
10 napos Smoothie kihívás

Smoothie alaprecept:

1 alma

1-2 banán

1 kis darab gyömbér, 

kis őrölt fahéj

1 marék spenót

1 egész citrom

1 darab (kb. 5 cm) aloe vera (hámozva)

1 tk. moringa por (opcionális)

1 tk. maca por

1 tk. spirulina és/vagy clorella algapor

300-400 ml víz

Ha valamelyik recept hozzávalóit nem tudod megszerezni, 
lecserélheted erre a smoothie-ra, ami nem szezonális összetevőkből 
áll, így bármikor elkészítheted. 

A smoothie-k elkészítése: a hozzávalókat tedd egy turmixgépbe és 
turmixold össze. Ha nincs turmixod, használhatsz botmixert vagy 
smoothiegépet is.



1. nap 
Reggeli: 
Görögdinnye- aloe vera Smoothie

1,5 kg dinnye

1 darab (kb. 5 cm) aloe vera (hámozva)

Ebéd: 
Banántej

800-1000 g banánt turmixoljunk össze annyi vízzel, hogy egy 
hígabb, de krémes állagot kapjunk. 

Vacsora: 
Narancs-sárgabarack-kelkáposzta Smoothie

1 l narancslé 

500 g sárgabarack

1 nagy marék kelkáposztalevél



FELADAT: 

Remélem testileg, lelkileg és szellemileg is készenállsz a kihívásra. 
Azért vagy itt, hogy kihozd magadból a legjobbat. Gondolom már 
bevásároltál, megvetted a finom egészséges, friss zöldségeket, 
gyumölcsöket, amik most talán szokatlan nagy mennyiségnek tunnek 
és csodálatos , színes hangulatot varázsolnak konyhádnak. 

Ez a 10 nap nem csak étkezési szokásaidat fogja megváltoztatni, nem 
csak tested tisztul, de nagyon sok belső változáson is keresztul mész. 
Ahogy a tested megszabadul régi , elraktározott méreganyagoktól, ugy 
tisztulnak lelki dolgaid is. 

Nem véletlen, hogy a böjtöket mindig testi és lelki megtisztulásnak 
szánták. Nagyon sok köze van a táplálkozásnak a pszichéhez. „Ep 
testben ép lélek.” Nagyon fontos, hogy már az első napon, vezess 
naplót! Minden feljövő érzelmet írj fel, akár megtaláltad a gyökerét, 
akár nem. Ez a fuzet legyen nálad egész nap, hogy bármikor bele 
írhass. 

Készen állsz a kezdésre? 

Hazi feladat: 

Mérd meg a sulyodat, a tested körfogatát is mérd le egy 
mérőszalaggal, derék, csípő comb, karok! Ez lesz a kiindulási pontod, 
mindegy, hogy fogyni szeretnél vagy sem. Mi az ideális vágyott sulyod, 
milyen az ideális alkatod, lásd magad előtt? Mikor volt utoljára ilyen a 
tested? Ird le a fuzetedbe a feljövő érzelmeket! Ne feledkezz meg a 
mozgásról és az ivásról! 



2. nap 

Reggeli: 
Cantaloupe dinnye Smoothie

 1 érett Cantaloupe dinnye

 1 kis marék bazsalikomlevél

 fél citrom leve

Ebéd: 
Nyári Smoothie

3-4 érett őszibarack 

1 cs. bogyós gyumölcs

1 nagy marék spenót

fél citrom

300 ml víz vagy kókuszvíz



Vacsora: 
Ananász-Acocado Smoothie

fél ananász

1 avokádó

1 cs friss Koriander zöld

FELADAT: A céljaid eléréséhez nagyon fontos, hogy megfogalmazd a 
miértedet. Miért vágtál bele ebbe a kihívásba? Mi a célod, mit 
szeretnél elérni? Nagyon fontos, hogy ez a cél a sajátod legyen és ne 
másé. Például ha az a célod , hogy karcsubb, fittebb legyél, akkor ne 
azért, hogy jobban tetssz a férjednek, mert ez így nem a Te célod. 
Fontos, hogy valóban fogalmazd meg mi a valódi célod, és mi a 
miérted. A célodat írd is le. Másik témánk az énkép. Mindenkinek van 
egy magáról alkotott képe, az, amit magáról gondol. Milyen ember, nő,
családanya, barát, munkatárs stb. vagyok. Ezt nevezzuk Enképnek. Az 
Enideál viszont az a vágyott kép amivé válni akarok. 

