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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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A diéta és a lélek harca… 

 

Gondold végig, eddigi életed során hányszor kezdtél el diétázni és hányszor hagytad azt 

abba? Fel tudod idézni, mi volt az oka? 

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

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

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

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

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

 

Gondolkodtál már azon igazán mélységeiben, hogy egy kitűzött cél esetén miért fogy el 

a motivációnk, a lelkesedésünk és az akaratunk? Bevallom, én minden próbálkozásom 

esetén feltettem a kérdést magamnak: Miért vagyok ennyire gyenge? Elkezdtem, majd 

kisebb-nagyobb eredmények után mindig az lett a vége, hogy visszatáncoltam a rossz 

szokásokhoz, a mértéktelen evéshez, a minden mindegy felfogáshoz. Sokszor kerestem 

az igazi okokat. Miért történik ez az emberekkel? Nagyon akarnak valamit, de mégsem 

képesek érte célba érni a legöbben. Nem lehet, hogy minden ilyen egyén rosszul 

gondolkodik és céltalanul teszi azt, amit tesz. Más lehet a háttérben. A test és az elme 

közötti szoros kötelék valami megmagyarázhatatlan negatív attitűddel jellemezhető. Le 

akarunk fogyni, de nem tudjuk véghez vinni azt a nagyon egyszerű feladatfázist: ne 

térjünk le a megtervezett útról! Vajon ez evészavar lenne? Annyira ételfüggők, 

stresszfüggők és érzelmi evők vagyunk, hogy ez már-már betegség lenne? Vagy 

egyszerűen csak nem akarjuk eléggé? Ha komolyan szeretnénk megvizsgálni azt, hogy 

mi mindentől függ a kitartásunk, az akaraterőnk, a motivációnk, akkor több mint 30-

40 tényezőt is fel tudnánk sorolni. Csak néhány példát ragadok ki, amelyeket 

legfontosabbnak vélek: 

Önértékelés. Több könyvemben is említettem már. Azt értjük a szó jelentésén, hogy 

mennyire tartja valaki jónak, értékesnek, fontosnak önmagát a világában. Ennek egyik 

része a testkép, ezen belül a túlsúly és annak nem elfogadása. Az önértékelés a 

családban alakul ki, de befolyásolja életszakaszainkban a legtöbb ismerős is 
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(iskolatársak, kollégák, barátok). A táplálkozási zavarral küzdők önértékelése általában 

alacsony. Ez viszont nem ennyire egyszerű kérdéskor. Ha jobban kivesézem ezt, akkor 

azt kell mondanom, hogy inkább az önismeret, az énkép és a saját céljaink nem 

ismerése a gyökérok. Ezért tartom rendkívül fontosnak minden életmódváltásban a 

saját életünk feltérképezését. Gyakori, hogy ki nem mondott problémák miatt 

téveszmékkel élünk és azt gondoljuk, hogy mások nem értenek meg minket, miközben 

szimplán csak mi nem értetjük meg másokkal, mire vágyunk. 

Testkép. Nem mehetek el az önértékelést említve emellett. A testkép az a kép, amely 

bennünk él a testünkről. Ez mi gondoljuk. Az már egy tágabb értelmezés, hogy saját 

véleményünk erősebb vagy mások befolyásolással bírnak erre. Ha sokat halljuk azt, 

hogy nagy a fenekünk, egy idő után mi magunk is nagynak fogjuk látni. Egész 

gyerekkort élhetnek le úgy tinédzserek, hogy egy családi összejövetelen elejtett fél 

mondat a nagynéni szájából gyökeresen rávési a lelkükre a negatív gondolatokat. Ezért 

van óriási jelentősége annak, hogy szülőként mindig beszéljünk a gyermekünkkel a 

testről, a kövérségről és az egészséges életmódról, mert mielőbb tisztába kell tenni – 

különösen egy lány esetében – az egészséges önértékelés érdekében azt, hogy mit 

hogyan kell értelmezni a környezetünkben. Egy kissé duci kamasz lány esetén a 

legnagyobb hiba az, ha piszkáljuk őt a családban, mert ez felnőtt korára is kiható 

komoly evés zavarokat válthat ki és életre szóló túlsúlyba kergetheti a nőket.  

