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Fitt-okos étkezés program tematika 
 

A program több étrend struktúrára és komplex instrukciókra épül. Annak érdekében, 

hogy kitapasztald, számodra mi a legelőnyösebb, olyan módszertanokat mutatok be, 

amelyekkel mélyreható tapasztalatokat tudsz elérni az életmódváltásban. 

 

Az e-bookban található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik az alapos 

orvosi vizsgálatot, diagnózist. Az ennek elmaradásából származó egészségkárosodásért 

felelősség Téged terhel. Tartósan fennálló vagy akut tünetek esetében is kérem, keresd 

fel kezelőorvosodat és konzultálj vele a program instrukcióiról, étrendjeiről. 

 

Az e-book fejezetei: 

 

Akcióterv és felépítésének 10 szakasza ------------------------------------------------------2 

Az egészséges étkezési rendszer alapjai ----------------------------------------------------41 

A csomag étrendkínálata és szabályok -----------------------------------------------------44 

Egészséges bélflóra és terápiás húsleves ---------------------------------------------------48 

Étrendkiegészítők ----------------------------------------------------------------------------50 
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❶ 

Akcióterved  

Az akcióterv készítés rejtelmei mindenre kiterjedő terjedelemben a 90 napos haditerv 

című könyvemben olvashatók (333 oldal).  

Az akciótervben, amelyet nevezhetünk testsúlycsökkentő terápiás programnak is, 6 

kiinduló szempont szerint kell meghatározni a kezdő feladatokat: 

1. Szocidemográfiai adatok, antropometriai adatok: nem, életkor, 

testsúly, testmagasság, BMI, körfogat eredmények, túlsúly aránya, 

munkavégzés, napi aktivitás, sportolás. 

2. Egészségügyi állapot: általános egészségügyi kórkép, hormonális és 

endokrin rendszer állapota, vércukor, inzulin, koleszterin, triglicerid, 

vérnyomás, pajzsmirigy állapota, ételallergiák, ételintoleranciák, állandó 

gyógyszerek, stb. 

3. Túlsúly-sztori: súlyfelesleg kialakulásának ideje, volumene, eddigi fogyási 

próbálkozások, hízás okai, hízás lelki háttere, módszerek, kudarcok, stb. 

4. Motiváció: álomsúly, fogyási vágy okai, jövőkép, élettani és lelki nehézségek, 

stb. 

5. Jelenlegi életmód áttekintése, evészavarok: evési szokások, evéssel 

összefüggő magatartás, érzelmi evés, függőségek (pld. koffein, cukor, stb.), 

hétköznapi és hétvégi evések közötti különbség, munkahelyi szokások, fizikai 

(in)aktivitás, szélsőséges súlyingadozások, zugevés, kompenzáció, bűntudat, 

stb. 

6. Pszichés tényezők: stressz-szint, hangulat ingadozások, önfegyelem, kitartás, 

stb. 

Az akcióterv egy komplex fogyási terv 

Tisztában vagy vele, hogy a testsúlycsökkentő akcióterv hosszútávú elköteleződést 

követel szokásaid megváltoztatásával egyetemben. Ez a szó ijesztő lehet, hiszen hízni 

nagyon gyorsan és sajnos egyszerűen lehet, míg fogyni valóban csak megfelelő 

energiával, munkával és kitartást igénylő türelemmel sikerülhet. Ha egészében látod, 

mit miért szeretnél megtenni, akkor kis szakaszokra bontva már pofon egyszerűen 

tudsz 90 napos mini haditerveket gyártani. Azért 90 nap, azaz három hónap, azaz 
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negyedév egy mini haditerv, mert ez az időszak egyszerre elég rövid, mégis elég tág, 

amiben időarányosan követheted nyomon a fejlődésedet, a magadon tapasztalt 

változásokat (testi és lelki értelemben is). Ez alatt az idő alatt megfigyelheted a testedet, 

az étrendre mutatott reakcióit. a saját lelki válaszaidat és egy összegzés után 

megfogalmazhatsz újabb elérendő célokat egy soron következő negyedéves időszakra. 

Azaz megfelelően tudsz tanulni, megfigyelni, fejlődni 90 napon keresztül, hogy ezután 

tény szerűen megvizsgálgass, mi mindent tudtál elérni, megváltoztatni, és ezeket a 

tapasztalatokat át tudod ültetni a következő időszakban kiegészítve, újra tervezve, 

megfontolva.  

Vallom, hogy csak akkor tudsz egy célra fókuszálni, ha a cél érdekében: 

 Folyamatosan „csekkolod”, naplózod, nyomon követed, dokumentálod, 

feljegyzed az egész munkát! 

 A tervezés találkozik a valós tény adatokkal időarányosan (hétről hétre)! 

 12 hétre megfogalmazol apró célokat, amelyekhez párosítasz feladatokat és 

eszközrendszert állítasz mögéjük! 

 Az eszközök használata mankóként szolgál, mentálisan az úton tart, nem ereszti 

le tekinteted a célról! 

 

Ha valaki egymást követő 2-ször 90 napos időszakban nem tud jelentős 

változást felmutatni, ott egyértelműen hiba van: 

 A cselekvés minden bizonnyal nem követi a célokat, fókuszvetés van. 

 Az eszközök használata nem folyamatos. 

 Nincs nyomon követés. 

 

 

 

 

 

 

 



DUCIFORRADALOM | FITT-OKOS ÉTKEZÉS PROGRAM 

4 
 

Az éves akcióterv felépítésének ❿ szakasza 

❶. Szakasz: Tények, motivációelemzés, önvizsgálat 

Fontos tudatosítani a tényszerű igazságokat. Az elhízás egy egész életen át tartó 

egészségügyi probléma, ezért mielőbb megoldod ezt a problémát és nem húzod-

halasztod az időt, annál gyorsabban tudod a személetedet megváltoztatni és az 

életmódodban gyökeres változásokat elérni.  

A testsúlycsökkentő elhatározás legfontosabb célja a megfelelő önkontroll 

megtanulása, hiszen eredendően a túlsúly azért alakult ki, mert folyamatos túlevés és 

önkontroll hiány mellett hosszú időn át gyarapítottad a kilókat. 

Ezekhez elengedhetetlen a motiváció megteremtése. Bármilyen fura lesz ezt hallani 

tőlem, de a legtöbb ember nincs tudatában annak, mi tudná kellőképpen motiválni a 

sikeres fogyásban. Ez egy leltár tulajdonképpen, amely felsorolja, mi mindent érhetnél 

el, ha megfelelő sebességgel és nagy szünetek nélkül jutnál el a célig. Nem gondolnánk, 

de a legjelentéktelenebb kis célok is nagy jelentőséggel bírnak egy olyan 

életszakaszban, amikor a nagy túlsúly már teher. Persze, azok, akik motiválatlanok, 

felszisszenhetnek, hogy ők együtt tudnak élni a túlsúllyal, ezért nem feltétlenül 

élhetetlen teher. Pont ebből adódik a kétely: mi lehetne motiváció valaki számára, aki 

lelkileg nem szenved attól, mert van rajta némi túlsúly. 

Elsőként mindenképp rá kell vezetned magad, neked milyen motivációid léteznek. 

Bármilyen dolgot felsorolhatsz, amelyeket lényegtelennek vagy mellékesnek tartasz. Az 

a fontos, hogy minél több indokot fel tudj sorolni! Ha későbbi időszakban csökkenne 

az elhatározásod, ez mindig segítségedre lesz, ezért a „fő akciótervet” időről időre 

érdemes újra áttekinteni. A gondolatok idővel elvesznek, de ha azokat egyszer papírra 

vetetted és később rájuk nézel, újra fellobbanhatnak azok az érzések, amelyeket akkor 

tudatosítottál, amikor papírra vésted azokat akár hónapokkal vagy évekkel korábban.  
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Itt az idő, hogy a saját motivációs táblázatoddal szembe nézz: 

Motivációm 

Azért veszek részt a 90 napos haditerv akcióterv készítésében és az egész 

testsúlycsökkentő programomban, mert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyökeres változást jelente, ha: 
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Találhatsz többféle motivációs elemet az életedben. A fogyással összefüggően felmerül 

majd benned, mind ahogy mindenki másban is, hogy miért válik előnyödre, ha lefogysz 

és milyen hátrányokat szenvedsz majd el miatta. A fogyni vágyók két táborra oszlanak. 

Van, aki szenved és csak előnyt lát benne. Van viszont, aki igenis fél a fogyás 

következtében bizonyos hátrányoktól is. Mire gondolok? 

Lehetséges előnyök és hátrányok példákkal: 

 

Fogyás előnyei: 

 

Vonzó leszek 

Fittebb, egészségesebb leszek 

Nem fogom magam szégyellni 

Magabiztos leszek 

Mások nem fognak ítélkezni felettem 

Végre elmehetek strandra fesztelenül 

Könnyebb lesz ismerkedni 

Bármilyen ruhát vehetek magamnak 

Fiatalosabb leszek 

 

Fogyás hátrányai: 

 

Rengeteg lemondással jár a fogyás 

Nem ehetem azt, amit szeretnék 

Állandóan kontrollálni kell magam 

Megnyúlik a bőröm 

Sok időt vesz el a főzés, sportolás 

Az örökös kudarctól még kevesebb 

önbizalmam lesz 

A párom így szeret, talán vékonyan nem 

fog 

 

Nem fogyás előnyei: 

 

Nem kell kontrollálni magam 

Azt ehetek, amit csak akarok 

Nem kell ezen stresszelne 

Nem lesz állandó sóvárgás 

Magam ura vagyok 

 

 

Nem fogyás hátrányai: 

 

Rizikófaktorokkal élek 

Állandóan takargatnom kell magam 

Nem tudom magam elfogadni 

Sikertelen párkapcsolataim vannak 

Nem érzem jól magam társaságban 

 

Ami neked előny, másnak hátrány. Ami neked fontos, másnak kevésbé. Ebből adódóan 

soha nem szabad másokra hagyatkozni, mindig azt kell szem előtt tartanod, ami a Te 

érzéseid, a Te tapasztalataid alapján előny és hátrány. Készíts saját táblázatot! 
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Mi történhet, ha lefogyok és mi történhet, ha nem fogyok le? 

