
Manuál o stravovanía cvičení



Vitaj!
Vitaj u nás! Vo Fitshakeri. Sme taká celkom normálna, pozitívne naladená banda ľudí. 
Zbožňujeme však pohyb, zdravú stravu a celkovo životný štýl, ktorý nabíja telo energiou, 
omladzuje, zvyšuje sebavedomie a prispieva k tomu, že sa cítime vždy vysmiato a proste… 
úžasne! :-)

Sme veľmi radi, že sa nebojíš prijímať výzvy. Že máš chuť sa posúvať vpred. Pracovať na sebe. 
Pravidelne cvičiť. Doniesť do svojej kuchyne nový, zdravší vánok. A vieš o tom, že si si vybrala ten 
najlepší čas na chudnutie? Dôvodov je niekoľko:

-     Nový rok, nový začiatok. Že aj Ty máš teraz obrovskú chuť niečo so sebou urobiť? ;-),
-     sme po sviatkoch oddýchnuté a teda pripravené na sebe pracovať, 
-     máme ešte dostatok času do leta, podľa nášho hesla "V lete bude všetkým jasné, čo si robila 
v zime.

To sa oplatí, že? Nezabúdaj však, že zdravé chudnutie nie je o drastických diétach, ale o zmene 
životného štýlu. A práve preto, budeme meniť svoje stravovacie návyky, pomaly a postupne a cvičiť 
každodenne.
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Vitaj

AKO FUNGUJE CVIČENIE VO VÝZVE?

1. Cvičenie je naplánované na každý deň okrem nedele. V nedeľu je oddychový deň. Sme 
zástancami toho, že človek by sa mal hýbať každý deň (nielen 2-3x do týždňa). Tréningy sú však 
naplánované tak, aby sme to zase s cvičením nepreháňali. Preto sú v každom týždni zaradené aj 
oddychovejšie cvičenia ako Pilates, či Yoga. Tréningy sú zostavené tak, aby sme za jeden týždeň 
precvičili všetky svalové partie, cvičili efektívne a správne.

2. Cvičenia trvajú väčšinou do 30 min. Nie je to málo. Najmä ak človek cvičí každý deň. Pri inter-
valových tréningoch (napr. HIIT, Toning Interval, či Dynamic pump) je to ideálny čas. V týchto 
tréningoch je podstatné cvičiť menej, ale na svojich 100%. Nemusíš sa báť, že ak tvoja tréningová 
jednotka netrvá 60 min., nemá žiadny efekt. Dôležitejšia je kvalita, nie kvantita. Overené na tisíc-
kach žien, ktoré pravidelne cvičia podľa Fitshaker videí.

“Naše telá sú schopné cohokulvek, len naša mysel je tá, kt�ú musíme presvedcit!”
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3. Cvičiť môžeš ráno, cez deň, alebo večer. Presne vtedy, kedy ti to najviac vyhovuje a kedy máš 
pri cvičení najviac energie. Cvičenie ráno (nalačno) je skvelé, ale ak ti to nedovoľujú povinnosti, 
alebo si po cvičení celý deň unavená, cvič radšej večer. Nie je dôležitý čas, kedy budeš cvičiť, skôr 
to, aby si cvičila. Avšak tesne pred spaním cvičiť neodporúčame.

4. Čo ak nemôžeš v daný deň cvičiť? Jasné, aj to sa ti môže stať. Čo s tým? Je to na tebe. Ak 
zvládaš odcvičiť na ďalší deň aj predchádzajúce cvičenie, môžeš. Riaď sa však vždy podľa 
aktuálnych pocitov a vlastných síl. Ak si ochorela a nemôžeš cvičiť, netráp sa. Dopraj si oddych 
a začni cvičiť, keď sa už budeš cítiť fit a tvoj zdravotný stav ti to bude dovoľovať.    

5. Odcvičila si video a bolo ti málo? Paráda! Pridaj si pokojne ďalšie. Link naň nájdeš pod videom, 
ktoré si práve docvičila, príp. si môžeš vybrať zo všetkých Fitshaker videí.

