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A táplálkozás
jelentősége 

1.

Már i.e. 300 körül Hippokartész, minden
orvosok atyja felismerte, hogy a
táplálkozásnak óriási jelentősége van
egészségi állapotunkra, energiaszintünkre és
formai megjelenésünkre. 
 
Azt hirdette, hogy „gyógyszered legyen az
ételed, s ételed legyen a gyógyszered”.
Valóban igaza volt, hiszen sejtjeink javarészt
abból tudnak felépülni és energiát nyeri, amit
megeszünk. Ha valaki tudatosan odafigyel a
táplálkozására és olyan ételekkel élteti sejtjei
működését, ami számára megfelel, akkor ezzel
jelentősen javíthatja életminőségét és
meghosszabíthatja élettartamát. 
 
Sajnos az ellenkezője is igaz: ha valaki olyan
életmódot folytat, ahol a táplálkozás mindössze
a éhségérzet megszüntetését és az evés adta
élvezetek kielégítését szolgálja minden
tudatosságot figyelmen kívül hagyva, akkor 

 ezzel jelentősen ronthat egészségi állapotán
és életminőségén.
 
Persze ez nem azt jelenti, hogy a választott
és elfogyasztott ételeink ne legyenek
finomak. Egy étel lehet egyszerre finom és
egészséges is. 
 
A tudatosan táplálkozót a hagyományosan
táplálkozótól csupán az különbözteti meg,
hogy a tudatosan táplálkozó elsősorban
azért eszik, hogy megadja testének azt az
üzemanyagot, amitől jól tud működni a
szervezete és csak másodsorban veszi
figyelembe annak élvezeti értékét. 
 
A tudatosan táplálkozó tudja, hogy
egészségére, energiaszintjére és formai
megjelenésére mekkora hatással van az,
hogy mivel táplálja testét; éppen ezért
tudatosan megválasztja, mit eszik.
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Testünk több, mint 50 trillió sejtből épül fel. Minden sejt önálló élőlényként működik a szervezet
egységében. Minden sejt lélegzik, táplálkozik, emészt, kiválaszt, azaz energiát szabadít fel
önmaga számára annak érdekében, hogy el tudja látni sejtspecifikus funkcióját. A sejtek
szaporodni is képesek, sőt még agyuk is van, amellyel képesek intelligensen felfogni a
környezetükből érkező jeleket és arra reagálni.
 
Tehát úgy képzeljük el őket, mind a dolgozókat, amelyek a nagy rendszer részeként speciális
feladatokat látnak el és szervezett, összehangolt munkájuk gyümölcse maga a test felépítése
és egészséges működése. A sejtek azonban képtelenek saját magukról gondoskodni, ezért a
szervezetben vannak olyan rendszerek, amelyeknek az a feladatuk, hogy a sejtek, azaz a
dolgozók számára biztosítsák az optimális munkakörülményeket. Tehát a speciális feladatokat
ellátó sejtek akkor tudnak jól működni, ha a szervezetben biztosítva van a belső egyensúly. 
 
A táplálkozás egy olyan, a külső környezetből származó tényező, amely óriási hatással van a
szervezet belső egyensúlyának állapotára. Amikor elfogyasztunk egy ételt az a tápcsatornán
haladva a belekbe kerül, ahol megemésztődik és felszívódik. A felszívódás során az elfogyasztott
ételből származó kémiai anyagok bekerülnek a véráramba. A véráram segítségével pedig ezek a
molekulák eljutnak minden egyes sejthez. Ezek az anyagok kapcsolatba kerülnek a sejtekkel és
azokra vagy építő vagy romboló hatást gyakorolnak. Ez a hatás olyan erős mértékű, hogy még a
sejtben lévő örökítő anyag,  a DNS megnyilvánulását is befolyásolja.  Ennek azért van nagy
jelentősége, mert azon túl, hogy azzal amit megeszünk hatunk sejtünk általános
energiaszintjére és működésére, még azt is befolyásoljuk, hogy egy sejt önmagának való
lemásolása milyen sikerrel történik. Mivel minden sejtünk folyamatosan pusztul és
újratermelődik, ezért nagyon nem mindegy, hogy az önmásolási folyamat mennyire lesz
megfelelő. Ha a DNS sérül, akkor olyan gének kapcsolhatnak be, amelyek az újonnan képződő
sejtet hibás működésre fogják kódolni és ezzel degenerálják, azaz megbetegítik a sejtet és így a
szervezetet. Ezen okfejtés után a következő tanulmány eredménye bizonyára már nem lesz
meglepő:
 

Forrás: Everyones Guide to Cander Therapy, Dr. Dollinger, Dr. Rosenbaum, G. Cable
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A tanulmány egyértelműen mutatja, hogy a daganatos betegségek kialakulásának rizikófaktorai
között a táplálkozás az első helyen áll. Persze nem kell mindjárt a legrosszabra gondolni, de tény
az, hogy a táplálkozásunk szervezetünk belső egyensúlyát jelentősen befolyásolja. Egy
betegség akkor üti fel a fejét, ha azt megelőzően hosszabb ideig a szervezet belső
egyensúlya nem volt kielégítő. A következő ábrán láthatjuk, hogy a táplálkozás pont azokra a
homeosztatikus ellenőrzőrendszerekre van befolyással, amelyeknek feladata a testen belüli
egyensúly fenntartása.
 

 
Ilyen alapvető szabályozó rendszer az autonóm idegrendszer, a vízháztartás, elektrolit háztartás,
sav-bázis egyensúly, oxigén háztartás. 
 
Képzeljük el, hogy a sejtjeink halacskák egy nagy akváriumban. A halacskák akkor
maradnak egészségesek, ha az akvárium víze minden optimális életfeltételt biztosít. 
 
Megfelelő a hőmérséklete, a Ph értéke, az oxigén ellátottsága, van benne megfelelő
táplálék és mentes a mérgező vegyületektől.  A táplálkozással szervezetünk belső
akváriumára hatunk, ezzel befolyásolva a sejtek működését. 
 
A sejtek működése meghatározza az abból felépülő szövetek minőségét. A szövetek
minősége befolyásolja az egyes testrendszerek és szervek milyenségét, azok pedig
kihatással vannak az ember testi, érzelmi és értelmi állapotára. Tehát a mondás, miszerint
“azzá válsz, amit megeszel”, a szó szoros értelmében igaz!

Forrás: Horisan Metabolic Typing
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Eddig azt taglaltuk, hogy miért fontos
odafigyelni a táplálkozásunkra és azzal, ha ezt
tudatosan és jól csináljuk, akkor milyen pozitív
előnyökre tehetünk szert életünkben, illetve
milyen rizikófaktorokat csökkenthetünk vele? 
 
