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Страхил Иванов е един от най-успешните онлайн фитнес 
треньори в България, помогнал до момента на над десет хи-
ляди души да променят живота си чрез по-добро хранене и 
тренировки.

Завършва Културизъм и фитнес културизъм в треньорския 
факултет на Националната спортна академия, като още от 
преди това има силни интереси към силовите тренировки и 
здравословното хранене. Преборва се със сериозни проблеми с 
наднормено тегло по време на тийнейджърските си години и 
успява да трансформира тялото и мисленето си.

Страхил стои зад Facebook страницата Fit with Strahil и 
един от най-популярните фитнес блогове у нас – fitbg.net. Не-
говите статии относно храненето, тренировките и здраво-
словния начин на живот се радват на огромен интерес, като 
средно Fitbg.net се посещава от над 150 000 читателя месечно.

Автор е на още две книги – „Силата на малките крачки‘‘ и 
„Мотивирай себе си‘‘ и е давал интервюта за медии, като bTV, 
БНТ, LadyZone, Dnes.bg, Webcafe и много други.

За автора
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Отзиви на клиенти

Страхил Иванов е невероятно компетентен в областта, в 
която се занимава, и най-важното – прави го с огромно жела-
ние! Мога само да му благодаря и да го насърча да продължава 
да помага на хора като мен. Много ме радва фактът, че той е 
щастлив, когато вижда радостта от добре свършената рабо-
та! Имай воля, дай всичко от себе си и с негова помощ ще успе-
еш на 100%!

Боряна Иванова

От няколко години се боря с няколко излишни килограма, но 
все неуспешно. Четох доста и осъзнах, че има тънкости, които 
човек трябва да знае, за да работи в правилната посока и да 
постига качествени резултати. Затова потърсих професионал-
ната подкрепа на Страхил. Освен редуцирането на теглото, до-
брият тонус и ведрото настроение имам подобрение и в здра-
вословен план. Доверявам се изцяло на компетентността на 
Страхил. Съвместната работа с толкова всеотдаен, отзивчив 
и компетентен човек е най-добрата ми инвестиция за последни-
те години. Благодаря за подкрепата!

Дочка Кючукова

Малко са хората като Страхил, които работят с такъв 
ентусиазъм, енергия и всеотдайност. Впечатлих се от способ-
ността му бързо и подробно да отговаря на всякакви въпроси 
от моя страна. Поздравявам го и пожеланието ми към него е 
просто да продължава да прави това, с което се занимава, по 
същия начин както и досега. Хората като мен определено оценя-
ват помощта му!

Виолета Борисова
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Ако се колебаеш дали да се довериш на Страхил – не се при-
теснявай, че ще си прахосаш парите на вятъра... Няма такъв 
вариант! Аз му се доверих и ефектът се вижда всеки ден все 
повече и повече. Най-добрата инвестиция, която съм правила за 
себе си!

Евелина Йоцова

Един невероятно компетентен човек в своята област. Мога 
да кажа, че почти цял живот тренирам и се съобразявам как-
во хапвам, но вечно нещо ми убягваше и резултатите не бяха 
това, което искам. Чета доста по тези теми и осъзнавам, че 
това си е цяла наука, която няма как всеки да знае. Благодарение 
на Страхил и неговите задълбочени познания успях да се преборя 
с 4-5 излишни килограма и се чувствам чудесно.

Мария Желева

Страхил е истински професионалист. Винаги, когато съм 
го потърсила с въпрос, ми е отговорил. Когато човек изпълнява 
всичко стриктно, ще има страхотни резултати. Разбира се, ако 
се отклоняваш от режима и не постигаш това, което си искал, 
можеш да обвиняваш само себе си. Аз бях изключително стрикт-
на и всичко е налице.

Анита Тачева

Добър, отзивчив, внимателен. Мисля, че мога да кажа мно-
го за Страхил. Благодарение на него не се отказвам да следвам 
мечтите си и да се радвам на това, което правя. Той е истински 
професионалист във всеки един смисъл на думата. Работата с 
него е приятна, полезна и резултати има не на 100%, а на 120%. 
Страхил показва правилния път за всеки и важното е, че го пра-
ви с желание.

Милена Георгиева
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Много съм доволна от отношението и спокойствието, с кое-
то работи Страхил. Професионалист е и в най-дребния детайл! 
На 48 съм и си мислех, че няма да мога да се справя с храненето 
и тренировките, но съм приятно изненадана, защото всичко е 
съобразено с навиците и ежедневието ми.

Анелия Димитрова

Още веднъж хиляди благодарности към Страхил за всичко, 
което прави. Не всичко е само тяло, той има дарбата да повди-
га духа, което е изключително качество!

