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Bez   zbytočných   rečí   okolo.   Budem   ťa   považovať   za   človeka,  

ktorý   je   iný   ako   ostatní.   Ten   dôvod   je,   že   už   len   to,   že   sa   snažíš  

urobiť   niečo   pre   seba,   svoju   postavu   a   svoje   zdravie,   ťa  

oddeľuje   od   väčšiny   ľudí.   Bohužiaľ.   

 

 

Preto   k   tebe   budem   hovoriť,   ako   k   človeku,   ktorý   keď   sa   pre  

niečo   rozhodne   tak   to   aj   urobí.   Tento   program   nie   je  

postavený   iba   na   chudnutí,   áno   veľká   časť   je   chudnutie,   ale  

veľká   časť   je   to,   čo   väčšina   “diét”   absolútne   ignoruje,   alebo  

prejde   jedinou   vetou   ako   “pohyb   je   zdravý”.   Nie   nie   je   zdravý,  

je   to   absolútne   základná   vec,   ktorá   musí   byť   zakomponovaná   v  

každej   rozumnej   diéte.   

 

 

 

 



 
 
Tento   program   má   niekoľko   kľúčových   častí:  
 

● Vysvetlenie   základných   princípov  

● Zhodnotenie   stavu   v   ktorom   sa   nachádzaš  

● Stanovenie   cieľa  

● Stanovenie   času   na   dosiahnutie   cieľa  

● Nástroje   ktoré   budeme   používať   na   jeho   dosiahnutie  

● Kardio   program  
 

Nebudem   ti   klamať.   Nebudem   ti   hovoriť,   že   teraz   úplne  

bezpracne   budeš   mať   úžasné   telo,   schudneš,   za   30   dní   sa  

kompletne   zmení   tvoja   postava,   a   dokonca   ti   ani   nebudem  

tvrdiť   že   ťa   to   bude   baviť   a   budeš   šťastný.   

 

Poviem   ti   realitu   aká   je,   za   3mesiace   môžeš   urobiť   také  

dramatické   zmeny   na   svojej   postave,   že   aj   po   rokoch   tvrdej  

driny,   sa   vždy   obzrieš   dozadu   a   spomenieš   si   na   to,   že   to   bola  

najväčšia   zmena   v   tvojom   živote.   Podobnú   som   zažil   v   roku  

2013,   keď   som   sa   rozhodol   že   “chcem   mať   kocky   na   bruchu”.  

 

Chcem   aby   si   si   uvedomil/a   jednu   vec.   Kontrola   stravy   a  

cvičenie   je   tak   absolútne   základná   vec,   ako   ranná   hygiena,  

umývanie   si   zubov,   alebo   sprcha.   Je   to   niečo   čo   by   sme   mali  



pestovať   od   maličká   a   ak   nemáme   to   šťastie,   že   sme   takúto  

výchovu   dostali   od   maličká,   tak   máme   obrovské   šťastie,   ak   sa   k  

tomu   dostaneme   v   dospelosti.   Ty   máš   obrovské   šťastie,  

pretože   po   tom   čo   skončí   tento   program,   budeš   schopný   svoje  

telo   udržiavať   v   najlepšom   možnom   stave   za   najmenej  

námahy   ako   len   dokážeš.  

 

Prosím   ťa   iba   o   jediné.   Aby   ti   nestačilo   len   to   že   schudneš,  

prosím   daj   si   vyšší   cieľ,   daj   si   za   cieľ,   že   budeš   mať   aj   lepšiu  

fyzickú   kondíciu.   Je   to   nevyhnutné,   nechcem   aby   si   vyzeral/a  

len   dobre.   Ja   chcem   aby   to   bolo   vynikajúce,   a   aby   zdravotné  

benefity   boli   čo   najväčšie.  

 

Opakoval   som   to   už   1000x   a   zopakujem   to   znova,   to   najlepšie  

čo   môže   človek   urobiť   v   prevencii   proti   civilizačným  

ochoreniam   je   cvičiť   a   mať   menej   precent   tuku.   K   tomu   ako   by  

to   malo   vyzerať   sa   dostaneme   samostatne   v   sekcii   “Ciele”.   

 

A   ja   chápem   že   v   čase,   kedy   je   snáď   najväčší   zmätok   v  

stravovaní   v   celej   histórii   ľudstva,   keďže   čoraz   väčšie   masy   sa  

dostávajú   k   štúdiám,   názorom,   rôznym   článkom   a   videám  

odkazujúcim   sa   na   štúdie,   ktoré   si   samozrejme   nikto   reálne  

nečíta,   sú   ľudia   nesmierne   zmätení   a   možno   aj   ty   máš   isté  

obavy   či   sa   ti   to   podarí,   či   nestratíš   svaly   a   či   sa   ti   nespomalí  



metabolizmus,   poprípade   môžeš   mať   rôzne   nereálne  

očakávania   napríklad   že   schudnem   za   tri   mesiace   30kg,   alebo  

naopak   až   moc   malé,   že   schudneš   2kilá.   Toto   všetko   chcem  

dať   na   pravú   mieru,   preto   ťa   prevediem   týmto   programom   tak,  

že   vždy   keď   skončíš   jednu   kapitolu,   kde   ti   vysvetlím   všetko  

podstatné,   si   stanovíme   presne   napísaný   cieľ.   Cieľ   ktorý   si   na  

základe   vlastných   podmienok,   očakávaní   a   hlavne   reality  

stanovíš   a   je   splniteľný   do   3   mesiacov.  

 

Znamená   to   že   má   tento   program   zmysel   robiť   iba   3   mesiace?  

Nie   absolútne   nie,   ale   3   mesiace   sú   zhruba   čas,   za   ktorý   človek  

dosiahne   nejaký   absolútne   reálny   hmatateľný   výsledok,   zvykol  

si   na   niektoré   nové   návyky,   ktoré   sú   absolútne   nutné,   ak  

chceme   vydržať   na   novej   váhe    /   s   novým   telom   už   do   konca  

života,   alebo   aspoň   veľmi   dlhú   dobu.   

 

Prosím   nesklam   mňa   ani   seba.   Je   nesmierne   dôležité,   aby   keď  

sa   do   toho   pustíš   a,   napíšeš   si   3-mesačný   cieľ,   aby   si   to  

dodržal.   Ak   to   nesplníš   je   to   ďalšia   rana   pre   tvoje  

sebavedomie.   Je   to   sľub   samého   sebe   že   to   urobíš,   každý  

takýto   sľub   ktorý   si   nesplníš   vždy   zákonite   znamená,   že   si   veríš  

menej.   A   veriť   si   menej   má   obrovský   dosah   na   všetko   v   tvojom  

živote,   na   každé   jedno   rozhodnutie,   na   každú   jednu   vec   čo   v  

živote   robíš.   Ja   urobím   všetko   pre   to,   aby   si   si   stanovil   správne  



ciele.   Aby   sme   šli   po   správnej   ceste,   a   aby   tieto   3   mesiace  

znamenali   pre   teba   zároveň   nový   začiatok,   nový   život,   a   nové  

telo.   Tie   tri   mesiace   budú   ako   hovoria   američania   “statement”  

voľne   preložené,   dôkaz,   odkaz   sebe   samému,   že   to   do   čoho   sa  

raz   pustíš   aj   dokončíš.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