6. Odcvičila si a bolo to pre teba príliš náročné? Môže sa ti to stať najmä pri cvičeniach HIIT. Preto 
sme pripravili pri týchto videách aj odkazy na alternatívne a jednoduchšie video. Cvičenia HIIT nie 
sú určené pre tých, čo s cvičením práve začínajú, pretože cviky sú v nich náročnejšie a je 
dôležité ich vedieť odcvičiť technicky správne. Môžeš si taktiež vždy vybrať aj akékoľvek iné 
video z našej databázy. Postupne budeme záťaž zvyšovať a preto v druhom mesiaci nás čakajú 
cvičenia o trošku náročnejšie. 

7. Máš chuť na iné cvičenie ako je v daný deň naplánované? Oukej. Pokojne si ho nahraď iným. 
Riaď sa pocitmi. Radšej si zacvič cvičenie, s ktorého budeš mať radosť, akoby si mala cvičiť niečo 
proti svojej chuti. Ak sa toto cvičenie nachádza v inom programe ako je Novoročná výzva 2019, tak 
pri spustení klikni na tlačidlo „Nie, chcem len vyskúšať bez zmeny programu“.

8. Pred cvičením odporúčame cca 2 hodiny nejesť. Aby sa ti dobre cvičilo, nepichalo ťa v boku 
a mohla si cvičiť „na plný plyn“. Ako sa hovorí „hladný vlk lepšie loví“ a platí to aj pre ľudí.

9. Nastav si lepšiu kvalitu videa. Ak máš dobré pripojenie na internet, môžeš si nastaviť video 
v kvalite HD. Bude ostrejšie a tebe sa bude lepšie cvičiť. A ak ti náhodou video seká, skús 
jednoducho iný internetový prehliadač, príp. lepšie pripojenie na internet. Fitshaker videá si môžeš 
prepojiť aj na televízor, užiješ si cvičenie na väčšej ploche ešte viac.

10. Ak chceš, môžeš popri videách výzvy cvičiť aj pomimo. Či už vo fitku, alebo... máš obľúbené 
hodiny Jumpingu, či Zumby? Nevzdávaj sa ich. A podľa pocitov si v daný deň daj aj video výzvy, 
príp. ak už viac nevládzeš, tak ho vynechaj.

11. Svoje odcvičené hodiny si môžeš zapisovať do Fitness diára. Sú tam na to pripravené kolónky 
na každý týždeň. Budeš na seba hrdá, čo všetko si v daný týždeň odcvičila. Je to skvelá motivácia 
ku cvičeniu a podpora. Odporúčame Fitness diár 2019 si zaobstarať (máme ho aj v českom jazyku).

„Jediné zlé cvicenie je to, kt�é sa neuskutocnilo.“

https://fitshaker.sk/eshop/fitness-diar-2019-slovensky-jazyk/
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Ako funguje stravovanie vo výzve?

Predstav si, že ideš do práce a berieš si so sebou kabelku. Kráčaš prirodzene a s ľahkosťou, 
pretože kabelka nie je pre teba žiadna záťaž. Ale teraz si predstav, že so sebou berieš s kabelkou 
i 20 kilovú záťaž. Veľmi ťažko sa ti kráča, však? 

Táto záťaž sú všetky príkazy a zákazy, ktoré na seba zvykneme „uvaliť“, keď začneme chudnúť. 
Častokrát je už pre nás veľká záťaž i to, že začneme pravidelne cvičiť. A ak k tomu pridáme aj 
nejedenie toho a hentoho...často zlyháme. Pretože tak „ťažký náklad“ na svojich ramenách 
neunesieme a končí to tým, že sa vzdáme.

Tomuto sa však my chceme vyhnúť! A preto vyznávame radšej pomalšie, ale o to trvácnejšie 
zmeny. Ani priberanie nám nešlo zo dňa na deň, ale trvalo to niekoľko rokov, však?  Preto aj 
chudnutie a zmena postavy je tiež pomalý a postupný proces.

