Táto kniha je zadarmo na www.miro-vesely.sk/scenar-na-chudnutie
vo formátoch pre čítačky elektronických kníh a mobilné zariadenia,
aj vo formáte vhodnom na tlač z počítača, ktorú práve čítate.
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Scenár na
chudnu e
Chudnutie začína v hlave.
V hlave je mozog. V hlave sú ústa.
Nakŕmte svoj mozog informáciami
o tom, čo vkladať do úst.
Táto elektronická kniha môže byť
v nezmenenej podobe šírená zadarmo.
Nedávam však súhlas na preberanie (ani jej častí) na
iných weboch, alebo v tlači. Môžete ju v nezmenenej
podobe posielať každému, komu môžu tieto informácie
pomôcť. Vydávam ju s nádejou, že pomôže naštartovať
proces chudnutia u tých, ktorí nevedia, ako začať.
Vydal a napísal © Miro Veselý
www.miro-vesely.sk
Verzia knihy: 1 (december 2012)
Obálka: Madhav Karmacharya, Nepál
Foto na obálke: Ľubica Balentová
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Prečo vznikla táto kniha?
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Prečo vznikla táto kniha?
Miro Veselý
Narodený 1964.
www.miro-vesely.sk
mv@mix.sk
Vyštudoval som Strednú školu umeleckého priemyslu,
odbor reklamná a propagačná fotografia. Potom som pracoval ako fotograf. Po roku 1990 som sa venoval práci v
treťom sektore. Od roku 1998 sa zaoberám internetom.
Zoznam kníh Mira Veselého:
Chudnutie v sebaobrane (2004)
Ako som schudol 35 kíl (2008)
Ako dosiahnuť úspech (2009)
Sebavedomie do vrecka (2010)
Tvorba webu od A po Zisk (2010)
Zábavné recepty na varenie (2011)
Ako dosiahnuť úspech 2. vydanie (2011)
Ako som schudol 35 kíl 3. vydanie (2012)

Napísal som ju preto, že vám pomôže naštartovať proces
chudnutia. Jednoducho, rýchlo, bez dlhej teórie. Tú si neskôr, alebo priebežne môžete doštudovať – zíde sa vám. No
dôležité je začať. Mojím cieľom je dať vám veľmi jednoznačný a prehľadný návod, čo presne máte urobiť, aby
ste začali chudnúť.
Výsledky uvidíte už o týždeň až dva. Overíte si tak, že
postup, ktorý vám odporúčam:

» Je účinný.
» Budete stále najedení.
» Dá sa „vydržať“.
Stačí v ňom dlhodobo pokračovať a dosiahnete skvelé
výsledky. Toto tvrdenie mám overené, pretože touto metódou už schudlo veľa ľudí. Nielen ja. Režim, ktorý vám odporúčam nie je diéta. Môžete sa ho držať dlhodobo. Dokonca to je aj podmienka, ak si chcete štíhlu postavu aj
udržať. V tejto chvíli vás nechcem zdržiavať. V závere knihy si môžete prečítať krátke príbehy, ako sa darilo iným.

Niektoré weby Mira Veselého
chudnutie-ako.sk
inmarketing.sk
digi-foto.sk
uspech-ako.sk
dobre-jedlo.sk
mix.sk
www.chudnutie-ako.sk
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Prečo vznikla táto kniha?

Príčiny a následky obezityy
Príčiny obezityy

Pre koho je určená táto kniha?

Pre koho je určená táto kniha?
Je určená pre každého, kto chce chudnúť bez diéty, bez
hladovania a bez jojo efektu. Upozorňujem však, že ak máte sklon k nadváhe, tak máte celoživotný problém. Máte 3
možnosti

» Nechať veci ako sú a priberať. Užiť si dobrého jedla a
pohodlia a neskôr trpieť následkami obezity. Často sa
na ne umiera. Žiaľ.
» Nárazovo chudnúť a po pár týždňoch diéty zas pomaly pribrať. V konečnom dôsledku budete väčšinu
života diétovať a pritom budete stále tučnejší.
» Zmeniť natrvalo životný štýl. Zmeniť jedálniček a
viac cvičiť. Udržíte si tak štíhlejšiu postavu aj dlhodobo, ale trvale pre to budete musieť niečo robiť.
Ani jedna varianta nie je ideálna. Všetci by sme chceli
byť rýchlo štíhli a ďalej robiť to čo sme robili doteraz. Žiaľ,
nič také nie je možné. Ak máte kilá navyše, žili ste asi životným štýlom, ktorý vedie k obezite. Váš životný štýl vám
iste vyhovuje a ste naň navyknutí. Nebude ľahké meniť ho.
Tieto dva body tvoria šach mat. Vaše chcenie vás bude ťahať naraz dvoma smermi.

Príčiny a následky obezity
Príčiny (aj následky) obezity som veľmi podrobne popísal v knihe Ako som schudol 35 kíl. Preto len bleskovo.

Príčiny obezity
» Priveľa stravy. Veľa jedál, veľké porcie, nevhodné po»

»

» Budete túžiť po štíhlej postave, ale tá je výsledkom
zdravého životného štýlu.
» Zároveň však budete túžiť aj po vašich obľúbených
dobrotách a možno pohodlí, na aké ste zvyknutí.
Preto skôr, než začnete niečo so sebou robiť, prečítajte si
celú túto knihu. Zvážte, či ste ochotní podriadiť sa dennému režimu. Ak áno, výsledky sú predvídateľné. Budete
chudnúť a ak sa neskôr nezačnete vracať ku starým návykom, zostanete štíhli.
6
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»
»
»

traviny. Bravčo-knedľo-kapusto, 12 knédlí, 3 pivá.
Primálo a nevhodnej stravy. Klasický príklad je žena, ktorá chce schudnúť. Neraňajkuje. Na desiatu si
dá jablko a polystyrénový chlebík. Na obed banán s
jogurtom. Na olovrant ovsené vločky s jogurtom, medom a hrozienkami. Na večeru kašu s trstinovým
cukrom, maslom, škoricou a grankom. Výsledkom je
podvýživa a rastúca nadváha.
Nepravidelná strava. Klasickým príkladom nech je
rušňovodič, či manažér – ráno sa nestihne najesť. Celý deň je v kolotoči, možno stihne obed. Druhé jedlo
až večer. Aj keď spolu tie jedlá nemajú veľa energie,
telo nevie spracovať veľa jedla naraz. Čo nespracuje
to uloží do tukových zásob. Aj tu platí onen paradox
– obezita pri podvýžive.
Nedostatok pohybu.
Ochorenie, lieky. Niektoré zhoršujú obezitu.
Neinformovanosť. Obézny jedinec nevie čo má robiť, aby nepriberal. Žiaľ, nevie, že nevie. Myslí si totiž,
že vie. Má o stravovaní a pohybe chybné znalosti a
riadi sa nimi – často veľmi poctivo.

www.chudnutie-ako.sk
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Príčiny a následky obezity

Príčiny a následky obezityy
Som zdravý? Som zdravá?

Následky obezity

» Problémom môžu byť aj niektoré lieky používané

Následky obezity
Následky obezity sú tak rozsiahle, že sa im tu nejdem venovať. Od diskriminácie v práci, spoločnosti až po srdcové
choroby či niektoré druhy rakoviny sa môže obezita hrdo
podpísať.

Som zdravý? Som zdravá?
Pred chudnutím sa choďte poradiť so svojím lekárom.
Spýtajte sa ho, či pozná nejaký zdravotný problém, ktorý
by mohol brániť tomu, aby ste sa stravovali normálne a nemohli chodiť na prechádzky. Pokiaľ máte nejaké ochorenie, riaďte sa radami lekára a nie všeobecnými odporúčaniami.

» Metabolické ochorenia. Najčastejšie môže byť problém so štítnou žľazou a cukrovka.
» Srdcové ochorenia. Niektoré lieky na zníženie krvného tlaku (takzvané betablokátory) môžu podporovať obezitu. Ak ich lekár nemôže vysadiť, budete mať
o niečo ťažšiu prácu s chudnutím.
» Neliečená depresia. Depresia – štítna žľaza – obezita
a imunitný systém sú zaujímavým spôsobom prepojený systém. Porucha jednej zo zložiek môže byť spôsobená, ale môže aj spôsobiť poruchu ostatných. Napríklad mierna porucha funkcie štítnej žľazy môže
vyvolať depresiu aj obezitu.
» Liečená depresia a iné psychické choroby. Niektoré
lieky vyvolávajú útlm. Poraďte sa s lekárom, či vaša
nadváha môže mať súvis s užívaním liekov. Ak áno,
poraďte sa, či vám môže predpísať iný liek.
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na liečbu cukrovky, chorôb štítnej žľazy, epilepsie,
migrény, niektoré druhy hormonálnej antikoncepcie.
Tabletkové formy kortikoidov (používajú sa na hormonálnu liečbu rôznych ochorení, napríklad astmu,
niektoré kožné, reumatické ochorenia…).
V týchto prípadoch budete proti obezite ťahať za kratší
koniec povrazu. Je preto potrebné, aby ste vedeli, že choroba alebo liek vyžaduje od vás iný prístup k riešeniu nadváhy, než keby ste boli zdraví.
Nuž a na záver sa u lekára uistite, že môžete začať s pohybom. Skoro určite vám to schváli a podporí vás. Ak ale
máte zdravotné ťažkosti, môže vám odporučiť inú záťaž,
alebo iný druh športu. Najmä ak máte

» Ťažkosti so srdcom, alebo krvným obehom,
» pohybovým aparátom, kĺbmi, svalmi, kosťami,
potom vašu pohybovú aktivitu MUSÍ kontrolovať lekár a
možno spočiatku aj špecializovaný tréner.

www.chudnutie-ako.sk
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Príčiny a následky obezity

Mám chudnúť?
Ak nie ste v pásme obezityy

Predpokladáme teda, že môžete začať...

Ak užívate lieky
Pravidelne svoje chudnutie konzultujte s lekárom! Bude
priebežne konštatovať zlepšovanie vášho stavu a prispôsobí tomu aj dávkovanie liekov. Napríklad, ak užívate lieky
lebo máte vysoký tlak, tak po úprave životného štýlu a po
schudnutí budete mať krvný tlak normálny aj bez liekov.
Pôvodné dávky liekov by vám mohli ublížiť. Preto svoj stav
a chudnutie vždy pravidelne kontrolujte u lekára!

Predpokladáme teda, že môžete začať...
V ďalšom texte budeme predpokladať, že vám lekár povedal, že môžete začať zdravú životosprávu, čiže môžete sa
stravovať bez vážnych obmedzení a môžete chodiť na prechádzky. Z týchto prvkov totiž zložíme váš nový životný
štýl. Jeho dôsledkom bude, že schudnete.

Mám chudnúť?
Najspoľahlivejším zo spôsobov ako doma merať mieru
obezity je obvod pása. Merajte tam, kde je brucho najväčšie. Bude to niekde, kadiaľ vedie opasok na nohaviciach,
alebo v oblasti pupka.
Obvod pása
Ženy
Muži

Zvýšené riziko*
> 80 cm
> 94 cm

Vysoké riziko*
> 88 cm
> 102 cm

*Riziko „civilizačných“ chorôb ako srdcovo-cievne a iné ťažkos .

Ak nie ste v pásme obezity
Pri obvode pása u žien menej ako 80 cm a 94 cm u mužov sa nikdy nepokúšajte chudnúť obmedzením stravy. Ak
máte bruško, treba len mierne poopraviť jedálniček a začať
pravidelne cvičiť. Kilá navyše sa stratia. Ak sa strácať nezačnú, stravujete sa zle. Doštudujte si to.

