedvű, a vidámság ereje segít
felülkerekedni a kihívásokon! Folytatás a könyvben.

A változás a Te döntéseddel veszi kezdetét
A teremtőnk felruházott minket a szabad akarat erejével. Bármelyik pillanatban
dönthetsz úgy, hogy megváltoztatod az egész életed. Ez a könyv egy
ÚTMUTATÓ számodra, segít abban, hogy megtaláld a benned rejlő erőt,
segítségével megváltoztasd a tested, és az életed. Úgy is dönthetsz, hogy a
kisujjadat sem mozdítod, a henyélést választod a cselekedetek helyett, az
önáltatást az igazság helyett és a kétséget az önbizalom helyett. Ez az út egy
üres élethez vezet. Folytatás a könyvben.
Múltbeli kudarcainknak arra kell ösztönöznie minket, hogy változzunk és
változtassunk, különben arra ítéljük magunkat, hogy a jövőnk csak a múltunk
megismétlése lesz. Dönthetsz úgy is, hogy belevágsz az életmódváltás izgalmas
kalandjába! Nyisd meg az elmédet, legyél bátor és befogadó! Emelkedj ki a
hanyagság és a kudarc szakadékából!
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Ha bátor vagy és elindulsz, minden tekintetben nyersz! Mélyebben megismered
saját magad, jobb, szebb és teljesebb életet élhetsz. Ez a lehetőség nyitva áll
előtted. Legyél bátor és lépj a tettek mezejére! Merj álmodni! Éld azt az életet,
amelyet szeretnél! Folytatás a könyvben.
"Az álmok - CÉLOK, csak éppen igaziak, szépek, hanggal, képpel, színekkel.
A célok megmutatják, mit kell tenned, de rendszerint nincs bennük semmi
serkentőerő, ami segít is elérni őket. Az álmok egészen mások. Igazi erejük van,
a száraz célok olyanok hozzájuk képest, akár a szentjánosbogár csöppnyi fénye a
villámláshoz képest. Az álmok hagynak álmodozni. Hagynak szárnyalni.
Végtelen lehetőséget és legyőzhetetlen erőt adnak neked, ami bármire képessé
tesz, amire csak vágysz. Ha azt akarod, hogy működjenek körülötted a dolgok,
ne a céljaid elérésére törekedj, hanem álmaid valóra váltására."
- Keith Ellis
A TITOK abban rejlik, hogy az általunk megosztott alapelvekre rá kell nevelned
az elmédet, ki kell terjesztened az egész életedre, majd addig kell gyakorolnod,
míg a személyiséged részévé nem válnak. Térj vissza ezekért a gondolatokért és
ismételd addig, amíg könnyedén nem mennek, hiszen minden nehéz, mielőtt
könnyű lenne. Használd ki ennek a könyvnek az erejét! Folytatás a könyvben.
„Amikor olyan messzire mentél, hogy képtelen lennél még egy lépést
megtenni, csak fele olyan messzire jutottál, mint amennyire képes vagy.”
- Grönlandi közmondás

Diadal
Legyél erős, higgy magadban! A léted, az életed minősége a tét! Most kell
megtenned azokat a lépéseket, amelyek meghatározzák az a jövőbeli életminőségedet. Cselekedj most azonnal! Tedd meg azokat az apró változtatásokat, amelyek segítségével a teljesség felé vezető úton járhatsz. Ezek a piciny
cselekedetek fognak naggyá nőni veled együtt, egy, kettő, három, öt és tíz év
múlva pedig a hatás, az okozat az eredmény: drámai. A kérdés az, hogy
negatív, vagy pozitív értelemben. Diadal vagy kudarc? Tőled függ! Tegyél meg
minden tőled telhetőt a Te személyes diadalod érdekében, a jutalmad pedig a
lehető legértékesebb lesz: kiváló életminőség és egy magasabb rendű, kiegyensúlyozott, boldog élet. Folytatás a könyvben.
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A most ereje
Most kell megtenned azokat a lépéseket, amelyek meghatározzák az
életminőségedet a jövőben. Most azonnal meg kell tenned azokat az apró
változtatásokat, amelyek segítségével a jó úton járhatsz. Ragadd meg a pillanat
erejét, az érzelemidet, és cselekedj! Folytatás a könyvben.

