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Vészhelyzet
Hatékony tippek, hogy a vírusválságban is megőrizd a testi/lelki erődet

AZ EGÉSZSÉG FELÉRTÉKELŐDÖTT
Nézzük, mit tehetünk magunkért!

Azt mindig tudtuk, hogy az egészségünk a legnagyobb kincsünk. Csak nem
foglalkoztunk vele. Pénzt kellett keresni, és túl gyors volt az élet, nem értünk rá
magunkkal törődni. Eddig a pillanatig.
Vészhelyzetben a láthatatlan koronavírus ellenség hatására az egészség
felértékelődött, hiszen minél erősebb a szervezetünk, annál jobban le tudjuk
győzni az immunrendszerünk segítségével. Minél gyengébb lábakon áll az
egészségi állapotunk, annál könnyebben talál „fogást” rajtunk a vírus. Minél
erősebb vagy mentálisan, annál erősebb a tested is. Szakíróként, életmódtanácsadóként és tanárként több mint 30 éves tapasztalattal a hátam mögött
szeretnék segíteni Neked abban, hogyan gondolkozz, és milyen döntéseket
hozz az egészségeddel kapcsolatban jelen helyzetben. Lássunk hozzá! Ne csak
olvasd, építsd be az életedbe és valósítsd is meg! Csinálj írásos cselekvési
tervet, és lépj a tettek és az edzés mezejére! Sok sikert! 

Az edzés/pihenés/táplálkozás/lelki béke
4-esét vesszük górcső alá.
1. Testedzés
Amíg nincs kijárási tilalom, eddz egyedül a szabadban, (kocogj, csinálj
szabad testsúlyos gyakorlatokat, guggolás, fekvőtámasz stb.) azonban ne
érintkezz senkivel, tartsd a 3 vagy az 5 lépés távolságot. Otthon is
tornázhatsz, szerencsés a helyzeted, ha erre be vagy rendezkedve.
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Miért kell edzened? A testedzés gyógyító és immunerősítő hatással is bír,
általa elindulnak a test öngyógyító folyamatai, de a lelkedre is jótékonyan
hat. Milyen edzéseket végezhetsz? A testedzés egyik célja, hogy még
mélyebben megismerd önmagad, a terhelhetőséged. Ha gyakorlott vagy,
akkor könnyebben fog menni, ha kevésbé, akkor ez az időszak remek
alkalom, hogy elkezd. Milyen gyakorlatokat, edzéseket végezz?
Mindannyian mások vagyunk, más szinten tartunk, más a kondíciónk, de
a lényeget összefoglalom. Amilyen eszközeid és lehetőségeid vannak,
olyan edzést csinálj! Légy kreatív, de óvatos! Fokozatosan terheld magad,
a cél nem az, hogy kikészülj, hanem az, hogy optimálisan terheld magad,
és élményt okozzon a fizikumod fejlesztése!
Az edzésed lehet:
- szív és vérkeringést serkentő, úgynevezett kardió
- izmokat célzottan megdolgoztató
- állóképességet fejlesztő
- és végezned kell nyújtásokat is.
Tervezd meg magadnak azt, hogy mit szeretnél, írj edzéstervet. Ha célzottan
edzed az izmokat, akkor minimum 48 óra pihenőt tarts, mielőtt újra terhelnéd
az adott izomcsoportot, hagyd, hogy az izom regenerálódjon. Izomlázra edzés
nincs, az tévhit. A YouTube-on sok ingyenes videó van, nagyon jól összerakott
edzésekkel, keress rá kulcsszavakra magyar és angol nyelven. Pl: otthoni kardió
edzés, súlyzós edzés otthon, zsírégető edzés otthon, stb.

Ismerd meg a pulzuskontrollált edzést és a zsírégető zónát!
A pulzuskontroll a szívösszehúzódások számának folyamatos mérését
jelenti. Bármilyen pulzuskontrollált edzésről is legyen szó, a lényege, hogy
szívfrekvenciánkat nyomon követhessük sportolás közben. Miért van erre
szükség? A pulzusod a szervezet legpontosabb visszajelzése az edzés
intenzitásáról, regenerálódásáról, és hosszú távú fejlődésedről. A pulzusértékek leolvasásához használhatjuk az erre alkalmas kardió berendezés
(futópad, lépcsőzőgép, ellipszis tréner, kerékpár-ergométer stb.)
kijelzőjét, úgy, hogy a megfogjuk mozgás közben a gép erre a célra
kifejlesztett szenzorát (érzékelőjét). Láthatjuk a pulzusunkat erre a célra
kifejlesztett sportórán is, ez esetben szükségünk van egy mellkasra
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csatolható jeladó övre. Az óra és a mellkasunkra csatolt pánt kommunikál
egymással. Jelenleg a technika lehetővé teszi, hogy pánt nélkül, a
csuklónkon viselhető pulzusmérő órán egyből látjuk a pulzusunkat, de
érdemes márkásabb terméket vennünk, mert a feltűnően olcsó termékek
pontatlanok. Az órák segítségével pontos képet kapunk a szervezetünkre
ható terhelés mértékéről és testünk edzés közbeni reakcióiról. A
maximális pulzusszám 60–70%-a között található tartományt hívjuk
zsírégető zónának. Óra nélkül úgy tudod belőni ezt a tartományt, ha olyan
tempót veszel fel, amikor még folyamatosan és összefüggően tudsz
beszélni.
Fontos! A zsírégető edzéssel egyúttal a szívedet és a vérkeringésedet is
edzed, mely elengedhetetlen a súlyzós edzések mellett. A test EGYSÉG,
ezért mindig komplexen, mindenre kiterjedően eddzük minden
testrészünket.
Vigyázz! Ha a saját egészséged hosszú távú fenntartása, fejlesztése a
célod, akkor hosszú távon a kardió edzéseket NE végezd rendszeresen a
maximális pulzus 75%-a felett!!! (kivéve ha élsportoló vagy) Ebben a
tartományban más anyagcsere folyamatok zajlanak le a testben, ezért
energia gyanánt az izmaidat fogja felhasználni a tested, továbbá növeled
a sérülések esélyét és mentálisan is veszélyezteted magad a kiégettség
érzésével.
Ha megfelelően intenzíven és progresszíven végzed a súlyzós edzést vagy
a saját testsúlyos gyakorlatokat, akkor elérheted a zsírégető zónát, így
felfogható zsírégető- és állóképesség növelő edzésnek is, tehát több
„legyet” ütsz egy csapásra.
A kardió edzéseket a maximális pulzus 55-75%-án érdemes végezni. Ha
megfelelően edzettek vagyunk, akkor néha iktassunk be rövid, de
intenzív szakaszokat, amelyek során a szívverésünk megközelíti a
legmagasabb értéket. Ezt hívjuk intervall edzésnek. Az intervall
szakaszokat ritkán alkalmazzuk, csak akkor, ha megfelelően felkészült a
testünk, és a pihenésünk, regenerálódásunk is optimális volt.
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(Pl haladó szinten heti 4 kardió edzésből 2 legyen intervall szakaszokkal
felturbózott.) Semmiképp ne erőltessük ezt a tempót! Ha kimerültek és
fáradtak vagyunk, akkor több értelme van egy kiadós alvásnak. Ha még
sem tudunk a fenekünkön maradni, és ellenállhatatlan késztetést érzünk
a mozgás iránt, akkor a maximális pulzus 55%-ánál tartsuk a pulzusunkat
gyors sétával. 
Hogyan tudjuk kiszámítani a zsírégető zónánkat?
220 – életkor x 0,60 = zsírégető tartomány alsó határa (ütés/perc)
220 – életkor x 0,70 = zsírégető tartomány felső határa (ütés/perc)
220 - életkor = maximális pulzus
0,60: a maximális pulzus 60%-a
0,70: a maximális pulzus 70%-a
Egy 40 éves hölgy zsírégető tartománya a következőképpen számolható
ki: 220-40 = 180 (maximális pulzus) 180 x 0,60 = 108 (zsírégető tartomány
alsó határa (ütés/perc) 180 x 0,70 = 126 (zsírégető tartomány felső
határa, (ütés/perc).
Tehát a 40 éves hölgy zsírégető tartománya = 108 -126 (ütés/perc).
Ez a számítás egy átlagemberre vonatkozik, a határok edzettségi szinttől
változhatnak. Például ha az említett hölgy gyermekkora óta folyamatosan
edzette a szívét-vérkeringését, akkor az ő zsírégető zónája adott esetben
125-145 között is lehet. Ezzel azt akarom illusztrálni, hogy mindenki
legyen tisztában a saját képességeivel, és használjuk ki a modern
technológia által nyújtott előnyöket - a pulzusmérő órát.
Otthoni körülmények között hogyan tudom elérni a zsírégető zónát?
Ugrálj egy helyben, ugrókötelezz, táncolj, (vadul, ha senki nem látja )
kocogj egy helyben, vagy a szobában körbe-körbe, egy a lényeg, annyira
aktívan csináld, hogy a pulzusod a megfelelő tartományba emelkedjen és ott is maradjon!
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Abban az esetben, ha teljesen gyakorlatlan vagy, találsz segítséget. Ma
már személyes találkozó nélkül, online is összeállíthat Neked egy edző
edzéstervet, kontrollálhatja a gyakorlatok szabályos végrehajtását és
támogathat a fejlődésben, étrenddel és egyéb személyre szabott
tanácsokkal. Ha nincs segítséged, írj nekem edzéstervvel és életmód
tanácsokkal kapcsolatban ide: bartatibor@bartatibor.hu.
Mivel nekem ez a szakmám, ebből élek, ez nem ingyenes szolgáltatás. 

