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A Nagy Megújuló Program 
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Bevezető 
 

Kedves Olvasóm! 

Üdvözöllek a Nagy Megújulók között. Az én személyes tapasztalatom is, és jónéhány 
vendégem történetén keresztül is látom: nincs felemelőbb érzés, mint megújulni, 
felemelkedni a korábbi önmagunkon, új távlatokba tekinteni. Meg vagyok róla győződve, 
hogy ez elsősorban a saját testünk és lelkünk fejlesztésével érhető el.  

Ez a program a komplexitásról szól. A komplexitásban hiszek, nem pedig 1-1 
csodamódszerben, időszakos megoldásban. A teljes körű, bátor, valódi változtatásban és 
változásban hiszek. Persze szó sincs róla, hogy az életed minden szegmensét meg kellene 
változtatnod vagy totálisan elköszönni jelenlegi önmagadtól! Csupán arról van szó, hogy 4 
hét alatt elsajátíthatod a fitt életmód alapjait elméletben és a gyakorlatban, hogy aztán egy 
életen át értsd, tudd, alkalmazd ezeket! 

Ezzel a programmal megteremtheted a test-lélek harmóniáját is: ha a test szükségleteivel – 
mozgás, táplálkozás, pihenés – és a lélek szükségleteivel tisztában vagyunk, és 
szándékunkban áll jól kezelni saját magunkat, akkor az ép, egészséges és csinos test 
megadatik. Ha valahol sérül a rendszer (akár csak 1-2 szükségletről nem veszünk tudomást, 
vagy nem jól próbáljuk kielégíteni), akkor sajnos az eredményen is látszani fog: a testünk és 
a lelkünk tekintetében is. Szóval ilyen tekintetben is komplex megoldást ígérek a 
programmal: a III. fejezetben ugyanis a szokásaink lelki hátterét is vizsgáljuk.  

És még: ezzel a programmal az elmélet-gyakorlat összhangjára is törekszünk. Tudtad, hogy 
számtalan kutatás bizonyítja: azok a gyakorlatok és bevezetett szokások, melyeknek a 
biológiai hátterével is tisztában vagyunk, dupla olyan hatékonyak, mintha csak szimplán 
elvégezzük őket?! 

A Nagy Megújuló Programban tehát a fitt életmód alapjait igyekszem átadni Neked, a lehető 
legkomplexebben. A 3 legfőbb terület a változtatásra – a 3 fő fejezet tehát: 

TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK  –  MOZGÁSPROGRAM  –  LELKI TÉNYEZŐK 

A program elején és a végén feljegyezheted majd a mért adataidat és a fittségi tesztek 
eredményeit, illetve képeket illeszthetsz be, hogy nyomon követhesd a változásaidat. Azt 
javaslom, hogy ha átfutottad a teendőket, csak akkor láss hozzá a végrehajtáshoz – egy 
füzetbe, vagy a mellékelt naplóba jegyzetelve a napi étrended, edzéseid, személyes 
megjegyzéseid, naponta csekkolva a főbb teendőket. 

A 4 hetes programban a mozgás, étkezési szokások és a lelki megújulás mellé szuper táplálék 
kiegészítőket kapsz. Ez a komplex program rakétaként röpít majd a topformád felé! Ami 
biztos: 4 hét múlva érezhető vagy talán már látható is lesz változás, ha komolyan veszed a 
saját Nagy Megújulásodat! ☺ Hajrá! 

Hámori Blanka,  
edző, életmódtanácsadó  
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Határozd el magad! 
 

A siker egyik kulcsa az elhatározás. Határozd el, hogy ezúttal valóan tenni fogsz a változásért, 
és hogy hajlandó vagy kilépni a komfort zónádból. Felejtsd el az esetleges korábbi 
kudarcokat, és emlékezz: ezúttal tudatosan tervezett programmal, határozott koncepcióval 
és minőségi tápanyagokkal indulsz útnak.  

Nagyon fontos, hogy ne görcsölj azon: sikerülni fog-e? A siker másik kulcsa ugyanis a 
nyugalom. A tudat, hogy jó úton haladsz. A program komplexitása, a szakértői tanácsok 
egyszerűsége gondoskodnak róla, hogy most jó iránya haladj, és biztosan sikert érj el. Ezúttal 
nem egyetlen „csodamódszerbe” kapaszkodsz, hanem komplett életmódváltó programban 
veszel részt! Neked nincs más dolgod, mint követni az utasításokat és nyitottnak lenni az ÚJ 
szokásokra, ÚJ gondolatokra, és az ÚJ alakodra. 

A jutalom-kitűzés is fontos lépés a program kezdetén. Ugyanis a majdani fogyás vagy 
egészségesebb élet képe túl elvont ahhoz, hogy a nehéz pillanatokban elég motiváló legyen. 
Tűzz ki konkrét, kézzel fogható célokat: mi lesz, ha 4 hét múlva eredményekről számolhatsz 
be?! Például nézz ki egy ruhát a boltban, jelentkezz be fodrászhoz, válassz ki egy hétvégi 
programot – bármi lehet jutalom, amire gondolva öröm jár át, mert már alig várod, hogy az 
Új Önmagadnak megadd! ☺ 

Feladat:  
Gondold át, mi az a jutalom, amit 4 hét múlva (dátum: ……………………..) megkapsz: 

 

 

Az is nagyon fontos, hogy a program során ne csak a jutalom motiváljon, hanem minél több 
motivációs technikát vess be a kitartás érdekében! Lehet egy „induló zenéd”, amely nagyon 
motivál, de nem hallgatod agyon, csak a nap kezdetén, mikor átgondolod az étrended és aaz 
aznapi edzésed időpontját. Vagy egy saját magad által készített 1-3 perces hanganyag, 
amiben emlékezteted magad az elhatározásodra. Ezeket hallgasd meg, ha napközben 
kedvedet veszted! Még több motivációs technika itt: www.hamoriblanka.hu  

Egyéb motivációs és ráhangolódó technikák, amiket bevetsz majd: 

 

  

http://www.hamoriblanka.hu/
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Az 1. állapotfelmérés 
 

Az első lépés, hogy felmérd: hol tartasz most, a program elején. 
Mentorod/edződ/dietetikusod segítségével vagy az ingyenes anyagok 
(www.hamoriblanka.hu/vip-feliratkozottak) között a teszteket végig nézve már most 
elhelyezheted az edzettséged vagy testsúlyod alapján a különböző fittségi kategóriákban, de 
ezt a felmérést elsősorban azért végezzük, hogy a program végén megnézzük: mennyit 
fejlődtél magadhoz képest! Óriási hiba lenne csakis a testsúlyt nyomon követni! Meg fogsz 
lepődni, hogy – ha betartod a program alaplépéseit – a lenti táblázat legtöbb pontja változni 
fog, ami pedig valódi fejlődésről árulkodik, és nem csak formálódásról! 

 

Feladat: 
Töltsd ki az alábbi táblázatot! A következő oldalon van elég hely, hogy fényképeket (elől 
nézet, hátul, oldalt) másolj be vagy ragassz be jelenlegi alakodról. 

 

Dátum  

Magasság (m)  

Testsúly (kg)  

BMI (számolása: kg / m²)  

Derék körfogat (cm) 

Mérése: köldök felett 2 ujjnyival 

 

Csípő körfogat (cm) 

Mérése: oldalról nézve a fenék legszélesebb pontja 

 

Jobb comb  (cm) (belső comb legvastagabb pontján)  

DCS-hányados (számolása: D / CS)  

Nyugalmi pulzus szám 1 perc alatt (nyugalomban ülve már pár 
perce, a nyaki vagy csuklói ütőerén középső- és mutató ujjal 
mérje az ütésszámot 15 mp-ig, majd szorozza be 4-gyel. A 
pontos érték kedvéért, ismételje meg még 2x.) 

 

Vérnyomás (ha van lehetőséged rá)  

Testzsír-százalék (ha van lehetőséged rá)  

Egy 5-ös skálán mennyire érzed fittnek magad?  

http://www.hamoriblanka.hu/vip
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Hány teljes felülést tudsz elvégezni 30 mp alatt? (Hajtsd végre! 
Talpak a talajon, tarkón a kéz.) 

 

Végre tudsz hajtani helyesen egy fekvőtámaszt?  

Ha nyújtott lábbal állásban előre hajolsz, meg tudod érinteni a 
bokád / lábujjakat / talajt? 

