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Cuvant înainte 
C u  c e  t e  a j u t ă ?  

Această lucrare are drept scop suprem aflarea  adevărului și 
utilizarea Științei pentru a ajuta cititorul să obțină cea mai 
rapidă transformare corporală la potentialul maxim al 
propriului genetic. Limitați doar de puterea propriei noastre 
imaginații putem modela corpul uman cu aceeași ușurință 
deprinsa de un lucrător în lut când dă formă creației sale. 
 

Draga cititorule deși timpul are propria sa relativitate în 
contextul în care propria-mi inteligență a avut scopul de a îmi 
servi pe tărâmul transformării corporale,  cei 15 ani pe care i-
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am dedicat  studiului corpului uman m-au investit  cu obligația 
de a vă împărtăși cea mai completă lucrare din acest domeniu. 

Mi-am dorit să împărtășesc cu tine draga cititorule toate aceste 
informații acumulate în ultimii 15 ani de studiu drept mulțumire 
pentru încrederea pe care mi-o acorzi. 
Poate unora această lucrare le va permite sa arate in aceasta 
viață asa cum nu au aveau niciodată șansa, altora le va salva zeci 
de ani din viață,  poate altora le va salva ani,  dar indiferent de 
nivelul la care ai ajuns în materie de transformare corporală 
acest material îți va folosi drept piatră de temelie,  un reper pe 
care îl vei avea în permanență la îndemână. 
Această carte este un reper pe hartă transformării corporale 
care îți va aduce înțelepciune satisfacție și rezultate absolut 
extraordinare. 
Nu în ultimul rând această lucrare are rolul de a așeza la locul 
său fiecare informație utilă, rolul de a diferenția binele de rău, 
informația greșită de cea corectă,  de a evita sfaturile proaste 
care îți pot aduce un detriment nemeritat și de a stabili adevărul 
acolo unde poate mulți au loc de dubiu.



 

 
 

2 
De ce  F i tness?  

 
 

 

ITNESS-UL spre deosebire de alte sporturi ne 
permite sa targetam anumite grupe musculare în 
așa fel încât să ne putem modela corpul după bunul 

nostru plac. 
In alte tipuri de sport nu se pune accent în mod special pe o 
anumită grupă musculară și sporturile au în general un scop 
recreativ,  de a ne consuma energia și de a arde cât mai multe 
calorii.  
Să luăm exemplul tenisului,  în tenis nu putem spune că 
modelăm o anumită grupă musculară în mod special.  Jucătorii 
de tenis chiar și profesioniști au în cel mai bun caz un corp atletic 
departe de a reprezenta un model din punct de vedere al 
transformării corporale. 
La fotbal de exemplu se dezvoltă foarte bine mușchii picioarelor 

F 
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însă per total datorită dezechilibrului între masa musculară a 
picioarelor și trenul superior nu putem spune că fotbaliștii au 
un corp bine dezvoltat și proporționat. 
De cele mai multe ori majoritatea fotbaliștilor nu au dezvoltati  
mușchii brațelor, ai spatelui sau ai pieptului proportional cu cei 
ai membrelor inferioare. 
Dacă luăm atletismul ca și exemplu observăm că majoritatea 
atleților de anduranță în jocurile de tip maraton sunt în general 
slabi dar nu au o proporție deosebită la corp. 
Nici în baschet nu putem spune cu certitudine că putem observa 
o dezvoltare deosebită  a tuturor grupelor musculare . 
Așadar dacă ne dorim cu precădere dezvoltarea echilibrată a 
tuturor grupelor musculare și pe de altă parte dezvoltarea din 
punct de vedere estetic a grupelor musculare deficitare vom 
ajunge să practicăm fitness-ul.  
În fitness se pune accent moderat pe un volumul muscular si 
dezvoltarea in mod egal a tuturor grupelor musculare.  
Trăsătura caracteristică a fitness-ului o reprezintă un corp 
atletic, dezvoltarea cu precădere a mușchilor abdominali,  
ardere de grăsime de pe șolduri abdomen și picioare.  În fitness 
ne interesează deasemenea dezvoltarea forței musculare,  
arderea de grăsime și într-o măsură moderată dezvoltarea 
masei musculare. 
Dacă ne dorim sa targetam cu precizie o anumită grupă 
musculară finess-ul ne poate ajuta cu succes. 
Chiar dacă fitness-ul este un sport,  cunoștințele avansate de 
fitness aplicate în sensul unei transformări corporale pot duce 
la rezultate extraordinare iar corpul obținut în urma acestui 
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proces poate fi ridicat la rang de artă . 
Din acest motiv pot spune că îmi place să văd transformarea 
corporală drept o artă.  Așa cum un sculptor modelează cu 
ajutorul daltei bucata de piatră căreia urmează să îi dea viață,  
tot așa un profesionist în transformare corporala își poate 
modela corpul lui sau al clienților.



 

 
 

C e  i t i  p r o m i t ?  

I încredere în mine. Chiar dacă ești un începător în 

“ale transformării corporale” sau un avansat în materie de 
fitness care își dorește să perfecționeze lucrarea numită 

“propriul său corp”, Biblia Transformării Corporale te va ajuta să îți 
duci corpul la un cu totul alt nivel . Această carte îți oferă garanția celui 
mai scurt drum de la A la Z prin care poți obține rezultate extrem de 
rapide.  Dacă îți dorești cea mai rapidă cale către corpul perfect atunci 
ai ajuns exact unde trebuie.  Această carte cuprinde toate informațiile 
de care ai nevoie pentru a obține un corp atletic, bine proportionat si 
extrem de atragator în timp record.  Vei avea o sănătate mai bună, un 
respect de sine mărit și o productivitate în viața de zi cu zi mult 
îmbunătățită.  Toate aceste beneficia vor avea implicatii deosebite, si 
viata ta poate lua un cu totul alt curs atunci cand te vei afla in posesia 
“noul corp”. Biblia Transformării Corporale a fost concepută în îți 
servi drept sursa numărul unu de informații atunci când vorbim de o 
transformare corporală.   

Dacă deții această carte ai garanția din partea mea că ai făcut cea mai 
bună investiție si ai scutit mulți alți bani care puteau fi aruncați pe 
fereastră în încercarea de a obține o transformare corporala. 

A 
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Nenumaratele transformări la care am participat m-au motivat să 
realizez această enciclopedie a transformării corporale și sunt 
convins că în forma prezentă este unul din puținele dacă nu singurul 
material care tratează toți pașii necesari în procesul de transformare 
corporală. 

Aceasta lucrare iti raspunde la întrebarea “cum si de ce să încep o 
transformare corporală?”. Te ajuta sa înlăturari obstacolele atât de 
natură psihică cât și financiară. Te ajuta in căutarea răspunsului vizavi 
de costurile implicate,  cu explicatii pe larg și cu exemple despre tot ce 
ține de nutriție.   

Continuand cu antrenamentele detaliate cât și informațiile detaliate 
despre suplimentele, hormoni si alte substante,  Biblia Transformării 
Corporale este un material indispensabil fiecărui individ care își 
dorește un corp de invidiat.  
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