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Přijměte do svého života 5 změn, které Vám pomohou dostat se na optimální hmotnost, předejít jo-jo 
efektu a udržet si váhu po dlouhou dobu.   

Zvládnete to, když se rozhodnete! 
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5 tipů jak si udržet váhu 
Přijměte do svého života 5 změn, které Vám pomohou dostat se na optimální hmotnost, předejít jo-jo 

efektu a udržet si váhu po dlouhou dobu.   

Celý koncept vychází z mých 14-ti letých zkušeností každodenní práce s klienty coby výživového poradce. 
 

Zvládnete to, když se rozhodnete! 

napsala 

Jindra Jeníková pro  www.kondicepro.cz 
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Prohlášení  
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. 
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu se rozumí, že jakékoli použití informací z tohoto 
materiálu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost. Tento 
materiál obsahuje informace, které jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tématice. 

Děkuji všem svým klientům a klientkám, kteří mě svým přístupem a rozhodností ke změnám  
v životním stylu každý den ukazují, že všechno je možné, že lze překročit svůj  
stín a změnit zažité stravovací stereotypy. Byli jste mou inspirací pro sepsání tohoto eBooku. 
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Děkuji Vám, že jste si našli čas se zastavit a přečíst si tyto řádky, jste tím o kousek blíž k optimální váze. Čeká na Vás 50 stran,  
po jejichž přečtení budete vědět, co a proč se v těle děje a jak na to reagovat, abyste dosáhli váhy, po které toužíte , postavili si 
svůj dům zdraví a kondice a díky tomu byli spokojeni sami se sebou. 

Tento eBook jsem se rozhodla napsat proto, že se každý den potkávám ve své poradně s lidmi, kteří se trápí se svou váhou, 
postavou, mají potíže s pletí, vyprazdňováním, nadýmáním, ..... nejsou spokojeni s tím, jak vypadají, jak se cítí. Neradi chodí 
nakupovat oblečení, nechtějí se na sebe dívat do zrcadla, chodit plavat. Je to i Váš případ?   

Ačkoliv na internetu najdete tisíce stránek o tom, jak zhubnout, jak a co jíst, jak cvičit a další a další informace z oblastí 
týkajících se zdravého životního stylu. Někde Vám poradí nejíst mléčné výrobky, jinde naopak jen nízkotučný tvaroh, narazíte 
asi na dělenou stravu, makrobiotiku, vegetariánství,... Ale co si máte vybrat? Málokdo má tolik času, aby mohl studovat hodiny 
a hodiny všechny tyto informace a ještě si v tom najít to důležité.   

Proto Vám zde napíšu jednoduchý a základní návod, jak se změnami začít, na co se zaměřit jako první, abyste se cítili lépe. 

Když by pak ještě bylo nutné dokonzultovat nějaké drobnosti např. změna pracovní doby, směnný provoz, noční směny, 
těhotenství, kojení, odchod na mateřskou, návrat z mateřské do práce, odchod do důchodu,... půjdete již za výživovým 
poradcem jako člověk, který má základ dobře daný a chybí jen doladit detaily. A to už je lepší pocit, že? 

Pokud při čtení tohoto eBooku narazíte na něco, co Vám nebude 
jasné, budete se chtít na něco zeptat, neváhejte mi napsat. Budu moc 
ráda, když mi napíšete, jak Vám eBook pomohl a pošlete mi výsledky 
Vašich změn. Můj mail jenikova@kondicepro.cz 
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Ráda bych Vám o sobě něco sdělila, abyste věděli, kdo k Vám promlouvá.  

Celou střední školu a dlouhé roky po ní mi kamarádky záviděly štíhlou postavu a to, že můžu sníst cokoliv a nepřibírám. Jenže to byla 
jen jedna strana mince. Ve skutečnosti jsem byla nešťastná, často nemocná a bála jsem se, že když si dám hodně něčeho 
„nezdravého", bude mi dva dny zle. 

Nevěděla jsem, co dělám špatně. Čas od času jsem si dala podle mě zdravé jídlo, občas své milované sladkosti… Jenže skoro vždy 
následovaly trávicí potíže, zácpa, migréna, a to vše dokola se stále se zvětšujícím pocitem beznaděje, stresu a deprese. A jednoho 
dne jsem se rozhodla. Chci být zdravá, každý den se bez potíží vyprázdnit, chci si užívat života naplno! 

Začala jsem se zajímat o hlubší souvislosti, proč tomu tak je. Navštěvovala jsem různé kurzy zdraví, přednášky a odborné semináře    
s lékaři, výživovými specialisty, alternativními lékaři, léčiteli a bylináři. Začala dlouhá cesta a tak trochu nový život.  

V roce 2000 jsem se rozhodla, že získané informace a zkušenosti, jak osobní, tak z okruhu rodiny a mých přátel začnu šířit dál. 
Změnila jsem práci a začala pracovat jako výživový poradce. Dnes po 14 letech čím dál silněji vnímám, že pomáhat lidem cítit se lépe 
je moje životní cesta. Každý den mě na ní utvrzují výsledky mých klientů. Pomáhám lidem měnit život k lepšímu a touto cestou bych 
chtěla pomoci i Vám, kteří čtete můj eBook. 

Špatné stravovací návyky se vždycky dříve či později projeví buď tím, že člověk přibere, nebo tím, že se cítí unavený, bez energie, 
nemá na nic chuť, nic ho nebaví. Nezáleží na tom, jestli díky nesprávnému životnímu stylu přiberete nebo se „jen" necítíte v kondici, 
tak jako jsem se kdysi necítila já.  

Úplně jinak než já, ale ve výsledku vlastně podobně na tom byla moje první klientka. Celý život se trápila dietami, od 
porodu bojovala se zvyšující se nadváhou, šla z jo-jo efektu do další diety a následně dalšího nárůstu váhy. Byla nešťastná, 
podrážděná a každý z jejího okolí na její náladě poznal, kdy zase začala držet další dietu ve snaze už konečně zhubnout. Ale bylo jen 
otázkou času, kdy dojde na další vlnu zklamání, až „osvědčená" dieta z časopisu přestane fungovat. Našli jste se v tomto příběhu?  
Ve stálém a zatím bohužel neúspěšném boji s váhou? 
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Z vlastní zkušenosti vím, že jde o jedno. Cítit se dobře! Protože když se cítíme dobře, tak máme zároveň i optimální váhu, jsme 
spokojení a baví nás život se vším, co přináší! 

14 let je toto mým mottem: 
Nejkrásnější jsou oči klientů. Nejdřív v nich doutná plamínek touhy, že TEĎ by mohli zhubnout. A časem se plamínek v očích rozhoří, 
až je v nich napsáno, "já to zvládl/a!". To mě baví. To je moje práce. Moje práce je vrátit Vám jiskru do očí! 
 
Na osobní konzultaci si s klientem můžeme pohlédnout do očí, dodat si důvěru, hodit za hlavu chvilkový neúspěch, opětovat hrdost  
z výsledků; štěstí, když zmizí zdravotní komplikace; ženský obdiv k novému (a menšímu) oblečení, zkrátka splynutí.  
To zde v eBooku není možné. Ale v každé kapitole se snažím dávat Vám příklady, které denně říkám svým klientům, a pak si také v 
každé kapitole budete moct přečíst, jak jsem si svůj dům kondice budovala já. Kde jsem dělala chyby, co jsem prožívala, jaké na mě 
platily finty, abyste mě poznali a ono oční sdílení můžeme udělat díky mailům a komentářům také. Případně si třeba o dovolené na 
jihu Čech uděláte výlet do Č. Budějovic a pochlubíte se mi svými výsledky. Byla bych za to velmi vděčná! 

Pojďte tedy se mnou otevřít dveře Vašeho domu kondice a dobrého pocitu ze sebe samých! 

Jindra Jeníková 
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1. První tip jak si udržet váhu - PITNÝ REŽIM 

1.1. Dům kondice 

Představte si, že oněch 5 návyků, o které se s Vámi postupně podělím, pro nás bude jako stavba vlastního domu kondice. Budeme 
spolu procházet témata, jak si správně svůj dům kondice postavit. 
 
Většina z Vás zná starý biblický příběh o dvou mužích, z nichž jeden si postavil dům na písku a druhý na skále. Také všichni víme, jak 
příběh skončil!  

Základy jsou skutečně důležité. Pokud změny životního stylu směrem ke zdraví a vitalitě nepostavíme na pevných základech, 
nebudou mít dlouhého trvání. Chvilku vydržíme dělat nové věci, ale po nějakém čase se vrátíme zpět k původním nesprávným 
zvyklostem. 

Základem všech změn  je PITNÝ REŽIM.  
Správný objem vhodných tekutin je rovněž nejdůležitější bod  
pro udržení optimální váhy, dobré kondice, výkonnosti, pěkné pleti...   
Zkrátka vše v těle funguje lépe, když máme v pořádku pitný režim. 
"voda je život" 
"bez vody nelze žít"              
"voda je základ života" 

Všichni to známe, možná tomu i věříme, ale dodržuje to jen hrstka z nás. Za 13 let své poradenské praxe můžu říct, že 80% lidí nemá 
optimální pitný režim, nemá pevné základy pro svůj dům zdraví a kondice. Naše tělo je z 65% tvořeno vodou, miminko má dokonce 
80% podíl vody ve svém těle. Jen pro představu, u muže vážícího 70 kg je to 42 litrů!! To už je objem, o který je dobré se pořádně 
starat ☺. 
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1.2. Voda roznáší živiny 

Voda vytváří prostředí, v němž se odehrávají veškeré životní procesy, všechny chemické reakce. 

Průběh těchto procesů závisí na její kvalitě, tedy na tom, zda se snažíme ji pravidelně doplňovat a obměňovat. Voda roznáší po těle 
živiny! Jak by mohly naše svaly optimálně pracovat, když se k nim nedostane "potrava" v plném rozsahu? Pracujete snad Vy rádi a 
výkonně, když máte hlad? Já osobně moc ne! 

Váš jídelníček může být vyvážený při vstupu do pusy, ale když nemáte dostatek vody v těle, tak kdo zajistí, aby se všechny živiny 
dostaly tam, kde je jich třeba? 
Najmete si na to nějakého zvláštního kurýra, když to, co Vaše tělo má (vodu), odmítáte využívat?  

1.3. Voda a odpadní látky 

Druhý velice důležitý úkol vody je odvádět z těla ven odpadní látky! Když nepijete, odpad se v těle hromadí, a když už tělo neví co s 
ním, tak ho v určitých momentech začne "strkat" do tukové tkáně. 
To pro Vás znamená, že budete mít stále větší potíže s udržením optimální váhy, až nakonec i něco přiberete. Špatný pitný režim 
skutečně způsobuje problémy s váhou a jejím udržením, to už dnes prokázalo mnoho vědeckých studií a tak bychom to měli vzít  
v potaz i my. 

Je to, jako kdybyste šli umývat podlahu špinavou vodou. Myslíte, že bude čistá? Tak stejně to vypadá v našem těle, když v něm není 
dost vody pro přirozený odvod škodlivin. 

A to jsme ještě nemluvili o "velkém šéfovi" - o mozku našeho organismu. Mozek je tvořen asi 85% vody. Během dne se potřebujeme 
soustředit na práci, potřebujeme si pamatovat různé věci, potřebujeme myslet na správnou stravu, na pohyb atd. A na to všechno 
potřebujeme mít dostatek vody v těle. 
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1.4. Voda a hlad 

Nechci Vám zde tvrdit, že když budete pít před jídlem, tak toho sníte méně. To je nesmysl. Voda žaludek rychle opouští.  

Ale jiné tvrzení už pravdivé je a sice toto: "hlad je převlečená žízeň".  
Historicky člověk předčasně umíral na napadení zvířetem, na epidemie a na nedostatek základních živin. První faktor vymizel sám,  
na druhý vznikl náš neuvěřitelně propracovaný imunitní systém no a na ten třetí? Hlad! 
Ještě před 100 lety se v Evropě na hlad běžně umíralo, je to tedy něco, s čím naše tělo a jeho genová výbava počítá a umí se bránit, 
např. zpomalením metabolismu a využitím úsporného režimu. Proto je důležité pravidelně jíst a dávat tělu dostatek základních živin, 
ale to není součástí této kapitoly. Vraťme se zpět k pitnému režimu. 

Dříve lidé pili dostatečně, bylo to hlavně způsobeno tím, že se během dne pohybovali převážně v přírodě, kde bylo vody všude 
dostatek. Proto nebylo v rámci vývoje důležité tvořit receptory na žízeň. Nedostatek bylo v té době jídla. A tělo na ochranu našeho 
života vytvořilo mnoho receptorů na vytvoření pocitu hladu, na podporu chuti k jídlu atd. 

A jakou to má souvislost s dneškem? Dnes je naopak jídla všude dost, ale na pitný režim jsme trochu pozapomněli. Když tělu něco 
chybí, vzbudí hormony, které nedostatek hlásí. A protože hormonů na vyvolání žízně máme jen pár, tak si tělo pomůže těmi, kterých 
má dostatek - hormonů podporujících hlad. Náš organismus doufá, že se napijeme.  
A skutečně je to tak. Většinou když jíme, tak se u toho i napijeme. Tělo je šťastné, že dostalo tekutiny. Sice  
dostalo i energii ze snězeného jídla, kterou nepotřebovalo, ale s tou si poradí. Tu uloží do rezerv "na horší časy". 

Proto pokud ještě nemáte optimální pitný režim a přepadne Vás hlad, zkuste se nejdřív napít. Během 10 minut  
zjistíte, jestli to byl skutečně hlad (tak ho budete mít dál) a nebo to byla jen žízeň. A tím, že jste se napili, tak  
jste nedodali tělu zbytečnou energii.  
 
A nyní jsme vytoužené postavě o krok blíž:-)  
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1.5. Příběh k zamyšlení 

Je sychravo, mrholí, klasická podzimní nebo jarní plískanice a Vy někam jedete autem.  
Máte vyladěné auto, plnou nádrž, jste skvělý řidič, ALE došla voda v ostřikovačích předního skla, nevidíte pořádně na silnici díky 
prachu a nečistotám, které se na sklo dostaly od ostatních aut.  

Pojedete na plný plyn? Využijete plně svůj řidičský um? NE! Budete opatrní a zodpovědní, abyste nezpůsobili nějakou nehodu.  

A stejně se cítí Váš mozek. Když nemá k dispozici dost čisté vody, také nedovolí,  
aby vaše tělo jelo na plný výkon! Protože by se něco špatného mohlo přihodit. 

Co z toho vyplývá? Bez optimálního pitného režimu to zkrátka nejde.  