 

Egyéb mérések, tesztek: 

 

 

 

 

 

 

FOTÓK: 
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I. Táplálkozás alapok 
 

A fejlődésed 3 oldalról fogjuk megtámogatni, ezek: 1. Táplálkozási szokások, 2. Sportolási 
szokások, 3. Lelki és gondolati szokások. 

Lehet, hogy ebből egyik vagy másik nem kihívás Neked, de amelyikkel dolgod van, arra ne 
sajnáld az időt! A táplálkozási szokásokkal kezdjük, mert a legtöbb esetben itt csúsznak el a 
dolgok, és mint tudjuk, a szép forma nem az edzőteremben készül, hanem 70%-ban a 
konyhában! Rengeteg étkezési tanáccsal találkozni az interneten és a közbeszédben, de 
valahol legbelül mindenki tisztában van az alapszabályokkal. Akkor mégis miért nehéz ezeket 
tartani?! Egyrészt mert nagyon soknak és összetettnek tűnik a helyes étkezés rendszere, 
másrészt pedig a sok éve, évtizede rögzült szokásokat képtelenség egyik-napról a másikra 
kiiktatni. (Harmadrészt pedig a lelki tényezők miatt, de erről később.) A megoldás, hogy 
mindössze 12 alapszabállyal számoljunk, és ezeket is lassan, lépésről-lépésre engedjük be az 
életünkbe. Fontos tisztázni, hogy NE fogyókúrában vagy pár hétig tartó diétában gondolkodj! 
Hanem új szokásrendszerben, amit egy életen át tudsz tartani! 

 

Feladat: 

Ma olvasd végig ezt a 12 alapszabályt, de aztán csak minden 2.-3. nap vezess csak be egy új 
szokást! Minden szabályra 2-3 napig koncentrálj, barátkozz meg vele, építsd be az életedbe, 
aztán természetesen igyekezz tartani a más megtanult új szokást, mikor beiktatod a 
következőt. Ha valamelyik szabály már eddig is az életed része volt (pl. eddig sem 
fogyasztottál édességet és cukros üdítőt), azon természetesen gyorsabban áthaladhatsz! 

 

1. A folyadék bevitel szabálya 

Ez a szabály nagyon egyszerű: számold ki, hogy kb. mennyi (liter) folyadékra van szükséged a 
nap folyamán (testsúly x 0,044), és próbáld magad rávenni, hogy ennyit elfogyassz! Ha 
másképp nem megy, állíts be emlékeztetőt a telefonod, vagy készíts ki egy feltűnő bögrét az 
asztalodra. Természetesen lehetőleg tiszta vizet vagy teát válassz. 

Ennyi folyadékra van szükségem naponta: ………… liter / nap 

2. A nulla-tápértékű táplálékok szabálya (nasi-szabály) 

A nulla-tápértékű táplálékok azok, amik kalóriát ugyan tartalmaznak, de valódi tápanyagot 
nem: ilyenek a nasik: édességek, csipszek, ropi, és a cukros üdítők. Ezek kiiktatása nem 
véletlenül szerepel itt a lista elején: minél hamarabb meg kell lépned ezekkel az ételekkel és 
italokkal a lépést a szekrénytől a kukáig! Azt javaslom, ne is tarts otthon ilyeneket. Nevezz ki 
egy csalós-napot, mondjuk szombatot, mikor (mértékkel!) fogyasztasz ilyeneket. Egyébként a 
program alatt (és az egészséges életben) napi szinten nincs helyük! 
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3. Az alapanyagcsere szabálya 

Az alapanyagcseréd az a napi kalória mennyiség, melyre szükséged van, hogy egyáltalán 
életben maradj, fennmaradjon a testhőmérsékleted, funkcionáljanak a szerveid stb. Az 
alapvető fogyókúrás hiba, hogy ezalatti kalória mennyiséggel számolunk, aztán csak nagy 
éhezés, izomsorvadás, rossz közérzet, és kudarc következik… (Sajnos az 1000-kalóriás diéta 
pontosan ilyen hibás diéta, amit az orvosok (!) a mai napig ajánlanak…) Egyetlen sportoló sem 
visz be kevesebb kalóriát, mint az alapanyagcseréje, sőt! Mégis szuper formában vannak, nem 
igaz? Te se tedd! Számold ki az alapanyagcsere szükségleted az alábbi képletekkel: 

Ha 18-30 éves vagy: 14,7 x kg + 496; Ha 30-60 éves vagy: 8,7 x kg + 829 

Az én alapanyagcsere szükségletem: …………… kal / nap 

4. A méreganyagok szabálya 

A méreganyagokat (vagyis mindent, ami nem hasznos - ellenben káros - a szervezet számára) 
csökkentenünk kell: lehetőleg a legritkábban használjunk feldolgozott, mirelit ételt, és 
igyekezzünk megoldani házilag, amit lehet. Pl. a házikészítésű tejberizs vagy joghurt százszor 
inkább belefér az étrendünkbe, mint a bolti! Használj kevesebb gyógyszert, és szintetikus 
„vitamint”. Heti 1x megteheted, hogy „átpucolod” a szervezeted mondjuk egy léböjt-nappal, 
vagy 1 teáskanál mustármagot vízzel lenyelve. A belekben lerakódott emésztetlen 
tápanyagok, adalékanyagok és gyógyszermaradványok ugyanis nemcsak a súlyodban 
látszanak meg (akár 3-8 kilót is nyomhatnak állítólag!), hanem mivel folyamatosan szívódnak 
fel a belek falán, így a bőrünkön, közérzetünkön, alakunkon, sőt, a bőrünk illatán is… 

5. A szénhidrát mennyisége és minősége 

Elérkeztünk az alakformálás legkritikusabb pontjához. A fogyás alapszabálya, hogy a bevitt 
kalória (étel) nem lehet több, mint az elégetett kalória mennyiség. Nézd a lenti mérlegeket: 
az 1. képen a bevitt és elégetett energia egyensúlyban van, így a súly stagnál. A 2. képen az 
elégetett energia a több – ekkor veszítünk a zsírból. Ha pedig – ahogy a 3. képen – a bevitt 
kalória mennyiség van túlsúlyban, akkor bizony hízunk. (Van, akinél egyébként ez is cél lehet: 
ha izmosodni vagy „kerekedni” és nőni szeretnél, akkor számodra ez a mérleg a megoldás!) 
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Mivel az energiánk nagy részét a szénhidrátok jelentik, így a fogyás akkor fog csak beindulni, 
ha ezeken csökkentünk. Ezt 2 módon tehetjük meg: változtatunk a 

• szénhidrátok minőségén: egyszerűen cseréld le a használt szénhidrátokat 
egészségesebb verzióra: pl. a cukrot természetes édesítőszerre (vagy iktasd ki), a 
finom pékárut rozsos-magvas verzióra, az édességet gyümölcsre vagy fahéjas házi 
vízben főtt zabpehelyre. Erről hamarosan bővebben olvashatsz az „Ajánlott – nem 
ajánlott táplálékok” táblázatában, néhány oldal múlva! 
 

• szénhidrátok mennyiségén: muszáj visszafognod a mennyiséget is! Ne essünk abba a 
hibába, hogy mostantól a rozsos-magvas kenyérből eszünk 6-8 szeletet estére! Egy 
átlagos magasságú nő napi 100-160 gr szénhidrátot kell bevigyen a nap folyamán (ez 
ingadozhat is), pl. a következő felosztásban: 

Reggeli: 20 gr – pl: 2 tojásból rántotta, 1 szelet teljes kiőrlésű kenyér, paradicsom 

Tízórai: 10 gr – pl. 1 narancs, 1 alma 

Ebéd: 60 gr – pl. grillezett csirkemell, salátával és 1 fél zacskónyi barnarizzsel 

Uzsonna: 20 gr – pl. 1 nagy adag fehérje turmix 

Vacsora: 20 gr – pl. egy vizes tonhal konzerv, 2 kicsi magvas kiflivel, zöldséggel 

 

6. A fehérje bevitel szabálya 

Az alakformálás másik kulcsa a megfelelő fehérje bevitel: ha az izomzat megfelelő mennyiségű 
proteint kap, akkor a diéta során sem esik össze, így az alakunk feszesebb, formásabb lesz! Ha 
pedig sportolunk is, a megemelkedett fehérje-bevitel elengedhetetlen. Ráadásul ne feledd: 
minél nagyobb az izomzatunk, annál több zsírt égetünk a nap és a sportolás folyamán! Ha 
tehát fehérjével építjük, vagy legalábbis megtartjuk az izomtömegünket, a zsírvesztés is 
gyorsul, és a későbbi jojó-effektus (=visszahízás) is megelőzhető! A fehérjét húsból, halból, 
tojásból visszük be első sorban (70%) és kiegészíthetjük fehérje turmixokkal (30%). Ezekről 
bővebben a táplálék kiegészítésnél olvashatsz majd. 