Hazi feladat: 

Hagyj magadnak időt és valóban gondolkodj el, hogy mi a célod, mi a 
miérted! Ird be a célfuzetedbe minden nap ugyanazt a megfogalmazott
célt, időponttal egyutt amikorra el szeretnéd érni. Minden célhoz 
rendelj egy jutalmat is, amivel meg fogod unnepelni, amikor elérted. 
Ne feledd el beváltani a magadnak tett ígéretedet. Most hunyd be a 
szemed, dőlj hátra és lásd magad ugy , mintha már elérted volna a 
célodat! Ehhez be is kapcsolhatsz magadnak egy szép zenét. Milyen 
érzés? Felezd meg a célfuzetedet és a második felébe írd le naponta a 
sikereidet! Ne gondolj most nagy dolgokra, a kis apró , de tudatos 
lépések visznek előre! Ilyenekre gondolok, hogy „ma gyalog mentem fel
a lépcsőn, ma eleget ittam és sportoltam is, igazán elégedettnek és 
sikeresnek érzem magam.” A másik fuzetedbe ahova az érzelmeidet 
írod , írd le , hogy milyennek látod most magad az életed kulönböző 
teruletein, azaz mi az Enképed és ezeken a teruleteken mi az 
énideálod.



3. nap

Reggeli: 
Cseresznye Smoothie

1 kg cseresznye magozva (esetleg meggy)

Ebéd: 
Eper-Rebarbara-Banán Smoothie

2 cs. eper

3-4 banán

1 szál rebarbara

kevés citromfű 

300ml víz



Vacsora: 
Mangó-Uborka Smoothie

2 nagy érett mangó

2 kis uborka

fél  fej római saláta

300 ml víz

FELADAT: A harmadik nap minden böjt legnehezebb napja, mivel ez a 
böjt legintenzívebb méregtelenítő napja. Ilyenkor lehetséges puffadás,
görcsök, fejfájás, influenzás tunetek, orrfolyás. Ez teljesen normális. 

Tudom, hogy ezek kellemetlen tunetek, de tudnod kell, hogy ez jó jel, 
hisz a szervezeted méregtelenítésre kapcsolt. A vastagbeledben évek 
óta felgyulemlett méreganyag , hulladék sok krónikus betegség 
okozója lehet. Te éppen most szabadulsz meg ezektől. Talán ez az első
alkalom az életedben amikor kitisztítod a szervezetedet. Ne állj ellen a
folyamatnak. Ez néhány nap mulva stabilizálódni fog. 

Tipp: Ha nagyon puffadsz válassz mono étkezést egy-két napig, amíg 
megszunnek a tuneteid, erről bővebben a blogomon olvashatsz. 
Segítségedre lehet a mozgás is, egy hosszu séta, jóga. 

Hazi feladat: jegyezd fel a naplódba az összes fizikai érzést és a 
feljövő érzelmeket! Ne feledkezz meg a mozgásról és az ivásról sem! 



4. nap

Reggeli: 
Dinnye-menta Smoothie
1 Mézdinnye
5-6 mentalevél

Ebéd:
Sárgabarack-banán-áfonya-mángold Smoothie

500 g sárgabarack (magozva)
4-5 banán
1 cs. áfonya
1 marék mángoldlevél
300 ml víz

Vacsora: 
Paradicsom –zeller-petrezselyem Smoothie

500 g paradicsom



2 zellerszár

½ cs petrezselyemzöld

2 kis uborka

tehetsz hozzá vizet, de nem szukséges.