Érzelmek. Nagy szerepet játszanak az evésben. Azok, akik valamilyen étkezési 

zavarban szenvednek – legyen az túlevés, bulimia vagy anorexia – nehezen tudják 

érzelmeiket szabályozni, ettől pedig még inkább az evés zavaros világába menekülnek. 

Így lesz a legtöbb ember érzelmi evő. Öröm, bánat, stressz, trauma, megfelelési 

kényszer és még számtalan érzés leküzdéséhez vagy megéléséhez az ételt hívjuk 

segítségül. Ez séma, amelyet meg lehet változtatni, de nagyon nagy munka kell hozzá. 

Család és környezet. A kényszeresen evőkre jellemző, hogy vagy túl sokat hallanak 

a kövérségükről, vagy épp az ellenkezője érvényesül, keveset kommunikál a család az 

étkezésről, az életmódról. Bizonyos családokban a konfliktusok nincsenek kitárgyalva, 

sok az elfojtott érzelem. A családtagok között gyakran elmosódik a határ, a szülők 

védelmezik a gyerekeket. Ezért gyakran alkalmazzák a jutalmazást, amely gyerekkori 

elhízást is okoz és kutatások bizonyították, hogy ezt az agy felnőttkorban is emlékként 

őrzi. Az etetés és túletetés problémája egy egész életen át kihat a gyermek (majd később 

felnőtt) evéstudatára.  
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Iskola. Sajnos az oktatási rendszer nagy hiányossága az egészségre nevelés. A 

kisiskolások vagy középiskolások nem igen hallanak a táplálkozásról, az egészséges 

szervezet működéséről, ahogyan a tanárok sem. Nem ritka, hogy például testnevelő 

tanárok szégyenítenek meg kövérebb diákokat mások előtt. Ez olyan személyiségben 

előidézett problémákat szül, amelyet a tanár nem ismer. Ugyanakkor a diáktársak is 

alkalmazzák egymás között a csúfolódást, gúnyolódást, ami kiközösítéshez vezethet. A 

gyerekek ezt gyakran el is titkolják otthon, így kommunikáció nélkül, megoldásra várva 

jár végig egy-egy gyermek komoly mentális bántalmazással bíró időszakokat. 

Média. Számtalan posztomban beszéltem arról, hogy a mai nyomtatott és elektronikus 

sajtó milyen torz képest fest le az ideális szépségről, a boldog életről. Egy illúziót teremt 

a közösségi oldalak fotómegosztó szekcióiban és olyan bálványokat követnek fiatal nők 

(és férfiak is), amelyek csak photoshop végtermékek. 

Ez csak néhány szál, amelyen végig lehetne boncolgatni a testünk elfogadásának vagy 

el nem fogadásának érzelmi hátterét. Sokáig én magam sem értettem, de miután bele 

ástam magam a saját életem, a saját érzéseim, a saját értékeim és lehetőségeim 

felfedezésébe, beláttam, hogy a kövérségem mélyen elrejtett sebekre épült. 

Azért annyira nehéz elkezdeni és végi csinálni egy kitűzött diétás tervet, mert 

ellentmondásokra épül az egész témakör, amellyel nyakon önt bennünket a social 

média tengere. Egyre több az egészséges életmóddal foglalkozó vállalkozás, egyre 

szélesebb a paletta az élelmiszergyártók körében is minőségi ételek tekintetében, óriási 

az igényünk a formás és sovány test iránt, miközben mégis világméretű probléma a 

tartós és tömeges elhízás.  

Az evés iránti vágy és a fogyás iránti vágyakozás kéz a kézben járnak. Az evés iránti vágy 

nem ritkán falásrohamokkal jár, amely testidegen, nem előre megtervezett, rendkívül 

heves cselekvés, ami kikerüli a tudatos gondolkodást és a valós akaratunkat. Tudjuk, 

hogy nem kellene ennünk, de mégis zabálásban torkollik az esténk. Ez nagyon sok 

fogyókúrázó és visszaeső számára ismerős. Mintha elmenne az eszünk ilyenkor! 