Ak ste v pásme obezity
Pri obvode pása u žien viac ako 80 cm a 94 cm u mužov
už začíname hovoriť o obezite. Už máte toľko nadbytočného tuku, že zhoršuje váš zdravotný stav. Preto sa oplatí niečo s tým začať robiť. Čo presne? Obmedzte svoju stravu
denne asi o 2 000 kJ oproti tomu, čo by ste mali zjesť normálne a pridajte šport. Zvyšok si doštudujte.
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Mám chudnúť?

Mám chudnúť?
Ako rýchlo sa dá chudnúť?

Viem chudnúť?

Viem chudnúť?

Ako rýchlo sa dá chudnúť?

Chudnutie nie je naším cieľom. Schudnúť vie každý,
kto nasadí tvrdú diétu. Čo ale potom? S diétou sa nedá žiť
dlhodobo a po každej diéte sa rýchlo priberá. Takže naším
cieľom bude zmeniť váš životný štýl na taký, ktorého vedľajšími efektmi bude:

Rýchlosť chudnutia budeme merať za pomoci krajčírskeho metra. To je jediný objektívny parameter. Kilo na
váhe sa často rovná centimetru na páse. Nie však vždy.

»
»
»
»
»
»

Chudnutie.
Trvalý pocit sýtosti.
Trvalý dostatok energie a vitality.
Zlepšujúca sa kondícia.
Ústup zdravotných ťažkostí.
Ak máte deti, budete im skvelým príkladom.

Optimálny životný štýl má nevýhodu: je nepohodlný.
O tom, čo je to zdravý životný štýl je veľa názorov a môžete z toho spraviť celoživotné štúdium. My sa v tejto knihe nebudeme venovať teórii ani podrobnostiam. Dostanete konkrétne inštrukcie, čo máte robiť. Ak ich splníte, prvé
výsledky budete vidieť už za pár dní.

» Chudnúť sa dá rýchlosťou 2 až 4 kilá za mesiac.
Obézni ľudia zvyčajne chudnú o niečo „rýchlejšie“
ako ľudia s malou nadváhou.
» Ak začnete so športom, vaša váha môže ísť hore a pás
rýchlo dolu. To je najlepší spôsob chudnutia.
» Ak chudnete bez pohybu, váha ide dole rýchlo a pás
pomaly. To môže byť signál, že strácate nielen tukovú,
ale aj aktívnu hmotu. Taký prístup sa vám neskôr vypomstí. Oslabené svalstvo a kostná hmota môžu stáť
neskôr v pozadí úrazov, bolestí chrbta či zlomenín.
Pokiaľ dodržíte pravidlá, môžete počítať s tým, že si
opasok každý mesiac u ahnete o jednu dierku hlbšie.

» Začne vám klesať obvod pása.
» Váha možno pôjde dole, ale ak budete cvičiť, nemusí
klesať. To nevadí.
» Zlepší sa vám kondícia. Čo na prvý pokus prejdete
len s ťažkosťami už o pár dní zvládnete s prehľadom.
Ak sa vám takéto výsledky budú páčiť, bude vás to viac
motivovať novom životnom štýle a chudnutí sa dozvedieť
viac.
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Mám chudnúť?

Vaše úlohyy
Úlohy na zajtra

Zápis a kontrola cieľov

Zápis a kontrola cieľov
Pri chudnutí nie je možné nič nechať na náhodu.

» Dnes večer si MUSÍTE pripraviť jedlo na zajtrajší celý deň. (Alebo mať jasné, čo presne kde zjete.)
» Vždy MUSÍTE mať pri sebe rezervu, ak by sa nedalo
zjesť plánované jedlo. Napríklad proteínovú tyčinku.
» Všetky úlohy si MUSÍTE pomocou zoznamu na papieri kontrolovať a zapisovať.
Viem, zapisovanie je nepohodlné. Budete však šokovaní,
čo s vami spraví, ak to dodržíte. Kontrolný zápis má tri
hlavné funkcie:

Na konci tejto knihy nájdete prílohu. Sú to tabuľky na
zapisovanie a zoznam denných úloh. Po vytlačení na papier si budete každý deň zaznamenávať vaše výsledky.
Získate tak prehľad o tom, ako sa vám darí. Odporúčam
vám, nalepte si výtlačok niekam na dvere kde často chodíte. Nech vám pripomína váš zámer.

» Prehľad. Keď si denne zapisujete výsledky, okamžite

Odporúčam vám...

vidíte čo sa deje. Ak ste neboli pár krát po sebe cvičiť,
je to výborne viditeľné. Niekedy človek nestíha a aj
zabudne, že nebol. Nechtiac.
» Analýza. Ak vaše výsledky nie sú uspokojivé, v prehľade rýchlo zistíte kde sa stala chyba.
» Pripomínač. Ak si pravidelne pripomínate svoj zámer, posilňujete v sebe motiváciu.
» Varovanie. Keď si predstavíte, že tú čokoládovú tyčinku si budete musieť zapísať, často vás na ňu prejde
chuť. Vážne!

Ak môžete, odfotografujte sa v plavkách. Dnes! Postojačky spredu, zboku a zozadu. Vhodná je aj fotografia posediačky. Čím horšie a tučnejšie na nej budete vyzerať, tým
lepšie. Cieľom týchto fotografií je, aby ste sa mohli neskôr
porovnať. Keď budete štíhli, budete radi, že máte tie fotky.

Nuž a čo v prípade že zistíte, že už pár dní ste si nič nenapísali? Tak to zvyčajne znamená, že na sebe nepracujete
a nehodí sa vám to evidovať.
Potom vám nikto nemôže pomôcť. Na lenivosť, ľahostajnosť ani povrchnosť ešte nebol vybájdený liek.

14
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Úlohy na zajtra
» Zajtra hneď ráno sa odvážte. Najlepšie je to robiť nalačno a po návšteve WC. Výsledok si zapíšte.
» Odmerajte si obvod pása a bokov. Pás môžete merať
v oblasti pupka, alebo tam, kde je najväčší. Boky merajte v oblasti kde sa driek mení na stehná.
» Výsledky si zapíšte. Na papier, ktorý ste si vytlačili z
prílohy tejto knihy.
Ideálny výsledok bude, ak o pár dní budete mať menší
pás. Váha môže byť rovnaká.

www.chudnutie-ako.sk
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Vaše úlohy

Stop priberaniu
Pripravení chudnúť?

Čo budete potrebovať každý deň?

Čo budete potrebovať každý deň?
» Kúpte si denne asi kilo zeleniny, akú máte radi. Kaleráby, paradajky, uhorky, brokolica... Čokoľvek. Prvé
dni radšej menej. Na úvod môžete denne zjesť pol kila zeleniny. Neskôr aj vyše kila.
» Každý večer si naplánujte, čo presne budete druhý
deň jesť. Bude preto výhodné ak máte poruke nielen
suroviny a jedlo, ale aj krabičky či sáčky v ktorých si
to môžete odniesť do práce, na výlet, alebo kdekoľvek
pôjdete. Najvýhodnejšie býva pripraviť si všetky jedloá na celý druhý deň ešte večer.
» Každý deň venujete čas rýchlej chôdzi. Spočiatku pár
minút, neskôr asi hodinu.
» Každý deň venujte čítaniu informácií o chudnutí. Na
webe, alebo v knihách.

Pripravení chudnúť?
Opakujte si v duchu slová ako „dokážem to“. Schudnem.
Vydržím. Som štíhly.

16
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Stop priberaniu
Prezrite si chladničku, špajzu a iné oblasti bytu, kde zvyčajne mávate potraviny. Pozbierajte všetky sladkosti, maškrty, koláčiky, keksy, čokolády, údeniny, tučné syry, smotany, čipsy a iné podobné lahôdky. Sú to potraviny, ktoré nie
sú pre zdravie práve najužitočnejšie. Zajtra ich všetky rozdajte kolegom v práci, známym, alebo ich vyhoďte. Nie je
dobré mať doma žiadne lákadlá.
Možno namietnete, že čokolády a maškrty doma potrebujete pre deti alebo pre návštevy. Nepotrebujete ich. Deťom sladkosti škodia rovnako ako vašim návštevám. Jedenie rôznych dobrôt je ZVYK. Ak s tým neprestanete, každým maškrtením posilňujete zvyk maškrtiť.
Ak dobroty odstránite, pár dní budú každému chýbať.
Vydržte! O ďalších pár dní si v rodine vytvoríte nový
ZVYK: dobroty nie sú. Dobroty sa nehľadajú. A časom sa
na ne zabudne. To je cieľom. Pokiaľ ide o deti, tak tie sa riadia príkladom dospelých.
Budete milo prekvapkaní, koľko eur sa dá ušetriť, ak rodina prestane kupovať maškrty. Ušetrené peniaze sa potom dajú použiť na nákup zeleniny a ovocia.

www.chudnutie-ako.sk
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Úloha odo dnes na každý deň - strava

Úloha odo dnes na každý deň - strava

Úloha odo dnes na každý deň - pohyb

Táto úloha platí na každý deň. Ak ju dodržíte, budete
chudnúť.

Odo dnes musíte každý deň ísť na rýchlu prechádzku.
Ak nemáte kondíciu, tak aspoň na pár minút. Ak môžete,
tak pol hodina je fajn. Hodina je výborná. Už počujem to
vzdychanie. „Čo to? Šport?“ Niektorí z vás teraz určite znechutene odkladajú túto knihu.
Možno si hovoríte v duchu „áno, šport je skvelý, ale ja
nemôžem lebo...“. Aj ja som bol taký. Nenávidel som pohyb. Bol som lenivý. A ťažký. A preto poznám každú výhovorku, ktorú si len vymyslíte.

Odo dnes musíte začať jesť so železnou pravidelnosťou
každé 3 hodiny jedno jedlo!
Hneď po zobudení si dajte prvé jedlo. Po troch hodinách
ďalšie. Po ďalších troch hodinách ďalšie. Nemusíte dodržať
tri hodiny na minútu, ale snažte sa čo najpresnejšie. Dôležité je, aby ste jedli v čase, keď ešte nie ste hladní! Ak to splníte, veľmi rýchlo sa zbavíte túžby po sladkostiach.
Zaistite, aby ste jedli najmenej 5 krát denne. Akokoľvek,
ale zaistite to. Trebárs si dajte budík na mobilnom telefóne
aby vám pripomenul, že sa máte ísť najesť. Ak vám to v
práci nechcú dovoliť, tak sa vypýtajte že musíte ísť na WC
a tam si dajte jedlo z pripravenej krabičky.
Zatiaľ jedávajte také jedlá, aké ste zvyknutí jesť. Neskôr
ich budete postupne meniť a vylepšovať. Podľa toho, ako sa
budete učiť podrobnosti o zdravšej výžive. Takže v prvých
dňoch vášho chudnutia (viem, je to skôr zmena životného
štýlu) budete jesť zhruba to, čo doteraz. Je tu len jedna
podmienka:
Ped každým jedlom zjedzte 250 až 500 gramov zeleniny
aká vám ide na chuť.
Takže pred raňajkami si dajte napríklad celý väčší kaleráb. Zelenina + jedlo vytvoria v žalúdku veľký objem. Užite si pocit úplnej sýtosti a spokojnosti z objedenia. Pritom
zelenina vám pomôže nielen tráviť jedlo, ale aj spomalí
vstrebávanie živín.
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Nemám čas.
Pôjdem zajtra.
Najskôr chcem schudnúť, potom začnem cvičiť.
Hanbím sa ukazovať v posilňovni alebo na verejnosti.
Nemám na posilňovňu peniaze.
Ja nemusím cvičiť, lebo pracujem manuálne.
Nevládzem cvičiť.
Cvičenie ma nebaví.
Som nešika.
Nechce sa mi.