Галина Карпарова

Това момче очевидно има големи познания и ги влага в своя-
та дейност. Доверието, което му гласувах, се оправда на 100%. 
Жалко е, че в България няма такива професионалисти във всяка 
една сфера!

Мери Кеворкян

Ако трябва да бъда съвсем честен, в началото подходих мал-
ко скептично, когато попаднах на сайта. Но когато започнах 
да чета статиите на Страхил и начина, по който са написани, 
започнах да изграждам доверие. Благодаря още веднъж за внима-
нието, за коректността от негова страна и за това, че успя да 
ми помогне и да ме научи на това, че с правилно хранене нещата 
могат да се променят!

Георги Костадинов

Виж всички останали отзиви на: 
https://fitbg.net/transformations



8

Благодарности
„Трансформирай себе си‘‘ не е краят, това е само начало-

то... За теб, за мен и за всички, които помогнаха тази книга да 
придобие своя завършен вид.

За издаването на „Трансформирай себе си‘‘ искам да изразя 
искрената си благодарност:

На първо място, на моето семейство – майка ми, която 
е моят най-голям фен още от самото начало; баща ми, който 
ме научи на ред и дисциплина; брат ми, който, докато изра-
ствахме, знаеше кога да ми помага и кога да ме остави сам да 
се справям с трудностите.

На моя верен приятел Лазар Лазаров, който беше винаги 
до мен при осъществяването на проекта и чиито смели съ-
вети и отлични маркетингови умения помогнаха много за ре-
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На дизайнерa Даниела Петрова за нейната невероятна 
креативност, внимание към детайла и помощ по издаването.

На моя приятел Иван Иванов, който предостави фитнес 
залата, в която заснехме всички снимки с упражнения за книга-
та.

На фотографите Димитър Ламбов и Георги Дочев, без 
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„Трансформирай себе си‘‘ бе едно незабравимо приключе-
ние за всички нас – завършването на книгата отне почти две 
години, но всички усилия си заслужаваха, което ни кара да се 
чувстваме горди от крайния резултат.

Смея да твърдя, че няма да съжаляваш за нито една похар-
чена стотинка, защото това е един наистина уникален за бъл-
гарския пазар продукт. Отнасяй се към него като към нещо, за 
което си похарчил стотици левове.

Тук е моментът да благодаря и на теб – моят скъп чита-
тел. Без теб всичко това нямаше да има смисъл. Надявам се 
тази книга да ти помогне да постигнеш най-смелите си меч-
ти. Твоето ново приключение започва в този момент и съм 
сигурен, че ще продължи още дълго, след като тези думи бъ-
дат прочетени.

Страхил Иванов, 
Пловдив, октомври 2020
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Част 1: Мотивация
Ще ми повярваш ли, ако ти кажа, че за да се сдобиеш с 

тялото, за което винаги си мечтал, от теб се иска да вложиш 
едва 5% от наличното си време всеки ден? Без многобройни 
часове във фитнеса. Без глад и лишения.

A ще ми повярваш ли, ако ти кажа, че ще ти помогна да 
съставиш хранителен режим и тренировъчна програма, кои-
то доказано работят и дават невероятни резултати при 
стотици хора – от известни личности и спортисти до майки 
на средна възраст, бизнесмени и работещи хора?

А ако ти предложа да съм твоят ментор през всеки етап 
от промяната, ще ми се довериш ли? Ще ти помогна да раз-
криеш пълния си потенциал. Ще ти покажа как да си сигурен, че 
се движиш в правилната посока. Ще те науча как да преодоля-
ваш пречките и да постигнеш траен успех.

Не само това – представи си как се събуждаш всяка су-
трин, поглеждаш се в огледалото и изпитваш истинско щас-
тие от отражението срещу теб.

Представи си как от сутрин до вечер си зареден с енергия 
и се справяш успешно със задачите в живота си. Как се сдоби-
ваш с увереността да сбъднеш всички мечти, които си пре-
небрегвал години наред. Как имаш решителността да вземеш 
правилните решения в точните моменти. Как връщаш обра-
тно контрола върху живота си и отново имаш усещането, че 
можеш да постигнеш всичко, стига да го пожелаеш.

Е, можеш. И няма никакво значение дали си на 23, или 53, 
дали си мъж, или жена и дали се намираш в добра, или лоша 
спортна форма. Независимо кой си и откъде идваш, не забра-
вяй, че вътре в теб имаш силата да се промениш.

Ако не вярваш, попитай стотиците мъже и жени, с кои-
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то до момента съм работил. Те потърсиха помощта ми и 
не само се сдобиха с мечтаните тела, но и с нов, изпълнен с 
приключения живот. Тези хора са безспорното доказателство, 
че спортът и здравословното хранене могат да променят и 
твоя живот завинаги. Затова ще те попитам:

Готов ли си за промяната и ще се довериш ли 
на помощта ми?