FELADAT: Ha tönkre teszed a tested, hol fogsz lakni? Képzeld el ugy a 
testedet, mintha egy ország lenne, ahol te vagy a polgármester. Az 
országnak több, mint 70 Billió lakosa van, a sejtjeid. 100 km hosszu 
uthálózata, ezek a véredények. Egy csomó nagyvállalat muködik az 
országban, ők a szerveid. Ezek közul az egyik legfontosabb a májad, ha
ez a szerved nem jól muködik, akkor, az országod azaz te nem tudsz 
jól muködni. Az országodnak szuksége van még védelemre a 
betolakodók ellen, ők a rendőrség, azaz az immunrendszered. Az 
immunrendszered 70 %-a a beleidben van. Ha itt tul sok az idegen 
anyag , akkor tulreagál a rendőrséged és allergia, autoimmun betegség 
jön létre. Az országod vezetői a parlamentben a fejedben laknak, ők a 
gondolataid, szokásaid, hiedelemrendszered, de ne felejtsd el, hogy te 
vagy a király. A király felelős azért, hogy az országban jól menjenek a 
dolgok, hogy mindenki boldog és megelégedett legyen. Országod 
alattvalói naponta szorgalmasan tesznek érted, de sokszor, már 
teljesen kimerultek. Folyamatosan kuldik a jelzéseket feléd, hogy 
éhesek és te bekuldesz egy ujabb adag sajtos spagettit és továbbra is 
éhesek, mert nem kapják meg a megfelelő mennyiségu és minőségu 
szénhidrátot, fehérjét, zsírt , vitaminokat és ásványi anyagokat. Sokat 
eszel, -mert állandóan éhséget érzel – tested mégis éhezik. Országod 
lakóinak friss teljesértéku táplálékokra van szuksége, ahhoz, hogy 
egészségesek és boldogok legyenek és téged is azzá tegyenek. 

Vállalj felelősséget a lakóidért és ők ezt azzal fogják neked 
meghálálni, hogy te is egészséges és boldog leszel. 

Hazi feladat: írd fel a fuzetedbe, hogy a kihívás előtt milyen ételeket 
ettél. Ird le egy heti étkezésedet, reggeli, ebéd, vacsora! Ezek az 
ételek boldogabbá, egészségesebbé vagy boldogtalanabbá, 
egészségtelenebbé tették országod lakóit? Hogyan tudnál hozzájárulni 
ahhoz, hogy boldog és egészséges országban élj? Mi az első 
legfontosabb amit meg kell változtatnod? Mia második legfontosabb, 
amin változtatnod kell? Mi a harmadik legfontosabb amin változtatnod 
kell? 



5. nap

Reggeli:

Ananász- görögdinnye- menta Smoothie

2 cs. görögdinnye kockázva

2 cs. ananász

4-5 mentalevél

Ebéd: 
Csokis banán Smoothie

5 érett banán 

1 avokádó

½ cs. nyers kakaópor

200-300 ml víz



Vacsora: 
Bogyósgyümölcs- rómaisaláta Smoothie

500 g bogyósgyumölcs

250 g római saláta

200-300 g víz

FELADAT: Mai témánk a szénhidrátok. Mennyi a napi megfelelő 
szénhidrát bevitel? Nyersvegán táplálkozásban a napi szénhidrát 
bevitel az elfogyasztott táplálék 80%-a kell legyen. Ez először soknak 
tunhet. Azonban szénhidrát és szénhidrát között óriási kulönbség van. 
Legmegfelelőbb, ha a fehérjék és a zsírok aránya 10%-10%, a 
szénhidrátok az elfogyasztott kalória 80%-a. Ha ennél kevesebb 
szénhidrátot fogyasztunk el akkor az arány eltolódik a zsírok vagy a 
fehérjék felé. Ha a napi fehérjebevitel meghaladja a 10%-ot , akkor a 
szervezetunk elsavasodik, csontritkulás, izuleti gyulladás, rák alakulhat
ki. A nyersvegán táplálkozás egyik alappillére a gyumölcsök 
fogyasztása. A gyumölcsökben gyumölcscukor található, amely 
egyszeru cukor , nem összetett cukor . A gyumölcsökben találhatók 
ezen kívul rostok, vitaminok, biofotonok, minden gyumölcsben van 
fehérje , zsír és só. Azaz tápegész. Ez a legkiválóbb uzemanyag 
szervezetunknek. Ha gyumölcsöket fogyasztasz egész napra fel tudod 
magad tankolni energiával. Vannak olyan sejtjeink, amelyek muködése 
kizárólag a glukóztól fugg, ezek közé tartoznak például az agysejtek 
is. A gyumölcsök adják az energiát az izmainknak is. Nagyon fontos a 
napi sport. Ne feledkezz meg róla ma sem! Igyál eleget! 

Hazi feladat: 

Ez a 10 napos kihívás 5. napja. Vesd össze, hogy a nyers vegán 
táplálkozás, vagy a korábban elfogyasztott ételeid adtak-e több 
energiát? 



6. nap

Reggeli: 
Uborka-zellerszár-citrom Smoothie

1 csokor zellerszár

1 citrom leve

2 kis uborka

200-300 ml víz

Ebéd: 
Eper-banán-bazsalikom Smoothie

2 cs. eper

3-4 banán

kis marék bazsalikomlevél



300 ml víz

Vacsora:  
Paradicsom- uborka-spenót-málna Smoothie

2 paradicsom

2 kis uborka

1 cs. málna

1 marék bébispenót

300 ml víz

FELADAT: Mai témánk a testmozgás fontossága. A napi testmozgás 
nagyon fontos, de a méregtelenítés ideje alatt kötelező. Miért? Mert 
gyakorlás közben jobb lesz a vérkeringésed, megemelkedik a pulzusod, 
izzadsz, jobb lesz a nyirokkeringésed és ezek hozzájárulnak a 
méregtelenítéshez. A testedben felszabaduló méreganyag 
kivezetésében lesz nagy segítségedre. Mindegy hogy a mozgás melyik 
fajtáját választod, csak csináld rendszeresen. Ha korábban nem 
mozogtál kezdd el fokozatosan. Sétálj, gimnasztikázz, táncolj, ha 
ehhez van kedved. Táncot nem sorolják a sportok közé, de azzal is 
nagyon sok kalóriát égetsz el , ha elég intenzitással csinálod és még 
szórakoztat is. Nagyon fontos a kihívás alatt a mozgás. Epíts be a napi 
rutinodba reggel 15-20 perc mozgást, ez ad egyfajta önfegyelmet, és 
egy csodálatos napkezdést, motiváltabbá, válsz tőle. Hetente iktass be 
még még 4 kardió mozgás, ami lehet séta, futás, kerékpározás, tánc, 
nordic walking stb. Lehetőleg a szabadban, friss levegőn. Ha nem 
szeretsz mozogni , kezdetben vegyél erőt magadon és hidd el, hogy 
meg fogod szeretni. Lehet, hogy nem a sportot, de mozgás utáni 
érzést, ami fenomenális. Próbáld ki. Amíg nem tudod, hogy számodra 
melyik a megfelelő mozgás, próbálj ki többet, esetleg hívd magaddal 
barátodat, barátnődet, ha ez számodra motiváló. 

Hazi feladat: 

Ird fel, hogy melyik volt az a sport amit mindig ki szerettél volna 
próbálni, de még nem tetted meg? Milyen érzés lenne, ha kipróbálnád?