Stravovanie vo výzve funguje na základe videí o stravovaní, ktoré budeš mať vo svojom kalendári 
každú nedeľu. Prvé však začína už tento pondelok. Budú to jednoducho aplikovateľné rady, 
ktorými sa odporúčame riadiť. Každý týždeň ťa čaká „úloha týždňa“. Jedna malá zmena, ktorú 
môžeš ihneď zahrnúť do svojho života. Budeme ti však postupne posielať aj výborné články 
ohľadom stravovania a naše obľúbené a overené recepty.

Albert Einstein povedal: „Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne 
nerozumieš“. Preto aj my vo výzve ťa nebudeme zahlcovať odbornými výrazmi, ale čo 
najpraktickejšími zásadami a radami. Jednoduchými, ale veľmi účinnými. Takými, ktoré budú pre 
teba ľahké na aplikáciu.

Nezabúdaj, že pri chudnutí iba cvičiť nestačí. Je nevyhnutné sa zamyslieť nad svojou úpravou 
jedálnička. Práve kombinácia cvičenia a zdravého stravovania ti zabezpečí lepšie výsledky, viac 
energie a krásne zdravé telo. 
 
Prečo diéty nefungujú?
Diéty nefungujú pretože nie sú dlhodobo udržateľné. Dokážeme pár dní jesť málo (či príliš 
diétne), ale nie celý život. A preto, keď sa vrátime k starým návykom, sme tam kde sme boli. Ale 
ešte k tomu, máme aj spomalený metabolizmus. Metabolizmus je schopný sa pri diéte spomaliť 
až takmer na polovicu normálneho výkonu. A to predsa nechceme...my ho chceme poriadne 
naštartovať! 
 
Jeden dobrý návod ako ho naštartovať, je práve cvičenie. Svaly sa totiž podieľajú na spaľovaní 
skonzumovanej energie. Ak ich máme dostatok, spaľujú energiu aj keď práve nič nerobíme. 
Jeden kilogram svalovej hmoty, denne spáli 28 kalórií, aj keď sme v pokoji a nerobíme vôbec nič. 
Dobrá správa, však? Cvičenie nám skutočne veľmi prospieva. 
 
Druhý spôsob ako naštartovať metabolizmus je vyvážená zdravá strava (nie diéta). Ale o nej 
postupne...týždeň po týždni.

A čo jedálničky? Tie dokážeme dodržiavať týždeň, maximálne dva. Ale čo potom? Sme stratení, 
nevieme čo jesť. Veľmi nás dokážu obmedzovať, stresovať a ak sa po nich vrátime späť do starého 
režimu...stratené kilečká sú všetky (aj s bonusom) naspäť.
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Ako dosahovať výsledky rýchlejšie?
Zapisuj si svoje jedlá!

Toto je jedna malá rada, ktorá však dokáže urobiť veľké veci! Ak si budeš zapisovať svoju stravu, 
budeš to vidieť čierne na bielom. Čo si za daný deň zjedla. Budeš si viac uvedomovať čo by si 
mala, alebo nemala jesť a kde robíš chyby. Navyše, je to skvelý pomocník pri zdravom stravovaní. 
Pretože ťa bude doslova „nútiť“ jesť lepšie. Len aby si si nezapísala jedlo, ktoré tam zapísané 
nechceš vidieť. A ak náhodou patríš medzi ľudí, ktorí si myslia, že jedia zdravo, ale napriek tomu 
majú nadváhu, zapisovanie jedál ti môže otvoriť oči a sama objavíš svoje skryté chyby v jedálničku.

Môžeš si zvoliť taktiku zapisovania jedál večer pred spaním. Zaberie ti to pár minút času a bude to 
veľmi prínosné. Môžeš si zapisovať aj zvyšné údaje ako napr. pocity po jedle, vypité poháre vody 
atď. Základom je však zapisovať si skonzumované jedlá a približný čas jedenia. Vtedy budeš 
vidieť, či si toho za deň nezjedla príliš veľa nárazovo a či si jedla odporúčaných 5 jedál denne 
s dostatočným časovým odstupom. Jedlá si môžeš zapisovať napr. do Fitness diára 2019, kde máš 
na to vyhradený špeciálny priestor.