7. A zsírok és olajok szabálya 

A zsírokat és olajokat már senki sem szeretné teljesen kiiktatni az étrendjéből: tudjuk, hogy 
elsősorban nem ezek, hanem a szénhidrátok felelősek az elhízásért. Sőt, nagyon is 
szükségesek egy csomó folyamathoz a szervezetben, gondoljunk csak a zsírban oldódó 
vitaminokra! Azonban nem mindegy, hogy milyen zsiradékokat használunk. A dietetikusok 
álláspontja szerint, a főzéshez-sütéshez használjunk kókuszolajat, hidegen pedig (pl. 
salátákhoz vagy a pirítóst vékonyan megkenni) olívaolajat. Ezzel kapcsolatban is nézd át a már 
említett táblázatot! 
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8. A tejtermékek és a fűszerek szabálya 

A 8. lépés, hogy a tejtermékeket és a fűszereket szelektáljuk a konyhában, megint csak az 
„Ajánlott & nem ajánlott táplálékok” táblázata szerint. Ha laktózérzékeny vagy, konzultálj a 
dietetikusoddal vagy orvosoddal, hogy milyen készítményeket fogyaszthatsz egyáltalán! 
Fehérje készítményekből is van külön laktózérzékenyek számára, így a sportos táplálkozásról 
sem kell lemondanod! (Erről bővebben a 12-es pontban olvashatsz majd.) 

9. A rost-szabály 

Köztudott, hogy a diéta során javasolt a magas rosttartalmú ételek bevitele, sőt, létezik egy 
csomó rost-tabletta, és a diétás fehérjéket is rostokkal dúsítják. Tudod miért? Egyrészt a 
telítettség érzet miatt: a rostoknak köszönhetően tovább érezzük magunkat jóllakottnak, így 
értelemszerűen ritkábban kívánunk enni – ami a kevesebb kalóriabevitel alapja! Másrészt 
pedig a rostokban gazdag ételeket tovább kell rágni, így az agyunknak elég ideje marad, hogy 
„vegye” és értelmezze a jelet: „Elég volt, már nem vagyok éhes!” Ugyanis sokszor az okozza a 
túlevést, hogy a nagy habzsolásban észre sem vesszük, mikor értük el a jóllakottság-pontot. A 
rostok ráadásul gyorsítják az anyagcserét is. 

10. A napi elosztás szabálya 

A diéta során nem mindegy, hogy a napi kalória mennyiség a nap folyamán hogyan oszlik el. 
Elsősorban a szénhidrátra hívnám fel a figyelmet: ha a szénhidrát bevitelünk nagyokat ingázik 
(pl. délelőtt szinte semmit eszünk, de este egy hatalmasat vacsorázunk), akkor a diétánk 
szinte biztosan kudarcra van ítélve! Ez a szabály sokkal egyszerűbb, mint amilyennek tűnik 
elsőre: valójában annyi a lényeg, hogy napi 3-5 étkezést iktassunk be, és a szénhidrátot az 5-
ös pontban látottak alapján osszuk el reggeltől estig! A Mintaétrend c. részben még láthatsz 
variációkat erre a helyes napi elosztásra! 

11. A kényelem-elkerülés szabálya 

A táplálkozás és ételkészítés az a tevékenység, amivel naponta, illetve napi többször 
„találkozunk”. Minél több ember táplálkozásáért vagyunk felelősek (pl. édesanyaként), annál 
nehezebb és összetettebb ez a feladat, és persze annál több időt igényel. Ez a mai pörgős 
világban, a számtalan egyéb feladat mellett sokszor annyira terhes, hogy képtelenek vagyunk 
ellenállni az egyszerű megoldásoknak: a mirelit ételnek, a pizza rendelésnek, a 
gyorséttermeknek. Szerintem néha belefér egy hétköznapi ember életébe és alakformálásába 
a fenti három „kényelmes megoldás”, de napi szinten NEM! Vizsgáld felül, hogy mennyire 
vagy hajlamos ezeket választani és milyen sűrűn! Majd kezdj el barátkozni az ételkészítés 
időigényesebb(nek tűnő), de egészségesebb módszereivel. Például: 

• más konyhatechnikák alkalmazása (Pl. olajban sütés helyett sütőben sütés) 

• dobozolás (Pl. főzz heti 1-2x és adagold dobozokba az ételt!) 

• tervezés (Legalább nagyjából tudd, hogyan néz ki majd a következő pár napi 
étkezésed, és lista szerint előre vásárolj a táblázatunk szerint – SOSEM éhesen!) 
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12. A táplálék kiegészítés szabálya 

A fitness versenyzők és sportolók szerint kulcsfontosságú a megfelelő étrend kiegészítők 

alkalmazása! A hétköznapi ember számára ez éppolyan fontos, mert ha nem is tartunk 

naponta sokórás edzéseket, a munkahelyen, családban és egyéb feladatokban nekünk is 

teljesítenünk kell – ami nehezen megy, ha a szervezetünk éhezik! 

Már több helyen írtam a tápanyaghiányról vagy más néven hiányállapotról, mely a 21. század 

emberek nagy-nagy problémája – anélkül, hogy tudatában lennénk. Én azt állítom, hogy a sok 

testi-lelki betegség, stressz és fáradékonyság hátterében is a tápanyaghiány áll, ami ellen 

mindenképp tennünk kell. A tápanyag hiány oka, hogy az élelmeink már nem tartalmazzák azt 

a mennyiségű tápanyagot (vitaminokat, ásványi anyagokat), amit mondjuk 100 éve – a földek 

kizsigerelve, a csomagolt paradicsom kis túlzással szinte futószalagon gyártva: természetesen 

ez már nem ugyanaz az érték, amit régen a nagymamáink magukhoz vettek. Ráadásul a mi 

táplálékaink rengeteg adalékanyagot tartalmaznak, amivel a szervezetünk nem tud mit 

kezdeni. Erről egyébként rengeteg tanulmány szól, ha rákeresel Márai Géza nevére, akkor 

konkrét összehasonlító táblázatokat találsz az élelmiszereink tápanyag tartalmáról szóló 

kutatásaiból.  

Mit tehetünk hát? Adjuk meg a szervezetünknek, amire szüksége van, ahogy az autónknak is 

megadjuk a lehető legjobb üzemanyagot, hogy működhessen! Az alakformálásnál, 

gyógyulásnál, egy általános egészségi állapot elérésénél is első teendőnk tehát a vitaminok és 

ásványi anyagok pótlása; majd a fehérje pótlás és aminosavak bevitele; illetve felpörgethetjük 

a zsírégetésünket különböző kiegészítőkkel. Lássuk részletesen: 

1. Vitaminok és ásványi anyagok bevitele – az első lépés! 

Nyilvánvaló, hogy ezeket pluszban kell bevinnünk a szervezetbe, hiszen hiányuk egyesével is 

mindenféle problémához vezet! Lehetőleg azonban nem egyesével, gyárban gyártott C- meg 

D-vitaminokkal kezdjük meg a pótlást, hanem természetes úton és komplexen: az összes 

létező és a testünk számára fontos tápanyagot együtt juttassuk be a testünkbe. Ezek ugyanis 

együtt, egymásra is hatnak, és a folyamat így lesz teljes. Én magam a tápanyaghiány-pótlásra 

a mikroalgákat tartom a lehető legalkalmasabbnak. A jó forma és fitt közérzet elérhetetlen 

enélkül a lépés nélkül! 

Ajánlott táplálék kiegészítő: Imunex algakomplex (www.hamoriblanka.hu/webaruhaz)  

  

http://www.hamoriblanka.hu/webaruhaz
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2. Fehérjék – a feszes, izmos alakért! 

Ahogy korábban már írtam a fehérje bevitel szabályánál: a fitt, tónusos alakhoz 

elengedhetetlen az izomzat megtartása, sőt, fejlesztése. Itt fontos letisztázni, hogy a súlyzós 

edzés fehérje bevitel együtt sem képes „túl izmos” testet kialakítani, ahogy attól sok nő fél. 