1.6. Pozor na chybu! 

Pokud ještě stále nejste přesvědčeni, že pít je pro Vaše zdraví a správné  
fungování těla to nejdůležitější, pokud stále věříte tomu, že změnu k lepšímu způsobí jen strava, v pořádku. Začněte jinak jíst. 
Výsledky se dostaví, v tom máte pravdu.  
Ovšem za spoustou dřiny budou jen minimální výsledky! 

Jestli ovšem chcete, aby Vaše tělo reagovalo hned od začátku jak nejlépe umí, zapojte do Vašeho programu i optimální pitný režim 
a věřte, že se budete divit, co všechno Váš organismus dokáže! Když mu dáte "jen" napít.  

1.7. Optimální pitný režim 

Nelze zde přesně říct, kolik tekutin byste za den měli vypít. Každý jistě pochopí, že univerzální doporučení 2-2,5 litru není to pravé 
ořechové. Jinou potřebu tekutin bude mít malá drobná žena a jinou vysoký statný muž. 
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Ale lze uvést faktory, které musíte zohlednit, abyste si správný pitný režim nastavili. 

Na den bychom měli vypít 0,3 litru na 10 kg váhy. Nejlepší pitný režim je obyčejná neperlivá voda.  
Pokud by pro Vás zpočátku byla obyčejná voda moc těžká do žaludku, zkuste si do ní dát pár kapek citronu, pomeranče nebo ji 
naředit 1:4 neochucenou minerálkou. Časem vodu zvládnete bez problémů. 

Lehce navýšit pitný režim byste měli když: 
-  sportujete 
-  pracujete v prostředí s vyšší teplotou (svářeč, kuchařka, sklenář,...) 
- pracujete venku (v létě na zahradě, zedník, tesař, pokrývač,...) 
- víc se potíte (nemoc, opalování, sauna)  
- pijete víc kofeinových nápojů (káva, cappuccino, černý, zelený čaj) 

Pitný režim byste měli v průběhu celého dne dodržovat. Nepít mnoho tekutin najednou. 

A máte to nejdůležitější! Máte položené pevné základy Vašeho domu kondice!  

1.8. Praktické rady jak začít 

Většina klientů, když jim spočítám, kolik by za den měli vypít tekutin, tak se lekne a slyším téměř od každého "tak to nedám!" Ovšem 
když přijdou na první kontrolu po 14 dnech, tak je většina z nich příjemně překvapená, jak snadné bylo zvládnout pitný režim a jak 
lépe se cítí "jen" díky vodě. 

Abyste zvládli dlouhodobě a radostně dodržovat pitný režim, tak: 
- je lepší, když pijete z menších lahví. Dát si před sebe 2 velké pet lahve je dost stresující, ale vypít skleničku už tak hrozně nevypadá.  
  A pokud jich vypijete 12 , každou hodinu jednu, tak máte stejné množství a zvládnuté v pohodě.  
- nejvíc, asi tak 2/3 pitného režimu, bychom měli vypít do oběda; v té době se tělo nejlépe zbavuje škodlivin. 
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- když Vám náhodou pitný režim některý den uteče, tak se to v žádném případě nesnažte dohánět večer, získáte tím jen časté chození  
  v noci na záchod a nekvalitní spánek. 
- můžete použít aplikace v chytrých telefonech, které Vám každou hodinu připomenou, že je čas se napít. Během pár dní se Vám  
  vytvoří potřeba pít a aplikaci již nebudete potřebovat, tělo si samo začne říkat, že chce napít. 
- počítejte prosím s tím, že prvních 14 dní budete chodit hodně čůrat. Tělo si musí zvyknout na změnu, že už vodu nemusí pracně  
  zadržovat, ale že mu ji budete dávat pravidelně denně a hlavně dobrovolně. Fázi prvních dnů říkáme s klienty "průtokový ohřívač" -  
  jen na tekutiny pomyslíte, už běžíte na záchod. Chápu, že je to nepříjemné, ale vyplatí se to!  

Doufám, že nyní již všichni máte u ruky sklenku s vodou nebo hrneček čaje a při dalším čtení popíjíte tekutiny a pracujete tak          
na zvládnutí svého optimálního pitného režimu! ☺ 

1.9. Co je jinak u redukce hmotnosti?  
 
Voda je nezbytná pro každého, tedy i pro ty z Vás, kteří chtějí zhubnout.  
Je třeba si ale uvědomit jednu zásadní věc ohledně rychlosti metabolismu. Jestliže má někdo  
navíc oproti své optimální váze více než 8 kg (u robusních mužů je to od 12 kg), bude mít s největší  
pravděpodobností zpomalený metabolismus. Což znamená, že tělo nereaguje tak, jak by mohlo.  
 
Pro představu je to, jako když stojí auto v koloně. Auto je dobré a může jet, silnice je v pořádku, řidič je v pohodě a přesto stojíte   
na místě nebo jedete krokem. Proč? Okolnosti Vám nedovolí jet tak, jak byste mohli. To samé je u zpomaleného metabolismu - tělo 
je zdravé a v pořádku a mohlo by pracovat na plný výkon, ovšem okolnosti - v tomto případě příliš mnoho tukové tkáně- Vám 
nedovolí, aby tělo fungovalo tak, jak má.  
 
Proto některé tekutiny a potraviny, které jsou v pořádku pro udržení váhy, nejsou tak úplně v pořádku pro redukci hmotnosti. A tak 
vše, co by mohlo ohrozit nebo zpomalit výsledek hubnutí, raději svým klientům na dobu redukce doporučuji omezit nebo vynechat.  
 



 

    
 

 
jenikova@kondicepro.cz                                                                                                                                http://www.kondicepro.cz    14 

 

 

Jindra Jeníková - 5 tipů jak si udržet váhu 

Trochu jiná pravidla platí i pro opačný případ než je hubnutí - nárůst svalové hmoty, to zde ale probírat nebudeme. Základy jsou 
stejné - je třeba si postavit svůj dům kondice a pak případně lehce něco změnit a tím budovat svalovou hmotu navíc. 

U klientů s nimiž redukuji hmotnost se mi osvědčilo následující: 
- pokud se nedodržuje pitný režim, tak se nehubne!!! Toto nelze obejít a věřte mi, že to už mnoho mých klientů zkoušelo ☺ 
- na každých 10 kg nadváhy přidat 3 dcl do pitného režimu (tělo má vyšší zátěž, vzniká víc odpadních látek, víc se potíte) 
- je vhodné pít maximálně 2 kofeinové nápoje denně; další kávu nahraďte za caro, meltu, špaldovou kávu, ájurvédskou kávu 
- pozor na zelený čaj! Vím, že je zdravý, že zrychluje metabolismus, přispívá k redukci - to všechno je pravda, jen to neplatí                  
  na začátku hubnutí u lidí se zpomaleným metabolismem.  
  Proto je vhodné ho na 6 týdnů vynechat, než tělo začne spolupracovat. Zelený i černý čaj (i větší množství kávy) rozhazuje vodní    
  hospodářství, tím se nevyplavují zplodiny z těla tak hladce, to blokuje lymfatický systém  a to zpomaluje hubnutí. Většina žen nemá  
  dostatečný pitný režim, nemají zkrátka žízeň, kolikrát se napijí poprvé až v poledne u oběda, což  znamená, že si tělo vodu zadržuje, 
  aby mohlo fungovat. Proto je dobré zpočátku pít jen ty tekutiny, které jsou pro tělo lehce  vstřebatelné a nijak ho nezatěžují.  
- zcela vynechat černý čaj, protože kromě toho, že obsahuje kofein, tak z těla vyvazuje i železo.  
  Naše populace má celkově železa málo, proto doporučuji najít si náhradu za černý čaj. Železo je zásadní pro okysličení organismu,  
  jeho nedostatek může kromě jiného způsobovat pobledlou barvu naší pleti, únavu, horší koncentraci. Na únavu pomáhají rychlé  
  cukry - pečivo, sladkosti, alkohol, káva... a hlavně večer a to není to nejlepší pro redukci.  
 

1.10. Tekutiny a já 

Jak jsem již zmínila na začátku eBooku, neměla jsem nikdy problémy s váhou, zato jiných obtíží až nad hlavu. V rodě máme nízký tlak, 
nebylo výjimkou, že jsem mívala 90/50. Na střední jsme toho s kamarádkou párkrát zneužily - od nízkého tlaku a nedostatku železa 
jsem byla hodně pobledlá, stačilo vzít si zelený nebo oranžový svetr a už mě profesoři pouštěli s doprovodem (mou kamarádkou)    
na vzduch, abych ve třídě neomdlela. Párkrát jsme se ulily z chemie a fyziky, za což se omlouvám. 
 
Jenže když se mi opravdu točila hlava a měla jsem mžitky před očima, zamotal se se mnou svět a já si sedla na zem uprostřed  
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chodníku, zas taková legrace to nebyla. Slyšela jsem reakce, že by mi táta měl dát pár facek, když se opiju takhle na veřejnosti, ale 
taky tam byli obětaví lidé, kteří mi pomohli vstát a dovedli o kus dál na polikliniku. Nízký tlak, co s tím? Léky jsme vyloučili - vždyť mi 
bylo 16, tak přišla rada - buď ráno malou stopičku alkoholu, nebo káva. Alkohol ráda nemám ☺ 
 
Má velká celoživotní láska i prokletí bylo na světě. Miluju kávu! Miluju cokoliv, co voní po kávě!  
Díky tomu, že jsem denně vypila 6-10 různých druhů káv, tak byl můj tlak v pořádku.  
Sice jsem měla zácpu, občas jsem nemohla spát, měla jsem špatnou pleť, ALE netočila se mi hlava.  
Samozřejmě, že kromě kávy jsem pila jen sporadicky a jen občas, rozhodně ne denně!  
 
Po 8 letech intenzivního pití kávy jsem se rozhodla něco se sebou udělat a začala jsem pít  
i jiné tekutiny. A začala jsem jich pít hodně, tedy optimálně pro mě, ale vzhledem k tomu,  
že do té doby jsem nepila skoro nic, tak to bylo opravdu hodně. A extrémně jsem omezila kávu.  
Upřímně? Bylo to strašné!!! Motala se mi hlava, byla jsem unavená, měla jsem "absťák",  
slintala jsem, když jsem cítila, že si někdo vaří kávu, bolelo mě břicho (pila jsem jen vodu,  
která je do žaludku těžká, ale to jsem ještě nevěděla☺), prakticky celý den jsem seděla  
na záchodě, pořád jsem chodila čůrat.  
Ale slíbila jsem si, že to měsíc vydržím. Řekla jsem si, že nemám co ztratit, že špatně už mi je, takže buď mi bude špatně dál, nebo se 
to třeba zlepší. 
 
Trvalo to 14 dní, byl to očistec, ale stál za to. Asi po týdnu jsem přestala tak moc chodit na záchod a pak přišel ten zlom - začala jsem 
chodit každý den na velkou!!!, měla jsem energii, netočila se mi hlava. Prostě úžasné!  
Pokaždé, když mi nový klient vypráví, jak se cítí po 14 dnech, když začal víc pít, je to podobný příběh a mě pokaždé mrazí. Vždy se 
stane zázrak! Voda je totiž zázrak! 
 
               Kdybyste nezměnili nic jiného, jen jste si srovnali pitný režim, tak pevně věřím tomu, že se budete trvale cítit líp! 



 

    
 

 
jenikova@kondicepro.cz                                                                                                                                http://www.kondicepro.cz    16 

 

 

Jindra Jeníková - 5 tipů jak si udržet váhu 

2. Druhý tip jak si udržet váhu - KVALITNÍ A PESTRÁ STRAVA 

První nosnou zdí při stavbě Vašeho domu kondice je KVALITNÍ A PESTRÁ STRAVA 
Každý z vás četl o :  
„kaloriích" 
„příjmu, který musí být stejný nebo v případě hubnutí nižší než výdej energie"  
„střídání rostlinných a živočišných bílkovin" 
„hlídání podílu nasycených mastných kyselin" 

A najednou Vám spojení pestrá strava může připadat příšerně složité a máte pocit, že se to nedá zvládnout.  

Občas se ale najde někdo, kdo zhubnul a váhu si dlouhodobě drží a to dává naději. Dá se to zvládnout! Jen je třeba si uvědomit 
určité zákonitosti.  

2.1. Pestrá strava 

Pokud se rozhodnete vylepšit si stravovací zvyklosti, vyřadíte z jídelníčku potraviny, které se všeobecně označují za nezdravé, máte 
za sebou první krok. Jenže po určité době se stane, že Vás začnou přepadat chutě, a máte stále menší a menší chuť jíst to, co je 
zdravé, a větší a větší chuť na to absolutně nezdravé. Zapomněli jste totiž na slovo PESTROST. 

Např. když 10 potravin ze své skladby jídelníčku vyřadíte, je důležité alespoň 10 zdravých nových potravin přidat. Jinak se Váš 
jídelníček stane nudným a nuda nikdy nikomu dlouho nevydrží. A pak právě přijdou ty již zmiňované chutě.  
A chuť na mrkev to asi nebude ☺. 
 
Staré perské učení o člověku říká, že náš život je tak pestrý, jak pestrá je naše strava. Zkuste se nad tím zamyslet a uvidíte, že to má 
něco do sebe. Když jsme nemocní, tak se klidně pár dní spokojíme s chlebem a máslem nebo piškoty a vůbec si nepřipadáme  
 



 

    
 

 
jenikova@kondicepro.cz                                                                                                                                http://www.kondicepro.cz    17 

 

 

Jindra Jeníková - 5 tipů jak si udržet váhu 

ochuzeni, zrovna tak, když máme nějaké životní trable, buď nejíme vůbec nebo jen fádní stravu. Zato když   
jsme plni nadšení a elánu, máme chuť tvořit, zkoušet něco nového, mnohdy v obchodě koupíme něco,  
co jsme dosud neochutnali, zkusíme nový recept, nový druh koření. Jedním z cílů každého týdne by  
mělo být pracovat na pestrosti ve stravě a možná díky tomu i v životě.  

2.2. Test rozmanitosti 

Zkuste si týden psát jídelníček včetně pitného režimu a pak spočítejte kolik různých druhů nápojů a potravin jste za týden snědli. A 
např. červená, zelená, žlutá a bílá paprika jsou 4 druhy.  První den se zdá, že to bude vysoké číslo, jak rychle to narůstá. Ale ze 
zkušenosti mých klientů vím, že trochu něco přibude ještě druhý den, 1-2 položky třetí den a zbytek týdne už jsou potraviny a nápoje, 
které již na seznamu máte. A tak u většiny končí kontrolní týden na čísle 20-25. Pokud se dostanete nad 35 položek, aniž byste se 
nějak výrazně snažili, tak to je úspěch. Změn už je třeba udělat jen trošku☺. 