Aki már sokszor próbálkozott fogyással, gyakran értetlenül áll a saját kudarcai előtt és 

be is csatlakoztak minduntalan a vádló, negatív gondolatok: „Nekem ez nem megy, 

nincs akaraterőm”. A sikeres életmódváltás egy összetett folyamat és nem egyszerűen 

úgy kezdődik, hogy eldöntöm és már csinálom is. Nagyon sokan rosszul kezdik el. 

Figyelmen kívül hagyják az érzelmi és gondolkodásbeli folyamat feltérképezését, ezért 
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a valódi életmódváltás el is marad. Ez a leckesorozat ebben segített, hogy a valódi 

diétázás előtt minden területet meg lehessen vizsgálni. Ahol változtatni kell, ott fel kell 

ismerni a hibákat és ahol pedig veszélyforrások rejlenek, megoldást kell találni és így 

tovább. 

A siker egyik tényezője a motiváció. Ez a hajlandóságunk a változásra. Ennek három 

eleme van: az iránya (mit szeretnénk elérni), az erőfeszítés (mekkora energiát vagyunk 

hajlandóak bele tenni), és a kitartás (mennyire tudunk hosszú távon elköteleződni). A 

motiváció nem kézzel fogható. Nincs olyan, hogy van vagy nincs. Ez egy folyamatosan 

változó tényező, amelyet számos külső és belső forrás befolyásol. Ezeket is alaposan 

kibeszéltük a leckékben. A motivációt előhívni a célok egyértelmű megfogalmazásával 

lehet, s az érkező ingereket pedig ezekkel lehet hárítani. 

Nagyon fontos az első lépés. Amikor eldöntöttük, hogy életmódot váltunk, akkor egy 

konkrét akciótervben kidolgozott lépéssorozat szükséges, amely lefekteti azt, mit 

akarunk, mit kell ehhez tenni, milyen segítséget kell kérni (ha kell), milyen módon 

fogjuk dokumentálni és mérni az eredményeket, hogyan reagáljunk nehéz 

helyzetekben, stb. Ehhez szorosan kapcsolódik az érzelmi felkészülés. Tudni kell, hogy 

állunk önmagunkkal, a környezetünkkel, az egészségünkkel, milyen vakfoltokkal 

élünk, milyen gyengepontokat kell kivizsgálni. 

Tévhit az, hogy ez terv esetén egyszerű. Az életmódváltás a változás iránti igény és a 

sikerbe vetett hit törékeny üvegpadlóján hozott mindennapos döntések sorozata. 

Mielőtt bármilyen akciótervet készítünk, tisztáznunk kell önmagunkkal a miérteket. 

Miért akarok változni? Én akarom-e vagy elvárás felém? Mi a cél? Miért annyi? Milyen 

előnye lesz, ha végig csinálom? Mi történik, ha nem sikerül? Ki támogat? Ki nem 

támogat? Mitől lesz más? Milyen nehézségekkel jár? 

Szorosan kapcsolódik ehhez a magunkba vetett hit. El kell hinnünk, hogy tudunk és 

akarunk is változtatni. Minden hibát ki kell vizsgálni (mi volt az oka), meg kell 

fogalmazni, hogyan lehet elkerülni legközelebb, és tudni kell megbocsátani, s tovább 

haladni. Feladni és a leejtőn elindulni semmiképp nem szabad. 

Ez kétségtelenül egy harc önmagunkkal és a körülöttünk élő világgal. De győztesei 

lehetünk, ha valóban saját magunkért tesszük és saját előnyeinket tekintjük 

mérvadónak. 
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Hogyan ne fald fel a hűtőt? 

 

A leckesorozat utolsó gondolatmenetéhez értünk, amely talán a legérdekesebb mind 

közül. Mert eddig azt taglaltam, mit és hogyan kell tenni. Ez a fejezet viszont arról szól, 

hogyan maradj az úton, ha már elkezdted és hogyan ne add fel, ha már elhatároztad 

magad. 

Tervet készítettél, végig vetted az összes leckét, minden kérdést megválaszoltál, fejben 

összeraktad az egészet.  A kezedben egy atombiztos haditerv, amelyet Te alkottál, 

hiszen Te boncolgattad saját belső gondolataidat, a testedet, a lelkedet. 

