
AZ EGÉSZSÉG FORRÁSA 

 

 
  



Az elsődleges és mindent meghatározó pont a POZITÍV GONDOLKODÁS 

 

Biztosan hallottad már, hogy a gondolatok határozzák meg a jellemet, a jellem a cselekvést, a cselekvés pedig meghozza az 

eredményt. Ez valóban így van.  

Lehetséges, hogy éppen nagyon fájó helyzetben vagy akár testileg akár lelkileg a tények változtatásához idő kell.  A 

gyógyuláshoz idő megfelelő tápanyag és sokszor segítség is kell, viszont a HOZZÁÁLLÁSODON AZONNAL MÓDODBAN ÁLL 

VÁLTOZTATNI.  

 

1/ Nem azt kérem tőled, hogy tegyél úgy mintha nem történt volna semmi, vagy nem lenne sérülésed! Azt viszont igen, 

hogy ne a tényt erősítsd, hanem a gyógyulás felé tekints.   

Pl: ha van egy mozgásszervi sérülésed a lábadon és fájdalmakkal jár. Ne szidd az adott testrészt, hanem add meg neki a 

gyógyuláshoz szükséges segítséget, tápanyagot és lásd, ahogy napról napra jobb az  állapota. 

 

2/Gondolj bele, hogy a tested mindent megtesz ahhoz, hogy fenntartsa testedet –sejtjeid működését minden körülmények 

között. Tiszteld a tested és pillanatnyi teljesítményét is. Csodákat fogsz megélni. Gyorsul a gyógyulásod és kiváló 

gyógymódokra, gyógyítókra bukkanhatsz. 

 

 
Relaxáció -Pihenés –Alvás 

 



Lényege hogy bármilyen állapotban is legyünk testileg a relaxáció minden körülmények között véghezvihető! 

Relaxálni-kikapcsolni, sokféle módon lehet.  

 

1/ Meditáció, mantrázás 

2/ Természetben való időtöltés 

3/ Egy jó olvasás 

4/ Speciális tornagyakorlatok, mint pl: yoga, vagy Tai-chi ( energia felvételi forma gyakorlat) 

5/ Zenehallgatás 

 

Mindenképp egyfajta befele fordulást, belső figyelést, az elme lenyugtatását eredményezi. Ilyenkor a test a lélek és a 

szellem is töltődik. Lelassulnak a gondolatok és egyfajta felfrissülést hoz. Belső pihenést 

 

Végezheted egyénileg, de járhatsz megfelelő klubokba, csoportokba is. Kinek az egyéni, kinek a csoportos a jobb, azt 

mindenki maga érzi igazán.  

 

Az ALVÁS rendkívül fontos tényező 

Az alvás állapotában a szervek újra töltődnek azzal az energiával, amit bioenergia vagy kozmikus energiának hívunk. A 

kozmikus energia szervekhez-szervrendszerekhez kapcsolódik. Mindegyik szervnek megvan a maga töltődési időpontja. 

Egészen egyszerűen arról van szó, hogy ha nem alszol eleget, a szerveid is nehezebben tudnak dolgozni és a mentális 

teljesítményed is , koncentrációs képességed is erősen csökkenni fog. Érdemes átgondolnod hogyan oszd be az időd.  

Ha kíváncsi vagy rá, milyen órában milyen szerv pihen, vagy dolgozik, vess egy pillantást a szerv órára.  

  



 

 

 

Ha kérdésed merül föl, vagy azonos időkben ébredsz meg éjjelente, személyes konzultációra jelentkezz be az oldalon! 

Ha van kérdések ITT TUDOD FELTENNI: www.peter-viktoria.hu/kerdesem-van 

  



 

HELYES ÉTKEZÉS 

 

Hidd el nekem, nem akarlak semmi jótól megfosztani, sőt az a célom, hogy minél változatosabb, teljesebb, egészségesebb 

életed lehessen.  

 
 

Az étkezés elsődleges célja alapvetően nem az, hogy a pocakod jól lakjon, hanem az, hogy a sejtjeid megfelelő mennyiségű, 

jól hasznosítható tápanyaghoz jussanak. Ebből nyerik az energiát ahhoz, hogy a testedet nap, mint nap fenntartsák, 

immunrendszeredet (természetes védekezőképessége a testnek) jó kondiba tartsák. Vannak ezt erősítő és ezt gyengítő 

táplálékok. Megjegyzem az hogy jól lakj ízletes ételekkel és még egészséges is legyen teljességgel megvalósítható. 

Tudod, honnan ismered fel könnyen, hogy egy egy étkezés mekkora terhet jelent a testnek vagy épp mennyi energiát 

nyersz belőle? Teljesen egyszerűen: figyeld, meg hogyan reagál a tested az elfogyasztott étel után. Rád jön egyfajta 

atyaúristen mindjárt elalszom fáradtság, vagy pedig egy : ez jól esett no akkor mehetünk érzés! Szerinted melyik adott, és 

melyik vett el energiát?  