Během týdne bychom měli sníst a vypít 40-60 různých druhů potravin a tekutin. Tím dáme  
svému tělu různé impulsy a tělo má pak plné ruce práce to vše správně roztrávit a použít  
a nemá čas nás zlobit, tedy mít chutě. 
Proto je pestrost ve stravování tak důležitá. Zajistí Vám, že udržení váhy bude dlouhodobé.  
 

2.3. Dlouhodobost 

Nyní je na čase podívat se na hlavní rozdíl mezi dietou, kterou asi každý z nás zná a minimálně jednu  
dietu za život si vyzkoušel a Vaším domem kondice, který společně budujeme. 

Dietu držíte s vědomím, že má časové omezení. Je to nějaká jiná strava na týden, na měsíc, na léto, atd. Ale stavba Vašeho domu 
kondice je navždy! Změna návyků, změna životního stylu je až do smrti. Možná to někoho vyděsilo, ale uvědomte si: „Děsí Vás, že si 
budete až do smrti každý den čistit zuby, česat vlasy? “ Nebo Vám tyhle činnosti připadají normální. 
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Zvykli jsme si na ně a přijali je za své. Děláme to automaticky a ani o tom vlastně nepřemýšlíme. Dalo by se říct, že to patří k našim 
rituálům. 
Ale vždycky to tak nebylo - jako děti jsme si většinou nechtěly česat vlasy a na čištění zoubků večer před spaním už jsme většinou 
byly příšerně unavené. Ovšem na dovádění jsme měly energie dost a dost. Vzpomínáte si na to?  

To je jeden z důvodů, proč jsou diety neúspěšné. Nevydržíme u nich napořád!  
Chvilková změna nemůže přinést trvalé dlouhodobé výsledky. Proto je důležité počítat s tím, že něco budete muset změnit už 
navždy, abyste byli spokojení dlouhodobě. 

Možná si někteří z Vás pomysleli „a už je to tady“ a teď očekáváte dlouhý seznam toho, co nesmíte jíst, abyste mohli mít svou 
vytouženou váhu. Tak to Vás zklamu☺ , žádný seznam nebude.  
Protože pokud přijmete fakt, že dům kondice stavíte už navždy, tak v tom případě si nic zakazovat nebudeme.  
Smíte vše, jen je třeba přemýšlet o tom: 
- kolik toho sním  
- kdy to budu jíst 

Např.: snažíte se zhubnout a jdete na velkou rodinnou oslavu. Dát si jednu, dvě sklenky vína Váš  
režim dramaticky nepoškodí, ovšem pokud na oslavě vypijete 2 lahve vína, tak to už vhodné není.   
Pokud někde výjimečně neodoláte a dáte si pár chipsů nebo kostičku čokolády, opět se nic nestane.  
Když ale sníte čokoládu celou najednou nebo budete kostičku zobat 12x denně, tak to už problém bude.  
Zde bych doporučila jednu jedinou radu - využít zdravý selský rozum. Každý velmi dobře cítí, jaké je  
množství jen tak pro chuť a kdy už to zbytečně přehání. 

I nezdravé, tučné a sladké věci mají místo v našem životě. To místo je ale okrajové, nemůže v našem jídelníčku dominovat.  
Pro většinu mých klientů je už jen ten samotný fakt, že nic nezakazujeme, že si k obědu mohou dát knedlíky nebo smažák, velice 
uvolňující.  
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Vzpomeňte na sebe jako děti – jakmile někdo něco zakázal, v tu chvíli jsme to nejvíc chtěly. Sice jsme velcí, ale co se týká jídla a 
zákazů, chováme se mnohdy jako malí.  

Proto, když si nebudeme nic zakazovat, tak není co porušovat a hlavně není co si vyčítat. 

2.4. Vyváženost 

Další možnou příčinou chutí a tužeb po nesprávném stravování může být zapomenutí na VYVÁŽENOST. 

Když např. sníte za den 2 čokolády a vypije jedno latté, pak čistě matematicky je energetický přísun v pořádku, ale nutričně Vaše tělo 
nedostalo téměř nic. Hodně cukrů a tuků, ale těch byste se spíš rádi zbavili, než si dělali další zásoby.  
A díky tomu Vás začnou honit chutě.  
Když se rozhodnete zhubnout a někde si přečtete „snižte porce na polovinu“ a skutečně to uděláte, pak je výsledek také stejný. 
Chutě. Kdysi mi má klientka řekla větu, kterou stále a stále všem opakuji: 

"Chápu, že musím jíst méně, ale nevím čeho." 

Proto je dobré vědět, které základní živiny potřebujeme vždy a které smíme snížit, aby výsledek byl zdravý a spokojený člověk.  
 
Bílkoviny jsou základní stavební jednotka našeho organismu, tvoří svaly, imunitní látky a mnoho dalšího. Když nebudeme mít ve 
stravě dost bílkovin, tak nebudou fungovat svaly na plný výkon. A jedině svaly umí spalovat tuky a pomoci nám buď zhubnout, nebo 
udržet si dlouhodobě váhu. 
 
Cukr je zdrojem energie. Měli bychom jíst spíše sacharidy složené, tzn. celozrnné výrobky, obiloviny, luštěniny. Ale jak jsem již psala i 
sladkosti do našeho života patří, když jich je přiměřeně. 
Když tělu žádný cukr (cukr=sacharid) nedáme, bude ve stresu, protože mozek funguje hlavně na cukr. Tělo může získat pocit, že je 
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doba bídy, strádání a začne šetřit. Proto je dobré u oběda si vždy přílohu nechat a v případě redukce snižovat přísun sacharidů až 
odpoledne a večer. 

Tuky jsou zásobárnou energie na horší časy. Věřím, že někteří z Vás řeknou, že zásobárny nepotřebují, ale i tuk má své platné místo. 
Některé vitamíny jsou rozpustné jen v tucích, některé hormony fungují správně jen za přítomnosti tuků, např. když má žena příliš 
málo tukové tkáně, může ztratit menstruaci a tím si nabourat celý hormonální systém.  
Proto je dobré u tuků volit kvalitu před kvantitou. Vyhýbat se smaženým pokrmům, ale oříšky či konopný olej do salátu je velmi 
vhodné používat.  
A jen připomenu radu, co již zazněla - všeho moc škodí, i toho dobrého. Sníst večer u TV pytlík zdravých oříšků může skončit 
žlučníkovým záchvatem☺ 

Pokud Vás večer honí chutě a prostě si za každou cenu musíte!!! kousek něčeho nezdravého dát, tak si to dejte, nic si nevyčítejte. A 
po chvíli, když jste už klidní a chutě jsou spokojené, se zkuste zamyslet - kde jste během dne udělali chybu. Hlavním důvodem chutí 
je totiž nějaká nevyváženost během dne.  
Zamyslete se: 
- vypili jste za den dostatek tekutin postupně každou hodinu trochu 
- jedli jste 5x za den 
- měli jste v jídle zeleninu (alespoň 400g, což je třeba 1 salátová okurka, 1 velká paprika, 3 menší rajská) 
- a co bílkoviny? Nebyla třeba náhodou sladká snídaně -  jen chléb s marmeládou nebo u oběda  
 buchtičky s krémem 

Většinou si uvědomíte, že něco nebylo v pořádku. Pak Vám radím jediné - omluvte se svému tělu! 
Omluvte se sami sobě, že jste nezvládli dobře se o sebe postarat a poděkujte si, že díky chutím jste stres,  
který tou nevyvážeností vznikl, eliminovali. V žádném případě si nic nevyčítejte!  

Pokud byste chtěli mluvit o selhání a nedostatku vůle, tak prosím. OVŠEM selhání nebylo zobání večer. Selhali jste, když jste celý  
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den nepili nebo když jste ráno nestihli snídani - v tu chvíli jste selhali. Večerní chutě byly jen důsledkem toho! Nikoliv příčinou!   
Proto s chutí večer nebojujte, nelinčujte se, konstruktivně se zamyslete, kde byla chyba, abyste ji mohli v následujícím dni opravit. 
Pamatujte, že „chybami se člověk učí", proto se poučte a chybu se snažte již neopakovat☺. 
O stresu, stažení těla a následných chutích se budeme víc bavit v kapitole psychika. 

2.5. Jídlo, spěch a stres 

Když jíte ve chvatu nebo stresu, jak Vám pak je? Máte pocit, že máte v břiše kamení?  
Pálí Vás žáha?  
A brzy přijde hlad? O chutích ani nemluvě, že?  
Po zhltnutém obědě je většinou chuť na sladkou tečku. Víte proč?   
Kolikrát si ani neuvědomíte, co jste v tom chvatu a stresu jedli. Znáte to? 

Trávení začíná už v ústech. Jíst byste měli pomalu, jídlo pořádně rozkousat. Protože, věřte či nevěřte, nikde jinde Vaše tělo zuby 
nemá. Když stravu pořádně nerozmělníte v ústech, tak už se to nestane.  

Když hltáte a jíte ve stresu, většinou toho sníte víc, protože vlastně vůbec nevnímáte, že jíte. Nedáváte jídlu pozornost, kterou si 
zaslouží. Pak se mohou vracet žaludeční šťávy, přijde pálení žáhy, říhání. Navíc sliny obsahují enzymy pro trávení složitých sacharidů 
(třeba celozrnné pečivo, těstoviny, rýže). Pokud jídlo není dostatečně prosliněné, pak tyto složité sacharidy začnou cestou kvasit a 
my z toho máme nepříjemné větry.  
Mnoho lidí si stěžuje, že od té doby, co začali jíst zdravější potraviny, začali víc prdět. Odpověď je výše - s největší pravděpodobností 
stačí jídlo víc proslinit, a bude po problému. 

 V žaludku se musí snězené jídlo promíchat s trávicími enzymy, aby se pak v tenkém a tlustém střevě mohly vstřebávat tolik 
potřebné živiny pro správný chod organismu. Jenže když jste ve stresu, tak máte žaludek stažený, tudíž trávicí šťávy nemohou svou 
práci dělat na 100% a Vy máte mnohdy pocit, že snězenou stravu cítíte ještě druhý den.  
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Možná obědváte vyváženou stravu, ale díky stresu při její konzumaci se snižuje skutečný poměr živin, který je Vaše tělo pod vlivem 
stresu schopno přijmout a následně využít.  

A to se bavíme jen o trávicím traktu. Podobnou paseku dělá stres v hormonálním systému a vlastně všude v celém těle. Cítíme se 
unavení, podráždění, nervózní. S takovou výbavou lze jen těžko být v kondici. Někde v rámci toho všeho jsme zapomněli sami na 
sebe. 

Proto je čím dál víc důležité, jak jíme, kdy jíme, s kým jíme, než co vlastně jíme.  
 
Pokud si dáte nezdravou oštíranou klobásu, sníte jí v pohodě s kamarády (tedy v příjemné společnosti) a ani náhodou si to nebudete 
vyčítat, tak Vám klobása neublíží. Když ji ale zhltnete ve stresu na stadionu, když Váš tým prohrává, a při její konzumaci budete 
myslet na to, že by Vás za klobásu doma nepochválili, protože máte vyšší cholesterol, tak Vám po ní bude pěkně špatně. Myslím, že 
jste to už alespoň jednou zažili sami na vlastní kůži a dobře víte, o čem tu mluvím, vlastně píšu☺. 
Podobně se bude Váš žaludek a celé trávení chovat, když půjdete na oběd po nějaké hádce, nebo to bude pracovní oběd, kde se 
budete muset soustředit na dění u oběda, nikoliv na jídlo jako takové.  
 
Než jíst ve spěchu, stresu, se staženým žaludkem, je lépe dát si raději 2 dcl zeleninové šťávy. Tělo dostane živiny, Vy se zvládnete 
uklidnit, získat víc času, přestanete být v časové tísni a hutné jídlo si dáte později. Poděkuje Vám celý trávicí trakt! 

2.6. Množství  jídla 

Ještě jedno pravidlo na závěr - příjem energie ze stravy musí být stejný anebo trošku nižší (když chcete hubnout) než výdej energie.  

Nyní už víte, že je třeba jíst kvalitně a pestře a tak je načase řešit i množství.  
Pokud byste chtěli počítat energii v kaloriích, budete potřebovat vědět, kolik je Vaše tělo schopné za den energie spálit. To si buď 
můžete spočítat z výpočtu Vašeho bazálního metabolismu a k tomu pak přidáte koeficient denních aktivit, nebo se necháte změřit  
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na nějakém diagnostickém přístroji (např. In Body, Tanita). 

Bazální metabolismus je množství energie, kterou spálíte jen tím, že žijete. Prostě kolik energie potřebuje Vaše srdce, mozek, plíce, 
játra,… abyste mohli fungovat.  

Koeficient denních aktivit znamená, jak moc svým aktivním životem spalujete. Např. žena, která do práce jezdí autem, v práci 10 
hodin sedí a pak doma sleduje TV, příliš mnoho energie navíc nespálí. Naproti tomu zedník, který 10 hodin denně provádí fyzicky 
náročnou práci, zatíží svalový aparát mnohem víc a tudíž má i vyšší koeficient denních aktivit. 

Jestliže Vám výpočty přijdou moc složité, tak je nedělejte. Dřív lidé tyto výpočty neznali a přesto věděli, kolik toho mají sníst. Malým 
dětem to ani dnes nikdo nevypočítává a přesto ví, kolik toho mají sníst.  

Základní pravidla pro určení velikosti porcí: 
- každému jídlu věnujte plnou pozornost (když se jí u TV nebo u čtení, nevíte co jste  
  jedli a hlavně vůbec netušíte, kolik jste toho 
  snědli, protože mozek řeší informace přijaté očima nikoliv signály žaludku o pocitu  
  sytosti) 
- jídlo pořádně rozkousejte a prosliňte (pokud nebudete pořádně kousat, Vaše tělo  
  nedokáže stravu správně rozložit, vstřebat všechny živiny, díky tomu vznikne velké  
  množství odpadu a buněčná podvýživa Vašeho organismu a tím pádem více tukové  
  tkáně na pohlcení odpadních látek) 
- velké jídlo (snídaně, oběd, večeře) by Vás mělo zasytit na 3,5-4 hodiny. Jestliže to  
  tak není, tak buď jíte zbytečně málo, nebo jídlu nevěnujete pozornost a nebo hltáte - změňte to! 
- svačiny jsou nezbytné pro správné spalování a fungování organismu, jsou tedy nedílnou součástí jídelníčku. Vyplňují prázdná místa  
  mezi snídaní a obědem a pak mezi obědem a večeří. I díky nim nemáme chutě na sladké či tučné. 
- spát bychom měli chodit s prázdným žaludkem (nikoliv hladoví) s příjemným očekáváním ranní snídaně, přibližně 3-3,5 hodiny  
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  od večeře. Pokud jste spíše sovy a chodíte spát pozdě, pak je po hutné večeři vhodná ještě lehčí druhá večeře 
- pokud pracujete na noční směny, pak vždy platí pravidlo, že když jste vzhůru, Vaše tělo potřebuje energii, takže budete jíst  
  v pravidelných intervalech i v noci 

To, co je na výživě krásné i náročné zároveň, je to, že žádná pravidla neplatí striktně a dogmaticky. Vždy je třeba přihlédnout 
k momentální životní situaci (když marodíte s angínou, tak první dny stěží pijete, když máte veliké starosti, tak se také moc jíst nedá). 
Dále by pak měli pravidla upravit hlavně lidé s bandáží žaludku a diabetem. 