7. nap

Reggeli: 
Sárgadinnye-narancslé Smoothie

1 sárgadinnye
1l narancslé

Ebéd: 
Áfonya-banán-zellerszár Smoothie

1 cs áfonya
4-5 érett banán
1-2 cs. kókuszvíz
2 zellerszár

Vacsora: 
Őszibarack- spenót-szeder Smoothie

1 cs. őszibarack
1 cs szeder
2 cs. spenót
300 ml víz



FELADAT: Ma a stresszről lesz szó. Felgyorsult a világunk, mindent 
azonnal akarunk. Nagy a nyomás a munkahelyunkön, saját 
vállalkozásunkban, a nagy verseny miatt. Stresszeljuk magunkat és 
hagyjuk magunkat stresszelni. 

A kortizol egy stresszhormon. Amikor stressz ér minket szervezetunk 
felkészul a probléma megoldására az „uss vagy fuss” elve alapján. A 
mellékvesénk kortizolt termel, hogy felkészítse testunket, nagyobb 
energia jusson az izmokba, hogy gyorsabban futhassunk. Ezt gyorsan le 
is bontja, mikor a stressz elmulik. Ma már azonban nem egy mamut 
elől kell menekulnunk. Testunk nem tudja, hogy mi várható, mire 
készuljön, hiszen a stressz tartós, nem csak pillanatnyi. Igy a tulzott 
kortizol miatt a fölös zsír rajtunk marad és elraktározódik, elsősorban 
a törzsön, deréktájon. Akiknek valamilyen okból kortizol hormont kell 
szednie, nagyon sok plusz kilót felszed.  A kortizol egy evoluciós válasz
a kulönböző stresszhelyzetekre. Nagyon sok ember ezért nem tud 
fogyni a csodadiétáktól vagy ha le fogy vissza is hízza. 

Stresszes az éhség miatt, mert szervezete a diétában nem kapja meg a 
megfelelő tápanyagokat, ezért éhséggel jelzi, hogy kuldj már be 
valami értékes tápanyagot, erre bekuldunk még egy adag pizzát, 
amivel ugyan megtöltöttuk a gyomrunkat, de a szervezet továbbra is 
éhezik a tápanyaghiány miatt.  A stressz másik oka a diétában, amikor 
abbahagyod és emiatt lelkiismeretfurdalásod lesz. U jabb kortizol, 
ujabb hízás. Neked is eleged van ebből? Akkor itt az idő! 

Szállj ki a diéta bizniszből és vedd kezedbe saját életed! Térj át egy 
olyan táplálkozásra, ami egészséges, amit tartósan követni tudsz, ami 
természetes, ami táplálja a testedet és ellát egész napra energiával! 

Hazi feladat: 

Ird le a fuzetedbe! 

Mennyi stressz ér téged naponta? (munka, család, kollegák, iskola, 
házimunka stb.)adj egy értéket 1-10 között! (5 pont nem lehet) 

Az egész napi stresszt jutalmazod este egy kis nasival? 

Van ettől ujra lelkiismeretfurdalásod? 

Tipp: mikor édességre vágysz egyél édes gyumölcsöt vagy pár szem 
datolyát. 

A stressz kezelésére mindenképp építsd be az életedbe a meditációt! 
Erről részletesen a blogomon itt olvashatsz. 

http://napkonyha.com/hogyan-fogj-bele-a-meditalasba/


8. nap

Reggeli: 
Görögdinnye-menta Smoothie

2 kg görögdinnye kockázva

2-3 mentalevél 

Ebéd: 
Mangó-őszibarack Smoothie

1 érett mangó

500 g őszibarack

1 tk. spirulina

1 tk. maca por

200-300 ml víz



Vacsora: 
Málna-mangó-zöld fejes saláta

2 cs. málna

1 érett mangó

2 uborka

fél fejessaláta

300 ml víz

FELADAT: Ma a szokásokkal és a hiedelmekkel foglalkozunk. 

Szokásaink leegyszerusítik életunket. Reggelente nem kell azon 
gondolkodnunk, hogy is kellene felkelnem, mit tegyek azután, mit 
egyek stb. 

