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DÖNTÉSEK EREDMÉNYE



VEDD A SAJÁT KEZEDBE

AZ EGÉSZSÉGED!

Ma már tudjuk, hogy a krónikus betegségek nem a

korral járó törvényszerű jelenségek, hanem a legtöbb

esetben a környezetünk és az életmódunk

következményei. A modern epigenetikai vizsgálatok

eredményeként világossá vált, hogy a génjeinkben

örökölt hajlam a legtöbb esetben nem okoz önmagában

betegséget, mert annak kifejeződését a környezeti

hatások meggátolhatják, vagy meg is erősíthetik. Ez

pedig nagyon jó hír, hiszen azt jelenti, hogy nem vagyunk

teljesen kiszolgáltatva a génjeinknek, és van rá mód,

hogy az irányítást a saját kezünkbe vegyük.

Programunk az alábbiakban segíthet:

Megelőzheted, szinten tarthatod krónikus problémáidat, 

egyes esetekben javíthatsz is rajtuk.

Csökkentheted a magas vérnyomást.

Energikusabbá, mozgékonyabbá, kiegyensúlyozottabbá és az 

egészségeddel kapcsolatosan sokkal tudatosabbá válhatsz.

Elindíthatsz egy egészséges fogyási folyamatot.

Csökkentheted a magas koleszterinszintet.

Javíthatod a vércukorszintedet.

Javíthatsz emésztési kellemetlenségeiden.



Az életmód-orvostan* alapjaira épülő csoportos

egészségfejlesztő programunk keretében 12 héten

keresztül, összesen 18 másfél órás találkozó során

dolgozunk együtt egy egészségesebb életmódra

való fokozatos átálláson. A találkozások alatt az

elméleti ismeretek tudatosítása mellett a legnagyobb

hangsúlyt az egészséges szokások napi rutinba való

gyakorlati beépítésére fektetjük.

Érintett területek:

Egészséges, dominánsan teljes értékű 

növényi táplálkozás

Rendszeres és következetes mozgás

Stresszkezelés és energia-menedzsment

Pihentető és regeneráló alvás

A minőségi társadalmi és emberi 

kapcsolatok fontossága

A dohányzás, az alkohol és más élvezeti 

szerek romboló hatásának valódi megértése

*Progamunkat a Globális Életmódorvostani Társaság (Lifestyle Medicine Global Alliance), az Amerikai Életmódorvostani 

Társaság (American College of Lifestyle Medicine) és a Nemzetközi Életmódorvostani Bizottság (International Board of 

Lifestlye Medicine) alapelveit követve fejlesztettük ki.

TELJESKÖRŰ

ÉLETMÓDFEJLESZTÉS

GYAKORLATI FÓKUSSZAL

http://lifestylemedicineglobal.org/lifestyle-medicine/
https://lifestylemedicine.org/ACLM/About/What_is_Lifestyle_Medicine/ACLM/About/What_is_Lifestyle_Medicine_/Lifestyle_Medicine.aspx?hkey=b74374a7-a3cb-4393-b6d1-4f29cbda5b6a
https://iblm.co/why-certify/


A progam ára: 200.000 Ft mely fizethető két havi 

részletben, és az alábbiakat tartalmazza:

A 18 másfél órás képzésen való részvételt.

Két vérvételt, két fizikai állapotmérést, életmódfelmérést és 

alapvető kockázatmérést.

Minden tananyagot (olvasmányok, feladatgyűjtemény, online 

anyagok).

Helyszín: 

Central European University (CEU), 
1051 Budapest, Nádor utca 15. 

Program indulása: 2019. október 1.
(részletes időponttáblázat a 7. oldalon)

A program során az alábbi méréseket 

végezzük el:

Általános egészségügyi kockázatmérés a program 

elején és végén (életviteli szokások, vérnyomás, 

testsúly, testösszetétel)

Két laborvizsgálat (a krónikus betegségek legfontosabb 

kockázati tényezőinek – koleszterin, vércukor, gyulladás 

változásának mérésére)

A program elején és végén kitöltött kérdőív

(az egészségügyi ismeretek és egészséges szokások 

fejlődésének mérésére)

KÉZZELFOGHATÓ,

MÉRHETŐ EREDMÉNYEK

ÁR, HELYSZÍN ÉS IDŐPONTOK



Dr. Márky Ádám

32 éves vagyok, 3 kislány édesapja  

Orvosként végeztem a Semmelweis  Orvostudományi Egyetemen, most is tanítok a SOTE-n 

és a BME-n

Az Amerikai Életmódorvostani Társaság által elismert életmódorvostani szakvizsgával 

rendelkezem 

Elvégeztem a HarvardX "Improving Your Business Through a Culture of Health" kurzusát  

6 évig dolgoztam mentőápolóként, jelenleg részmunkaidőben mentőorvos vagyok  

6 évig tanultam autogén tréninget, és évek óta foglalkozom mindfulness alapú 

vezetőfejlesztéssel és corporate mindfulness programokat is vezetek

A program kifejlesztői és fő animátorai:

ÖTVÖZTÜK A FELNŐTTOKTATÁSBAN SZERZETT 

TAPASZTALATAINKAT ÉS AZ ORVOSI HÁTTERET

Länger Jelena

39 éves vagyok, 2 kislány édesanyja

Közgazdászként, nemzetközi marketing szakon 

végeztem a Külkereskedelmi Főiskolán

Executive MBA-t szereztem a Közép Európai 

Egyetemen (CEU)

16 évig dolgoztam regionális marketing, 

piacfejlesztési és oktatási vezetői pozíciókban

Elvégeztem a Cornell egyetem "Plant Based 

Nutrition at the T. Colin Campbell Center for 

Nutrition Studies" kurzusát

Végzett CHIP (Complete Health Improvement 

Program at the Lifestyle Medicine Institute) 

facilitátor vagyok

Önkéntes magyar fordítóként dolgozom a 

Nutritionfacts.org-nál 



2019

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

1. kedd   (16:00 - 20:00) 5. kedd   (18:00 - 19:00) 3. kedd   (18:00 - 19:00)

4. péntek   (18:00 - 19:00) 8. péntek   (18:00 - 19:00) 10. kedd   (18:00 - 19:00)

8. kedd   (18:00 - 19:00) 12. kedd   (18:00 - 19:00) 17. kedd   (16:00 - 20:00)

11. péntek   (18:00 - 19:00) 19. kedd   (18:00 - 19:00)

12. szombat   (10:00 - 14:00) 26. kedd   (18:00 - 19:00)

15. kedd   (18:00 - 19:00)

18. péntek   (18:00 - 19:00)

22. kedd   (18:00 - 19:00)

25. péntek   (18:00 - 19:00)

29. kedd   (18:00 - 19:00)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS 

JELENTKEZÉS:
jelena@longevity-project.org

+36 30 212-5261

LEGKÖZELEBB INDULÓ

PROGRAM IDŐPONTJAI
A találkozók az alábbi időpontokban zajlanak:

A PROGRAM 

MIN. 10 FŐ 

JELENTKEZÉSE 

ESETÉN INDUL EL

mailto:jelena@longevity-project.org


www.longevity-project.org

http://www.longevity-project.org/
https://www.facebook.com/longevityproject.org
https://www.youtube.com/channel/UCEi0_SHp_mbzDrjjizbxbyw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/LongevityProjectHungary/