2.7. Další příběh k zamyšlení 

Představte si, že si chcete nechat postavit dům, pozvete si nejlepší partu řemeslníků, ale nedáte jim stavební materiál. Za rok se  
s radostí přijedete na svůj dům podívat a ejhle - na daném místě je stále jen louka. Vaši řemeslníci bez stavebního materiálu nic 
postavit nemohli. Ti řemeslníci jsou Vaše svaly a tím stavebním materiálem jsou bílkoviny.  
 
Proto Vám svaly nemohou pomoci spalovat tuk, tvarovat postavu nebo udržet optimální váhu, když nebudete mít ve stravě 
dostatečný, vyvážený a pestrý poměr všech živin. 

2.8. Mám strach, že přiberu 

Ačkoliv jsem zde dlouze psala o velikosti porcí a tom, že je naprosto nezbytné  
jíst pravidelně, tak věřím tomu, že se mezi Vámi najde pár takových, kterým  
stále hlodá v hlavě červík, že když budete jíst víc, tak přiberete. Prostě ono  
známé "chceš zhubnout, tak nežer" máme vypálené v hlavě jako cejch! 

Abychom pochopili, co se děje, když máme nedostatek stravy, musíme se vrátit do minulosti. I když ne zas tak vzdálené minulosti. 
Člověk je na světě mnoho tisíc let a po celou dobu jeho existence ho sužoval hlad, infekce a boj (buď se zvířetem nebo člověkem).  
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Dnes, pokud se podíváme do jakéhokoliv obchodu, nám připadá nemyslitelné zemřít na hlad, ale ještě před 100 lety se v Evropě  
na hlad umíralo. Naše tělo si tedy tisíce let pamatuje nedostatek stravy jako jednu z příčin zkázy. Proto, když nejíme dostatečně,  
tělo se bojí. A snaží se udělat všechno pro to, aby záhubu odvrátilo. A jedním z nejúčinnějších způsobů je vytvořit si záložní zdroj 
energie - tedy přibrat v tucích. 
Na základě výše uvedeného bych navrhovala dát si do hlavy jinou pravdu - "ke štíhlé linii se musím projíst".  
Samozřejmě to neznamená dát si 4x denně řízek nebo knedlo, vepřo, zelo. Znamená to jíst pestře, pravidelně, vyváženě.  

Zkuste se zamyslet nad následující situací: 
Máte rádi nějaký výrobek, řekněme selský jogurt. Chodíte si ho pravidelně kupovat do obchodu  
a najednou Váš jogurt není, vlastně není žádný jogurt. Den, týden, měsíc. A Vám samozřejmě jogurt  
chybí, byli jste zvyklí pravidelně si ho dávat ke svačině, pěkně pohladil Vaše zažívání a teď nic.  
Jste z toho trochu otrávení, naštvaní. Po nějaké době se Váš! jogurt v obchodě objeví.  
A já se ptám - co uděláte? Koupíte si jeden, dva, protože zítra zase jdete nakupovat, nebo si koupíte  
celé plato pro případ, že by zítra zase nebyl?  
Většina mých klientů mi odpovídá, že si samozřejmě koupí celé plato, aby měli do zásoby! To je snad jasné, to by udělal každý. 
Tak se prosím nedivme, že naše tělo se chová stejně. Jestliže nám něco dlouhodobě chybí (voda, bílkoviny, jídlo jako takové) a pak 
se jednou najíme (oslava, kde nevydržíme a sníme dort, přestože jsme na přísné dietě; nebo večer si dáme s partnerem sklenku vína, 
protože dnes byl fakt příšerný den,….), tak logicky tělo udělá to samé, co my v případě jogurtu. Jako sysel si všechnu tu energii 
schová na horší časy. Což pro nás znamená, že jsme přibrali.  
A z toho plyne frustrace, že jste se týden, 14 dní trápili skoro hlady a pak si JEDNOU dáte a hned máte nahoře víc, než jste tou 
hladovkou a odříkáním zhubli. Pak člověk vážně pochybuje nad smyslem svého konání, má pocity selhání a obviňuje se ze slabé vůle. 
Přitom tělo udělalo jen to, co bychom na jeho místě udělali i my. 

Proto, když budete pravidelně jíst optimální porce pestré stravy, tak Vaše tělo nebude mít jeden jediný důvod, proč se bát zkázy 
hladem a nebude si nic schovávat na horší časy. A Vy? Vy nebudete mít hlad, vlastně budete skoro pořád jíst (to říkají mé klientky, 
které 20 a více let držely přísné hladovky, bohužel bez valného výsledku), cítit se skvěle a přitom hubnout! No není to dobrá zpráva?   
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2.9. Strava a já 

Vyrostla jsem na vesnici, kde prarodiče měli slepice, králíky, husy, prase, krávu. Jedli jsme maso, uzené, a milovali uzeniny s bílým 
rohlíkem. V létě podle toho, co se urodilo za zeleninu jsme buď měli stále květák na mozeček nebo lečo a pili jsme žluté limonády a 
hlavně kofolu. V zimě pak domácí "kyselou, ale hodně zdravou" šťávu z malin. Žízeň ve škole se řešila  
občasným napitím z kohoutku ve třídě - prostě běžné vesnické dítě.  

Ovšem jako hodně malá jsem moc špatně jedla a moje prababička zjistila, že čokoládu sním celou  
a bez řečí a když už jsem tedy nechtěla jíst normální jídlo, tak mi dávala aspoň ty čokolády a sušenky,  
protože "z něčeho se žít musí". Denně malá čokoláda nebo balíček sušenek mě provázel až do konce  
základní školy. Babička nikdy nezapomněla, každý den si pro mě něco připravila. Bylo to skvělé.  
Až mnohem déle jsem zjistila, nebo si spíš uvědomila, že jsem na sladkém závislá - že to není jen  
občas si dát, ale denní nutkavá potřeba.  

Díky režimu, který Vám zde předkládám - pravidelný pitný režim, dostatek zeleniny, pravidelná strava, pohyb, relaxace (což je 
zbavení se stresu jinak než sladkostmi) jsem dostala své chutě pod kontrolu. Stále jsem velkou milovnicí sladkého, ale už ho 
nemusím mít denně. Už touha po sladkém neovládá mě, ale já ovládám ji. Tento pocit vítězství hřeje na srdci a proto se snažím 
pomoci k němu mým klientům a díky eBooku i Vám. 

Rozumím a chápu všechny své klienty, kteří mají nějakou slabost v jídle - ať už je to chuť na sladké nebo na tučné majonézové 
chlebíčky nebo na slané brambůrky. Vždy je to spojené s nějakou emocí a proti tomu se nebojuje snadno, ale dá se zvítězit a to  
je ta nejlepší zpráva na konec! 
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3. Třetí tip jak si udržet váhu – POHYB  

Druhou nosnou zdí Vašeho domu kondice je POHYB. Záměrně používám slovo pohyb a nikoliv sport.  

3.1. Něco málo z historie sportu 

V antickém světě byl sport ukázkou dokonalosti mužského těla. Olympijské hry byly přehlídkou těch  
nejlepších. Byla to společenská a kulturní událost. Smysl byl v harmonii a vyváženosti, nešlo o žádné  
extrémy. 

Naši předci měli spoustu přirozeného pohybu. Ještě před 50 lety se všude chodilo pěšky, nebo jezdilo na kole, na domácí práce 
nebylo tolik robotických pomocníků, prádlo a plenky pro děti se praly v ruce, a když už jsme se dívali na televizi, na přepnutí kanálu 
jsme se museli zvednout. Je to tisíce maličkostí, které jsou ale v součtu zásadní.  
V novodobé historii vznikl sport jako z nouze ctnost. 

POHYB je pro naše tělo přirozený a tisíce let je jeho nedílnou součástí. Proto má naše populace v posledních letech tolik problémů 
s pohybovým aparátem a to jak dospívající, tak i střední generace. Bolest zad patří na žebříčku nemocnosti mezi první. Lékaři 
nejčastěji předepisují nemocenskou na bolavá záda. 
A přitom by stačilo tak málo – vrátit tělu jeho přirozenost, pohyb v jakémkoliv rozsahu.  

3.2. Endorfiny a další plusy pohybu 

Každý z nás se potřebuje cítit v pohodě a k tomu v těle slouží dvě látky. Buď serotonin, který získáte, když budete jíst sladkosti, což 
asi není ideální na udržení optimální váhy a na hubnutí už vůbec ne, anebo endorfiny.  
A kdy se tvoří endorfiny? Když se hýbáme!! Ať už je to procházka s pejskem, nebo lehký běh, fitko, plavání, tanec, zahrádka, brusle,… 
cokoliv.  
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Pohyb je jeden ze čtyř mechanismů, jak tělo zbavit stresu. O tom si víc a hlouběji řekneme  
v kapitole psychika. 

Na co na všechno je tedy pohyb dobrý? Kde nám pomáhá? 
- při pohybu se tvoří endorfiny a my se cítíme příjemně unavení, ale krásně v pohodě 
- zbavuje tělo stresu, hlavně toho táhlého psychického, je to skvělý relax 
- zlepšuje činnost srdce a celého kardiovaskulárního systému, je prevencí v tvorbě  
  aterosklerotických plátů v cévách (čili když se  budeme hýbat, předcházíme tím  
  vysokému krevnímu tlaku) 
- zvyšuje kapacitu plic, pomáhá to správně se naučit hluboce dýchat; správným dechem se dá zneutralizovat stres, odkyselit tělo. 
- zlepšuje činnost trávicího systému a díky tomu dochází i ke zvýšení vstřebatelnosti živin, díky pohybu se i zvyšuje peristaltika střev,  
  pohyb tedy podporuje správné vyprazdňování a je výborný na potíže s plynatostí (dokázané vědeckou studií ze Španělska) 
- zvyšuje sexuální apetit a výkonnost 
- podporuje správné hluboké dýchání, čímž se zvyšuje kapacita plic (velké plus při potížích s dýchacím traktem – astma) 
- nutí nás správně držet postoj, nehrbit se – zapojujeme přirozeně všechny svaly, pracuje bránice, automaticky se zatáhne bříško a  
  vypne hruď. My vypadáme vyšší a štíhlejší 
- je nejúčinnější a nejlepší pomocník při jakýchkoliv problémech s pohybovým aparátem. Prostě když se hýbeme, tak nás nebolí záda 
- podporuje správnou funkci lymfatického systému – abychom zabránili otokům dolních končetin, měli bychom se každé 2 hodiny  
  zvednout ze židle a 5 minut chodit  
- samozřejmě, že pohyb má i estetické hledisko, které rozhodně není zanedbatelné. Zbavuje nás celulitidy! Tělo vypadá pevné, nikde  
  se nic netřese, což je pro nás ženy, když si oblékneme plavky, velice důležité. 
- pomáhá navazovat přátelství, posiluje mezilidské vztahy; dnes je v práci často jedinec sám za sebe, při sportu využívá  týmovost 
- poznání nových koutů naší vlasti nebo i světa (kolo, výšlapy na horách, surfování,....) 
- zvyšuje naši víru sama v sebe, pomáhá nám překonávat sám sebe a posouvat své hranice  (pozor, ne do krajnosti, stále platí, že  
  všeho moc škodí a žádný extremismus nikdy nikomu  dlouhodobě nepomohl) 
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- díky pohybu se dostanete do přírody, je to návrat ke kořenům, člověk se stane součástí  ekosystému nikoliv klimatizované   
  kanceláře- a to nejcennější: k pohybu, lásce k přírodě,  cestování a poznávání různých míst, soudržnosti, týmovosti vedete své děti,  
  vnoučata.  Ukážete jim, že počítač jim nikdy zážitky, které se dají při sportu zažít, nemůže dát.  

3.3. Chcete nechat zaniknout nepoužívané? 

I tímto bodem Vás doufám přesvědčím, že pohyb má v našem životě své oprávněné místo.  
 
Za celou existenci lidstva se naše tělo neustále vyvíjí a přizpůsobuje se dlouhodobým potřebám člověka. Např. jsme se napřímili, 
nemáme tak dlouhé ruce jako první lidé, protože jsme tisíce let většinu dne chodili. Dnes bohužel většinu dne sedíme a proto máme 
takové potíže se zády, jak už bylo napsáno výše. Pokud zůstaneme sedět ještě několik set let, naše tělo se této změně postupně  
s každou další generací víc a víc přizpůsobí. Zareaguje na aktuální potřebu - naštěstí tělo nereaguje okamžitě, počká, jestli to s tou 
změnou myslíme my lidé opravdu vážně.  
Je pravda, že když se někdo snaží zhubnout, nebo pracuje ve fitness na nárůstu svalů, tak by jistě uvítal, aby tělo reagovalo mnohem 
rychleji a výsledek byl pokud možno hned, nejlépe včera ☺.  
Ovšem na druhou stranu buďme rádi, že naše moudré tělo vždy chvíli počká, jestli to, co děláme, fakt myslíme vážně. Jinak bychom 
totiž mohli také dopadnout takto:  

       Cokoliv, co naše tělo dlouhodobě nepoužívá, nechává zaniknout!  

Každá mince má rub a líc a totéž platí u této zprávy.  
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Její pozitivum je u hubnutí, kde toho aktivně využíváme. Když se přibírá na váze, tak tukové buňky dělají 2 věci. Rozšiřují se a množí 
se. Představte si, že tuková buňka je taková nákupní taška. Do ní se dává vše, co tělo v danou chvíli nemá kam jinam dát. Takže do 
tuku se dává nejen nadbytek energie ze stravy, ale také odpadní látky, které tělo nedokáže v danou chvíli vyloučit. (Mimochodem to 
je ten důvod, proč se díky špatnému pitnému režimu nedaří hubnout nebo dokonce i narůstá váha). A jako správná nákupní taška 
může být tuková buňka skoro prázdná, plná do půlky a nebo narvaná k prasknutí.  

A v tuto chvíli se začíná dít druhá věc v rámci tukových buněk a to je množení nebo správněji dělení tukových buněk. Když už se 
prostě do původní tukové buňky nic nevejde a tělo potřebuje ještě něco uložit, tak se prostě buňka rozdělí, vznikne nová a obě jsou 
plné tak napůl. A tělo má zase kam ukládat.  
 