2. Pihenés
A pihenés, regenerálódás kikerülhetetlen jelentősége
A pihentető és egészséges alvás is nagyon fontos tényező az
életmódváltás sikere érdekében, holott a jelentőségéről ritkán esik szó.
Az alváshiány ellehetetleníti a test normális működését, csökkenti a
koncentráló- és emlékezőképességet, lelassul az anyagcseréd, és
gyorsabban rakódik le a szervezetedben a zsír. 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, továbbá 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 és nem a
megfelelő minőségű és mennyiségű energiával látod el a testedet, ezáltal
a testedzési céljaid közelébe sem kerülsz...
A kialvatlanság következményei:
- folyamatos fáradtság, rossz hangulat
- negatív gondolkodás, depresszió
- ellehetetleníti a fogyást
- életminőségbeli problémák
- csökkenő tesztoszteronszint (férfiak)
- koncentrációzavarok
- több testzsír
- nagyobb éhség
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kisebb izmok
sérülékenység
túledzettség
alulmotiváltság, fokozott ingerlékenység
alacsonyabb stressztűrő képesség
rövidebb élet...

Ne sajnáld az alvásra szánt időt,
az izmaid újraépülnek,
az agyad felfrissül!
A progresszív súlyzós gyakorlatok és a kemény testedzés eredménye az
izomsejtek sérülése, nem pedig a növekedése. A fejlődésünk az optimális
táplálkozás és az edzések közötti elegendő regenerálódási időtől függ.
A tested okos, állandóan tanul azért, hogy egyre hatékonyabb legyen a
regenerálódásban is. Minél több edzés áll mögötted, annál jobb leszel! Az
edzések után a test megpróbálja visszanyerni azt az energiát, melyet a
gyakorlatok végzése közben elvesztett. Ez után kezdődik az izomépülés
folyamata - de csak akkor, ha az izmot olyan igénybevételnek tetted ki,
(erőteljes stimulus, progresszív edzés) amely növekedést fog eredményezni.
Magyarán, ha társadalmi életet élsz az edzőteremben, ha csak beszélgetsz és a
mobilodat piszkálod, ha nem teszed oda magad eléggé - akkor nem fognak a
várt eredmények bekövetkezni. Az edzést komolyan kell venned, teljes
odaadással és koncentrációval kell végzed, ellenkező esetben teljesen
felesleges időpazarlás lesz számodra. Nincs középút, vagy komolyan csináld,
vagy sehogy!
Vigyázz! A túl gyakori vagy a túl hosszú edzés is megakadályozhatja az
izomnövekedést, mivel nem elégséges a regenerálódási idő - ez egyenes út a
túledzéshez. Inkább kevesebbet edz, mint többet!
Nagyon fontos a minőségi, pihentető alvás, tudósok bebizonyították, hogy
valahányszor 1 óránál többet alszunk, növekedési hormon szabadul fel a
szervezetünkben. A nem optimális és kielégítő alvás az öregedési folyamatokat
is felgyorsítja a szervezetedben. Ha teheted, délutánonként relaxálj, vagy
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szunyókálj egy kicsit! Lefekvés előtt szellőztess a szobádban, engedj be friss
levegőt, próbálj ellazulni és félretenni a napi gondok terhét. Ügyelj arra, hogy
ne legyen túl meleg a szobában, az ágyad legyen masszív, kényelmes és
gondoskodj a megfelelő sötétítésről - ezek mind elősegítik a minőségi pihenést.
Az oxigén a sejtek energia termeléséhez és regenerálódásához elengedhetetlen
természeti erő. Edz minél többet a szabadban, a friss levegőn! A pihentető
egészséges alváson nem lehet spórolni - kiemelkedően fontos tényező az
egészséged és a fejlődésed szempontjából. Naponta legalább 8 óra alvást
biztosítanod kell magadnak a testi-lelki frissességed érdekében! Csak
kipihenten tudsz tisztán gondolkodni, nem engedheted meg magadnak azt,
hogy rossz döntéseket hozz! Nincs kifogás, pihenj többet - oldd meg!
Javaslatom: Erőteljes folyamatos testedzés esetén havonta iktass be 2-3 nap
teljes pihenőt. Hosszú távon nagyon sokat nyersz ezzel! 
Ne feledd: a minőségi pihenésnek gyógyító ereje van. Használd ki!

