
Hogyan alakítsd szokássá a 
rendszeres edzést? 

9 egyszerű tipp lusta/elfoglalt 
embereknek:) 



Egyik nap fitness témakörben 

keresgéltem Tumblrön 

képeket, és esküszöm Neked, 
olyan volt, mintha egy 

teljesen másik világba 

csöppentem volna. 

Egy olyan világba, ahol 
mindenki a tengerpartnál 
lakik, ahol mindig süt a nap, 
mindenki lélegzetelállítóan 

gyönyörű és ragyog a 

mosolya.  

Először én is mosolyogva 

néztem őket, ahogy üdén, 
fiatalon és tökéletesen élvezik 

az életet a fantasztikusan 

megkomponált képeken, 
aztán eltelt egy óra... kettő... 
és kezdtem rosszul lenni tőle.  
  

Hamar elkapott az a fajta 

önutálat, amikor egy 

képzeletbeli dolog miatt 
alábecsülöd azt a valós 

dolgot, ami Neked van. 

És hirtelen már nem akartam 

magamat látni a tükör előtt. 

Veled is történt már hasonló? 

A csapból is ezek az irreális 

emberek néznek vissza ránk 

és akaratlanul is 

elgondolkodunk rajta, 
milyen jó lenne úgy kinézni, 
mint egy Victoria’s Secret 

angyal a divatbemutatón.  

„Ha úgy néznék ki, mennyi 

mindenre képes lennék. Akkor 

tuti felvenném azt a ruhát, amit 

kinéztem magamnak. Akkor 

biztos lenne elég önbizalmam, 

hogy felmondjak és önálló 

vállalkozásba kezdjek. Akkor 

végre el merném mondani a 

férfinek, akibe titokban 

szerelmes vagyok, mennyire 

tetszik. Akkor elmennék a 

barátaimmal arra a nyaralásra. 

Akkor biztos nem csalt volna 

meg a párom...”  

Akkor.  

Beleszeretünk ezekbe a 

képekbe, álmokba és 

hamarosan már van is mire 

fogni az 

önbizalomhiányunkat. Amikor 
meg megkapjuk válaszként, 
hogy ha olyan testet akarsz, 
mint annak az Instagram- 

lánynak, emeld fel szépen a 

fenekedet és menj el edzeni, 
csak legyintünk, elvégre, úgy 

sem lesz soha olyan testünk, 
mint a modelleknek. 

És tudod mit?  

Jó eséllyel soha nem lesz 

olyan tested, mert ha 165 

centi vagy, mint én, nem fogsz 

nőni húsz centit, és nem 

lesznek hosszú vékony 

combjaid, ha nem olyan a 

genetikád. Ez van.   
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De!  

Ha valóban lemész edzeni, 
garantálom Neked, hogy 

összebarátkoztok majd a 

testeddel. Szépen napról 
napra megismeritek egymást. 
Megtanulod, mire képes, mit 
tudsz kihozni belőle. 

És pár hét múlva felfedezel 
majd egy-két olyan vonalat, 
izmot, ami előtte nem volt ott. 

Elkezdesz büszke lenni rá, 
hogy három napja még nem 

ment a gyémánt fekvőtámasz, 
de ma már egész szépen 

tartod magadat közben.  

Kihúzod magad a tükör előtt 
és elégedetten szemléled 

majd, mennyivel kerekebb lett 
a feneked. 

Ráadásul olyan testtudatra 

teszel szert idővel, amiről 
korábban azt sem tudtad mi 
az. 

Mert fogalmad sem volt róla, 
hogy a guggolásnál, milyen 

izmok megfeszítésével, mit 
érsz el...  

Imádom ezt a folyamatot.  
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Ez az erő pedig lassanként 

betölti a mindennapjaidat is. 

