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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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90 napos tervezés – Az akcióterv 

 

Az eddigi fejezetekben a fogyás elméleti hátterét vizsgáltuk meg. Áttekintettük az 

elhízás alapvető tudnivalóit, a tudományos hátteret. Megmutattam a módszertant, 

amely egészséges, lassú, kiegyensúlyozott fogyást segít elő. Szembe néztél a Téged 

érintő kérdésekkel, a jelenlegi állapotoddal, felmérted a szükségesnek ítélt 

változtatásra vonatkozó lehetőségeidet. Nincs más hátra, mint a gyakorlatba is 

átültetni ezt egy mentálisan fókuszált haditervben. 

Sokszor éreztem azt korábbi fogyási terveim alatt, hogy egyszerűen képtelen vagyok 

megbirkózni ezzel a nehézséggel, mert minden kísérletem kudarcban végződik. Nagy 

lelkesedéssel neki látok, aztán mindig keresztbe húzza számításaimat az ételek iránti 

sóvárgás, a stressz, az időhiány és a motiváció dinamikus csökkenése. Persze, sokszor 

szembesültem azzal, hogy újabb sikertelen próbálkozás után lesütött szemmel kellett 

válaszolnom arra a kérdésemre: biztosan mindent megtettem-e a sikerért vagy csak 

most is feladtam, mint mindig. 

Alapvetően minden ember képes a fejlődésre. A fogyási törekvés folyamatában 

elkerülhetetlenül bekövetkez(het)nek megtorpanások, visszaesések, amelyet meg kell 

tanulni természetes módon kezelni és kitartóan kell folytatni a testsúlycsökkentésre 

való törekvést. 

Kulcsfontosságú egy (bizonyos esetekben extrém) túlsúly esetén, hogy különféle 

alapelveket sorakoztassunk fel a program végkimenetélig a közvetlen 

környezetünkben. Azt már tisztáztuk, hogy a közvetlen környezet állhat a velünk egy 

háztartásban élő személyekből, a távolabbi rokonokból, a barátokból, a kollégákból, az 

ismerősökből. Ide sorolható ezen kívül a szakmai támogatók köre is: edzők, orvosok 

táplálkozási tanácsadók, pszichológusok, coachok, akikkel a legtöbb fogyni vágyó 

hellyel-közzel találkozik is a programja során (nem egyedi eset, hogy akár 

mindegyikkel van vagy volt kapcsolata a súlykérdéssel töltött korszakokban). Nagyon 

szerencsés az a fogyni vágyó, aki minden felsorolt környezeti tényezőt vizsgálva pozitív 

közegben élhet. Nagyon ritka. Sőt, talán kijelenthetjük, hogy nem is igazán fordul elő 

ilyen. Mindig akad valaki körülöttünk, aki így-vagy úgy hátráltat, vagy legalábbis nem 

számunkra tetsző (jól eső) módon fejezi ki véleményét, kinevet, elbizonytalanít. 
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Miközben minden ember, aki testsúlyát szeretné rendezni, pont arra vágyik, hogy 

megértő fülekre leljen és támogatást élvezzen a törekvéseihez.  

Ideális esetben ezek az alapelvek kellene érvényesüljenek egy fogyási terv esetén: 

Barátságos környezet kialakítása: olyan közegben kellene találkozunk az 

orvosunkkal, edzőnkkel, szakmai támogatónkkal, amely nem hozza kellemetlen 

helyzetben a túlsúly problémával jelentkező embert. Sajnos, sok esetben számolnak be 

arról a csoportban tagok, hogy az orvosuk bántó módon reagált a túlsúllyal kapcsolatos 

nézetekre, lekezelő volt, nyers modorral reagált és szégyenérzetet váltott ki.  

Példa: Maga túl sokat eszik, egyen kevesebbet és fogyjon le! 

Megfelelő szóhasználat, szövegkörnyezet, pozitív kommunikáció: egy duci 

ember nem szívesen hall másoktól a súlyára vonatkozó negatív jelzőket, pedig sajnos 

gyakran érkezik ehhez hasonló vagy akár ennél rosszabb megfogalmazás még családon 

belül is.  

Példa: Olyan kövér vagy, hogy már rád se lehet ismerni! 

