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1. mérés után 
Nagyon jól haladok! A múlt héten 132 kg.-t mértünk a konzultáción, ma reggel 128,3 kg. volt a mérés. 
Az Ön által javasolt és megbeszélt diéta nagyon jó! Egyáltalán nem éhezek, és tele vagyok 
energiával!!!!! A víz fogyasztását erőltetni kell, de így is megvan a napi 2,5 liter. Most, hogy egy 
hónap eltelt az első találkozásunk óta, a haladásomról címszavakban a következőket tudom 
elmondani: 
 
Induló súly: 132,5 
Jelenlegi súly: 121,6 
Közérzet: szenzációs 
Éhség: az mi?? , a táplálkozási tanács nagyon bevált 
Erőnlét: mint 10 évvel ezelőtt 
vérnyomás: 125 (akkor 160-at mértek) 
kitartás: 200% 
 

2. mérés után 
- Jó kedv: szenzációs,  
- Súly a mai mérés szerint 118,3 kg. 
- Vérnyomásom 115 és 125 között van, kivéve a konditeremben, ha megjönnek a fitneszes 

lányok….:) Szóval a közérzetem kiváló!!! 
- A kitartásom sosem volt ilyen eltökélt. Találtam a közelben egy jó konditermet. Heti 3 – 5 

alkalommal járok, 1:30 és 2 óra időtartamokban.  Eliptikus tréner, futópad, evezőgép, 
kerékpár, fekvenyomás, hasizom gyakorlatok stb., szóval minden kínzó eszközt használok, de 
esküszöm jól esik..:). A kondiból kifelé úgy érzem én vagyok Arnold… amíg egy tükör előtt el 
nem megyek…. . De ez ösztökél nagyon, meg a sok dicséret amit kapok a környezetemből. 

- Az étkezési naplót szigorúan vezetem, nagyon hasznos!! Sok régebbi hibámra rávilágít. Ha 
kell on-line meg tudom osztani mert a Onedrive-ban vezetem. Ebben a mozgást, az étkezést 
és az aktivitást is vezetem. 

 
Örülnék ha mást is tudnék motiválni, ez segítene a hosszútávú elkötelezettségemben.  
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2. mérés után 
A múltkori kontrol vizsgálat eredménye szuper volt 12,5 kg. Nagyon megdicsértek. Jól esett, motiváló 
volt. Igyekszem az előírásokat betartani. 

 
Ismét elindult a fogyás. Már kezdtem megijedni, hogy semmi nem változott 1 hónapja. A kitartásom 
töretlen.  

3. mérés után 
Továbbra is kitartó vagyok. Már csak 107 kg. Nagyon jól érzem magam. Többet bírok, a közérzetem is 

jobb. 

 
4. mérés után 

A kitartás töretlen.  

Küzdök a kilókkal. Nagyon nehezen megy le. Remélem fel tudok mutatni valamit. Nagyon küzdök. Még 
néhány kiló vissza is jött, de gyorsan ledolgoztam. A kitartásom töretlen, a diétát tartom és mozgás is 

van.  

 


