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Salut! Suntem Timi&Hunor, creatorii programului de fitness BioHacker Body 

 

Program care te ajută să devii propriul tău Biohacker. 

Biohacker este orice persoană care, combinând știința, tehnologia și experimentarea cu sine, se 

străduiește să obțină un corp și un suflet mai sănătos, o mai bună funcție a creierului și mușchilor, și o 

calitate mai lungă și mai bună a vieții. 

Pe scurt, te ajută să ajungi la cea mai bună forma a ta de până acum și să o menții pe termen lung. 

Dacă până în acest moment ai încercat deja zeci de metode pentru a-ți atinge scopurile în fitness: de la 

pastile de slăbit la antrenamente sofisticate, aparate scumpe și diete drastice, însă toate au dus la eșec.. 

a venit momentul să îți prezentăm o metodă sigură, sănătoasă și eficientă prin care împreună vom reuși 

-> programul BIOHACKER BODY 

 

Cine suntem noi și de ce te putem ajuta? 

 

Începând de la sporturi precum dans sportiv, gimnastică, judo, taekwando, quankido și alte nume 

ciudate, am ajung la punctul în care nu eram mulțumiți de aspectul nostru fizic, nu ne simțeam bine în 

pielea noastră. Așadar am decis să începem fitness-ul. Practicăm acest sport de peste 10 ani și activăm 

ca antrenori personali fitness de peste 4 ani.  

Momentan ne mândrim cu peste 300 de clienți mulțumiți, care și-au atins obiectivele (slăbire, tonifiere, 

anduranță, mobilitate, flexbilitate, masă musculară, încredere în sine, sistem imunitar,..). 

Asta pe partea de antrenori fitness, iar pe partea de sportivi de performanță în fitness Timi locul 4 

categoria Bikini Fitness Hungary, și Hunor Vicecampion European la Culturism. 

Am ales să ne bucurăm de acest sport în cel mai sănătos mod, așadar aplicăm principiile de Biohacking zi 

de zi în viața noastră. 

Din acest PDF vei dobândi informații foarte utile pentru a adopta un stil de viață sănătos, indiferent dacă 

dorești să slăbești, să ai mai multă energie, să te simți mai bine, sau orice are legătură cu stilul de viață 

sănătos. Sunt convins că ai auzit cel puțin o dată că nutriția contează 70-80%, iar mișcarea 20%-30%. 

Parcurgând aceste pagini vei vedea că nu este chiar așa, sunt alți factori mult mai importanți. Vei citi 

despre Biohacking. 
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Ce înseamnă? Vom scrie din nou aici definiția, pentru că sună foarte bine 

Biohacker este orice persoană care, combinând știința, tehnologia și experimentarea cu sine, se 

străduiește să obțină un corp și un suflet mai sănătos, o mai bună funcție a creierului și mușchilor, și o 

calitate mai lungă și mai bună a vieții. 

Cu siguranță ai observat că ai zile în care ești plină de energie, mintea funcționează bine, toate 

conexiunile se leagă instant și ești productivă, însă sunt și zile în care parcă nimic nu merge cum iți 

dorești și ajungi la sfârșitul zilei să fii epuizată și dezamăgită de rezultate. 

Trebuie să înțelegi că nu ești un robot. Ești o persoană și trebuie să ai grijă de sănătatea ta. 

Corpul tău este singurul loc în care TREBUIE să trăiești, și nu poți cumpăra altul dacă nu ai grijă de el. 

Mai jos vei vedea care este legătura între un metabolism încet și mediul de lumină, pofta de dulce și 

lipsa somnului, imunitate și statul în frig, dar și alte lucruri interesante și folositoare. Vei învăța despre 

5+1 elemente importante pentru un stil de viață sănătos. 

Acestea fiind: 

1. Ritmul circadian – pag 4 

2. Respirația – pag 8 

3. Terapia rece – pag 12 

4. Alimentația – pag 16 

5. Mișcarea – pag 22 

6. Relaxarea – pag 25 
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Iți vom vorbi prima dată despre ritmul circadian și mediul de lumină.  

Acesta are CEA MAI MARE INFLUENȚĂ asupra sănătății tale. 

În mare parte este vorba de melatonină, hormonul responsabil pentru regenerarea din timpul nopții. 

Nivelul melatoninei în sânge crește seara și scade ziua. Acest proces este perturbat de către luminile 

artificiale, mai ales de lumina albastră. Melatonina are un rol crucial în compartimentele celulare care 

produc energie și în menținerea mitocondriilor1. 

Lumina albastră influențează și nivelul dopaminei (dispoziție, comportament, decizie) 

Pentru persoanele care deja au dezvoltat boli metabolice, schimbarea totală a mediului de lumină  are 

efecte foarte benefice. 

Ritmul circadian reprezintă ciclul de aproximativ 24 de ore care are loc la nivel fizic, mental și 

comportamental, ca răspuns al organismului la alternanța lumină-întuneric din mediul înconjurător. 

Adică este ceasul natural al organismului. 

Sigur ai observat diferența după 5 ore de somn vs 8 ore de somn. Totodata dacă ai dormit între orele 22-

06 sau 03-11. 

Hai să vedem ce trebuie să faci pentru a-ți optimiza ritmul circadian. 

• Salutul soarelui 

Trezește-te cu soarele și printre primele lucruri pe care le faci, să fie salutul soarelui. Adică uită-te la 

soare fără ochelari de soare, ochelari sau lentile de contact. Acest lucru îți va porni ritmul circadian. Dacă 

este posibil ieși afară și stai desculțată pe pământ (proces de împământare - grounding) sau ieși pe 

balcon și expune-ți cât mai multă suprafață de piele. Nu degeaba există în yoga exercițiul numit salutul 

soarelui. 

• Uită-te la soare  

La răsărit și la apus este foarte benefic, însă nu și când soarele este foarte puternic (la amiaz de 

exemplu). Zilnic ne uităm ore întregi la ecrane, de ce să nu ne uităm un pic și la soare? 

• Petrece-ți cât mai mult timp afară în aer liber, ca ceasul tău interior să simtă tranzițiile zilnice 

fine.  

Când mergi cu mașina, coboară ușor geamul. În loc să te deplasezi încontinuu cu mașina, mai mergi și pe 

jos. Lucrează afară pe balcon sau în curte dacă poți, e o diferență enormă, dacă primești ore întregi doar 

lumină artificială sau și lumină naturală. Expune cât mai multă piele la soare.  

• Ferește-te de lumina artificială de seară, lumina albastră 

Lumina albastră îi transmite corpului faptul că e zi, așadar tulbură producția de melatonină (hormonul 

de creștere). Ideal ar fi cu 1 oră înainte de culcare să nu fii expusă la lumină albastră. Folosește becuri 

incandescente sau halogene în loc de leduri în dormitor, sau cel mai bine ar fi să folosești lumânări. 