Sőt, az izom fejlesztés igencsak nehéz és hosszú folyamat – sokkal lassabb, mint a zsírégetés – 

hosszú hónapokra van szükség, hogy az izomzatunk keresztmetszete 1-2 centit nőjön! A 

fogyáshoz azonban kellenek az izmok: minél nagyobb izomtömeggel rendelkezünk, annál több 

kalóriát égetünk a nap folyamán és az edzés alatt. Ezért is fontos, hogy a diéta alatt NE 

veszítsünk izmot, különben a diéta befejeztekor a visszahízás garantált… Úgyhogy: ha zsírból 

szeretnénk veszíteni, egyúttal az izomtömegünket is próbáljuk megtartani, növelni, ezt pedig 

elsősorban fehérjével tehetjük meg! Nagyon leegyszerűsítve ezeket a fehérje-típusokat 

választhatod a diétádhoz: 

1. A fogyáshoz, diétához vagy az éhség-rohamokkal leküzdéséhez: a lassú felszívódású 
fehérjével, kazeinnel pótold min. 1 napi étkezésed (főként az elalvás előtti utolsó 
étkezést), illetve nasi helyett is ezt használd. Ezt ajánlom akkor is, ha lassú az 
anyagcseréd és gyorsítanál rajta – ilyen például a BYAS Transformation Shake 

2. Edzés után gyors felszívódású fehérjére van szükséged: sportolás után mindenképp 
fogyaszd a tejsavó fehérjét, mert ez az, ami megadja az izmoknak gyorsan azt, amire 
ilyenkor szükségük van! Nem okoz telítettséget, így étkezéspótlásra nem alkalmas.  -
ilyen például a 100 Whey Protein  

3. ha rendszeresen edzel és pénztárcád engedi, akkor mindkét típust fogyaszd, vagy 
válaszd a kevert fehérjéket – ilyen például a Creamy Coctail  

4. ha laktózérzékeny vagy: akkor sem kell megijedned, hiszen a legtöbb gyártó már Rád 
is gondolt, és léteznek szójából készült fehérje készítmények – ilyen például a Soy 
Protein Isolate 

Termékeket lásd: www.hamoriblanka.hu/webaruhaz  

3. Zsírégetés kívülről és belülről – pörgesd fel a fogyásod! 

A zsírégető folyamatok nem működnek a rendbetett étkezés és edzés nélkül! Nem válthatjuk 

ki őket bogyókkal és kezelésekkel! Azonban felpörgethetjük őket, belülről és kívülről is. A 

zsírégető étrend kiegészítők lényege általában, hogy a termogenezis folyamatát (vagyis hogy 

a szervezet zsírból hőt termel) felgyorsítják. Ilyen termék például: az L-Carnitine + Green Tea 

vagy a Fat Killer. A külső támogatást olyan zsírégető kezelés adhatja, mely helyi hőt termel 

például rádiófrekvenciás hullámok által, így a zsírsejtek szerkezete megváltozik, a lokális 

fogyás lehetővé válik, sőt a bőrre is hatással van a hő: a kollagén rostok új életre kapnak, a 

kezelt felület feszesebbé válik. Ezeket a kezeléseket abszolút kiegészítésként ajánlanám, afféle 

„utolsó simításként” ha akívánt testsúly, forma már megvan. Ilyen testkezelő például az 

általam próbált és ajánlott készülék és gél: BYAS Body Lifter.  

http://www.holisztikusfitnesz.hu/byas-shake
http://www.holisztikusfitnesz.hu/byas-shake
http://www.holisztikusfitnesz.hu/trec-nutrition-100-whey/
http://www.holisztikusfitnesz.hu/whey-creamy-cocktail-750-g/
http://www.holisztikusfitnesz.hu/soy-protein-isolate-650-g/
http://www.holisztikusfitnesz.hu/soy-protein-isolate-650-g/
http://www.hamoriblanka.hu/webaruhaz
http://www.holisztikusfitnesz.hu/l-carnitine-green-tea/
http://www.holisztikusfitnesz.hu/fat-killer-500-ml/
http://www.holisztikusfitnesz.hu/byas-testkezelo-rendszer/
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AJÁNLOTT GABONAFÉLÉK ÉS PÉKÁRUK NEM AJÁNLOTT GABONAFÉLÉK ÉS PÉKÁRUK 

• teljeskiőrlésű búzaliszt, tönkölybúza liszt, zabliszt, 
rozsliszt, hajdinaliszt stb. 

• Teljes kiőrlésű, rostban gazdag termékek 
• Minél kevesebb hozzáadott cukrot tartalmazó 

pékáruk 
• Tönkölybúza kenyér, Bakonyi barna kenyér, Graham 

kenyér 
• Rozs cipó (minimum 40%-os rozs tartalom), Korpás 

zsemle, kifli stb. 
• Teljekiőrlésű lisztből készült „barna” tészták, 

tönkölybúza tészta, durum tészta 
• Búzakorpa, zabkorpa 
• Natúr hozzáadott cukrot nem tartalmazó müzli 

keverék 
• natúr pelyhek: tönkölybúza pehely, rozspehely, 

zabpehely, hajdinapehely 
• Barna rizs, barna basmati rizs, hajdina, köles 

Nem ajánlott:   

• Egyéb dúsított áruk: sajtos, baconos, kolbászos, 
pizzás péksütemények, croissant-ok stb. 

• Édes, cukros péksütemények, látvány pékségben 
készült gyors pékáruk: csokis croassaint, túrós 
táska, kakaós csiga stb. 

• „fehér termékek”: fehér liszt, kenyér, tészta, rizs 
stb. 

• cukrozott gabonapelyhek, müzlik 
 

AJÁNLOTT TEJTERMÉKEK NEM AJÁNLOTT TEJTERMÉKEK 

• Csökkentett zsírtartalmú tejtermékek 
• 1,5%os tej, félzsíros vagy zsírszegény túró, 0%-os 

joghurt, kefir stb. 
• Zsírszegény sajt: Óvári, Köményes, Tenkes, Light 

Mozzarela, Light Trappista  
• Házi gyümölcsjoghurt (natúr joghurtba friss vagy 

fagyasztott gyümölcsök), túrókrém 

• Zsíros tejtermékek, sajtok: 
2,8%-os tej, házi tej, 20 %-os tejföl, 25 g/100 g 
zsírtartalom feletti sajtok 

• Édes tejtermékek, túrókészítmények, túrókrémek 
cukrozott gyümölcs joghurtok, tejdesszertek, 
pudingok, pl. Túró Rudi, tejszelet, puding, stb.. 

• Tejszín 

AJÁNLOTT HÚSKÉSZÍTMÉNYEK NEM AJÁNLOTT HÚSKÉSZÍTMÉNYEK 

• Sovány húsok: szárnyasok: csirke, pulyka (mell), 
zsírszegényebb húsrészek pl. sertéscomb. A látható 
zsiradékot távolítsuk el pl. a szárnyasok bőrét! 

• Sovány jó minőségű felvágottak, sonkák  
• Tengeri halak 

• Zsíros húsok (karaj, tarja) 
• szalonna félék, kolbászok, disznósajt,  
• szalámi félék, májkrémek, párizsik (nemcsak a 

zsírtartalom, hanem a hozzáadott egyéb 
mesterséges adalék anyagok miatt sem) 
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AJÁNLOTT ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜM. NEM AJÁNLOTT ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜM. 