A když zhubnete, tukové buňky se vyprázdní a pokud se Vám podaří váhu přibližně 4 měsíce udržet, tak tělo tu tukovou buňku, která 
vznikla dělením, dlouhodobě nevyužívá. A co se nepoužívá, to je zbytečné vyživovat. Proto tělo nechá nově vytvořenou tukovou 
buňku zaniknout.  Což pro nás znamená, že naše hmotnost je stabilní a tělo jako svou výchozí váhu bere tu nynější a nikoliv tu, ze 
které jste začínali hubnout - máte vyhráno! Nemusíte se bát jo-jo efektu.  Samozřejmě platí, že pokud byste začali každý večer jíst 
celý pytlík brambůrků nebo 2 čokolády, tak se opět Vaše tukové buňky začnou plnit a až budou přeplněné, tak se rozdělí a je to zase 
problém s váhou.  
Ale moje zkušenosti s klienty jsou takové, že komu se podaří zhubnout, tak si návyky, které k tomu vedly, osvojí natolik, že zhruba  
z 80% zásady zdravého životního stylu dodržuje bez potíží automaticky dál a díky tomu bez potíží váhu udrží.  
Těch zbylých 20% je na občasné hříchy. Protože každý občas zahřeší něčím nezdravým. Myslím si, že je to zdravé občas se vzbouřit 
proti pravidlům, udělat něco "zakázaného". Dává to životu jiskru a vášeň. 

Nyní se pojďme podívat na tu odvrácenou stranu této mince. Mince, kde "co tělo dlouhodobě nepoužívá, to nechá zaniknout". 
 
Je to problém svalstva a vůbec pevnosti kosterního aparátu. Pokud se skutečně nebudete pravidelně hýbat, pravidelně používat 
všechny svaly, tak je Vaše tělo postupně nechá zaniknout. Samozřejmě to neznamená, že byste se jednoho dne ráno vzbudili a 
neměli žádnou svalovou hmotu, ale svaly atrofují (chřadnou) a to se náramně hodí tukové tkáni. Ta pěkně potichu narůstá a zaplňuje  
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místo po svalech, o které postupně přicházíte. Tak se Vám snadno v průběhu života může stát, že ztratíte třeba 5 kg svalové hmoty a 
místo ní získáte tukovou tkáň.  
 
Což znamená, že ztratíte a nebo naopak získáte: 
- ztratíte pevnost těla a získáte celulitidu 
- ačkoliv Vaše váha bude plus mínus stejná, budeme mít větší velikost oblečení, a to hlavně v oblasti trupu. Totiž sval a tuk je jako  
  železo a peří. Představte si kilo železa a kilo peří - jak je daná hromada objemná, tak přesně tak se změní tvar postavy, když ztratíte  
  svalovou hmotu 
- sníží se Vám imunita. Většina imunitních látek je bílkovinné povahy a pokud budete přicházet o svalovou hmotu, která je také            
  z bílkovin, neudržíte v dobré formě ani imunitu. 
- tím že chřadnou svaly začínají i řídnout kosti a z toho se vyvine velice nepříjemná nemoc osteoporóza 
- čím méně máte svalů, tím méně spálíte energie, buď musíte méně jíst a nebo pokud jíte stále stejně  
  a máte méně svalů - znamená   to, že přibíráte na váze 
- s úbytkem svalové hmoty přichází i větší únava a celková apatie 

3.4. Přetrénovanost je kontraproduktivní 

Znáte někoho, kdo chodí cvičit 5x týdně či dokonce každý den a přesto mu nejde dolů váha? A některým  
ženám se dokonce váha i obvody těla zvětší? Je to váš případ? Ano?  

Již několikrát jsem zde zmiňovala, že všeho moc škodí. I toho dobrého! Že žádný extremismus nikdy  
dlouhodobou harmonii tělu nepřinesl. Totéž platí i v případě, kdy se to přehání se cvičením.  

Pojďme se zjednodušeně podívat na to, co se děje se svaly při pohybu. Pohyb či sport, chcete-li,  
svaly zničí. Nabourá svalové vlákno, vyplaví se nám laktát do svalů. Je to v pořádku, takto se to má  
dít. Je to přirozená reakce našeho těla.  
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Pokud se po cvičení dobře neprotáhneme a nevydýcháme, tak laktát ve svalech zůstane a nás pak druhý den bolí celé tělo. Proto je 
strečink po cvičení tak nezbytný. Není to jen nuda na konci, co se může vynechat, ale je třeba věnovat mu pozornost, jakou si 
právem zaslouží. 
Následně pak dochází k regeneraci svalového vlákna. Na to potřebujeme bílkoviny. Proto je naprosto nezbytné po sportovní aktivitě 
jíst bílkoviny, a to i večer. Pokud bychom šli po cvičení rovnou spát, prodlouží se doba, než dojde k regeneraci svalů. A sval, který 
není v pořádku, nefunguje na 100%, tedy ani nespaluje tuky na 100%. Jak vidíte, vše je provázané a jedno bez druhého nefunguje 
správně. 
Jedna z rychlých a dobrých možností večer po sportu je proteinový koktejl. 
 
Podle toho, v jaké tepové frekvenci a s jakou zátěží cvičíte, se děje regenerace svalů. Buď sval následně zůstane objemově stejný a 
zvýší se jeho výkonnost (aerobní cvičení na udržení kondice a na hubnutí či zpevnění a pro tvarování postavy) nebo se sval zvětší 
(anaerobní silové cvičení na nárůst svalové hmoty). Tepové frekvenci se ještě budeme věnovat za chvíli podrobněji. 

Proč tedy není dobré cvičit denně?  
Jednoduše proto, že svaly se nestačí zregenerovat, tělo je díky tomu trvale zakyselené, v oxidačním stresu a tak začne šetřit a 
zpomalovat své funkce, aby to přetížení „přežilo“. V ten moment, kdy tolik cvičíte a nic se neděje, tak začnete cvičit ještě víc (třeba 2 
lekce cvičení za sebou), což povede k oslabení imunitního systému a dříve nebo později k onemocnění (chřipky, virózy, kašle, 
angíny,…) nebo k poranění svalů.  
Druhá možná reakce na nadbytek cvičení a žádné výsledky je, že se na cvičení úplně vykašlete. Ze dne na den se přestanete hýbat, 
protože získáte pocit, že to stejně k ničemu nevede. A v tu chvíli samozřejmě přiberete, protože tělo se bude snažit udělat si zásoby 
pro případ, že by se podobné zatížení organismu mělo opakovat. 

Jistě Vás ale napadla otázka, že sportovci také trénují každý den, někdy jsou dokonce i dvoufázové tréninky. Tak jak je možné, že oni 
takové problémy nemají? Odpověď je jednoduchá. Zátěž na jejich tělo je extrémní a proto také regenerace je extrémní. Regenerovat 
se je součástí jejich pracovní náplně. Využívají infrasauny, masáže, rehabilitace, kryokomory, spánek atd. atd.  
Právě v bodě regenerace se od profesionálních sportovců liší běžný sportovec. Vy nemáte čas jít denně na masáž, po dopoledním 
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tréninku se jít prospat, využít infrasaunu. Vy máte čas si zacvičit a pak buď rychle do práce nebo domů za dalšími povinnostmi. Proto 
pro rekreační sportovce platí pravidlo maximálně: 2 dny sport, 1 den volno, 2 dny sport, 2 dny volno. 

A pokud byste se ale opravdu chtěli každý den hýbat, protože pohybem se zbavujete stresu, dám Vám tip: nordic walking. Chůze 
s hůlkami je co do hubnutí a tvarování postavy nejefektivnější pohyb, je skvělá na bolavá záda a celý pohybový aparát, učí 
správnému dýchání a používání svalů středu těla a hlavně: chodit můžete opravdu denně a Vaše tělo to jen ocení!    

3.5. Tepová frekvence 

Ve výpočtu optimální tepové frekvence se možná budu rozcházet s fitness trenéry. Myslím si, že je to tím, že  
já hlavně pracuji s lidmi, kteří mají zpomalený metabolismus, potřebují více nebo méně zhubnout.  
Do fitness chodí většinou lidé zvýšit si svalovou hmotu nebo získat vyšší výkonnost.  
Rozdíl je tedy v rychlosti metabolismu. 

Maximální tepová frekvence se jednoduše spočítá podle vzorce: 220- Váš věk.  

50-60% z maximální tepové frekvence - odbourávání stresu, zahřátí těla, strečink, rehabilitace 
                                                                     - cvičení: mírná chůze, procházka, dýchací techniky 
                                                                     - vhodné jako začátek po nemoci, pro silně obézní jedince, seniory, kteří s pohybem začínají 

60-65% z maximální tepové frekvence - aktivace metabolismu tuků, základní kardiovaskulární trénink 
                                                                      - cvičení: nordic walking, pilates, cvičení na velkých míčích, jízda na kole, rotoped na nižší až 
                                                                                       střední zátěž, eliptický trenažér, plavání, indiánský běh 
                                                                      - ideální pro hubnutí, zpevnění těla, zeštíhlení, zvýšení výkonnosti svalů, aniž by narostly 

Čím víc se tepová frekvence zvyšuje, tím méně tělo jako zdroj energie využívá depozitní tuk a více využívá sacharidy. Tam je  
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nevýhoda, že jakmile se najíte, tak se sacharidy jako zásobárna energie znovu doplní.  
Tuk, který jste spálili, se nedoplňuje. 
Hlídat si tepovou frekvenci můžete pomocí pásu na těle nebo hodinek, které jsou dnes 
již běžně všude k mání. A nebo můžete využít „babskou radu“ – dokud jste schopni  
při pohybu souvisle mluvit, sice zadýchaně, ale mluvíte, tak je Vaše tepová frekvence  
v pásmu spalování tuků a hubnutí. Jakmile už byste mluvit nedokázali, tak jste v pásmu  
anaerobním a to znamená žádné hubnutí! 

70-80% z maximální tepové frekvence - zvýšení aerobní kapacity, zvýšený kardiovaskulární trénink 
                                                                      - cvičení: posilování ve fitness, aerobik, zumba, power jóga 
                                                                      - vhodné pro udržení postavy a její stálé zpevnění, fyzické zdatnosti  

80-90% z maximální tepové frekvence - zvýšení anaerobní kapacity, dynamický trénink 
                                                                     - cvičení: spinning, intervalový trénink, step aerobik, trampolíny 
                                                                     - vhodné pro zvýšení svalové hmoty, síly a výkonnosti   

 
90-100% z maximální tepové frekvence - zvýšení laktátové tolerance, trénování rychlosti 
                                                                       - cvičení: sprint, jízda do kopce v časovém intervalu, kruh. Trénink bez pauz 
                                                                       - vhodné pro přípravu na závody (pouze pro profesionální sportovce) 

3.6. Radost z pohybu 

A teď to nejdůležitější na závěr. Pohyb Vás musí bavit! Je jedno, jestli budete chodit do fitka, nebo do tělocvičny, jezdit na kole,  
či bruslích, plavat nebo třeba chodit na procházky. Nejdůležitější je, abyste to dělali rádi a s láskou! Jinak totiž po určité době  
utečete k původním návykům.  
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Jen to, co se stane naší přirozeností, má trvání. A když něco nemáme rádi a děláme to s nechutí, tak to dlouhodobě nelze udržet! 
Což dokazují naše novoroční předsevzetí´a díky nim v lednu narvané tělocvičny a v březnu cvičí už jen ti skalní. 

3.7. Pohyb, sportování a já 

Nerada bych tu vyprávěla jako pamětník, ale na základní škole jsme se hýbali stále a všichni. Po škole se šlo ven, lézt po stromech, 
hrát fotbal, nebo vybíjenou nebo když už nebylo nic jiného, tak jsme jezdili na kolech. Samozřejmě že v zimě už všichni nedočkavě 
čekali, až zamrzne rybník a bruslilo se, dokud bylo vidět. To samé bylo ve sněhových koulovačkách. 
 
Trochu méně pohybu přišlo se střední školou, dojížděla jsem, učila se. Ale ve škole byl tělocvik, kde jsme všechny holky chtěly cvičit, 
právě proto, že nám přirozený pohyb chyběl (a také už začaly časopisy psát o tom, že musíme být štíhlé a krásné a to bez pohybu 
prostě nejde). A o víkendech tu bylo zase kolo nebo chůze. Ne až tak z důvodu sportování, ale když jsme si chtěly s kamarádkami 
sdělit, co se za týden stalo, tak jsme se musely sejít, protože mobily nebyly. A protože jsme si to nechtěly říkat doma, aby to rodiče 
neslyšeli, tak jsme prostě několik hodin chodily venku. A aby nám nebyla zima, tak jsme chodily rychle. Vlastně byl to pohyb z nouze, 
ale byl. 
 
V rámci pracovního procesu jsem vyzkoušela aerobic, posilovnu, jógu, pilates, plavání, fit box a každá aktivita mě bavila vždy chvíli. 
Byla jsem ze sebe trošku zklamaná a na sebe trochu naštvaná, že radím lidem, aby sportovali, kdyyž já nesportuji. 
Jenže pak jsem si uvědomila, že se hýbu pořád, celý život. Jen někdy je to sport a někdy jen přirozený pohyb. Když jsem přestala s 
aerobikem, tak jsem byla těhotná a „jen“ chodila na svižné procházky. Pak jsem denně chodila hodinu i víc s kočárkem, což sice není 
sport, ale je to pohyb. Maminky, které pravidelně chodí, mi jistě dají za pravdu, jak se jim zvedla za kočárkem kondička. Když jsem 
děti vodila na kroužky, tak v čase, než kroužek skončil, jsem se také šla svižně projít, abych nějak využila čas (třeba na nákup, nebo s 
botami do opravny,… takové ty běžné rodinné pochůzky). 
A díky tomu všemu jsem zjistila, že je období, kdy mi prostě přirozený pohyb stačí, že hodinová chůze 3x týdně a k tomu běžné denní 
pochůzky a lítání kolem domu je dostatečný pohyb. A v jiné fázi života (třeba v zimě) ráda vlezu do tělocvičny nebo do bazénu. 
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A to samé radím i Vám – pohyb či sport Vás musí bavit. Hýbat se s radostí a ne z donucení nebo z pocitu, že musíte. Protože jen 
pokud to bude Vašemu tělu a mysli příjemné, u té aktivity zůstanete dlouho a Váš dům kondice bude mít pevné a stabilní zdi. 

 

4. Čtvrtý tip jak si udržet váhu - PSYCHIKA 

Stropem Vašeho domu kondice je „PSYCHIKA" 
 

4.1. Co je to zdraví? 

Definice slova zdraví zní: 
„Zdravý člověk je ve fyzické, psychické a sociální kondici." 