Megállapítottuk, hogy a megfelelő, tudatos
táplálkozással nagyban hozzásegíthetjük
magunkat, hogy egészségesek  energikusak és
jó formában legyünk. 
 
A következő részben arra fogunk kitérni, hogy
miért nem vagyunk egyformák a táplálkozási
igényeinkben. 
 
Milyen egyszerű lenne, ha az ember, más
állatfajhoz hasonlóan, ösztönösen tudná mi a jó
neki. Valahol mélyen egyébként tudjuk is, de a
modern civilizációban sajnos ezt a természetes
ösztönünket elveszítettük. Illetve a dolgot
nehezíti még, hogy más állatfajtól eltérően az
ember, annak ellenére, hogy egy fajhoz
tartozik, mégis eltérő táplálkozási igénnyel
rendelkezik.

A következőkben válaszokat fogunk adni,
hogy miért nem vagyunk egyformák a
táplálkozás terén és miért van az, hogy
bizonyos diéta valakinek működik, míg
másnál pont az ellenkezőjét váltja ki.
 
A kulcs az epigenetikai alkalmazkodásban
keresendő!
 
Az epigenetika leegyszerűsítve azt vizsgálja,
hogy miként nyilvánul meg egy gén információja
a környezeti hatásokra és hogyan kerül át egyik
generációból a másikba. 
A tudósok egykoron olyan elméletet alkottak,
mely szerint a sejtmagjainkban lévő DNS, az
örökítőanyag határozza meg azt, hogy hízásra
hajlamosak vagyunk vagy sem. Például, ha jó
géneket örököltél szerencsés vagy, ha
rosszakat, akkor bizony így jártál és nem
tehetsz semmit. Szerencsére a tudomány
folyamatosan fejlődik, ezért ez a nézet mára
már megdőlt. Ugyanis a kutatók felfedezték,
hogy az életmód hogyan befolyásolja a
sejtek működését, és azon belül is az egyik
legfontosabb tényezőnek, a táplálkozásnak
milyen sejtszintű hatásai vannak.

2. Miért nem vagyunk egyformák a
táplálkozási igényeinkben?
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M I  E N N E K  
 

A  H Á T T E R E ?

A sejteknek van egy olyan tulajdonsága, hogy
képesek a külső környezeti tényezőkből
származó hatásokat észlelni, mint például a
mozgás, az érzelmek, a fény és a táplálék. 
 
Mindez úgy befolyásolja a genetikai kódunkban tárolt
információkat, hogy maga az örökítőanyag
kromoszómáinak sorrendje nem változik,

viszont a gének képesek arra, hogy kifejeződésükben
alkalmazkodjanak.
 
Tehát akülönböző környezeti hatások miatt egyes
génrészeink jobban aktiválódhatnak,míg mások
kevésbé. 
 
Ez függ attól is, hogy milyen életmódot folytatsz. Az
például, hogy mit eszel, hatással lesz a sejtjeid
működésére. 
 
Ezen kívül befolyásolótényező az is, hogy egy
betegségre vagy hízásra hajlamosító génprogram
ennek hatására bekapcsol, vagy sem. 
Mindez hogyan függ össze
azzal, hogy nem vagyunk
egyformák?
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Mindez hogyan függ
össze azzal, hogy nem
vagyunk egyformák és
különböző táplálkozási
igényekkel rendelkezünk?
A  R É G I  I D Ő K B E N  T E L J E S E N  M Á S  J E L L E G Ű  T Á P L Á L É K O K  V O L T A K
J E L E N .

Emiatt változtak a különböző területeken

letelepedett emberek táplálkozási szokásai, és

ennek megfelelően a belső egyensúly

fenntartása érdekében alkalmazkodott a testük,

ezen belül a vegetatív idegrendszerük,

hormonrendszerük, vízháztartásuk, sav-bázis

háztartásuk, oxigén háztartásuk, azaz az

alapvető homeosztatikus ellenőrzőrendszereik.

Idővel ezekben a testi egyensúlyt alapvetően

szabályozó rendszerekben bizonyos

módosulások mentek végbe, ezzel biztosítva a

túlélésüket.

Azonban az epigenetikai alkalmazkodás

nemcsak a DNS-ben lévő gének

különböző megnyilvánulását jelenti,

hanem a módosulások memorizálását is

sejtszinten. Tehát a genetikai

módosulások folyamatosan öröklődnek a

következő generációra. Azaz képesek

vagyunk alkalmazkodni DNS szinten a

külső hatásokhoz, ha mindez még a

túlélésünket is szolgálja, és akkor tovább

is tudjuk ezt adni az utódoknak. 

 

Ez biztosítja a fennmaradásunkat. Ennek

köszönhetően bizony nemcsak a

szemünk, a hajunk, a bőrszínünk nem

egyforma, hanem táplálkozási

igényeinkben is különbözőek lehetünk.
 

 

A tudósok szerint az ember több, mint
200.000 évvel ezelőtt Afrikából kiindulva
népesítette be a földet. A népvándorlás
során különböző klímazónákban telepedett
le, ahol más-más élelmi forráshoz jutott.
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Az emberi szervezet a túlélés érdekében
alkalmazkodott a környezetéhez,
ennek következtében módosultak az anyagcsere folyamatok és
így alakultak ki a táplálkozási típusok.

Ráadásul a modern civilizációban az ember legyőzte a távolságot, amelynek az lett a

következménye, hogy a különböző táplálkozási típusokba tartozó népcsoportok elkezdtek

egymással keveredni, ennek következtében számos altípus alakult ki. Ennek köszönhetően

logikusan is az következik, hogy az egészséges táplálkozás kulcsa az egyéni sajátosságokban

rejlik.

 

Emiatt annak ellenére, hogy ilyen komoly hatással van a táplálkozás az egészségre, még sincs

egységes megállapodás a táplálkozástudományban arról, hogy mi a helyes és biztonságos út. 

 

Nézzünk pár tudományos alaptézist a táplálkozás területén, amelyek teljesen ellentmondanak

egymásnak!

 

Forrás: Horisan Metabolic Typing
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Az Amerikai Dietetikusok Szövetsége 2009-
ben megjelent ”Choose My Plate" ajánlása
így fogalmaz: 
"Egy megfelelően megtervezett vegetáriánus
vagy vegán étrend táplálkozástudományi
szempontból kielégítő, és bizonyos
betegségek (szív- és érrendszeri
betegségek, a magas vérnyomás, a
daganatos betegségek, az elhízás, a
cukorbetegség, az emésztőrendszeri
megbetegedések, a mozgásszervi
bántalmak, az allergiás megbetegedések és
a mentális zavarok) megelőzésében és
kezelésében is szerepet játszhat.