 

Fogyás előnyei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyás hátrányai: 

 

 

 

Nem fogyás előnyei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem fogyás hátrányai: 
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❷. Szakasz: Étkezéssel kapcsolatos önvizsgálat 

Ha eddig még soha nem monitoroztad az étkezéssel összefüggő érzéseidet, akkor itt az 

ideje! Rengeteg evéssel összefüggő cselekvésed van (nem csak maga az étkezés), amely 

kivált belőled érzelmeket, további cselekvéseket és ezeket természetesnek veszed, de 

nem nézel a mélyükre. Így alakul ki az, hogy rutin szerűen emeled le a zéró kólát a 

polcról vagy épp a dugi csokit rosszabb időkre, annak ellenére, hogy tisztában vagy vele, 

egyik sem tartozik a „diétás” listádhoz. Étkezési naplót már bizonyára láttál, talán 

töltöttél is ki, ahol azt vetted szemügyre, milyen élelmiszereket fogyasztottál, azoknak 

milyen kalória vagy tápanyagértéke volt. Evési naplót viszont az emberek jelentős része 

soha életében nem vezet. Pedig ez a gyökere a rossz étkezési szokásoknak és ebben kell 

nagyon nagyfokú önismeretre szert tenni.  

Az evési napló vezetése nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy a fogyás sikeres legyen. 

Ezek a magadról írt feljegyzések segítenek, hogy pontosan felismerd, hogyan viselkedsz 

tudatosan vagy tudattalanul és ezeket ez alapján képes leszel felismerni, azonosítani, 

majd megváltoztatni. Az étkezési szokások megváltoztatásnak gyökere abban rejlik, 

hogy mit érzel, amikor cselekszel. 

Egy étkezési napló szempontjai, elemei: 

Idő: amikor a nap folyamán eszel valamit. 

Elfogyasztott étel/ital: mit, mennyit ettél vagy ittál. Mindent részletesen, az utolsó 

falatig, egy korty cukros gyümölcsleven keresztül egy falat szőlőszemig is. 

Kalória: az elfogyasztott ételből pontosan hány kalóriát ettél, ezt akár bonthatod 

szénhidrát, fehérje, zsír értékekre is. 

 
Egy evési napló szempontjai, elemei: 

1. Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően! 

2. Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

3. Hogyan eszem/iszom? 

4. Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

5. Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

6. Evés utáni érzéseim! 
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Megfigyeléseim az evésről és az ivásról példa: 

1 Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően 

öröm, jókedv, jól eső érzés? 

düh, feszültség, ingerültség? 

fáradékonyság, unalom? 

magány, letargia, szomorúság? 

kimerültség? 

bevásároltam és kész? 

láttam valamit, ami jó lesz kajáláshoz? 

felidegesített valaki (valami)? 

 

2 Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

megszokásokból vettem valamit, ettem valamit? 

éhes voltam? 

étvágyam volt? 

csak beleharaptam, megkívántam 

most volt időm enni 

ma már mindegy, hiszen reggel is félre ettem 

kínálgattak és nem bírtam ellenállni 

 

3 Hogyan eszem/iszom? 

élvezem? 

felfaltam, még ettem is volna többet? 

olyan szépen volt ez tálalva, ezért ettem? 

nem ízlett annyira, de azért megettem és kész? 

 

4 Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

az ízek mindenekfelett rabul ejtenek, csak erre figyelek? 

közben tv-zek? 

másokkal beszélgetek végig? 

dolgozom evés közben? 
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5 Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

mert még volt a tányéron étel? 

mások még nem fejezték be? 

még mindig éhes maradtam? 

nem bírom abbahagyni, míg el nem fogy, ami előttem van? 

még kívánta a szemem, még egyszer szedtem? 

 

6 Evés utáni érzéseim 

kellemesen érzem magam? 

tele vagyok, mindjárt belepusztulok? 

bűntudat? 

még mindig ennék? 

 

Ha soha nem fókuszáltál még evés körüli élményekre, körülményekre, 

gondolatokra, tettekre, amik téged uralnak, itt az ideje, hogy megtedd és 

szemügyre vedd: 

 milyen behatások érnek, ami miatt eszel? 

 akkor eszel, amikor éhes vagy, esetleg akkor, amikor ér valamilyen hatás? 

 mit érzel étel választásakor, vásárláskor? 

 evés közben mire figyelsz? 

 evés közben milyen tevékenységet végzel? 

 meddig eszel, mennyit eszel? 

 evés után milyen gondolatok keringenek benned? 

 eufória vagy bűntudat jellemez kajcsi után? 

 nemet tudsz mondani kínálgatásra? 

 nemet tudsz mondani, ha a szemed megpillantja? 

 tudod, hogy nem kellene, mégis megveszed/megeszed? 

 amikor tudod, hogy többet eszel, mint kellene, miért teszed? 

Fontos, hogy soha ne befolyásoljon az, hogy épp vizsgálod magad, ezért csak abba 

vigyél tudatosságot, hogy az evés előtt, alatt és után feljegyzed, mi történt! 

Készíts saját evési naplót hétköznap és hétvégén is! Ez ugyanis nagyon sokban 

különbözik egymástól! Nyugodtan használd a minta példákat is, ha nem tudod 
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megfogalmazni, mit is érzel… de legjobb, ha tényleg ösztönből írod le, amit éppen akkor 

és ott érzel! 

1. Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően! 

 
 
 
 
 

2. Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

 

 

 

 

 

3. Hogyan eszem/iszom? 

 

 

 

 

4. Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

 

 

 

 

5. Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

 

 

 

 

 

6. Evés utáni érzéseim! 
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❸. Szakasz: SMART célok étkezéssel kapcsolatosan 

SMART célokat már megfogalmaztál a teljes életmódváltással és életedre vonatkozó 

terveiddel kapcsolatosan. Ezt át lehet ültetni az evésbe is, sőt, kifejezetten hatékony 

módszer a vállalás-módszertana vagy eszközrendszere. A vállalás ugyanis nem 

kényszer, hanem saját magad által „vállalható” ígéretek, amelyekről azt érzed, tudod 

teljesíteni. Evési napló vezetésekor rádöbben az ember sok dologra. Feljegyezhető, 

mikor, mit, mennyit eszel és azt, hogy az étkezési szokásaidat milyen tényezők 

befolyásolják. Megállapíthatod, hogyan érzed magad az evés döntésekor, evés alatt, 

evés után. Láthatod, milyen indíttatás vezérel, milyen kísérő tevékenységek uralják az 

étkezést. Ennek a célja az, hogy meg tudd vizsgálni saját étkezési magatartásodat és 

meg tudd keresni azokat az okokat, amelyek hozzájárulnak a túlsúlyodhoz. Pont ezek 

pedig szerepet játszanak a testsúlycsökkentő tervekben is. 

A SMART célokat már ismered, de ismételjük át: 

S – konkrét, M – mérhető, A – elérhető, R – reális, T – határidős 

Tegyük fel, hogy életmódváltásod alatt problémát okoz a napi folyadékbevitel. Célul 

tűzöd ki, hogy meg szeretnél inni naponta 2liter tiszta vizet. SMART cél az, hogy 

mostantól minden reggel viszek magammal 2 literes flakonban vizet a munkába, 

munkaidő végére pedig megiszom. Ez egy Konkrét cél (S), mérhető, hiszen tudod, hogy 

2litert kell inni (M), elérhető, hiszen egész napra kell ezt elosztanod (A), reális, mert 

nem teljesíthetetlen mennységű vizet szeretnél meginni (R), határidős, mert nap 

végére szeretnéd ezt megvalósítani (T).  

Hasonló módon érdemes étkezéssel kapcsolatos vállalásokat is megfogalmazni! Azt az 

étkezési program taglalásait tartalmazó leckékben már megtanultad, hogy milyen 

módon érdemes táplálkozni. Ezekhez idomultan kell azt végig gondolnod, hogy mit 

tudsz megtenni az evési szokások pozitív értelemben vett megreformálásáért! 

Példák, amelyet akár Te is alkalmazhatsz, de meghozhatsz saját megfogalmazású 

vállalásokat is! 

• Naponta ötször fogok étkezni! 

• Lassan, ülve, asztalnál, más tevékenység végzése nélkül eszem, koncentrálva! 

• Annyit eszem, amelyet előre megterveztem, nem többet! 

• Csak olyan élelmiszert vásárolok, amelyre szükségem van a diétámhoz! 
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• A maradékra nem járok rá pár perccel később! 

• Nem csipegetek, ha megkívánok valamit! 

• Nemet mondok, ha megkínálnak és épp akkor nem kellene és nem is azt kellene 

ennem (pld. egy nagy cukros torta szelettel kínálnak éppen) 

• Nem eszem ingerültségből, dühből, unalomból, stressz miatt! 

• Stb. 

Vállalások, amelyeket meghatározhatsz az akciótervedben 

Vállalásaim a fejlődéshez! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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❹. Szakasz: Örömet okozó tevékenységek 

A duci szívvel c. könyvemben több oldalról megvizsgáltam azt, amikor a kísértés 

megjelenésekor evést kiváltó cselekvést érdemes választani. Az evés kényszerrel élő 

emberek gyakran otthon esznek, kevésbé élnek sűrű szociális életet (persze ez nem 

mindenkire igaz) és van „terük” enni. Az aktívabban élő emberek között kevesebb 

evészavarral küzdő él, mert egyszerűen nem az evésre fordítják az unalmasabb perceket 

(pld. tv nézés közben munka után haza megy valaki és már ki sem mozdul, marad 

otthon, vacsorázik, tv-zik, gyerekkel tanul, fürdik, stb, aztán még egy kis nasi a gyerek 

elalvása után, stb). Mindenki, aki sokat dolgozik, arra hivatkozik, hogy nincs ideje és 

lehetősége napközben komoly tevékenységekre, sportra, stb. De mégis el vannak hízva, 

tehát evésre van idő. Szisszenhet bárki a mondataimra, ez így van. Tegye fel a kezét az 

a duci, aki azt állítja, hogy este ő nem „zabál”, helyette aktívan sportol, kikapcsolódik 

és mégsem fogy. Nem fogok sok kezet látni, mert az ilyen nem létezik. Aki nem fogy, az 

az ért nem fogy, mert még mindig túl sokat eszik olyan ételekből, amelyek a „tiltólistás” 

vagy korlátozandó élelmiszerek között szerepel. Ha egészséges vacsora kerülne az 

asztalra olyan mennyiségben, amennyiben elég, akkor bármelyik duci képes lenne 

fogyni. A fogyási képtelenség, ha nem társul mellé kezeletlen hormonális betegség azért 

van, mert a táplálkozás nem megfelelő, az energiaegyensúly pufferben van (több a 

kalória felvétel, mint a kalória leadás). Ha este van időd hizlaló ételt enni, akkor neked 

igenis van időd, amit nem arra fordítasz, amit az egészséges életmód jegyében tenned 

kellene helyette.  