Fyzickou kondici jsme si již vysvětlili. Razím heslo "opakování je Matka moudrosti" a proto malé připomenutí a zvědomění si: 
Abychom byli ve fyzické kondici, je třeba mít optimální pitný režim složený ze správných druhů tekutin a pít průběžně celý den. Dále 
mít pestrou stravu z kvalitních surovin a vždy pamatovat na to, že příjem musí být menší a nebo stejný jako výdej energie, nikdy 
naopak. A posledním bodem pro fyzickou kondici je pohyb, který nás baví a hýbeme se rádi a pravidelně ve správné tepové 
frekvenci. 

A teď stojíme před kondicí psychickou.  
Většina z nás mluví o tom, že je ve stresu, že má v práci nebo doma nervy, že nemá čas se pořádně najíst, že nestíhá. Mnozí si už ani 
nevzpomínají, kdy se sešli s přáteli, jen tak pobyli v přírodě, protože se prostě pořád něco děje a času je málo. Věty o tom, jak čas letí 
a že nestíháme, by samy o sobě stačily na jednu dost silnou knihu. 
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Je třeba se rozhodnout. Určit si priority. Snažit se ovládat svůj život, nikoliv být životem ovládán a vláčen. Myslím, že je nejvyšší čas 
postavit se stresům a začít jim čelit. Jak již říkali moudří na začátku minulého století – je jen na nás, zda pro nás problém bude 
překážkou nebo výzvou. Nechť se tedy nedostatek času a stres pro nás všechny stane výzvou, na které vyrosteme☺ 

4.2. Stres 

Stres ovlivňuje až 80% pochodů v našem těle! 
Je třeba to změnit. Rychlost doby jednotlivec změnit nedokáže, ale svou reakci na ní ANO.  
Je na nás, jestli se necháme vystresovat nebo ne.  
Lidé, kteří prodělali nějakou vážnou nemoc nebo jiný okamžik, kde šlo o život, většinou svůj  
další život přehodnotí a určí si jiný žebříček priorit. Všichni víme, co je v životě opravdu důležité,  
ale málokdo se tím řídí, dokud ho něco či někdo nedonutí ke změně. Možná by bylo dobré   
zamyslet se nad svým životem jaksi preventivně, tedy dřív, než nás nějaká okolnost donutí.  
2 věty na zamyšlení - "Když nejde o život, tak jde o…“ a „Nepostradatelných jsou plné hřbitovy!" 

Lidstvo má za sebou 10 tisíc generací a teprve v posledních deseti se začal objevovat stres v podobě, jak ho známe nyní. Ovšem 10 
generací je pro změnu v genofondu moc krátký čas, jen pár vteřin našeho pojetí času, proto stále ještě nemáme proti tlaku a stresu 
obranu, tělo ještě nestihlo zareagovat na tuto naši novou potřebu. Navíc každou další generací tlak sílí. Stačí se podívat na staré 
filmy, kde už se mluví o tom, jak je doba rychlá, jak na nic nemají čas. 
 
Naše geny umí v tuto chvíli na stres reagovat způsobem "bojuj nebo uteč", což se do kanceláře, za volant nebo k domácím úkolům 
našich dětí moc nehodí ☺. 

Proto se nemůžeme spolehnout na náš organismus, že si s tím „nějak“poradí. Tělo neví, co se stresem, jak ho známe dnes, tápe, 
dokonce bych řekla, že je ve fázi onoho přísloví „tonoucí se stébla chytá“. A tím stéblem jsou různé kurzy, knihy a semináře  na 
zvládání stresu. 
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Jste důležití, udělejte něco pro sebe a pro pocit radosti, spokojenosti a štěstí!  

4.3. Stres, hormony, cukr a uvolnění 

Je přímo zásadní, abyste si dali čas sami pro sebe. My lidé se potřebujeme cítit v pohodě, uvolněně, spokojeně. Zastavte se, 
zhluboka se nadechněte a vychutnejte si pocit být sami se sebou a v klidu. Sedněte si k pěkné knížce, pusťte si hudbu, kterou máte 
rádi, dívejte se s dětmi na pohádky, zapalte si svíčky, dojděte si na masáž, kupte si něco krásného. A když si dáte sklenku dobrého 
vína se svými přáteli, pak máte i pohodu sociální. 

Záměrně jsem napsala, že se potřebujeme cítit v pohodě, nikoliv, že to chceme. To je totiž pro chování našeho těla dramatický 
rozdíl. Kdybychom se jen chtěli cítit dobře, tak to je něco, co jsme schopni sami svou vůlí ovlivnit, zvládnout. Naše tělo ale tento 
pocit potřebuje! 
Cílem, o který náš organismus každý den usiluje, je rovnováha, harmonie chcete-li. Stres, špatná strava, nízký pitný režim, málo 
spánku, to vše naše tělo stahuje, svírá, dle makrobiotiky je to jangová energie. Tuto svazující, dostředivou energii se tělo snaží nějak 
vyrovnat, abyste mohli jít spát v rovnovážném stavu a mohla v noci nerušeně probíhat regenerace celého organismu. 
Buď si tento proces stahující a následně uvolňující energie uvědomíme, následně zvědomíme a budeme aktivně pracovat na tom, 
dostat tělo do rovnováhy sami a nebo nás naše hormony budou vláčet a smýkat s námi ode zdi ke zdi, aby té rovnováhy dosáhly jaksi 
„bez nás“.  

Totiž - velice silné „uvolňovadlo“ je cukr. Zkuste se zamyslet - pod tlakem máte potřebu si dát:  
sladkost, čokoládu, med, pečivo, alkohol. To vše jsou rychlé cukry. Pokud jste dlouhodobě  
ve stahující energii a neuvolníte se, udělá to tělo za Vás tím, že dostanete neovladatelnou  
chuť na nějakou pochutinu výše uvedenou.  
Určitě jste alespoň jednou v životě podobnou situaci zažili – už když to jíte, možná přesnější  
formulace by byla, když zhltnete čokoládu na jedno nadechnutí, tak Váš mozek nechápe a  
udiveně sleduje, co to děláte, jakoby hlava a ruce nebyly jedno. Mozek to jíst nechce,  
 



 

    
 

 
jenikova@kondicepro.cz                                                                                                                                http://www.kondicepro.cz    39 

 

 

Jindra Jeníková - 5 tipů jak si udržet váhu 

ale ruce dál ládují do pusy další a další sousta. Někdy se pak na sebe zlobíte, jak je možné, že nemáte vůli, že jste slaboch, když jste 
se zase najedli (dali si zase lahvinku vína). Jenže ono to nebylo až tak ve Vaší moci – v tu chvíli v těle vládly hormony, které Vás 
donutily uvolnit se.  
Což ovšem neznamená, že jste odkázaní se donekonečna přejídat sladkým nebo pít alkohol. Znamená to, že se musíte začít sami 
aktivně zapojovat do uvolňovacích procesů v těle, čili vzít zodpovědnost do svých vlastních rukou a být aktivní! 

Existují i jiné „zdravé“ způsoby uvolnění. A to jsou: 
- pohyb(někdo potřebuje dynamiku běhu či boxu, jiný zvolí zklidnění na józe 
- hluboký výdech (všichni známe pořekadlo, když nás např. rozzlobí děti, abychom „to šli vydýchat“). Když jsme ve stresu, tak    
  dýcháme velice mělce a povrchně, přitom hluboký výdech nás dokáže odkyselit, uvolnit a tím zbavit sevření stresu 
- vizualizace (představit si něco pohodového – vtip, vzpomínku,… usmát se a tím tělo uvolnit) 

Je jasné, že nejde v každé situaci, kdy jsme ve stresu, jít si zaběhat (na pracovních schůzkách by to asi Váš šéf nebo obchodní partner 
nepřijal s velkým nadšením ☺.)  
Nějakou dobu stres a stažení tělu nevadí, je to dokonce prospěšné pro kardiovaskulární systém, jen v tom stažení nesmíte zůstat 
celý den nebo ještě déle. Takže když ke stresu dojde na pracovní schůzce, tak již během ní nebo po ní se můžete hluboce vydýchat, 
což může pomoci i tomu, že od problému získáte odstup a třeba naleznete i nové vhodnější řešení. 
Nebo půjdete domů z práce kus cesty pěšky a stres a vztek ze sebe „vydupete“.  
Velmi vhodná a u mých klientů oblíbená, je vizualizace v mobilu. Buď mají na tapetě vtip, který když si přečtou, usmějí se, tělo se 
uvolní a lze začít přemýšlet jinak (tedy ne jako obehraná deska ve stejném stresovém kolečku) nebo pár fotek, či krátké video. Dá se 
na to kouknout mnohokrát za den a neuvěřitelně to uvolňuje.  
 
Myslím si, že když zkusíte pár výdechů, nic za to nedáte, ale ona zkušenost Vám ukáže, jak moc je to účinné. 

Možná si někteří z Vás řeknou, že nejsou schopni ten stresový myšlenkový kolotoč opustit, že se jim to pořád vrací. Pan Norbekov, 
autor mnoha knih o osobním rozvoji na to má jednu velice účinnou techniku – způsobte si bolest! 
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Nelekejte se! Nejefektivnější a vždy použitelné je prudce zarýt nehet ukazováčku pod nehet palce. To lze udělat v jakékoliv situaci. 
Ta prudká bolest Vás ochromí, tělo se přestane věnovat stresu a řeší bolest, zda Vás něco neohrožuje na životě. A Vy tak máte 
prostor se zhluboka nadechnout, zbavit tělo sevření a vrátit se do normálu. 
Další možností je nečekaný zvuk – tlesknutí, lusknutí prsty. A opět platí výše uvedené – mozek zaměří pozornost jinam a Vy máte 
možnost se znovu rozhodnout, zda se vrátíte do stresového kolotoče nebo se na nepříjemnou situaci podíváte jako vnější 
pozorovatel. 

Pokud se Vám to nepovede hned na poprvé, nic si z toho nedělejte. Znovu zkuste nehtem zajet do palce nebo znovu silně tleskněte. 
Nebojte se zkoušet to znovu a znovu. Návyky spojené s psychikou jdou vždy ruku v ruce s nějakou emocí a zvládnout emoce je jedna 
z nejtěžších disciplín. I to je jeden z důvodů proč se o stresu bavíme až nyní. Protože už jste něco v rámci změny životního stylu 
zvládli – třeba už umíte dobře pít, nebo jste začali cvičit,… Něco jste zvládli, máte tedy mnohem víc důvodů si věřit, než tomu bylo na 
začátku a mnohem víc síly zkoušet něco víckrát, než budete spokojeni s výsledkem. 

Každá změna k lepšímu stojí za to. Ale když se naučíte zvládat stres, je to něco, co využijete ve všech oblastech svého života a budete 
velkým vzorem a inspirací pro své okolí. No a jaksi automaticky zvládnete tělo uvolnit jinak než cukrem, což Vám pomůže zhubnout 
nebo udržet si váhu bez větších potíží. 

4.4. Důležitost odpočinku 

I Bůh při stvoření světa sedmý den odpočíval! Už to samo o sobě by nás mělo přimět  
k regeneraci svých sil. Přijmout se vší pokorou fakt, že nejsme stroje, ale lidé. 

Je důležité si uvědomit, jestli to, co považujete za odpočinek, skutečně pro Váš organismus  
odpočinkem je.  
Když se např. večer díváte na horor nebo nějaký bojový film, tak děj filmu  
ve Vás vyvolává určité reakce stresového původu, jako by se film stal realitou Vašeho mozku  
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a tudíž i těla. A když ve filmu hrdina zvítězí nad zlem, tak pro Vás to ale v tu chvíli nekončí. Hrdina svůj stres vybil v boji, útěku atd., 
vyhrál a jeho tělo je v klidu, má svůj happy end. Ovšem ve Vašem těle je adrenalin připravený na boj, útěk, zkrátka nějaké vybití.  
Je prokázané, že pokud Vás jakákoliv virtuální realita (počítačová hra, film) vtáhne do děje, tak mozek reaguje tak, jako by to byla 
skutečnost. Naprosto reálně vyrábí látky, které odpovídají tomu, na co se díváte. Je třeba vzít v úvahu, že 80% všech vjemů, které 
naše tělo dostává a na základě kterých se „nějak“ chová, zprostředkovávají oči. Oči jsou ten orgán, který tělu dává nejvíc informací o 
tom, co se děje venku a na základě toho pak tělo přiměřeně reaguje. A jsou to právě oči, které se dívají na daný film či hru a 
přenášejí do mozku vjemy, které mozek vnímá jako realitu. Zařídí, aby byl organismus připraven, nikoliv na spánek, ale na boj či 
útěk. Začnou se produkovat hormony stresu, krev se přesune do svalů, aby mohly okamžitě začít pracovat na plný výkon, přizpůsobí 
se cévní systém, tělesná teplota, zkrátka všechny funkce našeho organismu. 
Pokud si tedy hned po takovém filmu půjdete lehnout a spát, tak Váš odpočinek nebude kvalitní. Usnete, to ano, ale regenerace sil 
nebude uspokojivá. Tělo se totiž nejdřív bude muset zbavit látek, které jste nevyužili, uklidnit svalové napětí a teprve pak přijde čas 
na obnovu Vašich psychických a fyzických sil. 
 
A abychom si obrázek dokreslili v plných barvách – jestliže při daném filmu ještě pojídáte nějaké pochutinky, třeba brambůrky nebo 
oříšky, či si dáte sklenku vína nebo pivo, tak tím celkovou regeneraci ještě oddálíte. Protože až tělo „vyklidní“ svaly, tak začne trávit a 
zpracovávat jídlo, které jste snědli, případně ještě v játrech odbourávat alkohol. A než to všechno stihne, tak už skoro svítá. A danou 
noc regenerace, čili kontrola a případná oprava všech Vašich systémů neproběhla. 

Druhý den je tělo unavené, má větší potřebu cukrů, horší koncentrovanost a snadněji udělá chybu. A co že je ta chyba? Třeba 
přehlédne infekci, která se do těla nějak dostala nebo díky únavě zasáhne pozdě. A my dostaneme rýmu, nebo nás začne bolet hlava.  

Jak vidíte všechno se vším souvisí – nekvalitní spánek může být jednou z příčin, proč máte neovladatelnou chuť na sladké a díky 
tomu stále bojujete s váhou. 
Proto je vhodné před spaním dělat něco, co uklidňuje a navozuje příjemný pocit. Moje kolegyně čte Saturnina, už ho přečetla asi 50x.  
Vhodná je i krátká relaxace nebo uvolňující hudba, levandulový polštářek, lehká masáž šíje od partnera, cokoliv, co Vás příjemně 
uvolní a navodí pohodu pro spánek. 
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4.5. Spánek jako dobití baterek 

U spánku ještě chvíli zůstaneme. Kvalita regenerace totiž závisí ještě na dvou faktorech a těmi  
jsou délka a fázování spánku. 