Aktív figyelem, empátia, előítéletmentesség: minden túlsúlyosnak vágya, hogy 

őszintén megfogalmazhassa elhízásával kapcsolatos problémáit, az evéssel összefüggő 

nehézségeit és olyan nyitott, hallgatóságra leljenek más emberek személyében, amely 

nem vált ki szégyenérzetet, lelki problémákat. Túlsúlya miatt nem skatulyázzák be, 

nem bántják a fogyási képtelenség okán.  

Példa: Úgy sem bírod ki 2 hétnél tovább, most betartod, aztán megint zabálni fogsz. 

Elsődlegesen arra kell törekedni, hogy ez a 3 alapelv domináljon a környezetünkben és 

ne az ellentétje. Ennek eszköze a már korábbi leckékben kifejtett környezetünkkel 

szemben felállított őszinte kommunikációs csatorna létrehozása. 

Biztatlak, hogy állj ki magadért, mert ez a hozzá állás a Te érdeked. Mit 

tehetsz a különféle környezeti becsapódások ellen? 

Szakértő (orvos, tanácsadó, pszichológus, coach): Amennyiben érzékelsz 

bármilyen irányú előítéletet, jogod van elmondani a véleményedet. Egy orvos, egy 

szakértő nem vonhat felelősségre a múltbéli hibáidért, nem okolhat Téged semmiért és 

nincs joga megszégyeníteni, kellemetlen helyzetbe hozni. Ha szemedbe mondja egy 

orvos, hogy zabálsz és ezért nem fogysz le, igenis adj hangot annak, hogy tisztában vagy 



 

 
251 

a kövérség kialakulásának okaival. Az egy dolog, hogy a túlsúlyod gyarapítása túlevés 

miatt történt, nyomatékosítsd, hogy nem dugod homokba a fejedet, ám azt is tisztázd, 

hogy komplex hormonális kivizsgálást szeretnél, amely egyértelműen kizárhatja 

fogyási nehézségeid biokémiai hátterét. Ha egy háziorvos nem fog írni a TSH-n kívül 

más laborra beutalót (nem fog, mert nem írhat) és azt mondja neked, hogy csak le kell 

fogynod és minden helyre jön, akkor igenis jogod van hangot adni annak, hogy ez nem 

elég, kérheted endokrinológus szakorvos vagy bármilyen egyéb hormonspecialista 

orvos bevonását. Azzal biztosan nem jutsz előrébb, ha egy háziorvos vagy akár 

szakirányú orvos legyint a kéréseidre és Te kisétálsz megalázva, tudás nélkül egy 

konzultációról. Ha nem jutsz dőlőre, válts orvost és addig menj, ameddig nem találsz 

segítő támaszt ebben. Ha nem működik a kémia beteg és orvos között, terápiás javaslat 

sem fog érdemben születni. Háziorvost is válthatsz, ha úgy gondolod, nem veszi 

komolyan orvosod a túlsúllyal kapcsolatos problémáidat. 

Család, barátok, kollégák: Sajnos az emberek még családon belül is gyakran önzőek 

saját maguk irányába. Ha szükség van a segítségedre, akkor elvárják, hogy azonnal 

ugorj, de ha neked lenne komoly támaszra szükséged, akkor sosem állnak ki melletted? 

Ez nincs rendjén. Ha bárki piszkál azért, mert fogyni szeretnél és ehhez 100%-os 

önfegyelmet, önuralmat, motivációt szeretnél, akkor felül kell kerekedned a Téged 

degradáló szavakon és tetteken és nyomatékosan kell mások tudtára adnod, hogy nincs 

joguk kinevetni, hátráltatni, az útról eltéríteni. Legyen az házastárs, szülő, testvér, 

kolléga vagy barát, ne engedd, hogy saját életed háttérbe szoruljon és bagatellizálható 

kérdéskör legyen a túlsúlyod. Az elhízás miatti kockázatok okán kulcsfontosságú, hogy 

egészséged stabil és lelki világod kiegyensúlyozott legyen, ezért ki kell állnod saját 

magadért bárkivel szemben. Akinek nem tetszik, hogy megváltoztatod a szokásaidat és 

