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A 90 napos haditerv program és e-book sorozat

szerzője és tulajdonosa Kovács Klaudia (a
továbbiakban: Tulajdonos). A könyv és

mellékleteinek olvasásával elfogadod az alábbi
feltételeket és nyilatkozatokat. A könyvben
található valamennyi szövegrész, tartalom,

anyag, segédlet, excel tábla a Tulajdonos
kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok
szerzői jogvédelem alatt állnak. A Tulajdonos

fenntart minden, a program bármely részeinek
bármilyen módszerrel, technikával történő

másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot,
figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi

rendelkezésekre. A Tulajdonos előzetes írásos
hozzájárulása nélkül tilos a program egészének

vagy részeinek szöveg, grafika, fotó,
adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, fizikai,
online segédlet stb.) feldolgozása és értékesítése,

terjesztése, sokszorosítása, kereskedelmi
forgalomba hozatala, más internetes fórumokon,
csoportokban, weboldalakon való nyilvánosságra

hozatala. A könyv teljes egészében szerzői
jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt

kivágni, a megcsonkított részt pedig
nyilvánossághoz bármely módon újra

közvetíteni TILOS. TILOS továbbá a Tulajdonos
előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalmát

vagy a tartalom bármely részét technikai
művelet segítségével nyilvánossághoz újra

közvetíteni.
 
 

Szerzői jogok

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári
jogi következményeket von maga után. A

Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását
és kárának megtérítését, amelyet az Általános

Szerződési Feltételek taglalnak. A
Duciforradalom, Duci dívány és a Duci Elit

életmódprogram, illetve mindennemű a szerző
által megosztott elektronikus könyv szerzői jogi

védelmet élvez, felhasználása kizárólag a
Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos

hozzájárulásával lehetséges. A Tulajdonos a
könyv és mellékleteinek használata során

tudomására jutott személyes adatot a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezései szerint kezel. 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 Tulajdonos a könyv használatából eredő
károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Minden egyéb kérdésben az Általános
Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az

irányadók.

Köszönöm,
hogy munkámat tiszteletben tartod.

Legyen legalább annyi örömed az olvasásban,
mint amennyi nekem volt az elkészítésében.
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1. hét – Összefoglalás 
Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 

 
 

Sorra vettük a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek voltak ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

Mit kellett a leckék alapján megvizsgálnod, feladatként kitűznöd és 

magadban rendezni? 

❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal) 

Az elhízás mutatószámai alapján tisztában vagy azzal, hogy elhízásod milyen 

mértékű. Milyen a jelenlegű testsúlyod, mi lenne az ideális testsúlyod, mennyit kell 

ehhez fogynod. 

Elhízásod milyen stádiumban van a rendelkezésre álló mérő módszerek alapján. 

Visszatekintettél eddigi fogyókúráidra és megvizsgáltad, ott milyen módszereket 

alkalmaztál, azok miért nem váltak be. Megfogalmaztad, mit tartasz visszatérő 

problémának a túlsúlyod esetén. 

Őszintén végig gondoltad, eddig hányszor próbálkoztál már és ezekben mennyire 

voltál kitartó, mi volt a legjobb eredmény, amit eddig elértél. 
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❷egészségügyi állapotod 

Tisztában vagy már azzal, milyen a jelenlegi vérnyomás eredményed és az 

rizikófaktor-e az életedben. 

Visszagondoltál és konstatáltad, mikor voltál utoljára teljes kivizsgáláson és ezek a 

vérkép elemzések milyen eredményekkel szolgáltak. 

Elolvasd a hormonális problémákkal kapcsolatos fejezetrészeket és mérlegeltek, 

hogy igaz-e rád bármilyen olyan tünet, ami felveti benned a kérdést, hogy érdemes-

e ebben az irányban indított kivizsgálásokat kezdeményezned. 

Megtanultad azt a fontos kijelentést, hogy nem mindegy fogyás és egészség 

szempontjából, hogy nincs egészségügyi problémád vagy csak nem tudsz róla, hogy 

lenne bármilyen eltérés nálad. Ennek tisztázása csak egy teljes körű vizsgálattal 

deríthető ki. Ehhez elolvastad, milyen laborvizsgálatok tudnak segítségedre lenni. 