3.Táplálkozás
Az első gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy mivel „szobafogságban”
azaz karanténban vagyunk, így kevesebbet mozgunk, kevesebb az
aktivitásunk is mint előzőleg, ennek értelmében kevesebbet is kell ennünk!
Ha ugyan annyit eszünk, mint az aktív időszakunk során akkor meg van rá az
esély, hogy túl sok kalóriát veszünk magunkhoz, így a többlet testzsír
gyanánt fog raktározódni. Viszont ha az aktivitásunkat meg tudtuk tartani
edzéssel és kardióval, akkor használhatjuk a már megszokott táplálkozási
rendszerünket. Ezt gondold át, e szerint tervezd meg a táplálkozásod
időpontjait, és az adagok mennyiségét.
Testünk tökéletes. Természetes állapota az egészség, ha ellátod a számára
tökéletes tápanyagokkal, az ideális testedzéssel és a megfelelő
pihenéssel/regenerálódással, akkor tökéletesen fog „működni”. Tekints úgy a
táplálékodra, mint energiaforrásra. Egyes energiák gyengítik, bizonyos energiák
fokozzák az edzés hatását. Ebből a nézőpontból kell megközelítened a
táplálkozásodat. Ezért olyan energiákat (táplálékokat) kell fogyasztanod,
amelyek felerősítik az erőfeszítéseidet, eredményessé teszik a testedzésed. Ha
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tiszta energiával táplálod a tested, a belső átalakulások kívül is láthatóvá
válnak! 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 a személyes sikered érdekében.
A testünknek nem mindegy, hogy hasznos, vagy haszontalan energiákkal
tápláljuk, ráadásul a rossz táplálékokkal megterheljük az emésztőrendszerünket, a felesleg zsírként raktározódik el a testünkön. A felesleges testzsír
„élősködőként” csüng rajtunk, hátráltatva életminőségünket, továbbá számos
egészségügyi kockázatot is rejt. Az étrendednek állandóan segítenie kell a
szervezet tisztulási folyamatát, ahelyett, hogy nehezen emészthető ételekkel
terhelnéd. Az életed minősége a sejtjeid életének a minőségétől függ.
Ezért sok vizet és magas víztartalmú élelmiszereket (zöldség, gyümölcs) kell
fogyasztanod, kiemelten zöldségeket, mert az egyes gyümölcsök cukortartalma
igen magas (érett banán, narancs, édes gyümölcsök, stb.).
Véleményem szerint a nyers zöldségek napi legalább háromszori fogyasztása
főétkezésekhez, csodát tesz az emberi testtel… Ha a véráram salakanyagokkal
van tele, a sejtek környezete nem lesz kedvező a sejtek egészséges életéhez, és
ahhoz sem, hogy a szervezetben kiegyensúlyozott biokémiai és érzelmi állapot
alakuljon ki. (Igen, arra célzok, hogy a táplálkozásod minősége összefügg a
hangulatoddal.) Az adalékanyagokkal, tartósítószerekkel felturbózott,
mesterséges és finomított élelmiszerek mérgezik a tested, lehúzzák a
hangulatodat, a teljesítőképességedet.
Fontos tényező, az adagok, illetve a megevett ételek mennyisége. Azt, hogy
mekkora mennyiséget fogunk enni saját magunknak ösztönösen kell éreznünk.
Ezt a tudatos szintet úgy érhetjük el, hogy mélyebben megismerjük
önmagunkat, figyelünk az emésztésünkre a testünk visszajelzéseire. Ha
valamilyen táplálékot ösztönösen kívánunk – az jó lesz a testünknek is. Ha
valamit nem kívánunk, azt ne erőltessük, hiszen a testünknek nincs rá szüksége.
Soha ne kapkodva, idegesen, sietve étkezzünk. Biztosítsunk magunknak
nyugodt körülményeket arra az időre, míg a táplálékunkat magunkhoz vesszük.
Az adott pillanatban mindig a legmegfelelőbb döntést kell hoznunk arra
vonatkozóan, mit, és mekkora mennyiségben fogyasztunk, ez tudatosságot,
önfegyelmet, önuralmat igényel.
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Például ha este későn, 22-kor tudtunk vacsorázni a megszokott 19 óra helyett,
másnap viszont korán kell kelnünk, akkor lehet, hogy az adott helyzetben a
szokásos 4 tojásból álló reggelink helyett 3-at fogyasztunk, mivel nem érezzük
magunkat annyira éhesnek. Másik példa: 13-kor ebédeltünk, 13.30-tól egy 3
órás megbeszélésünk van. Ez túl sok idő, így meg kell oldanunk, hogy 15,30
körül egy kis szünetet kérve bedobjunk egy turmixot, ami 2 perc. Ha folyamatos
folyadékbevitellel (tiszta víz) ki tudjuk húzni a 3 órás tárgyalást az is jó lehet, de
utána mindenféleképpen együnk szilárdat.
Akkor együnk, ha éhesek vagyunk! A táplálkozásunkat tudatosan kell
megtervezni, de a gyakorlatban rugalmasnak kell lennünk, hiszen az életünk
nem arról szól, hogy együnk egész nap. Ezért olyan rutinra, szokásokra,
szokásrendszerekre kell szert tennünk, amelyek leegyszerűsítik és megkönnyítik
a táplálkozásunkat, mely igen komoly tényező a testedzési sikereink, és az
egészségünk vonatkozásában. Ha komoly eredményt szeretnénk elérni, akkor
hosszú távra kell tervezünk, így minden nap biztosra kell mennünk, azaz
minden reggel precízen ki kell készítenünk az aznapi ételünket – abban az
esetben, ha úton leszünk. Ha otthon vagyunk, akkor könnyebb a helyzet
feltéve, ha nem tartasz otthon semmit, ami kísértésbe visz. 
A precizitás nem abban merül ki, hogy számolgatjuk a grammokat, kalóriákat,
hanem abban, hogy a megfelelő mennyiséget és adagokat előrelátóan elő- és
kikészítjük. Ez először macerásnak tűnhet, de gyorsan hozzá lehet szokni, és
nem is vesz el sok időt az életünkből, sőt! Időt, pénzt fogunk spórolni, ráadásul
ez az előrelátó stratégia a befektetésed a hosszú és egészséges életedbe.
Egyszerűen muszáj a testünket intenzív, erőteljes testedzés esetén 2-4
óránként táplálni, nekem ez hozta meg a sikert, ez a tapasztalatom az
ügyfeleimmel folytatott közös munkát tekintve is. Próbáld ki, számodra mi
működik! Arra bíztatlak, hogy kísérletezz, és figyeld a tested visszajelzéseit. Ez a
Te feladatod, a Te érdeked, senki sem tudja megtenni helyetted.
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A hétköznapokban törekedj a táplálkozási rendszered precíz betartására.
Biztosan lesz olyan, hogy felborul a napirended és nem tudod tartani a
megszokottat, de utána azonnal vissza kell térned a „normális” kerékvágásba.
Sikertényező, hogy utána visszatérsz-e, vagy folytatod a rosszat – mindig
azonnal vissza kell térned a helyes útra! Nem kell fanatikusan megvonnunk
magunktól időnként a finom falatokat, de tudnunk kell tudatosan kezelni ezt is.
A „rendszer” érdekében mind a 3 tényezőt nagyon komolyan kell venned, a
szükséges teendőket fegyelmezetten be kell tartanod!
Erőteljes testedzés esetén a táplálkozási rendszerünk elsődleges célja, hogy
elősegítse a testzsír elégetését, és felgyorsítsa az új izmok építését. Olyan tiszta
ételekre van szükséged, amelyek segítenek a testednek energiát termelni, zsírt
égetni, izmokat építeni és az edzés után gyorsan regenerálódni, azért, hogy
segítsék a szervezeted építő anyagcseréjét.
A kellően átgondolt, számodra optimális étrend felgyorsítja a testedzés hatását,
regenerálja a szervezetet. Kimagasló eredményt csak fegyelmezett
táplálkozással lehet elérni!
Ez nem ciklikus módon történik „diéta” jelleggel, hanem az életstílusunk részét
kell, hogy képezze. Tudatos, ösztönös, apró, de következetes lépések
sorozatával, fokozatosan kell haladnunk a céljainkig – testzsír csökkentés,
izomtömeg növelés. Meg kell tanulnod szabályozni az elfogyasztott
mennyiségeket. Meg kell tapasztalnod a különböző ételek egymásra gyakorolt
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hatását, meg kell élned azt, hogy a tökéletes edzés a tökéletes táplálkozással
milyen eredményeket tesz lehetővé számodra. (Hidd el fantasztikus érzés a
számodra ideális és tökéletes testben élni, ha egyszer megtapasztalod azt a
dimenziót, az akkora élményt nyújt, hogy többé nem fogsz letérni a helyes
útról, célként mindig ez fog lebegni a lelki szemeid előtt.)
Kifinomultan oda kell figyelned a tested jelzéseire. Kerülnöd kell a testzsírrá
alakuló nehezen emészthető magas szénhidráttartalmú ételeket, és a
vércukorszintet jelentősen megemelő finomított és mesterségesen előállított
élelmiszereket (fehér lisztes termékek, zacskós (dobozos, folyékony, elkészített
bolti) kakaó, kakaós csiga, pizza, hamburger, élelmiszer áruházak péksüteményei, kürtős kalács, stb.). Gondold át az úgynevezett „szénhidrát
csökkentett” élelmiszerek fogyasztását, hiszen lehet, hogy teljesen felesleges a
fogyasztásuk… Jobban jársz, ha meg sem eszed… Hidd el, egy idő után nem
fogod kívánni a „hulladék” kajákat, a tested hozzászokik a jóhoz. Sajnos a
rosszhoz is hozzá tud szokni, ezért kell tudatosan önfegyelmet gyakorolnod!
Hétköznapi, jól megválogatott tiszta élelmiszerekkel el lehet érni kimagasló
eredményeket!
A precíz étrend rendkívül látványos eredményeket fog produkálni. A testzsír
csökkentése érdekében a legfontosabb tényező a táplálkozás! Hiába futunk,
loholunk órákat, a nem megfelelő táplálkozással eredménytelenek leszünk. (A
futást mindig pulzuskontrollal, zsírégető zónában végezd!)
Tisztában kell lennünk azzal, hogy nincs mindenkire egyformán ráhúzható
„szuperdiéta”, „szuperélelmiszer”, mert ugyan úgy, ahogy azt a testedzés
vonatkozásában megbeszéltük, itt is áll, hogy nincs senkire sem sablonizálható
sablon edzésterv, így nem lehet egy bizonyos táplálkozási rendszert sem
ráerőltetni egyikünkre sem, hiszen mindannyian más anyagcsere típusba
tartozhatunk, így más a testünk igénye is. Különböző lehet az, hogy a testednek
milyen arányokban van szüksége a fehérjékre, a szénhidrátokra és a zsírokra.
Mit tehetsz első lépésként?
1. Kérd szakértő segítségét a személyre szabott étrended
megvalósításában.
2. Kezdj el „kísérletezni”, figyeld tested visszajelzéseit. Ez egy folyamat lesz,
amely saját magad megfigyelésén keresztül, a megfelelő tudás
birtokában hónapokig, vagy akár évekig is eltarthat.
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Minél tudatosabb és jobb megfigyelő vagy, minél intelligensebben állsz a
kereséshez, annál rövidebb idő alatt találod meg a számodra optimális
étrendet. Nekem több évbe telt mire a számomra ideális útra ráleltem. FONTOS
tényező az egyéni táplálkozásod beállításánál, hogy az emésztő rendszered
tökéletesen működjön. Ha bizonyos élelmiszerek, ill tápanyagok emésztésénél
puffadást, emésztési zavarokat, hasmenést, gyomorfájdalmat észlelsz, ki kell
vizsgáltatnod magad, meg kell találnod a probléma forrását!
A DIÉTÁZÁSNAK VÉGE!
Nem ciklusokban, szakaszokban kell gondolkodnod, 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 szükséged van. Valamelyik étel telít és nehezen emésztetted? Csökkentsd
az adagot! Ha továbbra is telít és elhúzza az emésztési folyamataidat, akkor
mondj le róla! Keress olyan könnyen emészthető ételeket, amelyek fogyasztása
után nincs telítettség érzésed, nem lassítja az emésztési folyamataidat, és
elfogyasztásuk után nem maradsz éhes, viszont energikusnak, életerősnek
érzed magad. Eddig 3 kiflit reggeliztél fél liter zacskós kakaóval? Próbálj meg 3
tükörtojást enni nyers zöldséggel és vizet inni. Ég és föld a kettő közti
különbség. Érezni fogod.
Tiszta táplálkozás
A testünk abból áll, abból épül, amit megeszünk, megiszunk; fehérjék, zsírok,
szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok és víz. Az elfogyasztott táplálékok
minősége egyenes arányban van a testünk minőségével. Minél természetesebb állapotban fogyasztjuk (tartósítószer és adalékanyag mentesen, a húst
és a tojást természetesen nem nyersen!) táplálékainkat, annál kiegyensúlyozottabban működik a testünk. A kulcs: optimális táplálkozás.
Optimális jelentése: se több, se kevesebb!
Mindenkinek utána kell járni, meg kell tanulnia, hogy számára mi az optimális
(közben figyeld a tested reakcióit). Egyél kevesebbet - de jobb minőségben,
tisztán! Ha egy lélegzetelállítóan szuper testet szeretnél elérni, a
legmesszemenőbbekig igényesen kell táplálnod magad. Tudatosan ügyelned
kell a precíz táplálkozásra. Nem szabad a véletlenre bíznod az étrendedet,
hiszen napközben is szükséged van a megfelelő tápanyagokra, ezért minden
nap el kell készítened, magaddal kell vinned őket! Lehet, hogy ezért fél órával
korábban kell kelned, de maximális elkötelezettség nélkül nincs siker!
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Az vagy, amit megeszel – nagyon találó ez a mondás…
Együnk sokat, majd úgy is lemozogjuk! Téves elképzelés… Sokkal könnyebb
nem befalni egy 3000 kalóriás nehéz vacsorát, mint azon fáradozni, hogy
elégesd ezt a 3000 kalóriát… Ha fogyni akarsz, ne feledd az örök szabályt: "Egyél
kevesebbet, mozogj többet!"