….Aztán jönnek a mumusok és minden erejükkel ki akarják szakítani a kezedből ezt a 

szuper és motivált akciótervet. Ne ringasd magad hiú ábrándokba, ez a pillanat egyszer 

(majd még többször is) el fog jönni. Nem úszod meg. Eddig se úsztad meg, valld be! 

Mit tegyél, hogy ellen tudj állni, ha hirtelen falásrohamod van és feladnád az egészet a 

„majd holnap” ígéretével? 

❶ Állj meg! Valami történt! Valami kiváltotta ezt a helyzetet! Azonosítsd be!  

• Mi a gyökérok? A párod? A főnököd? A bankod? A túlórázás? A kollégák? 

Stressz? Fáradtság? Nem jó az étrended? Nem ittál elég folyadékot? 

• Tisztában vagy vele, miért vagy frusztrált, ideges, ingerült, mitől lettél hirtelen 

ilyen, ami miatt azt érzed, enned kell és enni akar. 

❷ Ha beazonosítottad, ne engedd el az analizálást. Jöhetnek önmagadhoz a kérdések!  

• Miért akarsz ennek a problémának a hatására enni?  

• Miért akarod az eddig elért eredményeket elrontani? 

• Mit érsz el azzal, ha most alaposan félre kajálsz? 

• Mit fogsz ezzel megoldani? A problémát megoldja a falásroham? 

• Mit veszítesz azzal, ha most nem állsz ellen! Hány napot, hetet teszel tönkre? 

• Újabb kudarcként fogod megélni! Ez stressz forrás. Szeretnél ismét 

önmarcangolást? 
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❸ Már tudod, hogy mi váltotta ki az étvágyat! Megválaszoltad magadnak, mennyi 

mindent adnál fel egy evés kedvéért az eddigi eltökéltségedből, ha ismét félbe hagynád 

az egészséges életmódot. Vedd sorba, mi mindent nyersz azzal, ha nem hagyod abba az 

egészet! 

• Mit nyersz ezzel? 

• Milyen eddigi eredmények maradnak a tieid? 

• Milyen hatással van rád az, hogy le tudnád győzni a kísértést? 

• Idézd fel: mi a célod, miért csinálod, miért fontos ez neked? Fókuszálj újra a 

célkitűzésre! 

❹ Felismerted, milyen helyzet állította eléd a kisördögöt! Vedd szemügyre, ezt 

később hogyan tudod jobban kezelni, könnyedén leküzdeni, esetleg kezelni! 

A Duci szívvel könyvben beszéltem az evést kiváltó cselekvésekről. Ha jön az 

inger, evés helyett találj valamit, ami eltereli a figyelmed. Most állítsd fel a 

védekező stratégiádat.  

• Legközelebb mit tudsz tenni azonnal, hogy eltereld a gondolataidat az 

evésről? 

• Ha enni szeretnél mindenképp, milyen egészséges alternatívával tudod 

helyettesíteni a „csaló kaja orgiát”? Legyenek kiváltó étel ötleteid! 

Gyümölcs, magvak, egészséges nasi! Mindig legyen nálad! 

• Az az étel, amellyel csaltál volna, elkészíthető az életmódváltásodba 

illeszthető módon is? Ha nagyon azt kívánod, készítsd el diétásan még 

aznap vagy másnap! Tereld el a gondolataidat afelé, hogy MOST NEM, de 

még ma vagy holnap vagy hétvégén fogsz ilyet enni, csak jó összetevőkkel!  

❺ Ha sikeresen leküzdötted a falásroham vágyát, minden esetben írd le a diétás 

naplódba vagy jegyzet füzetedbe, hogy mi történt, hogyan oldottad meg! Muszáj azt 

látnod, hogy mikor, mi hatott rád. Ebből rengeteget tudsz tanulni! 

• Mit éreztél akkor, amikor NEMET mondtál? 

