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Feladatok és menüsorok 3. hét

15. nap

Szeretettel köszöntelek a kihívás 15. napján!

Reggeli: 1 pohár nem hideg víz (langyos)

ananász-narancs –bazsalikom víz

mono étkezés:

Ebéd: ananász-kivi smoothie

Vacsora: répa leves

töltött paprika

Üdvözöllek  a 15. napon! Már teljes 2 hetet végig csináltál,  nagyon büszke vagyok Rád. 

Mai témánk a gondoskodásról szól, gondoskodás Önmagadról és másokról.

Mi az amire mindig is vágytál, de soha nem tetted meg, mert mindig másokat helyeztél 
előtérbe?

Milyen gyakran gondoskodsz más emberekről és milyen gyakran magadról? 

Legtöbben inkább másokat helyeznek előtérbe és lelkiismeretfurdalásuk van, amikor 
önmagukért tesznek. Önzőnek ítélik meg magukat.

Az igazság viszont az , hogy a szükségleteid soha nem fognak kielégülni, ha nem teszel 
magadért.

100 %-os felelősséget kell vállalnod az életedért. Ha így teszel, akkor vissza nyered erődet, 
energiádat és kijöhetsz az „áldozat” szerepből.

A pozitív változásokat az életedben csak Te tudod megtenni. Ehhez erőre és elszántságra 
van szükséged. Ne aprózd hát el energiádat.

Nem arról van szó, hogy ne tegyél másokért és ne segíts másoknak, de először magadban 
hozz létre változást. Csak akkor leszel képes másoknak is adni. A repülőgépen is 
vészhelyzetben először magunknak kell feltennünk a maszkot, mert csak akkor tudunk 
mások segítségére lenni.

Ha például Te úgy döntesz, hogy nyers-vegánná válsz, gondoskodj először magadról, 
készítsd el saját ételeidet. Ne hagyd, hogy mások visszahúzzanak. Nyugodtan kérd meg 
családtagjaidat,hogy segítsenek elkészíteni a vacsorát. Találd meg az utat, hogyan tudjátok 
közösen elkészíteni a vacsorát. Kínáld meg őket is a magad által készített nyers 
finomságokkal. Semmiképp ne hagyd , hogy letérítsenek elhatározásodtól. Valószínű egy idő
után , mivel látják rajtad a pozitív változásokat, Úgyis követni fognak. Ezt viszont ne kérd 
tőlük. Csak akkor fog működni, ha ők maguk választják ezt az utat. Ez így történt az én 
életemben is a párommal és a gyermekemmel.

Házi feladat: Írd le a válaszaidat a naplódba!, 
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Mi az amire mindig is vágytam, de soha nem tettem meg, mert mindig másokat helyeztél 
előtérbe?

Milyen gyakran gondoskodsz más emberekről és milyen gyakran magadról? adj egytől 10 ig 
pontot (5 nem lehet)

Hogy érzem magam?

Miért érzem magam ilyen módon? 

Hogy tudtam kielégíteni igényemet?

16. nap

Szeretettel köszöntelek a kihívás 16. napján!

Reggeli: 1 pohár nem hideg víz (langyos)

bogyós gyümölcs víz

mono étkezés

Ebéd: áfonya-bazsalikom smoothie

Vacsora: narancsos zellerleves

feketeáfonya saláta

Mai témánk az időgazdálkodás és a tervezés.

Ügyfeleimtől sokszor hangzik el Coachig ülésen. Szeretném a változást, de hát nekem erre 
nincs időm.

Ismerősen hangzik?

Nincs időm sportolni. 

Készíts minden hétvégén egy tervet a következő hétre, írd be a napokat, amikor sportolni 
fogsz és azt vedd úgy, mintha egy nagyon fontos emberrel lenne találkozód. Ugye azt sem 
mondanád le mindenféle kifogásokkal. Ha kezdő vagy ne azt fogadd meg, hogy lefutod a 
maratont.  Fogadd meg, hogy naponta sportolsz 15 percet, következő héten napi 20 percet 
és egy hónap múlva már annyira jól fogod magad érezni, hogy már semmi pénzért nem 
hagynál ki egy napot sem mozgás nélkül.

Én legtöbbször magammal viszem az edzőcuccomat a munkahelyemre. Munka után 
átöltözöm , elmegyek az erdőbe futni és csak azután megyek haza. gy nem fordulhat elő, 
hogy amikor hazamegyek leülök, eszem valamit, beszélgetésbe kezdek a családdal és már 
nincs is kedvem sportolni.
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Sokan azért nem térnek át egy új, egészségesebb táplálkozásra, mert attól tartanak, hogy 
újra meg kell mindent tanulniuk. Új recepteket, teljesen más vásárlási szokás kialakítása, 
közben a család többi tagjának másképp kell főzni vásárolni. A régi ételkészítést, vásárlást 
már szinte robotpilóta üzemmódban végeztük.