Vše živé potřebuje uvolnění, klid, aby mohlo přijít aktivní období. Aby byla letní a podzimní úroda  
ovoce a zeleniny, musí si půda nejprve v zimě odpočinout.  
Člověk je součástí přírody a tak i na něj se vztahují tato pravidla či přírodní zákony, chcete-li.  
Čím lepší a výkonnější chcete být v aktivní fázi, tím kvalitnější musí být fáze klidová, což je pro Vás hlavně spánek.  
Není zde napsané, že čím je spánku víc, tím je to lepší. Toto pravidlo totiž neplatí. Nemáme být „Honzové za pecí“, kteří se jen 
povalují a pospávají – k tomu jsme stvořeni nebyli. Na druhou stranu 4 hodiny spánku nejsou ani náhodou dostačující pro celkovou 
regeneraci našeho organismu.  

Tak jako ve všem, ani ve spánku neplatí dogmatická pravidla, kolik času máme spát. Určitou roli hraje genetika, dále pak celková 
péče o sebe. Čím lépe se o sebe staráte, tím méně své tělo poškozujete a tím menší regenerace musí probíhat. Ovšem velmi často si 
pleteme potřebu spánku pro naše tělo a naši chuť!? spát. Mnohdy vědomě zůstaneme vzhůru, protože máme návštěvu, nebo je v 
TV pěkný film nebo se "zapomeneme" u PC. No a druhý den únavu vyřešíme větším množstvím kávy a vypadá to, že se vlastně nic 
nestalo. Asi tušíte, že tak jednoduché to není. 

Spánek má několik fází, které se střídají od nejhlubšího spánku až po lehký (když hodinu před zvoněním budíku štěká pes, tak Vás to 
vzbudí a mnohdy už znovu neusnete). Během těchto 4 fází dochází k regeneraci fyzických i psychických sil. Spánková křivka vypadá 
jako sinusoida (velmi zjednodušeně řečeno). Regenerace životně důležitých orgánů, regulace pH, obroda psychických sil probíhá při 
nejhlubší fázi spánku. Kdybychom si spánek rozdělili, tak na začátku jsme nejdéle v té nejhlubší fázi, pak se postupně dostáváme do 
spánku lehkého a znovu „klesáme“ do hlubokého, ale už tam nejsme tak dlouho jako poprvé a tak je to celou noc s tím, že k ránu už 
to té nejhlubší fáze naše tělo neklesá.  
Takto vypadá ideální rozložení spánku, což znamená, že tělo dostalo šanci udělat vše, co umí. Pokud ale máme před usnutím stres   
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(z filmu, knihy, hádky, přemýšlení o pracovních povinnostech,…) nebo máme plný žaludek (pozdní večeře, zobání u TV či PC, 
návštěva,….) nebo nám v krvi koluje alkohol, či dokonce došlo „ke kumulaci požitků“, tedy přejedli jsme se na oslavě narozenin a 
notně posilněni alkoholem ještě živě diskutovali na určité téma, což nás rozčílilo, protože ostatní odmítali přijmout náš skvělý názor 
☺. Tak v tuto chvíli tělo ve spánku nepůjde do nejhlubších fází regenerovat naše systémy, ale nejdřív odbourá alkohol, pak jídlo a 
v závěru ještě eliminuje stres.  
A pak se divíme, ačkoliv je naše tělo nastaveno na 180 a více let, tak už mnozí mají v 50 letech zdravotní problémy se spoustou léků.  

Kromě hloubky spánku je důležitý i počet hodin. Někde kolem 6,5 hodin spánku se v těle vytváří největší množství hormonu 
melatonin. Říká se mu hormon mládí, vitality. Když spíte méně, tak se ho vyrobí málo, když naopak spíte dlouho (třeba dospávání o 
víkendech), tak nejprve ho tělo vyrobí ideální množství, ale po určité době jeho hladina v krvi začne klesat, takže ho vlastně nakonec 
máte zase málo. Proto je dobré spát denně dostatečně dlouhou dobu a dovolit tělu regeneraci každý den, ne jen o víkendu. 

Ještě zde musím zmínit moudro našich předků týkající se spánku a to říká, že nejvydatnější a nejdravější je spánek do půlnoci, pak 
už jde jen o vyplnění času, než vstáváme. Něco pravdy na tom asi bude, protože toto pravidlo striktně dodržovaly herečky z první 
republiky (Lída Baarová, Adina Mandlová,…), ale velmi ho propagují i současné hvězdy Hollywoodu. 
 

4.6. Relax a teorie náčelníků 

Na uvolnění mysli a těla můžeme pracovat nejen ve spánku, ale i aktivně v průběhu dne. Technik pro uvolnění je nespočet a v 
každém knihkupectví najdete hromady knih na toto téma. Proto zde uvedu ty, které fungují mně a mým klientům. Pokud budete mít 
pocit, že něco podobného už jste na stránkách tohoto eBooku četli, tak to bude pravda. Jak praví klasik – opakování je Matka 
moudrosti. 
Nyní si to všechno shrneme: 
- při pohybu, který Vás baví a děláte ho pravidelně, se vždy uvolníte, vybijete.  Už víte, že na stres tělo očekává reakci boje nebo útěku,     
 čili zapojení svalů a zvýšení tepové frekvence. No a k tomu u sportování dochází – tím se zbavujete napětí a zároveň si čistíte hlavu.   
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   Ovšem do pohybu nepatří jen sportování, sem můžeme dát i práci na zahradě  
- hluboký výdech také tělu pomůže k uvolnění. Výdechem z těla odchází odpadní látky. Pokud nemáte možnost jít se hýbat, určitě  
  najdete pár minut se zhluboka vydýchat. Výdech tělo odkyseluje, což opět uvolňuje jeho sevření a tím se snižuje stres a výroba  
  dalších stresových hormonů 
- masáž pomůže uvolnit svalové napětí, hlavně v oblasti šíje, ne nadarmo se říká, že nám  
  „něco“ sedí za krkem  
- smích, úsměv, cokoliv příjemného co Vás dokáže vytrhnout ze situace. Jde o to získat  
  nadhled, svobodně se nadýchnout. Třeba hezká vzpomínka, vtip v mobilu nebo v diáři,  
  iniciativě se meze nekladou ☺ 
- krása v každém smyslu toho slova. Krásná hudba (pro někoho Mozart, pro jiného Jožka  
  Černý nebo Helena Vondráčková), návštěva dendrologické zahrady, vnímání krás přírody, krásný obraz, krásný interiér (pro někoho  
  starožitný, pro jiného minimalistický), krásný film, svět vůní (relaxační koupel, aroma masáž) a barev. Na toto všechno umí tělo  
  podprahově reagovat, dochází ke spojení mezi námi jako krásnou a dokonalou součástí přírody a jinou krásou a toto spojení je  
  velice uvolňující 

Četla jsem jednu zajímavou teorii o stresu a vyrovnání se s ním. Líbila se mi jednoduchost a selský rozum, jak autor vše vysvětlil: 
Jsou mezi námi jedinci, kteří se poměrně snadno vyrovnávají s velkou stresovou zátěží a to jak psychicky, tak i v rámci svého 
fyzického těla a jeho procesů. S největší pravděpodobností jsou to potomci náčelníků kmenů a šamanů. V dávných dobách měli o 
nebezpečích, ať už v podobě nájezdů jiných kmenů nebo přírodních katastrof, největší povědomí právě náčelník a šaman a právě oni 
nesli na ramenou břímě rozhodnutí, jak se zachovat a co říct lidem z kmene. Vůdcovství se dědilo, čímž se přizpůsobení stresovým 
zátěžím z generace na generaci zvyšovalo.  
Ostatní členové kmene žili v nevědomosti. Věci, které se nedaly ovlivnit, jim náčelník neřekl, aby je zbytečně nestresoval. Buď to 
nakonec dopadlo jinak, tedy hrozící nebezpečí se nestalo realitou a nebo část kmene zemřela, k čemuž by ovšem došlo tak jako tak, 
navíc vědomí hrozby by mezi lidmi vytvořilo napětí, což by mohlo způsobit ještě větší ztráty.  
Byla to obrovská zodpovědnost, k čemuž byli nástupci náčelníků a šamanů vždy vychováváni. 
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Z toho tedy vyplývá, že jsou mezi námi potomci náčelníků a šamanů, kteří zvládají stres poměrně dobře bez výše uvedených technik 
a pak my ostatní, kteří můžeme denně pracovat na tom, abychom stres také zvládli ☺. 

Pokud se člověk dostane do vážné situace, má velké starosti, tělo je samozřejmě ve stresu. Velmi dobře by se dalo napsat „netrap se 
tím, když to stejně nedokážeš změnit“. Ovšem kdo již v životě velké starosti měl, tak ví, že je to nesmysl. Hezky se to napíše nebo 
řekne „nemysli na to“, ale hůř se to udělá. 
Mám na to jedinou radu. Stát se obrovským kamenem v řece, nechat to přes sebe převalit a když je to nejhorší pryč, tak se zkusit 
zase narovnat, sečíst ztráty a pracovat s tím, co zbylo.  
 
Na smutek je dobré dát si datum, od kdy zase začnete fungovat, abyste se v něm neutopili. Ten datum si pověste na ledničku a tím, 
že se na něj budete dívat, tak se mozek a s ním celé tělo připravuje na to, že přejdete do další fáze.  
Mimochodem finta s datem se dá krásně použít i na vánoce. Na ledničce bude např. 6.1. normální strava – a to znamená, že bude 
konec s vánočním cukrovím, dojídáním brambůrků ze Silvestra atd. 

 

4.7. Moje „stresíky“ 

Řekla bych o sobě, že jsem činorodý člověk a asi jako každá matka třech dětí organizátor. Kdysi jsem se smála, když jsem poprvé 
někde četla profesi „manažer volného času svých dětí“. Dnes to vnímám jako každodenní trénink asertivního chování, správně 
vedené komunikace, organizace času a díky tomu všemu i skvělou možnost, jak odolávat stresu nebo v případě že mu podlehnu, jak 
zkoušet proti stresové techniky, která jak funguje. 

Situace, které mi dokáží stáhnout žaludek a rozvibrovat, jsou často banální. Doma už se mi  
manžel a syn smějí, protože znají nazpaměť mé „schízičky“. Uvedu příklad: jedeme na výlet,  
dovolenou. Celou rodinu sbalím nebo zkontroluji zabalené věci (manžel to zvládá sám☺),  
připravím na cestu jídlo a pití, vše je v autě, já jsem stále v klidu, jdu zamknout a zjistím,  
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že nemám klíče (zapomenu, že jsem si je iniciativně strčila do zámku, nebo položila na kabelku před vchodem) a chytnu stres 
takovým způsobem, že bych byla schopna vše z auta vyházet a hledat klíče, protože VÍM, že jsem je měla v ruce, ale NEVÍM, kam 
jsem je dala. Stále se opakující klasika. Manžel se usmívá a nabádá mě, ať se zhluboka nadechnu, nebo mě upozorní, že se nenechá 
do „honby“ na klíče zatáhnout. Po chvíli klíče objevím, uklidním se, slíbím si, že se to již nebude opakovat a přijde další výlet a 
sousedi mají sitcom v přímém přenosu ☺ . 

Ten hlavní důvod, proč je hledání klíčů můj jediný stres, je asi ten, že za 14 let praxe výživového poradce jsem slyšela od mých 
klientů hodně příběhů, viděla jsem, co se děje s tělem a psychikou, když člověk stres po nějaké době (když se převalí první šok) 
dobře zvládne nebo mu podlehne a nemá sílu bojovat. Jak si lidé roky špatné životosprávy a plné stresu systematicky ničí zdraví, aby 
pak roky pracovali na tom, aby to aspoň bylo k životu, když už to nejde zcela napravit.  
Já jsem se poučila z příběhů mých klientů, snad jsem zmoudřela ☺ a snažím se to dávat dál, protože nemusíme všichni dělat stejné 
chyby. Někdy je dobré se z chyb jiných poučit ☺. 
 

5. Pátý tip jak si udržet váhu – PRAVIDELNOST  

Váš dům kondice se tyčí na skále, má pevné základy, stabilní zdi a stropy a už nám chybí jediné - střecha, aby Vám do domu nepršelo, 
nesněžilo, aby uvnitř bylo pořád příjemně. Ta střecha je pravidelnost, přijmutí nových zvyklostí natrvalo do svého života.  
Když dům začne chátrat, pozná se to tak, že jako první dovnitř teče - proto je tak důležité dobře se starat o střechu Vašeho domu 
kondice. Ctít a dodržovat pravidelnost. 

5.1. Vytvoření návyku 

Když začínáte s něčím novým, tak jste pro to nadšeni a baví Vás to, nové činnosti dáte prioritu, ostatní odsunete na druhou kolej a 
věnujete se svému objevu. To samé platí i u změn ve stravování, pohybu atd. Ovšem po nějaké době prvotní nadšení vyprchá, 
každodenní povinnosti a rychlost života Vás vtáhne zpět do Vašich vyjetých kolejí a nejpozději v tu chvíli je třeba myslet na to, jak si  
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vybudovat nové návyky, abyste činnosti nedělali jen z nadšení, ale protože jsou ve Vás zakořeněné. K tomu slouží budování návyků.  

Návyk se tvoří 21 dnů.  
Po tu dobu byste se měli věnovat jen jedné jediné NOVÉ věci a dělat ji skutečně pravidelně (např. každou hodinu se napít po dobu 
21 dnů, denně, tedy i o víkendu snídat po dobu 21 dnů, cvičit 2x týdně po dobu 21 dnů,…..) Pak se buď návyk ukotví nebo to zaskřípe 
tím, že něco porušíte nebo jste napjatí z toho, že na návyk musíte stále myslet, protože jinak byste ho nedělali. V posledních dvou 
případech je vhodné začít 21 dnů znovu od začátku, abyste si návyk opravdu osvojili. Vyplatí se zpomalit,  
protože díky zautomatizování nové zvyklosti se k ní nebudete muset za nějaký čas znovu vracet.  
A jak poznáte, že je návyk ve Vás pevně zakořeněn? Když ho budete dělat automaticky, stejně jako čistění zubů. 
 