VEGETÁRIÁNUS
TÁPLÁLKOZÁS

 

A 60-as évek közepétől majdnem mindenki azt
gondolta, hogy a zsírszegény táplálkozás
mindenki számára egészséges. 35 év és több,
mint 1700 tanulmány bizonyította, hogy ez nem
igaz. 
A zsírszegény táplálkozás nem minden
embernek javítja az egészségi állapotát,
gyakran előfordul, hogy egy ilyen diéta
hatására valakinek pont rosszabbodik az
állapota.

Bármely életszakaszban megfelelő lehet, pl.
várandósság vagy szoptatás idején, illetve
kisgyermek- vagy serdülőkorban, sőt,
sportolóknak is.
 
A megfelelően megtervezett vegetáriánus
étrend, mivel minden ajánlott tápanyagot -
fehérjét, omega-3 zsírsavakat, vasat, cinket,
jódot, kalciumot,valamint D vitamint és B12
vitamint- is tartalmaz megfelelő
mennyiségben,egészséges és
táplálkozástudományi szempontból kielégítő.
 
(Forrás: 28.Craig WJ, Mangels AR; American
Dietetic Association. Position of the American
Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet
Assoc. 2009Jul;109(7):1266-82.)

ZSÍRSZEGÉNY
TÁPLÁLKOZÁS
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A 70-es évek közepétől azt hirdették a
táplálkozási szakértők, hogy a szénhidrátban
gazdag táplálkozás egészséges mindenki
számára. 
Időközben egyre világosabbá vált, hogy ez
bizony Nem igaz! Hosszú idő óta ajánlják,
hogy fehérje helyett inkább szénhidrátot
együnk, mert az állítólag egészségesebb. 
 
A keményítőben gazdag szénhidrátok (mint
például a gabonatermékek) -teljesen
meggondolatlanul - sokkal jobban
megfelelnének kalóriaszállítóknak, mint a
zsír vagy a fehérje.
Habár kutatások bizonyítják a glikémiás
index-szel és az X szindrómával
összefüggésben, hogy ezen szénhidrátok
megnövekedett fogyasztása milyen
veszélyes lehet, a terapeuták és a
táplálkozást kutató szakemberek mégsem
vesznek tudomást róla. Pedig pont ezek a
szénhidrátok – mint a cukor – bizonyos
táplálkozási típusok esetében döntően
befolyásolják sok egészségügyi probléma
(túlsúly, túlsavasodás, diabétesz és sok
más) kialakulását.
 
A „túlsavasodás” elleni harcban is attól
óvnak bennünket, hogy túl sok fehérjét
fogyasszunk. (80% bázikus, 20% savas
étel.)
 
Ezen teória képviselői viszont nyilvánvalóan
nem tudják, hogy a pufferkapacitás
75%-a – ami a testet a savasodástól védi – a
test saját fehérjéin keresztül rendelkezésre
lesz bocsátva. A fehérjehiány pedig
csökkenti a puffer-kapacitást, tehát növeli a
savasodás veszélyeit.

SZÉNHIDRÁTBAN
GAZDAG TÁPLÁLKOZÁS

Ez egybecseng az American Heart Association
(2002) állásfoglalásával, amely szerint a nagy
cukoradagok felvételét kerülni kell, hiszen „a
cukornak az energiaszolgáltatáson kívül nincs
táplálkozási értéke”. 
 
Atkins szerint fehérjét és zsírt (beleértve a
koleszterint is) szinte korlátlanul ehetünk, ha az
utóbbi nem tartalmaz transz-zsírokat. Ez a
módszer eltekint attól, hogy a sok siker mellett
számtalan sikertelenség is van: Emberek, akik
pontosan követik az ajánlásokat és ennek
ellenére rosszabbul érzik magukat.

A másik oldalon viszont ott vannak olyan
terapeuták – mint pl. Atkins – akik elképesztő
sikereket tudnak felmutatni. 
 
A diéta lényege, hogy a fogyókúra alatt teljesen
kiiktatják, utána pedig jelentősen korlátozzák a
szénhidrátok arányát (max. 20%), s azt is csak
összetett, kis glikémiás indexű formában
vehetik fel. 
A mono- és diszacharidokat kiiktatják (max.
3%).

ATKINS
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A felvetés, miszerint táplálkozási szükségleteink 500 generációval korábban alakultak ki, és
majdnem azonosak kőkori elődeinkével - először 1980-ban látott napvilágot. "Őseink szikárak,
fittek voltak, mentesek mindenféle szívbetegségtől és egyéb kóroktól, amelyek a nyugati
országok lakosait gyötrik. 
 
Nézzünk most magunkra! Mi lett belőlünk! 
Túl sokat eszünk, ráadásul a nem megfelelő ételeket, és elhíztunk."- írta Loren Cordain
professzor (Colorado State University) 2002-es The Paleo Diet című könyvében, melyben
részletezi a magas keményítőtartalmú szénhidrátok vércukor- és inzulinszintjére gyakorolt
pusztító, ill. a só mérgező hatását. Szerinte, ha a kőkorszaki felmenőinkhez hasonlóan
táplálkoznánk, étrendünk minden bizonnyal sok sovány húst, diót, mogyorót, mandulát, friss
gyümölcsöket, bogyókat és zöldségeket tartalmazna; ellenben semmiféle gabonát, sót, cukrot,
hüvelyes növényt, illetve tejterméket nem fogyasztanánk.
 

PALEO

A sav-bázis-egyensúly elmélet abból indul
ki, hogy a legtöbb beteg túlsavasodott,
aminek az oka abban keresendő, hogy túl
sokat fogyasztanak úgynevezett „savas”
élelmiszerekből – főként húsból. Ez azért
semmi esetre sem ilyen egyszerű, az
összefüggések lényegesen
komplikáltabbak. 
 
Néhányan tényleg túlsavasodnak a sok
hústól. De másoknál ezzel ellentétben a
magas szénhidráttartamú élelmiszerek
túlzott fogyasztása vezet túlsavasodáshoz.
Nekik éppen, hogy húsra és zsírra van
szükségük, hogy túlsavasodást
meggátolják.