Ако току-що отговори на този въпрос с „да‘‘, ти правиш 
не просто крачка, а огромен скок напред в това да разкриеш 
пълните си възможности във всеки един аспект.

Иронията е, че много хора ще се изкушат да пропуснат 
тази част от книгата и ще преминат директно към хране-
нето и тренировките, заблуждавайки се, че всички тайни са 
скрити там. Но ако го направиш, има голяма вероятност да 
не постигнеш задоволителни резултати и да осъзнаеш пара-
докса, че най-голямата тайна на физическата промяна е про-
мяната в мисленето. Голяма част от хората рано или късно 
установяват, че това е липсващото парче от пъзела, което 
ги спира. Първите умения, които трябва да усвоиш, са как да 
поддържаш концентрацията и волята си, за да бъдеш успешен.

Усвоиш ли знанията в следващите страници и спазваш ли 
инструкциите в тях, най-после ще постигнеш резултатите, 
които са ти убягвали досега. Отплатата, която ще получиш, 
е неизмерима и далеч не се изразява само в по-атлетично тяло. 
Тези техники и методи са универсални – те могат да те на-
правят успешен във всяка една сфера от живота.

Намери уютно място и освободи съзнанието си от всич-
ко, освен от това, което четеш. За момента не се тревожи 
за проблемите си с теглото. Просто се съсредоточи заедно с 
мен и отвори ума си. Да започваме…
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Страхил Иванов

Всеки, който ме познава или чете редовно моите статии, 
знае, че твърдо вярвам, че здравият дух живее в силно, здраво 
тяло. Това е факт. Когато видя мъже и жени в лоша форма, 
виждам животи, които не са изживени пълноценно. Виждам из-
губен потенциал. Виждам хора, които се нуждаят от някого, 
който да им докаже, че могат да изглеждат и да се чувстват 
по-добре.

Няма как да пренебрегнем реалността: тялото е центъ-
рът на нашата вселена. То е храмът на нашия ум и душа. И ако 
тялото ни не е наред, всеки друг аспект от живота ни рано 
или късно няма да е наред.

Не мисля, че някой някога решава нарочно да напълнее или 
да съсипе здравето си – също както никой никога не решава 
нарочно да бъде беден или самотен. Това, което се случва, е, 
че с течение на годините бавно и постепенно ние се предава-
ме, без дори да го осъзнаваме. Отказваме се от ценностите и 
мечтите си – една по една.

Работил съм с всякакви хора – млади и стари, бедни и бога-
ти, мъже и жени, напълно начинаещи, които за пръв път стъп-
ват във фитнес зала, и атлети с дългогодишен опит.

Глава 1. 
Как да си поставиш 
мотивиращи цели?



Трансформирай себе си

16

Голяма част от тези хора ми споделиха, че промяната, 
която е настъпила у тях, е не само физическа – спортът и хра-
ненето буквално са променили живота им. Сега те се чувст-
ват напълно уверени във възможностите си и изпитват мно-
го повече уважение към себе си. Взаимоотношенията им със 
семейство, приятели и колеги са по-пълноценни. Бракът и сек-
суалният им живот са по-вълнуващи. Лошите навици, с които 
допреди не са могли да се разделят, са вече минало. Професио-
налните им кариери тръгват нагоре. Доходите им се повиша-
ват. Околните вече гледат по друг начин на тях.

Физическите, психологическите и емоционалните проме-
ни при някои мои клиенти наистина са удивителни, защото 
те осъзнаха, че когато поемат контрол над тялото си, всич-
ки бариери около тях започват да падат. С няколко думи, те 
станаха по-силни, по-успешни и по-просветлени човешки съще-
ства във всеки смисъл на тези думи.

Как да направиш първата 
крачка напред?

Всеки път, когато някой ме помоли за помощ, за мен това 
е привилегия. Няма по-хубаво чувство от това да видиш как 
някой успява. Но въпреки всички щастливи истории, които 
съм виждал, знам, че все още има стотици хиляди хора, които 
отчаяно искат да променят живота си.

Много от тях знаят как е правилно да тренират. Немалка 
част знаят и как да се хранят целесъобразно. Но тези хора не 
знаят най-важното – как да използват силата на знанието, 
което имат.

Без това умение няма значение колко знаеш. Винаги ще 
стоиш на ръба на скалата и няма да придобиеш смелост да 
направиш скока до отсрещната страна.
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Докато не се научиш как да преодолееш пропастта, ще 
допускаш едни и същи грешки. И в някакъв момент ще изгубиш 
надежда.