• A zöldségek, gyümölcsök az energiaszegény étrend 
fő összetevői 

• Nyersen salátának, gyümölcssalátának, párolva 
köretként, rakott ételekbe, angolos, lengyeles 
főzelékek ajánlottak 

 

• Hozzáadott cukrot tartalmazó készítmények, 
lekvár, dzsem, szörp 

• Kisebb mennyiségben ajánlott: Magas 
szénhidráttartalmú gyümölcsök pl. banán, szőlő, 
aszalt gyümölcsök 

 

AJÁNLOTT ZSÍROK-OLAJOK NEM AJÁNLOTT ZSÍROK OLAJOK 

• Adagonként 2-5g zsiradék (kávés kanálnyi) 
• Növényi zsiradékok: olíva- repce-napraforgóolaj, 

tökmagolaj, lenmagolaj stb. (főként salátákhoz 
hevítés nélkül felhasználva) 

• Kókusz zsír (ételkészítéshez) 
 

• Állati eredetű zsiradékok, disznózsír, szalonna 
• Tejszínes ételek 
• zsíros ételek, chipsek 
• (margarinok) 

 

AJÁNLOTT FOLYADÉKOK NEM AJÁNLOTT FOLYADÉKOK 

Energiát nem tartalmazó italok: 

• víz, ásványvíz 
• cukormentes italok 
• gyümölcstea tea (koffeinmentes) 
• Hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcslevek 

max. 2 dl/ nap 
 

Nem ajánlott  

• Cukros üdítőitalok, light üdítők, Cola 
• Szörpök 
• Alkoholos italok 
• Koffeines italok, energia italok  

 

AJÁNLOTT FŰSZEREK NEM AJÁNLOTT FŰSZEREK 

• Tengeri só, Himalája só 
• Só-mentes natúr zöldségkeverékek pl. Vegamix, 

Natúr zöldségpor 
• Friss vagy szárított fűszernövények 
• Fűszerkeverékek egyéb adalékanyag hozzáadása 

nélkül 

• Konyhasó 
• Vegeta 
• Na-glutamátot tartalmazó pác sók, 

fűszerkeverékek 
• csípős fűszerek 
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3 NAPOS MINTAÉTREND 

100-160 gr szénhidrát / nap 

 

1. minta 
Reggeli: 3 szelet puffasztott rizs, 3 szelet csirkemell sonka, paprika 
Tízórai: 1 narancs, 3 db Korpovit keksz 
Ebéd: 1 tányér könnyű zöldségleves, 1 szelet (15-20 dkg) natúr vagy grillezett pulyka-, vagy 
csirkemellfilé, fél zacskó főtt barna rizs, 25-30 dkg párolt zöldkörettel 
Uzsonna: vegyes zöldségmix 
Vacsora: kompótos tálnyi natúr saláta (jégsaláta, hagymakarika, répacsíkok, káposztacsíkok) 
4-6 főtt tojásfehérjével, 4 szelet puffasztott rizs szelet 
 
 

2. minta 
Reggeli: 2 szelet rozskenyér, 2 főtt tojás, 1 paradicsom 
Tízórai: 1 műzliszelet 
Ebéd: 1 közepes tányér főzelék (pl tök, kelkáposzta, spenót), habarással készítve,2 db szója 
fasírttal 
Uzsonna: 1 alma és 1 sárgarépa lereszelve, édesítőszerrel 
Vacsora: 25-30 dkg párolt zöldköret fűszeres joghurttal leöntve (fűszerezés: fokhagyma, 
petrezselyem, zöldfűszerek), 2 vékony szelet barna kenyér pirítósnak elkészítve 

 
 

3. minta 
Reggeli: 1 rozsos kifli, 2 tükörtojás 
Tízórai: Kompótos tálnyi gyümölcssaláta (alma, körte, narancs, idénygyümölcsök), 3 db 
Korpovit keksz 
Ebéd: Citrompácos csirke  

A 15-20 dkg csirkehúst hosszában bevagdossuk, kicsavart citrom levébe áztatjuk, 
hogy ellepje. 1 óráig pácoljuk, majd olajjal bekenjük, sózzuk, borsozzuk, grillezzük, 10 
dkg főtt rizzsel fogyasztjuk. 

Uzsonna: vegyes salátamix balzsamecetes öntettel 
Vacsora: 4 szelet puffasztott rizs, 3 szelet pulykamell sonka, uborka 
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II. Mozgás beiktatása 
 

A rendszeres mozgás egyrészt a jó közérzet kialakításában is segít, hiszen 
boldogsághormonokat termelünk, megéljük a flow-t, társas kapcsolatokat alakíthatunk ki 
vagy épp magányba vonulhatunk általa, és persze stressz levezetésként is funkcionál.  

Másrészt viszont kijelenthetjük, hogy az alakformálásban is elengedhetetlen. Egyrészt általa 
több energiát használhatunk fel, mely az energia egyensúlyban nagyon lényeges (Emlékszel 
a képre a Táplálkozás résznél?!) Másrészt az erősítéssel az izomzatunk fejlődik, ami a szép 
feszes, kerekded formákat és a valóban ÚJ alakot adja! Ha csak fogysz, de az izomzattal nem 
törődsz, akkor hiába leszel vékonyabb, nem leszel formásabb, feszesebb és a visszahízással is 
számolnod kell, hisz ne feledd: az izomzatnak óriási szerepe van abban, hogy mennyi zsírt 
vagy képes elégetni! Minél nagyobb izomzattal rendelkezel, annál jobb a „zsírégető 
képességed”! 

 

A mozgás alapszabályai 

 

Heti 3x1 óra dinamikus mozgás már elég lehet, hogy sikerre vidd a programod. Azt javaslom, 
ha kezdő vagy, eleinte heti 3 x félóra mozgással indíts, ami váltakozva lehet többféle 
mozgástípus is. Ha már sportoltál korábban, akkor természetesen ne csökkents az adagon, 
csak az alábbi lista segítségével „szedd rendszerbe” a sportolási szokásaid! Nézzük, hogyan 
lehet eredményes az alakformálásod a mozgással: 

 

RENDSZERESSÉG: heti 3-5 alkalom mozgásra mindenképpen szakíts időt, az edzésnapok 
közt 1 nap pihenő maradjon.  

SZERESD: A rendszerességet azzal tudod magadnak garantálni hosszútávon, hogy olyan 
sportot választasz, amit kedvvel csinálsz, lelkesen, amivel kifejezheted önmagad, 
megélheted a flowt. Ellenkező esetben utálni fogod az edzést és hamar feladod! Találd 
meg azokat a sportokat, amik feltöltenek és nemcsak megizzasztanak! (Erről a III. 
fejezetben még írok!) 

MEGFELELŐ TERHELÉS: a mozgás legyen valóban dinamikus, vagyis az izzadással, magas 
pulzussal, kellemes elfáradással járó 1 órás intenzív mozgás számít edzésnek. Minden 
porcikád legyen megmozgatva, és ne legyen se túl kevés, se túl sok a terhelés! 

SOK KICSI SOKRA MEGY: a nap folyamán is törekedhetsz a hétköznapi teendőkben a kicsit 

fittebb verzióra: válassz az autó helyett biciklit, a mozgólépcső helyett lépcsőt!       
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KARDIO vs. ERŐSÍTÉS: váltogasd a kardió jellegű edzéseket (pl. futás, úszás, biciklizés…) 
az erősítő jellegű edzésekkel (súlyzós edzés, TRX…). Az előbbi az állóképesség 
fejlesztésben és zsírégetésben segít, az utóbbi az izomtónus fokozásában, vagyis a 
„formálódásban”. Mindkét típusra kapsz példát a következő oldalon! Az is megoldás, hogy 
heti 3 erősítés után iktatod be a 20-30 perces kardió programot. 

CROSS: a cross vagyis kereszt-edzések lényege, hogy nem választja ketté a kardió és 
erősítő elemeket, sőt aerob és anaerob zónában is dolgoztat. (A cross fit ma már külön 
irányzat, de régen is létezett, mint módszer!) Én a programban az egyszerűség és alapozás 
kedvéért külön vettem az erősítő és kardió edzéseket, de ha ezeket kombinálod vagy 
csoportos órán veszel részt, természetesen szintén jó megoldás! 

PIHENÉS: min. heti 1 teljes pihenőnapot tarts, ami persze nem egész napos fekvést jelent, 
de ezen a napon nincs szükség edzésterhelésre. Egyébként napi szinten is igyekezz tartani 
a 6-7 óra alvást: a fejlődés és fogyás nagyon lényeges összetevője a regenerálódás! 

TÖBBFÉLE MOZGÁS: próbálj ki többfélét, futást, aerobikot, falmászást, úszást, táncokat 
és a konditermet – minél több féle inger ér, annál jobban fejlődsz!  

 

Feladat: 

Gondold át, hogy a következő héten, hogyan alakul a napirended, a munkád, hova, milyen 
edzésformákat tudsz beiktatni! 