A reggeli rutinunk egy szokás sorozat. Altalában ugyanakkor, ugyanugy 
felkelunk, elmegyunk a furdőszobába, tisztálkodunk, reggelizunk , 
elmegyunk dolgozni ...stb. Napunk 95 %-át szokásból muködtetjuk, 
robotpilóta uzemmódban. Mindenkinek más a reggeli és napi rutinja. 

Hogyan jönnek létre a szokások? 

A hiedelem ablak egy ablak, amin keresztul én magam szemlélem a 
világot (hozom a családomból, kulturámból, saját tapasztalataimból, 
meggyőződéseimből, hiedelmeimből ...) 

Mivel mélyen gyökereznek nem könnyu őket megváltoztatni. 
Kulönösen igaz ez az étkezési szokásainkra, mivel sok érzelem is 
kötődik hozzá, például a mama főztje, mikor, mit, hogyan evett a 
család. Családi közös étkezések, unnepek, tradíciók. Kulturánkból 
hozott hiedelmek, mindannyian a „Tej élet, erő, egészség” 
szellemében nőttunk fel. Nálunk szinte kötelező volt mindenhez 
kenyeret enni, nehogy elrontsam a gyomrom, ha valamit kenyér nélkul 
eszek. Gyumölcsöt csak étkezés után ettunk, mert ha előtte eszem 
elveszi az étvágyamat. Gondolom mindenki családjában megvannak 
ezek a hiedelmek. 

Az élet folyamán mikor elég információhoz jutunk, tudunk ezen a 
szokáson tudatosan változtatni. 

Megfigyelhetjuk , hogy a szokást mindig egy hívó jel váltja ki. 
Mentetek már el pékség előtt, mikor árad kifelé a frissen sult kenyér 
illata? 



Mindennap elhaladsz a pékség előtt, jön a jel az illat és te már mész is 
vásárolni és a friss pékáru a jutalom. Ha megismétlődik 3_4 szer , már 
ki is alakult a szokás. Jel->érzés- >jutalom. 

Este fáradtan(jel, érzés) hazaesek , megkenem a nutellás 
szendvicsemet, Kóla , sör, lerogyok a tv elé és befalom (jutalom). 

Hogyan tudom megváltoztatni a szokásaimat? 

Ha mindennap ugyanugy muködteted az életedet, akkor minden 
ugyanaz marad. Ha van egy célod azt a napi rutinok, szokások 
megváltoztatásával, kicsi apró , de tudatos, következetes lépésekkel 
tudod elérni. 

Be kell azonosítani a jelet , ami kiváltja az érzést és, hogy ezt mivel 
jutalmazom. Miután beazonosítom a jelet , ki tudom cserélni a jelre 
adott reakciómat . 

Pl. hazaérek fáradtan, iszom egy nagy pohár tiszta vizet, leulök pár 
percet meditálni és eszem egy adag salátát. 

Ha ezt naponta gyakorlom , be tudom integrálni az életembe. 

Egyszerre csak egy szokást akarjunk megváltoztatni. Mikor ezt 
beintegráltuk, jöhet a következő. 

Hazi feladat: 

Ird le a fuzetedbe! Melyik/melyek azok a szokások, amin változtatni 
szeretnék? Mi az uj célom, ami miatt uj szokások kialakítására van 
szukségem? Milyen uj szokásokat szeretnék bevezetni az életembe? 
Hogyan fogom ezt megtenni a gyakorlatban. Itt Irj minden uj szokás 
mellé dátumot, tervet. 

Ird le egy példaképedről, lehet regényhős is, hogy szerinted mit hihet ő
magáról és melyek azok, a tulajdonságok , amik már most is közösek 
bennetek és melyek azok, amiket Te is szeretnél magadévá tenni. 

Azonosítsd be mindig amikor észreveszed: Melyek azok a jelek, amik 
kiváltják az érzést és mivel jutalmazod ezt. Ha leírod tudatossá válsz 
rá, így könnyebb lesz kicserélned egy uj szokássá. 