Ako sa správne zmerať
a vlastne načo?

Predstav si, že ideš na túru. Nemáš však GPS a po ceste nie sú žiadne značky, podľa ktorých by si 
vedela, že ideš správne. Možno by si aj nejako náhodne prišla do cieľa (ak vôbec), ale trvalo by ti 
to poriadne dlho.  

Podobne je to i s chudnutím a s našimi postavami. Ak vyrážame “na cestu” za krajšou postavou, 
musíme si presne stanoviť bod, z ktorého vyrážame, aby sme vedeli postupne sledovať a kontrolo-
vať, či ideme správnou cestou. GPS-ko ti dáme my. Sú to práve videá na cvičenie a informácie 
o vyváženom stravovaní. Cestu však za teba neodkráčame, to veru musíš urobiť jedine ty! :-)

Poďme sa pozrieť na to ako zistíš svoj “bod štartu”. Bod štartu je tvoja postava práve teraz. Platí 
rovnica: čo vieme odmerať, to vieme zlepšovať. Občas to nie je príjemné, pozrieť sa pravde do 
očí, ale… jednak ťa tieto čísla môžu poriadne nakopnúť a na cestu vyrazíš s tými správnymi 
“topánkami” a hlavne budeš vedieť na čom si. A práve preto, poďme sa odmerať.  Vieme to urobiť 
viacerými spôsobmi. 
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Ak už teraz máš panický strach si na ňu vystúpiť, nádych, výdych a poď na to. Ak si potom pri 
pohľade na číslo povieš “Táto váha je určite pokazená!”, môžeš síce skúsiť aj inú, ale 
neodporúčame to. Váž sa vždy na tej istej váhe, v rovnaký čas dňa (ideálne je ráno, nalačno, po 
vykonaní rannej potreby). Daj si pozor aj na to, na čom bude váha stáť, mala by byť položená na 
rovnom pevnom povrchu (z koberca váhu preč). Mali by sme byť pekne vystreté, nie v predklone, 
či v záklone. A jasnačka, aby sme boli čo najľahšie, oblečko zo seba dole (dobrá rada, že?) Vážime 
sa v spodnom prádle, príp. ak chceme o ešte pár gramov menej, tak i bez neho.

Určite neodporúčame vážiť sa často. Niekto sa váži každý týždeň, niekto denne, niekto i dvakrát 
denne, či náhodou z tej Horalky nepribral. Prosím, ak ťa láka toto robiť, daj si váhu do skrine na 
zámok a vyťahuj ju raz za mesiac. Ak sa budeš vážiť častejšie, budeš si spôsobovať zbytočný stres, 
stres zabraňuje efektívnemu spaľovaniu tukov a sme tam kde byť nechceme… Je prirodzené, že v 
priebehu dňa nám váha kolíše. Ovplyvňuje to náš príjem tekutín, jedla, vyprázdnenia a taktiež 
menštruačný cyklus (ženy, 1-2 dni pred “svojimi dňami” máme obvykle na váhe 1-2 kilečká naviac… 
ale nebojte, nejde o kilečká tuku naviac, ale vody). Taktiež je úplne zbytočné vážiť sa po cvičení. 
Po fyzickej aktivite nám váha môže ukazovať menej vzhľadom na vypotené tekutiny, alebo viac, 
ak budeme hydratovať telo dostatočne, avšak toto číslo nie je vôbec objektívne.

VÁHA:
55

Je to ľahké, je to rýchle, je to ľahko porovnateľné, ale….nepresné! Pýtaš sa: Ako to môže byť 
nepresné, keď mne digitálka ukazuje moju “riťku” na gram presne?” Totižto, ak by si si vzala do ruky 
kilo svalov a kilo tuku, predstav si, že tuk by bol ľahší a svaly ťažšie. Avšak my nechceme mať na 
tele prebytočné tuky, ale chceme ich našou čarovnou paličkou (rozumej výzvou) premeniť na 
funkčné, krásne telo. Takže, tým, že začneš pravidelne cvičiť a z tvojho tela začne tuk ubúdať a 
svalov pribúdať, je možné, že váha nebude ukazovať vždy presne to čo by si chcela. Pretože váha 
ti nepovie, koľko máš tuku, koľko svalov, koľko vody v tele, povie ti len jedno číslo, ktoré nikdy 
nevieš čo presne znamená. Existujú však aj presnejšie taktiky merania nášho pokroku…