Nemôžete cvičiť? Ale no tak! Výhovorka! Takže pekne
choďte ísť! Rýchlou chôdzou durným honom. Ako keby ste
mali hnačku.

» Ak ste športovci, tak ďalej nemusíte ani čítať. Hneď
choďte a dajte si aeróbny tréning v najnižšom pásme
aeróbneho zaťaženia (60% MTF) asi tak hodinku.
» Ak ale športovci nie ste (tuční ľudia často nie sú športovci) tak s tréningom začneme len veľmi opatrne. V
ďalšom texte si povieme ako.

www.chudnutie-ako.sk
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Úloha odo dnes na každý deň - pohyb

Dajte si dobré tenisky, vhodne sa oblečte a choďte na
prechádzku. (Nie autom.) Podľa toho, v akej ste kondícii
začnite pomalou chôdzou a choďte toľko, koľko vydržíte.
Možno to bude 5 minút. Možno 50 minút. Nechcem, aby
ste sa uštvali.
Ak je hnusné počasie, môžete ísť do posilňovne na bežecký pás a robte chôdzu na ňom. Pri chôdzi odporúčam
aby ste si riadne pomáhali rukami. Nech sa zapoja ah horné svaly tela. Ak máte, použite paličky na nordic walking.
Choďte tak rýchlo, aby ste boli počas celej prechádzky
mierne zadýchaní. Nemeňte tempo.
Odo dnes si dajte denne aspoň jednu porciu chôdze.
Každý deň pridajte o pár minút čas a aj rýchlosť chôdze.
Ideálne bude, ak sa dostanete asi tak na pol hodinu, radšej
však až hodinu chôdze denne. Ak zvládnete aj viac, tým
lepšie.
Po čase sa možno dostanete aj na hodinu a pol rýchlej
chôdze. Alebo možno budete chodievať do posilňovne a
okrem rýchlej chôdze si možno aj trocha zacvičíte. Pri takej tréningovej záťaži už ale treba začať aj odpočívať.
Intenzívny tréning si dajte len 3 až 4 krát do týždňa, nie
viac. Telo si potrebuje aj odpočinúť.
Cez víkend vám odporúčam celodenný výlet v lese. Stačí v pomalšom tempe. Skúste hľadať huby. Nemusíte ich trhať. Mierny nenáročný pohyb vám prospeje. Ale dodržiavajte pritom jedenie v trojhodinových intervaloch a pitný
režim!
Zdôrazňujem znova: mierna záťaž, skôr vytrvalostná,
ako krátko a intenzívne.
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Pohyb v miernom telesnom zaťažení vám pomôže odbúravať z tele tuk. Prvých 20 minút každého druhu pohybu
telo ako energetický zdroj využíva prevažne cukor z krvi.
Ako sa cukor míňa, pomaly sa ako doplnkový zdroj začína
používať aj zásobný tuk. Po zhruba 40-tej minúte už sa na
tvorbu energie používa z väčšej časti aj tuk z rezerv. Ale
pozor! Aby to fungovalo, pohyb to musí byť pravidelný a v
miernom zaťažení. Chôdza, bicyklovanie, plávanie...
Preto odporúčam rýchlu chôdzu. Je dostupná pre
každého, je zadarmo.
Ak máte nadváhu, pre vás sú celkom nevhodné nasledujúce zakázané športové aktivity:

» Nie dynamické športy ako je beh!
» Nie nie aerobic či zumba.
» Nie volejbal, futbal, skákanie na švihadle.
Pri nadváhe každý dynamický šport ohrozuje kĺby.

Tvrdý tréning nie je dobrý na chudnu e
Ak to s trénovaním preženiete a cvičíte „tvrdo“, tak to
nefunguje na chudnutie.
Možno vám prišlo na um, že ak z rýchlej prechádzky začnete chudnúť, tak z behu by ste chudli ešte viac. A z behu
do schodov najviac. Na podobných úvahách sú postavené
aj mnohé programy ako zumba, aerobic a iné inak obľúbené športy často propagované ako vhodné na chudnutie.
Tu však odporúčam opatrnosť. Šport pri ktorom sa už
riadne zadýchate je vynikajúci, ak si chcete zlepšiť kondíciu. Na chudnutie však potrebujete len miernu, zato však
dlhotrvajúcu záťaž. Odbornejšie sa to nazýva aeróbny tréning.
www.chudnutie-ako.sk
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Úloha odo dnes na každý deň - pohyb

Po tvrdom tréningu spravidla máte minutý všetok zásobný cukor v krvi a možno už koncom tréningu sa dostavia známky hypoglykémie.

»
»
»
»

Trasenie sa (možno sa trasú len ruky);
zívanie, ospalosť, niekedy závraty;
„škvŕkanie“ v bruchu;
slabosť alebo podlamovanie nôh pri ceste domov.

Tieto známky sú často sprevádzané veľkou túžbou po
sladkostiach. Máte pocit, že po takom tréningu predsa máte „právo“ na drobnú odmenu a nadelíte si nejakú tú sladkosť. A to je hrubá chyba. Tvrdý tréning je teda skôr zlým
nápadom. Vedie k vyčerpaniu a tým aj vyššiemu riziku
úrazov. Pri tvrdom tréningu schudnete málo a možno to
ešte aj doženiete koláčikom po tréningu.
A pozor aj na dĺžku tréningu! Viac ako hodina a pol
tréningu už môže byť priveľkou záťažou na imunitný
systém. Ak budete trénovať tvrdo, alebo dlho, veľmi
ľahko "chy te" virózu a ochoriete.
S telesnou záťažou preto súvisí aj regenerácia.
Zjednajte si, aby ste mohli spať aspoň 8 hodín denne.
Preč televízor, preč ponocovanie. Musíte spať dôkladne,
inak vaše telo nebude chcieť chudnúť.
Odporúčam vám dve finančné investície.

» Prvou je športtester. Ten sníma činnosť srdca a na
displeji vám ukáže, ako trénujete.
» Ak sa vám zapáči rýchla chôdza, môžete si kúpiť paličky na Nordic Walking (ak chodíte skôr po rovine)
alebo do trekových paličiek, ak chodíte do hory. Pomôžu vám zapojiť aj svaly hornej časti tela. O to efektívnejšie využijete čas tréningu.
22
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Úloha odo dnes: relaxácia, regenerácia
Niektorí ľudia sú celé dni v strese. V práci „nervák“, doma „blázinec“. K tomu povinnosti, úlohy, starosti, dlhy.
Ani na spánok poriadne niet času. Deň je prikrátky. Ak
patríte medzi nepostrádateľných, nebudete chudnúť. Skočte si na miestny cintorín pozrieť na kolegov. Všetci boli nepostrádateľní.
Do zdravej životosprávy nepatrí len jedlo, pitie a pohyb.
Musíte dbať aj o to, aby ste boli v pohode. Možno namietnete, že nestíhate všetky úlohy. Žena po príchode z práce
má za úlohy nakúpiť, variť, upratovať, prať, učiť sa s deťmi,
žehliť a niekedy pritom zvládnuť druhé zamestnanie. Nenechala si čas na samú seba. To je sebevraždné. Zmeňte to.
Je možné, že niektorým ľuďom vo vašom okolí sa to nebude páčiť. Položte si otázky: Nezmanipuloval ma niekto, aby
som robila prácu za neho? Nechcem prácou uniknúť pred
vlastnou neistotou? Nechcem niekomu niečo dokazovať?

Musíte spať najmenej 8 hodín denne
Ľudia, ktorí spia málo, priemerne asi 5 až 6 hodín majú
oveľa vyššie riziko vzniku obezity. Naopak tí, čo spia 8 až 9
hodín majú toto riziko malé.
Dôvodov na to je viac a nie sú všetky známe. Jedna z hypotéz hovorí, že ide o leptín. To je hormón, ktorý reguluje
chuť do jedla. Ten sa vytvára počas spánku a ak ho máme
málo, máme väčšiu chuť papať.
Okrem toho človek, ktorý dlho spí je odpočinutý a teda
menej stresovaný, ako niekto kto je trvale nevyspaný a teda vyčerpaný. Aj vyčerpanosť má na obezitu vplyv. Nuž a
človek, ktorý spí veľmi dlho má o 4 hodiny zo dňa menej
času špekulovať, čo by zjedol :-)
www.chudnutie-ako.sk
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Musíte znížiť stres na minimum

Úloha odo dnes: pitný režim

Dlhodobý stres môže viesť k obezite. Samozrejme, nielen ku nej – stres bez náležitej regenerácie poškodzuje
zdravie. Niektoré časti mozgu majú vplyv na to, či sa prejedáme. Podobne, ako nedostatok spánku (to je tiež ťažký
stres) aj iné formy záťaže môžu spôsobiť obezitu. Dlhodobý stres negatívne ovplyvňuje metabolizmus. Telo akoby
cítilo, že sú „zlé časy“ a tak čo môže, ukladá do tukových
zásob. Stres a obezita spolu súvisia aj tak, že človek v strese
zvyčajne nejedáva pravidelne. (Ani mu nechutí.) Nepravidelné jedenie pritom patrí medzi najspoľahlivejšie spôsoby, ako rýchlo pribrať. Obezita teda vznikne aj preto, že
stresovaný človek jednoducho cez deň nestihne jesť a večer
zje zvyčajne nevhodné jedlá. V strese si tiež ľudia zvyknú
„pomáhať“ tým, že si občas niečo zobnú. Spravidla ide o
sladkosti, čokoládky, čipsy…

Dajte si každý deň niekoľko pohárov vody. Ak zjete zhruba kilo až dva zeleniny, aj to už je prísun vody. K tomu navyše pár pohárov.
Ani voda sa vám možno veľmi nebude chcieť piť. Bude
zvyšovať váš pocit nasýtenosti. No práve pocit sýtosti je to,
čo chceme stále dosiahnuť. Ak sa cítite nasýtení, tak vás
ani nenapadne maškrtiť.
Koľko vypiť?
Pite každú hodinu cez deň jeden pohár čistej vody a „ste
za vodou“. Ak o 8. ráno vypijete prvý pohár a o 20. posledný, splníte normu dokonale.

Mozgová rekreácia
Strava a pohyb by preto nemali byť jedinou vecou, ktorú
si strážite. Snažte sa vyhýbať všetkému, čo vás akokoľvek
zaťažuje.
Zaťažuje nás nielen nevhodné jedlo. Môže to byť fajčenie, pobyt v miestnosti s fajčiarmi. Hluk. Nepohoda. Hlupáci a manipulátori, ktorí vás deptajú. Nedostatok odpočinku, spánku. Mizerná a zle zaplatená práca. Zdroje napätia, problémov, konfliktov. Dlhy. Zdroje naliehavých, no
zbytočných informácií.
Je výhodné, ak do zdravšieho životného štýlu zahrniete
taký režim, ktorý čo najefektívnejšie zmierni všetky takéto
„škodliviny“. Musí vám zostať čas na vás samotných! Na
odpočinok. Na koníčky. Na zábavu.

Optimálny a maximálny príjem vody podľa hmotnosti. Ak vážite 90 kíl, mali
by ste vypiť necelé 3 litre. 55 kilovej žene však stačí vypiť 1,8 litra.

Stop priberaniu

Stop priberaniu
Zelenina - najlepší prípravok na chudnutie

O strave podrobnejšie

O strave podrobnejšie
Neskôr (o pár týždňov) sa môžete začať venovať aj tomu,
z čoho by sa malo jedlo skladať. Existujú zásady, ako sa
máme stravovať, aby to bolo optimálne pre naše zdravie. Je
dobré takéto zásady poznať dodržiavať. Netreba úplne
striktne, stačí sa k tomu blížiť.

