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Minden jog fenntartva! 

A „Duciforradalom Mentorprogram akcióterv” könyv szerzői jogi műnek minősül. A könyv használatával az alábbi 

feltételeket és nyilatkozatokat elfogadod. Tilos a könyvben lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, 

többszörösítése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése 

a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A könyvből bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is 

csak az adott weboldalra és könyvre való hivatkozással lehet. A szerző fenntartja minden jogát szellemi tulajdonának 

valamennyi elemére. 

A könyvben található tartalmak a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú törvény (továbbiakban: Szjt.) alapján 

szerzői jogi védelem alá esnek, mely törvényben foglalt szabályok megsértése esetén a felhasználót az Szjt. 94. §-94/D. 

§-ai szerint polgári jogi felelősség terheli. 

Amennyiben bármely személyes adatodat eljuttatod, azzal hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azt a könyv szerzője - az 

ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.  

A könyv Tulajdonosa igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges 

félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállalja a 

felelősséget.  

A könyvben szereplő információkat az olvasó kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A könyvben található 

információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatot, diagnózist. Az ennek elmaradásából 

származó egészségkárosodásért a szerző nem vállal felelősséget. Tartósan fennálló vagy akut tünetek esetében is kérem, 

keresd fel kezelőorvosodat! Minden egyéb kérdésben az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az 

irányadók. 
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Csak türelemmel állhatsz neki! 
Vélhetően már sokféle módszert kipróbáltál és hosszas keresgélés, próbálgatás után kerültél a duciforradalom 

életébe. 

 

Az átfogó önfejlesztéssel és életmódváltással gazdagított projekt azt hivatott küldetéseként közvetíteni, hogy 

változtatásokra van szükséged ahhoz, ha tartós, következetességet gyakorló motivációra vágysz és 

eredményeket szeretnél elérni. 

 

A kitűzött célok belefektetett energia, tervezés, odaadás, önfegyelem hiányában örökké csak álmok maradnak. 

Mint minden életvitelt változtató nő vagy férfi, Te is arra az útra kívánsz rálépni, amely véget vet a testképeddel és 

önbizalmaddal összefüggésben álló aggályoknak. Kiegyensúlyozott, boldog és felszabadult életre vágysz testileg, 

lelkileg. 

 

Egy-egy cél megszületése komoly erőfeszítéseket igényel mindenkitől, ha az első lépések után végig is 

szeretnénk lépkedni a győzelemig. Ha ez egyszerű lenne, akkor mindenki elégedett lelki világgal élne. Amikor 

megszületik egy elhatározás, a döntés segít elindulni, de nem ezen fog múlni a siker. Időnként ugyanis az egész 

életünkre kiható történések nehézségeivel kell megküzdenünk, legyen az betegség, társas kapcsolatainkban ért 

veszteség, anyagi probléma, munkahelyi gond, szülői felelősség. Életkor, pénz és személyiségi típusunk sem 

védhet meg bennünket a stresszes helyzetektől. Ezek azok az események, amelyek befolyásolni fogják a 

küldetésünk kimenetelét. Erőfeszítést igényelnek a számunkra legértékesebb életcélokért való feladatok, 

miközben mindennapi nyomás alatt érezhetjük magunkat. Ez a program a nehézségekkel való megküzdés 

legfontosabb eszközeivel foglalkozik. 

 

Ahhoz, hogy ezúttal valóban sikert tudj elérni, néhány fontos szabályt meg kell alkotnunk. Nevezhetjük 

megállapodásnak is kettőnk között. Minden tőlem telhető módot megtalálok arra, hogy érthető nyelvezettel, 

gyakorlatban is használható eszközrendszert mutassak be. A Te feladatod az, hogy ennek esélyt adva kételyek 

nélkül használd is azokat. Nem magamra gondolok. Magadban nem szabad kételkedni! 

 

Tedd féle az egódat! Engedd, hogy lecsupaszítsam eddigi véleményedet, meggyőződéseidet az elmédből és egy 

teljesen tiszta lapra tudd Te magad felrajzolni a céltábládat, az álmaidat és az újonnan tanult önismereti 

felfedezéseidet! 

 

Bármilyen eszköz esetén ellenállást érzel, gondolj arra, hogy valami eddig nem működött a saját megítéléseddel 

végrehajtott gyakorlaton, ezért ideje kipróbálni olyan dolgokat is, amelyekben (még most talán) nem hiszel! 

 

Soha semmire ne mondd azt, hogy ez neked már megy! Akkor is használd az önismereti munkafüzet részeket, 

tanácsokat és napi/heti/havi feladatokat, ha azt érzed, ezt már eddig is tudtad. Ha tényleg menne, nem lennél itt. 
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Ha eldöntötted a 0. napon (ma), hogy szeretnél belevágni a PROGRAMBA, akkor egyetlen egy dolgot kell csak 

tenned és akkor mindent megtettél: ne hagyd abba! 

 

Kérlek, ne hallgass (rajtam kívül) senkire! Bárki el akar tántorítani, kedvedet szegné vagy legyint a program 

elemeire, határozottan állj ki amellett, hogy szeretnél változni és ezt félbehagyott programmal nem teheted meg. 