Ha szembe kerülsz egy 

kihívással a munkádban arra 

gondolsz majd, hogy ezt 
r.hadt nehéz lesz megcsinálni, 
de az edzőteremben rájöttél, 
hogy lényegében bármire 

képes vagy, amit a fejedbe 

veszel, elvégre két hete még 

nem tudtad végigcsinálni azt 
az interval edzést, ma meg 

már legelöl állsz és az edző is 

megdicsérte, mennyit
fejlődtél. 

Emlékszem, miután elmentem 

a Fitness Company által 

meghirdetett X-tréning 3 

napos képzésére, teljesen 

átértékeltem magamat. 

A edző azzal fogadott minket, 
hogy a résztvevők gyakran 

rohannak ki hányva az 

edzésekről, és volt aki vissza 

sem jött, inkább feladta és 

hazament. 

Aztán valahogy túléltük a 3 

napot és nem adtuk fel, hát 
onnantól kezdve, ha jött 
valamilyen kihívás, mindig 

arra gondoltam: Az X- 

tréninget is végigcsináltam, 
akkor ez sem jelent majd 

problémát.   
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Na, ezt az önbizalmat szeretném Neked átadni. 

 És mi a titka? 

Tudom, tudom, kiábrándító, de nincs itt semmiféle titok. Nincs csoda 

pirula, fogyókúrás tea, speckó 2-nap-alatt-kocka-has-diéta...   

Rendszeres edzés és tiszta étkezés.  

Bum. Ennyi.   

És mégis a legegyszerűbb dolgok a legnehezebbek néha. 

Mert a rendszeres edzés és a megfelelő étkezés meglepően 
bonyolult tud lenni a gyakorlatban. 

Úgyhogy beszéljünk egy kicsit arról, hogyan vezesd be az életedbe 
és alakítsd szokássá az edzést. 4



1. Lépés

Kezd el 
kicsiben

Tedd olyan egyszerűvé, hogy 

ne tudj nemet mondani



Az első lépés, hogy kicsiben 

kezd el és ne tűzz ki egyből 
egy lehetetlennek tetsző célt, 
ami maximum 3 év kőkemény 

munka utána lesz reális.  

(Kivéve, ha Téged ez motivál.) 

  

Bontsd le a tervedet 

részletekre és hetekben add 

meg a határidőt.  

Például, ha 5 kilót akarsz 

fogyni, tervezz heti 1 kilóg 

mínusszal, ami 5 hétbe kerül.  
  

De hogy biztosra menj, adj 
hozzá még plusz 1-2 hetet, 
hátha Nálad máshogyan 

indulnak be a belső 

folyamatok.  

Ne feledd, hogy a szokás 

kialakításának az eleje egy 

szörnyen kritikus rész. 

Légy magaddal 
megengedőbb, nehogy már 
ebben a stádiumban feladd! 

Elvégre a hosszútávú 

fenntarthatóság a cél.  
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2. Lépés:

Lassan 
emeld a 
szintet
Sokkal több eredményt érsz el 

így hosszútávon, mintha egyből 

a legelejéről valami hatalmasba 

vágod a fejszéd.



A második lépés, hogy lassan, fokozatosan, előre megtervezve 

emeld a nehézségi, mennyiségi szintet. 

Sokkal több eredményt érsz el így hosszútávon, mintha egyből a 

legelejéről valami hatalmasba vágod a fejszéd. 

Ugyanis az egészséged az első és a legfontosabb. 

És ha már elején agyonhajszolod magad, az veszélyes 

következményekkel járhat.

Ha rákapsz az ízére és napról napra egyre jobban élvezed majd azt 
az ütős energiabombát, amit az edzéstől kapsz, nehezen állod majd 

meg, hogy ne vidd túlzásba.  

Ezért kell már az elején felállítanod egy terved, amikor még nem 

vagy benne a hevében. 

Vagy ha Te egy másik kategóriába tartozol, és Téged nem motivál 
ennyire az egyre durvább edzés, mégis túl hamar növeled a fitness 

adagod, veszélybe sodorhatod a célt, hogy szokássá alakítsd az 

edzést.  

