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BROȘURĂ

GATA CU GRĂSIMEA ÎNCĂPĂȚÂNATĂ

Descoperă programul Think Fit (Gândește correct)  
pentru a opri stresul și a pierde 700 grame în fiecare zi

de Jorge Cruise

Punctul 1 
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Punctul 2

28 ● Gata cu grăsimea încăpățânată

fă Testul Stresului
În general, cum dormi?

(1) Nu dorm bine.
(2) Dorm bine.
(3) Dorm foarte bine.

Cum te simți când te 
trezești?

(1) Sunt de obicei încă obosit.
(2) Mă simt în regulă.
(3) Mă trezesc energizat.

Ți se întâmplă să iei  
în greutate sau să ai  

fluctuații de greutate?

(1) Mă îngraș, în special în jurul abdomenului.
(2) Greutatea mea este constantă, deși mai mare decât 
mi-ar plăcea.
(3) Sunt la, sau lucrez constant pentru o greutate în pa-
rametri normali.

Cât de des  
te îmbolnăvești?

(1) Tot timpul!
(2) Mă îmbolnăvesc de câteva ori pe an.
(3) Mă îmbolnăvesc rar.

Ți-e poftă de diverse 
mâncăruri?

(1) Cedez adesea poftei pentru alimente nesănătoase.
(2) Pofta mea pentru alimente nesănătoase este echilibrată.
(3) Îmi satisfac pofta de mâncare cu alimente sănătoase.

Cât de des ai dureri de 
spate și dureri de cap?

(1) Mă confrunt cu ele adeseori.
(2) Am dureri de cap sau dureri de spate ocazional.
(3) Rar am câte o durere de cap sau de spate.

Cum îți este apetitul 
sexual?

(1) Este foarte scăzut sau inexistent.
(2) E în regulă, dar ar putea să fie și mai bun.
(3) Sunt satisfăcut în ceea ce privește apetitul meu sexual.

Cât de des ai probleme 
cu intestinul?

(1) Intestinul mă supără adesea.
(2) Am câteodată disconfort digestiv.
(3) Am un sistem digestiv sănătos care nu îmi face probleme.

Care este nivelul tău de 
anxietate?

(1) Mă simt anxios adesea.
(2) Mă simt anxios ocazional.
(3) Sunt mulțumit și rar sunt anxios.

Cum ți-ai descrie  
dispoziția generală?

(1) Mă simt trist destul de des.
(2) Sunt în regulă.
(3) Mă simt în general fericit.

Fiecare răspuns valorează numărul de puncte din stânga sa.
Numără-ți punctele și măsoară-ți nivelul de stres la următoarea scală:

26-30 de puncte: Te descurci destul de bine și resimți un nivel de stres scăzut.
20-25 de puncte: Ai de-a face cu o cantitate moderată de stres.

10-19 puncte: Ai un nivel ridicat de stres.
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Punctul 3

64 ● Gata cu grăsimea încăpățânată

Repriza de 8 secunde: alergatul pe loc

Începe să alergi pe loc și fă-o cât de repede poți. Pentru a crește intensita-
tea, îți poți ridica fiecare genunchi tot mai sus pe măsură ce alergi – poți 
să ridici coapsele astfel încât să fie paralele cu pământul. Folosește-ți și 
brațele, mișcându-le înainte și înapoi; acesta este un mod eficient de a-ți 
stimula și mai mult ritmul cardiac.

Punctul 4

bonus: move fitTM *  (Mișcă-te Corect) pentru  a arde mai multă grăsime  încăpățânată ● 65

Repriza de 12 secunde: genuflexiuni

Ține-ți picioarele depărtate, la distanță egală cu lățimea umerilor, și ține-ți 
brațele ridicate în față, la înălțimea umerilor și paralele cu podeaua. 
Lasă-te în jos până când șoldurile ajung la același nivel cu genunchii sau 
mai jos. Fă pauză pentru o secundă, apoi ridică-te în picioare, revenind la 
poziția de început. Repetă pentru 12 secunde.
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Punctul 5 

66 ● Gata cu grăsimea încăpățânată

Repriza de 8 secunde: deplasări laterale, cu pas săltat

Începe ținând șoldurile drepte și fă 4 pași în lateral dreapta. Lasă-ți greu-
tatea pe degetele de la picioare, mișcându-te ca și cum ar fi o scară așeza-
tă în lateral și ar trebui să pășești cu ambele picioare în fiecare pătrat 
format de scara imaginară. Pe măsură ce faci asta, mimează cu brațele o 
mișcare de alergare, deplasându-ți coatele înainte și înapoi. Încearcă să-ți 
ții capul drept și să privești înainte; evită, pe cât posibil, să te uiți în jos și 
încearcă să nu te apleci în nicio parte. După ce faci 4 pași la dreapta, 
schimbă direcția și deplasează-te 4 pași la stânga. Continuă mișcarea timp 
de 8 secunde. 

Punctul 6 

bonus: move fitTM *  (Mișcă-te Corect) pentru  a arde mai multă grăsime  încăpățânată ● 67

Repriza de 12 secunde: genuflexiuni cu picioarele depărtate

Stai în picioare, ținându-le ceva mai depărtate decât lățimea umerilor, cu 
degetele picioarelor îndreptate puțin în afară. Adu-ți mâinile, strânse în 
pumni, la înălțimea bărbiei, cu coatele îndoite. Lasă-te în jos, împingân-
du-ți fesele înapoi și păstrându-ți pieptul ridicat, până când coapsele sunt 
paralele cu podeaua. Fă pauză pentru o secundă, apoi ridică-te rapid. 
Repetă timp de 12 secunde, încercând să te lași tot mai jos cu fiecare 
genuflexiune.
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Punctul 7 

68 ● Gata cu grăsimea încăpățânată

Repriza de 8 secunde: sărituri cu coarda invizibilă

Stai în picioare drept, cu o ușoară îndoire a genunchilor, cu mâinile de-o 
parte și de alta. Rapid, sari în sus și în jos pe degetele de la picioare și fă 
mici mișcări circulare cu mâinile, ca și cum ai folosi o coardă reală.

Punctul 8

bonus: move fitTM *  (Mișcă-te Corect) pentru  a arde mai multă grăsime  încăpățânată ● 69

Repriza de 12 secunde: exerciții pentru umeri

Stai în picioare, cu picioarele depărtate la distanță egală cu lățimea umeri-
lor. Strânge pumnii și ridică-i în dreptul feței, cu coatele la un unghi de 90 
de grade. Ridică-ți brațele deasupra capului, apoi coboară-ți brațele înapoi 
la 90 de grade. Repetă timp de 12 secunde. 