 

Bármilyen egyéni kétely gyötör, egyetlen kérdéssel mindig visszaterelheted magad a program útjára:  

Van bármi veszíteni valód, ha ezt most végig csinálod? 
 

Bármikor úgy érzed, valamit nem értesz vagy nem igazodsz el a feladatok/étrendek/e-book-ok között, ne félj 

kérdezni, e-mailt bármikor írhatsz nekem, ahol részletesen ki tudjuk tárgyalni kérdéseidet. 

 

Együtt mindig könnyebb. Egy-egy nap kapcsán született élményeid, felfedezéseid, gondolataid mások számára 

is új ötleteket, gondolkodásmódot és bátorítást adhat. Ha van kedved erről mesélni, beszélgetést indítani, óriási 

fegyver lehet a kezedben a közösség ereje. Kibeszélni másokkal is a benned lévő érzéseket vagy tapasztalatokat 

feszültség és stresszoldó. Nem mellesleg tanító ereje van mások felé. Ez egy energiakörforgás – adok-kapok. Te 

is hozzá szólhatsz más kérdéseihez, sikereihez, és megvitathatod, mit gondolsz. A duciforradalom csoport poszt 

szekciója mindig rendelkezésedre áll. Csak arra figyelj, hogy a program személyre szabott elemeit ne tárgyald ki. 

Egy részt ez egy hatalmas szellemi munka. Másrészt mindenkinek eltérő tanácsokat adok azok alapján, amit 

ideálisnak tartok. Ha bárki követi azt a program struktúrát, amit TE kaptál, nem feltétlenül lesz sikeres, mert 

könnyen lehet, hogy teljesen más irányba kellene induljon. Ettől a TE programod ez a program. Itt azokat a 

gondolatokat látod majd a személyre szabott részben, amit személyesen NEKED címzek. 

 

Sokaknak segítség volt eddigi életmódprogramok során a napi szintű napló vezetése. Ha úgy  érzed,  neked  is 

segíthet  –  egyfajta  most  vagy  soha  érzéssel  indulsz  neki  –  használd  bátran  a  zárt (privát) csoport 

adottságait és kezdd el a saját életmódváltó naplódat. Erre vonatkozó szabályok soha nem lesznek. Arról és azt 

írsz, ami számodra fontos. Megmutathatod az elkészített ételeket.   Arra   újfent   megkérlek,   hogy   személyre   

szabott   programod   konkrét számadatait   és   étrendjeit   viszont   ne   add   át   harmadik   félnek   vagy   ne    

hozd nyilvánosságra a nagy duciforradalom csoportban. Köszönöm, hogy erre odafigyelsz! 

 

Mire lesz szükséged a program során? 
Te programod el kell olvasnod mindent 

konyhamérleg fürdőszoba mérleg centi (méréshez) 

napló – munkafüzetet 

kapsz (vagy saját füzet) 

ceruza vagy toll 

 

PDF olvasó – az ebook-ok 

miatt 
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Személyes javaslatom számodra 
 

 

 

 

 

Személyes kalória diagrammod 

 

 

Hogyan kell kalóriát követned a fogyásodban? 

• Induló kilód: 100kg felett van! Erre az esetre alapanyagcseréd szerint 2000 kcal felett is étkezhetnél, 

de tapasztalatom az, hogy a 2000kcal feletti étrendekkel nagyon nehezen indul el a fogyás. Ez a 

lélektani határ, amelyet negatívan nem léphetsz át, azaz ennyit (2000 kcal) meg kell enned ahhoz, 

hogy a szervezeted megkapjon minden olyan fajta tápanyagot, amire szüksége van. 

• A fogyásodat nyomon kell kövesse a kalória egy bizonyos fogyási ütem szerint. 

• 100kg vagy afelett indulsz el a fogyásban 2000 kalóriával. Mivel itt akár többet is ehetnél, ez a 

kalória el fog és el is kell vezessen 100kg alá. 

• Amikor eléred a 90kg-ot, válthatsz 1900 kalóriára. 

• Amikor eléred a 80kg-ot, válthatsz 1800 kalóriára. 

• Amikor eléred a 70kg-ot, válthatsz 1700 kalóriára. 

• Amikor eléred az 50-60kg közötti állapotot, válthatsz 1500-1600 kalória közötti étrendre. 

Természetesen nem mindenkinek kell 70kg alá. Az átlag testmagasság 155-170cm között van 

hazánkban, ennek megfelelően az 58-65kg közötti testsúly elérése az legegészségesebb. 150-161 

cm között 50-58 kg közé, 170-180cm között pedig 65-75kg közé esik ez az érték. 

• Amennyiben Te nagyon jól érzed magad 100+kg induló súly után 70-80kg körüli célsúlynál is, 

súlytartásod működhet 1500-1600-1700 körüli kalória fogyasztás mellett.  

• Amennyiben szeretnél 70kg alá fogyni és ott is maradni, akkor súlytartó kalóriád az 1500-1600-1700 

kalória közötti érték lesz. Azaz 1500-1700 kalória között érdemes étkezned az év 70-80%-ában 

(tudod: 80-20 / 70-30%-os szabályomat ismered már).  

