
Par Madaru Meieri:

Esmu uz savas ādas izbaudījusi, kā ir strādāt garas stundas, ēst stresu pusdienās un
atbrīvoties no stresa nedēļas nogales ballītēs. Esmu pakļāvusi riskam savu veselību 
un attiecības. Es apstājos tad, kad mans vīrs izdega, un arī pati biju tuvu izdegšanas
robežai. Tad es sapratu – cilvēks nav radīts, lai šādi dzīvotu un par manu misiju 
kļuva palīdzēt cilvēkiem rūpēties par vērtīgāko, kas mums ir – savu ķermeni.

Esmu sertificēta fitnesa un uztura trenere; grāmatas “21 diena līdz veselīgam 
dzīvesveidam” autore, projekta “Veselīga Dzīvesveida Akadēmija” dibinātāja, 
StarFM radio rubrikas “Veselība, kā dzīvesveids” līdzvadītāja, kā arī ikdienā trenēju 
uzņēmumus un cilvēkus individuāli sava šķīvja, kustības un ikdienas ieradumu 
uzlabošanā. 

Dzīvei nav izmēģinājuma, mums ir jārūpējas par savu ķermeni, lai varam dzīvot 
enerģisku, piepildītu un laimīgu dzīvi. Labās ziņas ir tās, ka to var darīt, ēdot garšīgi,
nepavadot garas stundas sporta zālē un laiku pa laikam, apēdot cukurotu kūku :)

Mēs visi esam piedzīvojuši dažādus periodus savā dzīvē, tomēr, nekad, NEKAD nav 
par vēlu sākt dzīvot un attiekties pret savu ķermeni ar cieņu. 

Par Projektu “ĒD, KUSTIES, BAUDI”:

Mūsdienu cilvēka dzīvesveids pēdējo 60 gadu laikā, īpaši pēdējos 15 gados ir krietni 
pasliktinājies. Tas noticis galvenokārt pārtikas industrijas attīstības, sēdošā 
dzīvesveida, cukura patēriņa un stresa rezultātā. Ar vien jaunāki cilvēki saskaras ar 
nopietnām veselības problēmam, zemu pašvērtējumu un grūtībām veikt šķietami 
vienkāršas ikdienas darbības. 

Covid-19 epidēmijas rezultātā ir krietni pieaudzis cilvēku liekais svars, kas skar ne 
tikai veselību, bet arī emocionālo labklājību

Tādēļ mēs – TV3 kopā ar producentu grupu “TAPT” un sertificētu uztura, fitnesa un 
veselīga dzīvesveida treneri Madaru Meieri uzsākam šo raidījumu ciklu. Katra 
raidījuma epizode būs 1 stāsts kā raidījuma varonis nonāk līdz savam mērķim 
treneres Madaras Meieres vadībā  2 mēnešu garumā. Pavisam kopā esam 
apņēmušies palīdzēt un dokumentēt 8 varoņu stāstus.

Piesakoties šim projektam Jums ir jābūt gataviem 2 mēnešus sekot līdzi Madaras 
Meieres veselīga dzīvesveida programmai kas aptver uzturu, kustību un arī 
emocionālo līdzpārdzīvojumu.