.......
A sporttáplálék kiegészítőkről annyit, hogy elsődleges a szilárd étel másodlagos
a kiegészítő. Mindig a természetes táplálék legyen a fő étkezésünk,
kiegészítésképpen fogyaszthatunk minőségi termékeket.
Néhány azonnal alkalmazható ötlet
A gyümölcsöket csak külön étkezésként fogyasszuk. Rizzsel, hússal,
zöldségekkel ne keverjük – és protein turmixba se tegyünk. Főétkezések után
min 1- 1,5 órával később együnk gyümölcsöt, de csak akkor, ha egy éhesek
vagyunk - almát, banánt (vagy bogyósokat áfonya, szeder, ribizli, stb.).
Gyümölcsöt lehetőleg 12 óra előtt fogyasszunk, kis mennyiségben. Ha testsúly,
testzsír csökkentés a cél, fel is hagyhatunk a fogyasztásukkal. Ez nem azt jelenti,
hogy ettől kezdve soha többé nem fogyasztunk gyümölcsöt, hanem azt, hogy
ideiglenesen nem. Edzés előtt 1-1,5 órával a banánt javaslom, ha kicsit vagyunk
éhesek 1-et, ha jobban max 2-t. Törekedjünk arra, hogy egész nap szénsavmentes tiszta vizet igyunk, legalább 2-3 litert.
14

