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Priateľské upozornenie

Priprav sa na to, že ti oznámim pár šokujúcich informácií.

V tejto knihe sa nebudeme na nič hrať.

A nebudem to ani zbytočne naťahovať, pretože tých lží o

chudnutí je tak veľa, že by som o tom mohol napísať ďalšie 3

knihy.

Ženy to nemajú ľahké

Na úvod ti chcem povedať, že aj keď som muž, viem čím

prechádzaš.

Na ženu po 30-tke sú kladené obrovské nároky. Veľakrát majú

deti, rodinu, niekedy sú úplne samé. Plus stres, hormonálne

výkyvy... Viem, že toto muž naozaj nemôže chápať.

2



Zober si už len záchvatové prejedanie, určite si sa občas

nachytala, že si sa neovládla a začala si jesť niečo, čo si

nechcela jesť a mala si nakoniec výčitky.

Cyklus ti moc nepomáha

Ženský cyklus... Poďme si ho prebehnúť odborne:

Deň 1-7: si v skorej folikulárnej fáze
Dominantný hormón: estrogén, inzulínová senzitivita: vysoká
Menšia tendencia ukladať tuk, znížený hlad, zadržiavanie vody znížené

Deň 8-14: si stále v skorej folikulárnej fáze (začína ovulácia)
Dominantný hormón: estrogén, inzulínová senzitivita: vysoká
Menšia tendencia ukladať tuk, znížený hlad, zadržiavanie vody zvýšené

Deň 15-21: skorá Luteálna fáza (ovulácia/koniec ovulácie)
Dominantný hormón: progesterón, inzulínová senzitivita: znížená
Zvýšená tendencia ukladať tuk, zvýšený hlad, zadržiavanie vody znížené

Deň 22-28: neskorá Luteálna fáza (PMS)
Dominantný hormón: progesterón, inzulínová senzitivita: znížená
Zvýšená tendencia ukladať tuk, zvýšený hlad, zadržiavanie vody najvyššie

Pekný bordel, čo?
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Týmto si muži neprechádzajú.

Hocikedy to na teba príde, môžeš zadržiavať viac vody, mať

viac hladu a akokoľvek sa snažíš, aj tak máš pocit, že si zlyhala.

Preto je dôležité pochopiť tvoj cyklus ale súčasne aj to, že

jedno zakopnutie neznamená zlyhanie.

Teraz trošku matematiky.

1 kilogram tuku má 7700 kalórií.

V preklade: na to, aby si zhodila 1 kilogram tuku, musíš spáliť

7700 kalórií.

Tuk má v našom tele veľa funkcií. Má dokonca aj hormonálne

funkcie. Ale jedna z najdôležitejších je, že je to zásobáreň

energie.

Tuk je energia. Energia na horšie časy.

4



Na to, aby ju telo spotrebovalo, musí dostať menej energie,

ako spotrebuje.

Je tu ale jeden problém. Stačí, že budeš denne jesť aj len o 500

kalórií menej a pocítiš to - budeš mať menej jedla.

Keď to takto vydržíš celý mesiac, tak zjesť o 500 kalórií denne

menej znamená za mesiac úbytok na váhe 2 kilogramy.

Nie 3, nie 5, nie 10 kilogramov. Iba o 2 kilogramy menej.

Preto, keď sa tešíš, že si za dva dni zhodila 2-3 kilá lebo si

začala nejakú diétu, alebo že sa proste stal zázrak, je to vždy

voda. Tvoje telo sa proste zbavilo vody.

Tuk totiž nikdy nechudneme ani nepriberáme takou

rýchlosťou, že sa nám mení váha v kilogramoch zo dňa na deň.

Ak je niekto náchylný na zadržiavanie vody, sú to ženy. Má to

aj svoju svetlú stránku - nemusíš sa báť, že keď si raz neodolala
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a zjedla si niečo, čo si nechcela, tak si hneď “pribrala 2

kilogramy”.

Nevýhoda je, že je trošku ťažšie rozlíšiť, či to, čo chudneš alebo

naopak priberáš, je voda alebo tuk.