A sikeres életmódváltás 7 pontja:
1. Elfogadás - kilépés a múltból a jövő ígérete felé
2. Elhatározás – erős érzelmekkel
3. Cselekvési terv készítése
4. Régi rossz szokások elhagyása
5. Új jó szokások kialakítása
6. Kitartani minden nehézségen át
7. Változásunk, fejlődésünk áttekintése, újragondolása

Kezedben az életed
Az életmóváltás alapelveivet bemutattam, most rajtad van a sor, hogy akcióba
lendülj és elkezd. Mindenki képes a változásra, ha igazán akarja ez alól Te sem
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vagy kivétel. Vegyél erőt magadon és kezd el, csináld! Ha képtelen vagy erre,
vess be minden taktikai segítséget annak érdekében, hogy elinduljon valami,
ha szükséges kényszerítsd magad! Ez a Te életed, csak Te tehetsz magadért!
A siker és a kudarc olykor nagyon apró dolgokon múlik. Tedd meg ezeket az
apró dolgokat és sikeres leszel! Folytatás a könyvben.

Ismételj! Ha szükséges, olvasd el ezt a könyvet újra és újra, egészen addig,
amíg azt itt leírt gondolatok a részeddé nem válnak. Ezeket az iránymutatásokat
ilyen kristálytisztán, ennyire jól rendszerezve nem kaptuk meg sem a szüleinktől, sem a tanárainktól, semmilyen iskolában. Saját magadon kívül senkinek
sem érdeke az, hogy egészséges legyél! Ha nem változtatsz a jelenlegi ismereteiden és meggyőződéseiden, akkor továbbra is a saját tényleges érdekeiddel
ellentétesen fogsz dönteni és cselekedni! Folytatás a könyvben.
Ne engedd elveszni magad, legyél bátor! Használd ki a teremtő erődet, használd
ki az életedben rejlő lehetőségeidet! NE VÁRJ, NE HALOGASS!