Ne fogyasszunk semmilyen pékárut. Kezdetben teljes kiőrlésű pirítóst, majd ha
csúcsformát szeretnénk, lassan hétről-hétre csökkentsük az adagokat. Ne
együnk cukros, tartósítóval felturbózott élelmiszereket. Minden táplálékunk
adalékanyagtól mentes, természetes állapotban legyen. Kerüljük a konzerveket,
a gyorséttermi kajákat, mindent, ami elnehezíti a gyomrunkat és elhúzza
emésztési folyamatainkat. Nem szabad a telítettség érzését éreznünk, ha ezt
tapasztaljuk nem jól ettünk. Vagy a testünk számára nem optimális minőséget
fogyasztottunk, vagy optimálisat – de túl sokat… Alkoholt ritkán és mértékkel
fogyasszunk – az sem baj, ha egyáltalán nem.
Ha jól esik, súlyzós edzések után azonnal hörpints le 30 gr fehérje turmixot,
kemény izomépítés esetén zabpelyhet is tehetsz bele – de csak akkor, ha nincs
rajtad túlsúly, ezt 1,5 órán belül lehetőleg kövesse egy főétkezés (pl: kevés rizs,
vagy édesburgonya, sovány hús, vagy hal zöldség körettel). Lehetőleg kerüljük a
mikrohullámú melegítést, tűzön melegítsünk. Tudatosan-ösztönösen kell
érezned azt, hogy mikor mit egyél! Kerüld a tejtermékeket, ha „megveszel”
értük, fogyaszd mértékkel.
Tojás: SZUPERTÁPLÁLÉK! Az emberi test számára a legoptimálisabb
összetételben tartalmazza az aminosavakat (fehérjéket). Naponta akár kétszer
is eheted tükörtojásként, kókuszzsírral serpenyőben elkészítve. Vigyázz, ha
allergiás vagy rá semmiképpen ne fogyassz tojást! Nekem a reggelim és a
vacsorám évek óta 3-4 tükörtojás vegyes nyers zöldség körettel. Fehérje
források: tojásfehérje, csirke, pulyka, marha, vadhúsok, hal, protein turmixok.
Növényi rostok, zöldség források: jégsaláta, retkek, paprikák, kígyó uborka,
paradicsom, saláta mixek, télen amit nagyon szeretek a cékla és a savanyú
káposzta.
Szénhidrát források: barna rizs, rizs, zabpehely, zöldségek, édes krumpli,
hajdina, gyümölcsök. Telítetlen „jó” zsírok: dió, mandula, kesudió, paradió,
tökmag, pisztácia. Nagyon fontos, hogy NE pörkölve, hanem természetes
állapotban legyenek! Én minden nap egy maréknyi adagot eszem ezeknek a
keverékéből.
Vitaminok, ásványi anyagok: minden nap 2-3000 mg C vitamin, multivitamin,
komplex ásványi anyag nyomelem készítmény, és ízületvédő kiegészítő. Amit
ajánlok még: omega 3 halolaj, D vitamin, Légy elszánt és kitartó! Ne feledd,
minden mindennel összefügg, és minden számít!
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Gyors eredményt hozó változtatások:
- minimum naponta 6 x étkezz kisebb adagokat
- egyél kevesebbet, de jobb minőségben
- tisztán, mindenféle tartósítószer és adalékanyag mentesen táplálkozz
- NE edd túl magad, ne terheld meg az emésztési folyamataidat és
kerüld a telítettség érzését
- naponta legalább 3 x vagy 4 x egyél a főétkezések mellé nyers zöldségeket
- NE tarts otthon semmilyen kaját, amitől kísértésbe eshetsz
- naponta max 1-2 kávét igyál cukor nélkül
- kristálycukrot semmilyen formában ne fogyassz
- csökkentsd a napi kalória bevitelt az optimálisra – egyúttal, fokozatosan
növeld a mozgásod, aktivitásod
- legyél tisztában az alapanyag cserédhez szükséges minőségi táplálkozással
- 18:00 után már ne egyél lassan felszívódó szénhidrátot
- csak tiszta vizet igyál semmilyen más löttyöt NE
(az optimális táplálkozás mellett!) testsúly/25 kg/1 liter vizet naponta
- ne egyél pékárut és kenyeret, még "teljes kiőrlésűt" se
- ne egyél édességeket
- ne igyál alkoholt, főleg sokat ne
- lásd el a tested a szükséges omega 3 zsírsavakkal
- naponta vedd be a multivitamin/ásványianyag kapszuládat
Tipp: Ne hozd magad feleslegesen kísértésbe, ezért ne tarts otthon tiltott kaját!
Ne is vegyél a bevásárlás közben semmi ilyesmit! Tudom-tudom, azzal akarod
majd magadnak megmagyarázni, hogy majd csak akkor nyúlsz hozzá, ha...
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De nem így fog történni, EZÉRT INKÁBB NE VEGYÉL SEMMIT SEM! Így spórolsz
is, félreteheted a megtakarításodat egy jó kis wellness hétvégére. 
JEGYEZD MEG: A SAJÁT TESTED TÁPLÁLKOZÁSI SZAKÉRTŐJÉVÉ KELL VÁLNOD!
Tanulj, képezd magad, menj el tanfolyamokra, keress fel szakértőket, olvass
utána, optimalizáld és állítsd be azt a táplálkozási rendszert, amely a számodra
megfelelő – Neked kell megtalálni a helyes utat. Az egyéni táplálkozás
megtanulása nagyon fontos láncszem a számodra tökéletes test és egészség
érdekében, értékes minden tanulás, befektetés ezzel kapcsolatban, hiszen saját
magadba invesztálsz.

4.Lelki béke/mentális hozzáállás
Életmódváltás - A kihívás
Az életmódváltás ugyan annyira szellemi, mint fizikai kihívás, mindkét fronton
kiemelkedő teljesítményre van szükség. Külső világunk összhangban van a belső
világunkkal. Ha külső világodban meg akarsz változni, akkor először a lelki
megfelelőjét kell átalakítanod, azzá az emberré kell válnod, aki képes a
változásra. A változás folyamata során a gondolataid fognak cselekvésre
késztetni, a tetteid új szokásokat alakítanak ki, az új szokásaid pedig belenőnek
az életedbe, így tudod újrateremteni saját magad. Ez egy elementáris erővel
bíró megtapasztalás, a Te személyes diadalod. Ha ezt megértetted, ez lesz az
első mérföldköve a személyes sikerednek.
„Még egy Isten sem változtathatja vereséggé annak
az embernek a győzelmét, aki önmagát győzte le.” – Buddha
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. Bölcsességedből fakadóan már nem akarod ugyan
azokat a hibákat elkövetni, hiszen súlyos árat fizettél érte. Itt és most a
jelenben kell azokat a lépéseket megtenned, amelyek a testi/lelki épülésedet,
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a fejlődésedet szolgálják. A jelen helyzetedet el kell fogadnod, ha nem így
teszel, nem tudsz abba a lelkiállapotba kerülni, hogy eredményes legyél, hiszen
mindig a múltba révedsz, és a problémákat keresed, arra fókuszálnak uralkodó
gondolataid. A jövőbe kell tekintened, arra kell koncentrálnod, és a lehető
legjobb döntést kell hoznod: itt és most a jelenben! A gondolataid a lelkesedés
és a tettvágy körül forognak, valami elindult, és elementális erővel vonz.
Az elhatározásod egyre jobban lelkesít, már izzó vággyal akarod a változást.
Az átalakulásod érdekében először hinned kell a víziódban. Ha a víziód a
megrendíthetetlen meggyőződéseddé válik, akkor készen állsz arra, hogy
megtedd, amit tenned kell.
„Az életünk minden egyes területén a legnagyobb visszahúzó erő a hitetlenség,
ebből fakad a cselekvés hiánya. Pedig a hit bizalmat szül, a bizalom pedig
cselekvésre ösztönöz. A cselekvésből, a megélésből, a napi szinten elvégzett
munka tapasztalatából tudás fakad. A tudás egyre gazdagabb rétegei
tudatossággá szilárdulnak, a tudatosság pedig szemléletváltást eredményez.
Ez a fejlődés és kiteljesedés útja.” - Pati Nagy Attila
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!
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
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elvesztegetni való időd! Hosszabbítsuk meg az életünket, élvezzük minden
pillanatát, tartson minél tovább!
Ha megvárod azt, hogy problématudatod legyen,
a gyógyszeripar áldozata leszel!
Válassz másik utat! Azt az utat, amelyben az életerőtől duzzadva energikusan
éled a csodálatos életed! Így az ellenőrzésed alatt tartod a testsúlyodat,
elkerülöd az olyan kóros állapotokat, mint a túlsúly (következményei:
agyvérzés, szívinfarktus, veseelégtelenség, amputációk, vakság, korai halál), a
stressz, az emésztési zavarok, különböző szívbetegségek, a magas vérnyomás,
megemelkedett koleszterinszint, ízületi gyulladások, az álmatlanság, a
cukorbetegség és a rák. Kimondva: sajnos sokkal korábban hal meg az, aki
átsiklik az egészséges életmód jelentősége mellett. Ne legyünk kiszolgáltatva a
helytelen életmód okozta egészségügyi problémáknak és betegségeknek!
Ne higgy a véletlenekben!
Ez a mini 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.
Olyan szokásokat kell az életed részévé tenni, melyek a saját érdekeidet
szolgálják. Tudatosan kell óvnod, ápolnod és fejlesztened a fizikumodat.
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Az életünk időbeli korlátok közé van szorítva. Megszülettünk, fejlődünk, majd
hanyatlunk, és véget ér az életünk.

A fejlődésed szakaszának kiemelt jelentősége van. Az életed csak akkor
teljesedhet ki minden spektrumában, úgy lehetsz sikeres, ha fejlődsz!
Tudatosan kell irányítanod az életed, hiszen az életben nincs stagnálás, ha nem
fejlődsz, leépülsz, hanyatlasz! A tested állapota folyamatosan változó tényező.
Meg kell tanulnod, hogyan bánj vele, magas színvonalra kell emelned a
testtudatodat. Mi az, amire a testednek valóban szüksége van, mi az, amivel
mérgezed magad? Muszáj tudnod a válaszaidat, hiszen: AZ ÉLETEDRŐL VAN
SZÓ!
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.
Rendkívül fontos, hogy pozitív elvárásokkal fogadd be azokat az információkat,
amelyeket megosztok veled. Az általam tolmácsolt gondolatoknak a részeddé
kell válnia. Ha megváltoztatod a gondolataidat, megváltozik az életed! Meg kell
tanulnod ránevelni az elmédet a megfelelő gondolkodásmódra, ez folyamatos
erőfeszítést és ismétlést igényel. A gondolataid teremtik a valóságodat, hiszen:
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„Minden egy gondolattal kezdődik.
A gondolataid célokhoz vezetnek.
A céljaid cselekvésre ösztönöznek.
A cselekvéseid szokásokká válnak.
A szokásaid meghatározzák a jellemedet.
A jellemed meghatározza az életedet.”
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 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!

