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90 napos haditerv | 1. lecke fókusz feladata 

Első lecke: https://www.duciforradalom.hu/l/a1-lecke-teremtsd-meg-az-eletmodvaltas-

alapjait-1-resz/ 

 

#haditerv #elsőlecke 

 

Az első leckével kapcsolatosan sokan kerestetek privátban, illetve én is fontosnak tartom, hogy 

folyamatosan visszacsatoljunk arra, mire is kell figyelni. 

 

Ez a lecke az egészségügyi paramétereket helyezte előtérbe. 

 

Tudom, hogy az emberek mentalitásuknál fogva mindig azt gondolják: "Velem ez nem 

történhet meg...", az előre látó aggódó mivolt sokakban nincs meg. Ez egyrészt jó is, mert ez is 

egy stressz forás lehet, ha mindig mindentől rettegünk. Ám pont a fogyás témakörében viszont 

örökös vesszőparipám, hogy általánosságban elmondható, sokan nincsenek tisztában valódi 

egészségügyi állapotukkal. 

 

Akár már 15-20kg feleslegnél, de 100+kg esetén a szervezet rizikófaktora sokkal nagyobb 

kísérő hormonális eltérésekre vagy betegségekre, de ez nem elég elrettentő ok legtöbbünk 

esetén a tényleges cselekvésre. Hányan vannak közületek újrakezdők, akik tudják, hogy IR-

esek, pajzsosok vagy netán diab2-esek és még sincs lelkiismeretes küldetés a fogyás mögött. 

Csinálgatjuk, abba hagyogatjuk, úgy vagyunk vele, hogy a tünetekkel élünk nap mint nap, de 

nem félünk a ránk leselkedő következményektől.  

 

Ma még lehet, hogy nincs nagy baj, de a betegség nem szól előre, holnap akár be is csenget. 

 

A lecke sorozat első #gondolata a gondolat-gyűjteményből, amit felépítünk: 

| Sajnos a betegség kockázata nem visszatartó erő a 

hízásban. | 

 

Ez az első két ANYAHAJÓ BÁZIS fejezet főleg azoknak lenne fontos, akik ezen átugranak 

vagy felesleges fejezetnek gondolják. 

Tényleg fontos feladat lenne átgondolni, hogy mikor voltatok utoljára alapos kivizsgáláson, 

netán voltatok-e valaha egy IR vagy PM vagy egyéb hormontermelő mirigy állapotát mutató 

vizsgálatok, tudjátok-e, hogy milyen a leptin szintetek, milyen a D-vitamin állapota a 

szervezetben és van-e aggodalomra okot adó eltérés bármely hormon esetén. 

100+kg esetén szinte biztos, hogy van eltérés a vérképen ilyen-olyan helyeken, és nem 

feltétlenül a koleszterin vagy a triglicerid értéke fogja megmutatni, hogy súlyos 

egyensúlytalanságok futnak a háttérben. 

Sok esetben találkozom azzal a kérdőívek során: NINCS 

TUDOMÁSOM HORMONÁLIS PROBLÉMÁRÓL.  

https://www.duciforradalom.hu/l/a1-lecke-teremtsd-meg-az-eletmodvaltas-alapjait-1-resz/
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Ilyenkor, amikor látok egy-egy testsúlyt és testmagasságot, 

mindig felmerül bennem a kérdés, hogy valóban nincs vagy 

csak nem tudod, hogy van pld. IR-gyanúd vagy épp 

mellékvese kifáradásod. 

 

A fogyást ezek a hormonális eltolódások befolyásolják, mert nincs mögöttük valódi életvitel 

változtatás. Ha egy lábon kihordott IR vagy pajzsmirigy alulműködés esetén olyan 

élelmiszereket eszel, amelyek negatívan befolyásolják az inzulinérzékenységet vagy épp a 

hasnyálmirigy, pajzsmirigy, mellékvese kifáradását serkentik, akkor a fogyási nehézség csak 

másodlagos problémád, de vélhetően nem is tudsz róla.  

 

A fogyás miből tevődik össze? 

• 70-80% táplálkozás 

• 10-15% genetika vagy betegség 

• 10-20% mozgásprogram 

Azt érdemes látni, hogy amennyiben egy betegség kezelve van, akkor ez a 10-15% eltűnik és 

nem róható fel okként a fogyás elmaradására. 

 

Ezért arra kérlek, hogy amennyiben 100+kg testsúlyod van, illetve a tananyag szerint észlelsz 

tüneteket magadon, vedd igénybe vagy Dr. Márián Alexandra (endokrinológus) segítségét, 

vagy közeledben lévő orvosét. Itt jegyzem meg, Alexandra és közöttem nincs szponzorációs 

együttműködés, szimplán felkértem 2 éve, hogy segítse a küldetésemet. Azóta voltunk együtt 

Szily Nóra és a Femina klub közös rendezvényén mint orvos és coach egy 1,5 órás 

beszélgetésen, így elmondhatom, hogy szívügye lett a duciforradalom. Rengeteg lány járt már 

nála, nem csak az életmódprogramban. Kérjetek tőle időpontot, ha úgy vélitek, hogy eljött az 

ideje egy alapos vizsgálatnak. 

 

Ha tudod, hogy van bármilyen eltérés, azt tudod is kezelni, ezáltal befolyásolni. Ha nem tudsz 

róla, akkor ez a felelősség nagy kockázat. 

 

A lecke legfontosabb feladata: alaposan mérlegeld, nálad mi a helyzet. 
 

 

https://www.facebook.com/marian.alexandra.5?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDKtVtWtS6DvZftfMp-E_0HT4wsEPRKboiTsZ51Ag5Frpo5ETIGWTp9wc9zEOqfnf1yvMAu_9T1_d1V&dti=387779924890722&hc_location=group