» Nevhodné jedlo totiž ovplyvňuje nielen naše zdravie,
»
»
»
»
»
»

ale aj psychiku.
Nevhodné jedlo môže zvyšovať riziko rakoviny.
Nevhodné jedlo môže spôsobovať rýchly hlad a túžbu
po ďalšom jedle.
Nevhodné jedlo môže spôsobiť útlm a znížiť výkon v
práci.
Alebo budete po nevhodnom jedle agresívni a spravíte viac chýb.
Po zlom jedle vám môže byť zle od žalúdka...
Dlhodobo nevhodné jedlo môže spôsobiť aj zmeny
nálad, únavu, depresiu.

Čím pestrejšia bude vaša strava, tým lepšie.
Jedzte v jednom jedle (po povinnej zelenine) všetky
druhy živín, bielkoviny, sacharidy aj tuk. Ak ich prijmete
naraz, budete sýti a živiny sa budú do tela dostávať pomaly. Keby ste si dali v jednom jedle napríklad len pár banánov, mali by ste na chvíľu veľa energie a o hodinu by ste už
cítili únavu a veľký hlad. Ak si ale dáte paradajky, chlieb,
syr a pár orieškov, budete celé 3 hodiny najedení a zásobení energiou.
Počítať si energetické hodnoty jedla nie je povinné, ale
výhodné. Ak chcete, aj to sa časom naučíte.
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Mnoho tučných má chybný názor na chudnutie. Myslia
si, že ak sa priberá z jedenia, tak z nejedenia budú chudnúť. Tak to ale nefunguje.
Ak chcete chudnúť musíte pravidelne jesť.
Ak mávate nočné, tak si jedenie posuňte. Optimálny režim si v takom prípade musíte nájsť sami. Optimálne však
je – nerobiť nočné...
•
•

Prvé jedlo jedzte hneď po zobudení.
Posledné jedlo dve až tri hodiny pred spánkom.

Zelenina - najlepší prípravok na chudnu e
Kým chudnete, obmedzujte jedenie ovocia. Väčšina druhov ovocia je sladká a pri chudnutí je výhodné, ak jedávame čo najmenej sladkého. Nebojte sa zjesť jablko. Ale jedno. Nebojte sa zjesť pomaranč. Ale jeden. Taká dávka vám
môže spraviť len úžitok.
Počas chudnutia si radšej zakážte banány, hrozno a všetko sušené ovocie ako figy, datle, hrozienka a podobné sladkosti. Toto ovocie má vysoký glykemický index.
Naproti tomu zeleninu môžete jesť bez nejakej prísnej
kontroly. Do zeleniny počítam aj paradajky. Tak ako v obchode ich nájdete medzi zeleninou, môžete sa k nim aj vy
správať. Jedzte ich koľko vám chutí. Paradajky oficiálne sú
síce ovocie, ale to nám pri chudnutí nebude prekážať.
Zelenina je veľmi výhodná nielen pri chudnutí, ale aj pre
zdravie. Obsahuje veľa vody a veľa vlákniny. Z toho sa netučnie. Navyše obsahuje veľa vitamínov, minerálov, stopových prvkov a fytonutrientov. Znamená to, že zelenina je
niečo podobné, ako keby ste si dali tabletku s vitamínmi.
Často aj s takými, ktoré v lekárni vôbec nedostať.

www.chudnutie-ako.sk
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Zelenina - najlepší prípravok na chudnutie

Voči zelenine mnohí môžu namietnuť, že je drahá. To je
pravda. Mesačne vás taká "kúra" na chudnutie môže stáť aj
60 eur. Len za zeleninu.

» Mnoho ľudí by v lekárni za tabletky na chudnutie
ochotne nechalo aj stovku.
» Ale za zeleninu sme lakomí zaplatiť...
Pritom zelenina vám s chudnutím pomôže a tabletky?
Nie. Keby sa to tak dalo riešiť tabletkou...
Obezita nie je spôsobená nedostatkom liekov v tele.
Preto nemá cenu ich hltať, ak chcete schudnúť.
Vôbec sa netrápte tým, že aj zelenina má nejakú energetickú hodnotu. Energia ktorú obsahuje sa totiž minie v
procese trávenia zeleniny. Takže z nej nepriberiete.

Prečo jesť zeleninu pred každým jedlom?
Má to hneď niekoľko priaznivých účinkov.

» Zapchá vám brucho. Po zjedení veľkého kalerábu
budete tak nasýtení, že už budete vládať zjesť len rozumné množstvo jedla.
» Zelenina spomalí trávenie jedla. To sa hodí. Energia
z potravy tak bude do tela dodávaná pravidelne.
» Zelenina sama pomôže pri trávení. Obsahuje enzýmy a vlákninu. Vláknina významne pomáha chrániť
vaše zdravie.
» Inými slovami jesť zeleninu pred jedlom je to isté, ako
keby ste si dali chirurgicky zmenšiť žalúdok! Len je to
zdravšie a príjemnejšie.
Je možné, že sa vám nepáči cena zeleniny. Navýši rozpočet. Pri kalkulácii však počítajte aj s tým, že:

» Ak ste sa rozhodli chudnúť, ušetríte na nákupe rôznych sladkostí a slaností.
» Navyše zníženie hmotnosti zníži aj množstvo liekov,
ktoré by ste museli užívať či už teraz, alebo neskôr.
» No a do tretice ak budete zdravší, tak budete aj produktívnejší a príjemnejší spoločník. To by mohlo posilniť aj váš finančný príjem.
Jedzte preto zeleninu a berte to ako inves ciu.
Začnite však pomaly! Ak ste doteraz zeleninu nejedávali, odporúčam, aby ste začali menšou dennou dávkou.
Nech sa váš tráviaci trakt môže prispôsobiť novému režimu.
Tip: odporúčam užívať probiotiká. Na stránke
www.probiotik.sk
nájdete viac informácií a tipov o probiotikách.
28
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Glykemický index - prečo nejesť sladkos

Hypoglykémia

Sladkostiam sa oplatí vyhýbať či už ste tuční, alebo štíhli. To sa týka aj detí. Sladkosti nám všetkým veľmi chutia a
čo nám chutí, toho chceme viac. Ak budete jesť viac sladkostí vytvorí návyk na jedenie sladkostí. Tak sa dostanete
do bludného kruhu a nadobudnete pocit, že bez svojich
dobrôt nemôžete byť.

Stav, keď hladina krvného cukru klesne pod normál sa
volá hypoglykémia.

» Výrobcovia sa tešia.
» Vy priberáte. A ešte za to aj platíte.
Sladkosti sú zákerné. Ak ich užívate veľa, menia nielen
vašu hmotnosť, ale aj psychiku.

Ak zjete sladkosť...
Čo sa v tele stane keď zjete sladkosti? Najskôr sa cukor z
jedla dostane rýchlo do krvi. Na to telo zareaguje a vylúči
hormón inzulín. Tento hormón sa postará o to aby sa cukor rýchlo z krvi odstránil. Kam? Ak práve neutekáte do
schodov, nemáte také množstvo cukru ako spáliť. Tak sa
cukor uloží do buniek. Vo forme zásobného tuku. To je
presne to, čo nechceme! Akonáhle inzulín "napchá všetok
prebytočný cukor z krvi do tukových buniek, telo zaregistruje, že nejako podozrivo rýchlo klesla hladina krvného
cukru. Na to zareaguje mozog a vyhlási túžbu po sladkom.
Vzniká tak bludný kruh.
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» Môže to nastať z dôvodu jedenia sladkostí,
» alebo preto, že ste príliš dlho nejedli,
» alebo ste pritvrdo trénovali.
Hypoglykémia sa prejaví aj na psychike. Prejaví sa ako:

»
»
»
»
»

sklon k hádkam, výbušnosť (hnev, zlosť, nevrlosť);
nechuť niečo riešiť, robiť;
malátnosť, nerozhodnosť alebo apatia;
celková podráždenosť, nesústredenosť;
nervozita, netrpezlivosť, pocit neistoty.

Tieto „stavy“ nemusia byť prítomné naraz všetky, ale
majú jedno spoločné – znižujú kvalitu vášho života. Ste v
nepohode. Dosť pravdepodobne sa v takom stave s niekým
pohádate, spravíte nejakú chybu, alebo proste budete namosúrení. Nič príjemné.
Aj deti, ktoré jedia sladkosti, či pijú sladké malinovky sú
často nesústredené, zlostia, vyrušujú, majú horší prospech.
Preto je výhodné, ak z bytu prísne a natrvalo odstránite
všetky sladkosti.
O to viac však bude dôležité, aby ste jedávali takzvané
pomalé sacharidy. To je zelenina, menej sladké druhy ovocia, ovsené vločky, celozrnné pekárenské výrobky, celozrnné špagety, celozrnná ryža a podobne. Nebojte sa ich! V
každom z piatich jedál denne ich potrebujete. Tieto potraviny obsahujú zložité sacharidy.
Zložité sacharidy (alebo aj pomalé sacharidy) sa počas
trávenia musia najskôr v tele rozložiť na jednoduchšie. Telo z nich nakoniec vyrobí takú istú glukózu, podobne, ako
www.chudnutie-ako.sk
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Glykemický index - prečo nejesť sladkosti

keby ste zjedli trocha cukru. Táto glukóza však vzniká pomaly a tak sa aj do krvi uvoľňuje v správnom, pomalom
tempe. Väčšina takto pomaly vytvorenej glukózy sa v tele
spotrebuje na rozmýšľanie, pohyb, trávenie. Keďže sa v krvi neobjaví prirýchlo, telo nemusí vylúčiť inzulín. No a keďže máte stále prísun energie, žiadna hypoglykémia sa nekoná. Nemáte túžby po sladkostiach, ste čulí, máte dobrú
náladu. Preto sa oplatí jesť pomalé sacharidy. Nebojte sa
ich.
Viem, mnoho chudnúcich je reklamou na rôzne komerčné diéty a knižné bestsellery vymasírovaných do názoru, že chudnúť sa dá len ak zrušíte sacharidy. Nízkosacharidové diéty vznikajú jedna za druhou (Atkinsova, Dukanova, všetky diéty, ktoré výraznejšie obmedzujú prílohy,
chlieb, cestoviny... Žiaľ, nízkosacharidové diéty sú zdravotne rizikové.
Zoznam potravín s nízkym glykemickým indexom.
Tieto potraviny môžete jesť smelo:
avokádo
biela káva bez cukru
biely jogurt
brokolica
čerešne
fazuľa
fruktóza
grapefruit
horká čokoláda
hrach
huby
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jogurt
kakaový prášok
kapusta
karfiol
kyslomliečne výrobky
malinovky bez cukru
minerálky
mlieko
orechy
paprika
párky

raž
sója
sušené jablká
šalát
šošovica
špenát
tvaroh
uhorky
višne
zeleninové šťavy
zeler
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Zoznam potravín so stredným glykemickým indexom.
Tieto potraviny môžete jesť opatrnejšie:
ananás
broskyne
celozrnná ryža
celozrnný ražný chlieb
cestoviny al dente
červená repa
čokoláda mliečna
datle sušené
džúsy ovocné
nesladené figy
horúca čokoláda

hrozno
hrušky
jablká
kakao (nápoj)
kiwi
kompóty
mandarínky
melóny
mrkva
müsli tyčinky bez cukru
nuge a, nutella

ovsené a iné vločky
pizza
pomaranče
pšenica
sladené jogurty
sladkos pre diabe kov
sušené ovocie
sušienky BeBe a podobné
špagety
víno (suché)
zemiaky varené v šupke

Zoznam potravín s vysokým glykemickým indexom.
Tieto potraviny jesť nebudete, alebo len veľmi málo:
bagety
banány
biela ryža
buchty, bábovka
koláče
cestoviny uvarené do mäkka
cukor, med
cukríky, salónky, bonboniéry
čokoládové tyčinky, keksy
diétne sucháre, sušienky
energe cké nápoje sladené cukrom
granko a iné sladké kakaové prášky
hranolky, fučka, chipsy
chlieb z bielej múky
izotonické športové nápoje
knedle, halušky
kukurica
likéry
melón – cukrový
múka, múčne výrobky
nokerlíky

www.chudnutie-ako.sk

pečené zemiaky
pivo, hlavne sladšie druhy
piškóty, dobošky
popcorn
rôzne racio chlebíčky
sacharóza
sladké cereálie
sladké malinovky
slané tyčinky
strúhanka
rožky, žemle
sušené datle a figy (ak sú sladené)
sušené hrozienka (ak sú sladené)
šiška (donut)
toastový chlieb
väčšina koláčov, závinov, vianočky
vína sladké, šumivé
výrobky z bielej pšeničnej múky
zákusky (krémeše, torty...)
zemiaková kaša
zmrzliny vodové

33

Stop priberaniu

Stop priberaniu
Zmeny v kuchyni

Vhodné zloženie stravy

Vhodné zloženie stravy

Zmeny v kuchyni

Venujte sa tomu, čo jedávate. Chyby v strave vás nepovedú ku štíhlosti, ani ku zdraviu. Mnoho žien chudne tým
spôsobom, že ako jedlo si dajú len šalát vyrobený zo zeleniny. Obmedzujú mäso, syr a boja sa príloh. So strachom
si dajú len nízkotučný jogurt. Podobné „jedlá“ sú nevhodné, pretože neobsahujú všetky živiny.