Nézzünk példákat örömet okozó cselekvésekre: túrázás, séta, városnézés, bicajozás, 

rejtvényfejtés, mozi, színház, tánc, opera, múzeum, koncert, szexuális élet, házimunka, 

kertészkedés, kutyával játszani, gyermekkel játszani, játszóház, pláza, gyógyfürdő, 

szaunázás, sportolás, olvasás, kreatív hobbi, masszázs, meditáció, tréning, esti iskola, 

tanfolyam, zene tanulás, hangszeren játszás, videó készítés, fotózás, stb. 

Sorold fel, milyen evést kiváltó cselekvéseket végeznél szívesen, mit próbálnál ki, amit 

eddig még nem, hogy ezáltal is eltávolodhass a régi esti evéstől: 

Evést kiváltó cselekvéseim lehetséges listája: 
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❺. Szakasz: Tudatos gondolatok megteremtése 

Az egészséges táplálkozás a fogyás kulcsa, ezt már ezerszer olvashattad és tudod is. A 

rossz szokások mellett érdemes figyelembe venni azokat a gondolati és érzelmi 

tényezőket is, amelyek általában összekapcsolódnak az evési problémákkal. Ezt 

nevezzük érzelmi evésnek. Az étkezéssel és fogyókúrával kapcsolatosan nagyfokúak az 

érzelmi torzítások. Érzelmileg megterhelő helyzetben (egy életmódváltás az) az ember 

hajlamos arra, hogy eltúlozza, katasztrofálisnak titulálja a saját helyzetét, azaz ne 

reálisan, hanem torzítva értelmezze az eseményeket. Ez negatív érzelmi 

hullámvölgyhöz vezet, amely aggodalomba, elkeseredettségben, frusztrációban 

nyilvánul meg.  

Azt kell tisztázni magadban, rád mi jellemző: 

• Általában csak a negatív dolgokat veszed észre? 

• A pozitív dolgokat figyelmen kívül szoktad hagyni? 

• Maximalista vagy és mindent vagy semmit alapon gondolkodsz? 

• Gyakran általánosítasz kísérő szavakkal, mint pld: mindig, soha, mindenki, 

senki, semmi? 

• Túlzásba szoktál esni helyzetek megélésében? 

• Kell és kellene neked és másoknak, ismerős? 

Ássunk ennek jobban a mélyére, hogy egyértelműen meg tudd állapítani, Téged  mi 

jellemez igazán! 

Negatív szűrés: Amikor az ember egy történésből egyetlen részletet emel ki, s ennek 

alapján mindent negatívan minősít. Pld. Hiába fogytam 10kg-ot, még mindig akkora 

vagyok, mint egy bálna. 

 Láthatod: a 10kg-mal kapcsolatos elismerés hiányzik, pedig számos pozitív 

hatás lengi körül, de Téged nem vigasztal, mert még mindig nem látod a 

változást! 

Pozitív dolgok figyelmen kívül hagyása: Ha pozitív tapasztalataidra legyintesz, 

mondván, azok nem számítanak, akkor az egyébként pozitív események is negatívnak 

hatnak. Pld. Csak azért nem adtam még fel, mert most egész jó a helyzet a 

munkahelyemen, most normális a főnököm. 
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 Láthatod: alap esetben azt gondolod magadról, hogy ez nem neked köszönhető, 

hanem csupán annak a véletlennek, hogy épp jó időszakát éli a főnököd, de arra 

számítasz, hogy ez bármikor változhat és akkor vele együtt a kitartásod is ugrik. 

Maximlista vagy, mindent vagy semmi alapon gondolkodsz: Ilyenkor az 

ember mindent csak feketén-fehéren lát. Pld. Nem fogytam a héten semmit, az 

egésznek semmi értelme… (miközben már fogytál 5kg-ot az elmúlt hetekben). 

 Láthatod: Sikeres a diéta. Fogytál már 5kg-ot, ami fellelkesített. De az első 

adandó stagnálás alkalmával azt érzed, már megint sehol nem tartasz. Pedig 

lehet, hogy a tested csak „rendezkedik”. Hajlamos vagy semmissé tenni minden 

eddigi eredményt. 

Gyakran általánosítasz kísérőszavakkal: Sokszor általánosítunk helytelenül, s 

egy véka alá veszünk mindent, holott csak épp valami nem sikerült vagy nem úgy, 

ahogy elterveztük. Pld. Mindenki más le tud fogyni, csak én nem, mert nekem soha 

semmi nem sikerül. 

 Láthatod: Mennyire el tudjuk ezt túlozni. Más is küzd hasonló gondokkal, nem 

igaz, hogy mindenki le tud fogyni könnyedén. Ahogy az sem igaz, hogy Neked 

SOHA semmi nem sikerül, hiszen életed számos területén értél már el pozitív 

sikereket. 

Kell és kellene állítások: Minden embernek határozott véleménye van arról, hogy 

másoknak mit KELL tennie, és ha ez meghiúsul, túlértékeljük a következményeket. Pld. 

Gyorsabban kellene fogynom, hiszen betartok mindent. 

 Láthatod: a fogyásod ütemét nem tartod megfelelőnek, ezért negatívan lehúzod 

a saját sikereidet, holott fogytál, csak számodra nem eleget. 

Nos? Magadra ismersz bizonyos torzításokban? Melyekben? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Negatív érzelmi hangulatban gyakran evéssel kapcsolatos gondolatok keringenek a 

fejünkben! Nálad is előfordulnak hasonlók? 

• Ha nem jutok a szokásos esti finomságaimhoz, úgy érzem, már semmi jó nem 

jut nekem az életben! 

• Nagyon nehéz napom volt, megérdemlek egy jó, nagy adag vacsorát! 

• Magányos vagyok, már csak az marad nekem, hogy ehessek végre, akkor semmi 

nem számít! 

• Tv-nézés? Csak evéssel jó! 

Sorolj fel hasonló, esetedben előforduló hangulatból eredő evés-gondolatokat! 

Hangulatból eredő evés-gondolataim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Már megfigyelhetted az evés-naplóban és a fenti néhány pontban, hogy mikor mit érzel 

evés előtt, közben és utána. Világosan láthattad önmagad. Itt az idő, hogy kiválassz 

olyan evési, táplálkozási magatartásoddal összefüggő szempontot, amelyet szeretnél 

megváltoztatni, vagy amin finom hangolnál akár a gondolkodásodban! 

Azaz fogalmazd meg, hogy milyen kezdeti változtatásokat kellene ahhoz eszközölnöd, 

hogy motivált maradhass, ne szabotáld önmagad negatív érzelmekkel, stb. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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❻. Szakasz: Mélypontok – vendégség, esemény, ahol étel van 

Hullámvölgyek fogják utadat ötvözni. Ezeket nem lehet elkerülni, mindenki beleséltál 

ebbe. Másoknak sem megy könnyebben. Nagyon fontos, hogy állandóan végig gondold, 

milyen örömszerzési lehetőségek állnak rendelkezésedre az evésen kívül. Életed mely 

területe járul hozzá leginkább a jó közérzetedhez?  

Általában kritikus pont az, amikor adott héten nem fogysz eleget vagy akár nem fogysz 

semmit, ne adj isten, valamiért többet mutat a mérleg, mint előző héten, pedig mindent 

megtettél! Tényleg mindent megtettél! Azt tudod Te is, hogy a gyors fogyást ígérő 

megoldások nem tartósak. Ha tényleg életmódot váltottál, akkor meg kell értened, hogy 

a lassú fogyás a te céljaidat szolgálja.  

A sikeres fogyás során tudatosan fel kell készülni azokra a helyzetekre, amelyek előre 

láthatóan a fogyásod akadályát jelentik. Ilyen pld. az, hogy a gyermek maradékot hagy 

a tányéron, az, hogy vendégségebe mész a barátokhoz, az, hogy túlóráztál a 

munkahelyeden, stb. Nem tudsz ezeken nem evéssel felül kerekedni, ha nem vagy 

problémamegoldó gondolkodású. 

A problémamegoldás vagy hatékony gondolkodás első fegyvere az, hogy elfogadd, a 

váratlanul fellépő akadályok és problémák az élet természetes velejárói és nem 

katasztrófák, hanem megoldhatók. 

Meg kell tudnod határozni pontosan, mi a probléma! A mindennapi élet nehézségei 

gyakran teljesen egyértelműek, mégis túlbonyolítjuk őket, vagy a váratlan 

érkezésükkör egyszerűen nem tudunk velük mit kezdeni, mert nem tervszerűek. Pont 

ezért nehéz velük megbirkózni. Az életmódváltás egy atombiztos terv és ha olyan 

feladat érkezik, ami nincs benne, akkor pánikhelyzetben érezheted magad. 

Alternatív megoldásokat kell előre gyártanod, vagy megfontoltan, higgadtan kell 

vadonatújat tervezni. Egy vendégségbe invitálás, egy szülinap, egy esküvő gyakori 

program bárki életében. Ki tudsz dolgozni előre „válságmenedzsment” megoldásokat. 

Ha pedig egy teljesen idegen szituációval találkozol, akkor ismereteket kell szerezned, 

akár segítséget kérni, de nem pánikolni. 

Mindig mérlegelni kel: előnyök és hátrányok egy sziturációban vagy döntésben. Ha 

felkészült vagy és látod előre, hogy valamiből milyen hasznod esetleg hátrányod 

származik, akkor okosan tudsz dönteni. Ugyanakkor az is tudatosság kérdése, hogy egy 
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véletlen elgyengülés ne bűntudattal párosuljon, hanem tudd azt mondani, megettem 

ezt a tábla csokit, de holnap emiatt 2 körrel többet sétálok a ház körül. Ez a 

válságmenedzselés. 

Megvalósítás után mindig számot kell vetni. Az egész akcióterv lényegében erről szól. 

Tervet készítesz, előnyöket és hátrányokat mérlegelsz, döntéseket hozol, cselekszel, 

majd végül eredményt értékelsz. Ha bármiben hibát észlelsz, akkor a tapasztalatok 

útján új stratégia készíthető. 

Érdemes az általad ismert „váratlanul” felbukkanó problémákra, eredeti terveid 

felborítása esetére válságmenedzselő vészterveket készítened. Ez felkészülés a nem 

várt eseményekre, amelyek korábban úgy végződtek, hogy feladtad a tervet és nem 

tartottál ki a céljaid mellett. Ez pedig lavina szerűen borította az egész fogyási 

projektedet. 

