
Niektoré body sa vám možno znova budú zdať moc
jednoduché, až hlúpe.
Je však dôležité si uvedomiť, že spojením viacerých drobností
dokáže vzniknúť veľká vec. Aj dom postavený z 10.000 tehál
staviate po jednej tehle. 

Proces chudnutia sa dá jednoducho urýchliť základnými
princípmi kvalitnej výživy (nielen jej zloženia ale aj prístupu k
nej), efektívnym spánkom a pohybovými zmenami.

Ak zaradíte do svojho denného režimu aspoň niektoré z
týchto zásad, rýchlejšie chudnutie nebude jediným pozitívnym
výsledkom, ktorý vďaka týmto zmenám dosiahnete.

P.S.: Nezabudnite mať pri čítaní stále po ruke pracovný zošit,
ktorý som odporúčal založiť si už na začiatku čítania tohto
dokumentu. Zapisovanie si poznámok a vlastných myšlienok je
skutočne efektívnym pomocníkom pri dosahovaní výsledkov.

AKO URÝCHLIŤ PROCES
A dosahovať výsledky 2x rýchlejšie

Nie, nebudeme sa teraz baviť o žiadnych čarovných
tabletkách alebo únikoch pred prácou na svojom
novom "ja". Budeme sa baviť o malých zmenách, ktoré
vás nebudú stáť takmer žiadnu časovú investíciu.



Mini-pohybové
aktivity

Uprednostnite schody pred výťahom.
Keď sa vyzúvate, zohnite sa, rozviažte si šnúrky. Rovnako
tak budete musieť urobiť aj pri obúvaní. Časová investícia?
20 sekúnd. Zvýšenie spálených kalórií? Áno!
Kto kedy povedal, že keď telefonujete, musíte sedieť?
Môžete sa prechádzať aj keby len po miestnosti. Časová
investícia? Žiadna. Zvýšenie spálených kalórií? Áno!
Krátke ponaťahovanie sa, či malá pohybová výzva už síce
krátku časovú investíciu stojí, ale zároveň to stojí za to :).

Zvýšiť množstvo vydaných kalórií môžete prakticky kedykoľvek
počas dňa:

Nájdite si aj svoje vlastné príležitosti pre aktívnejší život.

Výťah / schody

Viazanie šnúrok

Telefonovanie
v pohybe

Krátky strečing

Pohybová výzva
(10 klikov...)

Mini-pohybové aktivity
predstavujú malé zmeny, ktoré
môžete urobiť a nestojí vás to
nič. Jediné, čo musíte urobiť je
čiastočne vystúpiť zo svojej
komfortnej zóny a vnímať šance.



Pohybové
aktivity

Pravidelné pohybové aktivity nezvyšujú iba výdaj
momentálnych kalórií, ale zároveň navyšujú z dlhodobého
hľadiska bazálny metabolický výdaj.
To je veľmi dobrá informácia pre tých, ktorí nemajú vo svojom
živote zaužívané aktívne sa hýbať.

Nemusí to byť vyslovene športový pohyb. Môže ísť napríklad o
stanovenie si konkrétneho cieľa denného počtu krokov...

Pri športe je zas dobré nastaviť si cieľ konkrétneho a reálne
dosiahnuteľného počtu tréningov za týždeň / mesiac. 

Športom však nemusíme rozumieť iba vyslovene cvičenie.
Bavíme sa aj o akejkoľvek spoločenskej aktivite - futbal, beh,
prechádzka, bowling, tenis, korčuľovanie, plávanie...

Je toho skutočne mnoho. Okrem stimulovania svalovej hmoty
a navyšovania bazálneho metalizmu aj efektívnejšie spálite tuk
a aktivujete produkciu hormónov šťastia.

10.000+
krokov

Reálny počet
tréningov

Spoločenské
aktivity

Pohybový cieľ

Futbal

Beh

Prechádzka

Bowling...

Pohybové aktivity,
ktoré si už síce
vyžadujú časovú
investíciu, ale prínos je
násobne vyšší.



Efektívny
spánok

Modré svetlo pred spaním

Plánovanie zajtrajška

Minimálne 6 hodín spánku

Absolútna tma = melatonín

Jedlo najneskôr 2 hodiny pred spaním

Príprava oblečenia atď. na ďalší deň

Pravdepodobne
najviac
zanedbávaná súčasť 
zdravého životného štýlu 
u mnohých.
Častokrát však nejde 
o samotnú dĺžku spánku...

Vyhnite sa modrému svetlu (TV, telefón, PC...) pred spaním.
Práve tma je to, čo najefektívnejšie aktivuje produkciu
melatonínu.
Zanalyzujte dnešok a naplánujte zajtrašok. Premyslite
svoje povinnosti a aktivity, priprave si oblečenie. Choďte
spať bez zbytočného stresu.

Pre efektívny (dostatočne dlhý a hlboký) spánok potrebujeme,
aby náš organizmus začal ešte pred spaním produkovať
dostatočné množstvo hormónu, ktorý nazývame melatonín.
Práve tento hormón je zodpovedný za kvalitu spánku.

Dobrou správou je, že jeho produkciu môžeme priamo
ovplyvniť splnením základných princípov a pravidiel:



Jedzte najneskôr 2 hodiny pred spaním (výnimočne môže
byť táto prestávka medzi posledným jedlom a spánkom aj
kratšia).

