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Day 28

 תראי אותך! סיימת את אתגר הריצה! וואו! כל הכבוד! זה היה חתיכת הישג!
 מעכשיו יהיה לך יותר קל להתמיד, כי את הבסיס כבר יש לך, וגם אם תהיי

 בתקופה עמוסה, תמיד תוכלי לחזור להתחלה! את כבר יודעת מה עושים, איך
 זה מרגיש, ומה הולך לקרות, אז מעכשיו הריצה תלווה אותך תמיד! תזכרי
 שהחיים הם רצף של תקופות, ובתוכם את עושה את המקסימום של עצמך.

 לפעמים זה יותר לפעמים זה פחות, אבל את תמיד עושה. כי לרוץ זה החלק
 הקל - החלק הקשה, הוא לקום מהספה

מספר עקרונות שאת צריכה להקפיד עליהם

 עקרון ההמשכיות

 לנו בעיקר חשוב שתעשי. ריצה היא כמו יוגה. היא לא מדדים, לא השגים
 ולא נצחונות. אז איך בכל זאת מגוונים? אפשר לרוץ כל פעם מסלול אחר,

 פעם בשבוע לכיוון דרום, ופעם בשבוע לכיוון צפון. פעם סיבוב עד הים,
 ופעם עד המאפייה. לנסות לייצר 2 מסלולים שונים במהלך השבוע. עוד דרך

 לגוון - היא בתוכן שאת שומעת… פעם לשמוע רדיו, פעם פוד קאסט
 מוקלט, פעם מוסיקה ופעם לצאת לסיבוב עם חברה ואפשר להצטרף

לקבוצות ריצה שלנו או לכל קבוצה אחרת
 

 עכשיו שסיימת את האתגר, נצרף אותך לקבוצת המשך בפייסבוק שמיועדת 
 לכל מי שסיימה את האתגר, ודרכה תוכלי להכיר חברות מהאזור לריצה

משותפת, לקבוע להשתתף באירועי ספורט, או סתם לשתף בשבוע מוצלח



עקרון ה10 אחוז

 לא מעלים עצימות של יותר מ10
 אחוז בשבוע. זה אומר שאם את

 עושה הליכה וריצה לסירוגין, את
 ממשיכה באותו קו, עד שלאט לאט

 ההליכה נעלמת ונשארת רק
 הריצה… ואז כשיש לנו בסיס של 25
 דק-30 דק של ריצה רצופה, אפשר

 לרוץ יותר מהר, אפשר לרוץ
 ספרינטים ממש מהירים עם הליכות
 קצרות, אפשר למדוד מרחק ולעלות

 כל שבוע 10% לדוגמא 3 קילומטר
 שבוע אחד, ושבוע אחרי זה 3

 קילומטר ועוד 300 מטר, מי שרוצה
 יכולה גם להוסיף כל שבוע 2 דק'
 ריצה נוספות. אבל הכי חשוב -

 להוסיף רק 10%. הדרך הכי בטוחה
 להיפצע היא להגזים, אז אם את

 ממש רוצה להוסיף, תוסיפי בצורה
מאוד מתונה

 לשלב אימון כוח וקרקעית אגן
 לפחות אחת לשבוע

 האימון יכול להיות ממש קצר של 20
 דק. אפשר לעשות ברצף את שני

 הסרטונים שקיבלת באתגר. להתחיל עם
 הסרטון לתרגילים בעמידה ולהמשיך עם
 הרצף בישיבה ושכיבה. בנוסף, מומלץ

 לעשות כל פעם שסיימת אימון ריצה
 ומתיחות, תרגיל אחד קצר של קרקעית

 אגן

לעוף על עצמך
 באידיאל אנחנו רצות כל יום חצי שעה, שותות

 שייק ירוק כל בוקר, מוסיפות עוד 3 אימוני
 פילאטיס או יוגה, מקפידות על תזונה מאוד

 בריאה עם המון ירקות ופירות, ישנות לפחות 7
 שעות בלילה, לא שוכחות לשתות 2-3 ליטר מים

 ביום, ומתקשרות לסבתא. אבל זה האידיאל…
 במציאות, אם תרוצי פעמיים בשבוע זה יהיה

 מטורף, ואם תוסיפי עוד יום של אימון כוח זה
 בכלל יהיה מדהים, ואם תצליחי להישאר בטווח
 של המשקל התקין שלך +/- שני קילו למטה או

 למעלה, זה יהיה מושלם. תעופי על עצמך כל
 פעם שהצלחת! החיים הם אוסף של רגעים

 קטנים, אז תעופי על עצמך מול לוח ההצלחות,
 תעופי על עצמך מול המראה, תעופי על עצמך

 בפייסבוק או באיסטגרם. העיקר שתעופי!
הצלחת! רצת השבוע, וזה באמת ממש וואו
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קצת על ללי - אלה דן
 ללי נהרגה בשנת 2010 בטיול אופניים בדרך המוות בבוליביה.
 היא הייתה מלאה באהבה לאנשים, מלאה בנתינה, היא הייתה

 חברה סופר תומכת, הכי מדרבנת, הכי שם, מאמינה בך כל הזמן.
   עם החיוך שלה הייתה תחושה תמיד שגוד קארמה הגיעה, שנכנסה

 אנרגיה של אהבה
 

 והבחירה בריצה היא לא מקרית… יש משהו בללמד ריצה דווקא 
 לאותן נשים שתמיד נתרעו ופחדו מריצה שהוא מתנה לכל החיים.

 מישהי שתמיד סלדה מריצה ולא האמינה שהיא תצליח, מגיעה
 אלינו וחווה לראשונה הצלחה! היא אשכרה רצה

 
 יכול להיות שהיא תמשיך גם הלאה ותרוץ יותר, יכול להיות

 שהיא תפסיק, או תכנס להריון, או תעבור לארץ רחוקה, החיים
 הם גלגל, אבל היא קיבלה מתנה לחיים - היא יודעת לרוץ והיא

 כבר לא מפחדת מזה... אנרגיית האהבה והאמונה של ללי
 באנשים נגעה בה, ובדרך קוסמית ואולי קצת מוזרה, משאירה

 את ללי פה איתנו על האדמה, לפחות לעוד טיפ טיפה

זהו, את חלק מקהילת בית ללי

 זהו, את כבר איתנו… את חלק מקהילת בית ללי ואנחנו פה לכל
 מה שתצטרכי גם בהמשך! תרגישי בנוח לפנות אלינו בפייסבוק,

 באינסטגרם, במייל, באתר וגם בטלפון! אנחנו פה ממש בשבילך!
 אנחנו עובדות כל הזמן לשפר את המוצרים שלנו, להגדיל את

 האפשרויות, ולפזר קארמה טובה בכל מקום - נשמח מאוד
 לשמוע את דעתך על דברים שאהבת ודברים שאפשר לשפר

 ובכלל לעזור בכל מה שתצטרכי! אם אהבת והיה לך נחמד איתנו,
 נשמח שתעזרי לנו להגיע לעוד נשים ולתת להם את מתנת

 הריצה! כל שיתוף או המלצה יתקבלו בשמחה ובאהבה! ועד
 הפעם הבאה תודה רבה שהיית איתנו
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