SAV-BÁZIS EGYENSÚLY

És ez még komplikáltabb: van például az az eset (a sejtfal alacsony áteresztőképessége
esetén), amikor a sejtek belseje túl bázikus és a test megpróbálja ezt kiegyensúlyozni,
amelynek során a vér valamivel savasabb lesz. Ebben az esetben sok terapeuta úgy jár el,
hogy a túlsavasodott vért bázisporokkal és bázikus élelmiszerekkel kezeli, és nem tudják, hogy
ezzel megzavarják a test kompenzációs és öngyógyító tevékenységét, továbbá aláássák
próbálkozásait, hogy a bázikus sejtbelsőt normalizálja.
 

Következésképpen a sejt belseje még bázikusabb lesz, ami az egészség szempontjából
gyakran súlyos következményekkel jár.
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Évtizedek óta tartja magát az a szemlélet, mely szerint a magas koleszterinszintért, a szív- és
vérkeringési problémákért, és egyéb más egészségügyi problémákért a zsíros táplálkozás,
mindenekelőtt a telített zsírsavak a felelősek. De ezt a szemléletet 1700 intenzív,
hosszantartó, széleskörű tanulmány sem tudta alátámasztani. 
 
Még rosszabb: annak ellenére, hogy már gyakran megcáfolták, hogy a zsír mindenki számára
káros, még mindig makacsul tartja magát ez a szemlélet és csak kevés terapeuta, illetve
táplálkozási szakember kész arra, hogy sutba dobja az előítéleteit és belássa, hogy a zsír és
a telített zsírsavak nem minden, hanem csak néhány esetben a probléma okozói. 
 
Bár vannak emberek, akiknél a zsírszegény táplálkozás egészségjavuláshoz vezet, de
legalább annyiszor vezet a zsírfogyasztás túlzott korlátozása rosszabbodáshoz bizonyos
táplálkozási típusoknál – mert ez kényszerűen az úgynevezett magas glikémiájú,
keményítőben gazdag élelmiszerek fogyasztásának növekedését eredményezi.

MAGAS KOLESZTERINSZINT

Az semmiképp sem lehetséges, hogy
minden felsorolt táplálkozási
irányzatnak igaza van és az ő
különleges táplálkozási módszere
minden ember számára ideális. 
 
A különböző táplálkozási formák
tapasztalataiból csak az a
végkövetkeztetés vonható le: hogy a
sikerekből jogtalanul azt a konzekvenciát
vonják le, hogy az ő táplálkozási
formájuk mindenkinek ajánlott.

VÉGKÖVETKEZTETÉS

De ennek épp az ellentéte igaz: A sok táplálkozási forma közül egy sem ideális mindenkinek.
Ami az egyiknek segít, az a másiknak kárt okoz. A dolgot még bonyolítja, hogy az egyes
kutatások bizony igen komoly anyagi hátteret igényelnek. 
 
A kutatásokat finanszírozó gazdasági tárasaságok üzleti érdekei pedig igen komolyan
elvárnak bizonyos részlehajló eredményeket. Így sajnos az objektivitás sokszor kétségbe
vonható.
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Most már tisztán látszik, hogy a táplálkozás nagyon
összetett témakör, és talán az egyik legvitatottabb
terület, ahol még a szakemberek véleménye is merőben
eltér egymástól annak tekintetében, hogyan
táplálkozzunk egészségesen. Minél jobban beleveti
magát valaki ebbe a témába és minél több információ
birtokába jut, rendszerint annál nagyobb káosz lesz a
fejében. 
 
Ugyanis az általános táplálkozási ajánlásokon túl, az
egyik szakkönyv vagy szakember azt állítja, hogy ez a
helyes és egészséges étkezési mód, míg a másik
szakkönyv vagy szakember pont az ellenkezőjét taglalja. 

3. 
Milyen tényezők

befolyásolják,
hogy milyen
táplálkozási

irányt érdemes
követned?
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1. VEGETATÍV IDEGRENDSZER
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A TÁPLÁLKOZÁS HATÁSA A VEGETATÍV
IDEGRENDSZERRE
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2. ÉGETŐRENDSZER
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ÉGETŐRENDSZERI BEÁLLÍTOTTSÁG

Lassú égetésűGyors égetésű

Normál égetésű
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3. HORMONRENDSZER
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4. VÉRCSOPORT
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4. 
Mi a Te táplálkozási

típusod?
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5. Mi a Te hormontípusod?
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6.

Az anyagcseretípus diéta
gyakorlati megvalósítása
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7. fejezet
 
Egyéb
praktikák a
kivitelezéshez
GYAKORLATI TANÁCSOK:
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8.
 FEJEZET

RECEPTEK
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RECEPTEK
T Á R K O N Y O S  C S I R K E R A G U  L E V E S  -  5 0 0  K C A L

Hozzávalók: Elkészítés: 
 
A csirkemellet a kókuszzsíron fehéredésig pirítjuk, majd hozzáadjuk az
apróra vágott zöldségeket, valamint tárkonyt és sót ízlés szerint.
Felöntjük vízzel. 
A liszt kb. 2/3-ból és a tojásból, pici sóval galuskát készítünk és a
levesbe szaggatjuk. A maradék lisztet csomómentesre keverjük pici
vízzel és a kókusztejjel és ha megpuhultak a zöldségek besűrítjük vele
a levest. 
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F O K H A G Y M A K R É M L E V E -  5 0 0  K C A L

Hozzávalók: 
149 g pulykamell sonka 
7 g fokhagyma 
13 g vöröshagyma 
45 g zabtej 
72 g GM kenyér 
4 g barna rizsliszt 
Egyéb hozzávalók: 
só, bors 

Elkészítés: 
 
A hagymát apróra vágjuk és a kókuszzsíron megdinszteljük, majd
hozzáadjuk a durvára vágott fokhagymát, picit így is sütjük (ne
égessük meg!) Rászórjuk a lisztet, felengedjük pici vízzel, sózzuk,
picit borsozzuk, majd felöntjük a zabtejjel. Forraljuk össze, majd
botmixerrel turmixoljuk krémes állagúra. A sonkát picit pirítsuk meg.
A kenyeret is pirítsuk, tegyük rá a sonkát és a levessel fogyasszuk. 

 
F Ő É T E L :
B O L O G N A I  S P A G E T T I  P U L Y K Á B Ó L -  5 0 0  K C A L

Hozzávalók:
86 g pulykacomb – darált hús
11 g kókuszzsír 
59 g GM tészta - spagetti
21 g vöröshagyma 
49 g paradicsom velő 
49 g sárgarépa 

Elkészítése:
 
A zöldségeket (hagymát, sárgarépát) egészen apróra felvágjuk
(legjobb,ha aprító gépbe tesszük) és a kókuszzsíron megpirítjuk,
majd hozzáadjuk a darált húst. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és 
 fokhagymával ízesítjük. A paradicsomvelőt hozzáadjuk. Ha
szükséges, kevés vízzel felöntjük és fedő alatt készre főzzük.  A
tésztát sós, bő vízben kifőzzük. A szószt a kifőtt tésztára rakjuk. 
 Egyéni sajátosságtól függően növényi sajttal meghintjük. 