• Amivel egy felnőtt, egészséges nő hormonálisan is egyensúlyban tudja tartani a súlyát, az 1500-

1600 kalóriás étrendnél NEM alacsonyabb energiafogysztás. Azaz, ennyit mindenképp szükséges 

ahhoz fogyasztanod, hogy nem csak „karcsú”, de egészséges is maradhass. Ez alá soha ne menj! 
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Milyen étrend az irányadó számodra? 
Az alap egészségügyi állapot a következő lehet egy fogyni vágyó esetében a programban: 

• Egészséges kövérséggel küzdesz, azaz kísérőbetegséged még nincs az elhízással. Ebben az esetben 

rendkívül szerencsés vagy, ezt köszönheted akár a genetikának, felmenőidnek is, hiszen vélelmezhetően 

vagy nagyon jó egészségügyi állapotban éltek ők maguk is és kevésbé van hajlamod örökletesen 

betegségekre, vagy a szervezeted jóval erősebb, mint gondolnád, amiért eddig még rizikófaktoros 

állapotba nem kerültél. Ám, a szervezet is kimerül egy idő után, tehát a jelenlegi állapot a nevében is 

tartalmazza, hogy egy mostani értékelés, ez akár már másnap változhat negatív értelemben, mert a 

szervezet válogatás nélkül benyújtja a számlát hosszú évek túlsúlya miatt. 

• Inzulinrezisztencia, pre-diabétesz, 2-es típusú diabétesz 

• PCO(S) és/vagy ösztrogéndominancia 

• Pajzsmirigyműködésben való eltolódás 

• Hashimoto pajzsmirigygyulladás 

• Endometriózis 

• Kombinált, összetett hormonális problémák ezen felsorolásban  

• Kimutatott gluténintolerancia 

• Kimutatott tejfehérjeintolerancia 

• Kimutatott laktóz intolerancia 

• Bármely ételallergia 

• Emésztőrendszeri problémák (pld. reflux, hajhullás, ekcéma, bőrproblémák, puffadás, székelési 

nehézség, extra fáradékonyság, állandó vagy időszakos diszkomfort érzet evés után, gázosodás, gyakori 

hányinger – hányás, IBS, bélgyulladások, emésztőrendszeri gyulladások, epekő, zsírmáj, stb.) 

• Magas vérnyomás 

• Magas koleszterin és triglicerid értékek 

• Magasabb CRP, GOT, Gamma-GT, bilirubin, éhhomi cukor értékek az általános vérképeden 

• Emelkedett cukor és/vagy inzulin értékek, amelyek még nem nevezhetők IR-es állapotnak 

• Ízületi fájdalmak, izomfájdalmak 

• Nehezített fizikai mozgás, nehézlégzés mozgás hatására 

 

Ezt a sort azért érdemes alaposan végig nézned, mert a kövérség kísérő tünetegyütteseit látod, amelyek 

persze nem egyenesen arányosan lesznek életed részei a plusz kilók által, de növeled ezek megjelenésének 

esélyét a tartós túlsúllyal. Ha már ezek egy részével meg kell küzdened, akkor motivációt ebben is találnod 

kell a kiúthoz. Ha még nem élsz velük együtt, akkor pedig az kell lelkesítsen, hogy el is kerüljenek. Erre akkor 

van esélyed, ha életmódodat az egészségesebb irányba mozdítod el. Változnod és változtatnod kell ahhoz, 

hogy egészségedet hosszú időn át tartósan biztosan tudhasd. 
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Étrend útvonal 1. szakasza 
 

A programban egy erős bélflóra-erősítő rendszerrel indulunk el, mert az emésztőrendszer a második agyunk. 

Olyan üzeneteket küld az emésztési folyamat során lezajló események sorozata az agynak, amelyek 

befolyásolják az érzelmi állapotunkat, hangulatunkat, teljesítőképességünket. Ha bármi nincs rendben az 

emésztőrendszerben, megjelennek a külső tünetek: bőrproblémák (száraz bőr, kiütések, ekcéma, 

bőrgyulladások, hajhullás, vízhiányos bőr, hámlás, korpásodás, zsírosodó haj, karikás szemek, stb.). Akár 

találkozol ezekkel, akár nem, a fogyás egyik kulcsa az egészséges mikrobiom, amelyről a program bélflóra-

regeneráló e-bookjában mindent részletesen elmesélek. Kifejezetten fontosnak tartom minden fogyási terv első 

szakaszában bevetni ezt a fegyvertárat! Ennek ételeit az „A” portfólió tartalmazza az étrend e-bookban. 

 

A kalória indulásodat már pontosan ismered. Ehhez érkeznek segítségül az ételportfólióban található ételek. 