Mert meg fogsz ijedni, hogy: 

- Nem fejlődsz elég gyorsan 

- Nem vagy ehhez elég jó 

- Nálad úgy látszódnak az eredmények 

- És úgy összességében ez túl nehéz a számodra és inkább hagyod 

az egészet. 

Ráadásul, ha türelmes vagy, idővel az akaraterőd és a 

motivációd nőni fog és egyre könnyebb lesz kitartanod a 

szokás mellett. 
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3. Lépés:

Ha kihagysz 
egy napot, 

gyorsan térj 
vissza



Mindenki hibázik, mindenkinek van egy „olyan” napja, amikor 
minden összeesküszik ellenünk. 

De a különbség azoknál, akiket irigykedve figyelünk, milyen 

hatékonyan valósítják meg az álmaikat az az, hogy ők gyorsan 

visszatérnek a felállított tervhez. 

Nem szabad úgy neki kezdeni, hogy eleve feltételezed, hogy 

hibázni fogsz, de azért jó ezt is előre megtervezni. 

-És mennyi a megengedett "hiba idő". 
Azt szokták javasolni, hogy 1 napnál ne hagyj ki többet. 
A 2 már túl sok! 

Amilyen gyorsan tudsz, térj vissza a tervhez, mert csak rosszabb 

lesz! 

Nem az a lényeg, hányszor esel el, hanem az, hányszor állsz fel 
utána. Következetesnek kell lenned, nem tökéletesnek. 
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Már az elején fektess le 

alapszabályokat.  

Például:  
- Hetente, mennyit kell 
edzened. 

- Mit ehetsz és mit nem 

ehetsz. (Nekem például a 

chipsek a gyengéim.) 

- Mikor tartasz pihenő napot. 

Ami nem azt jelenti, hogy 

akkor ehetsz mekis hambit, 
hanem azt, hogy nem edzel, 
mert regenerálódik a tested. 



4. Lépés:

Légy kedves és 
végtelenül 
türelmes 
magaddal



Talán ez a legnehezebb lépés mind közül.    

Elvégre magunkkal szemben vagyunk a lehető leggonoszabbak, 
legkritikusabbak és az önutálatunk egy fő oka is az, hogy olyan 

teljesítményt várunk magunktól az élet minden területén, ami 
egyszerűen kivitelezhetetlen. 
  

Ezért fontos, hogy úgy csináld a dolgokat, hogy azok fentarthatóak 

legyenek, különben csak rosszabbul jössz ki az egészből, mint 
ahogyan belekezdtél.   

Ha rossz attitűddel vágsz bele, és emiatt hamar feladod, csak arra 

fogsz gondolni, hogy na, már megint elszúrtam valamit, és én ehhez 

amúgy is kevés vagyok. 

Holott ennél nem is állhatnál távolabb az igazságtól! 
  

Légy magaddal megengedőbb, és ha nem sikerül minden úgy 

elsőre, ahogyan azt te eltervezted... csak vond meg a vállad és menj 
tovább.  

Majd holnap úgy fog menni az a guggolás, ahogyan az a nagy 

könyvben meg van írva. ;) 

Egy fantasztikus ember vagy, aki a lehető legjobbat éremli az 

élettől! 

Képes vagy elérni bármit, amit kitűzöl magad elé, ha a megfelelő 

technikával tervezed meg előre fejben a folyamatot.  

Készülj fel, hogy ki kell majd lépned a komfortzónádból nap, nap 

után, elvégre folyamatos egyre nehezedő kihívások elé leszel 
állítva.  

Jó tanács:  
Szólj előre a környezetednek, hogy a következő napokban kissé... 

nehezebb lesz Téged kezelni, és néha majd ok nélkül veszekedsz 

velük, mert a fáradtság és a folyamatos terhelés kezdetben igénybe 

fogja venni a hangulatodat is :P
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5. Lépés:

Találj olyan 
edzést, amit 

élvezel



Elmesélem az én példámat, oké? 

Például, én utálok futni. Úgyhogy nem futok.  