 
1 Mitocondriile sunt organismele celulelor care produc energie și apă, cu alte cuvinte uzinele energetice ale celulei. 
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Programează-ți folosirea monitoarelor pe timp de zi. Seara relaxează-te, citește o carte și ține 

temperatura luminii sub 2700K. Lumina lumânării find 1900K. 

• Investește în ochelari de protecție îmotriva luminii albastre (ochelari de protecție pentru 

calculator) sau folosește softuri care reduc lumina albastră. Dacă lucrezi cu culori, înțeleg că nu 

poți face asta. Îți recomand F.lux, Twilight, Blue light filter, Nightshift. 

• Acoperă led-urile device-urilor când dormi. Să fie beznă în cameră. Nicio sursă de lumină, nimic. 

Da, acea lumină micuță de la laptop, monitoare.. acoperă-le pentru că odată în contact cu pielea, 

interferează cu producția de melatonină a corpului 

• Expune o suprafață cât mai mică de piele în casă la lumină artificială și cât mai mare afară, la 

lumină naturală 

• Nu îți ține device-urile electronice în poală, întrucât accelerează îmbătrânirea celulelor 

• Îți poți aproxima producția de vitamina D a corpului cu o aplicație numită D-Minder 

• Folosește căști cu cablu când ești on call. Conform cercetărilor,  faptul că iți ții mult timp 

telefonul aproape de cap, îți crește tensiunea. Nu îți recomand căști sau boxe bluetooth, într-

ucât te expui la mai mult electrosmog2 

• Cu 1 oră înainte de culcare fii atentă la trecerea de la accelerația de zi la calmul de seară. Aici 

poți să citești, să te relaxezi, să faci exerciții de respirație, orice te poate deconecta fără a folosi 

electronice. Ultima ceașcă de cafea s-o bei până la ora 17. Antrenamentul sau mișcările fizice 

solicitante înainte de culcare iar nu sunt de ajutor din punct de vedere al ritmului circadian 

• Igiena somnului are strânsă legătură cu toate enumerate mai devreme. Pentru un somn 

odihnitor trebuie să facem pași încă de la trezire, să stăm cât mai mult în natură, iar seara să 

evităm pe cât posibil lumina artificială 

• Temperatura camerei să nu depășească 20 grade celsius și să aerisești înainte de culcare 

• Oprește wifi-ul când dormi și pune-ți telefonul pe mod avion dacă nu aștepți un apel important 

• Practică mersul naturii cât mai des 

Cele mai importante lucruri de reținut despre ritmul circadian este: să te sincronizezi cât mai bine cu 

ciclul pământului. Expune-te cât mai mult la lumină naturală, cât mai puțin la lumină artificială. 

Statul la soare cu o suprafață a pielii cât mai expusă este foarte importantă pentru nivelul vitaminei D 

activ din sânge. Desigur că poți suplimenta vitamina D prin pastile/picături sau creme de vitamina D3, 

dar cel mai sigur mod este prin piele, deoarece este un organ cu o suprafață foarte mare. 

Suplimentarea cu vitamina D3 este în regulă, însă dacă tu de exemplu îți iei 1000UI vitamina D3 din 

suplimente, asta nu înseamnă că atât va ajunge în sânge, deoarece trebuie să treacă prin sistemul 

digestiv. Însă prin piele nu trebuie să treacă prin acest proces. Așadar expune-te cât mai des și mai mult 

la soare. 

 

 

 
2 Un concept colectiv, câmpurile electromagnetice și sumarul radiațiilor de către echipamentele electronice, 
antene, și alți conductori în locuri nedorite. 
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Un lucru foarte interesant este faptul că îți poți „spăla jos” statul la soare prin folosirea săpunului/gelului 

de duș. Pe insulele exotice de aceea există multe persoane cu deficiență/insuficiență de vitamina D în 

sânge, pentru că se spală foarte des pe toată suprafața pielii cu săpun/gel de duș. Este nevoie de 3 zile 

întregi ca după expunerea la soare vitamina D să devină activă în sânge. 

Stai liniștită, nu îți spunem că 3 zile nu ar trebui să te speli după expunerea la soare, pentru a beneficia 

de vitamina D. Îți recomandăm ca acee 3 zile să te speli cu săpun/gel de duș doar în zonele unde 

transpiri, adică suprafețele mari de piele expuse, ca spatele, abdomenul, picioarele să le speli doar cu 

apă, nu și cu săpun. Crede-ne, nu o să miroși. 

Pentru a înțelege importanța vitaminei D, punem o listă cu efectele grave provocate de insuficiența 

acestui hormon în organism: 

- Osteoporoză și calcifiere vasculară 

- Șanse mai mari de multiple forme de cancer 

- Boli autoimune (diabet, artrita reumatoidă, tulburări ale glandei tidoide, boli intestinale,..) 

- Probleme de inimă (tensiune mare, accident vascular cerebral, sindrom metabolic) 

- Boli ale creierului (autism, schizofrenie, parkinson, depresie, alzheimer, epilepsie,..) 

- Boli respiratorii (tuberculoză pulmonară, influenză, astm, COPD) 
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Trecem la elementul numărul 2 și anume la respirație. 

Cu siguranță îți dorești să poți gândi cât mai limpede. Ai nevoie să îți oxigenezi creierul. Ai crede cu cât 

respiri mai mult și mai rapid, cu atât ajungi la mai mult oxigen. Asta nu e chiar așa de simplu. 

Îți vom vorbi aici și despre respirația Buteyko, care spune că hiperventilarea inhibă metabolismul, ne 

degradează sănătatea și puterea, și poate duce la dezvoltarea a peste 200 de boli cronice.  

Pentru ca celulele noastre să producă energie, este nevoie să absoarbă oxigen, însă ca oxigenul să 

ajungă la celule, este nevoie de dioxid de carbon. În atmosferă nu este destul dioxid de carbon ca 

organismul tău să funcționeze bine. 

Mușchii netezi au nevoie de dioxid de carbon pentru a se putea relaxa. Asta este important pentru că 

împrejurul organelor interioare, în vasele de sânge și în marea parte a inimii ai mușchi netezi, care pot 

provoca multe probleme dacă nu au capacitatea de a se relaxa. 

Așadar dioxidul de carbon nu este deșeu sau dușmanul oxigenului ci are rol vital în sistemul nostru 

cardiovasular și lucrează cu sângele pentru a ajuta la îmbunătățirea alimentării cu oxigen 

Putem îmbunătăți nivelul de dioxid de carbon din sânge, prin faptul că respirăm mai rar. În acest fel 

reușim să expirăm mai puțin dioxid de carbon și să menținem mai mult în organism, obținând stare de 

bine, somn mai odihnitor și regenerare mai rapidă. 