Kétféle ételtípust fogsz látni:  

1. egyik csoportjuk hormonálisan is és emésztőrendszer szempontjából támogatja a bélflórát – „A” 

2. másik csoportjuk egy teljes értékű, hagyományos, normál étkezés ételei – „B” 

 

Attól függően tudom meghatározni számodra annak a szakasznak a hosszát, amely a hormonális 

állapotodat és bélflórádat támogató ételek kezdeti fogyasztását kiteszi, hogy a fent felsorolt egészségügyi 

problémák közül melyikkel élsz együtt jelen pillanatban. Ebben is csoportosítással fogok szemléltetni: 

 

1. A felsorolt problémák meglétének hiányában (azaz, ha nincs tudomásod ilyen problémákról) érdemes 

minimum 4 – 12 hét idejére alkalmazni a bélflórát támogató „A” ételeket. A mentorprogram első szakasza 3 

hónap, azaz 12+1 hét. Személyes javaslatom, hogy a kezdeti lelkesedést megragadva érj el igazán motiváló 

eredményeket, ezt nagyban elősegíti az, ha az első 3 hónapban tényleg kitartasz ezen az étel struktúrán. Ez 

azt fogja jelenteni, hogy a program e-bookban bemutatott bélflóra-támogató rendszerben kizárandó 

ételcsoportokat kerülni kell ezen időszak alatt: ezek a tej, a glutén, a szója és a nem okos élelmiszerek 

(finomított szénhidrátok, ízfokozók, feleslegesen hozzáadott cukrok, adalékanyagok).  

2. Magas vérnyomás, magas koleszterinszint, magas triglicerid szint, magasabb gyulladásos állapotokat jelző 

vérkép értékek, ízületi bántalmak esetén, ha a többi felsorolt problémáról nincs tudomásod, érdemes 

minimum 4 - 12 hét idejére alkalmazni a bélflórát támogató „A” ételeket. A mentorprogram első szakasza 3 

hónap, azaz 12+1 hét. Személyes javaslatom, hogy a kezdeti lelkesedést megragadva érj el igazán motiváló 

eredményeket, ezt nagyban elősegíti az, ha az első 3 hónapban tényleg kitartasz ezen az étel struktúrán. Ez 

azt fogja jelenteni, hogy a program e-bookban bemutatott bélflóra-támogató rendszerben kizárandó 

ételcsoportokat kerülni kell ezen időszak alatt: ezek a tej, a glutén, a szója és a nem okos élelmiszerek 

(finomított szénhidrátok, ízfokozók, feleslegesen hozzáadott cukrok, adalékanyagok).  

3. Inzulinrezisztencia, pre-diabétesz, 2-es típusú diabétesz, PCOS esetén ez az időszak hosszabb, mint 12 

hét. A program e-bookban bemutattam az inzulinrezisztencia részletes ismeretanyagát: hogyanok, vizsgálati 

pontok, protokoll szabályok, kizárandó élelmiszerek. A PCOS, a pre-diabétesz és a 2-es típusú diabétesz 
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szabályrendszere megegyezik az IR-ével. Ezen eltérések csoportja azt teszi indokolttá, hogy orvosi kontroll 

(rendszeresen ismételt laboreredmények ismeretében) mellett addig folytasd ennek az ételportfóliónak az 

alkalmazását, ameddig egészségügyi értékeid jelentősen nem javulnak. Ezután fokozatosan lehet tesztelni 

azt, hogy a tej visszaengedése okoz-e romlást az értékeidben. Amire kifejezetten kell figyelned: az a fehér 

cukor, a fehér búzaliszt, gyümölcsöt önmagában soha ne egyél, uzsonnáig bezárólag fogyassz 

gyümölcsöt. Amit még érdemes nézned, az a glutén, mert a tejfehérje gyakran társ golyvaképző 

partnere a glutén. 

4. Pajzsmirigyproblémák (alulműködés, túlműködés, Hashimoto) esetén ez az időszak is jóval tovább kell 

tartson, mint 12 hét. A program e-bookban bemutattam a pajzsmirigygondok részletes ismeretanyagát: 

hogyanok, vizsgálati pontok, protokoll szabályok, kizárandó élelmiszerek. Ezen eltérések csoportja azt teszi 

indokolttá, hogy orvosi kontroll (rendszeresen ismételt laboreredmények ismeretében) mellett addig folytasd 

ennek az ételportfóliónak az alkalmazását, ameddig egészségügyi értékeid jelentősen nem javulnak. Ezután 

fokozatosan lehet tesztelni azt, hogy mely ételcsoportok visszaengedése esetén nem tapasztalsz-e ismételt 

fizikai tüneteket vagy romló laborértékeket. Itt külön kell figyelned a pajzsmirigyet támogató és pajzsirigyre 

negatívan ható élelmiszerek felsorolására is, amelyet részletesen megtalálsz a program e-bookban. Amit 

mindenképp kerülni kell: glutén, tehéntej (kecsketej, juhtej mehet), szója (erre vannak kivételek), koffein 

(kávé, energiaital, kóla, fekete tea), sertéshús, kukorica, nyers keresztesvirágúak (nyers fehér és lila 

káposzta, ide tartozik a savanyúkáposzta is, nyers karfiol / brokkoli, nyers kelkáposzta, nyers 

kelbimbó), aszpartam, feleslegesen hozzáadott cukor, feleslegesen hozzáadott ízfokozó. Néhol 

említem a tojást is, de ez a legutolsó a sorban. Az étrendben mutatok tojás helyettesítést süteményekben és 

egyéb ételekben, ezeket ki tudod próbálni, de a tojást nem kell nélkülöznöd teljesen PM esetén. 

