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Hogy kiknek szól ez a kiadvány? Amatőröknek. 
Pályakezdőknek. Újrakezdőknek. Sohaelnemkezdőknek. 
Mármint egészség fronton. Fájós háttal, úszógumival a 
derekukon munkában úszó sorstársainknak.

Hogy kiknek nem szól? Profiknak nem szól, mert ahhoz 
szándékosan kevés. Misztikus-egzotikus 
csodaprogramokat habzsoló divat-egészségeseknek sem 
szól, mert nincs könnyű út.

Csak egy út van.

Az alábbi pár oldalon összeszedtük a legfontosabb 
tanácsokat és megtámogattuk őket azokkal a tényeket, 
ami biológiából, anatómiából, kémiából stb... következik. 
Hiszünk benne, hogy a megértés segíti a tudás 
alkalmazását.

Előszó
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Kezdjük a legfontosabbal! Fogyassz rendszeresen magas 
rosttartalmú ételeket! A rostok a növényekben megtalálható 
emészthetetlen vagy nehezen emészthető ballaszt anyagok, 
amelyek segítenek tisztán tartani az emésztő rendszert. Ezen kívül 
képesek megkötni a koleszterint és más káros anyagokat. A 
rostszegény táplálkozás esetén - különösen amennyiben az kevés 
mozgással és alacsony folyadékbevitellel társul - a bélfalon 
lerakódás képződik, amely értékes tápanyagok felszívódását 
akadályozza meg, illetve lelassítva a tápanyag áramlását puffadást 
okoz. Ez az állapot igen gyakori a nyugati társadalmakban. Ha 
valakinek “nagy hasa” van, azért általában nem csak a zsírszövetek 
tehetnek, hanem a bélrendszerben felhalmozódott több 
kilogrammnyi lerakódás is.

Amennyiben nehezen kötöd be a cipődet, és étkezések után 
gyakran tapasztalsz haspuffadást vagy görcsöket, akkor valószínűleg 
nálad is kialakulóban van ez az állapot. Ebben az esetben sürgősen 
változtass az étrendeden, vagy keress fel szakorvost.

A zabpehely és a teljes kiőrlésű lisztből készült ételek, valamint a 
barna rizs, illetve a főzelékfélék tartalmaznak jelentős 
mennyiségben rostokat.

A rostok szerepe
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A természeti népek nem véletlenül iktatnak rendszeres 
böjtöket az életükbe. Az időszakos koplalás a rostokhoz 
hasonlóan segít tisztán tartani az emésztőrendszert. Már 
az is nagy segítség a szervezetednek, ha hetente tartasz 
egy olyan napot, amikor nem fogyasztasz nehéz ételeket.

A böjt szerepe
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Igyál megfelelő mennyiségű folyadékot! 

A vízhiány lelassítja az anyagcserét a bélrendszerben, és a sejtek 
szintjén is. A feldúsuló méreganyagok már rövid távon is fejfájást, 
hosszabb távon pedig számtalan betegséget okozhatnak. A kevés 
folyadék bevitele az elhízást is nagyban segíti.

Fontos tudni, hogy a víz oldószerként szükséges a szervezet 
számára, azért az olyan tömény oldatok, mint levesek, cukros üdítők 
vagy alkoholos italok nem számítanak teljes értékű folyadéknak. A 
kávé, kakaó és a rövid alkoholok, mivel a testben található 
oldatoknál töményebbek, egyenesen “negatív” folyadéknak 
számítanak, azaz fogyasztásukkal megnő a szervezet víz igénye. 
Minden csésze kávé egy pohár vízzel növeli az egyébként körülbelül 
2 literes, melegben vagy túlfűtött helyiségben akár 3 literes napi 
folyadékigényt.

A legjobb, ha a napi folyadékszükségletet tiszta, nem túl hideg vízzel, 
esetleg cukrozatlan teával biztosítjuk. Kevesen tudják, hogy az 
egészségesnek kikiáltott gyümölcslevek sem jók víz helyett. 
Gyümölcsléből mindig a 100%-osat válasszuk, amiből 2-3 deciliter 
az egészséges napi adag. A legjobb, ha vízzel a kétszeresére hígítva 
fogyasszuk őket.

A víz szerepe
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Ne igyál evés közben!

Lehetőleg étkezés előtt ne igyál már egy negyed 
órával, utána pedig legalább fél órát. Nehéz 
ételeknél - például vörös húsok - célszerű még 
többet várni. A víz felhígítja a gyomorsavat, lelassítva 
az emésztést, ami puffadást okoz. Hosszú távon ez 
refluxot is eredményezhet.  
Ha mégis innod kell, akkor elégedj meg pár korttyal 
- a lényeg, hogy ne vedelj be sok vizet.

Nem csak a mennyiség számít!