Utálom a nagy súlyokkal való edzést, úgyhogy a saját testsúlyomat 
emelgetem.  

Valamint a labdás csapatsportokat sem élvezem, úgyhogy vagy 

egyedül edzek otthon, vagy csoportos edzésre megyek 

edzőterembe.  

De közben imádom a brutálisan durva, kőkemény kihívásokat, 
úgyhogy interval edzéseket nyomok, amiknek nagyon szépen meg 

is látszik az ereje az izomzatomon és az életkedvemen is, úgy 

egyébként. :) 

Nem volt nehéz, ugye? 

Nálad mik ezek a pontok?  

Mi az, amit utálsz és mi az amit szeretsz?   

Szánj rá egy kis időd, szedd össze az életed során, milyen 

mozgási formákat élveztél a leginkább. 

És ha megvannak a pontos szempontok, irány az internet és kutass 

kicsit, milyen lehetőségek vannak a közeledben, vagy éppen online, 
ha otthon egyedül akarsz edzeni. 

Szerencsére manapság már csak a képzeleted szabhat határt 
annak, milyen edzést űzöl rendszeresen.  

Persze érdemes figyelembe venni, mennyi idő odajutni, vagy 

esetleg milyen egyéb nehézségbe akadsz.  

Ugyanis minél egyszerűbb megoldanod, hogy elkezd az edzést, 
annál jobb.  

Úgy alakítsd ki, hogy a lehető legkisebb esélyed legyen ráfogni 
a körülményekre, ha épp nincs kedved felhúzni az edzőcipőd.
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6. Lépés: 

Rövid és 
hosszútávú
célokat is 
állíts fel



Ha csak rövidtávú célod van, akkor nem fogod látni a nagyobb 

képet, és nem leszel annyira motivált.  

Ha csak hosszútávú célod van, nem lesz semmilyen sikerélményed, 
és emiatt nem is leszel motivált. 

Pontosan ezért van szükséged mindkettőre.

Írd le papírra és tedd ki a falra mind a két célt! 
De olyan helyre, ahol napi szinten láthatod majd. 

Akár tedd ki otthon és a munkahelyeden is :) 

A hosszútávú célod lehet, hogy például 1 év alatt 10 kilót fogsz 

fogyni. (De nem a mérleg szerint, hanem a testzsír százalékod 

csökken majd.) 

Míg a rövidtávú cél az lesz, hogy hetente 4 napon edzel és mellette 

tisztán étkezel.  
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7. Lépés:

Zárd ki a túl 
sok választási 

lehetőséget



Ha megvan, milyen edzést fogsz csinálni és megvannak mellé a 

célok is, akkor pár egyszerű technikával garantálhatod, hogy azt 
végig is csinálod. 

Mire gondolok ezalatt? 

1. Írd be a naptárba, melyik napokon edzel, hol, hány órakor.  
(Az a legjobb, ha a telefonodon és a gépeden lévő naptár 
szinkronizálva van, ha nincs, írd be mindkettőbe. Ha van az 

asztalodon, oda is!) 

2. Előre pakold össze az edzőcuccodat. 
Ha munkából mész edzeni, vidd magaddal. 
Ha reggel mész otthonról, akkor előre tedd ki, hogy már csak fel 
kelljen venned.  
Van, aki elvele az edzőcuccában is alszik, hogy ezt a lépést 
kikerülje. (Én mondjuk ennyire nem vagyok fanatikus, de Neked 

lehet, hogy segít.) 

3. Ne menj éhesen bevásárolni. 
Úgy tervezd meg, hogy előtte egyél. 
Sok pénztől és kilótól kiméled meg magad így. 

4. Bevásárlólistát használj és csak azt vedd meg, ami rajta van. 
Ha csak egészséges ételeket viszel haza, esélyed se lesz 

nassolni.  
Ha teljes étrendet váltasz és nem egyedül laksz, érdemes erre 

felkészítened a párodat is.  
Az a legjobb, ha ő is beszáll és támogatjátok egymást. 

