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Harkály László  fáradtság elleni specialista vagyok.  

Egy pár mondatban, hogy ez mit is jelent, miért csinálom. Néhány évtizeddel ezelőtt 

nagyon rossz testi állapotba kerültem, szív, ízület, és egyéb problémák. Az orvosok 

nem tudtak rajtam segíteni, sőt azt mondták van néhány évem és vége. Ebbe 

egyáltalán nem  egyeztem bele, kitartó kemény munkával, tanulással, és nagy 

elhatározással, rendbe raktam a testem. Háromszoros erőemelő bajnok lettem 58 -59, 

és 60 éves koromba, így megcáfolva az orvosok jóslatát, meddig lehet élnem. Kellett 

egy nagy életmódváltás! Kifej lesztettem az Új Élet programot, amibe beleraktam az 

összes tapasztalatom, tudásom, ezzel a programmal nagyon sok embernek segítettem 

megszabadulni, túlsúlytól, energiahiánytól, fáradtságtól! Akik csinálják az Új Élet 

programom,  azoknak eredményeik vannak,  és leírják a pozitív tapasztalataikat. Nagyon 

sok emberrel találkozom, különböző problémáik vannak, de ez a  kettő mindig együtt 

jár, és ezek a legzavaróbbak a  túlsúly, és a  fáradtság, ezért írtam néhány inspirálót a 

fogyással kapcsolatban, és hogy ne legyél fáradt! Amikor nincs energiád az élet nem 

úgy működik ahogyan szeretnéd! Az Új Élet programommal a teljes tudást megkapod, 

hogy erőlködés nélkül könnyedén le tudj fogyni, és hogy ne legyél fáradt, az energiád 

mindíg a  maximumon legyen! Jó olvasást, és s ok sikert! 

Több video info ki vagyok  - https://www.egeszsegtrener.hu/rolam/  
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Fáradtság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fáradtság?  

Kinek nincs? 

Te tudod mit jelent a fáradtság szó?  

Nézzük meg a szótárt.  

Fáradtság:úgy érzi, pihenésre vagy alvásra van szüksége.  

Az nem jó, ha egész nap fáradtnak érzi magát az ember a munkahelyén, vagy várja 

mikor telik le a munkaidő, mikor lesz este!  

Az a probléma, hogy egyre több ember küzd a napközbeni fáradtsággal!  

Emiatt veszélybe kerülhet a munkahelye!  

Te azok közé tartozol, akik reggel felébrednek, és fél óra kávézásra van szükségük, 

mielőtt felébrednek?  

Már nincs meg az a fiatalos energia,  ami volt, helyette van a fáradtság és a túlsúly ? 

Hogyan kezeljük a fáradtságot, amikor mindenki mást mond? Sok adat az interneten, 

facebookon, youtubon, nem tudsz kiigazodni, nem tudod mi az igaz?  

A vitaminok segítenek, vagy milyen étrendet kell követni?  

Nos, hadd mondjam el, lehet kezelni a fáradtságot, és  a túlsúlyt,  lehet tele energiával 

az egész napod, csak a munkára koncentrálva, anélkül, hogy a testre oda kellene 

figyelned. 

Honnan tudom, és miért mondom ezt?  

Mert sok embernek segítettem megszabadulni a fá radtságtól, energia hiánytól, és a 

túlsúlytól.  

Létrehoztam egy fáradtságot,  energiahiányt, és túlsúlyt  megszüntető programot, ez az 

Új Élet program, ami olyan információkkal lát el, ami valóban segít Neked!  

Szeretnél többet megtudni arról, hogy mi az Új É let program? 

 

Több video info  

https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/ 
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Mi okozhat fáradtságot?  

Itt megtudhatsz néhány lehetséges okot a fáradtságról. Természetesen, minden ember 

egyéni, és meg kell találnia a fáradtság okait. Az átfogó megoldás érdekében javaslom 

az Új Élet programot.  

https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/ 

 

A fáradtság három lehetséges oka!  

1. Alvás!  

 

 

Lehet, hogy azok közé tartozol, akik nem tudnak aludni, rövidet alszanak, forgolódnak, 

többször felébrednek éjszaka, másnap pedig fáradtak, így napokon, heteken keresztül 

nem tudják kipihenni magukat  

Így nehéz tele lenni energiával, ha rosszul aludtál, mert a rossz alvás befolyásolhatja a 

munkahelyi teljesítményed, ha vezetsz a volán mögötti koncentrációt, veszélybe 

sodorhatod magad! 

Nézzük meg közelebbről a rossz alvás lehetséges okait  

Nem mindig ugyan abban az időben való lefekvés!  