 



Az étkezéseknél nem csak a minőséget, hanem a mennyiséget és a gyakoriságot is figyelembe kell vennünk. A testnek 

fontos a folyamatos ellátás. Vagyis nem célravezető, ha naponta egyszer eszel és azt is este amikor haza esel. Nagyon 

fontos az anyagcsere fenntartásához hogy vizet fogyassz eleget, mert a test folyamatosan kiválasztja a megfelelő ételek 

feldolgozása után azt amit ebből tud, és nem tud hasznosítani. Amit nem tudott, azt szeretné kimosni, hogy ne okozzon 

gondokat. Ehhez pedig inni kell, és enni kell.  

Az ideális étkezési fázis 3- 5 alkalom / nap. Ez nem azt jelenti, hogy 5 x komplett étkezést kell folytatnod, hanem azt fedi, 

hogy pl, reggeli, aztán napközben egy könnyebb 10 órai utána ebéd majd du valami gyümölcs, vagy joghurt, stb , és utána 

ha lehet délután hatig, max hétig vacsi. Arra ügyelj, hogy az étkezések 3,5-4 órán belül kövessék egymást, így folyamatos 

lesz az anyagcseréd is, vagyis jó hatással lesz az emésztésedre és a súlyodra is.  

 

Sokan vannak, akiknek ilyen vagy olyan ételek nem jók, allergiával vagy refluxszal küzdenek. Természetesen ez esetben 

bizonyos ételek kihagyását figyelembe kell venni. Ám ez fokozott odafigyelést igényel, hogy a test mégis megkaphassa a 

megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat.  

 

Vitamin – tápanyag bevitel 

Az étkezés másik sarkalatos pontja a megfelelő vitaminok ásványi anyagok pótlása. Biztosan te is hallottad már, hogy 

manapság a zöldségek, gyümölcsök tápértéke csökkent. Ennek pótlására szolgálnak a vitaminok és a megfelelő olajak.  

Biztosan te is hallottál már róla hogy az agyunk 60%a hasznos zsírokból-olajokból áll.(omega 3,6,9) Ezek pótlása a 

legfontosabb. Az agy az irányító központ. A másik agyvitamin a Niacin. (agyélesítő) 

Hogy ezeket milyen természetes olajakban találod meg, olvasd el az oldalon! 

 

 

  



VÍZ FOGYASZTÁS 

A vízfogyasztás nagyon fontos tényező. Testünk, születésünkkor 85% a vízből áll. Ahogy korosodunk, ez minimálisan 

csökken. Sejtjeink működéséhez elengedhetetlen. A szükséges vízfogyasztás mértéke kilógrammra kiszámolható. Példaként 

kb egy 80 kg embernek 2,6 liter vizet kellene innia a folyamatos anyagcsere fenntartásához. Hol játszik döntő szerepet? : 

 

1/ fogyásnál ( aki fogyni szeretne , emelt mennyiségű vizet kell fogyasztania, hogy a savasság a szervezetében megszűnjön) 

2/ emésztés javításánál ( ha reggel 1 pohár vízzel kezdesz, egész nap könnyebben iszol) 

3/ tisztítókúráknál (a máj választja ki a sok salakanyagot, de ahhoz, hogy amit kiválasztott a test ki tudja üríteni, víz kell) 

 

Vízfogyasztás törvénye  

1/ ne igyál nagyon hideg vizet 

2/ étkezés előtt igyál vizet , majd étkezz és utána 40-45 percig mellőzd az ivás (így lesz a testnek tüze elégetni a bevitt ételt) 

3/ha lehet óránkén kb 2,5 dl. 3 dl vizet fogyassz maximum, mert a sejtek ennyit képesek felvenni.  

 A többi a test egyéb részeiben landol.  

 
  



 

 

Víz százalék a testben 

 

                    
  



MOZGÁS 

 

 
 

 

Mindegy hogy milyen sportot választasz, de azt tedd rendszeresen, lelkesen. A sport kitartásra tanít, rengeteg 

energiatartalékot képez, kikapcsol, átmozgat, összehangolja az energia rendszered.  Nagyon fontos hogy megtaláld azt a 

sportot ami neked való. Rengeteg fajta sport létezik a küzdősportoktól a yogán keresztül a csapatjátékokig, és persze a 

sétát sem hagyhatjuk ki. A szívet is edzésben tartja. Nagyon jót tesz az emberi pszichének is. Sport közben endorfin 

termelődik. Ezért a sportolók között jóval kevesebb depressziós tünet.  

  



 

HIT 

Lehet, hogy újdonságot mondok neked, de hit nélkül semmi nincs. Ahhoz, hogy hited legyen, nem kell vallásosnak lenned, 

és nem szükséges kegyhelyekre, templomba sem járnod. Ha hiszel magadban és a belső útmutatásodban, az nagyon sokat 

segít. Stabillá tesz. A gyógyulások szempontjából meghatározó tényező. Teljesen mindegy hogy különböző vallásokban 

hiszünk, a lényege mindnek a szeretet, az egység és az önzetlenség. Fontos és szép tulajdonságok.  Erőt adnak, 

megérintenek, és képes a leglehetetlenebb helyzetekben is megoldást nyújtani! 

 

Én Hiszek Benned ☺ 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

ITT Jelentkezz be egy INGYENES 20 perces konzultációra! 

www.peter-viktoria.hu/ingyenes-konzultacio 