Lépj a tettek mezejére!
Mielőtt nekifutnál 10 hasznos tanács:
1. Rendszer – Rendszer nélkül semmi sem működik, ezért rendszerbe kell
feszíteni az életedet. A táplálkozásodnak, az edzéseidnek és a
pihenésednek is tudatos rendszerbe kell szerveződnie.
2. Mini célok: Mindig csak apró, elérhető, reális, hihető és könnyen
megvalósítható, egy hétre lebontott mini célokkal kezd a megvalósítást!
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Természetesen végeredményt is látnod kell a lelki szemeiddel, de az apró
célok összessége fog eljuttatni a nagy célodig. Reálisan mérd fel a
képességeidet, ne legyenek se túl alacsony, se túl magas elérendő mini
céljaid!
Lényeglátás: Tanuld meg megkülönböztetni a lényeges és a lényegtelen
dolgokat! A legtöbben azon buknak el, hogy a lényegtelen, felesleges
dolgoknak túl sok időt és energiát áldoznak.
A testedzés csodája: Ne hagyd, hogy legyűrjenek a szorongásaid, a
testedzés gyógyír a lelki problémákra - kapd össze magad és nyomás
edzeni!
Szoktasd rá magad az újrakezdésre! Természetesen alakulhat úgy az
életed, hogy átmenetileg abba kell hagynod az egészséges életvitelt, de
amint teheted, azonnal újra el kell kezdened!
A legtöbben azon buknak el, hogy a kihagyások után nem kezdik újra pedig megtehetnék. Életünk során számtalanszor elbukunk, de mindig
meg van a lehetőségünk arra, hogy felálljunk és újrakezdjünk, nincs ez
másképpen a helyes életmód megtartására irányuló erőfeszítések esetében
sem.
Biztosítsd a hátteret! Stabil, kiegyensúlyozott hátteret (idő, anyagiak)
kell biztosítanod önmagad számára. Az új életviteledet be kell illeszteni a
jelenlegi körülményeid közé. Legyen bármennyire megpróbáltatásokkal
és viszontagságokkal teli az életed, akkor is törekedned kell az edzés,
pihenés, táplálkozás + lelki béke összhangban és egyensúlyban tartására.
Fókusz: soha ne a problémákra, hanem a megoldásra összpontosíts!
Dokumentáld az átalakulásod! A saját fejlődésed a legnagyobb
ösztönző erő, így arra bíztatlak, hogy mérd le centivel a derekadat, írd le,
jelenleg hány kg vagy, ha bátor vagy fotózd le magad fürdőruhában
minden héten, naplózd az átalakulásodat! A fotózásnál arra ügyelj, hogy
mindig ugyan azon a helyszínen, hasonló fényviszonyok között történjen.
Gondolkozz papíron, leírt terv nélkül nincs siker! A vesztesek
reménykednek, abban bíznak, hogy a dolgok majd maguktól jobbra
fordulnak, áltatják magukat - akár egy életen át.
A győztesek cselekednek, és a tettek mezejére lépnek!
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10.
A leglényegesebb pontja az életmódváltásod sikerének az, hogy hétről-hétre
megtervezed, majd megvalósítsd a tennivalóidat: Folytatás a könyvben.
A testedzési céljaid elérése közben el fogsz bukni, kudarcot fogsz szenvedni,
nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor! De ez így van rendjén! Mindenki
elbukik, Te is, én is! De a kudarc után fel kell állnod, és haladnod kell tovább a
célkitűzésed felé! Nem szabad feladnod! A sikeresek és a sikertelenek között az
a különbség, hogy a sikertelenek az első nehéz pillanatban feladják, a sikeresek
átlendítik magukat a holtpontokon, a nehézségeken, intelligensen gondolkodnak
és eltökélten mennek tovább! A boldog és kiegyensúlyozott életmód eléréséhez
és megtartásához sok sikert és állhatatos kitartást kívánok Neked!
Ígérd meg magadnak azt, hogy SOHA nem adod fel!
Sok sikert, állhatatos kitartást kívánok Neked!

Baráti üdvözlettel,

Barta Tibor
Személyi edző, Életmód tanácsadó, szakíró, oktató
A motiváció, a Sikerspirál és A sikeres életmódváltás titka c. könyvek szerzője
E-mail: bartatibor@bartatibor.hu
http://bartatibor.hu/
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Érdeklődés, megrendelés: https://bartatibor.hu/
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A szerző: Barta Tibor
Életmód-tanácsadó, személyi edző, oktató, tanár, leendő edzők gyakorlati
oktatója a Fitness Company edzőképző iskolánál. (Web: edzokepzes.hu)
1986-ban egy ütött-kopott újságban megláttam néhány testépítő fekete-fehér
fotóját. Akkor elhatároztam, hogy kerül, amibe kerül, egyszer én is olyan
„izmos” leszek. De abban a pillanatban 14 évesen sokkal többet nyertem az
„izmoknál”, hiszen egy életre elköteleződtem a testedzés és a testkultúra iránt. A
gyermekkori álmodozásból mára hivatás lett. Több száz leendő edzőnek
tanítottam meg a helyes edzéstechnikát, és több ezer életmódváltónak segítettem
a testük átformálásában. A 30 év alatt felhalmozott tudásomat, tapasztalataimat,
edzésfilozófiámat örömmel megosztom veled is ebben a könyvben.
A testedzés olyan, mint az élet. Nem tolhatsz magad elé senkit, hogy
megcsinálja helyetted. Saját magadnak kell odaállnod, és megtenned azt, amit
tenned kell.
Jó edzést!

Barta Tibor
Web: bartatibor.hu
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