H K Sz Cs P Sz V 

       

 

Gondold át, milyen mozgásformákat próbálnál ki vagy iktatnál még be a következő 4 hétben! 
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1 példa kezdő edzéstervre – kardió változat: 

 

Ma már tudjuk, hogy önmagában a kardiózás nem a legideálisabb mozgás, akkor sem ha csak 
fogyni szeretnénk. A lassú, végeláthatatlan kardió edzésekre tehát nincs szükséged többé – 
legyen pörgős, dinamikus, izzasztó a kardiód! Mint írtam, végezheted külön edzésként vagy az 
erősítés végére beiktatva – ezt Te látod át, hogy milyen edzésmennyiség és -idő fér bele a napi 
rutinodba. Íme 2 edzésterv minta kardió verzióra: 

 

I. Intervall futó edzés szabadban vagy futópadon, kb. 40 perc 

Bemelegítés: 3 perc lassú kocogás + térd-csípő-váll körzések és hajlítások, nyújtás 

1. Nehéz szakasz: 3 perc közepes tempójú futás, egyenletes légzéssel, pulzus 60-70% 
2. Könnyű szakasz: 2 perc gyaloglás, egyenletes légzéssel, pulzus 50-60% 
3. A nehéz és könnyű szakaszokat (5 perces blokkok) ismételd meg még 4x! 
4. Levezetés: lassú kocogás vagy gyaloglás: 4 perc 
5. Lazítás és nyújtás 

 

TIPP: ha túl könnyűnek érzed ezt a terhelést, emelj a nehezebb szakaszok idején fokozatosan, 
vagy válassz nagyobb dinamikát az egyes szakaszoknál, pl. a gyaloglás helyett kocogj! Ha túl 
nehéznek érzed, akkor viszont csökkents nyugodtan a terhelésen eleinte, pl. a gyaloglás lehet 
3-4 perc vagy az emelkedőn gyaloglás lehet lassabb, kényelmesebb. 

 

A NYÚJTÁSRÓL: 

Az edzés elején és végén iktass be némi nyújtást! Nyújtsd meg szépen sorban a következő 
izomcsoportokat: 

• vádli 

• comb elülső és hátsó része 

• farizmok és csípőizmok 

• hátizmok és hasizmok 

• váll 

• bicepsz és tricepsz 

• csuklyás izom és nyak izmai 

• mellizom 
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2 példa kezdő edzéstervre – erősítő változat: 
 

I. Otthoni edzésterv, 2-3 kilós kézisúllyal vagy vizespalackkal 
 

1. Bemelegítés (szökkenések, körzések, hajlítások, nyújtás) 
2. Fekvőtámasz: 3x15 
3. Vállból nyomás kézi súllyal: 3x15-20 
4. Állighúzás kézi súllyal: 3x8 pár 
5. Bicepsz kézi súllyal és tricepsz tolódzkodás 2 székkel vagy ágy szélén: 15 és 12 x3 
6. Guggolás súllyal: 3x20 
7. Kitörés előre: 3x12 pár 
8. Vádli egy lábon: 3x20 lábanként 
9. Hasprés: 3x20 
10. Fordított hasprés: 3x15 
11. Planking: 3x30 mp 
12. Felhomorítás talajon vagy nagy labdán: 3x12-15 
13. Lazítás és nyújtás 

 

II. Edzőtermi edzés gépekkel és súlyokkal 
 

1. Lábtológép 3x15 
2. Farizom gép: 3x12 pár 
3. Combfeszítő és combhajlító gépek váltva: 12-12 x3 
4. Vádligép: 3x15 
5. Fekvőtámasz: 3x15 
6. Lehúzás hátgépen: 3x15 
7. Vállbólnyomás rúddal vagy gépen: 3x12-15 
8. Előreemelés tárcsával: 3x12 
9. Bicepsz hajlítás alsócsigán és tricepsz letolás felsőcsigán: 12-12 x3 
10. Hasprés: 3x20 
11. Fordított hasprés: 3x15 
12. Ferde hasprés: 3x12 pár 
13. Felhomorítás gépen: 3x10-12 

 

 

TIPP: mindig akkor emelj a terhelésen, ha már az utolsó sorozat utolsó ismétlését is 
könnyedén végrehajtod! Eleinte a sorozatszámon emelj: a 3 sorozat helyett kezdj 4-et 
csinálni! Ha már ez is kevésnek bizonyul, akkor emelj a súlyokon vagy válaszd a gyakorlat 
nehezített formáját! 
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Személyre szabott edzéstervem: 
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III. Lelki és gondolati tényezők 
 

Most sorra vettük a helyes étkezési és alapvető sportolási „szabályokat”, de a tapasztalatom 

az, hogy ezeket a legtöbben – nagyjából legalábbis – már ismerik és időről időre alkalmazni is 

próbálják. Akkor miért vall kudarcot annyi ember a diétával?! A megoldás általában nem az 

alapszabályok újraismétlése (persze nem baj, hogy letisztáztuk, mik a legfontosabb tényezők), 

hanem hogy gondolati szinten és a lélek bugyraiban is rendet kell tennünk. Én az alábbi 3 

gondolatmenettel segítenék Neked ebben a folyamatban – mint ex-evészavaros és ex-

testképzavaros azt állítom, ha Téged érint az önmagaddal való elégedetlenség, a szégyen, az 

érzelmi evészet problémája (vagy ezek együtt), akkor ez a fejezet számodra nagyon sok új és 

fontos gondolatot indíthat el! 

Ha az eddigiek (étkezés és sportolás alapszabályai) sok újdonságot tartalmaztak a számodra, 

és a táplálkozás számodra örömteli, egyszerű hétköznapi tevékenység, és alapvetően 

elégedett vagy az alakoddal, akkor Neked az I. és II. fejezeten legyen a hangsúly. 

Az alábbi 3 gondolatmenet abszolút összefügg, kérlek, hogy nyugalmas percekben elmélkedj 

el rajta, akár jegyzetelj, és próbáld a mindennapokban ezekből az új aspektusokból szemlélni 

a tükörképed, a táplálkozásod és a kedvenc sportodat!  

 

Tükörkép: egyéni forma és önelfogadás 

Kicsit talán paradox egy alakformáló program-füzetben leírni, de tényleg úgy gondolom: az 

alakod semmit sem számít. Az alak csak a külső kivetülése annak, ami benned van: ha egészség 

van belül, vagyis a szerveid jól működnek, a tested nem szenved a tápanyaghiánytól, erős és 

szívós vagy, eleget pihensz és sorolhatnám (vagyis a korábban leírtak megvalósulnak), akkor 

az alakod is szép lesz. Az életmódváltást legtöbbször az alakunk miatt kezdjük meg, de csak 

akkor járunk sikerrel, ha ráébredünk, hogy a formálódás csak egy kellemes mellékhatása a 

testi-lelki rendrakásnak. 

Tévedés azt hinni, hogy a fitneszmodellek teste a „TOP” forma, amit mindenkinek el kell érnie. 

Mindenkinek saját topformája van: kinek a 20%-os testzsír a legoptimálisabb, kinek a 26%-os. 

Valaki szikár és izmos testalkatot örökölt, más meg többet raktároz. Nekem a felsőtestem 

hosszabb a lábamhoz képest, neked talán épp fordítva.       Az egyik popsira-combra raktároz 

inkább, a másik pocakra. A Te feladatod a saját tested egy egészséges, fitt állapotba hozni – 

nem másokkal összehasonlítgatva, nem egy sablon-alakban gondolkodva. Az állapotfelmérő 

táblázatot is úgy ítélhetjük majd sikeresnek, ha: 1. magadhoz képest fejlődtél és ha 2. az 

egészséges sávba sikerült hozni a kiugróan alacsony vagy magas értékeket (pl. a testzsír-

százalékot, vérnyomást, fittségi eredményeket.) 
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Az első lépés tehát, hogy elfogadjuk a testünk egyediségét, és abbahagyjuk az önostorozást! 

A folyamatos elégedetlenkedés önmagában akadályozza a formálódást, így mindenképpen 

dolgoznod kell azon, hogy ezt kiiktasd az életedből! 

Feladat: 

1. Nézz bele a tükörbe, és (talán évek óta először) vedd magad szemügyre figyelmesen, 

de most gyengéden – nem kritikusan. Szép lassan menj végig a tekinteteddel az egyes 

testrészeken (akár simítsd is végig egyenként őket), és gondolj szeretettel önmagadra. 

Akár mondd is ki hangosan dicséretet vagy hogy mit találsz szépnek az adott 

testrészedben! Én 18 évesen sírva kértem bocsánatot a testemtől, amiért évekig 

kínoztam magam és elégedetlenkedtem, miközben ő naponta szolgált engem. Te nem 

tartozol hálával a testednek? 