Lehetséges életmódváltást szabotáló eseményekre példák: 

 Lebetegszel, így változtatnod kell az étkezésen, mozgásprogramon. 

 Lebetegszik a gyerkőc, ezért nem tudsz elmenni a heti csoportos órára és többet 

kell vele foglalkoznod. 

 Családi ünnep van, meghívtak vasárnapi ebédre, ami nagy közös kajálással jár 

együtt. 

 A barátaid áthívtak szombat este egy iszogatós, pizzázós estére. 

 Esküvőre, lagzira vagy hivatalos. 

 Csapatépítőre kell menned. 

 Túlóráznod kell. 

 A párodnak el kell utaznia üzleti útra, ezért borul a heted. 

 Otthon hagytad az előre megfőzött egész napos menüdet. 

 Kirándulni mentek a családdal. Mit egyél? 
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Állítsd össze saját életedre vonatkozóan, milyen események sorozata állhat az utadban, 

ami gyakran okoz megtorpanást számodra! 

Nem várt akadályozó események lehetséges listája: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készíts minden eshetőségre vésztervet! Miből álljon? 

 Ilyenkor milyen étkezési tervet készíthetsz, amely nem térít el nagyon a 

célodtól? 

 Ha nem tudod másképp megoldani, hogy vendégségben, rendezvényen, idegen 

helyen étkezz, milyen alternatívákat tudsz választani, ami legjobban megfelel a 

terveidhez? 

 Ha elcsábulnál, hogyan tudod másnap vagy a következő néhány napban ezt 

kompenzálni tudatosan? 

 Hogyan kommunikálj másokkal, hogy tiszteletben tartsák a saját céljaidat és 

egyértelmű legyen számukra, hogy ez részedről tudatosság és támogassanak? 

 Kitől tudsz tanácsot vagy segítséget kérni, ha tanácstalan vagy? 

 Milyen előnyök/hátrányok érhetnek a vész szituációban? 

 Milyen erősségeid vannak, amelyek segítenek az adott helyzetben józannak 

maradni? 

 Milyen gyengeségeid vagy veszélyforrások nehezíthetik az adott szituációkat? 
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Nézzünk egy minta vész-haditervet 6 lépésben (A-F)! 

A) Probléma azonosítása: Hétvégén átmegyünk a barátainkhoz ebédre! Nekem 

konkrét étkezési tervem van, ennek ellenére félek, hogy túl sokat fogok enni és nagyon 

eltérek a tervtől! 

B) Vészterv-stratégia, lehetséges döntéseim: 

1. Előre eldöntöm, hogy ha több étel van, csak egyfélét fogok enni. 

2. Elviszem azt, amit eredetileg főztem magamnak és azt fogom enni. 

3. Előre egyeztetek a barátaimmal, hogy legyen számomra is ehető étel. 

4. Ha nem szeretnék kimaradni a finom ízekből és kívülállónak érezni magam, és enni 

szeretnék az ételekből, akkor nem engedek a szememnek, hanem kiválasztom a 

számomra leginkább vonzó ételeket és azokból eszek (nem mindből). 

5. Mindenből eszek egy kisebb méretű tányéron, így elkerülöm, hogy túlegyem magam, 

mégsem érzem, hogy kimaradok a jóból. 

6. Átalakítom arra a napra az étkezési tervemet és úgy kalkulálok, hogy bármit ehessek 

náluk, a többi étkezésemben visszafogottan tervezem a makrókat. 

7. Eszem, nem leszek kívülálló, de bármilyen desszert is lesz, azt viszont kihagyom. 

C) Lehetséges megoldások értékelése: 

1. Előre eldöntöm, hogy ha több étel van, csak egyfélét fogok enni. 

 Előny: Tudom tartani a diétám, biztosan nem eszem túl magam. 

 Hátrány: Körülöttem mindenki jóízűen fog enni mindent, én meg csak ott 

nézem majd és alig tudom élvezni az egész délutánt. 

2. Elviszem azt, amit eredetileg főztem magamnak és azt fogom enni. 

 Előny: Itt nem hibázhatok! 

 Hátrány: Lehet, hogy kinevetnek, piszkálnak majd, esetleg megbántom a 

barátaimat, hogy kivonom magam ebből. 

3. Előre egyeztetek a barátaimmal, hogy legyen számomra is ehető étel. 

 Előny: Biztos lesz olyan, ami számomra is megfelelő. 
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 Hátrány: Mi van, ha nem bírok ellenállni a többi falatnak és tök hülyét csinálok 

magamból, hogy külön főzetek valamit, aztán meg nem abból eszek! 

4. Ha nem szeretnék kimaradni a finom ízekből és kívülállónak érezni magam, és enni 

szeretnék az ételekből, akkor nem engedek a szememnek, hanem kiválasztom a 

számomra leginkább vonzó ételt és abból eszek (nem mindből). 

 Előny: Élvezhetem az ízeket, mégsem eszek mindenből! 

 Hátrány: Félek, hogy ha megkóstolok egy-kettőt, akkor nem bírom majd 

abbahagyni. 

5. Mindenből eszek egy kisebb méretű tányéron, így elkerülöm, hogy túlegyem magam, 

mégsem érzem, hogy kimaradok a jóból. 

 Előny: Kis adagokat eszem, ezért nem fogom túllőni a napi keretem. 

 Hátrány: Félek, hogy nem fogok jóllakni, ezért szedek majd megint és így akár 

többet is ehetek, mint kellene. 

6. Átalakítom arra a napra az étkezési tervemet és úgy kalkulálok, hogy bármit ehessek 

náluk, a többi étkezésemben visszafogottan tervezem a makrókat. 

 Előny: Kompenzáltam a többi étkezéssel, ezért itt egy kicsit elengedhetem 

magam.  

 Hátrány: Pont azért nem fogom tudni visszafogni magam, mert úgy leszek vele, 

hogy ma még alig ettem. És nehezen fogom majd vissza magam. 

7. Eszem, nem leszek kívülálló, de bármilyen desszert is lesz, azt viszont kihagyom. 

 Előny: Nem kell kihagynom a finom főételeket. Desszertet majd csinálok otthon 

egészségesebb formában máskor. 

 Hátrány: Ha eszek mindenből, elszaladhat velem a gép és úgy érzem majd, most 

már úgyis mindegy és tuti eszek a süteményből is.  

D) Válasszunk ki egy lehetőséges megoldást és dolgozzuk ki lépésről 

lépésre! 

1. lépés: Kiválasztom a 7. variációt, azaz eszek mindenből, de desszertet majd nem 

kérek. Szeretnék enni, és úgy érzem, a desszert esetén meg tudom majd állni, hogy ne 

egyek, ha cserébe a többi finomságból majd néhányat megkóstolok. 
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2. lépés: Közben még ezen tudok változtatni. Ha eszem egy kis főételt, várok majd egy 

kicsit. Eldöntöm, hogy eszek még másból vagy inkább nem eszek többet és a 

desszertből egy fél adagot elfogyasztok. Így mindenből tudtam enni. 

3. lépés: Ha időközben úgy érzem, kezd elszaladni velem a vágy, akkor megállok. Iszom. 

Várok. Ha még mindig nem bírok ellenállni, arrébb megyek, ahol nem látom a 

süteményt. 

4. lépés: Ha mégis túlzásba estem, másnap reggel a szénhidrát adagomat el fogom 

hagyni. 

E) Később vagy másnap értékeld, hogyan jutottál túl a baráti 

összejövetelen. Sikerült tartani a kidolgozott tervet vagy eltértél tőle.  

F) Miben döntöttél jól? Miben cselekednél másképp legközelebb? 

 

Készítsd el SAJÁT Vész-haditervedet minden olyan eseményre, amellyel 

sűrűn találkozol! 

A) Azonosítsd, mi a probléma!  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Vészterv-stratégiád, lehetséges döntéseid: 

1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

C) Lehetséges megoldások értékelése 

Megoldás   Előny                                                          Hátrány 

1                   …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

2                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 
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3                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

4                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

5                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

6                 …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

D) Válassz ki egy megoldási tervet és dolgozd ki lépésről lépésre! 

1. lépés ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

E) Később érdemes végig gondolni, a tervnél tudtál-e maradni vagy eltértél tőle! 

F) Ha nem tudtad megvalósítani a vésztervet, mi volt a hiba, gondold végig és 

legközelebb próbálj meg más lépéssorozatot! 
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❼. Szakasz: Ha elmarad a fogyás - akadályok 

A pánik-listánk elején található az az aggály, hogy elmarad a fogyásunk vagy nem jó az 

üteme. Ekkor előjönnek a negatív jóslatok és a legtöbb fogyókúra véget is ér. Minek? 

alapon feladjuk, mert a belefektetett energia, a lemondások, a küzdelem nem 

látványos. 

Amennyiben tartósan nincs fogyás, végig kell gondolni, mi lehet az oka: 

1. Életmódváltási hiba 

2. Egészségügyi háttér – rejtett hormonális gond 

Amennyiben már a leckék elején feltérképezted azt, hogy van-e hormonális vagy 

egészségügyi oka a hízásodnak és túlsúlyodnak, akkor lényegében tisztában vagy azzal, 

hogy akadályoz-e ez a fogyásban. Ha nem jártál utána már az elején annak, hogy 

nehezíti-e utadat ilyen tényező, és nem fogysz huzamosabb idő óta annak ellenére, hogy 

mindent betartasz, akkor elérkezett az idő egy alapos orvosi kivizsgálásra. Ennek 

hátterét az 1. és 2. lecke taglalja, ezért itt már nem térek ki rá.  

Ebben az akcióterv leckében azt kell megvizsgálni, hogy az életmódváltásodban van-e 

bármilyen hibafaktor, amit nem veszel észre vagy nem vallasz be magadnak. 

Legtöbbször az a helyzet, hogy még mindig nem 100%-os az eltökéltség, ezért az 

eredmények sem lesznek kielégítőek. Ám az ember természeténél fogva másban keresi 

a hibát, mintsem magában tartana jelentős önvizsgálatot. 

A fogyás akadályainak egy széles listája van, amelyet végig veszünk sorra! 

Tervezés 

 Minden hetedet megtervezed étkezésben, feladatokban ELŐRE? 

 Minden egyes napos azt teszed és úgy teszed, ahogy megtervezed és ahogyan 

kell? 

 Pontosan betartod az étrendet? 

 Minden adagot lemérsz grammra pontosan és nem csak szemmértékre eszel, 

ugye? 