Ak to s racionálnou výživou myslíte vážne, asi budete
musieť spraviť aj nejaké zmeny vo varení. V tej súvislosti
mám pre vás dve správy. Dobrú a zlú. Začnime zlou.

» Každé jedlo musí obsahovať sacharidy. Napríklad celozrnný chlieb, celozrnnú ryžu, celozrnné cestoviny,
ovsené vločky, knekebrot. Táto zložka stravy vám dá
silu. Keďže je celozrnná, dodá aj nejaké tie vitamíny,
minerály a vlákninu.
» Každé jedlo musí obsahovať bielkoviny. Napríklad
sóju, tofu, kuracie alebo morčacie mäso, nízkotučný
syr (maximálne 20% tvs), vajcia. Bielkoviny potrebujete na stavbu a regeneráciu svalov, či kostí. Netreba
ich jesť veľa, ale potrebujete ich! Počas chudnutia ich
môžete jesť trocha viac, než by potreboval zdravý človek.
» Každé jedlo musí obsahovať tuk. Orechy, semená,
olivový, repkový, tekvicový či ľanový olej, avokádo.
Tuku potrebujete pomerne málo. Asi tak polievkovú
lyžicu oleja na jedno jedlo. Alebo niekoľko kusov orechov. Je však nevyhnutný pre zdravie.

» Zlá správa: Racionálna strava nemá až tak intenzívne
chute. Ak ste doteraz jedávali silne presolené a mastné jedlá, pripadne vám možno spočiatku mdlá.
» Dobrá správa: Po pár týždňoch racionálnej stravy
zistíte, že aj keď chute nie sú tak intenzívne, je ich
oveľa viac. Objavíte jedlá, ktoré budete mať radi. Naučíte sa používať rôzne nové korenia.
» Dobrý bonus: Racionálna kuchyňa je rýchla! Za
chvíľu máte navarené. Zabudnite na celé dopoludnie
v kuchyni, keď gazdiná chystá obed.
A keďže varenie je rýchle, netreba dlho písať. Neskôr si
to však naštudujte poriadne.

Tieto tri zložky sa zvyčajne nachádzajú v každej potravine a surovine, len v rôznych pomeroch. Preto je spoľahlivejšie skombinovať v jednom jedle viac potravín. Zvýšite
tak nádej, že ste prijali všetky potrebné živiny.
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A čo alkohol?

Fokus, vôľa, časový manažment

Vo chvíli keď chcete schudnúť, alkohol sa pre vás musí
stať tabu. Nepite, ani trošku. Žiadne „zdravotné“ čiašky
červeného vína, či „panáky“ na lepšie zažívanie, či na "prefúknutie ciev". Možno ste v niektorom časopise čítali presvedčivý článok, ako mimoriadne zdravotne prospešný alkohol je. Nemám chuť o tom polemizovať. Ja zastávam názor, že alkohol nie je potrebný pre zdravie a to v žiadnom
množstve. Vy so mnou môžete a nemusíte súhlasiť.
Pri chudnutí je nepríjemné to, že alkohol je sám o sebe
energetický zdroj. Jedno pivo vám dá takmer toľko energie, ako jedno menšie jedlo. No a navyše vám to pivo dá
chuť vykašľať sa na celé chudnutie.
Mimochodom, ak by ste mali pocit, že vy, alebo niekto z
vašich blízkych má problém s pitím alkoholu, pripravil
som dva krátke testy, z ktorých sa dá rýchlo odhadnúť, čo
sa deje. Nájdete ich na stránke www.zachytka.sk.

Teraz už poznáte celé tajomstvo chudnutia. Treba jesť
pravidelne. Piť pravidelne. Cvičiť pravidelne. Práve slovo
pravidelne je stále v hre.
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To, čo robíte často vás bude formovať. Ak si v živote
nastavíte správny režim, budete mať výsledky.
Žiaľ, držať sa dlhodobo prísnejšieho režimu je nepohodlné. Dnešná doba priam zvádza ľahnúť si do fotelky a zabudnúť na celý svet pri televízore. Človek potom ani nezbadá ako a zrazu nemá čas na najdôležitejšie veci v živote. Prečo? Pretože má celý čas zaplnený hlúposťami.
Tuším Brian Tracy povedal pekný výrok: Pozor, aby
vám veci na ktorých záleží najmenej nezabránili vykonať to, na čom záleží najviac. A tak vám môže prísť vhod
pár rád, ktoré platia aj pre tých, ktorí ste ešte chudnúť nezačali. Možno ste aj chceli, ale niečo v tom zabránilo. Veľmi často sa stane, že nedávame plnú pozornosť dôležitým
veciam.
Asi najdôležitejšia poučka, ktorú popisujem vo svojej
knihe Ako dosiahnuť úspech znie: Dostanete viac toho,
čomu venujete pozornosť.

www.chudnutie-ako.sk
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Venujte pozornosť tomu, čoho chcete viac

Čo nám bráni chudnúť?

O našu pozornosť sa veľmi hlasným spôsobom uchádza
mnoho podnetov. Reklama, médiá, kolegovia, brechajúci
pes od susedov. Ľudia nepríjemní a otravní dokážu najúčinnejšie získať pozornosť. Nuž a samozrejme, manipulátori – tí, čo vedia parazitovať na našej slušnosti. Je dobré
vedieť, ako sa zmocnia vašej pozornosti. Nech tomu neskôr viete predísť.

Veľmi často je na vine len naše pohodlie v kombinácii s
rozptýlenosťou. Možno to poznáte aj sami. Rozhodnete sa,
že začnete chudnúť hneď od rána. Zobudíte sa, ale čo to?
Meškáte už 5 minút? (!) Kde vziať čas? Tak rýchlo, raňajky
si dám až v práci. No v práci sa ukáže, že je nervák a už aj
tak meškáte. Jesť? Vylúčené! Veľa roboty, zhon a na raňajky si spomeniete až pred obedom. Takto to pokračuje. Z
práce prídete domov a tam znova je toľko povinností, že
ani neviete ako a zrazu je večer. Neboli ste ani na prechádzke, jedli ste dosť málo a ste celkom vyčerpaní, ani zaspať
vám nedá. Celý deň ste v zhone, reagujete na rôzne podnety. Vašu pozornosť stále okupuje niekto alebo niečo. Absolútne nemáte čas začať chudnúť. A možno ani žiť.

» Vytvoria pocit, že ide o súrnu vec.
» Prestanú sa s vami rozprávať a tým vás upútajú.
» Citovo vydierajú.
Stačí, aby ste mali vo svojom okolí pár takýchto ľudí a
máte vážny problém s časom. Pohltia väčšinu vášho času
pre seba a pre svoje záujmy. Potom sa nestíhate venovať tomu, čo ste pôvodne chceli. Nezostane vám čas na dôležité
veci. Na tréning, na jedlo, na priateľov.

» Venujete pozornosť súrnej veci a vynecháte tréning?
Časom bude na vás doliehať ešte viac súrnych vecí.

» Nemáte čas sa stretávať s kamarátmi, pretože niekto
iný si stále vynucuje vašu pozornosť? Stratíte kamarátov a posilníte si vzťahy s dotieravými ľuďmi.
» Problémoví zákazníci vás vo firme zamestnajú natoľko, že sa nestihnete venovať vašim najlepším zákazníkom? Stratíte tých dobrých zákazníkov a budete stále
živoriť s problémovými.
Nič cennejšie, ako vašu pozornosť nemáte. Ak niekoho
počúvate, dávate mu maximum, čo môže od vás získať. Venujete mu svoj životný čas.
V živote dostaneme viac toho,
čomu často venujeme svoju pozornosť.
38
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» Ak si na jedlo a pitie nespomeniete, nastavte si mobil,
»
»
»
»

aby vám zazvonil každé tri hodiny.
Nastavte si domáce procesy tak, že ako prvú vec po
príchode z práce pôjdete na prechádzku (tréning).
Potom si dajte 20 minút na prípravu jedál na zajtra.
Dajte ich do krabičiek a zoberte si ich do práce.
Zaistite si dostatok spánku.
Až potom sa venujte radostiam či povinnostiam.

Trik je v tom držať pozornosť na zámere schudnúť.
To znamená, že si na to vyčleníte čas. Napríklad hodinu
až dve denne. V tom čase sa venujete len svojmu zdraviu.
Môžete na prechádzku vziať deti alebo manžela/manželku
a rozprávať sa. Alebo si dajte na uši prehrávač a počas prechádzky počúvajte niektorú zvukovú knihu, alebo motivačné nahrávky. Dve nahrávky z mojej produkcie si môžete stiahnuť zadarmo na www.miro-vesely.sk/stiahnite-si
www.chudnutie-ako.sk
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Čo nám bráni chudnúť?

Vyhodnotenie výsledkov
chudnu a

Ak vám to funguje, odporúčam vám, aby ste sa vybavili
aj podrobnejšími znalosťami. Zoznam zdrojov nájdete tu:
Navštívte webové stránky:

miro-vesely.sk/stiahnite-si
Nájdete tam prednášky Mira Veselého.
Môžete si ich zadarmo vypočuť, alebo stiahnuť.

Ak ste sa držali rád asi tak 7 až 10 dní, mali by ste mať
dole aspoň jedno kilo a opasok by vám mal byť voľnejší. To
by vás mohlo motivovať v ďalšom chudnutí.

Prihláste sa do e-mailového kurzu chudnutia:

miro-vesely.sk/kurz-chudnutia
Trvá 10 dní a je zadarmo. Táto kniha je ním inšpirovnaná.

Čo ďalej?

Pozrite si krátke videorelácie Mira Veselého:

Držte sa ďalej postupu. Jedzte pravidelne, jedzte vždy
najskôr zeleninu. K tomu cvičenie a relaxácia. Taký životný štýl vás privedie k štíhlosti a zdraviu. Vyskúšali ste si ho
a viete odhadnúť, že sa to dá udržať dlhodobo. Myslím si,
že áno.

youtube.com/user/MiroVesely
Sú to motivačné videá a zaujímavosti
zo sveta chudnutia a dosahovania cieľov.
Tipy na ďalšiu literatúru o zdravšom životnom štýle:

chudnutie-ako.sk/literatura
Zoznam literatúry a zdrojov vhodných na ďalšie štúdium.