Preto je veľmi dôležité vedieť, čo asi pri chudnutí realisticky

očakávať. Pri väčšine žien sú to 2 až 3 kilogramy tuku

mesačne, ktoré je reálne udržateľne zhadzovať.

Jasné, môže to ísť aj rýchlejšie, ale asi si už počula o jojo efekte.

Trpíš týždeň či mesiac, vďaka čomu zhodíš 4 - 5 - 6 kilogramov

a keď to utrpenie skončí a ty si spokojná, že si dosiahla svoj

cieľ, odtrhneš sa z reťaze a priberieš všetko späť.

Diéta musí byť udržateľná.
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Potraviny na chudnutie neexistujú.

Existuje ale jeden trik.

Ako teda jesť menej energie a nebyť hladný?

To je najdôležitejšia otázka.

Potrebuješ zmeniť jedlo. Väčšina ľudí jedáva otrasne.

Kupované jedlo, polotovary, keksíky, čipsy a podobne. To sú

všetko kalorické bomby.

Stačí, že si dáš denne len o 250 až 300 kalórií viac, ako spáliš a

za rok priberieš 10 kilogramov!

Chceš vedieť, čo má napríklad 250 - 300 kalórií?
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2 banány 50g orechov

50g chipsov Rajo proteínový nápoj

Toast so šunkou a syrom

Na týchto príkladoch môžeš vidieť, že sú to veci, čo si za deň

ani nevšimneš, že zješ.
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A vieš, ako dlho trvá priemernej žene, aj keď cvičí, spáliť

takýchto 300 kalórií?

Je to jedna hodina tvrdého cvičenia.

Preto je dôležité si svoje kalórie vyberať. Hospodáriť s nimi

ako s peniazmi. Nemíňať ich na hlúposti.

Stačí, že si namiesto 50g orechov (áno, akokoľvek môžu byť

“zdravé”, neznamená to, že sú vhodné na chudnutie) dáš niečo

rozumnejšie, nejaké plnohodnotné jedlo.

Potrebuješ sa naučiť jesť iba plnohodnotné jedlo.

Kľúč je jesť menej často a hlavne bielkoviny

Najväčší problém je jedenie “pomimo jedla”, teda takzvané

snacky.
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Nie, jesť menej často ako 5 - 6x denne ti naozaj nespomalí

metabolizmus. Je to jedna z najväčších lží, akými nás

posledných 20 rokov mohli kŕmiť.

Táto dezinformácia pochádza z údajov, ktoré boli

odpozorované na myšiach a potkanoch, keď im obmedzili

jedlo počas dňa.

Je naozaj pravda, že ich metabolizmus sa spomalil. Ale potkan

žije 27x rýchlejšie, ako človek. Jeho srdcový tep je 260-400

úderov za minútu, zatiaľ čo ľudský je 60-80. Jeden deň v živote

potkana je ako 27 našich dní.

Takže áno, ak by si 27 dní nejedla, spomalí sa ti metabolizmus.

Ale určite sa ti nespomalí, ak nebudeš jesť každé 3 hodiny. To

je hlúposť.

Pri menšej frekvencii stravovania môžeš jesť väčšie porcie

jedla, čo znamená, že budeš sýtejšia.
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Bielkoviny sú pri ženách tak strašne zanedbávané snáď v

každej diéte… Je to pritom jedna jediná najdôležitejšia vec,

ktorú keď zmeníš, tak budeš sýtejšia a schudneš oveľa

jednoduchšie.

Prečo to tak je? Bielkoviny majú zo všetkých makronutrientov

najvyšší sýtiaci efekt - čím viac ich zješ, tým budeš sýtejšia.

Naviac majú aj najvyšší termický efekt. Termický efekt

znamená, že na to, aby si nejakú potravinu strávila, použiješ

nejakú energiu. Nič na tomto svete nie je zadarmo, ani

trávenie. Najviac energie stojí telo stráviť práve bielkoviny a to

až 25% z prijatej energie. Predstav si to tak, že zo 100 kalórií,

čo zješ v bielkovinách, spáliš pri ich trávení až 25 kalórií.