Az emberi szervezet - a tevével ellentétben - 
nehezen képes a vizet tárolni. A gyomorból a víz 
gyorsan felszívódik, bekerül a véráramba, aminek a 
töménységét a vese szabályozza. Vagyis a felesleges 
víz rövid úton a húgyhólyagba kerül, és onnét már 
nincs visszaút. Ha reggel megiszunk 3 liter vizet, attól 
még lehetünk vízhiányosak délután. Oda kell figyelni 
az ütemezésre. A legjobb, ha mindig van az 
iróasztalon víz és apránként, folyamatosan 
fogyasztjuk el a szükséges mennyiséget.



Alapvetően a cukornak köszönhetjük, hogy a szükségesnél 
jóval több energiát viszünk be a szervezetünkbe. Ha nem is 
tudunk lemondani az édességről, legalább a következő pár 
dolgot tartsuk be.

• Csokoládéból válasszuk a magas kakaótartalmú keserű 
csokoládékat, amelyeknek kedvező élettani hatásuk is van.

• Ne fogyasszunk rendszeresen zsírokkal kombinált 
cukrokat. pl. vajas, tejszínes süteményeket.

• Ha nem tudunk lemondani az édességekről, akkor 
legalább ügyeljünk arra, hogy a főételek (reggeli, ebéd, 
vacsora) ne édesek legyenek, illetve a naponta 
fogyasztott folyadékok se tartalmazzanak cukrot.

• A cukor oldalékként sok vizet köt le a szervezetben, 
ezért az édesség fogyasztása esetén igyunk több vizet.

Édesség, desszertek, cukor ...
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Nem annyira közismert tény, hogy az emberi szervezet képes átállni egy 

szénhidrátmentes, zsírban és fehérjében dús táplálkozási programra. Valószínűleg 

ez az emberi faj civilizáció előtti “eredeti” programja. Megfelelő táplálkozás 

esetén a test néhány hét alatt átáll (visszaáll?) arra, hogy az energia igényét a 

zsírok lebontásából fedezze. A zsírok előnye, hogy egy étkezés egész napra 

elegendő energiával látja el a szervezett, miközben nem okoz inzulinválaszt. Sokak 

szerint a szénhidrátok csak egy olcsó tömegétkeztetési alternatívái az eredeti 

étkezési szokásainknak, amelyet a városi életmód kényszerített ki pár ezer éve. 

Fontos aláhúzni, hogy amennyiben a vérben egy bizonyos szint fölé emelkedik a 

cukorszint, a test nem bontja le a zsírt, ami így lerakódik. Ezért a zsírok és a 

szénhidrátok együttes fogyasztása veszélyes.



Rendszeres étkezés

Legyen rendszer az étkezéseidben! Egyél naponta háromszor, és 
amikor csak lehet ugyanabban az időpontban, így a szervezeted 
készülhet a projektre. Amennyiben rendszeresen sportolsz, 
beiktathatsz plusz két kisebb étkezést is.

Lassan egyél!

Egyél lassan, stresszmentes környezetben, és jól rágd meg az ételt! 
A stressz időszakosan leállíthatja az emésztést, de a túl nagy falatok 
szintén megnehezítik azt, ami végső soron puffadáshoz, refluxhoz 
és más emésztőrendszeri bántalmakhoz vezethet. A lassú étkezés 
időt hagy a szervezetnek, hogy kialakuljon a telítettség és 
jóllakottság érzete, így megakadályozhatod a túlevést, ami az előző 
tüneteken kívül még elhízáshoz is vezethet.

Ellenőrizd a tömeged rendszeresen!

A rendszeres mérlegelés segít időben észrevenni a bajt. Ha 1-2 
kiló felszalad, azt még könnyen le lehet adni, és új ruhákat sem kell 
vásárolnod.

Evési szokások
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Amennyiben túlsúlyod van, az előző tanácsok betartásán kívül 
szükséged lehet egyéb változtatásokra is. Tartsd szem előtt a 
következő egyszerű törvényszerűségeket, és ne higgy a csoda 
módszerekben!

A legtöbb esetben nincs szükség külön, a szó hétköznapi 
értelmében vett “fogyókúrára”. A testtömeget egyértelműen 
meghatározzák együtt a tested sajátosságai, a bevitt táplálék és a 
mozgás mennyisége. Amennyiben kialakítod ennek a hármasnak 
(amiből az utolsó kettőt befolyásolhatod) egy új kombinációját, egy 
lassú átmenettel megkapod az új tested. Ha ezt elérted, akkor az 
egyetlen dolgod továbbra is tartani az új életmódot.