 
C S I R K E M Á J A S  B A R N A  R I Z S T É S Z T A  R É P Á V A L  -  6 0 0 K C A L

Hozzávalók:
151 g csirkemáj 
65 g barnarizs 
12 g kókuszzsír 
125 g sárgarépa
Egyéb hozzávalók: 
só, 
borsikafű

Elkészítése:
 
A csirkemájat megsütjük a kókuszzsíron, mikor már majdnem kész,
hozzáadjuk a répát és addig sütjük, amíg megpirul. Közben kifőzzük
a barna rizstésztát, lecsepegtetjük és beletesszük a serpenyőbe. 
Jól összekeverjük.
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K E L K Á P O S Z T A  F Ő Z E L É K ,  R O S T O N  P U L Y K Á V A L :
- 5 0 0 K C A L

Hozzávalók:
108 g pulykamell 
324 g leveles kel 
25 g vöröshagyma 
6 g barnarizs liszt 
51 g édesburgonya 
4 g fokhagyma 
57 g zabtej 
11 g kókuszzsír 
Egyéb hozzávalók:
só, 
pirospaprika,
majoranna 

Elkészítése:
 
Kókuszzsíron  megpirítjuk a hagymát. A kelkáposztát felkockázzuk
és  hozzáadjuk. Ízlés szerint sózzuk és fűszerpaprikával,
majorannával ízesítjük. Vízzel felöntjük,belenyomjuk a fokhagymát,
majd összekeverjük. Pár perc után hozzáadjuk a felkockázott
édesburgonyát és  fedő alatt kb. 10-15 perc alatt omlósra pároljuk. 
A zabtejet a lisztet, csomómentesre keverjük egy habverő
segítségével. A habaráshoz folyamatos, gyors keverés mellett
hozzácsurgatjuk a kel levét, majd a habarást a kelhez keverjük,
visszatesszük a tűzhelyre, és főzelék állagúra sűrítjük. 
Ha túl sűrű lesz a főzelék, vízzel hígítjuk.  A pulykafilét tetszés
szerint fűszerezzük és plusz kókuszzsíron hirtelen megsütjük, majd a
főzelékkel tálaljuk. 

 
D E S S Z E R T :
B A N Á N O S  Z A B L E P É N Y  –  4 0 0  K C A L

Hozzávalók:
48 g banán  
33 g Gluténmentes zab 
11 g karobpor 
33 g Cocomas  kókuszkrém
72 g tojás 
+ 18 g kókuszreszelék külön

Elkészítése:
 
A hozzávalókat összeturmixolom, majd a kókuszreszelékkel
összekeverem.  Palacsintasütő serpenyőben kisütöm, amit előtte kis
kókuszolajjal kikenek/spray-vel lefújok.

 
A L M Á S  S Ü T I :  - 4 0 0  K C A L

Hozzávalók:
960 g alma 
120 g batáta (édesburgonya) liszt
 
20 g kókuszzsír 
50 g kókuszreszelék 
360 g (6db) tojás 

Elkészítése:
 
Az összes hozzávalót alaposan összedolgozom, tepsibe öntöm és
megsütöm. 
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"NEM KELL
KÜLÖNLEGES ÉS

BONYOLULT
ÉTELEKET FŐZNÖD,
CSAK EGYSZERŰ,
TÁPLÁLÓ ÉTELT 

FRISS
ALAPANYAGOKBÓL!"

J U L I A  C H I L D
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A HORMONTÍPUS
A TÁPLÁLKOZÁSON TÚL
ABBAN IS IRÁNYMUTATÁST
AD, HOGYAN SPORTOLJ
EREDMÉNYESEBBEN.

9. 
FEJEZET

SPORTAJÁNLÁS

Ha szeretnéd a számodra megfelelő sportolási szokásokat, sportágakat, edzés
felépítést kialakítani, érdemes figyelembe venned a hormontípusodra jellemző
sajátosságaidat. 
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Súlyzós jellegű edzések, 
TRX, 
GFlex, 
Kettlebell, 
Crossfit, 
súlyemelés, 
testépítés.

A petefészek típusnak megfelelő edzési módszer 
 
Izomfejlesztő edzés: 
 
A petefészek típusnak az izomzata deréktól lefelé erősebben fejlett, mint felfelé, míg az izomzata
összességében meglehetősen erős. Ezért hajlamos rá, hogy olyan sportágat válasszon, ahol ezt
az izomzatot - különösen deréktól lefelé - kamatoztathatja. 
 
A keringést fokozó edzés végzése közben, mint például futás, sétálás, úszás eléggé edzi lábait,
fenekét. Ezért a hangsúlyt a felsőtest erőnléti edzésére érdemes tennie, amit sok ismétléssel és
kisebb súlyokkal érdemes végeznie. Olyan könnyű súlyokkal, hogy 15-20 ismétlést el tudjon
végezni anélkül, hogy az izmok fájjanak, égjenek vagy remegjenek.
 
Izomfejlesztő edzés példák: 



Alsó pulzus érték: (220 mínusz életkor) x 0,65

Állóképességet
fejlesztő edzés

Felső pulzus érték: (220 mínusz életkor) x 0,75

A TÍPUSRA JELLEMZŐ OPTIMÁLIS AEROB EDZÉSI ZÓNÁT A
KÖVETKEZŐ KÉPLETTEL SZÁMOLJUK KI: 

Izomfejlesztő
edzés
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Az aerob edzés alatt a pulzusszámnak a két kapott érték között kell lennie. 
 
A petefészek típus energiája normális viszonyok között napközben ingadozik, és estére újra
megemelkedik. A legjobb, ha a petefészek típus reggel vagy este edz. A petefészek típus
szívesebben sportol másokkal együtt, szereti a szociális kontaktust.
 
Állóképességet fejlesztő edzés példák: úszás, futás, gyaloglás, kerékpározás, aerobic,
spinning.
 
 
Edzésarányok elosztása:
 
Az edzés első felében 30% izomfejlesztő tréning (a felső és alsó test különbözően terhelve). Az
edzés második felében 70% anyagcsere-állóképességi tréning. Az alsótestre inkább egyensúly-
nyújtó gyakorlatokat, saját testsúlyos és kisebb ellenállással szembeni edzést alkalmazzunk, míg
a felsőtestnél izomnövelő edzést érdemes alkalmazni az optimális eredmény elérése érdekében. 