 

Respiră pe nas 

Beneficiile respirației pe nas: 

- Întărește sistemul imunitar 

- Filtrează praful, bacteriile și virusurile 

- Îmbunătățește rezistența la efort fizic -> nu obosești la fel de ușor 

- Asigură o mai bună oxigenare a celulelor -> nivel crescut de energie 

- Crește capacitatea de relaxare a mușchilor netezi -> reduce riscul infarctului 

- Ne aduce într-o stare prezentă 

- Gândire lucidă 

- Reduce inflamațiile 

- Somn mai odihnitor 

Monoxidul de azot (NO) joacă iar un rol foarte mare în funcționarea ta optimă, cum ar fi rol antiviral, 

antibacterian și bronhodilatant. Această moleculă este produsă continuu de corpul nostru în pasajele 

sinusurilor paranazale. Să nu uităm că nasul filtrează și netezește aerul pentru a preveni uscarea căilor 

respiratorii, prevenind inflamațiile. 

Respirând pe gură nu doar că nu filtrezi aerul inspirat, dar vor începe să te doară umerii și gâtul, 

deoarece folosești acești muschi în locul diafragmei. Totodată saliva nu va putea să protejeze 

muscoasele și dinții și astfel provoacă probleme dentare.  
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Îți prezentăm câteva exerciții de respirație, care: 

- îți vor ajuta corpul să asimileze cât mai mult oxigen în celule, ca pe urmă acestea să producă energie 

- te vor ajuta să te relaxezi în momente tensionate 

- te vor ajuta să dormi mai bine 

Testul BOLT (Body Oxygen Level Test)  

Stai jos 5 minute relaxat cu un cronometru în mână. Tragi aer normal pe nas, expiri normal, după care 

ține-te de nas și pornește cronometrul. Fii atentă la prima “dorință” de a respira, primul stres de a 

respira, sau prima contracție a mușchilor respiratorii (a diafragmei). Când apare această “dorință” de a 

respira, oprește cronometrul. Aici nu măsurăm timpul maxim cât poți sta fără să respiri, ci prima reacție 

a corpului pentru a inspira. La primul semn îți iei mâna de la nas și inspiri normal. Dacă trebuie să inspiri 

puternic, înseamnă că nu ai fost atentă la primul semn al corpului de a inspira. Încearcă din nou dacă 

este cazul. Scopul este ca dimineața să îți poți ține respirația constant la 25 secunde sau peste. Dacă ai 

ajuns la 25 secunde, ești pregătită pentru următoarele exerciții de respirație. 

Exercițiul 5-10 

Foarte folositor când jobul și viața ta sunt stresante și este un exercițiu bun de încălzire pentru exercițiile 

următoare. 

Respiră normal pe nas, stai într-o poziție relaxată, mușchii să fie relaxați. Lasă diafragma să lucreze. În 

următoarele 2.5 minute vei respira doar pe nas. După expirare nu lua aer timp de 5 secunde, urmează să  

respiri normal timp de 10 secunde, după care repeți, expiri și îți ții respirația timp de 5 secunde, iar 10 

secunde respirat normal. Vei continua acest lucru pentru 2.5 minute, adică 150 secunde. 

În acele 10 secunde în care respiri normal, cel mai probabil vei avea două respirații complete 

(inspir+expir). 

 

Exercițiul respiră ușor 

Acest exercițiu nu este ușor, însă este benefic ca centrul respirator să se împrietenească cu dioxidul de 

carbon. Recomandăm acest exercițiu în special seara, înainte de culcare, deoarece reduce considerabil 

bătăile inimii și ajută circulația periferică (încălzește degetele de la mâini și picioare) 

Respiră și inspiră normal pe nas, după care pune-ți degetul arătător sub nas în poziție orizontală. Începe 

să respiri atât de încet, încăt să nu simți fluxul de aer cu degetul. Fii atentă să ai o poziție dreaptă și să nu 

fii încordată. Lasă diafragma să lucreze. În timpul exercițiului vei simți o dificultate a respirației tot mai 

puternică. Nu lăsa ca aceasta să fie prea puternică, pentru a nu îți lua cheful de la exercițiu. Timpul 

acestui exercițiu poate fi între 2.5-10minute, depinde cât de bine poți face față stresului provocat de 

exercițiu. 
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Somn, cu plasture pe gură 

Chiar dacă nu este un exercițiu activ de respirație, te ajută să nu schimbi respirația de pe nas la 

respirație pe gură. Dacă dimineața te trezești cu gura uscată și nasul înfundat, cel mai probabil respiri 

prin gură în timpul somnului sau sforăi. În acest caz te ajută enorm banda adezivă hipoalergică 3M 

Micropore, sau orice bandă adezivă, care nu provoacă alergii la buze. Poți începe această metodă pe 

timp de zi, ca să te obișnuiești și să nu îți fie frică că te vei îneca în somn. Poate îți este frică că ți se va 

înfunda nasul în timp ce dormi, dar stai liniștită, nu se va întâmpla acest lucru. Monoxidul de azot din nas 

se asigură de acest lucru. 

 

Așadar ți-am prezentat 4 exerciții de respirație, care îți recomandăm să le folosești zilnic. Durează foarte 

puțin, însă are beneficii foarte mari pentru oxigenarea întregului organism, deci și creierul devine mult 

mai funcțional. 

Recomandarea noastră este să îți pui notificare pe telefon sau un sticky note pe birou cu cuvântul 

“RESPIRĂ”. De câte ori citești acest mesaj, oprește-te pentru 2 minute din ce faci, adu-te în prezent și 

concentrează-te asupra respirației. Pune-ți următoarele întrebări: 

- Cum mă simt? Ce simt? Sunt stresată? Sunt relaxată? Unde simt când inspir/expir? 

- Unde simt punctele de conexiune cu mediul înconjurător (unde apasă scaunul, cum simt 

picioarele pe sol, brațele pe cotieră, ș.a.m.d.) 

- Unde simt că stau comod și ce mă incomodează? 

- Ce sunete aud în mediul înconjurător? Ce mirosuri simt? 
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Urmează o etapă foarte incomodă și anume introducerea frigului ca și stres acut, adică ca terapie. Îți 

promitem că va fi.. foarte nasol, însă probabil cea mai bună soluție de a te aduce în prezent și a accelera 

metabolismul. Pentru a putea practica această terapie, este foarte important să deții control maxim 

asupra respirației. 

Lumea crede că expunerea la frig, scăldatul în apă cu gheață este o nouă modă de a ieși în evidență pe 

rețelele de socializare. Da, și asta face parte din pachet, însă multe persoane practică acest stres acut cu 

bucurie, pentru multiplele efecte pozitive. 

Pentru a putea folosi această terapie în siguranță maximă, trebuie să fi atentă la 4 lucruri foarte 

importante: 

- Respirație: NU hiperventila 

- Pielea: să NU ai pielea de găină 

- Vibrațiile corpului: NU tremura 

- NU FOLOSI CÂND EȘTI RĂCITĂ! 

Nu, nu spunem să îți transformi locuința, biroul în cameră frigorifică, sau să lucrezi din cadă cu gheață. 