Hovoríš si: “Bio čo…?” Ide o šikovnú mašinku, ktorá ti neukáže len tvoju hmotnosť, ale urobí aj 
analýzu zloženia tela. Určite ti prezradí koľko % tukov, svalov, či vody obsahuje tvoje telo. 
Dozvieš sa napríklad aj hodnotu svojho viscelárneho tuku (tuk uložený v brušnej dutine medzi 
orgánmi, ktorého nadbytok môže spôsobovať závažné zdravotné problémy). Najznámejšie váhy 
tohto typu sú značky InBody, či Tanita. Zmerať sa na nich môžeš buď vo Fitness centre, v lekárni, 
alebo v rôznych centrách zdravia. Opäť sa oplatí merať v rovnaký čas, iba na jednej váhe, pretože 
rôzne váhy môžu ukazovať rôzne hodnoty. 

V čom je váženie super a v čom nie?

BIOIMPEDANČNÁ VÁHA:
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Ako si správne vytýčiť cieľ?

FITNESS TOOLS

55

Ak bioimpedančnú váhu vo svojom okolí nemáš, nechce sa ti po nej pátrať, alebo máš iný dôvod 
na to, aby si sa na nej neodmerala, tak ti odporúčame použiť krajčírsky centimeter. Práve s ním si 
dokážeme ľahko a veľmi účinne odsledovať svoje pokroky vpred či vzad. Danú časť tela meriame 
vždy v jeho buď najužšej, alebo najširšej časti. Odmerať si môžeš pás (meriame v jeho najužšej 
časti), boky (v najširšej časti), hrudník (opäť v najširšej časti). Okrem týchto troch základných 
hodnôt si môžeš odmerať i obvod paže, lýtka, stehna. Pri meraní opäť dbaj na to, aby si sa merala 
v spodnom prádle, ideálne pred zrkadlom a aby si mala meter v jednej rovine. Ak budeš 
sťahovať brucho, či zadržiavať dych, možno nameriaš menej, ale...oklameš jedine samú seba...

Ďalším merítkom úspechu môže byť i taká fotečka. Chápem, opäť nič príjemné cvaknúť sa 
v spodnom prádle a tŕpnuť,či ti túto fotku niekto neobjaví v mobile. Ale…je to ďalší skvelý 
ukazovateľ toho, či ideš správnou cestou. Fotku si môžeš spraviť spredu i zo zadu (príp. i zboku). 
A ak sa bojíš, že túto fotku uvidia i iné oči ako tvoje, ulož si ju z mobilu/foťáku čo najskôr do 
počítača do priečinku “prísne tajné”. Opäť platí, pri fotení sa odfotiť v spodnom prádle, príp. v plav-
kách, bez sťahovania brucha.

CENTIMETER:

FOTOGRAFIA:

Môžeš si všetko pozapisovať na nejaký papier, avšak povedzme si pravdu… papierov máme všade 
milión, stratíme ich, niekto ich nájde a…pokračovanie vieš. Preto odporúčame zapísať si všetky 
namerané údaje do Fitness diára 2019, kde máš na to vyhradenú špeciálnu dvojstranu. Takto si 
vieš svoje pokroky sledovať nielen počas týchto 50-tich dní, ale počas celého roka. 

Ak si si predsavzala, že ideš do výzvy na 110%, potom sa ti určite oplatí zapojiť do našej súťaže o 
ceny v hodnote vyše 1000- Eur! V tom prípade svoju aktuálne nameranú váhu, miery a fotografiu 
nahraj i do svojho Fitshaker konta. Žiadne z týchto tvojich osobných informácií nebudú nikde 
zverejnené.

