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E G Y Ü T T  B Á R M I R E  K É P E S E K
V A G Y U N K ,  H A R C O S !

Mit szólnál hozzá, ha motiváltan,
jókedvűen és egy szuper csapattal
vágnánk bele 2023-ba? 😍

Szóljon ez az év: az álmaink
megvalósításáról és az egészségünk
fejlesztéséről!

Mert ha kívül-belül jól érzed magad, az
életed minden területén sokkal-sokkal
jobban fogsz teljesíteni! ❤ 

Vágjunk bele egy 14 napos Ingyenes
Kihívásba, aminek a célja:

A testünk és a lelkünk feszesítése,
az energiaszintünk növelése, és a
belső békénk mélyítése!   

Január 30-án kezdünk!

Összeállítottam neked egy 2 hetes
ingyenes kihívást, ahol az
otthonod kényelméből tudsz
kapcsolódni a többi Harcossal és
egészséges szokásokat
vezethetsz be a mindennapjaidba! 

 14 nap.

 16+ Balin és a Karib szigeteken
forgatott edzős és jóga videó. 

 100% online.

 Kétféle nehézségi szintű
edzések.

 Időszakos böjt (ha lesz kedved, ki
tudod velünk próbálni/folytatni) 

 8-10 perces Meditációk 



AMI EGYEDÜL LEHETETLEN, ARRA

EGYÜTT KÉPESEK VAGYUNK!



1.) MINDENNAP KAPSZ EGY
OTTHONI EDZŐS VAGY JÓGAVIDEÓT.

Kapsz tőlem minden héten 1 hasizom, 1
farizomedzést, 2 jógavideót és 2 teljes test
edzést, ahol:

2-féle nehézségi szintből tudsz majd
választani: Lesz egy rövidebb, ugrálás-
mentes változat (Light) és egy hosszabb,
intenzívebb edzés (Harcosképző).

A jógavideók kezdő szintűek lesznek, egy-
egy nehezebb gyakorlattal, úgyhogy akkor
is ajánlom, ha még soha életedben nem
jógáztál!

Nem az a cél, hogy minden egyes
edzést megcsinálj, hanem a rendszeres
mozgás bevezetése a mindennapjaidba!

Bármikor tudsz majd variálni a kihívás
alatt.

Minden videó aznap válik
elérhetővé és bármikor meg tudod
csinálni egészen a Kihívás végéig
(február 12.).

Minél többet postolsz a saját
eredményeidről, kihívásaidról, annál
jobban tudsz te is motiválni másokat
és mi is annál jobban meg tudunk
majd dicsérni!

De arra kérlek, hogy csak akkor vágj
bele, hogy ha az orvosod is
beleegyezését adja és fel sem merül
benned, hogy egészségügyileg nem
állsz rá készen!



2.) TARTJUK AZ INTERMITTENT
FASTINGET - IDŐSZAKOS BÖJTÖT
Ha részt vettél az előző kihívásokon, már
tudsz mindent. Rengetegen kezdték el és
sokkolóan pozitív eredményeket
tapasztaltak!

Nemcsak a testzsírszázalék
csökkentésében segít elképesztő
módon, de van egy csomó nem várt
előnye is!

Van olyan Harcosképzős, akinek a
menstruációs problémáin segített, van,
akinek az inzulin rezisztenciájában, ugyanis
hormonálisan is rendbe hozza a
szervezetedet!

Emellett az izomtömeged épülését is
támogatja!

1 szabály van: 8 órán át eszel. 16 órán
át nem. 

Én például reggel 11-kor reggelizek és
este 7-kor eszek utoljára. Simán kijön a
16 óra. 

Ezt támogatom meg a Harcosképző
Kollagén Fehérjés, golyóálló
kávéval, de erről fogok még neked
később mesélni, ha érdekel.

Ha eleinte a 16 óra nem kényelmes,
akkor tarts egy laza 14 órás szünetet, az
még magától is megy a legtöbb
embernek, szinte odafigyelés nélkül!