A nyers- vegán étkezés nagyon könnyű. Egyszerűsíts! Készíts smoothie-t, salátákat, ezeket 
percek alatt el tudod készíteni. Egyél nyers gyümölcsöket, magokat, dióféléket. Ezek csak 
néhány percet vesznek igénybe. Közben, ha van kedved és igényed lépésről lépésre 
megtanulhatsz egy –egy nyers-vegán receptet, leveseket, főételeket, sütiket, kenyereket stb.
Ha szeretnéd erre is megtanítalak .

Házi feladat: Írd le a füzetedbe a válaszokat!

Mennyi időt töltök naponta tv nézéssel?

Mennyi időt töltök naponta az interneten, fb-on, instagramon?

Hol van még az életemben olyan rosszul kihasznált idő, amit felhasználhatnék, sportolásra, 
új dolgok megtanulására, önfejlesztésre?

Jegyezd fel egy hétig az ezzel kapcsolatos időtartamokat. Vannak erre applikációk is, melyek
pontos adatokkal szolgálnak.

Ha őszinte leszel magaddal, meg fogsz lepődni a válaszokon.

17. nap

Szeretettel köszöntelek a kihívás 17. napján!

Reggeli: 1 pohár nem hideg víz (langyos)

citromos víz

mono étkezés:

Ebéd: banán-zeller smoothie

Vacsora: lecsó

brownie

Mai témánk: A vegánság etikai okai.

Olvasd el a blogomon : 22 pont, amiért a nyersvegán életmódot választottam, c. 
bejegyzésemet.

Házi feladat: Írd le a füzetedbe a válaszokat!

Melyek azok a pontok, amikkel Te is azonosulni tudsz.

Téged mi motivál ezen az úton?
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18. nap

Szeretettel köszöntelek a kihívás 18. napján!

Reggeli: 1 pohár nem hideg víz (langyos)

cékla-menta-alma víz

mono étkezés

Ebéd: alma-grünkohl smoothie

Vacsora: cékla leves 

töltött cukkini

Mai témánk az Önszeretet, önbecsülés, önértékelés.

Saját magaddal való kapcsolatod alpjaiban befolyásolja a világgal való kapcsolatodat, az 
emberekkel való kapcsolatodat, a saját életedhez való hozzáállásodat.

Nagyon fontos, hogy légy tisztában saját magaddal valókapcsolatoddal.

Házi feladat: Írd le a füzetedbe a válaszokat! 

Mennyire szertem magam? Adj egy 1-től 10-ig terjedő pontszámot, 5, nem lehet.

Miért volt érdemes engem gyerekként szeretni? Minél több, de legalább 10 ok.

Miért érdemes engem most szeretni? Minél több, de legalább 10 ok.

Figyeld meg milyen érzések jönnek fel benned és ezeket is jegyezd le!

19. nap

Szeretettel köszöntelek a kihívás 19. napján!

Reggeli: 1 pohár nem hideg víz (langyos)

citromos víz

mono étkezés:

Ebéd: kivi-narancs smoothie

Vacsora: töltött káposzta

Mai témánk vissza a természetbe! Minimalizálj!

A vegánság nem csak egy táplálkozási forma, hanem egyben egy életstílus is.
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Vissza a természetbe! Azaz természetes, nem feldolgozott ételeket fogyasztunk, úgy, ahogy 
a természet számunkra megalkotta. 

A legtöbb betegség elváltozás a nem természetes életmód következménye.

Feldolgozott, hőkezelt, tartósítószerrel, ízfokozókkal, ételfestékekkel teli ételeket 
fogyasztunk. Egész nap ülünk az irodában, majd otthon a tv, számítógép előtt. Keveset 
mozgunk.

Egész nap pörgünk, az agyunk nem áll le soha, nem meditálunk, nem relaxálunk.

Túl sok felesleges élelmiszert, ruhát , kozmetikai szert, műszaki dolgot vásárolunk.

Sok élelmiszert , megunt ruhát dobunk ki,kihajítjuk az elromlott gépet , ahelyett, hogy 
megjavíttatnánk, sokszor csak amiatt, mert egy új modell tűnt fel a piacon és nem akarunk 
lemaradni.

Túl sok szemetet termelünk nap , mit nap , üres kozmetikai flakonok,csomagolóanyagok.

Ezen azonban tudatosan tudunk változtatni. 

Tipp: vásárolj tudatosan!

 Mindenből csak annyit, amennyire szükséged van!  

Ne vásárolj műanyag zacskóba!