Megvizsgáltad, igaz-e rád a felsorolt tünetek közül bármi az inzulinrezisztencia 

témakörében. 

Megvizsgáltad, igaz-e rád a felsorolt tünetek közül bármi a pajzsmirigy eltérések 

témakörében. 

 

❸környezeted támogatása 

Vázoltuk, s különbséget is tettünk az ismerősök, barátok, közvetlen családtagok 

témakörben. 

Megvizsgáltad, hogy ez a közvetlen környezet milyen hatással van a fogyási 

szándékaidra. 

Végig gondoltad, milyen támogató közeg vesz körül. 

Megfogalmaztad, van-e olyan közvetlen környezetedben élő személy, akivel 

tisztáznod kell az érzéseidet, mert támogatását nem érzed vagy úgy gondolod, 

hátráltat téged (akár akaratán kívül). 

Olvashattál arról, hogyan lehetsz asszertívabb, amikor közted és közvetlen 

környezeted között win-win pozícióban kerülhetsz. 

Áttanulmányoztad, hogyan lehet egyértelmű, érthető kommunikációt folytatni a 

környezeteddel annak érdekében, hogy támogatást kaphass tőlük. 
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❹berögzült rossz szokásaid 

Tisztáztad a szokások fogalmát és annak a folyamatát, ahogyan ez az agyunkban 

véghez megy. 

Megvizsgáltad azt, hogy a szokáshurok életedben milyen szerepet tölt be. 

Megkülönböztettünk alapvető szokásokat, támogató szokásokat és apró léptek 

szokásokat és ezek lényegi különbségeit. 

Végig gondoltad, hogy nálad milyen rosszabb szokások uralkodnak a nap folyamán. 

Megvizsgáltad jelenlegi étkezési szokásaidat és azt, hogy ezeknek mennyire van köze 

a túlsúlyodhoz. 

Jellemezted saját szokásrendszeredet és megállapítottad jelenlegi tudásod alapján, 

vajon mely szokásokat kellene kiiktatnod és bevezetned a sikeres életmódváltás 

érdekében. 

 

❺életviteled 

Felmérted, jelenleg milyen életformát élsz, mennyire vagy stresszes. 

Felsoroltad legfőbb erényeidet, félelmeidet! 

Megfogalmaztad, mit vársz el az egész 90 napos haditervtől! 

Visszaemlékeztél, melyek voltak életed legmeghatározóbb élményei. Ezek kapcsán 

megvizsgáltad, hogy hol tartasz, úgy élted-e meg ezeket, ahogyan eredetileg 

elképzelted és mi hiányzik, amire nagyon vágynál. 

Felsoroltad képességeidet és azt, ahogyan mások vélekednek rólad. 

Definiáltad életed küldetését, a víziódat. 

 

❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod 

Megvizsgáltad, most hogyan táplálkozol és ezek mennyire vannak hatással az 

elhízásodra. 

Megnézted, milyen étkezési rutinokkal élsz együtt. Reggelizel-e, hányszor eszel egy 

nap és milyen az étvágyad. 

Kifejtetted, milyen az ételhez fűződő viszonyod, van-e rendkívüli éhségérzeted vagy 

nassolási szokásod, amely miatt elhíztál. 

Definiáltad, mit jelent számodra az evés élménye. 
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❼céljaid 

Megvizsgáltad, milyen típusú ember vagy: tervezős és ábrándozós vagy pedig 

tervezés nélküli célmegvalósító. 

Felsoroltad erősségeidet, gyengeségeidet, lehetőségeidet, veszélyforrásaidat. 

Felállítottad céljaidat, álmaidat. 

Megvizsgáltad, célkitűzéseid milyen sikerrátával működnek és ha kevésbé sikeresek, 

milyen okrendszert tudsz felállítani mögéjük. 

 

 

Jegyeztek 1. hét, 1-7. lecke 

Mi az, ami számodra fontos volt az első 7 leckében? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Olvastál bármit, ami újdonság volt számodra?  

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mik a kulcsszavak ebben a 7 leckében, ami számodra legfontosabbak? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Készen vagy a hetedik leckével?    