• Dicsérd meg magad, és ha szeretnéd, mondd el másoknak is, akik tudják, hogy 

mennyire fontos neked ez a küzdelem. Beszélj róla! Ne fojtsd magadba! 
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❻ Minden érkező zabálás roham előtt ugyanígy járj el: 

1. Azonosítsd azt, mi történik! 

2. Tudd, mi váltotta ki az érzést, hogy enned kell! 

3. Emlékeztesd magad, miért csinálod az egészet, mi a célod és mit 

veszíthetsz azzal, ha megint abba hagyod az egészet! 

4. Gondold végig, mit veszítesz, milyen eredményeket rontasz el és mennyi 

munkád van már ebben! 

5. Tereld el a gondolataidat, végezz valamilyen kiváltó cselekvést! 

6. Ha mindenképp enni szeretnél, egyél jó ételt, ne térj el az útról vagy pedig 

tervezz újra és építsd be a kívánt étel reform változatát még aznap, 

másnap, vagy a közeljövőben! 

7. Soha ne hagyd figyelmen kívül, hogy senki más nem képes ezt helyetted 

végig csinálni, ezért egyedül kell a döntéseket kezelned, ám ne félj 

barátokhoz vagy olyan emberekhez fordulni, akik támogatnak téged és kérj 

tőlük segítséget, ha nehezen megy a folyamat! 

8. Ha nem sikerült, kudarcot vallottál és épp túl vagy egy mindent elsöprő 

zabaparán, akkor rossz hírem van: lapozz vissza 321 oldalt és kezdjük a 

legelején! 

A lecke sorozat 6. #gondolata a gondolat-gyűjteményből, amit felépítünk:  

| Akarnod kell változni és változtatni. Akadályok mindig lesznek, de 

te döntöd el, hogy fel akarod-e velük venni a harcot. Ha egyszer 

megízleled a győzelem sikerét, soha többé nem akarsz majd kudarcot 

vallani. | 
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Rövid áttekintés 

 

321 oldal van mögötted. Rengeteg. Nem is ma kezdted, ezért úgy gondolom, hogy 

nem árt ezt kerek egészben vizualizálni rövid címszavakban! Miről is volt szó? 

Hogyan építsd fel lépésről lépésre a saját akciótervedet? 

• 0. lecke: Mit kell tudnod a haditervről? Mire figyelj? Hogyan használd a 

munkafüzetet és leckekönyvet? Ezzel elindultál az utadon. 

• 1-7. lecke: Sorba vettük az Anyahajó bázisodat.  Melyek ezek az elemek? 

❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal), ❷egészségügyi állapotod, 

❸környezeted támogatása, ❹berögzült rossz szokásaid, ❺életviteled, 

❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, ❼céljaid.  

• 8. lecke: Mindent megismertél a főzési eljárásokról, ízesítési praktikákról. 

Az összes élelmiszercsoportot kiveséztük. Minden étkezésre megmutattam, 

mit, miért, hogyan érdemes elkészíteni. Vázoltam a menü alkotás lépéseit. 

Megismerted, hogyan kell étrendet tervezni és neked milyen szükségleteid 

vannak. Minden szabályt lefektettünk, amit tudnod kell! 

• 9. lecke: Megérhetted, miért hízol és mi köze van a GI indexnek az egészhez! 

• 10. lecke: Példákkal levezettem, miért ne félj indokolatlanul a szénhidrátoktól! 

• 11. lecke: Együtt terveztünk étrendet! Bemutattam 2 teljes napi menüt 5 

étkezésre 1400-2000 kalória között. 

• 12. lecke: Levezettem az éves és 90 napos akcióterv készítés menetét! Előre 

felkészültünk a nem várt eseményekre egy megtervezett menü esetén. A fogyás 

akadályozó tényezőit közelről is megvizsgálhattad. 

• 13. lecke: Segítettem felismerni a szokásblokkok kialakításának hibáit! 

• 14. lecke: Megmutattam, mit tegyél, ha minden igyekezet ellenére az evés 

kényszeres kívánalma le akar győzni! 
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Kiragadott gondolatok a sorozatból 

• A közvetlen környezeted legjobb szándéka ellenére ki kell állnod magadért, és 

ki kell mondanod, mit vársz tőlük! 