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
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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! 
Sikerpiramis
Az apró eredmények egymásra rakódnak, a siker hatástöbbszörözi magát.
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!
„Ha elméd határait egy új élmény kitágította, akkor onnan már
soha nem tudsz a régi dimenzióba visszajutni!”
- Oliver Wendell Holmes
Kudarcpiramis
Sajnos a sikerpiramis negatív pólusa 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.
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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?
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: Megaláztak, kigúnyoltak, megszégyenültél a kinézeted
miatt? Véget ért egy kapcsolatod, új életet, új külsőt szeretnél? Undorral nézel
tükörbe? Meg akarod mutatni a benned kételkedőknek, hogy igenis képes vagy
rá, meg tudod csinálni? Persze, hogy meg! Mutasd meg nekik, de legfőképpen
saját magadnak azt, hogy képes vagy rá, nyűgözd le őket az benned rejlő
teremtő erővel!
„A szánalmat ingyen adják, az irigyekért meg kell dolgoznod.”
– Wermer András
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 magadért? 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
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és a változásra, amit elértél! A számodra tökéletes test elérhető, de TENNED
KELL ÉRTE! Diadal vagy bukás? Te is győzhetsz, ha izzó vággyal akarod!
Félgőzzel nem fog menni, most maximálisan oda kell tenned magad! Minden
nap tágítsd egy kicsit a határaidat azért, hogy fejlődj és a lehető legtöbbet tudd
kihozni magadból. A legnagyobb kihívások közé tartozik az, hogy felülkerekedj
saját magadon és legyőzd a kishitűségedet. Az igaz erő a tested formálásával
együtt edződik benned. Ha kitartasz, megtalálod - a testedzésnek jellemformáló
ereje van. Ha feladod, esélyed sem lesz arra, hogy rátalálj. A kitartás a feltétele
annak, hogy rálelj a benned rejlő belső erőkre - ezáltal azokra az értékekre,
amelyek igazán számítanak. A győzelmed érdekében gondolkodnod kell.
Alaposan fel kell készülnöd, mert szükséged van arra a tudásra, amelyre
alapozva meg tudod építeni a személyes sikeredig az utadat – ezt senki sem
fogja megtenni helyetted. A tudatosságnak, a tudásnak és a cselekvésnek sorsfordító ereje van. Ki kell tartanod, hiszen megígérted önmagadnak!
Nem adha-tod fel, tartsd az irányt, végig kell csinálnod! A feladás nem opció!
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.”
A negatív meggyőződések elpusztítanak minket! Jó hír: Ahol negatív tényező
van ott fellelhető a pozitív pólus is! Ha megrendíthetetlenül hiszel abban, hogy
el tudod érni a számodra egészséges és ideális testet, akkor az valósággá fog
válni számodra! A pozitív meggyőződések győztessé, a negatív meggyőződések
vesztessé tesznek minket! Ezek után remélem, szemernyi kétséged sincs a felől,
hogy képes vagy rá, és meg tudod csinálni!!!
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Nincs szükséged semmilyen doppingra! Az elméd erejét használva a tested le
tud dönteni minden korlátot! Nincsenek határaid! A határokat Te magad állítod
fel a meggyőződéseiddel!