Preto sa ľahšie chudne, keď pridáš bielkoviny.

Okrem iného ti navyše bielkoviny pomôžu udržať svalovú

hmotu. Chceš schudnúť, ale tuk, nie svaly.
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Drž sa preto na 1.5 - 2 gramoch na kilogram tvojej váhy denne

a budeš OK. Ak si hladná, pridaj ešte viac.

Šaláty a polievky sú neskutočne dôležitá súčasť sýtosti a teda

aj diéty. Majú veľký objem a málo kalórií.

Je veľký rozdiel v sýtosti, keď si dáš na rýchlo nejaké jedlo, čo si

navaríš, a je rozdiel si predtým dať polievku alebo šalát.

Mysli na to. Chceš byť sýta, vol preto také potraviny, ktoré

majú menej kalórií a viac vody/vlákniny, poprípade viac

bielkovín. Je to jednoduché.

Meranie progresu NIE JE váženie sa

Prosím, zabudni na váhu.

Ako som písal hneď v prvej časti tejto knihy, v závislosti od

toho, v akom hormonálnom rozpoložení si, môžeš zadržiavať

viac alebo menej vody, bez ohľadu na to, čo ješ.
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Potrebuješ merať progres hlavne centimetrom. Meraj si pás a

boky.

Pamätaj na to, že aj toto meranie môže byť nepresné, ak ho

nerobíš správne. Odmeraj si radšej 3x to isté miesto a dávaj si

pozor, aby si nesťahovala brucho, aby si sa merala vždy

rovnako.

Pri väčšine ľudí je úbytok 1 kilogramu rovný úbytku 1

centimetru v páse.

Takže môžeš počítať, že chceš stratiť asi 2 až 3 centimetre

mesačne. Vtedy to ide správnou rýchlosťou a smerom.

Omyl: Čím viac trpíš, tým lepšie

Toto je najhroznejší omyl, aký len existuje.

A veľmi radi nám to vtĺkajú do hláv tréneri a televízie v rôznych

show o chudnutí. Chudnutie nie je o utrpení.
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Na to, aby si schudla nepotrebuješ trpieť, nepotrebuješ robiť

nekonečné hodiny cvičenia. V skutočnosti je to opačne.

Človek, ktorý nie je v kondícii, bez ohľadu na to, ako moc sa

trápi, neschudne viac, ako človek, čo sa trápi minimálne.

Dobrý príklad je kardio - bežný omyl je, že čím viac si spotená,

čím viac si zničená, tým viac si spálila. Toto ale nie je pravda.

Človek s nízkou kondíciou je schopný aj pri vypätí všetkých síl

spaľovať len veľmi málo energie.

Zatiaľ čo človek s výbornou kondíciou môže ísť na pol plynu,

nemusí spadnúť ani kvapka potu a spáli oveľa viac energie. A

to je chudší a váži menej.

Čím to je? Dám ti príklad, zober si motor zo športového auta,

napríklad Ferrari, a motor z Trabanta.
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Keď motor z Ferrari dáš do autobusu, a vyžmýkaš z neho plný

výkon, spáli úplne rovnaké množstvo benzínu, ako keď bol vo

Ferrari. Jediný rozdiel je, že pôjde pomalšie, keďže autobus je

oveľa ťažší, ako športové auto.

Keď motor z Trabanta dáš do Ferrari a pôjde na úplne plný

výkon, spáli úplne rovnaké množstvo energie, ako keď bol v

Trabante.

Ten dôvod je, že ísť na plný výkon, v prípade ľudského tela

znamená, koľko pohybu dokážeš maximálne udýchať.

Udýchať doslova znamená, koľko energie za pomoci kyslíka

dokáže tvoje telo spotrebovať/vyprodukovať.

Tento údaj sa volá VO2max. Možno si o ňom už počula. Udáva

nám v litroch, koľko kyslíka dokážeme maximálne

skonzumovať za minútu. To je naša aeróbna kondícia.

Toto číslo sa s váhou nemení. Mení sa s našou kondíciou.
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Ak máš lepšiu kondíciu, je to viac, ak horšiu, je to menej. S

váhou to nemá nič spoločné.