SIKER
3

HOGYAN LEHET EGY

IDEÁLIS EGYENSÚLYI

ÁLLAPOTOT MÉG

IDEÁLISABBÁ TENNI?

ANDRÁS MEGMUTATTA

TÖBB, MINT 11 KG MINŐSÉGI

FOGYÁS,

KATA FEHÉRJE TÍPUSBÓL

EGYENSÚLYIRA VÁLTOTT!

SZAKÁCS GÁBOR

SIKERTÖRTÉNETE

MIT
ÉRHETSZ EL ENNEK

A DIÉTÁNAK AZ
ALKALMAZÁSÁVAL?

10 .  F E J EZET

Sikertörténetek
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Issue 27 | 234

Hogyan lehet egy
ideális egyensúlyi

állapotot még
ideálisabbá tenni? 
András megmutatta

 

 
Kattints a képre és olvasd el a weboldalon a

sikertörténetet.
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András nagyon tudatos volt a táplálkozást illetően, amikor eljött hozzánk táplálkozási
tanácsadásra, hiszen sok könyvet olvasott már a témában (sőt, még tőlem is kért könyv ajánlást),
de mégis szerette volna egy szakember véleményét kérni, illetve egy térképet kapni a saját
testéhez, hogy ne egyénileg kelljen kísérletezgetnie, hogy neki mi a jó és mi az, ami kevésbé.
A cél az volt, hogy a vitalitását megnövelve emeljünk fizikai teljesítőképességén, amit a sportban
szeretett volna kamatoztatni.
 
Milyen jól tette, hiszen a találomra való próbálkozásokkal kockára tehette volna a mért „idilli”
állapotot, hiszen ő már az első alkalomnál egyensúlyban volt. Mit is jelent ez?
 
A belső egyensúlyunk megtartásának egyik legfontosabb eleme az autonóm idegrendszer,
amely az idegrendszer egy része, és nem a tudatos ellenőrzésünk alá tartozik, hanem önállóan,
tehát autonóm módon gondoskodik számos terület szabályozásáról, mint pl. a légzés, az
emésztés, a szívverés, stb. Az autonóm idegrendszer 2 részből áll: a szimpatikus és a
paraszimpatikus részből. Ezek felelősek bizonyos szervrendszerek szabályozásáért, részben
egymás ellen hatnak, így gondoskodva az egyensúlyról. 
 
Tehát ez a szabályozás akkor tud optimális lenni, ha mindkét oldal egyforma erős. Igen ám,
de miközben a két rész megpróbálja fenntartani az egyensúlyt, számos hatásnak van kitéve,
amelyek közül van, ami a paraszimpatikus oldalt erősíti és van, ami a szimpatikus oldalt. Ennek
ellenére Andrisnál az egyensúly megvolt: 50% -ban volt a szimpatikus oldal és 50%-ban a
paraszimpatikus. Ezért, mivel a táplálkozással tudjuk az autonóm idegrendszerre az egyik
legnagyobb hatást gyakorolni, úgy állítottam be az étrendjét, hogy ezt az egyensúlyi állapotot
fenn tudja tartani. Míg a paraszimpatikus oldalt a szénhidrátok erősítik, addig a szimpatikus
oldalt a fehérjék és a zsírok. Ezért azt ajánlottam Andrisnak, hogy 30% fehérjét, 20% zsírt és a
maradék 50%-ot több MINŐSÉGI szénhidrátból vigyen be egy táplálkozás alkalmával.
 

https://bodywakes.hu/sikersztori/hogy-lehet-egy-idealis-egyensulyi-allapotot-meg-idealisabba-tenni-andras-megmutatta
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Hormontípusát tekintve az agyalapi típusba tartozik, ami azt jelenti, hogy a nála kiváltképp
hízást okozó élelmiszerek a következők:
– finomított szénhidrátok
– tej, tejtermékek
– koffein
– alkohol
 
Étrendjét ezen információk birtokában úgy állítottuk össze, hogy megmaradjon az optimális
sejtanyagcsere és fenntartsuk az egyensúlyi állapotot a vegetatív idegrendszerben, és levettük a
terhelést az eleve dominánsan működő agyalapi mirigyről.
 
Ezen kívül elmondtam neki, hogy a glutén rendkívüli módon leterheli az emésztőrendszert és
gyulladásos folyamatokat indít el a belekben, mivel fehérjéi ellenállnak az emésztőenzimeknek.
Így a glutén fehérje molekulák (emésztetlenül) a belekben maradnak, ami aktivizálja az
immunrendszert (tehát növeli az autoimmun betegségek kockázatát), hogy az lebontsa a
megemésztetlen fehérjéket, megakadályozva a toxinok kialakulását. Természetesen a döntés az
övé volt, hogy ennek tudatában kerüli vagy megtartja a glutént.
 
Tudatossága révén jól döntött és ez meg is látszik:
3 hónap után CSODÁLATOS eredményeket mértem: sejtszintű vitalitása 55%-ot emelkedett,
ami most azt jelenti, hogy 95%-os VITALITÁSNAK ÖRVENDHET. Ezt élvezi is az edzések során,
hiszen az egyik dolog, amit célként megfogalmazott, az a FIZIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉG
NÖVELÉSE. Hát ez sikerült és ennek köszönhetően 2 kg IZMOT IS SIKERÜLT MAGÁRA
ÉPÍTENIE.
 
Gratulálok András, kivételesen tudatos ember vagy!
 
Smeller Kitty
BodyWakes Egészségmentor

Több, mint 11 kg
minőségi fogyás  

Kata fehérje típusból
egyensúlyira váltot.

 

 
Kattints a képre és olvasd el a weboldalon a
sikertörténetet.
 

https://bodywakes.hu/sikersztori/tobb-mint-11kg-minosegi-fogyas-feherje-tipusbol-egyensulyira-valtott-kata


Minden jog fenntartva Copyright 2019. BodyWakes

Kata már egy ideje szerette volna leadni a súlyfeleslegét, próbálkozott több módszerrel is több-
kevesebb sikerrel, ám eredményei nem voltak tartósak.
Első alkalommal, amikor eljött hozzánk, megállapítottuk táplálkozási típusát és
hormontípusát, és megkapta a 100%-ban személyre szabott étrendjét.
 
A belső egyensúlyunk megtartásának egyik legfontosabb eleme az autonóm idegrendszer, amely
az idegrendszer egy része, és nem a tudatos ellenőrzésünk alá tartozik, hanem önállóan, tehát
autonóm módon gondoskodik számos terület szabályozásáról, ilyen pl. a légzés, az emésztés, a
szívverés, stb. Az autonóm idegrendszer 2 részből áll: a szimpatikus és a paraszimpatikus
részből. Ezek felelősek bizonyos szervrendszerek szabályozásáért, részben egymás ellen
hatnak, így gondoskodva az egyensúlyról. 
 