Szervezetünk szereti a fegyelmet, a jó időbeosztást, legyen szó evésről vagy alvásról. 

Olyan, mint amikor kicsik voltunk és ugyanazokban az órákban ettük, vagy aludt unk a 

szervezet ezt megszokta és jól működött!  

 

Az egyik probléma tehát az lehet, hogy rendszertelenül fekszel le, minden nap nagy 

különbségekkel.  

https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/


 

További probléma lehet, hogy későn fekszel le, és a késői alvást nem pótolhatod 

ebédig való alvással.  

Lehet, hogy időben elég hamar lefekszel, de mégsem tudsz aludni?  

A rossz alvás oka lehet az egésznapos helytelen táplálkozás, esetleg késői vacsora, de 

az esti aktív sportolás is okozhat rossz alvást, vagy kényelmetlen ágy, túl hideg, túl 

meleg, vagy levegőtlen szoba. 

 

Hasznos tippek az alvásminőség javítására  

1. tipp. 

Lehetőleg ugyanazon időpontban feküdj le minden este, de legkésőbb 23:00 órakor!  

2. tipp 

Aludj legalább 6-8 órát, és ne légy kemény, hogy nekem elég 4 óra is!  

3. tipp. 

Lefekvés előtt mindenképpen sétáljunk a lakásunk körül vagy a természetbe 20 -30 

percet, szellőztessük ki a fejünket, ez is nyugtató az alvásra!  

4. tipp. 

Gyógyteák fogyasztása –  olyan nyugtató, mint a kamilla vagy a levendula,  

5. tipp 

Aroma lámpa használata a hálószobában, levendula, v agy más nyugtató olajok 

használata.  
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2. Negatív baráti, párkapcsolati vagy munkahelyi kapcsolatok!  

 

 

 

Tapasztaltad már azt az érzést, hogy amikor találkozol valakivel, kimerültnek és  

fáradtnak érzed magad, vagy képtelen vagy koncentrálni, és amikor ez a személy 

elmegy, jobban érzed magad?  

Még az is lehet, hogy erre a személyre gondolsz, és stresszes lesze l . Igen, vannak 

emberek, akik a Te energiád fogyasztói lehetnek.  

Fáradtnak érzed magad velük, nincs kedved az élethez, depresszióban szenvedsz, 

kudarcot vallsz velük, és szomorú vagy.  

Igen, nagyon fontos, hogy az életedben csak olyan emberek legyenek, akik  valóban jót 

gondolnak, és cselekednek veled és az életeddel, segítenek Neked és segítenek 

másoknak, törődnek veled, hogy sikerüljön, amit szeretnél, nem olyan emberek, akik 

belenyomnak valamibe,  vagy kényszerítenek, sértegetnek, állandóan negatívak. 

Egyszóval nem érzed jól magad velük.  

Egyszerűen én energia vámpíroknak hívom az ilyen típusú embereket, mert leszívják az 

életenergiád!  
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Mit tehetünk?  

Tipp 

Hát, vigyázz magadra és vedd körül magad pozitív és boldog emberekkel. Azokkal, 

akikkel a többiek is jól érzik magukat, nevetnek, és jól teljesítenek a magánéletben, 

akikkel Te is jól érzed magad, lelkes tudsz lenni, és jól haladsz az életben!  

A negatívitás nagyon alkalmazkodóvá és fáradttá teheti az embert, és  az egész életre 

rányomja a bélyegét!  

Kérdezd meg magadtól, hogy jól kijövök ezzel a személlyel, vagy jobban érzem magam, 

ha nem vagyok vele? 

 

Tehát szabadulj meg az energia vámpíroktól, az energiád falóitól!  
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3.Táplakozás!  

 

 

 

Nos, a diéta egy nagyon tág téma, és persze a fáradtság, és energiahiány nagyon 

gyakran a rossz diétából, a rossz ételekből, a sok ételből, de a tápanyaghiányból is 

adódik.  

Ez a téma elég különös, egy egész könyv is kevés az ismertetésére, és tudom, hogy az 

embert sokszor nagyon összezavarja, hogy mi és milyen étrend a helyes, akár paleo, 

vegán, keto, vagy mentesek, van -e vitamin vagy nincs benne, elég -e, mi igaz valójában 

és kinek van igaza kit érdemes meghallgatni?  

Ha Te azok közé tartozol, akik mindent kipróbáltak, és semmi sem segített, és már nem 

akarsz semmit sem kipróbálni, akkor teljesen megértelek.  

