
 

 

50 biztató mondat – minden napra tegyen el egyet! 
 
 
1. Ami évek alatt rakódott fel, azt ne akarjuk napok alatt leadni. Életmódot érdemes változtatni, 

ami azonban időbe telik. 
 
2. A bevitt és felhasznált energia egyensúlyát a felhasználás irányába kell eltolni, ügyeljünk az 

elfogyasztott ételek mennyiségére és minőségére, kezdjünk el rendszeresen mozogni. 
 

3. Reális célokat tűzzünk ki. 
a. Határozzuk meg azt az ideális testsúlyt, amit szeretnénk elérni.  
b. Érdemes csatlakozni egy csoporthoz, kondi teremben, uszodai társasághoz, kiránduló 

klubhoz, családot, barátot bevonni- együtt könnyebb! 
 

4. Érdemes a kiinduló helyzetet rögzíteni pl. fotót készíteni, megmérni a derék csípő körfogatot. 
 

5. Lehet a normál ételeket, italokat fogyasztani, vásárolhatunk a piacon, élelmiszerboltban, de a 
kisebb mennyiség és a jó minőség kerüljön előtérbe. 

 
6. Vigyünk magunkkal nagyítót vásárláskor és nézzük, olvassuk az élelmiszerek címkeszövegét az 

energia, cukor és zsírtartalomra fordítsunk figyelmet. Keressük meg vásárláskor az alacsony 
energia, zsír és cukor tartalmú tejtermékeket. 

 
7. Vonjuk be a családunkat ill. akikkel együtt élünk, barátainkat nagy tervünkbe, hogy álljanak 

mellénk vagy csatlakozzanak és térjenek ők is át az egészséges kiegyensúlyozott életmódra. 
 

8. Az elhatározásról, sikerekről beszéljünk barátainknak, kérjünk tőlük is tippeket, ha nekik már 
sikerült. 
 

9. Az ideális mozgáshoz kérjük szakember tanácsát / személyi tréner, gyógytornász. 
 
10. Látogassunk meg kondi termet, ahol színvonalas gépek, minőségi módszer, képzett szakember 

áll rendelkezésre és csatlakozzunk csoporthoz, társasághoz. Mozogjunk jó zenére, ami feldob, 
motivál. 
 

11. A kreatív számítógépes, video játékok, az ugrálós programok fokozzák a fizikai aktivitást, akár 
meg is izzaszthatnak. 
 

12. A transzzsírsav (TFA), glukóz szirup, kukoricaszirup, cukor tartalmú ételek kerüljük. 
 

13. Ne hagyjuk magunkat lebeszélni, mi így szeretünk, miért erőlteted magad, megjegyzésekkel 
 

14. Ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. 
 

15. Eltérő a férfi és a nő változtatásának eredménye, a férfiaknál gyorsabb, ezt az értékelésnél is 
figyelembe kell venni, nem kell összemérni a két nem teljesítményét, eredményét. 
 

16. Minden gyógyszeres segítség mellé kell diéta, vagy életmódváltás, vigyázzunk, némelyik 
mellékhatása káros is lehet! 
 
 



 

 

17. Hagyjuk abba a keresést a neten más módszerek után, mert százával találunk olyanokat, amik 
mellett ehetünk, ihatunk kedvünkre, ha bevesszük az x port és fizetünk y összeget. 
 

18. Nézzük meg, ki adja a tanácsokat, hiteles forrást keressünk.  
 

19. A gyors étkezést hanyagoljuk, a gyors éttermekben a salátákat, natúr húsokat válasszuk. 
 

20. Minőségi mérleget használjunk, mindig ugyanabban az időben mérjük meg magunkat, ügyeljünk 
az eszköz helyes használatára. (vízszintes talaj, nullázzuk le….) 
 

21. Ha naponta méredzkedünk, ne feledjük, ingadozhat a súlyunk, a heti trend, a végeredmény 
számít. 
 

22. A heti fél kg-nál kisebb fogyás, vagy súly állás esetén forduljunk szakemberhez (pl. 
dietetikushoz), ne várjunk folyamatosan több mint két kg a fogyást hetente, az nem reális az 
életmódváltással járó módszernél. 
 

23. Tartsuk szem előtt a prioritásokat, mi fontosabb egy kanál majonéz a szendvicsre, vagy a 
gyorsabb fogyás? 
 

24. Nem minden fogyás egyforma, a zsírból kell leadni, nem az izomból és ehhez elengedhetetlen a 
megfelelő mozgás.  
 

25. Fizikai aktivitás fokozása nélkül a szervezet megsínyli a fogyást, mozgás közben égnek a kalóriák, 
nem raktározódnak. 
 

