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90 napos haditerv | 3. lecke 

 

A lecke elérhetősége: https://www.duciforradalom.hu/l/a3-lecke-teremtsd-meg-az-eletmodvaltas-

alapjait-3-resz/ 

 

 

A 3. lecke témája a ❹ . anyahajó bázis tényező: berögzült rossz szokásaid. 

Minden egyes szokásunkat szaknyelven nevezve szokáshurok irányítja, melyet tanulási folyamat által 

sajátítunk el. Ennek három eleme van: jel, rutin és jutalom. Ezek folyamatos ismétlődésével végül a 

jel és a jutalom összekapcsolódása által kialakul egy sóvárgás annak következtében, hogy agyunk már 

számítani kezd a jutalomra. 

• Milyen szokások vezettek túlsúlyodhoz? 

• Mi a szokáshurok? 

Nagyon az alapok. A 8.leckétől a szokások átalakítása, bevezetése és megtartása indul el gyakorlatias 

formában. 

 

 

A lecke sorozat 4. #gondolata a gondolat-gyűjteményből, amit felépítünk: 

|Biztosan hosszú az önmagad számára meghatározható 

célok listája. Tisztában kell lenned azzal, hogy számodra 

mi a legfontosabb!| 

.......................................... 

Program személyre szabott étrendjének struktúrája a 

komplex programban érhető el, melynek díja: 6.122 Ft. 

Igényelhető: https://www.duciforradalom.hu/a90-napos-haditerv/ 

 

 

Mit kell tudnod az étrendről? 

• A módszertanom alapján egy kiegyensúlyozott táplálkozási mintát követ: 40-45% 

szénhidrát és 55-60% fehérje + zsír makrókkal összeállított étrend. Ez azt jelenti, hogy 

a menü majdnem fele szénhidrátból áll. Ez azért nagyon fontos, mert a legtöbb diétát 

ott rontják el az életmódváltók, hogy a szükségesnél alacsonyabb szénhidrát mellett 
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folytatnak magas fehérje és alacsony szénhidrát+zsír alapú táplálkozást. Minden 

elméleti tudnivalót meg fogok erről osztani. 

• Az étrended olyan kalória és makró megosztással lesz elkészítve, amely figyelembe 

veszi azt, hogy az ideális súlyod és jelenlegi súlyod közötti súlytöbbletet "ne etessük", 

viszont az alapanyagcserédhez viszonyítva ne kerülj olyan sávba, amely a szervezetet 

tartalékolásra kényszeríti. Csak olyan étrend célravezető hosszú távon, amely nem 

vezet falásrohamokhoz és amelyet tényleg kibírsz. Ez olyan lesz. 

• Az ételeimet, amelyeket én egytől-egyig megfőztem/megsütöttem és kóstoltam, 

életmódprogramosaim nagyon szeretik. Mert nem csirke-rizs-brokkoli alapúak, hanem 

változatos, finom ízvilágú étkek. 

• Azt vallom, hogy fix étrendet senki nem tud követni hosszú ideig, ha nem tudja azt 

kellően magára szabni. Ezért találtam ki az alap életvitelprogramban a 400 féle 

élelmiszerre szabható étrend algoritmust, aminek köszönhetően mindenki azt eszik, 

amit szeretne, csak segítek az adagokban. Nálad értelemszerűen árazását tekintve nem 

tudok komplett sok hetes verziót rendelkezésedre bocsátani, de egy olyan palettán 

beengedlek a tervezés szabadságába, amelyben garantálom, hogy lelsz kedvedre való 

variációkat. Ezt minden egyes makró élelmiszer csoportjában látni fogod. Adok 

alternatívákat gyümölcsre, zöldségre, magvakra, tejtermékekre, húsfélékre, 

gabonákra, stb. Adagokat fogsz kapni mindenhol - számodra ideális kalória sávban 

kiszámolva. 

• Fontos, hogy eleinte tényleg számolj! Ehhez kell majd konyhamérleg. Később már 

szemmértékre is könnyen fog menni, de az elején tedd félre az "egót", ne hátráltasd 

magad és tartsd be az adagokat. Kell egy alap, egy velős sikerélmény és ez akkor 

érhető el gyorsabban, ha tényleg figyelsz rám! 

• Ha megjelöltél hormonális problémát, erre külön tananyagot küldök és beépítem az 

étrendedbe a szabályrendszert. 

• Ha megjelöltél olyan eü gondot, amely nem IR vagy pajzsmirigy gond, de pld. 

menstruációs zavarod van, esetleg kicsit magasabb a vérnyomásod, ellátlak majd 

néhány jó tanáccsal, de speciális étrendet ez nem fog kívánni. 

• Ha intoleranciád van, külön tananyagot küldök rá - bár ezt vélhetően az alap 

étrendnél is meg fogom küldeni. 

• Recepteket is adok. Ne számíts képes illusztrációkra. Ételeket fogsz látni, 

élelmiszerekre bontva, receptekkel megtoldva, naponta, minden étkezésre külön 

szedve. Fogsz tudni variálni, hogy hogyan, azt meg fogod tanulni. 

• Küldök egy lényeges alapszabály rendszert: fűszerezés, cukorkérdés, adalékanyagok, 

hozzáadott ízfokozók tudnivalói - mit kerülj el messzire, s mit építs be! 

Az étrendeket egy struktúrára húzom rá. Mivel vannak közkedvelt kedvencek az életmódprogramban 

(sok visszajelzés alapján), igyekszem úgy válogatni, hogy minél színesebb legyen a választék és a top 

kedvenceket csokorba rendezem. Van miből válogatnom, mert több mint 500 étel van a nagy 

életmódprogramban. Természetesen egyénileg eltérő lesz, mert ahol vannak hormonális gondok, ott 

néhány élelmiszert ki kell vonni. Amiatt, mert lesz élelmiszer csere lehetőség, ezért teljesen magadra 

tudod szabni az ételeket. Pld. egy rakott káposztát kedved szerint tudsz majd rakott karfiollá, rakott 

brokkolivá, rakott kelkáposztává varázsolni, de épp választhatsz majd a csirke helyett pulykát, halat, 

májat vagy olyan fehérjéket, amelyeket látni fogsz az élelmiszerlistádban. 

Ez a kivételesen kedvező étrend program csak a 90 napos hadjárat program alatt érhető el február 

23-áig. 
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Fókusz Feladatok: 

Az 1. lecke alapján elkezdted feltérképezni egészségügyi állapotodat, megválaszoltad az ez irányú 

kérdéseket a munkafüzetben vagy saját füzetedben és amennyiben szükségét érzed, beütemeztél 

ilyen vonatkozású intézkedéseket! 

A 2. leckében körbe kell járnod a környezeted állapotát. Szintén ellenőrző kérdések vezetnek rá, kell-

e bármit másképp csinálnod és meg kell tervezned azt az ellenállási módszert, amivel leszereled a 

károgókat vagy azokat, akik el akarnak bizonytalanítani. Kérlek, szentelj figyelmet a lecke elméleti 

részére is, mert ebben segítek mintapéldákkal is megmutatni, mik vezethetnek célra egy ellenálló 

környezetben. 

A 3. leckében fontos megvizsgálnod, milyen szokásokkal élsz együtt. A 8. leckétől segítek abban, hogy 

ezeket átformáld. 

 

 

 

 