a döntéseidet a fogyásod érdekében, azok nem állnak melletted és nem a javadat 

szolgálják. Bármilyen fájdalmas, ezektől az emberektől távolabb kell magadat tartani 

vagy ha ez nem lehetséges (pld. kolléga), akkor erőteljes kommunikációt kell 

lefolytatnod saját törekvéseid akadálymentesítése érdekében. Ha nem támogat a 

férjed, ülj le vele és mutasd meg neki, milyen negatív következményeket von maga után 

az elhízásod, vond be az egészségügyi kivizsgálások menetébe és tisztázd vele a 

rizikófaktoros betegségek következményeit a család életére kivetítve. Az étkezési 

szokásaid megváltoztatása elsődleges feladatod lesz és ha ebben folyamatos ellenállást 

tapasztalsz, akkor a kommunikáció és az érvelési technika nem nyomatékos eléggé vagy 

a másik fél önző módon saját kívánalmait helyezi előtérbe a Te egészségeddel, 
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jólléteddel szemben. Ezt pedig addig tudod elviselni, míg meg nem érkezik az első sokk 

egy komolyabb betegség jelentkezésekor. Ne akkor légy majd harsányabb magadért, 

amikor már komoly hormonális egyensúlytalanságok alakulnak ki nálad a 

nagymértékű elhízás következtében (pld. prediabétesz, diabétesz), hanem még a 

prevenciós időszakban, amikor még van lehetőséged súlyosabb lemondások nélkül 

visszafordulni egy egészségesebb élet felé. 

Ha ennek mentén az alapelvek érvényesülni tudnak az életedben, akkor jó eséllyel 

tudsz olyan akciótervet kidolgozni, amely számodra komfortos. Biztos környezeti 

háttér, segítő szakmai támogatás mellett fél sikered már megvan. Már „csak” Te kellesz 

hozzá, hogy az érem másik oldala is érvényesüljön. 

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. 
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Komplex akcióterv a teljes fogyási tervre 

Tisztában vagy vele, hogy a testsúlycsökkentő akcióterv egy 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 

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. 
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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.  

Itt az idő, hogy a saját motivációs táblázatoddal szembe nézz: 
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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? 

 stb… 

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

különbözik egymástól! Nyugodtan használd a minta példákat is, ha nem tudod 

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! 



 

 
263 

• Csak olyan élelmiszert vásárolok, amelyre szükségem van a diétámhoz! 

• 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 

 

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

munkahelyemen, most normális a főnököm. 

 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. 
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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 

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. 
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 Kirándulni mentek a családdal. Mit egyél? 

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! 

 

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 
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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… 

Őszinte önvizsgálat: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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? 
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Őszinte önvizsgálat: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evés-napló 

 Vizsgálod, miért és hogyan eszel? 

 Vannak stresszevéseid? 

 Eszel indulatból, haragból, dühből, unalomból? 

Őszinte önvizsgálat: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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! 

 

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! 
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Készítsd el saját listádat, amiért Te nem akarnál visszahízni! 

Fenntartási/motivációs lét okai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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! 

❶. Szakasz: Tények, motivációelemzés, önvizsgálat 

❷. Szakasz: Étkezéssel kapcsolatos önvizsgálat 

❸. Szakasz: SMART célok étkezéssel kapcsolatosan 

❹. Szakasz: Örömet okozó tevékenységek 

❺. Szakasz: Tudatos gondolatok megteremtése 

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

❼. Szakasz: Ha elmarad a fogyás - akadályok 

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

❾. Szakasz: Motiváció és elért eredmény fenntartási terv 

❿. Szakasz: 90 napos tervezés és visszamérés – apró lépésekben haladj 

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 
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 Vállalások 

 Elért eredmények 

 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 
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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, 

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 

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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Teljes, éves akcióterv 

Tervezés időszaka:………………………………………………. 

Tények és induló adatok önmagadról 

Jelenlegi testsúlyod:  ……………………..kg 

Jelenlegi túlsúlyod:   ………………………kg 

Álom testsúlyod:       ……………………….kg 

Testsúly problémáid mikor kezdődtek? 

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

Hány fogyókúrán vagy már túl? 

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

Mi az alapvető probléma, ami miatt túlsúllyal élsz? 