26. Az arányokra ügyeljünk, kétszer akkora erőfeszítés nem biztos, hogy kétszer akkora eredményt 
hoz, nem triatlonra készülünk, adjunk időt testünknek az átállásra. 
 

27. Érdemes időbeosztást készíteni, heti minimum 3 x 40-60 perc mozgás. A reggeli sportolás 
energiát ad egész napra az esti segít levezetni a feszültséget, a kalória leadás mellett.  
 

28. Aludjunk ki magunkat, napi 6-8 órát, szüksége van rá szervezetünknek. 
 

29. Lassan együnk, először az adag felét fogyasszuk el, majd várjunk 10 percet és utána folytassuk, 
nem kell mindent megenni. 
 

30. Ne akarjuk degeszre enni magunkat.  
 

31. A gyakran keveset előnyösebb, mint a teleeszem magam módszer a jóllakottság érzéséhez. 
 

32. Éhesen többet eszünk a kelleténél, a természetes biológiai jelzéseink eltompulnak – gyakran 
együnk keveset. 
 

33. Próbáljunk ki új ételeket, alapanyagokat, ízeket. 
 

34. Minél kevesebb zsiradékot vegyünk magunkhoz, figyeljünk az ételek természetes zsírtartalmára 
és az ételkészítéssel bevihetőkre is. 
 

35. Nem szükséges teljesen átalakítani az étrendet, a legtöbb korábban kedvelt étel is fogyasztható 
de kisebb adagban. 
 



 

 

36. Jó, ha tisztában vagyunk a számunkra megengedett/elfogyasztható energia mennyiséggel és 
ezzel együtt az ételek kalória tartalmával. Ha nem tudjuk hány kalóriát ehetünk, hogyan tartsuk 
be? 
 

37. A rostok nagy segítség, éljünk velük zöldségek, gyümölcsök, teljesértékű gabonák és rost 
készítmények formájában, javítják a teltségérzetet, csökkentik az éhséget. 
 

38. A rendszeres fizikai aktivitáshoz segítségül hívhatjuk a lépésszámlálót és a pulzusmérőt, -mielőtt 
elkezdjük használni, kérjünk tanácsot szakértőtől. 
 

39. Ha előfordul egyszer-egyszer, hogy felborul az étrend és befalunk a barátokkal, sebaj, másnap 
térjünk vissza az eredeti étrendhez és igyekezzünk minél ritkábban kitenni magunkat 
kísértésnek. 
 

40. Ha erős a vágy bennünk a kedves ételeinkre, aromákra, együnk, ne szenvedjünk, de csak keveset 
pl. felét vagy elég egy-két falat is. Mi a fontosabb most bezabálni, vagy a barátunk esküvőjére jó 
karban lenni?  
 

41. Igyunk eleget, akár minden evés előtt is, ha szervezetünk nem eléggé hidratált nem tud csúcsra 
járni. 
 

42. Ha eddig naponta több pohár cukros üdítő fogyott, akkor ezek elhagyása önmagában naponta 
több száz kalóriacsökkentést és ezzel együtt fogyást is eredményez. 
 

43. A mesterséges édesítők hatását figyeljük meg, okoznak-e éhségérzetet, vagy panaszt, ha igen 
akkor konzultáljunk szakemberrel, pl. dietetikussal. 
 

44. Aki a barna kenyeret nem szereti, az próbáljon meg hozzászokni. Keverje pl. a teljesértékű lisztet 
a fehérhez, egyre növekvő mértékben. 
 

45. Kóstolja meg a natúr teljesértékű reggeliző gabonapelyheket, natúr magvakkal, gyümölccsel, 
natúr probiotikus tejtermékkel a barna tésztát, -rizst zöldségekkel, tenger gyümölcseivel. 
 

46. Ne menjen éhesen vásárolni! 
 

47. A tányér felén mindig többféle színes zöldség legyen, akkor biztosan jó az arány!  
 

48. Tanuljuk meg az éhség-, a szomjúság- és a jóllakottság- érzését és ne keverjük őket össze! 
 

49. Ha lassan eszünk, kevesebb is elég, hogy jóllakjunk! 
 

50. Sokfélét egyen, élvezze az ételek változatosságát! 
 
 
 
 

Sikeres fogyókúrát! 
 