Urobiť vstupné meranie ťa bude stáť chvíľku času, trošku odhodlania a možno i prekonanie seba, 
ale ver tomu, že je to skvelý spôsob ako sledovať svoj pokrok. Určite sa však nezameriavaj iba na 
čísla, ale aj na to, čo vidíš v zrkadle, či na celkový pocit zo seba. Veríme, že s chudnutím príde i 
nárast energie, či zlepšenie pleti, imunity a mnoho ďalšieho. Tieto namerané čísla tiež nemajú 
slúžiť na porovnávanie sa s inými, iba so samou seba. A hlavne všetko bez stresu, s úsmevom na 
tvári. Užívaj si celú “cestu”, nielen cieľ.

Kam si namerané údaje zapísať? 

“Ak nevieme odkial zacíname,
nevieme sledovat ci ideme správnou cestou.”

Vieš, čo by si vo výzve chcela dosiahnuť? Možno máš jasný cieľ 
koľko schudnúť, možno je tvojim cieľom urobiť si pozitívny návyk 
z pravidelného cvičenia, či začať sa zdravšie stravovať. Mysli na to, 
že zdravé chudnutie bez hladoviek a bez jojo efektu je pomalý 
proces. Predsalen, ani kilečká navyše si nenabrala za týždeň, či 
mesiac…preto i pri chudnutí si pribaľ na cestu trpezlivosť. Za 
mesiac je optimálne schudnúť cca 2 kilá, ľudia s vyššou 
hmotnosťou i cca 4 kilá.
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Záleží však od množstva faktorov, takže hlavne žiadny stres, ak to nepôjde rýchlosťou podľa 
predstáv. Ďalšou dôležitou vecou, ktorú je potrebné pribaliť na cestu je pozitívne myslenie, takže 
ONO TO PÔJDE!

Poďme ešte k tomu cieľu. Mal by byť: merateľný (nestačí povedať, že chcem schudnúť, ale stanov 
si koľko), reálny (ak si stanovíš cieľ 10 kíl za mesiac, je to viacmenej nereálny cieľ) a mal by byť 
vyslovený v prítomnom čase (nie 10.3.2019 budem mať 58 kíl, ale 10.3.2019 mám 58 kíl a cítim sa 
skvelo.)

Opýtaj sa sama seba i to, prečo chceš tento cieľ dosiahnuť? Robíš to pre seba, alebo preto, že ťa 
podpichuje manžel? Motivácia schudnúť by mala vychádzať z teba, pokiaľ to chce niekto iný viac 
ako ty, kašli na to. Cieľ si zapíš taktiež do Fitness diára. Definuj ho čo najpresnejšie, môžeš napísať 
i svoje pocity ako sa chceš cítiť, daj si za cieľ aj to, že budeš vo výzve každý deň poctivo cvičiť, či 
stravovacie ciele (nestačí povedať- budem sa stravovať zdravo, ale čo presne preto urobíš napr. 
Nebudem jesť žiadne vyprážané jedlá…).

Spísali sme pre teba pár dobrých rád, ktoré ti pomôžu prejsť Novoročnou výzvou ako v lete na 
tobogáne. V prvom rade by si mala mať z cvičenia a zdravšieho stravovania radosť. Preto ak máš 
už teraz v hlave červenú kontrolku, ktorá ti signalizuje, že nasledujúce 2 mesiace budú veľmi 
náročné- stopni ju! Nasledujúce 2 mesiace budú totiž skvelé! Stačí ak budeš myslieť takto:

1. S nikým sa neporovnávam. Jediný môj súper som ja sama!
Ja, na začiatku cesty. Nikto nie je rovnaký ako ja. Nemá rovnaké miery, hmotnosť, 
odtlačky prstov, tvár, vlasy, výšku, prácu...ja som jediný originál a jediný svoj súper.

2. Myslím pozitívne. Verím si, že to dokážem! 
Od teraz neexistujú pre mňa slová ako nemám čas, nedokážem to, nevládzem, 
nemôžem, neviem...JA TO DOKÁŽEM! Mám na to a už som urobila prvý krok. Verím si, že 
to zvládnem. Všetky negatívne myšlienky a pochybnosti o sebe, ktoré mi víria v hlave, 
hneď zahadzujem preč. V mojej mysli nemajú miesto. 