Dorim să îți prezentăm beneficiile frigului ocazional. 

Așadar beneficii: 

- Accelerează metabolismul. O baie în apă rece arde mai multe calorii decât o sesiune de alergat 

- Accelerează recuperarea după efort fizic 

- Întărește extraordinar sistemul imunitar 

- Are un efect antiinflamator general 

- Îmbunătățește starea de spirit, deoarece are un efect pozitiv asupra nivelului de dopamină 

(hormonul care crește puterea de concentrare, îți oferă motivație puternică, crește anticiparea 

plăcerii, stimulează memoria și învățarea, și altele) 

- Te reîmprospătează incredibil 

- Îmbunătățește producția de energie în mitocondrii (uzinele energetice ale celulelor) 

- Compensează oarecum efectele nocive ale luminii artificiale și al electrosmogului 

- Și ce senzație faină când iarna poți să te plimbi într-un tricou afară 

Cum să faci terapie rece? 

Este foarte important să îți găsești punctul de pornire și de aici să evoluezi treptat cu grijă. Ideea este să 

ne răcim pielea, dar nu și organismul. Hipotermia este periculoasă și trebuie evitată! 

Procesoarelor supra încălzite are calculatorului le place răcirea, la fel și semiconductorului nostru pe 

bază de colagen. 

 

Nivel 1: Respirația 

Însușește-ți tehnicile de respirații prezentate la 2. Respirația 

Pentru că este foarte important să te concentrezi încontinuu asupra respirației în timp ce ești expusă la 

frig 
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Nivel 2: Duș cu apă rece 

La sfârșitul dușurilor numără până la trei și întoarce robinetul complet pe partea cu apă rece. Începe să 

faci dușurile reci după ce faci mișcare/antrenament. 

Fii foarte atentă la respirație. Este normal să hiperventilezi când se schimbă brusc termperatura apei. 

Încetinește-ți respirația și respiră pe nas. Îți recomand să ai pe mână un ceas rezistent la apă și să îi dai 

start cronometrului. Fii complet în prezent, numără-ți respirațiile, concentrează-te unde simți în corp 

când tragi aer, unde se extinde corpul, menține un pic aerul în plămâni, expiră încet pe nas și fii atentă 

cum se simte corpul, ce mușchi se relaxează. Prima dată poate reușești să stai 10 secunde sub dușul cu 

apă rece și este în regulă, vei crește treptat acest timp. La început poate 1 respirație completă va ține 2-

3 secunde, însă trebuie să îți încetinești respirația, să respiri mai rar. La următorul duș încearcă să stai 20 

secunde, următorul 30 secunde, iar respirația să fie cât mai înceată. Vei reuși să lungești o respirație 

completă chiar peste 10 secunde. Crește treptat timpul petrecut sub dușul cu apă rece. 

În cazul în care îți pierzi concentrarea, este normal să hiperventilezi, să ți se facă pielea de găină și/sau să 

tremuri. Dacă după 10 secunde nu reușești să îți reglezi respirația, atunci oprește-te și încerci din nou 

data viitoare.  

Când reușești să stai 2 minute întregi cu aproximativ 12 respirații complete, deja stai foarte bine și ești 

pregătită pentru următorul nivel. Asta poate dura chiar și o lună, depinde cât de bine reușești să fi cu 

mintea prezentă. 

Dușurile reci se pot practica zilnic. 

Nivelul 3: Baie cu apă rece 

Acesta deja este un nivel mult mai dificil, față de dușurile reci. La fel ca în cazul dușului, avansezi treptat 

și aici. Nu te arunci direct în apă cu gheață, deși dacă tehnica de respirație este perfectă, ai putea. 

Îți pregătești cada cu apă rece. Nu mai rece decât de obicei, ci rece complet. 

Nu te gândești la absolut nimic, te aduci în prezent și te concentrezi asupra respirației. Te așezi în apă, te 

lași pe spate și te concentrezi în continuare asupra respirației. Degetele de la mâini și picioare să nu fie 

în apă și nici capul. Primele 10 secunde sunt cele mai importante, dacă treci peste, totul devine mult mai 

ușor. Încetinește-ți respirația, și pornește cronometrul. Vei începe cu 1minut, timp în care vei respira de 

6 ori. 

Dacă nu reușești să îți încetinești respirația la 10 secunde / o respirație completă, atunci încă nu treci 

peste 1 minut de baie cu apă rece. 

Baia cu apă rece o recomand 1x pe săptămână și DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE DEJA DUȘURILE CU APĂ RECE 

ȚI SE PAR FOARTE COMODE. 

Treptat îți vei crește timpul de stat în apă rece, dar mereu să îți păstrezi un ritm de cel puțin 10 secunde 

/ o respirație completă. 
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Nivelul 4: Baie în apă rece cu gheață 

Acest nivel deja este unul avansat, însă dacă ești consecvent și dorești să îți depășești limitele și mai 

mult, te rog să încerci și asta. 

Este foarte important să ne răcim pielea, fără să răcim organismul. După expunerea la frig este normal 

să tremuri, deoarece corpul se reîncălzește. Îți recomand să stai cât mai dezbrăcată până se finalizează 

procesul de reîncălzire. Nu te arunca sub plapumă. 

Este incomod, dar odată ce observi beneficiile pe propria piele, sunt sigur că vei folosi în continuare 

această terapie. Pentru informații totally legit, îți recomand să te documentezi despre Wim Hof method. 

Te rugăm să fii foarte atentă la folosirea terapiei reci. Dușurile reci nu sunt deloc periculoase, însă când 

treci la baie cu apă rece este FOARTE IMPORTANT să fii pregătită pentru această etapă, deoarece este 

diferență mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wimhofmethod.com/
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În ziua de azi sunt o grămadă de tendințe nutriționale care se contrazic una pe alta și fiecare presupune 

despre sine că este cel adevărat. Fiecare tendință poate arăta un exemplu care pare a fi sănătos. 

Dacă ne uităm la un numitor comun - adică găsind baza pentru fiecare într-o abordare biofizică 

modernă, cuantumbiologică și evolutivă -, se dovedește că totul are legătură cu funcționarea 

mitocondriilor. 

Mitocondriile sunt organismele celulelor care produc energie și apă, cu alte cuvinte uzinele energetice 

ale celulei. Înafară de faptul că o mâncare este gustoasă, o consumăm pentru a avea energie pentru 

funcția de viață și a introduce cărămizile de construcție necesare. 

Toate alimentele ajung în mitocondrii și în plasma celulară, și sunt utilizate sub formă de electroni, 

protoni și fotoni. Fiecare aliment poate fi trasabil până la energia solară (fotoni). Plantele asimilează 

energia solară, iar prin fotosinteză produc carbohidrați cu ajutorul apei și a monoxidului de carbon. 

Plantele sunt consumate de către animalele erbivore, iar aceste animale sunt mâncate de către 

prăduitori. Așadar toată lumea folosește energia solară, direct sau indirect. 