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

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

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

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

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

Mit teszel azért, hogy túlsúlyod van? 

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

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

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

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

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

Eddig milyen módszerekkel próbálkoztál? 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mi volt a célod fogyási kísérleteid alkalmával? 

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

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

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

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

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

Miért szeretnél lefogyni? 

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

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

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

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

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

Mi volt eddigi próbálkozásaid sikertelenségének oka? 

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

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

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

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

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

Mi az, amin a leckék alapján változtatnod kell? 

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

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

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

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

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

Hajlandó vagy-e elkötelezetten tenni a fogyási céljaidért? 

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

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

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

 

Jelenleg (nem fogyási időszakban) napjaidon átlagosan hány kalóriát fogyasztasz? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Milyen makronutriensek vannak az étrendedben túlnyomó részt (szénhidrát, fehérje, 

zsír)? 

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

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

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

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

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

Melyek a kedvenc ételeid, amelyek nem kedveznek fogyókúra alatt? 

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

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

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

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

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

Milyen az egészségi állapotod általánosságban? 

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

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

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

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

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

Van-e kimutatott vagy vélelmezett hormonális egyensúlytalanságod? 

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

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

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

A leckék alapján felmérted-e, hogy szükséges-e újabb egészségügyi szűréseken részt 

venned? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Mikor voltál utoljára kivizsgálásokon? 

1. Labor, vizelet: Ideje…………………………………… 

Kiugró (csillagozott) eltérések a legutolsó vérképeden: 

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

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

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

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

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

2. Endokrinológia: glükóz, inzulin, pajzsmirigy-panel: Ideje…………………………………… 

Kiugró eltérések a leleteken: 

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

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

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

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

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

3. Vérnyomás mérés: Ideje…………………………………… 

Ébredés utáni vérnyomás értékeid: …………… / …………… 

Nyugalmi pulzusod: …………… 

4. EKG, szív ultrahang, hasi ultrahang, mellkas rtg, gyomortükrözés vizsgálatokon 

jártál-e valaha? 

Ideje: ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Volt-e bármilyen gond? ……………………………………………………………………………………… 
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5. Ételallergia, ételintolerancia: Ideje…………………………………… 

Van-e kimutatott, diagnosztizált gluténérzékenységed: …………………………………… 

Van-e kimutatott, diagnosztizált laktózérzékenységed: …………………………………… 

Van-e kimutatott, diagnosztizált tejfehérje érzékenységed: …………………………………… 

Van-e ételallergiád: …………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Melyek azok a szokások, amelyeken változtatni szeretnél? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melyek azok a szokások amelyeket szeretnél bevezetni az életedbe? 

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

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

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

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

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

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

Milyen értéket számoltál alapanyagcserédnek? ………………….kcal 
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Melyek a kedvenc élelmiszereid, amelyeket szívesen fogyasztasz majd az étrendedben? 

Zöldségek: 

 

 

 

 

 

 

Gyümölcsök: 

Gabonák, lisztek és kenyérfélék: 

 

 

 

 

 

 

Tejtermékek: 

Húsok: 

 

 

 

 

 

 

Fűszerek: 

Olajos magvak, zsírforrások: 

 

 

 

 

 

 

Egyéb: 
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Tények, motivációelemzés, önvizsgálat 

Motivációm 

Azért veszek részt az akcióterv készítésében és az egész testsúlycsökkentő 

programomban, mert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon jót tenne nekem, ha: 
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Fogyás előnyei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyás hátrányai: 

 

 

 

Nem fogyás előnyei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem fogyás hátrányai: 
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Étkezéssel kapcsolatos önvizsgálat 

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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SMART célok étkezéssel kapcsolatosan 

Vállalásaim a fejlődéshez! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Örömet okozó tevékenységek 

Evést kiváltó cselekvéseim lehetséges listája: 
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Tudatos gondolatok megteremtése 

Hangulatból eredő evés-gondolataim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélypontok – vendégség, esemény, ahol étel van 

Nem várt akadályozó események lehetséges listája: 
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Vész-haditerveid eseményekre 

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

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

legközelebb próbálj meg más lépéssorozatot! 

Motiváció és elért eredmény fenntartási terv 

Fenntartási/motivációs lét okai 
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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! 

 