Tehát ez a szabályozás akkor tud optimális lenni, ha mindkét oldal egyforma erős. Igen ám, de
miközben ez a két rész megpróbálja fenntartani az egyensúlyt, számos hatásnak van kitéve,
amelyek közül van, ami a paraszimpatikus oldalt erősíti, és van, ami a szimpatikusat. Ez az
egyensúly Katánál jócskán fel volt borulva, hiszen 80%-ban volt a paraszimpatikus oldal, míg
csak 20%-ban a szimpatikus. Ezért, mivel a táplálkozással tudjuk az autonóm idegrendszerre az
egyik legnagyobb hatást gyakorolni, úgy állítottam be az étrendjét, hogy ezek az értékek az
egyensúlyhoz közelítsenek. Míg a paraszimpatikus oldalt a szénhidrátok erősítik, addig a
szimpatikus oldalt a fehérjék és a zsírok. Ezért azt ajánlottam neki, hogy több fehérjét (40%),
zsírt (30%) és kevesebb szénhidrátot (30%) vigyen be egy táplálkozás alkalmával.
Katának az autonóm idegrendszere dominál a táplálkozási típusánál, de az égetőrendszeri
beállítottsága szerint is fehérje típus, ami azt jelenti, hogy gyors égetésű.
A gyors égetésűek anyagcseréje (bár csak rövid időre) szénhidrátokkal erősen ingerelhető, így
náluk a sejtanyagcsere gyorsabban megy végbe. Ezért a cél az, hogy ezt a táplálkozással (több
fehérje + zsír, kevesebb és minőségi szénhidrát) lassítsuk, ezzel kiegyensúlyozva az
anyagcserét.
 
A hormonok a szervezetünkben az információcserét segítik, amolyan hírvivők: keringenek a
nyirokrendszerben, a véráramban, és alapvetően szabályozzák testünk létfontosságú működését.
A hormonokat a hormontermelő mirigyek termelik, és vannak olyan mirigyek, amelyek bizonyos
élelmiszerek elfogyasztása után több hormont kezdenek el termelni. Ennek hatására pedig egy
ideig jó érzés tölt el bennünket, úgy érezzük, tele vagyunk energiával „fel vagyunk dobódva” tőlük.
Nőknél négy ilyen mirigytípust különböztethetünk meg: mellékvese, agyalapi-, pajzsmirigy,
petefészek (férfiaknál értelemszerűen hármat). Mindenkinek van legalább egy (van, akinek kettő)
domináns hormontermelő mirigye, ami pedig azt jelenti, hogy az adott hormontermelő mirigy
eleve érzékenyebb és hajlamosabb az erőteljesebb működésre. Ahogy a nevében is benne van,
az dominál.
 
Kata hormontípusa petefészek+agyalapi.
A petefészektípus a zsíros tejtermékektől és a csípős, erős ételektől hízik, sőt nála a vörös húsok
is túlsúly kialakulásához vezethetnek.
Az agyalapi mirigyet a tej és tejtermékek, a koffein, a finomított szénhidrátok és az alkohol ingerlik
és késztetik erősebb működésre.
(Ezeket jócskán fogyasztotta is, hiszen hormontípusánál fogva vonzódott hozzájuk.)
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Ezeknek az ismeretében Kata étrendjét úgy állítottam össze, hogy az autonóm idegrendszerben
egyensúlyt hozzunk létre és levegyük a terhelést a domináns hormontermelő mirigyekről, illetve
kivettük a toxinokat (glutén, tejfehérje, laktóz), amelyek levitték sejtszintű vitalitását és terhelték
emésztőrendszerét. 
Jöjjenek a csodaszép eredmények.
 
Testösszetétel-mérés után örömmel láttam, hogy Kata tisztán zsírból 11,7 kg-ot fogyott. Sejtszintű
vitalitását 40%-kal emelte a 100%-ban személyre szabott étrendjével, így már a kiváló 80%-os
tartományban van, ahol teljesen optimális és egészséges a sejtműködés. Ezen kívül a
hasnyálmirigy kapacitása is ideális értékeket mutat.
 
AMI A LEGJOBB:
Sikerült a vegetatív idegrendszerét tökéletesen egyensúlyba hoznia és teljesen optimalizálni a
sejtanyagcseréjét is, így táplálkozási típust váltott, és üdvözöltem az EGYENSÚLYI típusok már
nem is olyan kicsiny táborában!
 
Gratulálunk Katának!
 
Smeller Kitty
Egészségmentor
Funkcionális táplálkozási referens

Szakács Gábor
sikertörténete

 
Kattints a képre és olvasd el a
weboldalon a sikertörténetet.

https://bodywakes.hu/sikersztori/gabor-egy-ev-utan-egyensulyi-tipusba-valtott-90-lett-vitalitasa-es-osszesen-15-kg-ot-fogyott-tisztan-zsirbol
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Gábor első alkalommal közel 1,5 éve volt nálam táplálkozási tanácsadáson. 
 
Akkor több, mint 10 kg súlyfelesleg volt rajta, kritikus szinten volt a sejtvitalitása, ki volt merülve a
hasnyálmirigye is, ami miatt a cukorbetegség határán volt és krónikus fáradtsággal küzdött.
 
Az anyagcseretípus-mérés segítségével megállapítottuk, hogy egy paraszimpatikus idegrendszeri
dominanciával rendelkező, ún. „fehérje” típus, akinek emellett a pajzsmirigye a domináns
hormontermelő mirigye. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a szervezetében beálljon egy belső
egyensúly, olyan diétát érdemes követnie, ami a vegetatív idegrendszerének a szimpatikus ágát
erősíti. Emellett levettük a felesleges terhelést a pajzsmirigyéről, tehát kiitattuk azokat az
élelmiszereket, amelyek túlstimulálták és ezáltal fárasztották azt. 
 
A mérés és tanácsadás során megkapta a személyre szabott élelmiszerlistáját, amelyből
megtudta, hogy melyek azok az élelmiszerek, amelyek számára jótékonyak, melyek semleges
hatásúak, melyeket fogyassza ritkán és melyeket kerülje el, illetve melyek azok, amelyek
hormonális hízást okoznak neki. Átbeszéltük a tápanyag arányait is, hogy egy étkezésen belül
milyen arányban vigye be a fehérjében, zsírban és szénhidrátban gazdag élelmiszereket, hogy a
legoptimálisabb legyen a tápanyagok felszívódása és a legmegfelelőbb legyen azok elégetése a
sejtjei mitokondriumaiban (itt égnek el, és alakulnak át energiává a lebontott tápanyagok a
sejteken belül), így minél több energia szabaduljon fel azok működésére. Beállítottuk a ritmust,
hogy hányszor érdemes ennie és mikor, illetve a mennyiséget is.
 