5. Az emésztőrendszeri problémák, az összetett hormonális gondok, azaz együttesen fennálló eltérések a) 

kombináltan inzulinrezisztencia (és/vagy PCOS) és pajzsmirigyprobléma, b) kombináltan inzulinrezisztencia 

és emésztőrendszeri gondok, c) kombináltan inzulinrezisztencia és pajzsmirigyprobléma és 

emésztőrendszeri gondok, d) endometriózis, e) hajhullás, bőrproblémák (ekcéma, gyulladások a bőrön 

bárhol), f) menstruációs eltérések azt teszik indokolttá, hogy orvosi kontroll (rendszeresen ismételt 

laboreredmények ismeretében) mellett addig folytasd ennek az ételportfóliónak az alkalmazását, ameddig 

egészségügyi értékeid jelentősen nem javulnak. Ezután fokozatosan lehet tesztelni azt, hogy mely 

ételcsoportok visszaengedése esetén nem tapasztalsz ismételt fizikai tüneteket. A visszavezetésről külön 

fogok írni. Ezeket kerüld: glutén, tej, szója (itt vannak kivételek), hozzáadott fehér cukor, búzaliszt, 

adalékanyagok, ízfokozók. 

6. Orvos által kimutatott tejfehérje allergia esetén csak olyan étrendet tudsz követni, amelyben nem található 

kazein, azaz tejfehérje. Indokolt a glutént is tesztelni, mert a kazein és a glutén keresztreakcióba lépő 

golyvaképzők és gyakori, hogy a tejfehérje intolerancia esetén a glutént sem tolerálja jól a bélrendszer még 

akkor sem, ha kimutatva nincs gluténre vonatkozó érzékenység. A bélrendszer nem csak orvosilag 

bizonyított intolerancia meglétében adhat diszkomfort érzetet bizonyos ételek fogyasztása esetén. 

7. Orvos által kimutatott gluténintolerancia esetén csak olyan étrendet tudsz követni, amelyben nem található 

glutén. Indokolt a tejfehérjét is tesztelni, mert a kazein és a glutén keresztreakcióba lépő golyvaképzők és 

gyakori, hogy a gluténintolerancia esetén a tejfehérjét sem tolerálja jól a bélrendszer még akkor sem, ha 
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kimutatva nincs kazeinre vonatkozó érzékenység. A bélrendszer nem csak orvosilag bizonyított intolerancia 

meglétében adhat diszkomfort érzetet bizonyos ételek fogyasztása esetén. 

8. Orvosilag kimutatott laktóz intolerancia esetén csak laktózmentes vagy növényi eredetű tejhelyettesítő 

termékeket használhatsz. Azt mindenképp fontos tisztázni, hogy a laktóz vagy a kazein okoz-e problémát, 

mert a laktózmentes tejtermék nem segít, ha valójában nem a tejcukorra, hanem a tejfehérjére vagy 

intoleráns. Laktóz = tejcukor, kazein = tejfehérje. A kettő nem ugyanaz és gyakran keveredik a két szó 

valódi jelentése. 

 

 

Étrend útvonal 2. szakasza 
 

Amennyiben nincs semmilyen hormonális és emésztőrendszeri problémád! Azaz nincs IR, PM, PCOS, 

endometriózis, menstruációs ciklus kimaradás / eltérés nem menopauzás okoknál fogva, nincs orvosilag 

diagnosztizált tejfehérje és/vagy gluténintoleranciád. 

 

A bélflóra-támogató szakasz után abba a kategóriába esel, ahol 12 hét elteltével át lehet térni a „normál”, vegyes 

táplálkozásra (azaz nincs hormonális problémád – IR, pre-diabétesz, 2-es típusú diabétesz, PCOS, 

pajzsmirigygond, endometriózis, menstruációs gond), a teljes fogyásodat lekövető időszakban a következő 

étkezési formát javaslom: 

 

1. Tehát első 12 hét: bélflóra-támogató ételportfólió, ezeket az „A” ételportfólió tartalmazza. Ebben az 

ételekre együttesen igaz: tejmentes, gluténmentes, adott esetben tojásmentes (ez nem igaz minden ételre), 

van vegetáriánus fogás, van vegán fogás is. Ha teljesen egészséges vagy, dönthetsz úgy, hogy ezt csak 4 

hétig tartod, de már olvashattad tőlem, hogy jóval hatékonyabb lesz az utad, ha az első 3 hónapot erre 

szánod. Nem kell megijedned. Ha meglátod az ételportfóliót, nem azt fogod látni, hogy az ételeket nehéz 

elkészíteni és nem fognak ízleni. Egyikről, másikról azt sem lehet megállapítani, hogy nem „hagyományos” 

módon készültek. 