 Megeszed azt a mennyiséget, amely alapanyagcseréd szerint kell? 

 Nem eszel túl kevés kalóriát? 

 Vezetsz naplót a tervezett étkezésekről? 

 Jók az arányok az étrendedben? Szénhidrát, fehérje, zsír… 
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Őszinte önvizsgálat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mérések 

 Maximum hetente egyszer, reggel éhgyomorra, wc után méred meg a súlyodat? 

 Ha naponta méred, heti átlagot nézel? 

 Nem menstruáltál a legutolsó mérésnél? 

 Fejlődést is vizsgálsz? 

 Eddig mennyit fogytál? 

 Heti 0,5-1kg az egészséges fogyás. Nem vársz irreálisan ennél többet ugye? 

Őszinte önvizsgálat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Étkezési rutinod 

 Terv szerint étkezel? 

 Betartod a 3-5 óránkénti étkezést minden nap? 

 Reggelizel ébredést követő 1 órán belül? 

 Kihagysz étkezéseket? 

 Eszel bármi mást azon kívül, mint ami az étrendedben van? 

 Iszol elég folyadékot? 

 Ismét gondold át: megfelelő kalóriasávban eszel alapanyagcsere felett? 

 Eszel megfelelő mennyiségű szénhidrátot? 

 Nem iszol nem megengedett üdítőket? 

Őszinte önvizsgálat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Evés-napló 

 Vizsgálod, miért és hogyan eszel? 

 Vannak stresszevéseid? 

 Eszel indulatból, haragból, dühből, unalomból? 

Őszinte önvizsgálat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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❽. Szakasz: Tervezés – ha csinálod, segít, ha nem csinálod, hátráltat 

Az egész életmódváltás a tervezésen alapul. Aki tervez, sokkal kisebb arányban hibázik, 

mert tudatosan és konkrétan tesz lépéseket. Aki enged annak, hogy akkor és ott dőljön 

el egy döntés, amikor éppen étkezni kell, számítson arra, hogy rengeteg esetben rosszul 

fog dönteni. A fent említett 7 pont erre tökéletes magyarázatot ad. Az érzelmeink 

vezérlése és életünk váratlan helyzetei mindig megingató szerepet fognak betölteni és 

aki ezekkel szemben nem „támadóállásban” áll, hanem felkészületlen, az jó eséllyel lesz 

hosszú távon sikertelen és jóval később fog célba érni. 

A tervezés idő, energia, amely egy idő után persze teherré is válhat. Bár, a sikeres 

életmódváltók pont ebben látják a mankót, ezért azok szoktak teherként tekinteni erre, 

akik gyakorta nem a terv szerint cselekednek. Ezért is lázadnak tudat alatt a tervezés 

ellen, mert nem szeretnek szembe nézni azzal, hogy képtelenek betartani saját maguk 

által hozott ígéreteket. 

A tervezés betartásának előnyei: A tervezés betartásának nehézségei: 

Hosszú távú eredményre vezet! Idő és energiaráfordítást igényel! 

Sikeres, tartós fogyást segít elő! Minden nap tudatosan kell figyelni rá és 

használni is! 

 

Milyen érzések merülnek fel benned, ha kimondod, tervezés? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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❾. Szakasz: Motiváció és elért eredmény fenntartási terv 

Számtalan okot fel tud sorolni egy túlsúlyos, aki jelentős eredményeket tudott elérni 

életmódváltásának köszönhetően arra, hogy miért nem szeretné az elért sikereket 

feláldozni! 

Okok, amelyek miatt senki nem akar visszahízni! 

 Nagyon keményen megküzdöttem, hogy a testsúlyomból leadjak és ezt 

egyáltalán nem szeretném újra végig csinálni! 

 Büszkeséggel tölt el, hogy elértem eredményt és nem engedem, hogy ezt 

leromboljam! 

 Büszke rám a családom és a környezetem is! 

 Mások is észrevették rajtam a változást és rengeteg dicséretet kapok! 

 Sokkal jobban érzem magam! 

 Csinosabban tudok öltözni! 

Készítsd el saját listádat, amiért Te nem akarnál visszahízni! 

Fenntartási/motivációs lét okai 
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❿. Szakasz: 90 napos tervezés és visszamérés – apró lépésekben haladj! 

90 naponta tervezni nagyon könnyű. Az év során mindenki tisztában van azzal, hogy 

mely évszakok milyen sajátosságokkal bírnak. Mikor vannak az évben ünnepek, 

születésnapok, évfordulók, nyaralások, fesztiválok, rendezvények. Fel lehet készülni 

nagyságrendileg arra, hogy 12 hét leforgása alatt milyen események várhatók, amelyek 

biztosan nehezítik majd a fogyási törekvést. 

Az akcióterv egy része arról szól, hogy ezeknek a szezonális sajátosságoknak helyet kell 

teremteni a tervezésben és fel kell vész-tervvel készülni a lehetséges kimenetelekre a 

fent már kifejtett módszerek segítségével. Ha felkészülsz előre, sokkal kisebb lesz a 

megbotlás ideje, a visszaesés mértéke és a helyre hozandó hibák száma is jóval 

alacsonyabbra tehető. 

Az akcióterv nem csak arról kell szóljon, hogy van pld. 40 kg felesleged és ezt le akarod 

adni, ezért heti 1kg fogyással 40 hét alatt lefogysz, hanem szokásokban, hozzá állásban, 

kis lépésekben kell instrukciókat, célokat, feladatokat felsorolni SMART-elmélet 

alapján. Mindig csak olyan célok és változtatások érhetők el, amelyek tényleg reálisan 

elérhetők és megvalósíthatók 12 hét alatt. 

Egy 90 napos akcióterv minden olyan tényezőt tartalmazhat, amely számodra fontos 

és nem csak az életmódváltással kell összefüggésben legyen. Az életedre tervezel, 

amelynek része a fogyási törekvésed. 

A teljes akcióterv tehát térjen ki a 10 pontra és a teljes fogyásodra! Ez 

legyen a kiindulás! Ezt kell majd 90 napos blokkokra bontani, apró 

lépésekkel! 

Amikor egészében látod, mi mindenben kell fejlődnöd, változnod és eredmény elérned, 

akkor ezt szakaszokra bontva 90 napos ütemekben tervezd meg. Ez lesz a 90 napos 

haditerved – a 90 napos akciótervezés! 

A 90 napos tervezés részei: 

 Célok 

 Feladatok, lépések 

 Vész-forgatókönyvek az időszak különleges eseményeihez 

 Vállalások 

 Elért eredmények 
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 Tapasztalatok és következtetések levonása a következő 90 nap elkészítéséhez 

 Csekklisták (mellékletben találod őket) 

A 90 napos haditerv nem csak a kilókról kell szóljon! Sőt! Azt kell benne megtervezned, 

hogy milyen gondolkodásbeli, szokásbeli változtatásokat tűzöl ki annak érdekében, 

hogy a fogyási terveidet támogatni tudd! 

A fogyási tervek eszközrendszere: 

 Megfelelő alapanyagcsere szerinti táplálkozás és makrók 

 Rendszeres, 3-5 óránként történő étkezés 

 Reggeli ébredést követő 1 órán belüli első étkezés 

 Megfelelő folyadékfogyasztás 

 Negatív gondolkodás, rosszabb szokások felismerése, kiiktatásukra terv 

 Új, szükséges szokások bevezetése, tesztelése 

 Evés-napló vezetése, tudatos étkezés 

 Tervezés 

 Csekklisták használata – mellékletben fogod találni! 

A 90 napos haditerv 3 részből áll 

 Akcióterv elkészítése 

 Csekklisták használata 

 Akcióterv 90 napos lezárása, átgondolása, tapasztalatok után újra tervezés 

Csekklisták – ToDo elmélet alapján! 

Egy tudatos ember a tervezésén túl emlékeztetőket, jegyzeteket, határidőnaplót is 

gyakran használ arra, hogy feladatait rendszerezze és átlássa. Ez egy fogyási 

akciótervben hatványozottan nagy segítség, ugyanis a tudatos lista vezetés 

hibafaktorokat csökkent. Ezt a módszertant minden olyan intézmény is használja, ahol 

bizonyos folyamatokhoz feltételeknek kell teljesülnie. Pld. egy banki hitelkérelem 

során az ügyfelek által teljesítendő feladatokat egy bankifóki dolgozó ilyen listákon 

keresztül ellenőrzi, amelyet a hitelbírálati osztályokon újabb kockázatokat feltáró 

listákkal pontról pontra monitoroznak. Hasonlóképpen kezdtem el én magam saját 

életemben használni a listákat. Rájöttem, hogy ha konkretizálom az életmódváltásom 

lépéseit, akkor az egy sorvezető, amit nap elején és nap végén tudatosan ellenőrzök. Ha 

bármi hiányosságom vagy elmaradásom keletkezik, akkor annak újra tervezésében, 
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pótlásában időben tudok cselekedni. Ez egy kontroll. Sajnos, hiába tudjuk azt, hogy mit 

kellene tennünk, gyakran mégsem tesszük. Mert eltelik úgy a nap, hogy minden más 

fontosabb volt, önmagunkra nem tudtunk elég időt, figyelmet szentelni és máris borul 

a 90 napos tervezés számtalan napja, amit ELVESZTEGETÜNK! 

Ha nem szeretnél egy napot sem elvesztegetni, de hajlamos vagy az életmódváltás 

felfüggesztésére, megtorpanásokra, fogyási nehézségre, akkor SAJÁT ÉRDEKED a 

ToDo listák használata egy ÖNKONTROLLként. Ha saját magad tervezését le tudod 

„csekkolni”, máris szembe tudod állítani a tervezésben tett vállalásaidat a tényszerűen 

megvalósult eredményekkel. 

Eredményre vezető csekklisták: 

Napi feladatok az életmódváltás lépéseihez 

 Napi ToDo lista 

 Heti ToDo lista 

Haladási napló a kg és cm adatokhoz 

 Fejlődési excel tábla a startvonaltól a 12. hónapig (ezt csatoltan találod a kezdő 

e-mailedben) 

Akcióterv munkafüzet listái és táblái 

 Alap kiinduló tények rólad 

 Motivációm tábla 

 Fogyás előnyei és hátrányai tábla 

 Evési (érzelmi) napló 

 Vállalásaim a fejlődéshez 

 Evést kiváltó cselekvések lehetséges listája 

 Nem várt, akadályozó események listája 

 Vész-haditerv 6 lépésben tervező, amikor az étkezés borulhat 

 Fenntartási/motivációs lét okainak listája 

 Éves akcióterv – teljes fogyási tervezésed 

 90 napos haditervek negyedévente 
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90 napos akcióterv 

Időszak:…………………………………………….. 