Само тези, които преодолеят пропастта – тези, които 
не само „знаят как‘‘, но и прилагат знанията си в реалния жи-
вот – се радват на невероятни промени в начина, по който 
изглеждат и се чувстват. Това са хората, които постигат 
бърз напредък във всяка една област от живота.

Но как да направиш решителния скок и да се присъединиш 
към хората от другата страна, които не просто оцеляват, а 
се наслаждават на живота? Предстои да споделя тази тайна 
с теб.

Но преди да го направя, трябва заедно да проведем един 
честен и откровен разговор. 

Единственият начин да отслабнеш и да влезеш във форма 
е,  като промениш живота си. Следователно, за да ти помогна 
да постигнеш тези промени, първо, ще трябва да отговорим 
на някои лични за теб въпроси. Ще се наложи да надникнеш 
дълбоко вътре в себе си и да намериш истинските отговори. 
Това в никакъв случай не е лесно, но е ключово важно.

Всички невероятни трансформации не са започнали от-
вън, а отвътре. Дори и да си купиш най-ефикасните уреди, 
най-здравословната храна и най-качествените хранителни до-
бавки, ако ти самият не пожелаеш промяната вътре в себе 
си, тя няма да дойде. И тук идва моментът да си отговориш 
на въпроса:

Искаш ли наистина да се промениш?

Когато попитам повечето хора дали са направили този 
избор, те потвърждават, че са го направили. Но колко наис-
тина са хората, които избират да се променят? Много малко. 
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Защо? Защото е трудно да направиш избор, без преди това 
да изясниш причините за него.

Когато направиш избор и знаеш причините, които стоят 
зад него, ще разполагаш със силата и желанието да се проме-
ниш. Затова се запитай:

Защо искаш да го направиш? Какви са причините 
да искаш да се промениш?

Не всички причини са достатъчно силни. Ако единствено-
то нещо, което те мотивира, е, че искаш да отслабнеш с 20 
килограма, за да си във форма и да изглеждаш добре по бански 
– това не е достатъчно.

Трябва да бъдеш воден от мисълта за себе си, за твоето 
здраве, за щастието, което ще изпиташ, за гордостта и удо-
влетворението, че си постигнал целите си, за увереността, с 
която ще се сдобиеш, че всъщност можеш да превърнеш всяка 
една мечта в реалност. Ако желанието ти да промениш начи-
на, по който изглеждаш, не е породено от наистина значими 
и важни за теб причини, то вероятността да се провалиш е 
много голяма.

Знам, че дълбоко в теб има причини, заради които си ре-
шил, че искаш промяната. Не мога да ти кажа какви са те, но 
мога да ти кажа, че щом четеш тази книга, то значи ги има.

Следващият въпрос ще ти помогне да откриеш кои са 
твоите причини:

Когато се погледнеш в огледалото, харесваш ли 
това, което виждаш?

Бъди откровен със себе си! Вгледай се дълбоко. Тъй като 
виждаш себе си всеки ден, често не забелязваш как се проме-
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няш. Ако не си внимателен, не след дълго представата, която 
имаш за себе си, започва да се различава драстично от дейст-
вителността. Искам от теб да се вгледаш в това, което на-
истина си, а не в това, което си мислиш, че си!

Затова помоли някой твой близък да ти направи снимка в 
цял ръст по къси гащи или бански. Застани спокойно с ръце до 
тялото. Огледай добре снимката.

Ето ти още няколко въпроса, които ще ти помогнат да 
откриеш твоите причини за промяна:

• Как се чувстваш, докато гледаш снимката си? 

• Какви чувства се пораждат у теб?

• Изглеждаш ли силен, самоуверен и жизнен?

• Често ли се колебаеш дали пътят, по който вървиш, е 
правилният за теб?

• Какви са предимствата и недостатъците, ако продъл-
жиш по същия път?

• Искаш ли по-добро бъдеще за себе си?

След като отговориш откровено на тези въпроси, при-
чините да желаеш промяната, ще започнат да се изясняват. 
Когато това стане, веднага ги запиши върху лист хартия.

Може да ти звучи клиширано, но за да се случи промяната, 
трябва всеки ден да си напомняш причините, поради които я 
искаш. Препрограмирай подсъзнанието си така, че да работи 
за теб. Ако мислиш, че това е излишно, замисли се защо рекла-
мите по телевизията се повтарят десетки пъти на ден.

Тази техника е изключително проста, но не се заблужда-
вай – работи безотказно! Причините, изписани върху този 
лист хартия, ще са твоят лъч светлина,  твоята пътеводна 
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звезда, която ще те напътства по време на пътешествието, 
което току-що реши да предприемеш.

Започни да визуализираш 
бъдещето си

След като установи кои са причините, поради които ис-
каш да се промениш, следващият въпрос, на който трябва да 
отговориш, е:

Кои са трите най-важни цели, които искаш да по-
стигнеш в следващите 6 месеца от живота си?