2. Barátkozz a gondolattal, hogy az alakformálási cél egyáltalán nem a minimális testsúly 

elérése, hanem egy formás, fitt külső és az energikus mindennapok! A blogomban és 

magamról is osztottam már meg ezzel kapcsolatos posztokat, motivációs képeket! (És 

habár nem tartom a legfontosabbnak a „mit-gondolnak-a-pasik”-kérdést, itt halkan 

jegyzem meg, hogy a férfiak mindenkor az életvidám, erős, önmagukkal elégedett 

nőkre buktak       ) 

Jegyzetek: 
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Evés és érzelmek 
Egy bonyolult, mégis nagyon egyszerű téma: a táplálkozás számodra egy örömteli, hétköznapi 

dolog, vagy kapcsolódik hozzá valami plusz érzelem? Az evészavarosok diétája azért van 

kudarcra ítélve, mert az érzelmi reakciók és rögzült programok felülírják a tudást, az ismert 

alapszabályokat. Ezek sokszor nagyon régen hordozott programok: ha például egy kisbaba 

sírására a rendszeres válasz egyből egy cumisüvegnyi édes tej (akkor is ha épp nem éhség miatt 

sírt, hanem mert mondjuk magányos), akkor felnőttként is hajlamos lesz édesség után nyúlni 

az illető, ha stressz éri.  

Mégsem javaslom feltétlenül, hogy most kezdd el elemezni, kutatni az érzelmi evéseid 

hátterét, elég ha felismered őket a mindennapokban! Dr. Lukács Liza klinikai szakpszichológus, 

aki evés zavarosokra specializálódott, azt állítja, hogy különféle érzelmi hiányokra 

(„pszichológiai éhség”) szoktunk evéssel reagálni – elég, ha felismered, hogy mikor nem vagy 

igazán éhes, mikor reagálsz evéssel valami más megoldás helyett!  

Ha már felismerjük ezeket a visszatérő szituációkat, akkor elgondolkodhatunk, hogyan 

léphetünk előre az ügyben: például milyen más megoldási technikákat alkalmazhatunk az 

evészet helyett? 

Ne feledd, hogy ha túl szerteágazónak vagy bonyolultnak érzed a problémakört, és nem tudsz 

egyedül megküzdeni vele, akkor a külső segítség jó jöhet! Az általam ajánlott szakemberek 

segíthetnek Neked, hogy elindíts egy komolyabb belső munkát! 

 

Feladat: 

1. Gondold át, hogy vannak olyan napszakok (például tipikusan az este) vagy olyan 

szituációk, mikor az étkezésed megnyugvásként szolgál? Milyen más tevékenységgel 

tudnád megteremteni azt a kis „nyugalom-szigetet”, amit eddig a tálcányi étellel 

oldottál meg? 

2. Van-e olyan, hogy sivárnak, szürkének érzed az életed vagy a napod, és az étkezés 

valódi fénypontként jelenik meg? Önmagában nem baj, ha az ízek örömmel töltenek 

el! Ha viszont rendszeresen használod unalom-űzőként vagy inger-cunamiként a (nagy 

adag) evészetet, akkor van baj! Gondold át, hogy milyen ingerek hiányoznak az 

életedből, miért érzed jellegtelennek vagy céltalannak a napod? Elsősorban vedd 

észre, mikor lép fel ilyen szituáció, aztán gondolkodj, hogyan tudnál másként reagálni! 

3. Az intimitás, a fizikai és lelki érintések, és a (minőségi) szexualitás hiánya is sokszor 

vezet túlevéshez, így érdemes a párkapcsolati vonalon is elgondolkodni. Ha 

észrevetted, hogy ezeken a területeken van benned elégedetlenség, és ezzel 

kapcsolatos érzések és szituációk vezetnek az éhség nélküli evéshez, akkor ezen kell 

dolgoznod. 

4. A tágabb értelemben vett emberi kapcsolatokon is érdemes gondolkodni: például a 

kisgyerekes, nem dolgozó édesanyákra jellemző, hogy hosszú hónapokig, évekig nincs 
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részük minőségi beszélgetésben, nevetésben, programban. Nem kapnak külső 

elismerést, szó szerint fulladoznak a magányban. Egyre jobban bezárkóznak, az evés 

már-már külön programnak felel meg, amit várnak, ami élményt okoz. Vajon rád is 

jellemző hasonló? A bezárkózás helyett mi lehetne a megoldás erre a problémára? 

5. Az identitásunk megtörése az egyik legkomolyabb krízis, amit számtalan dolog 

előidézhet: munkahely elvesztése, anyává válás, szakítás… Ki vagy Te, elégedett vagy-

e azzal az élettel, amit élsz? A válasz sokaknál nem – és mily meglepő, ez az evés 

zavarosokra duplán igaz. A jövőkép hiánya, valamely szerepkör elvesztése, a 

rendezetlen napirend, a túl sokféle tennivaló, a céltalanság vagy értelmetlen munka 

mind egy közös probléma kör: a rendszer hiánya, a kilátástalanság mind érzelmi 

válságot okozhat. Ez nyilván egy komolyabb és összetettebb kérdéskör, ami sokféle 

választ tartogathat – de az biztos, hogy a megoldás nem az evés.  

Jegyzetek: 
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Sportolás és flow 
A füzet legegyszerűbb, legrövidebb és leglényegesebb része következik, mellyel kicsit 

visszakanyarodunk a mozgás témakörhöz – de most a lelkünkre gyakorolt hatását nézzük. A 

tézis 1 mondatban összefoglalható: TALÁLD MEG A SPORTOT, AMI ÖRÖMET OKOZ! 

Ha 16 évesen nem kezdek el futni és step-aerobikozni, amit hihetetlenül megszerettem, ma 

biztosan még mindig közel 90 kilósan üldögélnék valahol. Elárulom, hogy akkor úgy adtam le 

majdnem 20 kilót, hogy szinte semmit nem változtattam az étrendemen, szinte semmi tudatos 

edzésfelosztást nem alkalmaztam. Egyszerűen átéreztem a „fílinget”, amit az aerobik nyújtott. 

Azóta nagyon sok sikeres fogyás-sztoriban veszem észre, hogy a kulcs ez az érzelmi plusz! 

Úgyhogy, ha csak egyetlen mondatot jegyzel meg ebből a füzetből, akkor ez legyen az: Találd 

meg a sportot, ami elrepít a flow-ba, és csináld akár naponta! 

A flow állapotát valakinél egy magányos futás idézi elő, másnál egy csendes jógázás, megint 

másnál egy sokadmagunkkal végzett, nevetős-pörgős-forgós táncóra. De egyébként minél 

több sportot próbálsz ki, annál többféle módon juthatsz el ebbe a mindent-kizárós, pillanatba-

belemerülős állapotba, mely egyszerre tölt fel és lazít el, majd egy kellemes és elégedett érzést 

biztosít órákra, napokra – rendszeresen végezve pedig egy életre.  

Éld át minél többször! Ez az alakformálás és testi-lelki gyógyulás alapja! 

Feladat: 

1. Gyűjtsd össze, hogy milyen mozgásformákat próbáltál már ki és mi okozott örömet 

Neked! 

2. Haladóként gyűjtsd össze, mit NEM próbáltál még ki / mitől félsz, és határozd el, hogy 

idén átléped a határaidat! 

3. Jegyzetelj majd a naplódba az érzelmekről is! Azért ne feledd, hogy eleinte MINDEN 

sport nehéz, 4 hetet adj magadnak, míg belejössz! 

Jegyzetek: 
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Vágj bele! - Koncepciózusan hajtsd végre a programot! 
 

Ha átfutottad és átgondoltad a legfőbb tennivalókat, itt az ideje, hogy belevágj. A 
legfontosabb, hogy ezt a néhány táplálkozási és sportolási alapszabályt betartsd a következő 
4 hétben, a belső munkát pedig folyamatosan tartsd szem előtt: légy nyitott az újra, a jobbra, 
tudj elengedni dolgokat, módszereket, érzéseket, amik már nem szolgálnak! 