Amennyiben sokat szeretnél fogyni, és mégis szeretnéd gyorsítani a 
folyamatot, a következőkre kell odafigyelned:

Az éheztetett szervezet azonnal tartalékolással - vagyis zsírszövet 
képzésével - reagál amikor plusz táplálékhoz jut.  Azaz, az időnként 
elcsalt fogyókúra, vagy a nagy zabálással befejezett fogyókúra a 
legjobb út ahhoz, hogy az izomtömegedből veszíts, a zsírszövetedet 
pedig tovább növeld. Vagyis, lehet, hogy a mérleg kevesebbet mutat, 
de igazából rosszabbul fogsz kinézni. De valószínűbb, hogy végül a 
mérleg is többet fog mutatni.

Fogyókúra, diéta ....
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Egy felnőtt férfi csupán a létezéssel napi 2000 kcal körüli energiát éget el. Egy óra 
közepesen terhelő sportolással kb. 400 kcal-t lehet ehhez hozzáadni. Ha heti 2x 
sportolsz, akkor az napi leosztásban 114 kcal-t jelent. Ez a teljes energiaigényed kb. 5 
százaléka. Ezt a plusz energiaégetést már napi egy kis pohár kólával vagy egy 
Snickers-szel semmissé teheted. Ebből következik, hogy önmagában sportolással 
nagyon nehéz fogyni, különösen azért, mert ilyenkor éhesebb is az ember.

A valóságban a sportolás inkább az anyagcsere felgyorsításával segíti a fogyást.

Ha mégis sportolással szeretnél fogyni, akkor naponta kell azt végezned több órán 
keresztül. A legjobbak erre az edzőtáborok vagy több napos kerékpár illetve 
gyalogtúrák. De ha képes vagy rá, természetesen járható út az is, ha minden nap 
edzel 2 órát.

Viszont a legtöbb embernek nincs ideje naponta edzésre járni. Nekik jó megoldás 
lehet, ha gyalog járnak például munkába a hét minden napján, vagy ha gyorsabban 
sétálnak a megszokott vánszorgás helyett, vagy ha nem lifteznek, hanem lépcsőn 
közlekednek.

A jó fogyókúra nem éhezteti túl a szervezetet. Fehérjéből bőven, zsírból és 
szénhidrátból pedig egy kicsivel kevesebbet tartalmaz a napi szükségesből. Így izom 
leépülése nélkül fogyhatsz a zsírszövetből.



Az ülőmunka nem csak a mozgásszervekre veszélyes, a belső 
szervekre is rossz hatással van. Az ülés jobban terheli a gerincet, 
mint az állás, majdnem kétszeres a terhelés a porckorongokon az 
álláshoz képest. Ha ez a nyomás féloldalasan és egyenetlenül 
jelentkezik, kialakulnak a mozgásszervi betegségek, például a 
porckorongsérv vagy a meszesedés. 

De nem csak a vázrendszerre, hanem az izmokra, szalagokra és a 
belső szervekre is rossz hatással van. A túlterhelés miatt a szövetek 
keringése és anyagcseréje is rossz lesz. A mozgásszegény életmód 
emellett 26 százalékkal növeli az úgynevezett metabolikus 
szindróma kialakulását, amelynek jellegzetességei a magas 
vérnyomás, a szív-, és érrendszeri betegségek. 

Most, hogy mindenkit jól megijesztettünk, szeretnénk egy kis 
megnyugatást is adni: az ülőmunka hatásai ellensúlyozhatóak, 
mégpedig több módszerrel is. 

Elsősorban természetesen az irodai környezet kialakításával. A 
helyesen beállított asztal, monitor és egy jól kiválasztott, 
ergonomikus irodai szék már egy jó nagy lépés az egészségesebb 
munkavégzés irányába. 
Érdemes több figyelmet szentelni arra is, hogyan ülünk. Egyszerű 
feladatnak tűnik, pedig nem az. Helyesen ülni is meg kell tanulni.

Az ülőmunka káros hatásai és azok ellensúlyozása
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Most persze mindenkinek az jut eszébe, hogy helyesen ülni egyenlő az egyenes 
gerinccel üléssel. Az igazság azonban ezzel szemben az, hogy ebben a helyzetben 
tölteni az egész napot egyáltalán nem egészséges - és nem is kényelmes. 

Ha úgy érzed, hogy jól esne, nyugodtan dőlj hátra, nyújtsd ki a lábad, lazíts egy kicsit. 
A tested ösztönösen érzi, hogy melyik pozíció kevésbé megterhelő. Változtass 
testhelyzetet, amilyen sűrűn csak lehet, most nem az iskolában vagyunk, ahol a 
tanítónéne leszid, ha folyamatosan szegsz-mozogsz. 

Léteznek alternatív ülőalkalmatosságok, amelyek kifejezetten ösztönöznek erre a 
folyamatos helyezkedésre. Ülhetsz labdán, térdeplőszéken, Diner párnán illetve 
ékpárnán is. Próbáld ki, neked melyik a legalkalmasabb, de akár felváltva is 
használhatod őket. 

