
7 napos méregtelenítő, léböjtkúra kihívás 

Sok emberben felmerül a kérdés, miért kell egy nyers vegán teljesértékű ételeket fogyasztónak léböjt, 
méregtelenítés. Nos azért, magamból kiindulva, mert eddigi életem nagyobb részében én is 
egészségtelenül táplálkoztam, és ezek a méreganyagok nem tűnnek el egyik napról a másikra 
nyomtalanul. A táplálkozástudósok, azt mondják, hogy a teljes méregtelenítés annyi időt vesz 
igénybe, mint amennyi ideig szennyezted a tested. Minden egyes méregtelenítés után egyre 
egészségesebb leszel. 

A Böjt nem csak arról szól, hogy megszabadulsz egy csomó méreganyagtól és lelki méregtől. 

Ez a léböjt kihívás egyben megtanít arra is, hogyan urald az egódat. ErősíI  az akaratodat, a 
kitartásodat, ami mentálisan is egy hatalmas ugrás lehet számodra. Ha végigcsinálod, nagyon nagy 
önbizalmat ad és segíI az önértékelésedet. 

Én nagyobb méregtelenítést 2 szer csinálok egy évben, egyszer tavasszal, vagy nyáron , egyszer ősszel, 
vagy télen. Én magam hosszabban szoktam csinálni. 

Ha te nem vagy ruInos böjtölő, akkor először elégedj meg mindenképp a 7 nappal. Már ez is beindít 
egy csomó poziNv változást az életedbe. 

Ha hosszabban szeretnél böjtölni, előOe konzultálj orvossal! 



Milyen előnyökkel jár, ha megcsinálod a léböjtöt? 

• Böjt alaO felszabadítjuk testünket, elküldjük egy kicsit szabadságra. Ilyenkor, mivel csak 
folyadékot viszünk be, testünknek marad ideje megszabadulni olyan anyagoktól, amit nem 
használunk, elraktározoO zsírok, fehérjék, salak-és méreganyagok. Melyek a vérbe jutva a 
nyirokereken keresztül kiválasztódnak.  

• A méreganyagok, salakanyagok  kiürülése miaO beindulnak a szervezetben a regenerációs 
folyamatok. 

• Energikusabbá válunk. 

• Szervezetünk megfiatalodik. 

• Megnyugszanak a gyulladt nyálkahártyák. 

• Kiürül szervezetünkből a visszatartoO víz, elmúlnak az ödémák. Ezt sokszor abból is érezzük, 
hogy a cipőnkben nem szorul a lábunk. 

• Elmúlnak az izüleI fájdalmak, sokkal könnyedebben mozgunk. 

• Tisztább, feszesebb, fiatalosabb  lesz a bőröd. 

• Leadsz néhány kilót. 

• fokozoOabb  agyműködés 

• javul az emésztésed 

• nyugodtabbá, kiegyensúlyozoOabbá, elfogadóbbá válsz 

• megszabadulsz lelki mérgeidtől is 



Hogyan kezdd el a léböjtöt? 

• a léböjtöt mindig ráhangolódó napokkal kell elkezdeni 

• soha ne kezdj el böjtölni hirtelen elhatározásból, holnaptól. 

• ha eddig mindenevő voltál, akkor hagyd el először a húst, majd a tejtermékeket, 
gabonaféléket szénhidrátokat. 

• a böjt előX napon már csak levest és esetleg egy kis barnarizst fogyassz. 

• A böjt legjobb időpontja mindig a teliholdat követő holdfogyatkozás. 

Mire kell figyelni a léböjt alaC ? 

• Ez a léböjt csak egészséges embereknek való. 

• Bármilyen egészségügyi problémád van vagy ha gyógyszert szedsz a böjt elkezdése előO 
kérdezd meg háziorvosod. 

• igyál elegendő zöldség és gyümölcslevet, napi 3-5 litert. 

• ihatsz gyógyteákatés vizet is mellé. 

• ne fogyassz semmilyen darabos ételt 

• ne igyál tejterméket, kávét, fekete teát, alkoholos és szénsavasitalokat, és bolI, pasztörizált 
gyümölcsleveket. 

• naponta mozogj, ez segíI a méregtelenítést. Olyan mozgást végezz, ahol megizzadsz, és 
végezz súlyzós erőgyakorlatokat is. 

• ne dohányozz a böjt alaO, jó kezdet lehet a leszokáshoz. 