Orice lucru ce seamănă cu mâncare ajută la producerea energiei în mitocondrii, însă nu este tot una 

dacă este dăunătoare organismului, sau este o sursă optimă de combustibil pentru om. Mai departe, 

sincronizarea meselor este foarte importantă pentru ritmul circadian. 

Ce recomandăm noi este să mâncăm alimente sezonale, locale din categoria pescar-vânător-culegător, 

pe timp de zi, iar seara să îi oferim o pauză sistemului digestiv. 

Omenirea s-a alimentat așa timp de sute de mii de ani, așadar suntem optimizați pentru asta. 

Vara când ești expusă la soare poți mânca mult mai liniștită alimente bogate în carbohidrați, însă iarna 

este recomandat să mănânci mai gras și să reduci carbohidrații. Așadar nu neapărat carbohidrații ne 

îmbolnăvesc și ne îngrașă, ci lipsa UV-ului din mediul înconjurător când le consumăm. Alimentația nu 

are doar rol de energie, ci și de transportator de informații pentru hormonii noștri. 

Asta nu înseamnă că poți mânca liniștită făinoase și zahăr. 

Electrosmogul la care suntem expuși ne face să avem poftă de carbohidrați. 

Postul 

Beneficiile postului: 

- e mult mai ușor să îți controlezi aportul caloric 

- devii mult mai lucidă și focusată 

- previne bolile neurodegenerative 

- accelerează metabolismul 

- prelungește viața 

- producție hormoni de creștere 

- reduce inflamațiile 

- accelerează procesul de vindecare 

- reglează tensiunea 

- îmbunătățește imunitatea 

- reduce rezistența la insulină 

-îmbunătățește calitatea somnului. 
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Sunt mai multe tipuri de post: intermitent 8-16 sau 4-20, eat-stop-eat, warrior, post negru uscat.. 

De ce este bine să te înfometezi?  

După ce mânânci, sistemul digestiv are nevoie de multă energie pentru a digera mâncarea, sângele 

trebuie să transporte oxigen pentru a asigura această energie, pancreasul produce insulină pentru a 

regla nivelul de zahăr din sânge. Uite de asta te simți lipsită de energie și somnoroasă după o masă 

copioasă. Sunt deacord că creierul are nevoie de mult zahăr pentru a funcționa, însă acest combustibil îl 

poate produce ficatul din grăsimi. Sigur ai observat că după ce mănânci dulciuri, ai energie multă, însă 

scade brusc. 

Când sistemul digestiv este lăsat să se regenereze, atunci corpul poate să se vindece mult mai ușor, iar 

nouă ni se accelerează procesul de slăbire prin faptul că scade nivelul insulinei, gândim mult mai 

limpede și suntem mult mai focusați. Gândește-te la un animal care este bolnav. De multe ori nu 

mănâncă zile întregi pentru a-și asigura recuperarea. 

La fel și omul s-a adaptat mult mai ușor la lipsa hrănii, decât la abundența ei. Conform 

theworldcounts.com sunt peste 807 milioane de persoane obeze în lume, din care decesul anual este de 

peste 4.72 milioane. 

După un post de 12-14 ore, corpul începe un proces de autofagie, adică corpul începe să descompună și 

să folosească proteinele, organele celulare și paraziții deteriorați, disfuncționali. Autofagia schimbă 

mitocondriile care nu funcționează bine, fără să omoare celula, așadar îmbunătățind eficiența producției 

de energie și lungind durata de viață a celulei. 

Postul Intermitent 8-16 

Cel mai ușor și folosit post pe care îl poți ține. Mănânci într-un interval orar de 8 ore și nu mănânci timp 

de 16 ore. De exemplu mănânci între orele 12-20 sau 10-18, cum dorești tu. Dacă nu ai surplus de 

greutate poți merge liniștită pe varianta fără mic dejun 12-20, iar dacă ai surplus de greutate atunci îți 

recomandăm să mergi pe o variantă gen 9-17. În orice caz să fie intervalul orar pe timp de zi, când încă 

este lumină afară. În intervalul de 16 ore nu ai voie să consumi nimic caloric, nici măcar zahăr sau lapte 

în cafea. Nu îți recomand nici îndulcitorii cu 0kcal. Doar apă, ceai și cafea goală. În intervalul orar de 8 

ore mănânci de 2 sau de 3 ori, cum simți tu că este în regulă pentru tine. 

Există varianta post intermitent 4-20. Mănânci într-un interval de 4 ore și nu mănânci timp de 20 ore. 

 

Eat-STOP-Eat 

În acest post 1x pe sătămână (la bărbați), sau 1x la două săptămâni (la femei) nu mănânci timp de 24 

ore. Noi folosim acest post negru 1x pe sătpămână. Începe cu o zi în care nu ai foarte multă activitate 

fizică. Vei observa că mintea este mult mai lucidă, te poți focusa mult mai bine și ți se îmbunătățește 

memoria. Prima dată va fi greu, dar când ajungi la a 3-a, 4-a săptămână, va fi foarte ușor și te va ajuta 

enorm. 

În primul rând este foarte important să îți reglezi ritmul circadian înainte de a începe postul eat-stop-eat. 
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Este o metodă foarte bună pentru a fi în deficit caloric și nici nu încetinește metabolismul, cum se 

întâmplă în cazul în care mănânci în deficit caloric pe termen lung în fiecare zi. Ba din potrivă, în cazul 

postului eat-stop-eat metabolismul se accelerează. 

Aici urmărim să fii în deficit caloric pe săptămână și nu în fiecare zi. Deficitul caloric zilnic reduce 

metabolismul, însă postul îl accelerează. 

De exemplu dacă o persoană are nevoie de 2000kcal/zi pentru a menține la greutatea actuală, dar vrea 

să slăbească, își crează un deficit caloric. Dar în loc să scadă 10% din aportul caloric pe fiecare zi, mai 

bine mănâncă 2000kcal/zi timp de 6 zile, iar în ziua 7 nu mănâncă deloc. Dacă calculăm deficitul caloric 

pe acea săptămână, la varianta 1 este un deficit de 7x200kcal=1400kcal, iar la varianta 2 este un deficit 

caloric de 2000kcal. La varianta 2 deficitul caloric săptămânal este cu 43% mai mare față de varianta 1. 

Nu doar că ești în deficit caloric mai mare săptămânal și ți se accelereză metabolsmul, ci ai și restul 

beneficiilor postului.  

Ce mănânci după cele 24ore? 