40

Miro Veselý: Scenár na chudnutie

www.chudnutie-ako.sk

41

Vyhodnotenie výsledkov chudnutia

Vyhodnotenie výsledkov chudnutia
Čo nám bráni chudnúť?

Čo nám bráni chudnúť?

Prečítajte si knihu
Ako som schudol 35 kíl.
Nájdete v nej všetko,
čo potrebujete vedieť
o chudnutí.

Podarilo sa vám začať chudnúť? Potom vám príde vhod
kniha Ako som schudol 35 kíl. Dozviete sa v nej:

»
»
»
»
»
»
»
»

Príbeh, ako som schudol 35 kíl.
Ako chudnúť 2 až 4 kilá za mesiac a pritom stále jesť.
Ako si zostaviť optimálny jedálniček.
Aký tréning je pri chudnutí najefektívnejší.
Ako si udržať váhu po schudnutí.
Príčiny a následky obezity
Časté chyby pri chudnutí
Energetické tabuľky potravín

Ak ste dodržali princípy chudnutia a máte výsledky, potom je kniha Ako som schudol 35 kíl pre vás ideálnym doplnením informácií, ktoré sa vám záde vedieť.
Knihy kúpite na www.DobreKnihy.sk
alebo v kníhkupectvách Panta Rhei, či Martinus...
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Prečítajte si knihu
Ako dosiahnuť úspech.
Nájdete v nej námety,
ako si upratať vo svojom
živote.

Neviete ako začať meniť svoj život? Odporúčam vám
knihu Ako dosiahnuť úspech. Nájdete v nej postupy a princípy, ako dosahovať ciele v osobnom živote:

» Desať častých príčin neúspechu. Učte sa z cudzích
chýb. Môžete sa tak vyhnúť pascám, ktoré iným zmárnili celé roky.
» Desať tipov na ceste k úspechu. Nastavte si osobnú
stratégiu, ktorá vás môže doslova katapultovať k skvelým výsledkom a spokojnosti.
» Desať krokov k programovaniu úspešnej osobnosti. Objavte postup, ako si zvýšiť sebavedomie.
Úspech je ako recept na varenie. Ak máte zoznam surovín a overený presný návod, jedlo bude výborné.
Ak dodržíte odporúčania z týchto kníh, zlepšíte si
život. Využite overené postupy, ktoré fungujú.
Miro Veselý
www.chudnutie-ako.sk
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Vyhodnotenie výsledkov chudnutia

Zhrnutie, opakovanie
Čo nám bráni chudnúť?

Čo nám bráni chudnúť?

Prečítajte si o chudnutí viacero kníh. Doprajte pestré informácie svojmu mozgu. Tieto knihy sa vám určite oplatí
preštudovať dôkladne:

»
»
»
»
»
»
»
»

Igor Bukovský: „Teraz to zíde“.
Igor Bukovský: „Návod na prežitie pre muža“.
Ivan Majerčák: „Diagnóza obezita“.
Václava Kunová: „Zdravá výživa“ a iné knihy od nej.
Iva Málková: „Hubneme s rozumem“.
Vojtěch Hainer: „Obezita“. Kniha pre pacientov.
Miro Veselý: „Ako som schudol 35 kíl“.
Miro Veselý: „Scenár na chudnutie“. Túto knihu práve čítate. Je zadarmo na www.miro-vesely.sk.

Webstránky s ďalšími informáciami

» chudnutie-ako.sk nájdete tu on-line kalkulačku BMI,
ktorá vám vypočíta, ako postupovať pri chudnutí, potravinové tabuľky a najmä fórum, kde si môžete vymeniť skúsenosti s inými ľuďmi.
» akv.sk web Ambulancie klinickej výživy. Nájdete tu
stovky článkov o výžive, aj o chudnutí.
» sportujeme.sk web zameraný na šport. Nájdete tu
množstvo tréningových tipov, cvikov.
» rozumnehubnuti.cz množstvo praktických tipov a
článkov o výžive a chudnutí.

Zhrnu e, opakovanie
Chudnutie sa mnohým nedarí. Dôvody sú rôzne.
Vy máte teraz v rukách overený návod. Ak začnete chudnúť, budete na to používať nasledujúce zbrane:

» Znalosti. V tejto knihe ste sa dozvedeli aspoň zákla»
»

»
»

dy. Teraz už viete, ako začať.
Zručnosti. Tie nadobudnete v priebehu niekoľkých
dní. Nedajte sa odradiť pár chybami.
Triky. Budeme používať zeleninu a vodu, aby ste nemali hlad. Budeme používať potraviny s nízkym glykemickým indexom, aby ste nemali záchvaty túžby
na sladké. Budete mať pripravené jedlo, aby ste vždy
mali čo jesť a nemali tak dôvod siahnuť po nevhodnom jedle, alebo fastfoode.
Disciplínu. Nepopulárne, viem. Ale je to účinný nástroj, najmä ak ju orientujete správnym smerom.
Kontrolu. Každodenný zápis toho, či dodržiavate
scenár na chudnutie vás bude v myšlienkach vracať k
vášmu zámeru a odhalí, ak by ste strácali odhodlanie.

To všetko je fajn. Žiaľ, ak sa vám ale nechce, potom nemám nič, čo by som vám ponúkol. Ak potrebujete ešte viac
„nakopnúť“, ja už neposlúžim. Nie som Chuck Norris.
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Zhrnutie, opakovanie

Zhrnutie, opakovanie
Udržujte v kozube oheň

Čím teda začať?

Výsledky z kalkulačky si zapíšte, alebo vytlačte. Keď
schudnete pár kíl, výpočet vykonajte znova. Počítajú sa aj
na základe telesnej hmotnosti.
Neskôr si môžete doštudovať aj to, ako sa počíta energetická hodnota jedla. Ak chcete byť veľmi precízni, môžete
neskôr pár dní, alebo týždňov svoje jedlá vážiť a počítať si
ich energetickú hodnotu. Získate tak odhad, koľko máte
zjesť. Počítať si energetické hodnoty budete potrebovať
najmä v prípade, že by ste nechudli. Potom je zvyčajne chyba v strave.

Udržujte v kozube oheň
Venujte sa v duchu svojmu novému životnému štýlu.
Myslite pred zaspávaním na to, ako sa vám darí. Čítajte
knihy a časopisy o racionálnej strave, výžive, cvičení, chudnutí. Zúčastnite sa diskusií vo fórach o chudnutí. To vám
pomôže držať pozornosť na vašom zámere.

Čím teda začať?
Vyplňte si dotazník pripravenosti na chudnutie. Je o
pár strán ďalej. Prešli ste ním na sto percent?
Vytlačte si kontrolný formulár priebehu chudnutia a
zaveste na viditeľné miesto. Nájdete ho o pár strán ďalej.
Každý deň večer si doň zapisujte výsledky.

Kde získať čísla?

Televízor otočte k stene
Nuž a nakoniec: pokúste sa fungovať nejaký čas bez televízora. Neprináša vám nič pre vás užitočné. Pumpuje vás
negatívnou energiou. Láka k tomu, aby ste pred ním hliveli. Zabíja čas. Každým jeho sledovaním si upevňujete návyk sledovať ho.

Choďte na stránku www.chudnutie-ako.sk/bmi a vyplňte dotazník. Kalkulačka vám vypočíta nielen BMI (to
nás v podstate nezaujíma) ale povie vám, koľko máte jesť.
Spočiatku tie čísla nemusíte dodržiavať. Okrem toho vám
vypočíta, koľko máte piť a pri akej záťaži sa vám oplatí
cvičiť.
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Dotazník pripravenosti na chudnutie

Dotazník pripravenosti na chudnutie
Televízor otočte k stene

Televízor otočte k stene

☑ Viete, že musíte jesť každé tri hodiny?

Dotazník pripravenos na
chudnu e

☑ Viete už, ako si to zaistíte každý deň?
☑ Viete, že musíte dodržiavať pitný režim?
☑ Viete už, ako ho zaistíte každý deň?
☑ Viete, že denne musíte ísť na prechádzku? (Alebo 3 až 4 krát
do týždňa do posilňovne na riadny tréning.)

Aby ste dosiahli úspech a výsledky, musíte byť kompetentní. Musíte vedieť. Ak odpoviete na každú otázku áno,
ste pripravení schudnúť a váhu si udržať. Kým na niektoré
otázky odpovedáte slovom nie alebo neviem, tak nechudnite.
☑ Viete koľko kJ máte jesť denne? (Z kalkulačky BMI.)
☑ Viete koľko vody máte piť denne? (Z kalkulačky BMI.)
☑ Viete pri akej tepovej frekvencii cvičiť? (Z kalkulačky BMI.)
☑ Poradili ste sa s lekárom, či môžete chudnúť?
☑ Poznáte príčinu svojej nadváhy?

Pomôcka: Priveľa stravy,
primálo stravy, nepravidelná strava, lieky, ochorenie, málo pohybu,
neinformovanosť, či ich kombinácia.

☑ Viete si vytvoriť čas, kedy pôjdete?
☑ Viete čo je to glykemický index potravín?
☑ Viete, ktoré potraviny sú pre vysoký glykemický index
„zakázané“?
☑ Viete, že počas chudnutia nemáte piť žiadne alkoholické
nápoje?
☑ Odfotografovali ste sa pred chudnutím? (Nepovinné.)
☑ Máte pripravené, alebo jasné jedlo na zajtra?
☑ Máte nakúpené aspoň kilo zeleniny na zajtra?
☑ Máte poruke proteínovú tyčinku, ak by sa nedalo jesť
niektoré normálne jedlo? Môže to byť aj iná vhodná rezerva.

☑ Viete, že rýchle diéty vedú k jojo efektu?

☑ Viete, že ak chcete schudnúť, musíte tomu venovať
trvalú pozornosť?

☑ Spravili ste si www.chudnutie-ako.sk/test-chudnutie
(čo viete o chudnutí) a ste pripravení doštudovať si to,
čo ešte neviete?

☑ Viete, že ak máte s nadváhou problém, je to celoživotná
záležitosť? Ste pripravení dlhodobo dodržiavať nový
životný štýl?

☑ Vytlačili ste si kontrolný list, kde budete zaškrtávať
denné úlohy a je na viditeľnom mieste?

☑ Odpovedali ste doteraz na všetky otázky áno?

☑ Viete, že ak chcete schudnúť, musíte jesť?

Teraz môžete začať chudnúť.

☑ Odvážili ste sa a odmerali ste si pás a boky?
☑ Zapísali ste si výsledky?
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Vytlačte si hárok pripravenos
na chudnu e
Najlepšie na papier veľkosti A4. Na nasledujúcej stránke
je hárok na celú stránku. Alebo si z internetu stiahnite samostatný hárok pripravený na tlač v rozmere A4. Tu nájdete samostatný hárok:
h p://miro-vesely.sk/scenar-na-chudnu e/

Ak nemáte tlačiareň...
Ani to nie je problém. Vezmite akýkoľvek papier a denne
si naň zapisujte, či ste dodržiavali 5 pravidiel.
Iné výhovorky, prečo nemôžete začať chudnúť? :-)

Ukázať hárok chudnu a rodine?
Ešte je tu otázka, či hárok chudnutia má vidieť celá rodina. Ak má visieť na zrkadle v kúpeľni, alebo na chladničke,
tak sa tomu asi nedá vyhnúť.