Figyelem! A szakemberek szerint legalább 6-8 hétnek kell eltelnie, hogy lásd és érezd a 
változást, és 12 hétnek, hogy az ismerősöknek is leessen: megújultál! Vagyis nagy szükséged 
lesz a türelemre, hisz az első hetekben csak belső fejlődés zajlik – de tudj erről, és nyugodj 
meg akkor is, ha nem érkeznek néhány napon belül a várva várt bókok! Jó módszer, ha nem 
méregeted magad naponta, csak 2-4 hetente!  

Ezért értelemszerűen a 4 hetes programot meg kell hosszabbítanod, ha 2-4 kilónál többet 
szeretnél leadni vagy látványosabb alakulásra vágysz! Azt is megteheted, hogy a 8 hetes 
programok közül választasz, melyek ennek a programnak a kiegészített változatai: 8 hetes 
Nagy Megújuló Program vagy Prémium Program, lásd a honlapon! 

 
*A vásárlástól számított 2 héten belül, személyesen, telefonon vagy skypon. 

 

És ha már a változásról van szó: azt se feledd, hogy a súlyod csak a jéghegy csúcsa: a valódi 
változást egy sima mérleg nem mutatja ki: az izomtömeg fejlődést, a testzsír-százalék 
csökkentést, az állóképességed fejlődését, a szíved erősödését, a koncentráció és 
koordináció javulását, a rugalmasságod növekedését és legfőképp a folyamatot, ahogy egyre 
jobban megismered és megszeret(het)ed a tested… 

Szóval mindennap emlékezz a teendőidre, nézd át a lent látható csekk-listát, ellenőrizd, hogy 
vajon ma is megtettél-e mindent a változás érdekében! 

• Megvolt-e a megfelelő folyadékbevitel? 

• Betartottam-e a már megtanult táplálkozási alapszabályokat? 

• Bevittem a tervezett mennyiségű étrend kiegészítőmet? 

• Megvolt-e a napi előírt mozgás? 

• Pihentem-e éjszaka 6-8 órát? 

 

A legjobb, ha nyoma is marad a megtett lépéseknek! Jegyzetelj naponta, mit tettél, mit ettél, 
mennyit mozogtál, mennyit ittál, stb. Ugyanis hajlamosak vagyunk utólag szépíteni a múltat 
(„de hiszen mindent betartottam – mégsem változtam!”) Legyen egy naplód, amiben 
feketén-fehéren vezeted a programot. A következő oldalakon találsz egy kitölthető 
edzésnaplót, ha gondolod ebbe is jegyzetelhetsz! Íme egy minta: 
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DÁTUM 
Megjegyzések 

MOZGÁS ÉTKEZÉSEK 

2017. január 2. hétfő 
 

1 óra kardió szabadban 
pulzus 130-150 

reggeli: 3 pufirizs 3 szelet 
sonkával, paprika 
tízórai: egy BYAS shake 
ebéd: diétás rántott hús, 
rizs 
uzsonna: - 
vacsora: 1 vizestonhal, 1 
rozsos zsömle 
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1.hét.  
Dátum, megjegyzések 

MOZGÁS ÉTKEZÉSEK 
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2.hét.  
Dátum, megjegyzések 

MOZGÁS ÉTKEZÉSEK 
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3.hét.  
Dátum, megjegyzések 

MOZGÁS ÉTKEZÉSEK 
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4.hét.  
Dátum, megjegyzések 

MOZGÁS ÉTKEZÉSEK 
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Készítsd el a 2. állapotfelmérést! 
 

Letelt a 4 hét? Akkor itt az ideje, hogy újra elvégezd az állapotfelmérést! Ne feledd, hogy mit 
beszéltünk meg a változásról: Önmagadhoz képest kell, hogy fejlődj és a fő cél, hogy elérd a 
fitt, energikus, egészséges Önmagad – és ezzel jár természetesen egy csinosabb forma is, 
amivel remélhetőleg elégedettebb is vagy! Így bekerülsz egy pozitív spirálba, hiszen az 
elégedettség és sikerélmény további tettekre késztet, új lendületet ad – így szinte garantálva 
van a további fejlődésed, alakulásod! 

Természetesen tudom, hogy a külső vélemény, elismerés is fontos – természetes emberi 
igényünk a tetszeni vágyás, úgyhogy fogadd büszkén a bókokat és akár jegyzeteld le ide 
azokat, amik a legjobban estek! 

Készíts előtte-utána fotókat, hogy még látványosabb legyen az eredmény! 

 

Dátum  

Magasság (m)  

Testsúly (kg)  

BMI (számolása: kg / m²)  

Derék körfogat (cm) 

Mérése: köldök felett 2 ujjnyival 

 

Csípő körfogat (cm) 

Mérése: oldalról nézve a fenék legszélesebb pontja 

 

DCS-hányados (számolása: D / CS)  

Nyugalmi pulzus szám 1 perc alatt (nyugalomban ülve már pár 
perce, a nyaki vagy csuklói ütőerén középső- és mutató ujjal 
mérje az ütésszámot 15 mp-ig, majd szorozza be 4-gyel. A 
pontos érték kedvéért, ismételje meg még 2x.) 

 

Vérnyomás (ha van lehetőséged rá)  

Testzsír-százalék (ha van lehetőséged rá)  

Egy 5-ös skálán mennyire érzed fittnek magad?  

Hány teljes felülést tudsz elvégezni 30 mp alatt? (Hajtsd végre! 
Talpak a talajon, tarkón a kéz.) 

 

Végre tudsz hajtani helyesen egy fekvőtámaszt?  
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Ha nyújtott lábbal állásban előre hajolsz, meg tudod érinteni a 
bokád / lábujjakat / talajt? 

 

Egyéb mérések, tesztek: 

 

 

 

 

 

 

FOTÓK: 
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Zárszó 
 

Remélem tudod: a folyamatnak nincs vége 4 hét után. Sőt! Még csak most kezdődik a valódi 

változás! Az alapokat elméletben már tudod, és most itt az ideje, hogy életvitelszerűen 

alkalmazd ezt a tudást, és a fejlődés és fittség ne egy 4-8 hetes időszakot meg egy előtte-utána 

képet takarjon, hanem egy életre szóló hozzáállást! Mert bizony a fitt életmód nem egy 

testsúly, nem a kockahas, hanem a hozzáállás, hogy szeretem magam, és együtt működöm a 

testemmel. Egy ex-fitneszmodell posztjában olvastam egyszer, hogy visszavonult a 

versenyzéstől, immár nem testépítőnek tartja magát, hanem „testbarátnak” – ha érted és 

érzed ennek a mondatnak az értelmét, akkor jó úton haladsz! 

Emlékezz, hogy az életmódváltásodhoz csupa pozitív érzést társíts – iktasd ki a szótáradból a 

„koplalás”, a „bűnözés”, a „kínzás” szavakat az edzéssel és étkezéssel kapcsolatban, hisz az 

agyunk és testünk természetesen csak valami jó, kellemes változást hajlandó befogadni.  

Természetesen állunk rendelkezésedre szakértő kollégáimmal (dietetikus, gyógytornász, 

masszőr, kozmetikus és testkezelő, pszichológus és kineziológus kollégákkal) illetve jómagam 

edzőként. Lépj velünk kapcsolatba a honlapon, a „V.I.P Fitnesz és Coaching” nevű zárt 

Facebook-csoporton vagy a már ismert Facebook-oldalamon keresztül! 

www.facebook.com/hamoriblanka  

Egyre több előadást és workshopot is indítunk 2020-ben, hogy még többekhez, még több 

módon eljuttassuk a komplexitás elvét és fontosságát, illetve, hogy még részletesebben 

kivesézhessük az egyes fejezeteket. Hogy le ne maradj figyeld a honlapomat! 

www.hamoriblanka.hu  

Ha szeretnél a program mellé plusz eredményeket, válaszd az általam ajánlott étrend 

kiegészítő termékeket, melyeket szintén a honlapomon találsz, de emailben vagy telefonon 

érdeklődve is szívesen segítek kiválasztani a számodra megfelelőt! info@hamoriblanka.com  

 

Kívánok Neked további sikeres, vidám fejlődést, alakulást és önismereti utazást!       

Blanka 

 

   

http://www.facebook.com/hamoriblanka
http://www.hamoriblanka.hu/
mailto:info@hamoriblanka.com
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A Nagy Megújuló Program minden változata Hámori Blanka szellemi tulajdona, 

sokszorosítása engedély nélkül, bármilyen formában TILOS. Kérdésekkel vagy 

újrarendeléshez fordulj hozzám: info@hamoriblanka.com 