Nem mondunk újat azzal, hogy emellett még nagyon fontos, hogy minden órában 
felállj, és átmozgasd magad. Néhány vállkörzés, asztal mellett is végezhető 
nyújtógyakorlat felfrissíti a vérkeringésedet.

A következőkben bemutatunk pár egyszerű gyakorlatot, amelyet az irodában is tudsz 
végezni és sokat tehetsz velük az egészségedért.



Állj fel az asztaltól. Helyezkedj el vállszélességnél picit szélesebb 
terpeszben. Térdeidet enyhén hajlítsd be, medencédet billentsd 
magad alá. Köldöködet húzd befelé a gerinced felé és felfelé. Ez az 
úgynevezett alapállás, amelyet minden gyakorlathoz fel kell venned. 
Minden gyakorlatnál figyelj rá, hogy egyenletesen lélegezz, orrodon 
szívd be, szádon fújd ki a levegőt. 

1. Kulcsold össze az ujjaidat a hátad 
mögött. Közelítsd egymáshoz a 
lapockáid és nyisd a mellkasod. 
Tartsd meg ezt a pózt legalább 
20 másodpercig, mert legalább 
ennyi idő szükséges ahhoz, hogy 
a gátlóreflexek feloldjanak. 

2. Vedd fel az alapállást, és végezz páros 
karkörzéseket hátrafele. Ismételd meg 
legalább 10-15 alkalommal. 

Felfrissülés az asztalnál
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3. Ismét térjünk az alapálláshoz. Az egyik karodat 
hozd a mellkasod elé és támaszd meg a másik 
karoddal. Fejedet billentsd el a tenyered irányába. 
Figyelj rá, hogy a válladat engedd le a gyakorlat 
közben és ne húzd túl erősen a karodat. Ez 
egyébként minden gyakorlatra ugyanúgy igaz. Ezt a 
mozdulatot is tartsd meg legalább 20 másodpercig, 
majd végezd el a másik oldalra is. 

4. Igen, megint az alapállással kezdjük. Emeld 
magastartásba a karjaidat, és váltott karral nyújtózkodj a 
plafon felé és próbáld meg elérni. Nekünk majdnem 
sikerült is. Oldalanként legalább 10 ismétléssel végezd el.

Naponta legalább egyszer ismételd meg a teljes 
gyakorlatsort, de ha van kedved és időd, akár többször 

is elvégezheted. Bár már így is sokat tettél az egészségedért, nem árt, ha emelett 
egyéb mozgásformákat is beiktatsz az életedbe. 



A rendszeres mozgás segít megfelelő szinten tartani az 
anyagcserét a vérnyomás és a pulzus időszakos megemelésével, 
valamint a belek mechanikus rezgése által. A mozgás segít 
továbbá megelőzni az ülő munka okozta krónikus ízületi 
megbetegedéseket. Ráadásul csökkenti a zsírszövetek 
növekedésének esélyét, viszont serkenti az izomfejlődést. A 
következőkre érdemes odafigyelni:

• A rendszeres, de kevesebb mozgás többet érhet, mintha ritkán 
túlhajszolod magad.

• Nem kell a tökéletességre törekedni! A nulla mozgás és a napi 
10 perc között sokkal nagyobb a különbség, mint a 10 perc és 
az egy óra között. Éppen ezért, ha többre nincs is időd, felkelés 
után tíz percet mindenképp érdemes egy kis mozgásra szánnod. 
Nem kell mást tenned, mint amit általános iskolában tanultál 
testnevelés órán. Hidd el, nem véletlen tanították azt sem! Egy 
kis bemelegítés végtag és törzskörzésekkel. Egy kis nyújtás állva 
és ülve. Majd pár guggolás és fekvőtámasz. A semmihez képest 
ez is óriási előrelépés lesz! 

• Az előző reggeli tornát egy ugrálókötéllel vagy szobabiciklivel és 
egy súlyzóval félórásra duzzasztva, már teljesen tökéletes 
edzésprogramot kaptál.

Mozgás, netán sport ....
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Nagyon leegyszerűsítve a dolgokat egy könnyen megjegyezhető mondatba foglalva: 
A testtömeged a táplálkozással tudod könnyen befolyásolni, az 
izom-zsír arányt pedig mozgással. (Természetesen a mozgás a 
kalóriaszükségleten keresztül fogyaszt is, az izomhoz a fehérjét pedig a táplálék 
biztosítja, ám ezek a hatások amatőr szinten kevésbé fontosak.)



Ha további inspirációra van szükséged vagy 
szeretnél edzői iránymutatás mellett edzeni, gyere 

el minden csütörtökön TalentErő óráinkra.