Sportoltál ma már? Ittál eleget? 



9. nap

Reggeli: 
Málna-rebarbara Smoothie

500 g málna

1 szál rebarbara

300 ml víz

Ebéd: 
Banán-nektarin-spenót Smoothie

250 g érett nektarin

5-6 érett banán

1 nagy marék spenót

300 ml víz vagy kókuszvíz



Vacsora: 
Őszibarack-paradicsom-csalán Smoothie

300 g őszibarack

300 g paradicsom

1 cs. fiatal csalánlevél

300 ml víz

FELADAT: Mai témánk az ételek utáni sóvárgás. „ugy ennék valamit” 
Ugye ismerősen cseng ez a mondat? 

Ebből a mondatból tisztán kiderul, hogy itt nem valódi éhségről, 
hanem egyfajta étel kívánásról van szó. Legtöbbször valami édességet 
kívánunk. 

Ezt gyakran a nők menstruáció előtti időszakával és a várandósság első 
szakaszával azonosítják. 

De ez nem teljesen így van, hisz a férfiak és a gyerekek is lehetnek 
sóvárgósak. Melyek lehetnek a sóvárgás okai? 

Leggyakrabban a táplálkozási elégtelenség. 

Tul sok feldolgozott, félkész étel fogyasztása, amely nem táplálja a 
testunket. 

Ez a táplálkozási elégtelenség egy idő után minőségi éhezésbe csap át. 

Sokat eszunk, szervezetunk ennek ellenére folyamatosan éhezik és 
értékes tápanyagok után sóvárog. 

A sóvárgás másik oka lelki eredetu. A sóvárgás vagy kényszeres evés 
mögött ilyenkor lelki eredetu okok állnak. 

Valójában nem ételre, hanem valami egész másra van szukségunk, 
amit tudatosság hiányában étellel pótolunk. 

Ennek gyökere sokszor gyerekkorban található, amikor szeretetuket a 
szulők csokoládé adásával fejezték ki. 

Hazi feladat: 

Melyek azok az ételek , melyek után a legtöbbször sóvárogsz? Melyik 
napszakban jön elő a sóvárgásod? Osszefugg ez az unalommal nálad? 

Esetleg az esti Tv nézéssel? Sportoltál ma már? Ittál eleget? 



10. nap

Reggeli: 
Ananász- mézdinnye Smoothie

fél ananász

1 mézdinnye

300 ml víz

            

Ebéd: 
Áfonya-málna- őszibarack-pongyolapitypang Smoothie

        1 cs. áfonya

1 cs. málna

1 cs. őszibarack

1 cs. pongyolapitypang levél

300 ml víz



Vacsora: 
Szeder- avokádó-zellerszár-citrom Smoothie

2 cs. szeder

1 avokádó

3 zellerszár

fél citrom leve

300 ml víz

FELADAT: Mai témánk a gondoskodásról szól, gondoskodás 
Onmagadról 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. Onzőnek ítélik
meg magukat. 

Az igazság viszont az , hogy a szukségleteid soha nem fognak 
kielégulni, 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 szukséged. 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 repulőgépen is vészhelyzetben először magunknak 
kell feltennunk a maszkot, mert csak akkor tudunk mások segítségére 
lenni. 

Ha például Te ugy döntesz, hogy nyers-vegánná válsz, gondoskodj 
először magadról, készítsd el saját ételeidet. Ne hagyd, hogy mások 
visszahuzzanak. 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. Valószínu egy idő után , mivel látják rajtad a pozitív
változásokat, U gyis követni fognak. Ezt viszont ne kérd tőluk. Csak 
akkor fog muködni, ha ők maguk választják ezt az utat. Ez így történt 
az én életemben is a párommal és a gyermekemmel. 

Hazi feladat: Ird le a válaszaidat a naplódba!

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? 