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.
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Az intelligens-tudatos-ösztönös hozzáállás,
amivel ledöntesz minden korlátot
Intelligencia: Az intelligencia az elméd elemző és megkülönböztető képessége,
az értelem meglátásának a fokmérője. A testedzésben ez azt jelenti, hogy a
tudásodhoz képest a cselekedeteid milyen szinten helyezkednek el az értelmet
szem előtt tartva. A tudásod minősége határozza meg a cselekedeteid
minőségét, a cselekedeteid minősége egyenes arányban van a jelenlegi tested
minőségével.
Tudatosság: Az intelligenciádra és a tudásodra támaszkodva tudod, hogy mit
miért teszel. Ha cselekszel, akkor tisztában vagy azzal, hogy a cselekedetednek
az ok és okozat törvényének értelmében következményei lesznek. Ezért a
cselekedeteid értelmét szem előtt tartava olyan dolgokat teszel, amelyek
számodra és az életedre kivetítve építőek, a folyamatos testi és lelki
fejlődésedet segítik. A gondolat az ok, az állapot a hatás! Ha a testedet nem
optimális táplálékokkal látod el (gyorséttermi kaják, cukros üdítők, chips, stb.)
akkor nem fog rendesen működni - rossz lesz az életminőséged. Ha megadod a
testednek mindazt, ami a tökéletes működéshez kell
(edzés/pihenés/táplálkozás/lelki béke) akkor tökéletesen fog működni.
Ösztönösség: Ha intelligensen és tudatosan éled az életed, egyre kifinomultabb
lesz a belső hangod, az érzéked, ami megsúgja számodra azt, hogy mikor, mire
van szükséged. Ha nem volt elég időd a pihenésre és fáradt vagy, ha az izmaid
még sajognak az izomláztól és a fájdalomtól, de papír szerint menned kellene
edzeni - akkor hallgass az ösztöneidre, maradj otthon pihenni és regenerálódni!
Ha ebédszünet van, de a tízóraid óta még nem érzed magad éhesnek - ne egyél,
ne tömd magad, csak akkor és azt fogyaszd el amit kívánsz, ami jólesik. Hallgass
mindig az ösztöneidre - így mindig a lehető legjobb döntést fogod hozni! A
belső intuíciók meghallásához és az életed ideális egyensúlyához
elengedhetetlen a lelki béke és a nyugalom. Ha zaklatott az elméd, ha nincs
meg a lelki békéd, akkor bármit kaphatsz az élettől, nem fogod tudni élvezni. A
testi betegségeket is a legtöbb esetben lelki okok idézik elő.
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„Még egy Isten sem változtathatja vereséggé annak
az embernek a győzelmét, aki önmagát győzte le.” – Buddha
Én szemben állok azokkal, akik el akarják hitetni veled, hogy a „legjobb” és
„egyetlen” termék tőlük vehető meg. Nincs egyetlen tuti termék, vagy
fogyókúra. A sikeres életmódváltásodhoz egy bevált rendszerre van
szükséged, amely mentálisan és fizikálisan is támogat. Az átalakulásod
csodájához sok apró tudatos lépés fog elvezetni.
Végezetül megosztok veled nagyon hasznos és értékes 23 gondolatot, a sikeres
életmódváltásod érdekében. Az anyag összeállításakor a jó szándék vezérelt, az,
hogy megtaláld a helyes utat az egészséges életmód felé. Kövesd a jól bevált
alapelemeket, ne pazarolj el feleslegesen időt és energiát, hiszen annyi
csodálatos dolgot tehetsz, jusson időd megélni az élet szépségeit!
1. Kattanás
A valóban sorsfordító elhatározást én egy kattanásnak hívom. (Pozitív
értelemben természetesen.  ) A kattanás lényege a következő: hozol
egy megrendíthetetlen sziklaszilárd döntést, hogy holnap elkezded.
Nincs csaló kaja, sumákolás, lustaság, félgőzzel végrehajtott edzések,
hanem kőkemény elszántság, elköteleződés és profi munka. A célt Te
határozod meg. Például elhatározhatod, hogy 1 hónapig szigorú
rendszerben élsz, utána engedélyezel magadnak 2 lazább napot. Ezt
követően pedig újra indul egy következő hónap. Legyél következetes és
szigorú magaddal, így erősödni fog az önbizalmad és belső erőd is.
2. A szándék ereje
A szándék erős elhatározás, annak érdekében, hogy elkezd, folytasd, és
NE hagyd abba azokat a tevékenységeket, amelyek szükségesek a helyes
életmódod érdekében. Mennyire erős a szándékod? Kőbe van vésve,
vagy csak homokba firkálva? Keresd meg azokat az érzelmi
mozgatórugókat, amelyek cselekvésre bírnak. Az érzelmek képviselik a
benned lakozó legnagyobb erőket. Minél jobban elköteleződsz az
életmódváltásod iránt, annál eredményesebb leszel hosszú távon. A
szándék ereje mindent meghatároz.
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3. Az apró cselekedetek csodája
A helyes életmód megtartása élethosszig tartó feladat minden emberi
lény számára. Nem lehet kúra jelleggel elkezdeni, majd abbahagyni és
várni a csodát. A csodát az fogja megtapasztalni, aki minden nap tesz az
egészségéért, és állhatatosan kitart a jó szokások mellett. A Te életedről
van szó. Mi lehet ennél fontosabb számodra?
4. 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! Ezért:
Tegyél meg mindent, hogy a szükséges ismereteket megszerezd!
Vess be minden taktikát, ami segíthet Neked és ne szégyellj segítséget
kérni!
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5. A kudarc a barátunk
Hogyan??? Az életmódváltás rögös útján a kezdetekkor számtalanszor el
fogsz bukni, lesz úgy, hogy befalsz mindent, ami az utadba kerül, néha
elő fog fordulni, hogy nem lesz kedved az edzéshez, de ezek nem
jelentenek óriási problémát…
Hiszen nem létezik siker kudarc nélkül, ezért kudarcról-kudarcra fogsz
eljutni a sikeredig! A kudarc mindig egy lehetőség arra, hogy intelligensebb módon újrakezd. 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! Jegyezd meg: a kudarc a barátunk – de csak akkor, ha utána
felállsz, és még elszántabban folytatod! 
6. A szokásaidon áll vagy bukik minden
Új szokásokat kell beilleszteni az életedbe, ez erőfeszítést igényel. Időt,
energiát kell a megvalósításra szánnod. Cserébe életed homokóráját a
helyes életmódod jó sok homokkal tölti meg. Ebből a csatából csak
győztesként kerülhetsz ki. 
7. A kikerülhetetlen 4-es
A helyes életmód, életstílus érdekében 4 területen kell jelentős változást
elérned, új szokásokat kialakítanod:
1. Testedzési szokások
2. Táplálkozási szokások
3. Pihenési szokások
4. A gondolkodásmódodon
Határozott, komoly és erőteljes döntéseket kell hoznod annak
érdekében, hogy e 4-est hogyan, milyen stratégiával illeszted be az
életedbe.
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Az életmódváltás és a helyes út megtartása maximális fegyelmet és
elkötelezettséget igényel. Komolytalan hozzáállásnak komolytalan lesz az
eredménye. Teljes erőbedobással oda kell tenned magad minden
fronton! Hogy ez a 4-es megfelelően működjön nagyon fontos, hogy a
megfelelő (anyagi, érzelmi) hátteret biztosítani tudd magadnak – vagy
tegyél meg mindent annak érdekében, hogy a legtöbbet tudd kihozni
magadból.
8. Dobd el a gyógyszereidet
Az emberi test tökéletesen működik. Egyszerű életmódbeli változtatásokkal a legtöbb tablettától megszabadulhatsz. Nem hiszed? Próbáld ki!
Az orvos-beteg találkozások jelentős része visszavezethető a nem
megfelelő életmódra. Hátfájás esetén ne az orvoshoz, hanem az edzőterembe menj és erősítsd meg a gerincmerevítő izmaidat! A jelenben kell
megfelelő lépéseket tenned annak érdekében, hogy a jövőben
egészséges legyél. Ez az ok-okozat törvénye. Ha most nem lépsz annak is
lesz okozata, de az nem lesz számodra kedvező.
Ha áttérsz az egészséges életmódra, olyan betegségeknek fogod csökkenteni a kockázatát, mint a: diabétesz, túlsúly, ízületi gyulladás, emésztési zavarok, szívbetegség, álmatlanság vagy a rák. Egyszerű és hatékony
elveket fogok Neked bemutatni, a legjobb megoldás mindig a
legegyszerűbb! Soha ne bonyolítsd túl az életed!
A célok: küzdjük le a stresszt, optimális testsúly, kiadós alvások, friss
levegő, napfény, magas energiaszint, életerő, egészség, jó közérzet, és
az, hogy egészségesen öregedjünk meg!
A sorsod a Te kezedben van!
Vedd át az irányítást a tested és az életed felett!
9. Szuperhármas fogalma – figyelj, fontos!
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Szuperhármasnak én az edzés/pihenés/táplálkozás hármasát hívom.
Miért fontos ez a 3-as tényező? Azért, mert ebben rejlik az életmódváltás
kulcsa, továbbá minden sportág alapja. 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 lenni. A szuperhármas egy
megingathatatlan rendszer, megvannak a kőbe vésett szabályai. Lehetsz
dühös és mérges azért mert nem fejlődsz - feleslegesen, hiszen ez
esetben vétettél a szuperhármas törvényei és szabályai ellen. Ha így van,
ebben a hármasban keresd a válaszaidat, a megoldást.
10. Figyelem & Fegyelem
Ha életmódot akarsz változtatni és a helyes irányban maradni, nagyon
oda kell figyelned önmagadra. Sőt! A „nagyon” sajnos kevés lesz,
maximális összpontosítással és fegyelemmel kell önmagadhoz
hozzáállnod. El kell köteleződnöd a jobb minőségű életed iránt!
11. Időgazdálkodás
Az egyik legfontosabb eleme a helyes életmódnak az, hogyan osztod be
az idődet úgy, hogy az számodra kedvező legyen, és a Te érdekeidet
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szolgálja. 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!
12. A tudás hatalma
A testedzés speciális tudást, ismereteket igényel, megéri
időt/pénzt/energiát szánni rá. Ha egyszer megtanulod a saját tested
edzésének a képességét, egy egész életre szóló értékes tudást sajátítasz
el. Ezért keress fel egy hivatásos edzőt, aki segíteni fog és tanulhatsz
tőle. Ha nem értesz a testedzéshez: mindenképpen keress hozzáértő
hiteles edzői segítséget, aki felméri a fizikumodat, a testi adottságaidat,
és az élethelyzetednek megfelelően összeállítja számodra a személyre
szabott edzéstervedet, és megmutatja a gyakorlatok szabályos
végrehajtását!
13. Maradj lendületben
Kőbe kell vésni az edzések időpontját, ha nagyon elfoglalt vagy, inkább
kelj fel korábban és tudd le reggel! A testedzés, a fizikai aktivitás soha ne
maradjon el, legyen az életed része! Ne kifogást, megoldást keress! Jó
hír: minél többet mozogsz, annál jobban fog menni, annál jobban is fog
esni, egészen addig, amíg pozitív függőséged nem alakul ki.  Imádni
fogod!
14.A tökéletes testedzés
Véleményem szerint az emberi test az egy- és kétkezes súlyzók, a saját
testtel végezhető gyakorlatok, a konditermi gépekkel (kötött mozgáspályán) végrehajtható izolációs gyakorlatok, és a pulzuskontrollált kardió
edzések KOMBINÁCIÓJÁVAL alakítható, formálható a legjobban
(optimális táplálkozás mellett). Ez közel 30 év tapasztalatának az
eszenciája.
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15. CUKOR
Lehetőleg kerüld minden formában!
16. A nagy kalória átverés
Sokan fanatikus módon számolgatják a bevitt kalóriát, ami akár jó
kiindulópont, iránymutatás is lehet. De! Itt jön a képbe, ami sokak
figyelmét elkerüli: a minőség. Hiába szénhidrát csökkentett egy termék,
ha eleve csapnivaló a minősége, akkor nem jártunk sokkal jobban a
csökkentés illúziójával… Meg kell tanulnod, el kell hinned, hogy sokkal
kevesebb étellel is beéred! Nyugi, nem fogsz éhen halni.  Óvakodj a
finomított szénhidrátoktól, ne vegyél ilyen terméket!
NAGYON NEM MINDEGY A BEVITT KALÓRIÁK MINŐSÉGE!
Lefordítva a tápanyagok minősége. A kulcs: Tiszta táplálkozás (az élelmiszereket feldolgozatlan, eredeti állapotában fogyasztjuk tartósítószer
és adalékanyag mentesen, megbízható forrásból) és az, hogy ne egyél
egy felesleges falatot sem. Egyet sem! Ne használd a szádat hulladék
ledobónak… Egyél egyszerű ételeket, tisztán. Elárulom, én soha nem
számolgatom a kalóriákat, viszont kényesen ügyelek az anyagcsere
típusomnak megfelelő elvekre, a tisztaságra, az összetételre, és arra,
hogy minden természetes formában E nélkül legyen. (Az E számok az
Európai Unióban engedélyezett egyes élelmiszer-adalékanyagok kódjai.
Feldolgozott ételek címkéin gyakran szerepelnek.) Figyeld a tested
visszajelzéseid, és finomhangolj!  Legyél türelmes, ez hosszú folyamat.
17.Reális célok
Határozd meg - reálisan - a testedzési célodat! Ne terheld túl magad
magasztos célokkal, legyél tisztában a fizikai állapotoddal, a határaiddal,
a lehetőségeiddel, ha szükséges kérd szakértő edző segítségét! Tartsd be
a fokozatosság elvét! A túlsúly sem egyik pillanatról a másikra rakódott
rád, legyél türelmes! Heti 1-1,5 kg fogyás az optimális. Fontos egy új
szemléletmód beépítése a személyiségedbe: A testedzés élethosszig
tart! Fizikumunk, testünk állapota folyamatosan változó tényező, ezért
életünk végéig karban kell tartanunk. Természetesen alakulhat úgy az
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életed, hogy átmenetileg abba kell hagynod, de amint teheted, azonnal
újra el kell kezdened a tested edzését, ez a sikeres szemléletmód része. A
legtöbben akkor hibáznak, amikor a kihagyások után nem kezdik el újra,
kreálnak valami alibit... Az életünk a kudarcokról és a sikerekről szól,
gyakran elbukunk, de mindig meg van a lehetőségünk arra, hogy
felálljunk és újrakezdjünk, nincs ez másképpen a testedzésben sem. Rázd
meg magad és folytasd!
18. 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.
Hétköznapi élelmiszerekkel tökéletes eredményeket tudunk elérni, nem
kell csodatermékek varázserejében hinni, ne legyünk naivak! Egyetlen
következetes igaz utat kövessünk, tartsuk az edzésünket egyensúlyban az
életünk többi részével együtt. Hogyan tudjuk megtalálni és fenntartani az
egyensúlyt? A válaszokat önmagunk mélyebb megismerésén keresztül
találjuk meg.
19. A FOGYÁS - Mikor tudsz lefogyni?
Csak abban az esetben fogsz lefogyni, ha több kalóriát használsz el, mint
amennyit elfogyasztasz. Negatív kalóriaegyensúlyt kell biztonságosan
hosszú távon elérned, tiszta, minőségi táplálkozással. Ez az alapja a
testsúlycsökkentésnek, és a testzsír %-unk csökkentésének.
20. A futás önmagában nem a végső megoldás a testedzésre.
Egy tökéletes mozgásforma a szív, a vérkeringés, az állóképesség
fejlesztésére, viszont túlzásba vitele az egészség rovására mehet. Tudd,
hol vannak a határaid! A túlzásba vitt futóedzések az öregedési
folyamatokat is felgyorsítják, és növelik a szívbetegségek kockázatát. Az
emberi testnek szüksége van az izmai erősítésére is, ezt csak és kizárólag
súlyzós edzéssel, vagy saját testsúlyos edzéssel lehet elérni. (Lásd 14-es
pont!) Kortól, nemtől függetlenül mindenki élhet az intelligens súlyzós
edzés élményével, mellette pedig fussunk mértékkel – ne vigyük
túlzásba.
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21. Pénz-pénz-pénz
Ha tudatos életmódváltó vagy, akkor tudatosan fogsz vásárolni, és csak
a számodra megfelelő élelmiszereket szerzed be. Ne félj attól, hogy ez
plusz kiadást jelent, ma már egyszerű élelmiszerekkel mindenki el tudja
érni a teste optimális táplálását. Az átgondolt tudatos bevásárlás és a
saját magunk által elkészített ételek mindig olcsóbb megoldást
jelentenek, mint az ad-hoc táplálkozás.
22. Intellektuális képesség
A gondolkodásod minősége meghatározza azt az életet, amelyet élsz.
Ezért a gondolkodási képességedet is fejleszteni kell, ugyan úgy, mint az
izomzatodat. Olvass, tanulj, képezd magad, ez a folyamat sem állhat le,
élethosszig tart. A tested mellett az agyad aktivitását is meg kell őrizned!
23.A testedzési siker 18 pontja:
1. Döntsd el mit akarsz!
2. Tűzz ki egy reális és elérhető célt!
3. Akard izzó szenvedéllyel és égő vággyal!
4. Megrendíthetetlenül higgy benne, és kötelezd el magad a
megvalósítása mellett!
5. Tanulj meg gondolkodni, legyél taktikus!
6. Szerezd meg a szükséges speciális ismereteket!
7. Készíts a célodig stratégiai tervet!
8. Vésd betonba, legyél eltökélt!
9. Állhatatosan cselekedj a célodért!
10. Zárj ki minden negatív tényezőt!
11. Találd meg a motiváció összes forrását!
12. Legyél kitartó, ha elbuksz, állj fel és menj tovább!
13. Tanulj a kudarcokból!
14. Folyamatosan értékeld az eredményeidet!
15. Ha kell, legyél rugalmas, változz és változtass!
16. Tarts ki minden átmeneti kudarc ellenére!
17. NE add fel! Lendítsd át magad a holtpontokon!
18. A győzelem a kitartóké!
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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…
Végezetül azt kívánom Neked, hogy soha ne add fel abbéli igyekezeted, hogy
kiaknázd a saját életedben rejlő potenciált, hiszen mindannyian azért vagyunk
itt, hogy többé, jobbá váljunk – a hátráltató tényezők és a viszontagságok
ellenére. Földi létünk alapeleme a helyes életmód, életstílus. Izgalmas utazást!
Csak egy gondolat választ el attól, hogy megváltoztasd az életed!