Отдели няколко минути, за да помислиш внимателно. Едва 
тогава продължи нататък…

Ако ти се стори лесно да определиш 3 конкретни неща, 
които знаеш, че трябва да се случат в следващите 6 месеца, 
за да се чувстваш по-удовлетворен от тялото и живота си, 
това е много добър знак, защото означава, че имаш способнос-
тта да гледаш напред и да визуализираш бъдещето си.

Ако малко се затрудни и не успя бързо да си поставиш 3 
конкретни цели, но все пак без проблем определи 1 или 2 – пак 
се справяш добре, но има място за подобрение.

Но ако ти беше изключително трудно да измислиш какъв-
то и да е отговор на въпроса – ако те хванах напълно непод-
готвен – знай, че не си сам.

Истината е, че повечето хора се затрудняват изключи-
телно много да отговорят на този привидно лесен въпрос. 
Това е така, защото повечето от нас не се фокусират доста-
тъчно върху бъдещите цели. Но тъй като искаш да се проме-
ниш – искаш да се развиваш, трябва да започнеш по-често да 

Трансформирай себе си
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гледаш напред.

С други думи, трябва да се фокусираш върху визията си за 
бъдещето.

Нека разясня какво имам предвид. За всички нас времето 
се дели на минало, настояще и бъдеще. Къде се намираш в мо-
мента в живота си и какъв е пътят пред теб, до голяма сте-
пен зависи от това дали действията, които предприемаш, са 
доминирани от твоето минало, настояще или бъдеще.

Всеки човек, чиито мисли, решения и действия са доми-
нирани от миналото, винаги ще си мисли, че всичко хубаво и 
значимо в неговия или нейния живот вече е отминало.

Този тип хора прекарват много време в спомени и тъга по 
отминалите стари дни – как преди са водили динамичен жи-
вот, колко успешни са били, в каква отлична форма са се нами-
рали. Това е мантрата на хората, доминирани от миналото. 
Като че ли за тях животът е приключил. Те предпочитат да 
гледат назад, а не напред, защото за тях е по-лесно да се връ-
щат в миналото, отколкото да мислят за бъдещето. Хората 
с такъв тип фокус трудно приемат нови идеи и трудно се 
справят с предизвикателствата на живота.

Още по-лошото е, че тези хора не могат да приемат успе-
хите и напредъка на другите, защото те заплашват собстве-
ното им оцеляване. Положителните промени у хората около 
тях (съпруг, съпруга, приятели, колеги) са нещо, което ги ужа-
сява.

Звучи потискащо, знам. Но самият факт, че в момента 
четеш това изречение и заедно водим разговор за това как 
да създадеш по-добро бъдеще за себе си, е показателен, че ти 
не си от този тип хора! Ако наистина живееше в миналото, 
в момента щеше да се излежаваш на дивана пред телевизо-
ра и да гледаш поредното повторение на някой тъп сериал. 
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Вместо това в момента ти искаш да се развиваш и израст-
ваш.

В личния си опит открих, че повечето хора, които искат 
да отслабнат и да подобрят външния вид и живота си, са до-
минирани от настоящето.

Те не са обсебени от миналото, но и не се фокусират дос-
татъчно върху бъдещето. Тези хора имат огромен потенциал 
за развитие, но просто се нуждаят от малко помощ – от ня-
кого, който да насочва погледа им напред.

От друга страна, хората, чиито действия се ръководят 
от визията им за бъдещето, непрекъснато израстват. Те по-
стоянно преодоляват и търсят нови и по-големи предизвика-
телства. Непрекъснато променят и подобряват визията си 
за бъдещето.

Това не означава, че тези хора не ценят миналото и на-
стоящето – напротив, те използват опита си, за да развият 
уменията, които да ги отведат до крайната цел. Винаги ос-
новният им фокус е поставен върху това къде искат да са след 
6 месеца, 1 година, 10 години.

Когато създадеш ясна визия за бъдещето си, вече не тряб-
ва да се насилваш да си поставяш цели – умът ти сам те за-
ставя да го направиш. И всеки път, когато постигнеш дадена 
цел, това не е край, а началото на новата глава от пътешест-
вието ти.

Това ни връща към отговора на последния ми въпрос. Ако 
не успя бързо и решително да определиш 3 конкретни цели, 
които трябва да постигнеш в следващите 6 месеца, сега е 
моментът да се съсредоточиш и да отговориш:

Какво искаш да промениш в тялото и живота си 
през следващите 6 месеца?
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Помисли няколко минути. Бъди откровен и честен със себе 
си. Спри да мислиш за това какво другите хора биха искали от 
теб. Кои са първите неща, които ти идват наум? Кои са меч-
тите, които събуждат най-силна емоция у теб? Какво те кара 
да се вълнуваш като малко дете?