• A Tudatosítsd, hogy mivel tartozol magadnak: jól akarod érezni magad, és ez 

a vágy sokkal többet nyom a latba, mint az a pillanatnyi jó érzés, amit az a 

bizonyos falat elfogyasztása okoz. Ezért ne félj kiállni a terved mellett, ne 

engedd, hogy bárki elbizonytalanítson. 

• Biztosan hosszú az önmagad számára meghatározható célok listája. Tisztában 

kell lenned azzal, hogy számodra mi a legfontosabb! 

• Soha nem könnyű megteremteni azt a közeget, ahol a saját gondolataid és 

törekvéseid előtérbe kerülhetnek a számodra fontos emberekkel való törődésed 

mellőzése nélkül! Jogod van elsőnek lenni az életedben, de legtöbbször mégis 

elhanyagolod saját magad érzéseit és vágyait! 

• Akarnod kell változni és változtatni. Akadályok mindig lesznek, de te döntöd 

el, hogy fel akarod-e velük venni a harcot. Ha egyszer megízleled a győzelem 

sikerét, soha többé nem akarsz majd kudarcot vallani. 

 

Útravaló 

 

Ha egyedül nem megy, ne tedd tönkre a lelkedet kudarcok árán, kérj segítséget 

és csináld az egészet professzionális háttérrel! 

Ha egyedül is sikeresen átugrod az akadályokat, meg tudsz nyerni csatákat, akkor 

is arra ösztönözlek, hogy a leckékben található fejezeteket időről időre olvasd át! 

Érdemes egyes kérdéseket negyed évente újra megválaszolni, mert lehet, hogy 

teljesen másképp fogod látni önmagad néhány hét vagy hónap elteltével! 
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Kívánom, hogy mielőbb Te is átéld a változás okozta örömet és sikerélményt. 

Gratulálok! 323 oldalon keresztül önmagaddal foglalkoztál!  

Most már csak el kell startolnod! 

Ö l e l é s :  D i a  

 

Amennyiben a 323 oldalon mutatott akcióterv tervezésben, étrendtervezésben, az 

evés lélektanában szorosabb kontrollra, mentorra és személyre szabott programra 

van szükséged, keresd a Duciforradalom Duci szívvel életvitelprogram által kínált 

lehetőségeket! 

Az életvitel program egy "akcióterv" a választott időtartamra, amely lépésről lépésre, 

szakaszokra bontva a kezedbe adja a teljes személyes programcsomagodat - 

megszüntetve ezzel azt, hogy kételyek gyötörjenek, mit tegyél fogyásod közben és 

hogyan reagálj az érkező ingerekre, amelyek gátolnak a sikeres életmódreformban. 

A teljes AKCIÓTERV a fogyásodat végig kísérő életmódprogram, mely megoldást kínál 

idő közben felmerülő problémákra és élethelyzetekre, pontos instrukciókat fog adni 

arra, mikor mit kell tenned, hogyan kell eljárnod. A fogyás ugyanis legtöbbször pont 

rosszkor kerül terítékre. Mindig történik valami, amiért épp most nem jó az időzítés. 

A személyes életvitelterv felépítése 

❶ Kezdő étrend ötlettár több száz élelmiszerre egy sávos keretben - bizonyos 

kalóriákon belül tudod a makrókat úgy alakítani, hogy kényelmes legyen számodra. Ez 

figyelembe veszi azt, hogy jóllakhass, de azt is, hogy ne edd túl magad. Erre megtanít a 

módszertan lépésről lépésre. Önállóan képes lesz úgy étrendet tervezni, hogy kedvenc 

ételeid helyet kaphassanak a fogyási terveidben. 

16 fix heti étrend és 6 hetes mozaikos étrend segít az indulásban, de a 400 féle 

élelmiszerre megalkotott lista és a megtanult módszertan segít az önálló 

étrendtervezésben és megtanulsz önállóan is mindent. 
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❷ Súlycsökkenésedet nyomon követő étrend sávokat kapsz a második fázisra, ahol 

látni fogod, milyen súlycsökkenések elérésekor hogyan kell módosítanod a napi 

menüdön a további fogyás eléréséhez. 