2. Következő időszak kalóriacsökkentést nyomon követő formában: „B” ételportfólió és „A” ételportfólió 

váltott használata. A „B” ételportfólióban megtalálható a tej, a glutén, a tojás, a cukor, mert ez 

kiegyensúlyozott menübe tartozó, teljes értékű ételeket tartalmaz. Alapanyagai teljes mértékben igazodnak 

az általam kialakított és javasolt okos étkezési formához, azaz nincs feleslegesen hozzáadott cukor, 

felesleges tartósítószer, felesleges adalékanyag, reform konyhai recepteket javában találsz majd, úgy, mint 

a legáltalánosabb, menza ételeket is. Ez egy életen át tartható, gyerekbarát, családbarát, egészséges 

táplálkozást elősegítő recepttár. Itt is találsz vegetáriánus fogásokat is, ám ebben hús, tej, tojás, (tehát 

semmiképp nem vegán) és glutén is van. Mindenképpen javaslom, hogy minden héten iktass be az „A” 

portfólióból legalább 1-2 napot, amikor nem fogyasztasz sem tejet, sem glutént, mert ezzel elősegíted és 

támogatod a bélflórád folytonos egyensúlyi állapotát. Azt is megteheted, hogy folytatod az „A” portfólióban 

hangsúlyos táplálkozást, de be-beiktatsz a „B” portfólió normál ételeiből. Gyakori visszajelzés a 
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mentorprogramosok részéről ugyanis az, hogy a tartósan alkalmazott tej és glutén mellőzés sokat segített 

mind a fogyásban, mind a közérzetben, mind a fizikai tünetek enyhülésében és könnyebbnek, erősebbnek, 

energiában gazdagabbnak érezték magukat (megjegyzem, én is). Ezért javaslom azt, hogy semmiképp ne 

menj el abba az irányba, hogy csak a „B” ételek közül választasz hosszú távon a második szakasztól. Mindig 

csempéssz a menükbe az „A” kategóriából. A két ételcsoport keverhető is. Aki már ehet a „B” csoportból, az 

dönthet úgy, hogy reggelit „A-ból”, ebédet „B”-ből választ és a többi étkezésre is vegyesen válogat. Sőt, egy 

életen át ez lenne az ideális, vagyis az, hogy ne tartalmazzon minden étkezés glutént vagy tejet, hanem 

legyenek olykor olyan étkezések szánt szándékkal beépítve, ahol direkt módon nincs glutén és tej az ételbe 

főzve. Mondok egy példát. Reggelire megeszel egy rozskenyeret vajjal, sajttal, zöldségekkel (ebben volt 

tejtermék és glutén is). Ebédre választasz egy húsos, köretes ételt mártással, pld. csirkés - zöldséges 

rizstészta kókusztejes mártással (ebben nincs se glutén, se tej). Uzsonnára készítesz egy zöldséges-

gyümölcsös smoothiet görög joghurttal (ebben van tej), vacsorára összedobsz egy tonhal salátát olívás 

öntettel, főtt tojással, pirítóssal (ebben van glutén). Láthatod, hogy az élelmiszereink jelentős része 

önmagában nem tartalmaz sem glutént, sem tejet, tehát különösebb megerőltetés nélkül is lehet úgy 

golyvaképző élelmiszerektől mentesen étkezni, hogy jelentősen manipulált élelmiszerek vásárlása történne. 

Az étrend e-bookban tej és tojás helyettesítésre is adok ötleteket, ezért megtanulhatsz drága magtejek 

vásárlása nélkül is növényi alapú tejtermékeket készíteni, amelyekhez nem kell növényi tej készítő gép. 

3. Legyen része étrendednek folyamatosan a terápiás húsleves. Ezt kortyolgathatod napközben vagy 

beleteheted levesekbe, mártásokba, zöldség készítéshez, fasírtokhoz, főzelékekbe. A leves receptet 

megtalálod az étrendben is. Érdemes lefőzni egy-egy nagy lábassal hétvégente, 1-2 hetente és 2dl-es 

tégelyekbe fagyaszthatod sózás nélkül. Amikor készítesz belőle valamit (pld. egy mártás alapja lesz) vagy 

kortyolgatni szeretnéd, egyszerűen csak kiveszed a mélyhűtőből, kiolvasztod és sózás után fogyasztható is. 

Mikrobiom támogató szerepe nagyon fontos. A mikrobiomról bővebben olvashatsz a program e-bookban. 

4. Bármikor, amikor azt érzed, hogy közérzetedben, emésztőrendszered állapotában – akár stressz, akár bármi 

más miatt – ismét rossz tüneteket produkál a tested, visszatérhetsz a CSAK „A” portfóliós ételek mindennapi 

fogyasztásához vagy emelheted a heti arány, pld. 3-5 napon át innen választasz és 2-3 napig pedig bővíted 

a repertoárt. Ha nagy mértékben érzékelsz romlást az emésztésedben, bármeddig visszaillesztheted 

tartósan az „A” portfóliós ételeket. Soha nem lesz attól semmilyen tápanyaghiányod, ha a tejet és a glutént 

kiiktatod egy időre, mert az ételek ásványianyag, nyomelem, vitamin és tápanyag tartalma megfelelő az „A” 

portfólióban is. 

 

Amennyiben van hormonális problémád: inzulinrezisztencia, PCOS, pre-diabétesz, 2-es típusú diabétesz, 

pajzsmirigygondok, menstruációs problémák, endometriózis vagy ezek kombinációja 

 

A bélflóra-támogató szakasz után nem esel abba a kategóriába, ahol 12 hét után át lehet térni a „normál”, vegyes 

táplálkozásra (azaz van hormonális problémád – IR, pre-diabétesz, 2-es típusú diabétesz, PCOS, 

pajzsmirigygond, endometriózis, menstruációs gond), a teljes fogyásodat lekövető időszakban a következő 

étkezési formát javaslom: Tartsd fent egészen addig az „A” ételcsoportból való ételválasztást, ameddig 

laboron igazolható módon / vércukormérő készülékeden / közérzeteden / súlycsökkenéseden / has körtéforgat 

csökkenéseden nem látod (látjuk) azt, hogy már enyhíthetnünk tesztjelleggel a protokoll szabályokon. 
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Összefoglalva, hogy teljesen átlásd: 

Egészségügyi probléma Mit vonj ki? / Meddig vond ki? 