3. Hovorím o sebe len pekne. 
Slová „vyzerám hrozne“, „som tučná“, „mám otrasné brucho“...nepoužívam. Takéto slová 
mi ubližujú. Nepáči sa mi, keď mi ich hovoria iní a preto ich nehovorím ani ja sama sebe. 
Hovorím si: „Som každým dňom krajšia a zdravšia!“ Alebo čarovnú vetičku: „Som so 
sebou spokojná“.

4. Pravidelne cvičím. Robím to pre seba a pre nikoho iného.
Nie pre chlapa, či kamarátky...len a len pre seba a svoje zdravie. Mám len jedno telo, 
vážim si ho, chcem aby bolo čo najvitálnejšie, funkčné, plné energie. A s tým prídu aj 
výsledky v podobe pekných kriviek. Hýbem sa preto čo najviac. Pohyb mi pomáha a má 
liečivé účinky pre celé moje telo. Preto nielen cvičím, ale aj sa veľa hýbem počas celého 
dňa (chôdzou, prechádzkami, bicyklom...).

5. Nedržím diétu.  Mením životný štýl.
Slovo diéta je niečo drastické. Čo ma môže doviesť akurát tak do blázninca, či k jo-jo 
efektu. A to predsa nie je môj cieľ. Preto nedržím diétu, ani sa neriadim žiadnymi 
extrémnymi výživovými smermi. Jem vyvážene, zdravo, najlepšie ako viem. A áno, jem 
aj po 17-tej, pretože nedržím diétu. Mením životný štýl. 

 

Pravidlá jazdy



1. Čo najskôr urob úvodné merania:

  

2. Stanov si svoj cieľ, ktorý by si chcela počas Novoročnej výzvy 2019 dosiahnuť.

3. Dopredu si rozmysli, čo budeš nasledujúci týždeň jesť a podľa toho si urob zdravý nákup.

4. Oboznám svoj okolie a rodinu s Tvojím chudnutím, aby Ťa podporovali.
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6. Podporujem seba a aj ostatných. 
Nezávidím, ak sa niekomu darí viac. Práve naopak, prajem mu to. Podporujem všetkých 
„na palube“. Či už myšlienkami, alebo komentármi pod videami, alebo v skupine výzvy 
na Facebooku. Som rada, že v tom nie som sama a všetkým doprajem. „Nedepkárčim“, 
ak sa niekomu darí viac ako mne. Každý sme individuálny. A všetkým doprajem a držím 
palce.

7. Užívam si každý jeden deň.
Mám na výber - buď budem celé dni myslieť len na jedlo (čo môžem jesť, čo nemôžem, 
kedy si môžem dať niečo, kedy nemôžem) a byť z toho v permanentnom strese. Každý 
deň sa vážiť a šedivieť z toho. Alebo... sa nestresovať kvôli jedlu, ani cvičeniu. Nevážiť sa 
častejšie ako raz mesačne. Práve naopak, budem celú výzvu brať s úsmevom ako 
parádnu jazdu za svojim krajším a zdravším telom. A tá váha pôjde dole. Lebo ...ja to dám!

- odváž sa,
- odmeraj miery (obvod pása, bokov, hrudníka, príp. I obvod stehna, lýtka, paže),
- Vyfoť sa s Fitness diárom v ruke (presné podmienky nájdeš TU).
Neboj sa, ak Fitness diár doma nemáš, tak si ho určite stíhaš do 15.1.2019 kúpiť.
- odmeraj aj ďalšie hodnoty (ak máš k dispozícií bioimpedančnú váhu, tak i % telesného 
tuku, svalov, vody…).

ÚLOHA TÝŽDŇA

Práca na svojom krajšom JA je permanentný proces trvajúci celý život. Držíme ti palce! 

S láskou celý Fitshaker tím

http://fitshaker.sk/vyzva/vyzva-pravidla-sutaze-2/

