
Čo   po   troch   mesiacoch?  
 

Ok   čo   ďalej?   Ak   vydržíš   3   mesiace,   je   možné   že   si   už   v   cieli,   ale  

je   aj   možné,   že   máš   ešte   dlhú   cestu   pred   sebou.   Ak   pokračuješ  

v   diéte,   lebo   potrebuješ   zhodiť   viac,   potrebuješ   pauzu.   Určite   si  

daj   1-2týždne   pauzu,   nepočítaj   nič,   neopusti   sa   úplne,   ale  

zvoľni.   

 

Zresetuj   si   všetko   a   priprav   sa   na   ďalšie   obdobie,   prepočítaj   si  

kalórie,   skontroluj   si   či   všetko   je   nastavené   ok   a   pokračuj.  

 

Ak   si   v   cieli,   môžeš   zvoľniť,   nepriberieš   prvý   týždeň   3kilá.  

Postupne   môžeš   začať   vypúšťať   striktnú   kontrolu.   Odporúčam  

ti   mať   prehľad   aspoň   o   bielkovinách.   Funguje   mi   aj   počítanie  

prvého   jedla   dňa,   napríklad   ak   ideš   na   dve   jedlá   a   vieš   že  

potrebuješ   120g   bielkovín   v   ten   deň,   a   máš   limit   okolo   2000  

kalórií,   tak   po   prvom   jedle   už   vieš   plus   mínus   aj   odhadom   čo   si  

môžeš   dovoliť   zjesť   ako   druhé   jedlo.   Ak   v   prvom   zješ   800  

kalórií   a   60g   bielkovín,   tak   vieš   že   druhé   už   ani   moc   počítať  

nemusíš.  

 

Ak   sa   ti   zdá   že   priberáš,   len   si   znovu   začni   pár   dní   počítať.   Ja  

som   nepočítal   asi   4   mesiace   a   spontánne   som   pribral   asi   4kilá,  

čo   je   kilo   za   mesiac.   To   je   okolo   +300   kalórií   naviac   čo   som  



jedol   denne   nad   to   čo   som   spálil.   Teraz   som   v   diéte,   zhodil  

som   za   mesiac   asi   3kilá.   Ešte   chcem   zhodiť   1-2kilá.   A   znovu  

som   tam   kde   chcem   byť.   Podobne   to   môžeš   robiť   aj   ty.   
 
 

 
 

Zhrnutie  
 

Ak   si   došiel   až   sem,   tak   už   máš   stanovené   všetky   potrebné   veci  

do   začiatku:  

 

● Aké   máš   momentálne   percento   tuku  

● Aké   je   tvoje   cieľové   percento   tuku  

● Ake   máš   udržiavacie   kalórie  

● Aký   kalorický   deficit   vytvoríš  

● Koľko   bude   tvoje   chudnutie   trvať  

● Aké   jedlá   ti   pomôžu   v   tom   nebyť   hladný  

● Ako   jesť   a   čo   dodržať   aby   si   bol   celý   čas   spokojný  

● Ako   vytvoriť   vyšší   deficit   pri   nižšom   bazále  

● Ako   robiť   kardio   v   diéte  

● Ako   merať   a   kontrolovať   svoj   progres  

● Ako   používať   refeed  

● Ako   rozoznať   zavodnenie  

● Ako   udržať   svalovú   hmotu  
 



Ak   na   čokoľvek   z   tohto   máš   pocit,   že   nepoznáš   odpoveď,   tak   si  

určite   prejdi   tento   program   ešte   raz,   lebo   všetky   tieto  

odpovede   v   ňom   sú,   a   odporúčam   ti   odpovede   na   tieto   otázky  

si   aj   napísať.   Zaberie   ti   to   maximálne   30   minút,   ale   toto  

nastavenie   a   tieto   odpovede   ťa   dovedú   nie   len   do   úspešného  

konca,   ale   na   tejto   ceste   sa   naučíš   fungovať   úplne   automaticky  

a   bezbolestne,   zostane   ti   to   do   konca   života.   Preto   si   prosím  

nájdi   čas,   a   odpovedz   si   na   tieto   otázky   a   tieto   odpovede   si   aj  

napíš.  
 

Ak   napriek   tomu   máš   stále   niektoré   veci   nejasné,   alebo   proste  

len   potrebuješ   podporu,   pridaj   sa   do   skupiny   Tajomstvo  

Chudnutia   na   Facebooku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