• Inzulinrezisztencia 

• PCOS 

• Pre-diabétesz 

• 2-es típusú diabétesz 

• tehéntej 

• hozzáadott fehércukor 

• búzaliszt 

• addig, míg jelentősen nem javulsz 

• Pajzsmirigy-alulműködés 

• Pajzsmirigy-túlműködés 

• Hashimoto 

• glutén 

• tehéntej 

• hozzáadott fehércukor 

• búzaliszt 

• szója (kivételek vannak, erre figyelj) 

• kukorica 

• sertéshús 

• koffein 

• aszpartam 

• nyers keresztesvirágúak 

• addig, míg jelentősen nem javulsz 

Összetett hormonális problémák együttesen 

• Inzulinrezisztencia 

• PCOS 

• Pre-diabétesz 

• 2-es típusú diabétesz 

• Pajzsmirigy-alulműködés 

• Pajzsmirigy-túlműködés 

• Hashimoto 

 

• glutén 

• tehéntej 

• hozzáadott fehércukor 

• búzaliszt 

• szója (kivételek vannak, erre figyelj) 

• kukorica 

• sertéshús 

• koffein 

• aszpartam 

• nyers keresztesvirágúak 

• addig, míg jelentősen nem javulsz 

• Emésztőrendszeri problémák 

• Menstruációs gondok 

 

• glutén 

• tehéntej 

• hozzáadott fehércukor 

• búzaliszt 

• szója (kivételek vannak, erre figyelj) 

• addig, míg jelentősen nem javulsz 

• Ha nincsenek hormonális gondjaid • glutén és tej legalább 12 hétig 

• de egészen addig, amíg jól esik neked 

• fehér cukor, búzaliszt teljes fogyásod alatt 
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Visszavezetések 
 

Amennyiben hormonális problémákkal indulsz el az úton és már jelentősen javultak az eredményeid laboron, 

közérzetben, fogyásban, bárhogyan, akkor el lehet kezdeni fokozatosan visszaengedni a kivonásra kerülő 

ételeket. Azért fontos a fokozatosság, hogy meg tudd állapítani, okoz-e bármely élelmiszer egészségügyi romlást, 

netán a közérzetedben észlelsz-e gondokat. 

Pajzsmirigy esetén: 

1. Glutén – 4 héten keresztül hétről hétre növeld az adagokat, addig a tej még ne kerüljön be az étrendedbe. 

Ez idő alatt figyeld a testedet: éhségérzet, fáradékonyság, bőr állapota (pattanás, gyulladás, szárazság, 

ekcéma), hajad (hajhullás), hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, gázosodás, stb. Mindent 

dokumentálj evés után. 

2. Tej – Az 5. héten lehet elkezdeni visszavezetni 4 héten keresztül úgy, hogy hétről hétre növeld az 

adagokat. Ez idő alatt figyeld a testedet: vércukor, éhségérzet, fáradékonyság, bőr állapota (pattanás, 

gyulladás, szárazság, ekcéma), hajad (hajhullás), hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, 

gázosodás, stb. Mindent dokumentálj evés után. 

3. Ha minden rendben volt, maradhat mindkettő, de tartósan építsd be az „A” ételportfólió használatát heti 

szinten. Minimum 1-2 napban ne fogyassz se tejet, se glutént tartalmazó ételt. 

4. Alkalmazd a terápiás húsleves fogyasztását legalább havonta 3-4 alkalommal, de ha szereted, ennél 

sűrűbb is lehet, pld. alaplé használattal vagy hétvégi főételként. 

5. 3-6 havonta csináltass TSH vizsgálatot, Hashimoto esetén 6 havonta AntiTPO-t is. 

6. Évente csináltass egy 3 pontos cukor és inzulin terheléses vizsgálatot (ha nem vagy diabéteszes is, mert 

ez esetben tilos a terheléses vizsgálat). 

7. Évente egyszer egy nagylaborban is nézd meg a teljes vérképedet, hogy összességében lásd az egész 

szervezetedet. 

 

Inzulinrezisztencia, PCOS, pre-diabétesz, 2-es típusú diabétesz esetén: 

1. Tej – 4 héten keresztül hétről hétre növeld az adagokat, addig a glutén még ne kerüljön be az étrendedbe. 

Ez idő alatt figyeld a testedet: vércukor, éhségérzet, fáradékonyság, bőr állapota (pattanás, gyulladás, 

szárazság, ekcéma), hajad (hajhullás), hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, gázosodás, stb. 

Mindent dokumentálj evés után. 

2. Glutén esetén az 5.héttől lehet hozzákezdeni a visszaépítésnek, szintén hétről hétre történő növeléssel. 

Ez idő alatt figyeld a testedet: éhségérzet, fáradékonyság, bőr állapota (pattanás, gyulladás, szárazság, 

ekcéma), hajad (hajhullás), hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, gázosodás, stb. Mindent 

dokumentálj evés után. 