VÉGEZETÜL:
Támogasd munkásságomat, hívj meg egy kávéra! 
Ezt a mini könyvet a legjobb szándékom szerint állítottam össze számodra,
teljesen ingyen. Lelkesedésem szárnyalt, repült az idő miközben ezeket a
sorokat papírra vetettem. Tudom, hiszem, ha követed az iránymutatásaimat, komoly eredményeket, és teljesítményt érhetsz el.
Ha úgy érzed, számodra valóban hasznos és értékes volt az írásom,
támogasd munkásságomat és lelkesedésemet, hívj meg egy kávéra! 
Küldj számomra 500 Ft-ot (jelképesen egy kávé árát) ide:
Barta Tibor
OTP BANK:
11773353-00945901
Köszönöm szépen, ha támogatsz!
Az erő legyen Veled!
Tarts ki a legvégsőkig, és még azon is túl!
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Jó edzéseket!

Üdvözlettel,

Barta Tibor
Személyi edző, Életmód tanácsadó, szakíró, oktató
A motiváció, A sikeres életmódváltás titka és a Sikerspirál c. könyvek szerzője
E-mail: bartatibor@bartatibor.hu

Web: https://bartatibor.hu/

Tekerj lentebb
is, megéri! 
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Hogyan kell gondolkodnod, ha el akarod érni álmaid testét?
Ebből a könyvből megtudhatod!
Több mint 3000 példányban eladott nyomtatott könyv!

Kattints ide az ingyenes letöltésért: https://bartatibor.hu/
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Hogyan győzd le a szorongásod, a félelmeid, a kétségeid? Hogyan emeld
át magad a negatív romboló lelkiállapotodból a pozitívba? Hogyan
gondolkodj győztesként? A Sikerspirál c. könyvben megtalálod!
Kapható a Libri könyvesboltokban.
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