A negyedévre kitűzött terveid: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vállalásaid, amelyeket reálisan tudsz teljesíteni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lépések, szokások, amelyeket be szeretnél vezetni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Változások, eredmények, amelyekkel elégedett lennél: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ebben az időszakban reálisan várható fogyás: ………………kg 

Fogyás (majdani) eredmények hetekre bontva: 

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 

    

5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 

    

9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 

    

 

Kitűzött célok sikeressége, tények 90 nap elteltével: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mivel vagy elégedett? Mit csinálsz majd másképp legközelebb? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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To-Do lista hétköznapokra 

Napi feladatok Érzéseid, nehézségek, 

feljegyzések… 

Teljesült? 

Reggel – gondold át a 

napodat! 

 
 

 

Reggeli 1 órán belül 

 

 
 

 

2. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

 

3. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

 

4. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

 

5. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

Napi szükséges 

folyadékot 

elfogyasztottad? 

 
 

Következő napi menü 

tervezése kész? 

 
 

Következő napi étkezés 

összeállítva? 

 
 

 

Mozogtál, sportoltál ma? 

 

 
 

Tettél bármit a tervezett 

feladatokon kívül? 

 
 

 

Nap végi összegzés 
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To-Do lista hétvégékre 

Napi feladatok Érzéseid, nehézségek, 

feljegyzések… 

Teljesült? 

Reggel – gondold át a 

napodat! 

 
 

Reggeli 1 órán belül 

 

 
 

2. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

3. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

4. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

5. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

Napi szükséges 

folyadékot 

elfogyasztottad? 

 
 

Következő napi menü 

tervezése kész? 

 
 

Következő napi étkezés 

összeállítva? 

 
 

Következő heti menü 

tervezése kész? 

 
 

Szükséges heti bevásárlás 

megtörtént? 

 
 

Mozogtál, sportoltál ma?  
 

Tettél bármit a tervezett 

feladatokon kívül? 

 
 

 

Nap végi összegzés 
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Étrend tervező hétköznapra 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Étrend tervező hétvégére 

 Szombat/én család Vasárnap/én család 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Ezek a listák/táblák az én életembe gyökeres változást hoztak. Korábban legyintettem 

rájuk. Ma pedig már tudom, hogy végig vezettek egy tudatosabb élet felé vezető úton. 

Amíg nem vagy stabil életmódváltók, amíg előfordulnak kilengések és amíg 

megrekedsz, addig tedd le az egódat Te is és használj minden olyan eszközt, amely 

eredményre vezethet.  

Nem kötelező a munkafüzetet használni, bátran készíts színes-szagos táblákat a saját 

füzetedbe, élvezd, légy kreatív, határ a csillagos ég! 

Az akcióterv készítés nálam ma már rutin. Ahogy a céltábla alkotása is. Nem azért 

csinálom, mert ezek nélkül nem tudnám tartani a fókuszt, hanem azért, mert ezek 

nélkül már nem tudnám ennyire tudatosan, érhetően, átláthatóan megtervezni azt a 

kőkemény feladat-sorozatot, amely életem összes komoly célját összekapcsolja. Legyen 

az testkép, tanulmányok, életcélok, család, a tervezés egy biztos pont. Amíg tervezel, 

addig fókuszban tudod tartani a saját céljaid legfontosabb feladatrendszereit és ha 

bármilyen váratlan esemény jön közbe, sokkal könnyebben fogod tudni kezelni, mintha 

felkészületlen lennél. 
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Ne félj attól, ha el kell térned a tervtől. Csak attól kell tartanod, ha nem vagy elég 

tudatos, elég felkészült a saját testedről, annak jelzéseiről, a gondolataidról, a céljaidról 

és a szükséges feladataidról.  

Amikor elkezdesz valóban tudatosan ráhangolódni az érzéseidre, a tapasztalatokra, rá 

fogsz jönni, hogy Te vagy életed irányítója. Nem a munkahelyed, nem a családod, nem 

a körülmények uralkodnak feletted, hanem Te magad képes vagy első helyen menetelni 

a legvadabb álmok felé is! 

Tervezz, légy tudatos, légy következetes és amit vállalsz önmagaddal szemben, azt 

tartsd be! Magadnak csinálod, magadért küzdesz! 

Eddig arról olvastál, hogy hogyan tekints a programra és hogyan tervezd meg az 

akciótervedet önállóan – saját céljaid/vállalásaid alapján. Ez volt a mentális 

ráhangolódás.  

A 90 napos tervezés célja: 

 mindig legyen kitűzött feladat 

 ezt mindig vissza tudd mérni 

 eszközöket vehess igénybe saját motivációd fenntartásához 

 naplózhasd az eredményeidet 

 tapasztalatokat tudj leszűrni a haladásod, esetleges megrekedések, kudarcok és 

sikerek alapján 

 megismerd a tested és lelked jelzéseit 

 tudja újra tervezni, ha szükség van finomhangolásra 

A mentális felkészülés 50%-os siker! Ehhez kell hozzátenni az étrenddel kapcsolatos 

módszert, szabályrendszert és az evés félelem nélküli örömét! 

Ezt a személyes étrend javaslatod mutatja be azok alapján, hogy jelenlegi egészségügyi 

állapotod szerint van-e hormonális problémád, intoleranciád, vagy épp hormonális 

egyensúlyban törekszel testsúlycsökkentésre. Ehhez a részhez érkeztünk!  
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❷ 

Az egészséges étkezési rendszer alapjai 

 

Hogyan kell az étkezéseidben egészséges módszereket bevezetni? 

Szelektáld ki azokat az élelmiszereket, amelyek „NEM OKOS” élelmiszerek: 

• fehér liszt és abból készült tészták, kenyerek, 

• cukor, 

• szörpök és cukros üdítők, 

• nassolni valók: csokik, kekszek,, cukorkák, cukros tejdesszertek, csipszek, 

jégkrémek, ízesített kapszulás kávék 

• feldolgozott élelmiszerek, amelyekben ízfokozók, hozzáadott cukor van, 

• ízfokozóval és cukorral dúsított fűszerek: leveskockák, gyorspácok, zacskós 

poralapok, üveges szószok, 

• pácolt húsok, 

• tejfölös, majonézes bolti saláták 

Mi nem tartozik az okos étkezés körébe?  

• Cukor 

• Fehér liszt 

• Hozzáadott cukor 

• Ízfokozó 

• Nem okos snack falatok (cukros csokik, kekszek, sós csipszek, cukorral édesített 

tejdesszertek, cukros jégkrémek) 

• Főzési kellékek 1.: leveskockák, gyors pácok, poralapok, cukrozott őrlőfejes 

fűszerek, cukrozott/ízfokozott fűszerkeverékek, pudingporok, félkész zacskós 

sütést könnyítő habok/süteményalapok/panírok 

• Főzési kellékek 2.: üveges mártások, üveges tejalapú öntetek, tubusos kencék 

(ketchup, krémek, stb.), előre pácolt húskészítmények, majonézes saláták, 

hozzáadott cukorral ízesített vagy cukros lében áztatott gyümölcs/zöldség 

konzervek/savanyúságok (pld. üveges lila káposzta) 

KERÜLD EL! 
EZEKET 
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• Fagyasztott félkész ételek: sütemények, sütemény alapok, torták, 

jégkrémtorták, tészták, péksütemények, panírozott húsok/halak/pizzák 

• Bolti péksütemények 

• Cukorral, fehér liszttel készült cukrász sütemények, cukrozott fagylaltok 

• Cukrozott öntettel kínált saláták 

• Gyorséttermi ételek (kivéve az öntet nélküli saláták) 

• Szója 

• Alacsony (70% alatti) hústartalmú sonkafélék, párizsifélék, zsírosabb 

felvágottak, virslik  

• Túl sok mesterséges édesítőszer. Módjával mehet, de inkább a természetes 

formákat részesítsd előnyben. 

Mi tartozik az okos étkezés körébe?  

• Zöldségek (friss és fagyasztott):  

• Gyümölcsök (friss és fagyasztott):  

• Tojás 

• Nyers halak: pld. lazac, pisztráng, harcsa 

• Konzerves halak: tonhal, makréla, szardínia, lazac 

• Füstölt halak: füstölt lazac, makréla, stb. 

• Húsok: csirke, pulyka, csirkemáj, kacsamell, kacsacomb, karaj, marha, bacon 

• Magas hústartalmú húskészítmények, sonkafélék, virsli (min.70% hústartalom) 

• Gabonák és álgabonák: basmati rizs, vadrizs, barna rizs, köles, hajdina, bulgur, 

kuszkusz, quinoa, cirok, teff 

• Durum tészták 

• Álgabona tészták: pld. kölestészta, hajdinatészta 

• Hüvelyesek: zöldbab, zöldborsó, vörösbab, fehérbab, lencse 

• Magas keményítő tartalmú zöldségek: édesburgonya, burgonya  

• Növényi tejtermékek: kókusztej, mandulatej, kesudiótej, rizstej, kókuszjoghurt, 

rizstejszín  

• Tejtermékek: görög joghurt, natúr joghurt, túró, kefir, tejföl, sajtok  

• Olajos magvak: chia mag, mandula, dió, kesudió, szezámmag, tökmag, pekándió 

és egyéb diófélék  

• Növényi lisztek: pld. banánliszt, édesburgonyaliszt, kókusztliszt  

• Olajak/zsírok: oliva olaj, kókusz zsír, vaj, kacsazsír, libazsír  

EZEKET 

EDD 

BÁTRAN! 
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• Ropogósok: abonett, puffasztott rizs, wasa, finn crips  

• Zöldfűszerek: friss vagy szárított (cukormentes) 

• Cukormentes vagy minimális cukorral dúsított protein porok 

• Cukormentes kencék: majonéz, mustár, ketchup (pld. Aldi/Lidl kínál ilyen 

verziót) 

• Teljes kiőrlésű tortilla/pita/pizza/rétes lapok (azért ezt módjával) 

• Ehető kenyérfélék: teljes kiőrlésű, pur-pur, rozs, ősgabonás, gesztenye lisztes, 

hajdina lisztes 

• Szafi lisztből készült pékáruk (ha nem vagy gluténérzékeny vagy más allergén 

problémád sincs, divatból ne használd ezeket a liszteket, mert az ember 

hajlamos többet enni abból, amiről azt gondolja, hogy egészséges), ha nincs rá 

szükséged, ne költs ilyen lisztekre, sem más márkákra 

• Természetes édesítők: stevia, eritrit, xilit, almacukor (módjával) 

 

Összefoglalva – mit érdemes kerülnöd  

ízfokozók/adalékanyagok – amennyire lehet 

cukor/méz – amennyire lehet 

búzaliszt – amennyire lehet 

finomított szénhidrátok 

cukros üdítők 

gyümölcsöt önmagában soha ne egyél, lassíts pld. olajos magvakkal 
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❸ 

A csomag étrendkínálata az ingyenes programban 

 

A programban elérhető étrendek mindegyike céljaidat szolgálja! Különféle 

étrendösszeállítási metódusokat ollóztam össze annak érdekében, hogy ki tudd 

tapasztalni, neked mi válik be legjobban. 