3. Ha minden rendben volt, maradhat mindkettő, de tartósan építsd be az „A” ételportfólió használatát heti 

szinten. Minimum 1-2 napban ne fogyassz se tejet, se glutént tartalmazó ételt. 

4. Alkalmazd a terápiás húsleves fogyasztását legalább havonta 3-4 alkalommal, de ha szereted, ennél 

sűrűbb is lehet, pld. alaplé használattal vagy hétvégi főételként. 
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5. 3-6 havonta csináltass éhhomi inzulin és éhhomi glükóz tesztet – ez tehát nem terheléses vizsgálat, de 

ebből HOMA indexet tudunk számolni, ami jó viszonyítási alap lesz a kezdetekhez képest! Ennél a 

vizsgálatnál nem kell meginni a 75mg cukrot, csak sima éhgyomros vérképnél kérni kell külön a cukor 

értéken kívül éhhomi (0.perces) inzulin értékre is a vizsgálatot – ez magánlaborokban lehetséges, de 

nem drága. 

6. Évente csináltass egy terheléses vizsgálatot (ha nem vagy diabéteszes is), illetve TSH, antiTPO szinteket 

sem árt látni, hogy a pajzsmirigyedet is folyton monitorozd. Ahogy egy éves nagylabort is jó látni 12 

havonta. 

 

Ezt tényleg ennyire komolyan kell venned? 
Általános kérdés: Ezt mennyire kell precízen betartani? Lehet-e csalni, egyszer-egyszer olyat is enni, ami 

a javaslatban nem szerepel? Mennyire szabad eltérni? 

 

Ahhoz, hogy  a  hormonális  rendszert  helyre  tudd  állítani,  bizonyos  dolgokról  le  kell mondani a gyulladások 

megszüntetéséig. Mondanám, hogy zéró tolerancia, de ehhez vasakarat kell. Az első 12 hétben igenis tarts zéró 

toleranciát, hiszen a TE érdeked, hogy motivációd fennmaradjon, következetes maradj és nekem is azt tudd 

mondani: „Dia, az instrukciókat betartom és a támogatásodat kérem a változásomhoz, ezért pedig minden 

tőlem telhetőt megteszek.„ 

Később: Tarts 80-20%-os szabályrendszert  a teljes fogyásod alatt. Ha nagyon megkívánsz egy szelet sajtot, egy 

pici tejfölt, egy-egy üzleti megbeszélésen iszol egy kávét, nem fog összedőlni a világ hormonális problémák 

esetén sem. De ha ezt napi szinten teszed, korlátok nélkül, akkor bizony azt kell mondanom: nem  azt  csinálod,  

amit  a  programban  leírok.  Igen,  próbáld  meg  betartani  annyira, amennyire lehet. A TE érdeked. Nem az 

enyém, nem másé. A TE egészséged, fogyásod, eredményed múlik rajta és NEKED kell eléggé akarnod. 

 

Ebben a személyes e-bookban mindent megkaptál, ami ahhoz szükséges, hogy tudd, milyen kalóriával indulsz 

és mire kell figyelned. Ehhez tartozik a program e-book, a munkafüzet és az ételportfólió,. Újra kérem, ne ijedj 

meg a terjedelemtől! Ezt egy életre kaptad. 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 

esély és lehetőség a kezedben van ahhoz, hogy azt tudd mondani: idén lefogyok! Ehhez pedig minden tudásomat, 

segítségemet neked adom! Ha elakadsz, kérj tőlem segítséget! Soha ne add fel, soha ne tűnj el! Tartozol 

valahová, ez a Te közösséged, a Te forradalmad!       

 

A kalória sávjaid eléréséhez és a hormonális problémáid gluténmentes, illetve tejmentes étkezési szabályaihoz 

nem kell önmagad tervezz és számolj. Az ételportfólió minden étele makrózott, grammra pontos adagokat 

tartalmaz és az „A” portfólió teljes mértékben igazodik a golyvaképző tej- és gluténmentességéhez. Csak 

választanod kell az ételek közül, ennyire egyszerű a dolgod. A kalóriasávok váltása sem követel számolást, ennek 

módszertana az étrendben részletesen bemutatásra kerül! 
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Ha úgy érzed, másoknak is hasznos információval 
szolgálhatok, kérlek, ajánld programjaimat, támogasd 
küldetésemet és bátran küldj meghívót sorstársaidnak 
a Duciforradalom közösségi csoportba!  

                           Köszönöm! 

 

Köszönöm, hogy engem választottál! 

 
Örömömre szolgál, hogy a Duciforradalmat 

választottad fogyási terveidhez. 

Bízom benne, hogy hasznos információkat szereztél 

a neked megfelelő útvonal kiválasztásához. 

Kívánom, hogy egészségedet maradéktalanul meg 

tudd őrizni, ezzel együtt pedig hosszútávú egyensúlyt 

tudj kialakítani. 

Ne feledd, hogy életed bármely pontján dönthetsz 

úgy, hogy mindent megváltoztatsz! 

                                      Ölelés: Dia 


