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Első hét: Rákészülés 

Szia,

Remélem már Te is izgatottan várod , hogy belekezdhess az új életmegváltoztató 
kalandodba.

Már én is nagyon izgatottan várom a közös munkát.

Mielőtt azonban elkezdenéd a tiszta, nyers táplálkozást, szükségesnek tartom, hogy a 
testedet felkészítsd a változásra.

Még nem ismerjük egymást, így nem tudom, hogy eddig milyen táplálkozást folytattál.

Ha eddig is vegánul étkeztél, akkor egyszerűbb lesz a dolgod.

Ha vegyes, azaz állati eredetű ételeket ettél, akkor kicsit hosszabb rákészülésre lesz 
szükség.

De hidd el, hogy ez nagyon fontos, hisz még ha egészséges étkezésre térsz is rá nagyon 
fontos a fokozatos átmenet. Ugyanígy fontos lesz majd a 21 napos nyers- vegán táplálkozás
végén a fokozatos visszaérés. Ha egyáltalán vissza kívánsz térni a vegyes táplálkozásra

A diéták sikerének 50-60 százaléka függ  ettől, viszont sajnos legtöbben nem tartják be és 
csodálkoznak, hogy ahelyett hogy jobban éreznék magukat, rosszabbul lesznek.

Sokan csinálják azt, hogy holnaptól diétázom, akkor most bármit megthetek, már semmi 
nem számít, hiszen holnaptól úgyis…. Ide nekem a fél disznót. Ismerősen hangzik? Te ne 
tedd. Hidd el minden számít. Ha utolsó nap jól bekajálsz, másnap a kihívás reggelén 
éhesen indul a napod, miközben tele lesz a szervezeted az előző napon, napokban 
elfogyasztott mérgekkel. Mivel elkezdesz tisztán táplálkozni szervezeted elkezdi lebontani 
a régi méreganyagokat. Ez már önmagában is elég, ehhez még hozzájön a még meg nem 
emésztett előző napi ételek. 

Tartsd be kérlek a rákészülési időt. Megéri. 

A feladatok a rákészülési héten:

1 és 2. nap Egy héttel a 21 napos kihívás előtt, azaz már holnap ne fogyassz húst, 
felvágottat, halat, azaz semmilyen húsfélét. Ne egyél gyorséttermekben és félkész 
ételeket, mert ezek tele vannak tartósítószerrel, színezékkel, ízfokozókkal stb.

3. nap Következő nap iktasd ki az összes tejterméket és tojást az étkezésedből. Nem 
joghurtot se, sajtot se.

Iktasd ki a cukrokat, fehérliszteket Ne fogyassz mesterséges édesítőszereket sem

4. nap Utána következő nap, azaz 4 nappal a kihívás előtt ne fogyassz  kenyérféléket, 
tésztákat, semmiféle gabonát. Ehetsz főtt rizst, ha szeretnél (itt is inkább a barna vagy 
vadrizst). 

5. nap 2 nappal a kihívás előtt már csak főtt, párolt, nyers zöldségeket, gyümölcsöket, 
leveseket fogyassz. Ne éhezz, egyél ezekből annyit, amennyivel jóllaksz. Csak párold a 
zöldségeket, csökkentsd le amennyire csak tudod a zsírbevitelt. Csak kevés hidegen sajtolt 
olajat használj.
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Minden nap figyelj a folyadékpótlásra. Igyál legalább 2-3 liter tiszta szénsavmentes vizet. 
Reggel készítsd el 2 üvegben , vidd mindenhova magaddal, és estig el kell fogynia. Semmi 
üdítőital

Ha kávé függő vagy csökkentsd a mennyiséget, de legjobb ha most teljesen elhagyod.

Ihatsz menta teát, zöld teát matcha teát, ezeknek is hasonló a hatása , mint a kávénak, 
csak egészségesebb.

Minden reggel felkelés után és lefekvés előtt hangolódj rá az előtted álló 21 napos 
kalandra. Úgy várd, mint gyerekkorodban a karácsonyt. Hisz óriási ajándékot adtál ezzel 
magadnak és a testednek.

Testednek ez egy olyan szabadság, mint amikor Te elmész egy luxus nyaralásra. 
Megérdemli tőlünk ezt az odafigyelést, hisz a nap 24 órájában feltétel nélkül dolgozik 
értünk. Meg is fogja hálálni a törődést.

Fogalmazd meg a miértedet, célodat. Miért is akarsz belevágni, mi a célod vele?

Lásd magad már most úgy, mintha már el is érted volna a kitűzött célodat. Lásd magad 
egészségesebbnek, energikusabbnak, fiatalosabbnak, karcsúbbnak, kicsattanó 
önbizalommal.

Holnap új Nap kezdődik az életedben. Készülj hát 

Kalandra fel

Ha kérdésed van tedd fel bátran, szívesen válaszolok.

Alább találhatsz egy második ebookot benne előre az első hét bevásárlólistájával, így lesz 
elég időd bevásárolni a következő hétre.