Étrendek: 

• Fix magyaros étrend válogatás 

• Mozaikos magyaros és keleties étrend válogatás 

• Smoothiek 

• Diétaforradalom 7 napos mozaikos étrend 

 

Elképzelhető, hogy eleinte soknak találod a napi menük mennyiségét. Ez azért van, 

mert a minőségi szénhidrát, fehérje és zsír alkotta ételből jóval többet ehetsz, mint pld. 

a feldolgozott menükből. Gondolj bele. Egy gyorséttermi hamburger kb. 800 kcal. 3 db 

hamburger 2400 kalória és elfogyasztása nem okoz nagy gondot, majd 3-4 óra múlva 

farkaséhes vagy. Ezzel szemben a Te napi menüd sokkal tartalmasabb, sokkal nagyobb 

adag, mégis töredéke kalóriában. De értékes, minőségi, reform étkezést tartalmazó 

menüket eszel. A minőségi táplálkozás tele van rostokkal, értékes fehérjékkel és olyan 

zsírokkal, amelyek telítenek. Hozzá fogsz szokni, idővel már Te magad is kívánni fogod 

a mennyiséget. Fokozatosan szokj rá. Ahhoz, hogy fogyj, enned kell.  

Általános, mindenkire érvényes szabályok az étrendtervezéshez: 

1. Legfontosabb szabály: mindhárom étrend struktúra (fix magyaros, mozaikos 

magyaros és keleties, diétaforradalom) esetén külön szabályrendszert építettem 

az instrukciós fejezeteikbe. Nyomatékosan kérlek, hogy MINDENT olvass el az 

étrendek e-bookjainak instrukciós fejezeteiben. Ha kell, jegyzeteld ki a 

legfontosabb ismérveket, vagy használj sorkiemelőt és olvasd el többször, hogy 

biztosan érthető legyen. A hibázás lehetősége akkor magas, ha felületesen 

olvasol, vagy egyáltalán nem használod az instrukciókat. 
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2. Mindig minden alapanyagot nyersen mérünk! 

3. A gyümölcsök esetén az ananász, a görögdinnye, a sárgadinnye pucolandó, csak 

a húsát számold. Minden más gyümölcsnél mehet héjastól a méricskélés. 

4. A meggy, cseresznye, szilva, barack és egyéb csonthéjas vagy magos gyümölcsök 

maggal együtt mérhetőek - élhetően, könnyedén. 

5. A gabonákat: zabfélék, köles, bulgur, kuszkusz, hajdina, quinoa, rizs, stb., és a 

száraz tésztákat is főzés előtt, száraz állapotunkban mérjük! 

6. A fix napi menü teljes adott napra vonatkozva tartalmazza a számodra szükséges 

mennyiségű ételeket! Ami ott szerepel, az egy napod teljes menükínálata. A fix 

(fitt magyaros étrend) napi menün belül az ételeket nem cserélheted ki teljesen 

másra! Amennyiben bármely alapanyag számodra nem tetsző, felsoroltam az 

étrend instrukciós fejezeteiben, hogyan és mire cserélhetsz alapanyagot. Ha 

kiválasztasz egy adott napot, akkor az azon a napon felsorolt ételeket kell enned. 

Nem választhatsz étkezéseket külön-külön napokról. Ez azért fix menü, mert 

fixen van összerakva az 5db étkezés egy nap során, amin nem lehet variálni. 

Viszont a napokat kedvedre tudod váltakoztatni, ismételni, akármelyik napon 

bármelyik napot kiválaszthatod aznapra. 

7. A mozaikos keleties és magyaros étrend nevében is hordozza a mozaik szó 

alapján, hogy önálló étkezési választásokat tesz lehetővé. Az instrukciós 

részében pontos szabályrendszert ismerhetsz meg. Adott napon választanod kell 

reggelit, ebédet, vacsorát, snacket, azok közül bármelyiket. Ezért végtelenül 

variálható étrendet kapsz. Itt is szabály: nincs átjárás adott napon belül más 

étrendekhez. Ha ezt a mozaikos menüt választottad, akkor ezen belül kell 

dolgoznod és nem nyúlhatsz át a fix étrendhez. Egymást követő napokon viszont 

dönthetsz úgy, hogy egyik nap mozaikos menüből eszel, másik nap a fix menüből 

és így tovább. 

8. A diétaforradalom 7 napos verziója is önálló szabályrendszerrel működik. Itt 

nem ételeket kapsz, hanem alapanyagokat, amikből a szabályzatában 

meghatározott módon végtelen sok ételt tudsz kreálni. Adott napon, ha úgy 

döntesz, ebből főzöl, csak ebből válassz és ne nyúlj át a többi étrendhez. 

9. Tehát az étrendek napi váltakoztatással egymással keverhetők. Bármely menüt 

bármikor választhatod, ismételheted, bármilyen sorrendben követheted. Ha 

beállsz néhány kedvencre napra, az is tökéletes. Tehát ehetsz például hétfőn a 

magyaros fix menü egyik napjából, majd kedden választhatsz a mozaikos 
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keleties e-book abban vázolt technikájával étrendet, és így tovább. Rád van 

bízva, mikor mit eszel. Az egyes étrendek között viszont TILOS az átjárás napon 

belül. Ha egy adott napon a magyaros fix menüt választottad, egyes étkezésre 

sem térhetsz el tőle, mert a fix menü és a mozaikos menük eltérő algoritmussal 

vannak összerakva.  

10. Az adott napi menühöz ne tegyél hozzá plusz nasit, étkezést és ne is vegyél el 

belőle étkezést. Számodra optimális mértékben tartalmazza egy 

keretrendszeren belül a szükséges alapanyagokat. Egyfajta szénhidrát 

ingáztatás be van építve, hiszen van egy sáv, amelyen belül súlycsökkentő 

kalóriában mozoghatunk. De ezzel kapcsolatosan sem kell semmit számolnod. 

Neked nincs ezzel feladatod. 

11. Smoothiek! Minden recept 2 adagnyi makrót tartalmaz. Mozaikos menüben 

használhatod (mozaikos keleties-magyaros vagy diétaforradalom). Kiválthatsz 

velük egy snacket (azaz a 3 főétkezésen túl fogyaszd), ebben az esetben más 

snacket már ne válassz! 

12. Kérlek, ne vesd össze a kalóriaszámláló oldalakkal az étrendemet, mert a 

beépített módszertan és algoritmus teljesen más, mint az általuk használt 

referencia értékek, napi meghatározott, ideális kalória és makró megoszlások. 

Ne keress logikát, ne keress hasonlóságot, ne keress különbözőséget. Bízz 

bennem és tartsd be a játékszabályokat, ez esetben minden számolási, tervezési 

nehézséget és macerát leveszek a válladról. 

13. Egy nagyon jó tanács: ne agyalj, ne legyél válogatós! A célodért meg kell dolgozni 

és nem lehet bizonyos mértékű komfortzónán kívüli élmény nélkül sikert elérni. 

Ahhoz merésznek, simulékonynak, együttműködőnek kell lenned, hogy a 

változás elérkezzen. Ha csalsz, ha rendszeresen máshogyan étkezel, nem tartod 

be a szabályokat, nem lesz eredményed. Ha odafigyelsz következetesen és 

tényleg csinálod "hiszti" nélkül, akkor eredményedet mindenki látni fogja.  

14. Légy nyitott a menükre! Próbáld ki azt is, amit eddig nem. Ha az ízekben bátrabb 

és merészebb vagy, elkerülheted az egyhangú étkezést, ami a motivációd 

hanyatlásához vezethet. Adj esélyt az ételeimnek és ismerkedj meg új ízekkel, 

ételkompozíciókkal. Lehet, hogy néhány igencsak nagy kedvenced lesz. :) 

15. Ha bármilyen menüt választasz, mindig figyeld a testedet, hogyan reagál rá 

(közérzet, hangulat, testsúly változás, vizesedés, emésztés, éhségérzet)! Ezeket 

mindig jegyezd fel, így pontos ismereted lesz azokról az ételekről, amelyek 
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jótékony hatással voltak rád vagy épp azokról, amelyek után nem volt rendben 

az emésztésed. Az étkezés alatt végbemenő biokémiai folyamatok nagyban 

befolyásolják a testsúlyreformodat. Minden információ hasznos lehet számodra, 

amelyből tanulsz saját testedről és endokrin rendszeredről. Így hamar ki fogod 

tudni zárni azokat az ételeket, amelyekre bélflórád nem reagál túl jól és azokat 

is megismered, amelyek segítenek az anyagcseréd gyorsításában. 

16. Örök kérdés, hogyan fogyhatsz leggyorsabban. Úgy, hogy nem csalsz és betartod 

az étrendet. Az ideális fogyás heti 0,3-1,5kg között mozog. Ne siess, ne siettesd, 

ne hibázz azzal, hogy ha nem fogysz, akkor megint kevesebbet eszel a kelleténél 

vagy épp falánk leszel. Tarts ki hosszú távon, másképp sosem lesz valós 

eredményed! 

17. Kerülj minden olyan élelmiszer összetevőt, amely ízfokozókkal, hozzáadott 

cukorral, felesleges adalékanyagokkal dúsított. Mindig törekedj a 

legtermészetesebb formájára minden élelmiszernek. Pld. natúr zabpelyhet 

vásárolj a zacskós, cukrozott gyors zabkásával ellentétben. Pácolt, előre 

csomagolt húsokat soha ne válassz, mert a páclé bizonyosan ízesített, cukrozott. 

18. Kerüld a light vagy zero üdítőket! Tiszta vizet igyál citrommal, limemmal, 

mentával! A vízre azért van szükséged, mert a nyirokrendszer ennek segítségével 

tisztul és szállítja el a méreganyagokat. Bőrödnek is szükséges van belülről vízre. 