Foarte important ce mănânci după aceste 24ore, în primul rând pentru că nivelul de zahăr din sânge este 

foarte mic și nu vrem să bombardăm corpul cu zahăr. O primă masă după un post de 24ore arată așa: 

- Un bol imens de legume verzi pentru fibre  

(spanac-broccoli-zucchini-salată verde-apio-murături-..) – și/sau 

- 1 lămâie/lime stoarsă pe legume, pentru a ajuta la digestie 

- Sursă de proteină și grăsime (oua/pește gras/carne grasă/..) – alege 1 sursă 

- Sursă de grăsime vegetală cu fibre (avocado/măsline) – și/sau 

- Legume rădăcinoase sursă de carbohidrați cu absorbție lentă (cartofi 

dulci/sfeclă/morcovi/rădăcină de păstârnac/..) – alege 1 sursă 

În legătură cu “detoxifierea”. Organismul nostru este programat să fie în continuă detoxifiere, iar noi 

putem ajuta acest proces prin mediul de lumină, respirație, terapie rece, post periodic și mișcare. Să nu 

cumpărăm tot felul de produse pentru “detoxifiere”. În primul rând nu ajută, iar în al doilea rând doar 

ameliorăm simptomele, nu tratăm cauza. E ca și cum ți-ai cumpăra plasture de fiecare dată când îți tai 

mâna cu cuțitul în bucătărie, decât să fii mai atent la manevrarea cuțitului și să nu îți mai provoci răni. 

Sau ai cumpăra suplimente pentru regenerarea ficatului, decât să te oprești din consumul exagerat de 

alcool. 

Sincronizarea meselor este cel puțin la fel de importantă ca ceea ce mâncăm. 

Consumă cât mai multă apă, mai ales având în vedere că lumina artificală are efecte de deshidratare. 

Consumă alimente neprocesate, sursele de carbohidrați să nu conțină gluten, fructele și legumele să fie 

de sezon, începe să mănânci mai gras și consumă o porție mare de legume la fiecare masă. 

Nu mânca între mesele principale, pentru a nu suprasolicita pancreasul și să nu devii rezistentă la 

insulină. 

 

 



20 
 

Cel mai ușor mod de a stabili o porție de mâncare: 

Sursă de proteine – 1-2 pălmi (fără degete) 

Sursă de fibre (legume) – 2 pumni strânși 

Sursă de carbohidrați – 1 pumn 

Surse grăsimi – 1 deget mare 

În legătură cu cafeaua, prima cafea să fie băută în timpul sau după micul dejun, nicidecum înainte 

pentru a nu perturba cortisolul3, iar ultima ceașcă de cafea între orele 14-16. La postul de 24ore este 

recomandat 1 ceașcă de cafea pe la mijlocul zilei pentru a accelera detoxifierea, deși stomacul este gol. 

Alimente de evitat: 

- Cerealele (grâu, orz, porumb, mei, ovăz, secară, orez, orez sălbatic, hrișcă) și produsele de 

panificație (pâine, biscuiți) 

- Anuite uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei de porumb) și produsele acestora (ex. 

margarină) 

- Lactate (laptele de vacă dar și alte altor animale, smântână, brânza de vaci, unele brânzeturi) 

- Leguminoasele (fasole, mazăre, năut, alune, soia și produse de soia, linte, etc) 

- Legume cu conținut ridicat de amidon: tipuri de cartofi, rădăcinoasele cu conținut ridicat de 

amidon 

- Zahăruri sub toate formele (zahăr din trestie, brun, dextroză), îndulcitori artificiali 

Alimente benefice: 

- carne (animale terestre și de mare), organe, ouă 

- grăsimi de origine animală: porc, gâscă, rață, seu de vită, slănină (străduiește-te pentru grăsimi 

de calitate de la animale pășunate) 

- ciorbă de oase, bulion, jeleu 

- ulei de cocos și nucă de cocos 

- unt, smântână 

- legume, salate (locale, de sezon) 

- murături, legume fermentate 

- fructe (locale și de sezon) 

- ciuperci 

Alimente de consumat cu măsură: 

- semințe de ulei, fulgi, făină, peleți obținuți din ele 

- roșii coapte, ardei, vinete 

- brânzeturi tari (parmezan, capră, maturat) 

- îndulcitori naturali (miere, stevia, eritritol) 

- uleiuri presate la rece: ulei de măsline, ulei de in, ulei de nucă, ulei de semințe de struguri, ulei 

de semințe de dovleac 

 
3 Hormonul care gestionează stresul 
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- lapte de cocos 

- pentru persoane care fac sport ca carbohidrați suplimentari: cartofi dulci, orez, cartofi, alte surse 

de amidon fără gluten după sesiunea de mișcare 

Suplimente alimentare: vitamina C, B, D3, K2, omega3, Mg, Collagen, Zinc, Seleniu, Iod 

Boabe promițătoare de a spori activitatea intelecuală: nicotină, gingko biloba, coffeină, carnitină, gotu 

kola, fosfatidilserină, colină, bacopa monnieri, huperzine a, creatină, taurină, tirozină 
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Până acum ai observat că nu antrenamentul este cel mai important pentru a te optimiza și pentru o 

viață sănătoasă, însă are multe beneficii pozitive. 

Mișcarea regulată are un efect pozitiv asupra activării genelor importante pentru sănătate, întreține 

sistemul circulator, metabolismul zahărului și al grăsimilor, tensiunea arterială, starea de spirit, 

imunitatea, calitatea somnului și reduce inflamația. 

În primul rând dacă ești rezistentă la leptină, sau obosești repede, așteaptă cu antrenamentele intense și 

prima dată reglează-ți ritmul circadian, pentru a optimiza producția de energie a mitocondriilor. Începe 

cu plimbări și gimnastică ușoară. 

Dacă ai mușchi rigizi, stai rău la mobilitatea mușchilor și articulațiilor, te-ai supraspecializat pentru o 

formă de mișcare, atunci prima dată alege un sport care îți restabilește echilibrul structural. Supunerea 

uni sistem muscular, care funcționează greșit, la forță și rezistență este un drum înfundat. 

Din punct de vedere al mitocondriilor probabil cele mai bune alegeri sunt sporturile în aer liber (soare) și 

cele nautice (legătură cu apa). 

 

Plimbă-te 

Cea mai de bază și folositoare mișcare a noastră este plimbarea! Plimbarea zilnică are efecte foarte 

benefice asupra mușchilor și a funcționalității cerebrale. Poate nici nu îți dai seama, însă în timpul 

plimbării se întămplă procesări informatice serioase pe fundal. Plimbă-te chiar și desculță câteodată, 

plimbă-te pe terenuri diferite, nu doar pe suprafață dreaptă. 

Folosește scările în locul liftului. În parcare nu trebuie să te învârți ca să cauți cel mai apropiat loc, poți 

merge un pic mai mult pe jos. În pauza de masă plimbă-te după ce ai mâncat.  

Nu doar mușchii și articulațiile tale îți vor mulțumi. Stimulează circulația în creier, sincronizează 

funcționarea neuronilor, așadar poți fi mai productiv și poți avea idei noi, creative de la mișcare. 