5. Állíts be ébresztőket a telefonodon. 
Csörögjön, amikor enned kell. 
Amikor el kell kezdened készülődni edzésre. 
Amikor el kell indulnod.  

6. Legyen egy edzőstársad.
Akivel motiváljátok egymást, aki számonkér, ha épp lusta vagy. 
Aki akár elmegy érted, hogy együtt menjetek edzeni. 
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8. Lépés:

Tervezd meg és 
vizualizáld a 

transzformációt



Csak csukd be a szemed és képzeld el, hogyan szeretnél élni.  

Milyen mindennapokra vágysz, milyen emberré akarsz válni és 

ennek eredményeként, mennyire élvezed az életedet. 

Mennyi mindenre képes vagy, milyen fantasztikus barátok vesznek 

körbe és hogyan ragyog be boldogság, hogy már csak a 

kisugárzásoddal is boldogabbá teszed mások életét. 

Elvégre, ahhoz hogy másokat boldoggá tudj tenni, először Neked kell 
azzá válnod. Így mutatsz majd példát a barátaidnak, a gyerekeidnek, 
az egész családodnak.  

Ha ez megvan, akkor ülj le, vonulj el és tervezd meg, hogyan fogsz 

ilyen emberré válni.  

Mit kell érte tenned? 

Írd le a lépéseket és utána mutasd meg a szeretteidnek is. 

Ha már az elején bevonod őket, jobban megértenek és támogatnak 

majd. 

Sőt! Lehet, hogy csatlakoznak hozzád a saját listájukkal.  
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9. Lépés:

Csatlakozz 
egy motiváló 
közösséghez



Már írtam korábban, hogy 

keress magadnak egy barátot, 
akivel közösen mentek végig
ezen az úton.  

De még sokkal jobb, ha ezzel a 

barátoddal (vagy csak egyedül) 

egy olyan támogató, motiváló 

közösséghez tartozol, ami visz 

előre és nem engedi el a kezed. 

Elvégre belevágni egy új 
életmódba, nem egyszerű, 
akkor is, ha most az elején 

annak tűnik.  

Időt kell találnod hozzá, 
áldozatokat kell hoznod, és  

ezt senki nem érti meg jobban, 
mint azok, akik ugyan ezen 

mennek keresztül.  

Ezért is csináltam Neked egy 

2 hónapos edzéstervet, ami 
heti hat edzésből áll, ezeket 

pedig lebontom Neked 

elemekre, így otthon, vagy 

edzőteremben is 

megcsinálhatod őket. 

Ráadásul, belépést kapsz a zárt 

Facebook csoportunkba is, 
ahol egymást motiválva, 
támogatva haladunk közösen 

előre.   

Mit szólsz hozzá? :) 
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Csak egy edzőcipő kell hozzá és esetleg egy polifóm, de az sem 

feltétlenül. 

Ne meg persze az elhatározás, hogy belevágsz velünk :) 
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A 2 hónapos edzéstervet ezen a linken éred el.

Itt pedig a zárt Facebook csoportot,

amiben megoszthatjuk egymással a recepteket, amiket épp 

kipróbáltunk, a fényképeket, ahogy szenvedünk a gyakorlatokkal 
és megoszthatod a csapattal a legnagyobb problémáidat, 
kudarcaidat és sikereidet az edzéssel és az életmódváltással 
kapcsolatban. 

Ha pedig úgy érzed, felkészültél rá, akár az én edzésemre is
eljöhetsz majd élőben, hogy a gátlásokat legyőzve, személyesen is 

megismerhessük egymást és igazi csapattá válva együtt edzzünk! 

Sok sikert kívánok Neked, akár látlak a csoportban, akár nem! 

Csak ne feledd, hogy bármire képes vagy és igen, elég vagy 

hozzá!

http://kollarkata.hu/2-honapos-insane-edzesterv/
https://www.facebook.com/groups/134793623762016/?source=create_flow