Когато си представиш как тези мечти стават реалност, 
ще усетиш силата, която се крие у теб.

А сега вземи трите най-силни и смели мечти, които ти 
идват наум, и ги превърни в конкретни цели.

Например ако искаш да изчистиш мазнините по тялото 
си и да качиш мускулна маса, може да напишеш следното: „За 3 
месеца ще изчистя 10 кг мазнини‘‘ и „След това през следващи-
те 6 месеца ще кача 5 кг чиста мускулна маса.‘‘

Когато създаваш такива изречения – когато обвързваш 
мечтите си с конкретен срок (3 или 6 месеца) – ти ги превръ-
щаш в цели. Това е огромна крачка напред към осъществяване-
то им. Мечтите ти вече не се крият някъде там, в дълбини-
те на подсъзнанието ти. Сега те вече са извадени наяве. Сега 
ти напълно осъзнаваш съществуването им. И знаеш ли какво? 
Веднъж щом го направиш, няма връщане назад. Ще мислиш за 
тях през цялото време. А това е прекрасно. Трябва да обвърз-
ваш мечтите си с конкретни цели, ако искаш да ги сбъднеш.

Ако не ми вярваш, ето доказателство. През 1953 г. резул-
татите от проучване в Харвард показват, че едва 3 процен-
та от студентите, завършили през същата година, си поста-
вят цели и ги записват. 20 години по-късно изследователите 
интервюират повторно всички хора от випуск ’53. Учените 
се смайват, когато откриват, че студентите, които си за-
писват целите (едва 3%), имат по-голямо натрупано богат-
ство от всички останали студенти (97%) взети заедно!

Важно е да правиш разликата между мечти и цели. Меч-
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тите са неща, които си пожелаваш – неща, за които обичаш 
да мислиш, но не знаеш кога и дали изобщо ще се случат.

Целите, от друга страна, са нещо конкретно, което си 
решил, че ще постигнеш за определен период от време.

„Някой ден ще изглеждам страхотно по бански‘‘ – това не 
е цел, това е желание. „В следващите 3 месеца ще се разделя с 
10 кг мазнини‘‘ – това вече е ясна и конкретна цел.

Ще ти дам друг пример. Ако решиш да си построиш къща, 
не е достатъчно просто да си го пожелаеш. За да се осъщест-
ви тази твоя мечта, първо, трябва да спестиш пари, да се 
консултираш с архитект, да съставиш чертеж, да планираш 
строителните дейности – всичко се случва стъпка по стъпка.

Ще отнеме известно време, но накрая ще имаш нов дом, 
в който ще живееш щастливо. В крайна сметка това е голяма 
инвестиция – затова внимателно планираш всичко и си по-
ставяш конкретни цели, за да си сигурен, че ще си доволен от 
крайния резултат.

Животът и тялото ти също са големи инвестиции. И те 
заслужават същото търпение и внимание към детайла. Не за-
бравяй, че както трябва да живееш в къщата, която постро-
иш, така трябва да живееш и в своето тяло.

Затова трябва добре да обмислиш какви са целите ти, 
преди да продължиш нататък.

За да си наистина несломимо мотивиран, са нужни ясно 
поставени цели. Комбинирайки конкретни цели с желание за 
постигането им, ще получиш необходимата мотивация да 
достигнеш до мечтите си.

Ще добавя още нещо по тази тема: Когато постигнеш 
една цел, мечтите ти стават още по-големи, което от своя 
страна създава нови цели и още повече мотивация и вдъхно-
вение. Това те зарежда с оптимизъм – а когато си оптимис-
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тичен, единственият ти фокус ще е върху бъдещето. То ще 
ти се струва толкова вълнуващо, че няма да имаш търпение 
да дойде.

Започна ли да виждаш как работи всичко? Когато не си 
поставяш цели и не ги следваш, нямаш грандиозни мечти. А 
когато спреш да мечтаеш, нямаш мотивация да гледаш към 
бъдещето и започваш да гледаш предимно в настоящето и, 
по-лошо, в миналото?

Трябва да си поставиш цели, които са амбициозни, но и по-
стижими. Може би ти е трудно да прецениш къде е граница-
та особено ако тази област е нова за теб и нямаш много опит 
и знания. Затова ето един съвет как да определиш целите си:

Намери жив пример – някой, който е постигнал нещата, 
които ти искаш да постигнеш – и базирай твоите цели вър-
ху неговите. Ако искаш да отслабнеш и да влезеш във форма 
(забележи, че това е само мечта – няма конкретна цел и краен 
срок), сети се за някого, който е бил в идентична на твоята 
ситуация и виж какво този човек е успял да постигне. Напри-
мер ако си намериш модел за подражание, който е отслабнал 
с 10 кг и е качил 5 кг мускулна маса за 9 месеца – ето я твоята 
цел. Тя е реалистична, защото човекът, който я е постигнал, 
е живо доказателство, че е постижима.

