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Anyucsúcs -  4. levélkéd 

 

 

Szeretettel üdvözöllek!  

 

 

 

 

 

LENDÜLET 

Amikor változtatni, irányítani szeretnénk a saját dolgainkat, előbb lendületre 

van szükségünk. Más szóval, plusz energiára. Nélküle, egyszerűen nem kerülünk 

döntési helyzetbe! Ezekben a napokban sorra vesszük a legtöbb, plusz energiát 

adó módszert, és besöpörjük az összeadódó eredményeket.  

Sok kedves barátom él nagyon tudatosan, legtöbben mégsem érzik magukat jól 

a bőrükben. Esetükben főleg az étkezés a hibapont.  

Étkezési szokásaink is a gyerekkorunkban gyökereznek, ezért amikor épp a saját 

felmentésedet fogalmazod, gondolj a gyermekedre, akinek pont most fekteted 

az alapokat. 

 

 

 

 

KONYHATÚRA 

A hasunk elég nagy úr.  

Nem könnyű meggyőzni, vagy bármit elvenni tőle. 

Ezért két javaslattal próbálok segíteni neked. 
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1. Emlékeztesd magadat, hogy ez csak egy próbaidőszak. 

2. Tiltás helyett cserében gondolkodj 

A dolog sokkal messzebbre mutat, mint első blikkre gondolhatnánk. 

A fejlesztésben kulcskérdés a helyes étkezés, plusz van 25 év idevágó saját 

étkezési tapasztalatom. Szóval nem szakmázunk, nem vitázunk, csak javaslom, 

tégy egy próbát. 

Lehet, hogy az étkezési javaslataim még így is nehéznek tűnnek! 

Pár hét alatt kell eredményt elérni, mert ha késnek az eredmények, egyedül 

nehezebb folytatni. Úgyhogy most, elég intenzív munkára van szükséged!  

Bátran ints búcsút pár hétre a megszokott ízeknek. 

Nem fogunk főzőműsorrá alakulni, de három kérés, és pár alaptipp...  

A lista… 

Finomított répacukor felejtős. Fehér – barna, egykutya. 

Tej 

A tej felejtős. A laktóz mentes pláne!  

Tej helyett rizstej.  

A rizstej végtelenül egyszerű és olcsó történet, ha turmixgéppel magad 

készíted. 3-4 ek. puhára főzött rizst kevés vízzel, olíva, vagy kókusz olajjal ízlés 

szerint mézzel, csipet sóval pár percig turmixolod. 

Több vizet már csak akkor adj hozzá, amikor a rizs már egy hófehér krémmé 

alakult.  

Ez a cucc pudingok, rizstej, gyümölcsleves, és bármilyen egyéb, mentess étel 

kiindulási alapja lehet. Túl finom, hogy a hűtésére sor kerüljön, de lehetne… 

Kávéhoz is tökéletes alternatíva. 

Kenyér 
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Erre a pár hétre kérlek, iktass ki minden búzából, rozsból készült, gyári 

kenyeret, péksüteményt, kalácsot, sütikét… és a gluténos száraz tésztákat. 

Hagyományos kenyér helyett süss kovászolt – glutén-mentes kenyeret. Olvass 

utána a neten. Ha nekem pasiként végtelenül egyszerű és gyors, akkor Te a 

kisujjadból kirázod!  

Plusz olyan finom, hogy könnyen szokásoddá fog válni!!! 

Lehetséges liszt verziók: kukorica, rizs, köles, cirok, mandula, zab.  

Ami nem: búza, rozs, árpa. 

Ha sütni végképp macerás, vásárolj glutén mentes dolgokat. 

Kérdezz bátran, mindenben tudok tanácsot adni. 

Ez a hármas kombináció néhány hét alatt drasztikus energianövekedést, 

testsúly normalizálást és néhány egyéb, látszólag érthetetlen pozitív hatást hoz. 

Hogy hogyan oldod meg, az a Te kihívásod. 

De a legegyszerűbb egyszerűen kiszórni otthonról a tiltólistás ételeket.  

Ha a család nem támogat, akkor legyenek saját készleteid!  

Cserébe nem csak energiát kapsz, de a változásokat jelezni fogja a bőröd, a 

légzésed, az alvásigényed, és a lista messze nem teljes! 

 

 

 

 

10 perc mozgásom - kiegészítés 

Sok kérdés érkezett „futás” témában. 

Ezért pár ötlet… 

Melegíts be indulás előtt! 



 

4 

 

 Mozgasd át fentről lefelé haladva az alkatrészeidet. 

A bolt nem érvényes 

Nem számít mozgásnak az a 10 perc, amit a boltig, meg visszafelé teszel meg. 

A mozgásra szánt 10 perc csak arról szól! 

Üres fej 

Tégy egy próbát, aztán meséld el, hogy sikerült: 

Induláskor próbáld hátrahagyni az aktuális gondolataidat. Próbálj „kikapcsolni”. 

Tapasztalni fogod, hogy ez nehezebb, mint a diéta. 

Egy két trükk: dúdolj valamit, tedd oda a figyelmedet, amire éppen nézel – 

bokor, falevél, kavics… 

Vedd észre, amikor már a munkádon, a családodon… kattog az agyad.  

Csak egy félmosoly, és próbáld újra…   

 

Derűs, építkezős napokat kívánok! 

Hamarosan folytatjuk.    

 

Kérdezz, írj, jelezz vissza… 

Szeretettel: Péter 

 

 


