


Żyjemy w czasach degradacji. Dotyka ona rozmaitych 
obszarów, zarówno naszego świata zewnętrznego,  
jak i wewnętrznego.

Jednak nawet w pojedynkę możesz zmienić tak wiele. Kierując 
swoją troskę na zewnątrz, sprawiając, że Twoje otoczenie będzie 
rosło w siłę, Ty sam urośniesz do niewyobrażalnych rozmiarów. 
Wyzwól w sobie kobiecą energię yin i pozwól jej czynić dobro. 

Nie jesteśmy sami, czas działać.

Świat potrzebuje Twojego działania. 
Ocal go, a ocalisz siebie.



Zdrowy i właściwy ruch może  
uratować twoje ciało. Byś miał siłę 
działać mądrze, niezależnie i odważnie.

Świat, w którym żyjemy, wpływa na nasze 
serca, umysły i ciała. Możesz odwrócić kolej 
rzeczy i sprawić, by to Twoje serce, umysł  
i ciało stały się zmianą dla świata. 

Zacznij od ciała. Zmieniając je na lepsze, 
zmienisz swoje myślenie. A to zmieni  
życie Twoje i innych.



Nowy Ty

Wszystko, co czynisz z myślą o innych, 
wywoła silne zmiany w Tobie.  
Żyj więc świadomie, w teraźniejszości, 
myśląc o tym, jak dzięki temu zmieni się: 
nasza wspólna przyszłość oraz Ty sam.





Bądź w opozycji do rozpadu. Na tle postępującej na naszych oczach 
degradacji – bądź kontrastem wskazującym na to, co właściwe. 

Pracuj na siebie - na to, by być mądrym, silnym i niezależnym.  
To zapali innych do działania i stanie się dla nich silnym fundamentem  
do zmian. Daj dojść do głosu swojej męskiej energii yang i odważ się 
korzystać z siły, którą masz w sobie.

Inspiruj i motywuj. Działaj.

Stań się silny dla innych. 
Ratuj siebie. Uratujesz świat.



Czerp z tego, że jesteś stworzony  
do ruchu. Świat wyposażył Cię w ciało 
będące niczym niestrudzona maszyna 
gotowa stawiać czoła wielkim wyzwaniom. 

Odwdzięcz się światu, korzystając z niej  
najlepiej, jak potrafisz. Otaczając swoje ciało 
uwagą i troską, stań się siłą napędową zmian  
w swoim otoczeniu. 



Nowy Ty

Każde działanie ma swoje konsekwencje, wybieraj więc  
dla siebie właściwie. Wchodząc naprzeciw swoim własnym 
pragnieniom i potrzebom rośniesz, a razem z Tobą, rosną inni. 
Zdecyduj się na swój własny wzrost i obserwuj, jak świat  
na nowo powstaje z gruzów. 



Pełna gama produktów dostępna na 
www.tiguarfitness.com/pl/gama

Ponieważ wiemy, że każda z naszych nowości, 
to nowe możliwości dla Ciebie - nie ustajemy 
w odkrywaniu nowych dróg, które będą mogły 
zaprowadzić Cię wprost do celu, do którego dążysz.

Od pierwszych momentów istnienia naszej marki, 
naszą misją jest nieustanne rozwijanie  
i ulepszanie linii produktowych, trafiając do coraz 
większej rzeszy odbiorców. Pracując nad każdym 
nowym sprzętem myślimy o osobach, które dzięki 
niemu będą mogły czynić swój trening jeszcze 
bardziej efektywnym. Wiemy, że nasz sprzęt w odpo- 
wiednich rękach, może czynić prawdziwe cuda. 

manifest tiguara 2017 R.

Żyjemy w czasach deficytu równowagi i wartości, otoczeni 
wzorcami zbyt często pozbawionymi naturalności i autentyczności. 
Zdarza się, że skupiając się na ruchu i pielęgnowaniu własnego 
ciała, zapominamy, czemu mają służyć i do czego prowadzić.

To jak wyglądasz, jaką formę aktywności preferujesz, nie jest istotne  
i nie powinno podlegać ocenie. Istotne jest to, jak się z tym czujesz  
i czy dana forma Ci służy. Czy czyni Cię sprawnym i zdrowym?  
Czy pozwala cieszyć się życiem? Przede wszystkim jednak –  
czy sprawia, że stajesz się lepszym, szczęśliwym człowiekiem?

Oferujemy Ci różne drogi. Nie ustajemy w odkrywaniu nowych.  
Wybierz własną, w zgodzie ze sobą. W zgodzie ze swoim ciałem, 
umysłem i sercem. Bierz z życia to, co w chwili obecnej jest  
dla Ciebie najlepsze. Miej odwagę zmierzyć się ze swoimi słabościami. 
Bądź niezależny i niezłomny w odkrywaniu samego siebie.
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