Как да си поставиш дългосрочни 
и средносрочни цели?

Дългосрочната цел да изчистиш 10 кг мазнини и да качиш 
5 кг мускулна маса, трябва да се разбие на по-малки цели. Неза-
висимо колко перфектен е режимът ти, почти невъзможно е 
да топиш мазнини и същевременно да покачваш мускулна маса.

Това е така, защото, за да гориш мазнини, трябва да си в 
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калориен дефицит – да приемаш по-малко калории, отколкото 
гориш. А за да качваш мускулна маса, трябва да си в калориен 
излишък – да приемаш повече калории, отколкото гориш.

Затова е най-добре да разделиш дългосрочната си цел на 
две средносрочни, които правят нейната реализация възмож-
на. Например:

1. Да изгориш 10 кг мазнини през първите 3 месеца.

2. Да качиш 5 кг мускулна маса през вторите 6 месеца.

За да съхраниш мускулната си маса, е препоръчително да 
отслабваш със стабилен темп: между 0.5 и 1 кг седмично. Сле-
дователно трябва да планираш, че отслабването с 10 кг ще 
ти отнеме между 10 седмици (ако сваляш по килограм седмич-
но) и 20 седмици (ако сваляш половин килограм седмично).

Как да си поставиш 
краткосрочни цели?

Краткосрочните цели всъщност представляват всички 
онези стъпки, които трябва да направиш до постигането 
на средно- и дългосрочните цели. Тоест трябва да разбиеш 
средносрочните цели на още по-малки такива, които лесно 
да следиш ежедневно. Така непрекъснато ще си наясно дали се 
движиш в правилната посока и дали е необходимо да правиш 
промени. Важно е времевата рамка на дългосрочните, средно-
срочните и краткосрочните цели да е съгласувана.

Например целта да изгориш 10 кг мазнини може да бъде 
разбита на седмични и дневни цели. Очевидно е каква ще е 
основната ти седмична цел – да сваляш планираните 0.5-1 
килограма. Това означава, че ще ти отнеме най-малко 2 месе-
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ца и половина, но моят съвет в конкретния случай би бил да 
предвидиш около 3 месеца. Разбира се, може да ги свалиш и за 
месец, но това застрашава здравето ти, а и голяма част от 
сваленото тегло няма да са мазнини, а мускулна маса и вода. 
Ако искаш крайният резултат да бъде траен, той трябва да 
дойде постепенно.

Трябва също така да поставиш седмични цели за тре-
нировките и храненето си. Например: „30 минути кардио, 3 
пъти седмично‘‘; „45 минути силови тренировки, 4 пъти сед-
мично‘‘; „спазване на калориен дефицит през 6 от 7-те дни в 
седмицата‘‘.

Дневните ти цели могат да бъдат още по-детайлни: да 
увеличиш броя повторения или тежестта за дадено упражне-
ние; да приемаш 8-10 чаши вода дневно и т.н. Повече за кон-
кретните цели ще научиш в част 2 и 3 от книгата.

Списъкът ти от цели може да изглежда по следния начин:

Дългосрочна цел (9 месеца)

• Да отслабна с 10 кг и да кача 5 кг мускулна маса за 9 месеца.

Средносрочна цел

• Да отслабна с 10 кг през следващите 3 месеца.

Седмични цели

• Да отслабвам с 0.5-1 кг седмично.

• Да правя 30 минути кардио 3 пъти седмично.

• Да правя 45 минути силови тренировки 4 пъти седмично.

• Да съм в калориен дефицит през 6 от дните на седмицата.
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Дневни цели

• Да подобря резултатите си от предходната тренировка.

• Да се вместя в калориите и макросите си за деня.

• Да ям по една порция зеленчуци на всяко хранене.

• Да пия 8 чаши вода.

Какви са твоите цели? Спри сега и ги запиши на следващи-
те редове. Не бързай, помисли добре. Не подценявай задачата, 
защото това е може би най-важната част от тази книга!

Не е лесно да превърнеш мечтите си в цели. Трудно е да 
им сложиш крайни срокове и конкретно цифрово изражение. 
Но ако искаш да си успешен в дългосрочен план, трябва първо 
да планираш успеха си. Важно е да имаш конкретни, лесно из-
мерими цели, които да следваш.

Използвай следващите редове, на които да запишеш цели-
те си. Отдели толкова време за размисъл, колкото ти е необ-
ходимо. Бъди възможно най-конкретен.