» Niekto má rád prekvapenia. Začne chudnúť tajne,
nikomu nič nepovie. Tento postup volíme často vtedy
keď tušíme, že sa chudnutie asi nepodarí. Obávame
sa, že nás vysmejú, ako sa nám to nepodarilo. Prípadne ak je v rodine zlá atmosféra.
» Iným vyhovuje zverejniť svoj zámer a postaviť sa za
svoje predsavzatie. To môže pomôcť vytvoriť ešte vyššiu motiváciu dosiahnuť úspech. V normálne fungujúcej rodine by mala nasledovať podpora všetkých
členov. V takej atmosfére sa chudne ľahšie.
Ja som za to zavesiť dotazník pekne na viditeľné miesto.
Časom sa stretnete aj s tým, že prídu na návštevu rodičia,
či priatelia a donesú čokoládu, pivo, či maškrty. Stačí ukázať smerom k papieru a vysvetliť, že momentálne by sa
vám nehodilo robiť výnimky, pretože si ich potom musíte
zapísať.
Ak ale máte za sebou veľa dní bez výnimiek, môžete si
občas nejakú dovoliť. Trebárs raz za mesiac. Nie však celý
deň. jedno jedlo. Aj na to vás zápis môže pekne upozorniť.
Pripravte sa na to, že proces chudnutia budú vaši najbližší často sabotovať. Budú vás ponúkať nevhodnými potravinami a potravinami, o ktorých vedia, že ich máte radi. „Daj
si, veď si schudla, teraz už môžeš“ bude veľmi častá a zákerná veta.
Vy však už viete, že si ani teraz ani po schudnutí už nemôžete dávať nič z toho, čo vás už raz k obezite priviedlo.
Inak zas priberiete. Rovnaké príčiny = rovnaké následky.

Dotazník pripravenosti na chudnutie
Ukázať hárok chudnutia rodine?
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Referencie – ako sa darilo iným
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Referencie – ako sa darilo
iným
Na internete som spustil 10 dňový e-mailový kurz chudnutia na stránke
miro-vesely.sk/kurz-chudnu a
ktorý sa stretol s nečakane priaznivým ohlasom. Mnoho
ľudí za tých 10 dní naozaj dokázalo schudnúť. Preto som
vytvoril aj túto knihu, ktorá je ním inšpirovaná. Tak ako v
kurze, nenájdete ani v tejto knihe priveľa informácií. Len
konkrétne inštrukcie. Na ich základe si môžete overiť, či
dokážete schudnúť. Ak áno, neskôr už budete potrebovať
aj podrobnejšie informácie a rady. Tie si postupne môžete
doštudovať. Môžete sa na kurz prihlásiť. V každom z dielov sa niečo dozviete a dostanete aj tip, aké články si môžete prečítať.
Mnoho ľudí, čo kurzom prešli mi už napísali, ako sa im
darilo. Tu nájdete niektoré reakcie. Ak mi napíšete na adresu mv@mix.sk svoje skúsenosti z chudnutia podľa tejto
knihy, rád ich zaradím, možno tak pomôžete zmotivovať
ďalších ľudí. A to to ide.
Dajme teda slovo účastníkom e-mailového kurzu, aké
majú výsledky a pocity po 10 dňoch chudnutia.

Miro, chcem sa Vam podakovat :) Odkedy som prisla z porodnice,
tak je to -18kg :)) A iba vdaka Vam :)) a do Vianoc som si povedala,
ze este 4 musia zliezt...slovom...dala som sa na Vas kurz, aby som sa
zase nastartovala ale kedze sme mali cez vikend oslavu syncekovych menin...a tu tortu, vid foto by bol hriech neochutnat...tak ja zacnem dnes. Pekne poc vo, zeleninka, 5 jedal, voda, pohyb a ziaden
alkohol a chipsy :)) Este raz Vam dakujem a verte, ze ked porovnam
fotku sucasnu s fotkou z Vianoc minuleho roka...tak je to sakra rozdiel :))) huraaa
S pozdravom Lucia

Dobrý deň p. Miro, absolvovala som s Vami 10-dňovi kurz chudnua. Som rada, že som sa ho zúčastnila. Môžem povedať, že mi to
pomohlo sa naštartovať. Schudla som 2,5 kg, pas - 2cm a boky - 1
cm. Študujem už Vaše knižky, ktoré som si hneď na začiatku zakúpila. Len ma veľmi mrzí, že pre zdravotné problémy nemôžem pridať
cvičenie, absolvujem denne len ľahšie prechádzky, ale pomáha aj
to. Mojim cieľom je schudnúť 10 - 15 kg, verím že to dokážem. pekný deň
Eva

Ďakujem, schudla som cca 2 kg, čiže 20 deka slaniny denne, tlačím
si ďalší hárok z prvej lekcie kurzu :-) . Maličký problém so zeleninovou „bandážou“ bol zľahka podráždený zlčník (hlavne pri zelenine
ráno nalačno), takže si dávam kvapku oleja na zeleninu a jem ju s
jedlom z veľkého taniera, posielam fotku, toto sme si dávali ráno
dvaja pred jedlom. Prajem pekný deň,
Jana

mirko, dala som s tebou tych desat dni :) vyzera to dobre, pokracujem dalej :)prekvapivo bol pre mna najvacsi problem dodrziavat pitny rezim. nie zeby som pila somariny, vzdy len vodu alebo nesladeny caj, ale malo. ale lepsim sa :). dakujem
mar na
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vdaka, aj vdaka vasej stranke som schudla 16kg a idem dalej. s pozdravom.
danica

Dobrý večer, konečne si sadám, aby som sa s Vami podelila o počiatočné zážitky z prvých desia ch dní. Opro začiatku je dole 5cm v
pase a 7 v bokoch, je pravda, že pred prbým dňom Vášho kurzu som
sa už týždeň stravovala pozornejšie- delila som si stravu. potom
som objavila v kníhkupectve Vašu knihu a požiadala o Váš 10 dňový
kurz. Prvé dni som išla poc vo, bola som doma 4 dni, potom do
práce som si od 5 dňa nosila v krabičkách stravu. Jediné, čo som nie
vždy dodržala, je pi e, večer som sa chcela doplniť ešte litrom vody
a privodila som si nočné cikanie. Teším sa na víkend, budem sa plne
venovať odbornej literatúre a režimu, vnučke, hrabaniu lís a v záhrade, pozi vnemu mysleniu a fyzickej práci. Za aľ vďaka...pokračujem
Hela

Ahoj MIRO. Pred par dnami som skoncila 10 dnovy kurz chudnu a,kazdy den som sa tesila co nove sa dozviem. Snazila som sa dodrziavat vsetky rady dalo sa to zvladnut,este stale kazdy den poc vo cism zeleninu,a nielen sebe. Musim povedat ze to kilo slo dole,aj e
cen metre,dufam ze to pojde aj dalej dole. dakujem za skvely napad 10 dnoveho chudnu a pomocou emailou. s pozdravom
Zuzka.

Velmi pekne Vam dakujem, schudla som 1,8kg a 4cm v pase a v bokoch 3cm. Pre mna je velka mo vacia zapisovanie mam to stale na
ociach. Ako by to vyzeralo keby to cele nebolo odfajknute Pokracujem dalej. Citam aj vasu stranku o uspechu je to vynikajuce. Nakolko zijem v zahranici nemozem si kupit vase knihy. Preto si ich idem
vysnivat. Pan Miro Vy ste si zmenil riadne zivot. prajem pekny den
a vela uspechov v zivote. /Uz som prihlasena v kurze o uspechu/.
Anita
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Miro, váhala som či sa mám prihlásiť. Síce je to zadarmo, ale my už
poznáme také „zadarmo“ ponuky. A potom máme plné schránky
nevyžiadaných reklám. Vaše stránky ale už poznám a riskla som to.
Vy ste sľúbil, že po absolvovaní kurzu schudnem kilo. Neverila som
ani tomu. Priznám sa, už som skúsila veľa diét, veľa krát som sa nechala podviesť. Každý len sľubuje. Nechcite vedieť, čo ma to stálo
peňazí. Dovoľte mi byť úprimná. Myslela som si, že mi pošlete objednávku na nejaký elixír na chudnute s cenou, ktorá vyrazí dych...
Prišli mi však od vás len inštrukcie že mám jesť. Čo si mám zapisovať. Čo mám robiť. Žiadne veľké zákazy. Skúsila som to. Manžel mi v
práci vytlačil váš formulár, ktorý som si mala nalepiť na zrkadlo.
Nechite vidieť e úškrny muža. Vytlačil mi 40 listov. Vraj do rezervy.
Tak tučná naozaj nie som. Ale možno práve to ma naštvalo. Ak on sa
uškŕňa, tak ja to DÁM! Stala sa neuveriteľná vec. Syn ma začal podporovať. Manžel sa nepridal, ale večer sa ma pýtal, ako sa cí m, či
som v pohode. Viete, on ma má rád, len má svojský prístup k humoru. Vydržala som 10 dní. Aja ma miluje, tak pravidelné prechádzky
už dlho nemala. (To je moje zla čko, fenka yorkshirský teriér.) Ako
hovorím. Prešlo 10 dní. A teraz sa podržte. Mám v páse dole 4 cenmetre. Možno 5. Jedna celá dierka opaska. Dole mám dve kilá. Pritom 10 dní som bola objedená na prasknu e. Neprestala som s vaším kurzom, aj keď som mala strach, že priberiem. Tak veľa som asi
nikdy nejedla. Predtým som jedávala dvakrát denne možno. Počas
kurzu päťkrát. Ale povedala som si. Ak mi začne byť tesný opasok,
končím. Ale voľný mi bol už od štvrtého dňa. Nerozumiem. Ale nevadí. Som rozhodnutá ísť ďalej. Ďakujem za nakopnu e. Miro a nakoniec: som v šoku z toho, že ten kurz je naozaj celkom zadarmo.
Klobúk dolu. Ďakujem.
Marta, Košice

Ahoj Miro, ak chceš tak tu je výsledok „kurzu“: Takže 16.11. po rannom vážení po 10 dňoch e-kurzu hlásim - 2,5 kg (nemám digitálnu
váhu, tak to presne neviem) a - 1,5 cm na páse pekný deň prajem
Iva
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Dobrý deň, som veľmi skutočne veľmi rada,že som zavítala na Vašu
stránku škoda však, že som tak neurobila skôr. Mám 43 rokov výšku
162 cm a váhu /pred 10 dňami/ 82 kg, pás 84 cm a boky 114 cm.
Pred prvým tehotenstvom som mala 56 kg a chcela by som sa k tomu číslu priblížiť a udržať si ho,viem budem mať čo robiť ale teraz
cí m, že sa mi to podarí. Vo februári 2011 som však mala takmer 89
kg. Vtedy som začala už niečo so sebou robiť pretože som mala zvýšený cholesterol a nechcela som dopus ť, aby číslica na váhe ukázala 90 kg. Skúšala som na jar tohto roku aj Dukanovu diétu no dlho som pri nej nevydržala ja moc mäso nemusím a tam sa ho odporúčalo hodne, mne stačí mesko raz max.dva razy do týždňa. Vodu
čistú vodu pijem už aj štyri roky a tak ež nesladím nápoje/káva,čaj/
už dlhšiu dobu vôbec som nikdy nemala rada tučné mäso od detstva som vždy všetko tučné vyoperovala ani klobása mi nikdy nechýbala a o slanine ani nevravím, mojim problémom boli sladkos každý deň aspoň čosi a hlavne nedostatok pohybu a ešte som zabudla
ja som zvyknutá jesť normálne maslo nie rastlinné viem ,že má dosť
kalórii ale mne e umelé margaríny nejdú dole krkom /je to skoro
celé samá chémia/ dokonca aj keď pečiem nepoužívam nič len klasické kravské maslo. Až keď som si prečítala na Vašej stránke čo sa
deje v mojom tele po zjedení sladkos a bielej múky /glikemický index/ som pochopila, rozsvie lo sa mi sve elko. Som rada,že robíte
takúto osvetu zadarmo nemá to chybu fakt. Po zistení zvýšeného
cholesterolu /február 2011/ mi lekárka chcela predpísať tablety
vlastne mi ich aj predpísala no ja som na internete zis la, že vlastne ked´ich začnem brať tak ich už v podstate musím brať stále. Tlak
krvi mám skôr nízky 100/60 až 70 a tak som si povedala, že na mne
teda farmakologické spoločnos zarábať nebudú, že to radšej s tým
ja začnem robiť aj som zopár kilečiek dala dole. No po roku na kontrole všetky výsledky sú výborné aj cukor proste všetko len ten cholesterol je stále zlý. Dávam to za vinu tomu,že sa málo hýbem no to
som už začala meniť a dúfam, že po roku sa to odrazí aj na lepších
číslach lebo ja odmietam sa kŕmiť od 43 rokov tabletami až ked´sa
mi to ozaj nepodarí prirodzenou cestou potom možno. No a to,že
po týchto desia ch dňoch mám o 2,5 kg menej a ež o 1cm v páse
a v bokoch menej to ma v tomto veľmi mo vovalo,že ozaj to čo radíte nie je blbosť ono to fakt funguje!!! Vôbec nehladovať jesť
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často,piť často a hýbať /behám na elip cale / sa a ide to smerom
dole. Takže po desia ch dňoch Vašeho kurzu mám 79,5 kg , pás 83
cm a boky 113 cm. Mojím cieľom by bolo 56 kg, ale veľmi spokojná
by som bola aj so 60 kg a v páse so 70 cm a v bokoch s 98 cm. Po
zdravotnej stránke si však myslím, že každé kilo mínus je pre zdravie
prínosom. Ešte raz vďaka za to, čo robíte v dnešnej dobe si málokto
dá toľko námahy, aby svoje skúsenos ponúkol širokej verejnos v
podstate zadarmo je dobre, že ste to spravili pomohli ste tak mnohým ozaj mnohým ľuďom vďaka za to.Určite si zaobstarám Vašu
knihu o chudnu . Pekný deň.
Angelika