V hlave zanalyzujem dnešný deň. Čo sa mi podarilo, čo
mohlo byť lepšie, čo som nestihol a na čo som pyšný.
Psychicky sa pripravím na ďalší deň. Otvorím kalendár,
nastavím priority a naplánujem ciele. Zároveň si pripravím
jedlo a oblečenie na ďalší deň.
Prečítam si kúsok z knihy, na ktorú mám náladu.

Doprajte telu tieto drobnosti a verte, že mu bude stačiť aj 
6 hodín spánku.

Spánok je veľmi dôležitý, nielen z hľadiska metabolických
procesov, ale z ceľkového pohľadu na fyzické a duševné
zdravie.

Počas spánku si oddýchne telo aj hlava a zároveň sa práve
vtedy štartujú všetky regeneračné procesy, vrátane produkcie
všetkých potrebných hormónov.

Nedostatok spánku / nekvalitný spánok môže mať na váš život
veľmi negatívny dopad.

Osobne praktizujem pravidelné návyky, ktoré mi pomáhajú
rýchlo zaspať a byť schopný vstať skoro, no napriek tomu byť
dostatočne oddýchnutý.

Môj večerný rituál:



Vstať na
prvý budík

Rýchla rozcvička
/ prekrvenie

Ranné rituály a návyky sú neodmysliteľnou súčasťou zdravého,
ale aj nezdravého životného štýlu.

S kvalitou rána je úzko prepojená kvalita spánku, ktorú sme si
vysvetľovali predchvíľou. Avšak aj okamžite po zobudení
môžete praktizovať zopár krokov, ktoré vám pomôžu mať
efektívnejší štart dňa.

V prvom rade je ideálne vstať na prvý budík a neodkladať to.
Pokiaľ s tým máte problém, skúste umiestniť budík ďalej od
postele, aby ste na jeho vypnutie museli vstať a urobiť zopár
krokov. Prípadne si nastavte budík na každú minútu, aby ste si
nestihli dať tých svojich dôležitých "ešte 5 minút...".

Po zobudení je dobré akýmkoľvek spôsobom oznámiť telu:
,,Som hore a začíname deň." Môžete tak urobiť okamžitým
vypitím poháru vody a behom minúty spraviť pár veľkých
nádychov a výdychov.

Efektívny
štart dňa

Budík ďalej od postele

Nastaviť na každú minútu

Hneď sa napiť - voda pri posteli

Okamžite pár veľkých nádychov

Akýkoľvek aktívny pohyb

Rýchly strečing, naťahovanie sa

Chvíľa studenšej sprchy

Káva, cigareta, telefón...

Ráno robí deň.
Tak sa to hovorí a
taká je aj pravda.
Pravda je však aj to,
že to závisí od nás.



Modré svetlo a okamžitý prísun informácií hneď po
zobudení nie je vhodnou zrovna vhodnou metódou
vstávania.
O cigaretách asi hovoriť nemusíme. Každému je jasné, že
škodia. No keď už ste náhodou fajčiar, odložte rannú
cigaretu a dajte si ju radšej až po raňajkách.
Káva hneď po zobudení zhoršuje metabolické reakcie
takmer na celý deň.

Veľmi dobrou metódou na efektívne ráno a rýchle prebudenie
je aj zaradenie akéhokoľvek aktívneho pohybu do svojho rána.
Napríklad, ak bývate na vyššom poschodí a máte psa, choďte
ho hneď ráno vyvenčiť, no nepoužite výťah, choďte po
schodoch.

Môžete sa tiež ponaťahovať, dať si krátky strečing.

Ak ste odvážnejší, pri rannej sprche môžete vyskúšať
postupné otužovanie a skúšať chvíľku pod studenším prúdom
vody.
Postupne môžete znižovať teplotu vody a zvyšovať dĺžku. To je
skvelý príklad pre krátkodobý a dlhodobý cieľ (spomínané
vyššie).

Najhoršie, čo môžete ráno urobiť je začať ráno okamžitým
sledovaním telefónu, kávou, prípadne cigaretou.

Spojením efektívneho spánku a štartu dňa sa váš život zlepší aj
bez ohľadu na to, čo budete konzumovať. Vyskúšajte to.



Efektívne
jedenie

Žuvanie potravy

Žiadne jedlá pri TV

Pohár vody
pred jedlom

Pripravený
plán jedla

Stručne a jasne. Svoju potravu poriadne prerieďte so slinami,
pretože to urýchľuje metabolické procesy a zefektívňuje
využitie kalórií prijatých z jedla.

Hormón hladu nazývaný Ghrelín je v našom tele akýmsi
vysielačom, ktorý oznamuje, že je na čase jesť.
Po konzumácií potravy sa zas vyprodukuje hormón, ktorý
oznamuje sýtosť. Tomu hovoríme Leptín.

Ak chceme, aby ghrelín dostal čo najskôr informáciu o tom, že
sa problém už rieši (jeme jedlo) a môže odovzdať svoju moc
leptínu, potrebujeme, aby sme si uvedomovali, že jeme jedlo.

A kedy si to neuvedomujeme? Správne. Pri sledovaní televízie.

Efektívnosť zvýšime organizovaným jedálničkom a pohárom
vody.

Trávenie potravy sa začína v
ústach. Sliny obsahujú dôležité
tráviace enzýmy. A jedlo si
musíme uvedomovať...