Защо искаш да се промениш?

1. .........................................................................................................

2. .........................................................................................................

3. .........................................................................................................

4. .........................................................................................................

Твоите дългосрочни цели

1. .........................................................................................................

2. .........................................................................................................

3. .........................................................................................................
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Твоите средносрочни цели

1. .........................................................................................................

2. .........................................................................................................

3. .........................................................................................................

4. .........................................................................................................

5. .........................................................................................................

Твоите седмични цели
1. .........................................................................................................

2. .........................................................................................................

3. .........................................................................................................

4. .........................................................................................................

5. .........................................................................................................

6. .........................................................................................................

7. .........................................................................................................

8. .........................................................................................................

Твоите дневни цели

1. .........................................................................................................

2. .........................................................................................................

3. .........................................................................................................

4. .........................................................................................................

5. .........................................................................................................

6. .........................................................................................................

7. .........................................................................................................

8. .........................................................................................................
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Помни, че винаги можеш да се върнеш към тази глава от 
книгата и да допълниш или обновиш целите си.

След като съставиш списъка си с причини и цели, го пре-
пиши на хартия и го постави на някъде, което ще го виждаш 
всеки ден – вратата на хладилника, огледалото в банята или 
на бюрото си. Прочитай написаното всяка сутрин, след като 
станеш, и всяка вечер, преди да заспиш. Прави това всеки ден!

Повтаряй на глас всяко изречение все едно описваш бъде-
щето си пред твой близък. Изричай всяка дума с увереност и 
самонадеяност. Елиминирай всяка нотка на съмнение в гласа 
си. Не описвай бъдещето си като нещо, което се „надяваш‘‘ 
да се случи. Визуализирай го като нещо, което вече си постиг-
нал. Надеждата не е достатъчно силен мотиватор, за да те 
зарежда с желание да продължиш напред. Трябва да си убеден, 
че подсъзнанието ти ще създаде бъдещето, което желаеш.

Освен да прочиташ причините и целите си сутрин и ве-
чер, мисли за тях и през останалото време от деня. Например 
ако правиш кардио на велоергометъра (което за мен е доста 
скучно и трябва да ангажирам вниманието си с нещо друго), 
използвай наличното време и се концентрирай върху бъдеще-
то. Вместо да си мислиш за случайни неща, разсъждавай за въл-
нуващото пътешествие, което предстои пред теб.

Представи си колко горд ще се чувстваш, когато погле-
днеш себе си и видиш резултата от труда си. Представи си 
се със стегнато, атлетично тяло, изправена стойка и поглед, 
изпълнен с увереност, контрол и удовлетворение.

За малко забрави за всичко друго. Затвори очи и помисли 
за своето бъдеще. Представи си как другите биха започнали 
да гледат на теб. Чуй какво ти казват. Усети чувството на 
гордост и щастие.

С малко практика ще станеш много добър във визуализи-
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рането – все едно гледаш филм. Ще виждаш всичко ясно, все 
едно си там.

Помни, че всичко, което се случва в материалния свят, е 
просто външно проявление на това, което вече се е случило в 
съзнанието ти. Всичко, което искаш да се случи в живота ти – 
и наистина искаш да постигнеш – първо трябва многократно 
да визуализираш в ума си.

Интересното е, че при детския ум ограниченията, които 
ние възрастните си налагаме, липсват. Страхът и съмнения-
та, че ще се провалим, не са нещо вродено. Когато сме деца, 
вярваме, че всичко е възможно. Страхът, съмненията и огра-
ниченията са нещо, което се появява на по-късен етап.

Но сега вече знаеш, че имаш силата да се промениш. Ко-
гато се научиш как да вярваш във визията си за бъдещето, се 
подготвяш да се въздигнеш нагоре към мечтите си. И когато 
нещата не вървят добре (защото, повярвай, ще има и такива 
моменти), ще си спомниш за своето мечтано бъдеще и ще 
преодолееш трудностите – каквито и да са те.

И така... Вече  поставихме правилните цели, но как ще си 
сигурен, че ще ги постигнеш? Как ще разбереш, че планът ти 
работи? Начинът е един и ще разбереш какъв е той в следва-
щата глава.
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Край на безплатния откъс

Ако “Трансформирай себе си” ти допада и искаш да прите-
жаваш цялата книга, то можеш да поръчаш своята бройка от 
сайта ми и като подарък ще получиш 4 бонуса:

• Бонус 1: Библиотека с упражнения

• Бонус 2: Тренировка за стегнат корем

• Бонус 3: Сборник с рецепти

• Бонус 4: Наръчник за прием на добавки

Поръчай сега

https://fitbg.net/books/transformiray-sebe-si