Zdravím Miro, ďakujem Vám za úžasný nápad, ako ľudí mo vovať
pre chudnu e a pri chudnu . Moje výsledky sú, ako ste napísali: 1
kg dole + 2 cm na páse. Ale je to len začiatok (dúfam). Kurz mi pomohol upratať si niektoré myšlienky o jedení, sebe a mojich vedomos ach o jedle. Síce mám slušnú znalosť o jedlách, ale musím povedať, že nie všetky sú/boli správne. V mnohých poznámkach či už
k výhovorkám, snahe držať sa zlatých odporúčaní, zapisovaní etc,
ste mali pravdu, moje pocity a reakcie boli, ako ste písali. Preto mi
je Váš prístup blízky a hlavne „nepoučujete“, nekarháte ľudí, že „sami“ na to neprišli, čo je dobré. Už mám aj Vašu knihu o chudnu ,
Rady mailom som si poc vo vytlačila a dám si ich na viditeľné
miesto, lebo opakovanie je predsa matkou múdros :-). Za seba
musím priznať, že najmenej sa mi podarilo rozbehnúť denné prechádzky, kompenzovala som to cvičením doma a zeleninu síce jem
viac denne, za aľ s jedlom. Snažím sa doobeda „bandážovať“ žalúdok, akoby pred jedlom, je to super. Mrzí ma len, že zelenina z obchodov tak zle chu (umelo). Myslíte, že ľahko podusená/ v pare
pripravená mrazená zelenina by bola ešte ok? Mám rada napr. zelené strúčky s cesnakom a strúhaním syrom zapečené v rúre. Moje
skúsenos prosím dajte na stránku anonymne. Neskôr sa určite prihlásim na stránke ako člen do diskusie. Teraz ešte nie. ďakujem za
pochopenie a hlavne za úžasnú myšlienku kurzu. Budem robiť reklamu medzi známymi a na nete :-)
prajem všetko dobré,
Nataša
www.chudnutie-ako.sk
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Televízor otočte k stene

Televízor otočte k stene

Pekny vecer, prihlasila som sa preto, ze som potrebovala v tom mat
jasno /co idem vedome robit/ a nejaky system. Potrebujem mozno
dat dole 5 kg, doslova makkeho sadla, napriek tomu, ze sportu sa
venujem dostatocne. Prisla som na to, ze som jedla malo. Myslim,
ze rychlokurz mi dal smer co zaradit a ako. Nie je to pre mna tazke
dodrzat, co je tazsie je jest vacsie davky a spravne rozlozenie a kombinovanie B,S,T. Knihu som precitala na internete a potom som si ju
objednala, idem ju darovat. Rychlokurz je vys zny, mo vacny, jasny
a zrozumitelny. A pravdivy. Na konci som mala -1 kg dole, co potesilo a pokracujem dalej.....viem, ze to dokazem. Dakujem a prajem
vela skvelych napadov
Silvia

Dobrý deň! Ďakujem Vám za kurz chudnu a. Myslím, že to bol fakt
štartér toho, čo sme sa, spolu aj s manželom, snažili začať, ale stále
bolo nejaké to až od zajtra, až od pondelka , až ..... samé výhovorky.
Za tých desať dní som schudla 3,5kg, manžel 4kg. Ale asi je to tým,
že to cvičenie bolo len asi 3-krát. Nevadí, ale aj tak. Začali sme a dúfam, že to do ahneme až do konca. Ďakujem. Ak by ste to uverejnili na Vašej stránke, poprosila by som o anonym.
Vopred ďakujem.

Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať za super 10 dňový kurz
chudnu a. Je tam v skratke vysvetlené všetko čo treba vedieť. Nie
žeby som to nevedela, ale ako sám píšete v jednej lekcii jednoducho som sa bála zmeny a nechcelo sa mi opus ť moju „zónu pohodlia“. Dala som 10 dní. A pokračujem ďalej. Neviem síce koľko som
schudla, lebo nemám doma váhu, ale odmenou mi je, že sa cí m
lepšie. Dokonca som sa zbavila aj niektorých boles , ako je napríklad chrbát. A dokonca už nebývam taká unavená po jedle ako predtým. Takže ešte raz vďaka a odporúčam všetkým, ktorí to s chudnum myslia naozaj vážne. Tento kurz je super odrazový mos k.
Alexandra
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Dobrý deň pán Veselý, veľmi pekne Vám ďakujem za rady. Musím
povedať, že tých prvých desať dní, aj keď sa mi nepodarilo dodržať
všetky pravidlá, opasok sa u ahol o jednu dierku. Výborná vec, ktorú som nevedel je jedenie zeleniny pred každým jedlom. Nakoľko
stravu musím upravovať aj pre novo zistenú cukrovku II.typu, dal mi
tento kurz veľa inšpirácie a nových poznatkov. Keďže pracujem ako
rušňovodič, moja práca je časovo náročná a pravidelnosť sa v podstate ani nedá dosiahnuť, preto som nedodržal pravidlá kurzu, ale
snažím sa ako sa dá. Čo sa týka cvičenia, jazdím v lete na bicykli a teraz doma trénujem na orbitreku, lenže tú tepovú frekvenciu akosi
sa mi nedarí udržať nakoľko sa mi to zdá strašne pomalé a potrebujem páliť aj cukor. Asi budem musieť cvičiť nejaké cviky, kde mi tepová frekvencia nebude tak stúpať. Ešte raz Vám ďakujem za poskytnuté informácie a prajem Vám príjemný deň.
Jozef

Ahoj Mirko, kurz bol super, v zásade sa potvrdili všetky tvoje tvrdenia zo stránky. Schudla som cca 2,5 kg a 1 cm v páse. Teším sa z toho, že si poukázal na takú jednoduchú vec a to - ak si naozaj človek
nájde ten pravidelný rytmus, všetko je v poriadku, nik nie je hladný
a hlavne telo vyzerá inak. Jediné, čo mi trochu robí problém je jesť
zeleninu pred jedlom ... zvykám si... ale zdá sa mi, že to funguje aj
vtedy, ak zjem tej zeleniny trochu pred a potom všetku pripravenú
aj počas jedla. Mirko, ďakujem za ukázanú cestu a aj keď nie som
tučná (výška 166, teraz 63,5 kg) cí m sa lepšie a aj vyzerám lepšie.
Mar na

Dobrý deň, ten 10 dňový kurz chudnu a mi pomohol :) Už po 5
dňoch som sa cí la iná a musela som začať dávať opasok do nahvíc,
lebo zo mňa začali padať. Aj keď už 10 dňový kurz prešiel, stále si
pred jedlom dávam zeleninu alebo ovocie. Po zelenine už ani vôbec
chuť na žiadne jedlo nemám, ale stále si niečo drobné varené dám
pod zub. Určite s tým budem pokračovať aj ďalej :) Dala som dole 4
kg, a som nesmierne rada, že to išlo tak ľahko a jednoducho :)
Ďakujem za kurz ;)
www.chudnutie-ako.sk
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Elektronická kniha
Scenár na chudnu e
je zadarmo
Kniha Scenár na chudnu e, ktorú práve čítate, sa dá
zadarmo s ahnuť na adrese:
www.miro-vesely.sk/scenar-na-chudnu e
vo formátoch

» pre čítačky elektronických kníh a mobilné telefóny,
» aj vo formáte vhodnom na tlač z počítača.
Teraz čítate verziu pre tlač z počítača.
Odporúčam vám, ako doplnok prihláste si aj bezplatný
10 dňový kurz chudnu a. Pomôže vám e-mailom si
pripomínať svoj zámer zmeniť životný štýl.
Prihlásiť sa môžete zadarmo na adrese
h p://miro-vesely.sk/kurz-chudnu a
Pre rozšírenie informácií o chudnu vám odporúčam
prečítať si moju knihu Ako som schudol 35 kíl.

Z obsahu knihy
Ako som schudol 35 kíl
Svet tučnie
Môj príbeh
Príčiny obezity
Následky obezity
Časté chyby pri chudnu
Príprava na chudnu e
Kto má a kto nemá chudnúť?
Sledujte si tlak krvi
Metabolizmus - ako a čím ho zrýchliť

Chudnu e začína v ústach
Bielkoviny, sacharidy, tuky, alkohol, minerály, vitamíny
Glykemický index
Mäso, hydina, mliečne výrobky, vajcia, obilniny, oleje...
Ovocie, zelenina, pochu ny, prílohy, strukoviny, zemiaky...
Nealkoholické alkoholické nápoje, koľko vypiť
Potravinové doplnky pri športe

Šport a jeho miesto v živote
Následky dlhodobej telesnej pasivity

Schudli ste? Tak už nepriberte!
Stratégia na chudnu e
Prax po schudnu
Tabuľky
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Niektoré Knihy Mira Veselého

knihy, nahrávky, kurzy a hry pre rozvoj osobnosti

Ako som schudol 35 kíl
Nájdete v nej všetko,
čo potrebujete vedieť
o chudnutí.
Kníhkupectvo a poradenstvo
so zameraním na manažérsky a osobnostný rozvoj

•
•
•
•

Ako dosiahnuť úspech
Nájdete v nej námety,
ako si upratať vo svojom
živote.

predávame len overené, hodnotné tituly
radi vám poradíme pri výbere
objednávky vybavujeme obratom
tisícky spokojných zákazníkov

Objednávať môžete
písomne, cez internet, alebo telefonicky.

Tvorba webu od A po Zisk
Nájdete v nej moje dlhoročné
skúsenosti s tvorbou webov.
Pre majiteľov firiem a manažérov.

www.DobreKnihy.sk
sales@DobreKnihy.sk
0903 / 517 088

Zábavné recepty na varenie
Nájdete v nej recepty
na varenie chutných,
ale nezdravých jedál.

DobréKnihy s.r.o.
Pod Hôrkami 348/20
976 96 Medzibrod
reklama