Mobilitate 

Cine nu ar dori să fie la fel de flexibil ca în copilărie? Din păcate acest lucru este foarte greu de atins la 

majoritatea adulților, deoarece cele 8-12 ore petrecute în poziție așezată își au cuvântul. Corpul se 

adaptează și vei fi extraordinar de bună la statul pe scaun. Poți să îți recapeți flexibilitatea din copilărie, 

însă ai nevoie de ani de zile de mișcări specifice pentru asta. Scopul petru majoritatea adulților aici este 

să poată executa cât mai multe mișcări fără dureri și în siguranță. Poți face yoga, pilates, poți merge la 

fizioterapie, la masaj, poți folosi rolă de spumă (foam roller).  

Ne-am născut să ne putem mișca. Suntem animalele capabile de cele mai multe tipuri de mișcări. 

Folosește-te de această capacitate, sau riști să pierzi anumite mișcări și te ruginești. 

Să arăți bine și să te miști bine nu înseamnă același lucru. Alege îmbunătățirea aspectului fizic fără 

compromiterea funcționalității.  

Mișcările sunt împins, tras, ridicat, genuflexiune, fandare, cărat, mers sau alergat, rotație sau antirotație. 

Din păcate de multe ori în programele de fitness sunt introduse și alte exerciții la care creierul nici nu 

percepe că este o formă de mișcare. 
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Forță - Forța mușchilor și densitatea osoasă sunt critice pentru a-ți menține sănătatea. Ajunge un simplu 

antrenament cu propria greutate a corpului, având în vedere că majoritatea mișcărilor sunt efectuate 

astfel. 

Anduranță – majoritatea persoanelor evită antrenamentele de anduranță, crezând că sunt plictisitoare 

și nefolositoare. Însă acest tip de antrenament nu îl facem specific pentru a crește masa musculară sau 

pentru a ne tonifia. Un antrenament de anduranță bine plănuit nu înseamnă alergat de 2-3x/săptămână, 

ci faptul că folosești scările în locul liftului, cobori cu o stație de autobuz mai devreme și așa mai 

departe. Adică mișcări la care simți că ai un pic de dificultate de respirație, dar poți să respiri încontinuu 

pe nas. 

 

HIIT – High Intensity Interval Training 

Este un antrenament incredibil de eficient din punct de vedere al timpului și al efectului combinat de 

forță-anduranță. Esența HIIT-ului este să alternezi perioade scurte, de intensitate maximă și repaus pe 

câteva minute, astfel scurtezi timpul de antrenament, crești rezistența cardiovasculară, arzi eficient 

grăsimile și poți construi și mușchi/să te tonifiezi în același timp. Este foarte benefic pentru creier, 

deoarece intensitatea crescută oferă mereu noi provocări regiunilor de creier responsabile de mișcare, 

așadar creând noi conexiuni nervoase. 

Un antrenament clasic Tabata presupune 8 serii de 20 secunde timp de lucru și 10 secunde pauză. 

Lucrăm eficient dacă la sfârșitul seriilor suntem epuizați. Timpul de regenerare la acest tip de 

antrenament este mai lung decât la alergare de exemplu, așa că fii atentă la semnalele corpului. Trebuie 

să fii foarte atentă și la corectitudinea mișcărilor, având în vedere că sunt rapide, este mult mai ușor să 

te accidentezi. 
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Gândirea potrivită, atitudinea, cunoașterea proprie și a mediului, cât și colaborarea cu acesta sunt vitale 

pentru a ajunge cât mai în față în viață. Dacă computerul central este în regulă, trebuie să acționăm, de 

obicei destul de mult și perseverent, în direcții inteligent alese. Putem face mult din punct de vedere al 

biohack-ului prin gândire conștientă, atitudine, obiceiuri, relaxare ș.a.m.d.  

În plus toate hack-urile prezentate în punctele 1-5 contribuie la o mai bună funcționare a creierului, prin 

îmbunătățirea funcțiilor mitocondriale și reducerea inflamației. Ce legătura are cu mitocondriile? 

Creierul deși este foarte mic în raport cu corpul nostru, folosește aproximativ 20% din producția noastră 

de energie. Celulele nervoase conțin o grămadă de mitocondrii, prin urmare nu strică să le servim cu un 

stil de viață sănătos, pentru producerea eficientă a energiei, ca să putem scoate tot ce e mai bun din noi. 

Îți vom prezenta câteva hack-uri mentale importante și folosite de multe persoane. 

Unde cerebrale 

Este folositor să înțelegem când în ce stare lucrează creierul nostru și la ce activități este potrivit. 

Beta (14-30 Hz): stare alertă, focusată. Ne petrecem marea majoritatea a zilei în acest stadiu. 

Alfa (8-14 Hz): stare relaxată. Limita somn-veghe, dar încă treaz, în stare relaxată. Se îmbunătățește 

rechemarea amintirilor, a creativității. 

Theta (4-8 Hz): visat ușor. Conectarea cu subconștientul. 

Delta (0,1-4 Hz): somn adânc. Efect de regenerare, lipsa completă a conștiinței. 

Relaxare 

Cu cât crezi mai mult câ nu ai timp pentru relaxare, cu atât mai mult ai nevoie de ea. 

Relaxarea este importantă pentru funcționarea optimă a creierului. Se poate practica în multe feluri, de 

exemplu într-un spațiu întunecat sau la lumină roșie, într-o poziție comodă, poți asculta și muzică 

potrivită. În orice caz respiră adânc. Sunt persoane la care mișcarea înseamnă relaxare, nu din greșeală 

multe persoane iubesc alergatul pe distanță lungă, sau diferite sporturi. Chiar și uitându-te la imagini cu 

ocean sau poze frumoase de natură îți scade nivelul stresului, poți ajunge într-o stare de relaxare. 

Cum poți optimiza altfel funcționarea creierului și a gândirii, sau cum poți să te relaxezi cel mai bine? 

Simplu: ieși în natură! Lumina soarelui crește nivelul de dopamină si al NO. În natură raportul semnal-

zgomot este mult mai bun, privind undele electromagnetice. 

Ne-am născut pentru natură, și în natură, însă pe când ajungem adulți uităm complet de acest aspect, 

din cauza dorințelor și a nevoilor, deoarece omul modern nu se conectează regulat cu natura. 

Relaxându-te în natură raportul electromagnetic semnal-zgomot este mult mai bun. Dacă asculți atent și 

onest natura și pe tine, întotdeauna vei primi indicații despre ce să faci în situația actuală și vei avea 

alegeri mai bune, în conformitate cu universul, dacă vrei s-o înțelegi așa. 

Mereu când ieși în natură încearcă să rezonezi cu apa, aerul, luna, ș.a.m.d. pentru a genera noi gânduri. 

La răsăritul soarelui, începutul zilei, mereu poți primi noi inspirații, iar la apus poți rezuma, vei înțelege 

mai bine imaginea de ansamblu. 
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Încearcă un duș rece, după care să ieși la soare. Prin acest stres de temperatură se îmbunătățește 

producerea energiei. Efect asemănător poate avea baia rece după o sesiune la saună. 