❸ Súlytartó ötlettárat is előre kapsz, amiben azt fogod látni, célod elérést követően mi 

a számodra optimális étkezési sáv, amin belül maradva visszahízni nem fogsz - betartva 

a 80-20%-os arányt (80% tudatosság - 20% élet adta élvezetek). 

❹ Minden információt a saját online életvitelprogram felületeden profilod alatt érsz 

el: 

• étrendek, 

• e-book-ok, 

• edzéstervek, 

• frissülő tudástár, 

• hírlevelek, 

• fontos információk, 

• friss recept ötletek, 

• mindent elérsz egy helyen a tagságod aktív státusza alatt. 

 

❺ Havonta korlátlan számban fordulhatsz hozzám egyeztetésre online, ahol 

egyeztetünk elektronikus formában (e-mailben) az eredményeidről és átbeszéljük a 

nehézségeidet, az élményeidet, a kérdéseidet. 3 havonta igény esetén telefonos 

konzultációt tartunk - amennyiben szeretnél ezzel élni. 

❻ A Duci szívvel zárt csoportjában a program részvevőinek programját is nyomon 

követheted, lesheted recept ötleteiket, motiválhatnak a sikereik és beszélgethetsz 

velük. A csoport átlagon felüli aktivitással bír, havonta nagyjából 10-15.000 reakció 

érkezik hozzászólás, poszt, kérdés, vélemény, segítségnyújtás alapján a közel 400 

részvevő által. Itt nincs megválaszolatlan kérdés, amelyre ne kapnál választ. Jómagam 

naponta elérhető vagyok és folyamatosan segítelek a csoport falain belül. 

❼ A személyes felületed elérése tagságod alatt aktív. Nem étrendet kapsz, hanem 

közös munkát, amelyben együtt érjük el mentális egyensúlyodat és fogyási céljaiddal 

kapcsolatos vágyaidat. 
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❽ Akcióterv néven ismerheted meg programod struktúráját, ahol velem együtt 

készíted el a heti menüdet és életviteltervedet sok hétre bontva. 

A receptekben fogok adni alternatív lehetőségeket arra, hogy egy-egy élelmiszert mire 

cserélhetsz ki. A menük saját makróidra vannak szabva. 

❾ Duci Elit Body néven találod az edzéskönyvet és a 3x8 hetes otthoni, kis eszközökkel 

és saját testsúlyoddal végezhető edzéstervet 8 hetente nehezedő, kezdő 6 hónapos 

programra. 

Az edzés könyv egy mindenre kiterjedő E-könyv, amely: 

• anatómiai képeken mutatja a gyakorlat kivitelezését, 

• pontos leírást ad a helyes végrehajtásról, a variálhatóságról és az 

izomcsoportokról, amelyekre éppen fókuszálni kell, 

• elmagyarázza, hogyan ne csináld, mire figyelj és mit kell érezned, 

• megtanít a helyes bemelegítésre, 

• megtanít a helyes nyújtásra és légzés gyakorlatokra, 

• útmutatót ad kardió jellegű mozgásformákhoz és a pulzusodhoz 

• bemutatja 3x8 hetes bontásban az edzésterv variációkat, amelyek 

izomcsoportonként megfelelő összeállításban adnak a kezedbe otthoni 

edzésblokkokat. 

❿ Az étrend és mozgás önmagában kevés a valódi változáshoz. Az életvitel program 

megtanítja számodra a céljaidhoz vezető utazás lépéseit. Önfejlesztő munkafüzet 

segítségével feltárod a folyton előbukkanó hibákat, megteremted az erősségeidet, 

leigázod a gyengeségeidet és megtanulsz kitartóan, motiváltan élni. 

Szorosan kapcsolódik ehhez minden tematikus e-könyv is, amely segít megérteni, mi 

történik a szervezetedben, ha hormonális problémáid vannak, esetleg intoleranciákkal 

küzdesz. Specifikus e-könyvek: inzulinrezisztencia, pajzsmirigy, emésztőrendszeri 

tudásanyag, gluténkérdés, tejkérdés, tojás kérdés, stb. 

Az életvitelprogram részleteit keresd elérhetőségeimen: 

www.duciforradalom.hu dia@duciforradalom.hu 

 