Ha érdekelnek a további részletek,
kattints ide és töltsd le az ajándék
útmutató ebookomat!

https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/
https://kollarkata.hu/mi-az-az-intermittent-fasting-koszonom/


3.) VÁLASZTHATSZ MAGAD MELLÉ
EGY MEGVALÓSÍTÓ TÁRSAT
A Kihívás zárt Facebook csoportjában lesz
egy bemutatkozó post, ami alá kommentben
mindenki - igen, jól sejtetted - be tud
mutatkozni! 

Ha van kedved, innen is tudsz majd
választani magad mellé egy megvalósító
társat, vagy a LIVE Beszélgetések során, vagy
meg tudod hívni valamelyik barátnődet!

Mindennap számon kéritek egymást
messengeren, hogy megcsináltátok-e az
aznapi kihívást! 

Kérhetsz tőle plusz motivációt, támogatást és
aztán jöhet a hihetetlen dicséret, ha sikerült!

De majd osszátok meg valónk a csoportban
is! Mi is meg akarunk majd dicsérni!!!

A FB LIVE-okban az a legjobb, hogy
hiába vagy otthon a
laptopod/telefonod előtt, mégis olyan,
mintha személyesen beszélgetnénk!

Beszélgessünk egy jót, ismerjük meg
egymást és tedd fel a kérdéseidet!

A legelső LIVE beszélgetés a
Kihívásról január 28-án szombaton
09:00 órakor lesz!

4.) LESZNEK FB LIVE-JAINK 

Kattints ide és jelezd az eseménynél,
hogy számíthatunk rád!

https://www.facebook.com/events/961829601446544


TÖLTSÜK FEL ENERGIÁVAL A

TESTÜNKET ÉS A LELKÜNKET!



ennek a kihívásnak nem a rekord döntés lesz a célja, hanem hogy
levezesd a stresszt, feltöltsd a lelked és jól érezd magad a
bőrödben
Neked nem lesz semmi más dolgod, mint nézni az emailjeidet!

Mindennap kapni fogsz tőlem egy otthoni edzős vagy jógavideót!

De semmi baj nincsen, ha nem tudod megcsinálni az összes létező feladatot!
Ha már heti 2x edzel és benézel 10 percre a LIVE-okra, egy igazi
Harcoskirálylány vagy!

Én sem szoktam heti 6x edzeni, feléd sem elvárás, hogy minden egyes napot
teljesíts! Érezd jól magad, kommentelj sokat a FB csoportba és támogassuk egymást!

Úgyhogy ha még nem tetted meg, lépj be a zárt FB csoportunkba :)

Hogy együtt vágjatok bele ebbe a kihívásba és közösen kihozzuk a legtöbbet
ebből a helyzetből és önmagunkból is!

Mert együtt mindig sokkal sokkal könnyebb és élvezetesebb! Éppen ez a célja a
kihívásnak, a Harcosképzőnek és a Harcosképző Lightnak is!

Együtt képesek vagyunk bármire!

HÍVD MEG RÁ A LEGJOBB BARÁTNŐIDET VAGY AZ ANYUKÁDAT!

https://www.facebook.com/groups/5184669584967020


EGYÜTT MENNI FOG!

Én Kollár Kata vagyok,

A kihívás meg fogja adni neked a kezdő lökést, onnantól már neked kell majd
eldöntened, hogy velünk tartasz-e tovább a Harcosképzőbe, vagy csinálod tovább
egyedül...

a Harcosképző alapítója,
az Önismereti edzés című könyv írója, 
személyi edző
táplálkozási tanácsadó
és a legnagyobb rajongód!

Úgyhogy készülj fel, Harcos, mert január 30-án elindulunk és nem fogjuk hagyni, hogy
feladd! 

Legnagyobb rajongód,
Kata

Hamarosan küldöm a jelszavadat a zárt
oldalhoz! Minden kihívás aznap válik majd
elérhetővé. A Kihívás végéig (február 12.)
bármikor meg tudod majd csinálni az
edzéseket, onnantól viszont már csak a

Harcosképzőben lesznek elérhetőek!

https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl85695/ns186848/subscribe.html