Műanyag flakon helyett üveget használj!

Használj természetes tisztítószereket!

Hidd el, minden számít!

Házi feladat: Írd le a füzetedbe a válaszokat!

Menj be a fürdőszobádba és jegyezd le számszerűen mennyi felesleges kozmetikai szered 
van, hány samponod, krémed stb, amit évek óta nem használsz? 

Ugyanezt tedd meg a ruháiddal, gépeiddel!

Nézz be a konyhádba is hány felesleges, évek óta fel nem használt élelmiszer lapul a 
szekrényekben!

Érdekes felfedezés ugye?

Melyek azok a dolgok, amiket a közeljövőben tenni fogsz a környezetvédelem érdekében?

20. nap

Szeretettel köszöntelek a kihívás 20. napján!

Reggeli: 1 pohár nem hideg víz (langyos)

répa-alma-gyömbér víz

mono étkezés

Ebéd: banántej

Vacsora: répa leves

raffaelo
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Mai téma: Mit tegyél, ha a fogyás a célod?

Már a kihívás 17. napján tartasz, őszintén gratulálok a kitartásodhoz.

Ezalatt az idő alatt megtapasztalhattad a nyers ételek pozitív hatásait.

 A legtöbb ember, amikor először kezdi el fogyasztani a nyers vegán étrendet, sokat veszít 
súlyából és rengeteg méreganyagtól szabadul meg.

A nyers-vegán étkezés a legtermészetesebb táplálkozás. A test megtalálja a természetes 
egyensúlyát. Ehhez néhány embernek több, másiknak kevesebb időre van szüksége. Légy 
türelmes és hagyj magadnak időt.

 A nyers vegán étkezésének kétféle fajtája van, ezek különböznek egymástól

1.  Gourmet nyers-vegán étkezés

2. 80/10/10

 A gourmet táplálkozásnál jobban oda kell figyelni, mert hajlamosak lehetünk sok zsírt 
bevinni a süteményekkel.

 A 80/10/10 táplálkozásnál 80 % szénhidrátot (ami nyers gyümölcsökből származik), 10 % 
zsírt (ami magokból , diófélékből származik) és 10 % fehérjét (zöld levelekkel..) viszük be.

 Hogyan tudsz fogyni?

Néhány heti nyers-vegán táplálkozás után sokat veszíthetsz a súlyodból ,aztán a test beáll 
egy természetes stabil állapotba.

Ha eleget edzel naponta eléred legjobb formádat, izmos, formás és energikus leszel.

Ha szeretnél fogyni, akkor fogyassz kevesebb zsírt , vagyis kevesebb magot, avokadót, 
diófélét. Fogyassz a nap folyamán kevesebb gyümölcsöt és több zöldséget, amíg be nem áll 
a kívánt testsúlyod.

Ezt viszont csak a kihívás után kezdd el.

Ha még mindig nem indul el a fogyás, annak számtalan oka lehet. Lehetnek lelki okai, amiket
már korábban tárgyaltunk , ha valahol elakadtál szívesen segítek a feldolgozásban.

 Lehet hormonális oka is. 

Házi feladat: 

Jegyezd le a füzetedbe a válaszokat!

A kihívás alatt melyik lelki téma volt az , amelyikben a legnagyobb elakadást érezted?

Melyik volt a 2. amelyikben a legnagyobb elakadást érezted?

Melyik volt a 3. amelyikben a legnagyobb elakadást érezted?
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21. nap

Szeretettel köszöntelek a kihívás 21. napján!

Reggeli: 1 pohár nem hideg víz (langyos)

citrom-zellerszár víz

mono étkezés

Ebéd: banán-rómaisaláta smoothie

Vacsora: tökleves

ananász saláta

Elérkeztünk a 21 napos kihívás utolsó napjához! 

Gratulálok, nagyon büszke vagyok Rád, remélem Te is az vagy !

Ma arra kérlek, hogy hagyj magadnak tényleg időt, arra, hogy végig nézd ezt a három hetet!

Olvasd el a jegyzetfüzetedet, a motivációs füzetedet, siker füzetedet!

Tarts egyfajta számvetést, olyat,  amilyet év végén szokott az ember tenni, hisz ez nem csak
egy 21 napos út vége, hanem egyben az új jövőd kezdete is.

Te döntöd el, hogy visszahelyezkedsz a régi kényelmes életedbe vagy a komfortzónádat 
átlépve, haladsz tovább a vátozás útján.

Összegezd és írd le a füzetedbe, milyen fizikai és lelki tapasztalásokat hozott ez a három 
hét!

Mi az amit tanultál?

Tűzz ki még ma új célokat, ezeket írd is le a füzetedbe és tégy hozzá határidőt!


