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uÁgus rölrl FEL Úira energiával Decsi Tamást, a hazai
Versenyeken már [ett is eredménye
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Azigazán jőkaz erényeiket is fej-
lesztik, hogy a legjobbak legye-
nek Áz amúgy is kiviáló versenyző
adottságokkal megáldott Szilágyi
Áron többek között két pszicho_
lógussal is együtt dolgozott, hogy
Londonban a csúcsra érhessen.
CsapaMlágbajnok tiírsa, Decsi
Tamás amúgy is energiabombá_
nak számít a kardvfi'tásban' ám
még energiafeltöltésre is jiír Ha-
rasztosi LíszlÓ parafenoménhoz.

''A pekingi'olimpia kualifiká-
ciós idósmka előx Székely Zoltán
párbaj trir- uikÍgbaj nokunk j aua-
soltq hogt keressem meg Harasz-
tosi kiszlÓt, akinek fő profiIja a
gtóglíttis. Én azt feleltem, nem
hiszek az ilyesmiben, de aat udla:
srcltq nem kell hinnem benne,
csak próbdljam ki" _ mondta a
kertvrárosi sportoló.

Előtte hosszabb időn át nem
tudott világkupaversenyen a
nyolc közé jutni; de két nappal a
terápia utiín sikerüt.

,,Megkérdezte, mit sze.renék
elérni, mo ndtám, nyolc köre. j ut"
ni. Rtikérdezett, hogt biztos nem
akarok-e többet, azt mondtam,
neru, az jó lesz. Sikerüh. Mtisod-
jára már azfeleltem, hogt érmet
akarok nyerni,'az is összejött, leg-
közelebb már győzni akartam,
gtőztem is. Nagton megóző
uolt, még úgt is, hogt esetleg a
placebo hattis is éruényesült" _
folytatta Decsi Tamás.

Logikus a kérdés, ha ez ilyen
egyszerű, miért nem nyer meg
mindenvilágversenyt?

A kétezer-nyolcas játékokra

sem a mágus, sern az edzó-édes-
apa, Decsi lstván nem tarthatott
vele, biár a csapát negyeddöntő-
jében így is jól vívott. 2009 uLín
(amikor Decsi Tamás egyéniben
és csapatbarr világbajnot<i brorz-
érmes lett) a mágqs rengeteget
utazott, többek között AuszÍali-
ában viín rá feladat.

A Londonról lemaradó Decsi
Tamiís ősszel újra felvette a kap-
csolatot Harasztosi Liíszlóval, és
hiárom hazai vrálogató (köztiik a
hazai bajnolaág) ut"án vezeti a
magyar ranglistát.

,Ha tehetem, minden hétei
felkeresem majd a ruigtst, lehe-
tőleg minél köz.elebbi időpontban
e nag uersenyekhez- mondja a
2007-es vb-aranyérmes. - Na-
glon nag/ a nytgalombennem a
nkitkoaisaink után, a uersenyen
sem uagtok ídeges, úgt érznm,
mindenre uan energiám."

A terápiáról elmondta, min-

denkinek van egy láthatatlan
energiaszintje, amelyet mríshol
például mágrreses ággyal emel-
nek, iím Harasztosi liíszló a kezét
haszniílja. TiZenegykilós sakktáb-
lát és tányért is feltett mar a vívó
testére, ott is maradtak, az egyik

kereskedelmi'tévében pedÍg né_

hrány napja újra két szék közé fe-
sátette ki a:versenyzőt, a saÍkián
és a tarkójrán alátiimasztva, még
a músorvezető is ráépett. Csak
hogl mindenki láthassa hogy a
módszermrjködik

íme, egy 
'kezelés" 
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