Stresul are și o parte pozitivă, și anume provoacă adaptare, dacă nu exagerăm și ne asigurăm timp de 

regenerare și alimentație potrivită. Adică aici vorbim despre stres acut și nu stres cronic. 

La toate bolile neurodegenerative se găsesc proteine cu structuri rele. Lumina soarelui și frigul sunt 

capabile să compenseze acest lucru. 

Relaxarea în natură are scop folosirea creierului 100% conectat la Soare, Lună și ciclurile geomagnetice. 

Acest lucru îți îmbunătățește viziunea adevărată. Cu toții suntem în conexiune cu natura, nimeni nu e un 

obiect biologic complet separat. Conexiunea trebuie interpretată pe o scală mai mare. Tot ceea ce faci 

are efect asupra celorlalți, defapt asupra tot în acest sistem. Ajutând pe oricine, acea persoană ajută mai 

departe. Cu toții suntem conectați între noi, dar în lumea modernă foarte puțini simt asta. 

Flow biohack 

Este o stare de conștiință optimală, în care ne simțim bine și executăm bine. Cu toții am experimentat 

deja această stare, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă. Când ești în “flow” parcă timpul încetinește, 

uiți de tine și ai performanță pe nivel înalt. Când simți câ totul va avea succes și îți place ceea ce faci. 

Când simți că poți să soluționezi o sarcină grea și ești parte dintr-o unitate mai mare. Sportivii de 

performanță și artiștii trăiesc des această stare. 

Atitudine 

Recunoștință: Dacă oferi zilnic recunoștință pentru ceea ce ai și nu te amăgești în ceea ce nu ai, te vei 

proteja de multă frustrare. Poți introduce în rutina ta zilnică să scrii câteva lucruri pentru care ești 

recunoscătoare. 

Plângerea, dramatizarea inutilă scad energia și nu te aduc mai aproape de soluție. Mai bine cântărește-ți 

oportunitățile și acționează! 

Nu îți irosi energia pe lucruri mărunte, mai ales pe care nu le poți schimba în momentul de față. 

Pace și iubire 

Iubirea este un limbaj universal internațional pe care o înțelege toată lumea, însă nu toată lumea o 

folosește îndeajuns. Aici nu ne referim la sentimente siropoase exagerate, ci la faptul să trăiești în pace, 

înțelegere, obiectivitate și harmonie cu mediul tău înconjurător. 

Zona de comfort 

Ne place să ne așezăm comfortabil, ceea ce este în regulă în unele situații, însă particulele subatomice 

din care suntem alcătuite se mișcă chiar și pe temperatură absolut zero. În viață pasul următor și 

evoluția se întâmplă mereu înafara zonei de comfort, care ne ține într-o stare pregătită. Dacă te simți 

comfortabilă, înseamnă că stagnezi. Viața este incomfortabilă de multe ori, asta ar trebui să o accepți. 

Dacă vrei să evoluezi, trebuie să pășești câteodată afară din zona de comfort în necunoscut. 
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Răbdare 

Lipsa răbdării este o boală răspândită în ziua de azi. Vrem totul, dacă se poate să o primim ieri. Cu cât ți-

ai asasinat mai mult timp mitocondriile, cu atât e nevoie de mai mult timp pentru îmbunătățire, dar 

acest proces va fi cât mai rapid cu cât îți asiguri mai mult un mediu optim. 

Dacă ți-a plăcut abdomenul plat sau fesele bombate a unei persoane dintr-o reclamă, ai văzut o formă 

de vis, ai văzut o afacere de succes, acestea pot fi obținute de oricine. Însă e nevoie cel mai probabil de 

luni întregi, sau ani de construcție conștientă. 

Gândește-te că acest timp trece oricum, fie că acționezi în direcția potrivită sau nu. Așa că alege prima 

variantă, ACȚIONEAZĂ! 

În fiecare zi ceva nou 

O strategie excelentă, care menține creierul proaspăt și tânăr, este să înveți ceva nou în fiecare zi. Poate 

fi: procesul de învățarea a unei limbi, un hobby pentru interesul tău, știință, artă, o formă de mișcare, un 

pas de dans, sau doar că te deplasezi pe un alt traseu la locul de muncă și acasă ș.a.m.d. 

Creierul nostru este extraordinar de învățabil, cu ajutorul neuroplasticității poate fi reprogramat oricând. 

Creierul copiilor atrage informațiile ca o burete din mediul înconjurător, nu ar trebui să neglijăm această 

capacitate nici ca adulți, chiar dacă reușim să asimilăm informații noi într-o cantitate mai mică. 

Așadar învățarea continuă pe toată durata vieții este un biohack foarte important. 

 

CUM ÎNCEP? 
În primul rând dorim să iei de aici doar ce este folositor pentru tine și experimentează. 

Cu siguranță marea majoritate din lucrurile citite mai sus te vor ajuta, totuși ne dorim să poți face aceste 

schimbări cât mai ușor, și să nu îți ofere un plus de stres. De exemplu, dacă ești nevoită să lucrezi 

noaptea pe calculator, nu îți recomand să îți dai demisia ca să îți îmbunătățești ritmul circadian, chiar 

dacă este un aspect extrem de important pentru un stil de viață sănătos. Însă te rog să îți plănuiești 

viitorul în așa fel încât să nu mai fii nevoită să îți distrugi sănătatea pentru carieră. Caută-ți un echilibru 

între muncă și relaxare. 

Treptat îmbunătățești toate aspectele. Începe cu ritmul circadian, vezi ce diferențe simți, după care faci 

schimbări și la respirație, observi beneficiile ș.a.m.d. Adică nu îți recomandăm să pui în practică deodată 

tot ce ai citit mai sus. Orice schimbare vine cu un pic de stres, chiar dacă sunt pași spre un stil de viață 

mai sănătos. 

Te rugăm să experimentezi pe tine și fi atentă la cum te simți. Folosește un hack timp de o săptămână 

(sau poate mai mult în unele cazuri) pentru a vedea dacă este benefic. Continuă să folosești doar hack-

urile care simți că te ajută. 
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Mulțumim că ai parcurs acest ebook și sperăm că am reușit să transmitem toate informațiile într-un 

mod ușor de înțeles. Te rugăm să începi chiar de azi să îți îmbunătățești ritmul circadian. Notează-ți 

unele hack-uri și începe să le folosești până fac parte din rutina ta zilnică. 

Dacă ai orice nelămuriri, dorești să afli mai multe despre Biohacking sau dorești să te înscrii în 

programul nostru de fitness Biohacking Body, atunci ne poți contacta prin e-mail sau pe paginile de 

facebook/instagram. 

 getyour@biohcakerbody.com  

    Biohacker Body Romania 

 Biohacker Body Ro 

mailto:getyour@biohcakerbody.com
https://www.facebook.com/watch/biohackerbodyromania
https://www.instagram.com/biohackerbodyro/