Vytváření návyků by mohl být samostatný eBook. Na toto téma najdete v každém knihkupectví mnoho  
knih. Důvod je prostý – člověk je bytost závislá – ovšem záleží jen a jen na nás, na čem si závislost vypěstujeme.  
Může to být káva, čokoláda, alkohol, ale také pravidelná strava, pohyb, spánek, zorganizování dne. 
Vědět, jak si vybudovat návyk je velmi prospěšné, protože tuto dovednost využijete nejen u změny stravování, ale v celém životě. 
Pokud Vás neoslovila technika „21 dnů“, zkuste si najít jinou cestu sami nebo využijte internet, knihkupectví či nějaký kurz 
osobnostního rozvoje. 

5.2. Rychlost změn 

Pokud se skutečně rozhodnete zlepšit své stravovací a pohybové návyky, udělat si čas sami na sebe, tak myslete na to, že nejde 
všechno zvládnout během jednoho týdne. Právě rychlost změn rozhodne o tom, zda změny budou jen chvilková záležitost nebo 
dlouhodobá věc. 

Všechny změny je třeba dělat postupně. Zvládnout jednu a pak přidat další.  
 
Ještě jsem ve své praxi nepotkala nikoho, kdo ze dne na den začal sportovat, pravidelně jíst, zvýšil přísun zeleniny, začal spát víc než 
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5 hodin a ze všeho byl v klidu a v pohodě. Každá změna chce svůj čas. Něco Vám půjde snadno, u jiného návyku to může zpočátku 
skřípat, než si najdete tu svou optimální cestu.  

Rychlost změn je individuální. 

Hlavně se sebou mějte trpělivost, pochvalte se už jen za tu snahu. Nezapomínejte na to, že není důležité vyhrát hned první bitvu, ale 
vyhrát celou válku – změnit natrvalo svůj životní styl! 
A pokud si ani v tuto chvíli nejste jisti, zda máte něco měnit, nebo s čím máte vlastně začít, tak jen týden poslouchejte lidi kolem 
sebe, o čem se nejvíc baví, co je nejvíc trápí a z čeho mají radost a jsou na sebe pyšní. Třeba Vám to dá odpověď na to, kudy začít 
rozmotávat to Vaše klubíčko, abyste se stali spokojenými a zdravými lidmi. 

Pravidelnost, to jsou rituály, tedy věci stále se opakující. 

Není důležité, jak rychle všechny změny začnete dělat, ale je nesmírně důležité,  
aby se tyto změny staly samozřejmou součástí Vašeho života. Každý máme jiné  
možnosti a zkušenosti, ale pokud jste pevně rozhodnuti postavit si svůj dům  
kondice, tak teď už Vás nic nezastaví! 

5.3. Příběh na závěr 

Máte postavené pořádné koleje ke zdravému životnímu stylu, na kterých jezdí vlak. Ten vlak jste Vy. Na cestě jsou zastávky, města - 
to jsou Vaše "hříchy" - oslavy, kde se nejí zdravě, týden bez cvičení, když se před vánocemi nestíhá, stres v práci, když jsou uzávěrky, 
špatný pitný režim na služební cestě nebo výletě. A je tady pan průvodčí (Váš výživový poradce, tento eBook), který zajistí, aby se 
vlak (tedy Vy) zase rozjel, abyste se zase zpět vrátili ke svým nově vybudovaným návykům a nezůstali stát moc dlouho na zastávce. 
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TOTO JE VÁŠ DŮM KONDICE 

 

Je krásný, že? 

Zvládli jste to! A já Vám z celého srdce gratuluji! Postavili jste si svůj dům kondice, který Vám pomůže být zdravým a spokojeným 
člověkem. Zastavte se a užijte si pocit vítězství! 
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6. TIPY A RADY NA KONCI 

Máte už svůj dům kondice. To je skvělé! V této kapitolce si dovolím napsat jen pár krátkých poznámek k tomu, jak o dům kondice 
pečovat, aby byl stále tak krásný, jako nyní. 

6.1. Vědro plné vody 

Naše zdraví, kondice, vitalita se dají přirovnat k vodě ve vědru z latěk. Nakolik bude vědro plné, nakolik budeme v kondici, závisí na 
nejkratší laťce. Každý z nás má v době rozhodnutí a startu změn jinde nejslabší článek a právě ten ovlivní výsledky. 

 

       
      Tento eBook Vám pomůže najít nejkratší laťku a poradí, jak ji prodloužit. Jsou v něm navrženy postupy,  
       jak konkrétně Vy můžete v praxi zvládnout nutné změny. 

 

 

 

      Jedna věc je, že jsou zde nějaká doporučení, jak se ideálně stravovat, jak ideálně sportovat, relaxovat atd.. 
       Ale nejdůležitější je Vaše rozhodnutí, chtít dát moje doporučení do praxe. 
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      Úkol výživového poradce (což jsem pro Vás díky tomuto eBooku v tuto chvíli já) není přeorganizovat Vám  
       od základů celý život na ideální "učebnicový" stav (bydlet v horách, kde nejsou žádné vysílače, pěstovat si  
       svou BIO zeleninu a ovoce v nezamořené zemi, denně se věnovat cvičení a relaxaci, být finančně zajištění a    
        tudíž nezávislí, mít hodné a bezproblémové děti, milujícího partnera, přátelské okolí), ale najít cestu co 
nejmenšího odporu; zkrátka : 

skloubit pití a stravu, pohyb, Vaši náročnou práci,hektično dnešní doby, nedělní návštěvy u babičky a to vše tak, abyste nebyli ve 
stresu, ale bez potíží, v pohodě zlepšovali svou kondici, drželi si optimální váhu (nebo hubli) a přitom se cítili příjemně, sami se sebou 
spokojení. 

6.2. Žena má poslední slovo 

V tomto místě bych chtěla napsat pár řádků pro ženy na téma, které na první pohled s hubnutím a udržením váhy nesouvisí, ale když 
se podíváte blíž, tak dnes už víte, že vše souvisí se vším a tudíž i menstruační cyklus, měsíc a váha s hubnutím souvisí velice úzce. 

Pokud tento eBook čte muž, i tak by bylo dobré, si tuto kapitolu přečíst. Možná pak bude trošku víc chápat ženy ve svém okolí, což 
jistě všechny ocení. A jestli to číst nechce, může to dát přečíst své partnerce, ocení to.  

Měsíc je symbolem ženy a slunce je zase symbolem muže. Tak, jako je měsíc každý den jiný nebo chcete-li není druhý den stejný, tak 
je jiná žena. Některé ženy jsou na měsíc citlivější než jiné. Pokud nevíte, jestli patříte k těm citlivějším, tak si udělejte jednoduchý 
test – jak se Vám spí, když je úplněk nebo když je nov? Jak se ten den cítíte? Nejste víc unavené, náladové? Pokud ano, pak  
na Vás má měsíc větší vliv. A proto, když začnete plánovat redukci, je důležité si její začátek správně načasovat. Když měsíc roste, tak 
váha stojí nebo klesá pomaleji, je větší tendence k zadržování vody. Naopak, když měsíc ubývá i hmotnost se snižuje rychleji.  
Nelekejte se prosím, neznamená to, že prostě 14 dní v měsíci nemůžete hubnout. To vůbec ne! Pokud budete dodržovat zásady 
hubnutí, postavíte si Váš dům kondice, tak hubnutí bude probíhat, jen třeba můžete víc držet vodu, když bude měsíc narůstat.  
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Znamená to, že váha bude pořád stejná, protože místo tuků, které jste zhubli, se Vám  
do těla „nalije“ víc vody. A v momentě, kdy měsíc začne ubývat, najednou váha  
„ze dne na den“ klesne o kilo či dvě. To je právě ta chvíle, kdy uvidíte i na ručičce  
váhy, jak na tom skutečně jste. Do té doby to byl jen Váš pocit, že hubnete, sice Vám  
bylo menší oblečení, ale váha ukazovala pořád stejně. 
A co je v těchto chvílích důležité? Dát na svůj pocit! Věřit sobě a svému tělu! Pokud  
vše dodržujete správně, tak se prostě výsledy MUSÍ dostavit. Nenechte se vystresovat  
tím, co ukazuje váha. Protože stres hubnutí blokuje (vše najdete v kapitole psychika).  
Jděte si dál za svým cílem, pěkně krok za krokem. 

Mám velikou radost z toho, že se stále častěji objevují semináře, kurzy, přednášky, videa na internetu o ženském cyklu, o menstruaci. 
Pokud již se svou cykličností pracujete, tak je to skvělé a pokud ne, napíši zde pár řádků, jak ji vnímám já a učím to své klientky. 

Představte si, že menstruační cyklus se svými 4-mi fázemi (4-mi týdny) se velice podobá čtyřem ročním obdobím.  
 
Jaro je začátek – je to období po konci menstruace. V tu chvíli máme my ženy nejvíc energie, elánu do každé práce. Nyní je vhodné 
naplánovat vymalování celého domu, výměnu oken nebo alespoň generální úklid. Zvládáme to hravě. Ani náročné pracovní úkoly 
nám v tuto dobu nečiní žádné potíže. Této fázi se říká dynamická. V tomto týdnu jsme nejvíce podobní mužům v jejich pracovním 
úsilí; jsme zaměřené na výkon. 

Přijde léto a my se stáváme bohyněmi – jsme ve fázi ovulační a ženskost z nás přímo sálá. V tomto týdnu jsme se sebou maximálně 
spokojené, líbíme se sobě v dvojdílných plavkách, nejsme kritické ke svým vlasům, k ničemu. Jedním slovem jsme nádherné – samy 
to tak cítíme a vyzařujeme ven. Z nás to pak cítí okolí a my jsme jednoduše neodolatelné. V této fázi nám jde skvěle jednání s lidmi. 
Proto se např. doporučuje v tomto týdnu chodit po úřadech a vyřizovat i ty méně populární, ale k životu nezbytné věci, protože 
v tomto týdnu nás nic nerozhodí. 
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Je tady podzim, kdy se v přírodě dějí 2 procesy – dozrávají plody, sklízíme úrodu ze své práce a pak se pomalu příroda začne chystat 
na zimní odpočinek. Podobné je to i s námi. Této fázi se říká kreativní – jsme tvořivé, máme nápady, dokážeme spojit a vymyslet 
během minuty věci, nad kterými jsme marně seděly mnoho hodin ve fázích minulých. Pokud potřebujete být v práci tvůrčí, tak toto 
bude Vaše zamilované období (mimochodem nejvíc jsem vždy napsala v tomto eBooku právě ve své kreativní fázi☺ ). 
A teď ten druhý proces, který se v nás v rámci podzimu, tedy v premenstruačním týdnu děje. Ano je to PMS (ženy znají☺) – 
premenstruační syndrom – jsme protivné, podrážděné, hádavé, náladové, s ničím nespokojené, věčné stěžovatelky a brblalky. Ale i 
to má smysl. Stejně jako v přírodě se pomalu stahuje energie ke kořenům rostlin, tak v nás jde do středu – do středu nás samých. 
Začínáme mít vhledy s čím ve svém životě nejsme spokojené. Naše moudré tělo nám v této fázi dává nahlédnout do svého nitra, 
ukazuje nám, co nás trápí, kde je nutná změna. A i tady platí milé přítelkyně, mnohdy stačí jen změna úhlu pohledu na danou věc, 
aby nás přestala iritovat. 

Jsme u konce. Je tu zima – začala menstruace. Příroda spí, zaslouženě odpočívá po produktivním období roku a sbírá síly na další rok, 
aby byl stejně plodný. Stejné je to s námi. Během menstruace bychom se měly snažit co nejvíce odpočívat. Vím, že musíme chodit do 
práce, starat se o děti. Ale to, co se nezbytně dělat nemusí, je dobré odložit. Nemusíte prát, žehlit, mýt okna, denně vyvařovat – 
studenou večeři zvládne připravit i partner nebo s Vaším přihlížením děti. V této době je třeba se hýčkat – zajít si na masáž, co 
nejvíce odpočívat, ležet v posteli a číst knihu, prostě sbírat síly na další měsíční cyklus. 
I zima nám přináší ještě jeden dar a sice dar konce – pokud se Vám něco v životě táhne, už byste to nejradši ukončily, ale pořád se to 
tak nějak nedaří, tak toto je ta nejvhodnější doba. V tuto dobu máte hluboké vhledy, silně rozvinutou intuici, zde přichází vize, jak 
pokračovat dál. 

A co se stane, když nebudete poslouchat své tělo? Každá fáze je jako mince, má rub a líc. Když se nebudete poslouchat, budete své 
mince většinou vidět jen z rubové strany. Když si během menstruace neodpočinete, nebudete mít sílu a dynamická fáze nikdy 
nepřijde. Z toho budete frustrované, že Vaše únava je nekonečná. Ztratí se i Váš skvělý pocit ze sebe v době ovulace a pak už 
nastupuje ta kritička v nás, která řekne, že je všechno špatně a jak jsme hrozné.  V době menstruace se budeme ploužit jako stíny a 
věřit, že snad někdy se to přece musí zlepšit – třeba, až bude svítit sluníčko? Nebo po vánocích? Nebo až syn ukončí první třídu? 
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A co se stane, když zkusíte své tělo poslouchat? V době před menstruací Vám Vaše kritička řekne, co je špatně. Při menstruaci 
budete odpočívat a tak budete mít sílu na vhledy a dozvíte se (Vy sama si odpovíte), jak to vše vyřešit (ať už se to týká dětí, partnera, 
rodičů, pracovního plánu) a pak přijde dynamická fáze, kdy se do toho řešení co jste vymyslela, vrhnete se vší silou (mimochodem 
toto je ta fáze, kdy se má začít cvičit, hubnout atd.) a protože Váš plán určitě bude třeba spojit s jinými lidmi, něco prodiskutovat, 
propojit, tak to přesně uděláte ve své fázi ovulační, protože jako bohyně si vůbec nepřipustíte neúspěch. A znovu přijde kritička, 
která upozorní, co dalšího je třeba vyřešit, kam Váš plán posunout a v „zimě“ Vás napadne řešení a na „jaře“ ho začnete realizovat a 
tak pořád dál a dál. Své fáze začnete milovat, začnete o nich přemýšlet jako o darech, kterých se Vám dostalo a začnete si s ještě 
větší pokorou a úctou naslouchat.  

7. Poděkování pro Vás a prosba ode mě 

Chtěla bych Vám poděkovat, že jste dočetli až sem, na konec. Psala jsem,  
jak nejlépe umím. Kéž Vám jsou všechny informace zde obsažené k užitku  
a spokojenosti. 

Pokud byste měli chuť a našli i čas napsat mi pár (nebo i víc) řádků o tom,  
co se Vám povedlo, co Vám nejde, kde ještě zlepšujete svůj návyk, budu  
Vám velice vděčná.  
A kdyby Vás něco zajímalo, s něčím jste si nevěděli rady, také mi napište,  
zkusíme to společně vyřešit ke spojenosti nás obou. 

Můj mail: jenikova@kondicepro.cz 

 