To, ako moc si sa spotila, súvisí s tým, ako moc sa tvoje telo

musí ochladiť, ale nie s tým, koľko si spálila.

Rozdiel medzi tým, keď makáš na doraz, to znamená že ledva

dýchaš, a tým, že dýchaš v pohode ale nejdeš úplne na hranici

síl, je cca 20% výkonu.

Trpieť len preto, aby si spaľovala o 20% viac energie nedáva

zmysel. Navyše, keď pôjdeš pomalšie ale dlhšie, tak spáliš viac.

Toto je veľmi dôležité, pretože v tom má veľa ľudí zmätok,

takže to zopakujem ešte raz:

To ako moc trpíš, ako moc si spotená a unavená, nijako

nesúvisí s tým, koľko energie si spálila, len s tým, ako moc si sa

snažila.
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Keď nemáš dostatočnú kondíciu a výkonnosť, môžeš sa snažiť

akokoľvek veľa, nedokážeš spáliť viac.

Preto je rozumnejšie si kondíciu postupne budovať a nesnažiť

sa byť žena v kondícii za pár dní alebo týždňov.

Potrebuješ si urobiť nový životný štýl a to s extrémnymi

skokmi nikdy nedokážeš.

Akčné body tvojej zmeny

Potrebuješ jesť lepšie potraviny, sýtejšie a viac bielkovín.

Potrebuješ sa začať hýbať.

Ak ti niekto povie, že tajomstvo nie je v tom menej jesť a viac

sa hýbať, tak má pravdu. Tajomstvo je v tom, jesť lepšie a viac

sa hýbať. V preklade, menej kalórií za väčší objem a viac sa

hýbať.
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Neexistuje na svete človek, čo by ti povedal, že viac pohybu ti

škodí. Zlepšuješ ním inzulínovú senzitivitu, spevňuješ kosti,

zlepšuješ náladu a svoje sebavedomie. Potrebuješ to.

To najjednoduchšie, čo môžeš urobiť, je kardio.

Jedna obrovská lož, ktorá sa drží v ľuďoch doteraz, je takzvané

HIIT kardio. Ľudia verili, že HIIT kardio spaľuje po docvičení

ešte ďalších 24 hodín tuky. To je pravda, akurát zabudli

spomenúť, koľko to je… Je to len 5 - 15% z celkového výdaju.

Takže ak spáliš cvičením 300 kalórií, tak za ďalších 24 hodín sa

k tomu priráta ešte zhruba... 30 kalórií. Áno. 30. Vieš, koľko to

asi je. Smiešne množstvo.

To ale nebráni titulkám v magazínoch a fitness trénerom ďalej

odporúčať HIIT kardio začiatočníkom a ľuďom, čo nemajú

skúsenosti s cvičením a aeróbnym tréningom.
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Začni si dávať pozor čo ješ a kontroluj energiu v jedle.

Pridaj bielkoviny tak, aby si denne zjedla aspoň 1,5 - 2 gramu

bielkovín na 1 kg tvojej váhy. Ku každému jedlu si daj porciu

zeleniny. To, koľko čo má energie a bielkovín, si ľahko

skontroluješ cez aplikácie Kalorické Tabulky (v češtine a

slovenčine, ale menej prepracované) alebo MyFitnessPal (v

angličtine, ale prepracovanejšie).

Čo ďalej, keď konečne poznáš Tajomstvo?

Hneď ďalší krok je pozrieť si náš Fitness Revolúcia YouTube

kanál, kde nájdeš desiatky hodín videí o chudnutí a cvičení

úplne zadarmo.

Vo videách sa venujeme snáď všetkým fitness mýtom a

bullshitom, na ktoré skôr či neskôr natrafíš.
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Klikni na odber kanálu a následne na zvonček, aby ti v

budúcnosti neunikli žiadne nové videá, tu je odkaz:

https://www.youtube.com/c/MichalHafo/videos

Držím ti palce!

Michal Hafo

Zakladateľ Fitness Revolúcie
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