19. Az étrendekben találsz protein porokat. Ezek az ízesítés és a fehérje makró 

beépítése miatt fontosak. Nincs preferált márka, arra figyelj, hogy cukor és 

szénhidrát mentes legyen amennyire csak lehet. Az általam kedveltek: 

myprotein, biotech usa, lifetilt, szafi, peak. Kedvenc ízek, amivel hibázni nem 

lehet: kókusz, csoki, vanilia, banán, joghurt, citrom, fehércsoki – vásárolj több 

ízt, mert így teheted egy kakaós sütibe a kakaósat, de csempészhetsz kókuszt egy 

smoothieba, stb. 

20. Kávé. Mindig az étkezés része legyen, két étkezés között fogyasztani tilos. Vizet 

köt meg, egy-egy pohár kávé 2-3 pohár vízzel több folyadék fogyasztást követel. 
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❹ 

Terápiás húsleves az egészséges bélflórádért 

Több, mint száz milliárd mikroorganizussal élünk együtt. Ezeket összefoglaló néven 

mikrobiótának, mikrobiomnak nevezzük. Velünk, bennünk, rajtunk élnek, táplálnak, 

védenek, de ki is használnak bennünket. Az emberi szervezet sejtjei, az ezekből 

összeállt szövetek és szervek közös ökoszisztémát alkotnak a szervezetünkben élő 

mikrobákkal, mikrobiommal. Ezek baktériumok, vírusok, gombák, amelyeknek igen 

fontos szerepe van a szerves anyagok lebontásában. A mikrobioma méregtelenítő 

rendszerként működik, megakadályozza a fertőzéseket, segít megvédeni a beleket a 

veszélyes betolakodóktól, kórokozóktól, illetve a táplálékkal bejutott toxinokat 

semlegesíti a májjal karöltve. Létfontosságú enzimeket és egyéb anyagokat, valamint 

az agy működéséhez szükséges vitaminokat, ingerület továbbító anyagokat termel. A 

bélrendszer a legnagyobb immunszervünk. Pontosan ezért kihat a hormonális 

rendszerre is és hasznos szerepe van a stressz kezelésében is. Elhízás szempontból 

jelentős információ, hogy a mikrobioma segít szabályozni a testsúlyt.  

 

Amikor táplálkozunk, az emésztőrendszerünkbe kerülő ételek a tápanyagát jelentik egy 

szervünknek, amely milliárdnyi élő sejtből áll. Ezen sejtek jelentős része a 

vékonybélben és a vastagbélben él. A bélbaktériumok az egészség megőrzése mellett 

fontosak a magas energiaszint elérésében is. Többek között segítenek zsírsavak 

előállításában, amelyek tüzelőanyagok a sejtek számára és erős gyulladásgátlók is. 

Segíthetnek a fogyásban is. A jól működő bélrendszer tehát a kiindulópont a jó egészség 

és így a magas energiaszint eléréséhez. Egészséges bélrendszer nélkül nem lehet magas 

az energiaszintünk, és nem lehetünk mi sem egészségesek.  Pontosan ezért kell 

megértened azt, hogy a táplálkozással tudsz legkönnyebben rendet tenni a 

szervezetedben, a bélrendszerben, a hormonrendszerben. A helyes táplálkozás egyik 

kulcsa az egészséges bélflóra és hormonrendszer oldalát tekintve a rendszeres terápiás 

húsleves fogyasztása, amely minden háztartásban jelen lehet könnyedén. Húslevest 

mindenki főzött már. Nem nehéz ezt „terápiás” köntösbe bújtatni. Csak a receptet kell 

követni. Hatása: segít a bélflóra egyensúlyi állapotának elérésben vagy 

visszanyerésében, ezáltal sokkal könnyebbé válik maga a fogyás is, ha az 

immunrendszer elég erős. 
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Terápiás alaplé recept 

Hozzávalók 

- Hús: Legjobb a marha és a borjú, de birkát, bárányt, sertést, baromfit és halat 

is lehet használni, akár keverve: 

- Csont: Szegyporc, kuglicsont, marhalábszár-csont (velős csont), ritkacsont, 

gerinccsont (orja), lapockacsont, kacsa-liba-csirkeláb, farhát, (pulyka)szárny, 

bőrös comb, marhafarok, stb., aprólék, nyak, inak 

- Porc: porcos, bőrös részek 

- Zöldségek: répa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé 

- F szerek: borsikafű, szerecsendió 

Elkészítés 

 

1. A húst, csontokat, porcot tisztítás és darabolás után egy nagy fazékban hideg 

vízben tedd fel fő ni. 

2. Amikor felforrt, szedd le a habját. 

3. A tisztított, nagyobb darabokra vágott zöldségeket add hozzá. 

4. Fű szerezd. 

5. Hosszú ideig (akár egész éjszakán át) lassan fő zd. 

6. Szűrd át a levest. Ha hosszú ideig főzted, a hús és a zöldségek szétfőttek. 

Ezekből pürésítés után készíthetsz zöldséges húskrémet egy kis mustár és 

fűszerek hozzáadásával. 

7. A levét le tudod fagyasztani és krémlevesekhez, mártásokhoz felhasználhatod, 

de gluténmentes gabonát, rizst, zöldségeket is főzhetsz benne. 

8. Csak azt az adagot sózd be, amelyiket azonnal felhasználod. Amit elteszel, 

sózás nélkül tárold. 

 

A levet naponta iszogathatod, fermentált zöldségek levével „dúsítani” is lehet. 

Nagyon jó gyomor- és bélregeneráló hatása van a benne található sok 

kollagén miatt. Ha tudsz húslevest főzni, akkor kocsonyát is tudsz készíteni, 

amelynek szintén nagyon kedvez élettani hatásai vannak. Bármely étrend esetén egy 

főtt hússal, tésztával, zöldségekkel dúsított nagy tányérral kiválthatsz egy főétkezést. 
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❺ 

Étrendkiegészítők – mit érdemes használni? 

 D-vitamin 

Inzulinrezisztencia, PCOS esetén alapvetően szükséges a D-vitamin pótlás, mert 

hiánya inzulinrezisztenciát okozhat, illetve nagyon lerontja a meglevő 

betegséget. A D-vitamin érzékenyíti az IR receptorokat, segít rendezni a 

menzeszt, javítja a várandósság esélyét. Fél évente-évente érdemes 

vérvizsgálattal a vitaminszintet ellenőrizni és ennek függvényében 

megváltoztatni az adagolást.  

 

 Omega 3 

Éppúgy, mint a D-vitamin, az omega 3 is minden sejt működéséhez alapvetően 

szükséges. Tehát IR-ben is! Természetes forrásai: hideg vízi tengeri halak, mint 

például a lazac, a hering, a makréla, a szardella és a szardínia. Ha inkább 

terméket szeretnél, adalékmenteset és lehetőség szerint nehézfém terheltség 

nélküli készítményt válassz – gyógyszertárban kérdezz rá ezekre! 

 

 B vitamin és egyéb B-vitaminok – ha szedsz IR gyógyszert, pld. 

metformint vagy gluténmentesen étkezel 

Az inzulinrezisztencia gyógyszer (metformin) szedése akadályozza a B12 

vitamin és folát (=B9 vitamin) felszívódását. A gluténmentes étkezés pedig 

komplex B-vitaminok hiányhoz vezet! Természetes B-vitamin források: 

mogyoró, marhahús, lencse, répa, tojássárgája, máj.  

 

 Króm 

Eredményes inzulinreceptor érzékenyítő, illetve segít a cukor iránti vágy 

csökkentésében is. 

 

 C-vitamin és Q10 

A sejt szintű egészséghez van szükségünk rájuk, az egész testünk energiaszintjét 

emelik. Figyelj az adatra! A napi 2000NE-nél több C-vitamin bevitele leüríti a B 

vitamin raktárakat, tehát ilyenkor azt is pótolni kell. Természetes C-vitamin 
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források: citrom, paprika, csipkebogyó, fekete ribizli, áfonya, savanyú káposzta 

(pajzsmirigyes ne!), petrezselyem.  

 

 Kálcium, magnézium, cink 

A magnézium fele annyi legyen, mint a kalcium, így működnek együtt 

optimálisan 

 

 Kapor és kapor tabletta – IR esetén szinte kötelező! 

A nyersen fogyasztott kapor értékes antioxidáns, kiváló C-vitamin-forrás. A 

növény tartalmaz még: A-vitamint, riboflavint, B1-, B2-, B3-, B6-, E-vitamint, 

valamint folsavat, pektint, kalciumot, vasat, rezet, magnéziumot, káliumot, 

foszfort, cinket és igen nagy mennyiségű rostot. Jelentős antimikrobás hatása 

van, amellyel hozzájárul az immunrendszer fejlődéséhez. Fogyasztása képes 

csökkenteni a megnövekedett koleszterinszintet, miközben kiváló rostforrás. 

Természetes vércukorszabályozó hatása van. A kaprot amikor csak tudod, 

használd ételekbe nyers formában, a piacról vagy a zöldséges nénitől. 

 

 Kollagén 

Segít a sebgyógyulásban, a hajhullásban, a bőr regenerálódásban, a fehérje 

egyensúlyban. Ajánlom mindenkinek, aki diétázik. Por vagy italformában is. 

Ami jó: GAL, yogobu, myprotein 10000mg 

 

 Biotin 

A kollagén párja, főleg a hajszerkezet egészségében segítség (fogyás alatt gyakori 

a hajhullás, ahogyan hormonális okoknál fogva is lehet ezzel gond, pld. 

pajzsmirigy esetén). 
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Végszó 

Ebben az e-bookban mindent megkaptál, ami ahhoz szükséges, hogy tudd, hogyan 

indulj el és mire kell figyelned. Kérlek, alaposan lapozd át a kapott e-book-okat, 

instrukciókat, étrendeket. Nem kell sietned! Van időd! A tudás hatalom és olyan 

fegyver a kezedben, ami megkülönböztet másoktól, akik ezeket az információkat nem 

tudják és nem alkalmazzák. Minden esélyed és lehetőséged a kezedben van! 

Prémium program igénylés: https://www.duciforradalom.hu/fitt-okos-etkezes-

program/ 

 

Céljaidhoz sok sikert kívánok! 

 

 

Elérhetőségeim 

dia@duciforradalom.hu 

ducielitprogram@gmail.com 

www.duciforradalom.hu 

 

 

 

 

 