• aludj naponta legalább 8 órát 

• mindig lassan állj fel ülő- vagy fekvőhelyzetből 

• ha éhes lennél, igyál többet! 



Mivel segítheted még a böjtöt? 

• mozogj naponta, végezz erőgyakorletokat, jógázz 

• menj el masszázsra 

• Napi beöntés, ez egy nagyon fontos része a méregtelenítésnek 

• ha teheted szaunázz 

• fürdés előO jót tesz a ledörzsölés 

• naponta kapard le nyelvkaparóval, nyelvedről a lepedéket 

• meditál naponta 

• a böjt alaO vonulj vissza, ne tévézz,  

• végezz légzőgyakorlatokat 

• az esI zuhanyt fejezd be hideg zuhannyal 

• aludj eleget 

Milyen tüneteid lehetnek a léböjt alaC? 

• a méregtelenítési folyamat beindulása mindenkinél más tüneteket okozhat 

• előfordulhatnak infulenza jellegű tünetek, orrfolyás stb. 

• szájszag 

• bűzösebb széklet, vizelet 

• intenzívebb izzadás és izzadságszag 

• fejfájás 

• szédülés 

• hányinger 

Hogyan fejezd be a léböjtöt? BöjCörés 

A böjtöt ugyanúgy fokozatosan kell abbahagynod, mint ahogyan elkezdted. 

Ha vissza szeretnél térni korábbi étkezései szokásodhoz, azt egy 3-4 napos átállással teheted meg. 

Ez a léböjt viszont egy nagyon jó alkalom arra, hogy változtass étkezési szokásaidon, életmódodon és 
egy egészségesebb táplálkozásra állj át. 

Miből áll az általam összeállítoC léböjt? 

5 napra megkapod a teljes receptet, mely minden napra tartalmaz 3 zöldség és gyümölcslé receptet. 

Bónuszként kapsz egy leves receptet, melyet böjOöréskor nagyon jól fog jönni. 



A recepteket keverheted is . 

A léböjthöz kapsz egy bevásárlólistát. Jó ha a böjt megkezdése előO mindent megveszel, hogy a böjt 
alaO ne kelljen boltba menned. 

Én úgy állítoOam össze, hogy reggel és délelőO gyümölcslevet , este pedig zöld levelekből facsart 
levet fogyasztunk. 

Egy –egy recept 1 liter, azaz egy adag lének felel meg, ezekből a levekből nyugodtan elfogyaszthatsz 2 
adagot is. A bevásárlólistát is egy adaghoz készíteOem el. 

A leveket elkészítés után szűrd le, hogy a rostok ne maradjanak benne.  

Ha a léböjt alaO dolgoznod kell, akkor elkészítheted a leveket már este, egy napig elállnak a hűtőben. 

Fontos, hogy vigyél magaddal elég italt, hogy mindig legyen nálad, nehogy rádtörjön az éhség és 
elcsábulj.  

Milyen eszközökre  lesz szükséged  a böjG levek elkészítéséhez? 

• Szükséged lesz egy gyümölcsprésre, és Slowjuicert használok 

• ha nincs ilyen géped, akkor megfelel a gyümölcscentrifuga 

• ha az sincs , akkor turmixgéppel is megoldható, de turmixolás után a levet egy szűrözsákon át 
kell szűrni. Ez egy kicsit macera, de a cél érdekében 5 napig megtehető. 

• szükséged lesz egy vágódeszkára 

• késre 

• szűrőre 

• esetleg szűrőzsákra (ha turmixolsz) 

• 4-5 literes üveg, amibe el tudod vinni a böjI leveket 

A léböjt nem egy diéta, hanem egy IszNtókúra, ami jó kezdet lehet, arra, hogy ezután egy új tartható, 
egészséges étrendre válts. Ebben további segítséget nyújt a smoothie kihívás és a 21 napos 
nyersételes kihívás. 

Hogyan csináld végig a kihívást? 

1. Töltsd le a bevásárlólista és szerezd be a hozzávalókat! 
Érdemes bevásárlás előO megnézned, mely receptek tetszenek neked és melyeket kívánod 
felcserélni egymással, ezeknek megfelelően bővítsd majd a bevásárlólistádat. 

2. Töltsd le a recepteket és kövesd a napi étrendet! 

Ha ezeket végig csinálod,  a legkiválóbb önmagad leszel. Tarts velünk! 