Sokszor próbálkozott már az ember különféle diétákkal és fogyókúrákkal csirkemell, 

tojás, 160 gramm szénhidrát, és semmi nem történt. Még mindig fáradt, 

energiahiányos, és súlyfeleslegben van. És már undorodik is az egésztől, hogy megint 

nem sikerült semmi.  

Szóval mit szólnál egy igazi életmód váltáshoz, nem pedig, i lyen -olyan diétához, 

fáradtság és elhízás nélkül, ahol egész nap tele leszel energiával?  

Tanuld meg, hogyan találd meg  azt, aki, valóban tud Neked segíteni!  

Keress olyan embert, aki hiteles, ő maga mutatja, tele van energi ával, nem elhízott és 

van eredménye, mind saját magának, mind  azoknak, akiknek segített. Szükség van 

valakire, aki felvilágosítást ad és egyénileg segít a problémáidban .  



 

Videó nincs titka  a jó testi állapotnak!  

 Videó a szöveg alatt található  

 

https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/ 

 

Tudjuk, hogy az internet tele van különféle blogokkal és receptekkel, de ezek többsége 

csak egy termék eladására koncentrál.  

Nehéz elhinni egy 20 éves nőnek, aki a ráncok kezeléséről beszél, miközben neki 

nincsenek ráncai, vagy bízni egy olyan táplálkozási szakértőben, aki túlsúlyos!  

Itt többet is találhat, mint a megfelelő tanácsadói videót.  

 

A videó a szöveg alatt található  

https://www.egeszsegtrener.hu/kapcsolat/  

 

Igen, itt az ideje a változásnak! Te is tele lehetsz energiával!  

 

Tipp 

Döntsd el, hogy teszel valamit a fáradtság ellen, tudj meg többet a fáradtság okairól, 

és próbáld meg mindet megszüntetni. Ne halogassd tovább a döntést.  
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Eddig a fáradtság,  és az energia hiány lehetséges okairól beszéltünk. És, persze még 

sok más dolog is van. Most viszont nézzük meg, mi az, ami nem venné el az energiát, 

hanem segítene.  

Gyors és egyszerű, ízletes. Szóval mi a jó energia titka?  

Ha egy nagyon jó dolgot kellene  választanunk, ami pozitívan hat az energiádra, akkor a 

zöld smoothie-t választanánk, amit én az élet italának hívok!  
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Zöld ital-energia bomba! 

Smoothie, ami remek étel és ital az energiaellátáshoz, gyors, tápláló és egész nap 

fogyasztható.  Energiát  ad, jobb emésztést, jobb hangulatot , minőségibb életet, a  bőr 

és haj állapotának javulását segítheti.  

Ez valóban  egy energianövelő! 

 

Tipp, mindig válasszad ki kedvenc gyümölcseid és leveles zöldségeid. Arány , 80 /20, 

tehát kezdésnek több legyen a gyümölcs, később változtathatod az arányt!  

Kezd lassan egy csészével naponta, és nézd meg, hogyan tudsz többet fogyasztani!  

Fontos, hogy minden smoothie-ban legyen zöld levél, édesítésre használhatunk  

királydatolyát,  érett banánt,  mangót, tehetünk bele  lila káposztát, brokkolit, 

zellerszárat, uborkát .  

Lehet variálni sokféleképpen!  

Végül 3  finom receptet mutatunk be bónuszként .  
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Bónusz  

 

 

Ananász smoothie  

 

Turmixgépbe tesszük  

2 csésze ananász  

1 körte 

Egy kis vanília  

1O dg sóska  

Víz és mixeljük össze!  
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Csokis smoothie 

Szükségünk van  

1 banán  

3 teáskanál kakaó  por 

2 pohár víz  

egy marék spenótlevél  

és egy kis fahéjpor és egy kedvenc proteinporfehérje  

mixeljük össze  

nyáron felfrissülésként jégkockát is tehetünk bele  

 

 

Kókusz smothie  

 

Szükségünk van  

Kókusztej  

Saláta levelek  

kb 1O dkg 

bogyós gyümölcs  

mint áfonya  

szeder 

eper 

egy banán  

víz 

mindet mixeljük össze  
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Remélem tetszett mini könyvünk arról, hogyan lehet megszabadulni a fáradtságtól, 

energiahiánytól, talán tanultál valami újat, vagy többet kell tanulnod, és tenni kell 

valamit a fáradtságoddal.  

Vedd igénybe ajánlatunkat 10 percre. Ingyenes tanácsadás  és jelentkezz még ma!  

Jó egészséget kívánok és szeretettel várlak!  
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Harkály László 

Magyar erőemelő bajnok! 

70 éves 
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