Gábor az első pillanattól kezdve nagyon fegyelmezett volt és rettentő komolyan vette az
elmondottakat. Még munkát is úgy keresett, hogy a táplálkozási és életviteli ritmusába
belepasszoljon. A testi terápia mellett a lelkét sem hanyagolta el, és kipróbálta Czicze
Beatrix lélekmentorunk kezeléseit is. Ennek meg is lett hamar az eredménye, mert már 3
hónappal később az első kontrollon mérhetően 6 kg-ot fogyott zsírból és megduplázta a
vitalitását.
 
De az igazi meglepetés most, az egy éves kontrollján ért minket. Elmondása szerint valami
megváltozott benne, mintha átkapcsolt volna. És tényleg átkapcsolt! Egyensúlyi típusba
váltott! Ez azt jelenti, hogy a vegetatív idegrendszerében a szimpatikus aktív és a
paraszimpatikus passzív oldal kiegyenlítődött. A sejtanyagcseréjében is optimalizálódott az
égetés sebessége. A vitalitása a kiváló 90%-os tartományba ugrott. Emellett összesen 15 kg-ot
fogyott tisztán zsírból úgy, hogy egy percet sem sportolt. Testzsír %-a 26,8-ról 19,4-re csökkent,
zsigeri zsírja (belső szervek zsírtartalma) 9-ről 5-re! 
 
Ennek a nagy változásnak a tudatában módosítottam az étrendjét, aminek nagyon örült, mert
sokkal több mindent ehet és azt többször, és buzdítottam arra, hogy ideje elkezdenie végre
edzeni is!
 
Szántai Zsolt
BodyWakes alapító
Egészségmentor



Ezeknek az információknak a birtokában és azok gyakorlatba történő átültetésével könnyebben
és gyorsabban érheted el a jó egészséget, magas energiaszintet és az ideális testsúlyodat, és

sokat tehetsz annak érdekében, hogy megelőzd azokat a az egészségügyi kihívásokat,
amelyekre típusodból fakadóan hajlamosabb vagy.

 
Amennyiben még több információra vágysz azzal kapcsolatban,

hogyan tápláld szervezetedet, gyere tovább egyénre szabott, holisztikus
szemléletű Online Táplálkozási Programunkra, amelyre 5000 Ft egyedi kedvezményt

biztosítunk.
 

Még több információt megtalálsz a képre kattintva!
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https://bodywakes.hu/online-taplalkozasi-tanacsadas-csomag


12. Mellékletek

• Egészségtudatos táplálkozási ajánlások
• Antitápanyagok listája
• Élelmiszerlista
• Bevásárlólista
• Diétaháború vége - online előadás elérhetőség ajándék kuponkóddal
• Kedvezmény kupon 
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„Szeretnélek bíztatni az ÉLETMÓDVÁLTÁSRA. 
Azonnal jöhet a válaszod, minek nekem mentor,
elég az elhatározás és az erős akarat!
Csakhogy nagyon tévedsz, az elhatározás és
az erős akarat ahhoz kell, hogy odaállj a
starthoz. De az úthoz, amin eljutsz egy tartós –
hangsúlyozom, nem időszakos életmód
változtatáshoz, vezetőre van szükséged, mert
eltévedsz.
 
35 éve dolgozom belgyógyász, kardiológus és
foglalkozás egészségügyi orvosként és ezáltal
az egészségügy és a magyar emberek
egészségi állapotának és gondolkodás
módjának – életmódjának széles palettájára
van rálátásom.
Kezdetekben még elsődlegesen a betegeim
vergődéseit láttam a súly problémák, a diéták,
és a rendszeres mozgás kérdésével
kapcsolatban.
Gondjaim voltak, mint dietetikai és életmód
tanácsadó orvos, mert nem tudtam igazán
tartós eredményeket, biztos sikert garantáló
módszereket ajánlani.
Aztán az életkorom előre haladtával már
személyesen én is beléptem az útkeresők
csapatába és a betegeimmel konzultálva
próbálkoztam százféle programmal.
A káposztalevestől az egész speciális étrend
kombinációig mindent kipróbáltam, de a jojó
effektus, azaz a fogyás utáni visszahízás
engem sem került el. Törtem a fejem, hogy
hogyan tudnék előre lépni és a sok általános
tanács és elv helyett egy egyedi, személyre
szabott programot javasolni és kipróbálni. Ekkor
jött a találkozás egy életmódjában-
megjelenésében teljesen pozitívan megváltozott
ismerősünkön keresztül Zsolt és Enikő
módszerével.
Elmentem egy szombat délelőttön előadásukra,
még az utolsó pillanatban is kétkedve, hogy
orvosként mit keresek én itt, nekem kéne
oktatni, nem engem…. Az előadás azonban
meggyőzött arról, hogy így kell kezdeni az
életmódváltást!”

„Végre egy módszer és tudás, melynek
segítségével valóban egyénre szabható
étkezési irányelvek adhatók!
 
Nem egy újabb divat-hullám, hanem a test
valódi igényeit kiszolgáló ajánlás-rendszer,
mely tudatosan kialakított szokások
segítségével átütő eredményt hoz; a
gyakorlatban mindenkinél egyaránt
működik, mert követve az objektív tesztek
által kapott eredményt és tanácsokat,
alapjaiban változtatja meg a testi működést.
 
Jelenleg nincs ehhez hasonlóan nagy
segítséget jelentő módszer az étkezési
tanácsok útvesztőjében.”

"Orvos-természetgyógyászként ugyanaz a
cél motivál engem is, mint a Bodywakes
csapatát: minél több embert megismertetni
az egészségtudatos életformával, melynek
részei a tudatos, pozitív gondolkodás; az
egyénre szabott, egészséges táplálkozás
és a megfelelő testmozgás. 
 
Én is úgy gondolom, hogy mindhárom
terület együttes, tudatos fejlesztése
szükséges ahhoz, hogy az ember egy
egészséges, teljes, kiegyensúlyozott életet
élhessen. 
 
Ajánlom ezt a programot mindazoknak,
akik szeretnének egy szakértő, támogató
közegben az egészségtudatosság útján
elindulni és fejlődni."
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