neníz|o,trest,neboněco,co
NoWjíde|níček

cenu.Je to investice
musítedodrŽovatzakaŽdou

tělaa zdraví,takže
dovlastního

ím stále stejně jako před rokem,
když jste mě fotili do Ženy a život.
A v tom je i klíčmého úspěchu,..

říká Lada Nosková.A na mysli tímmá na
jídelníček,
který
redukční
míruspočítaný
obsahujepřesně stanovenýkalorickýpříjem na den.,,Udělalajsemještědrobné
změny,alejinak jsem přijala novéjídelní
menu takové,jakémá byt, a dál ho neřeším.Nepláčuani se netíápím,žebych si
obdenchtěladát dort. Já si ho zkrátka
tak si místoněho udělám
dovolit nemůžu,
koláčky.
třebajahelníknebo špaldové
Chci mítštíhloupostavua byt vzorempro
svéklienry protojsem se naučilasi v re.
stauracíchpřesněvybírat,co můžujíst
a co ne,.,popisuje.
,,Ano,jsemženská,
která má ráda i typicky českájídla'takže
jsemsi zvyklasemtam sije dát a brát to
jako prohřešek.Ale pak se vrátímzase
zpět ke svéstravě,Ne žebudu hřešitdaljídelšíchšestdní,a pak nad redukčním
mávnu rukou, žetovzdám,,,říká
níčkem

UDAD)P)RUCUIE:
NENEcHTE sVoU TLoUŠŤKUzajítdo neúnosnýchmezÍ.Přecejen se dává |épedo|ů
pět ki|o neždvacet. Podívejtese dozrcad|a
nebo si stoupnětena váhu.Co si mys|Íte?
ki|
BUĎTE NEZLoMNÁ KdyŽse .,nadbytku..
nebudete moct zbavit ani přes svou snahu,
nepanikafte,Dál věřte, žeto zv|ádnete,a neházejte hned Í|intudo Žita.VŮbec nevadí'kdyŽ
párkrát ,,se|žete,.,
tedy sníteto, na co máte
chuť,a ne to, co bystemě|a.Kousekdortu nic
nepokazí.Jen to nesmíbýt kaŽdýden.
cHcE To KONTROLU Přestožebudete mít
pocit, žejítemá|o a dost pijete,zkuste si to
Všechno.iednounapsat na papír.Váš energe.
neŽvýdej.Nej|epiický příjemmusÍbýt nižší
šímřešenímje kombinace nízkokaIorické
stravy a pohybu.Všechnyhodnoty si můžete
spočítats kalku|aěkoukaIoriína wwwobezi.
ta.cz nebo www€ k a|ku|acka.cz. Kromě
pohybovýchakiivit nezapomeňte mezi Wdej
'ipočítattakésvůjbazá|nímetaboIismus.
BAZALNI METABOLISMUS (BMR) je energie
(v kaloriích)'kterou tě|o potřebuje pro zachování zák|adníchživotníchfunkcív naprostém
tepi tě|esnémk|idu(za normá|nÍ
duševnÍm
|otya v|hkosti).Tato hodnotazávisína poh|aVí,hmotnosti, Výšcea Věku. Najdete
ho na výšeuvedených stránkách.
PoTŘEBUJETE PoMoCT? V přÍpadě'
Že si nevíterady, co a jak, můŽetevyuŽít
poradny
sluŽebon-|inevýživové
naoř na www.Nutřit]onc|ub.cz.

se podletohorozhodněte.

kruhu
o známémzačarovaném
mnohaženLada.A klidně na
jak se nedávnou
sebeprozradí,
přejedlasushi:,,Snědlajsemasi
šestnáctkousků,cožje ve ý.
sledkuporcerýžepro slona
se to všemmýmdoporua příčí
pro klienty' Ale den poté
čením
jsem si proto naordinovalastřídjídelníček
a o hodinu víc
mější
chůzena pásu,..doplňuje,jak
vyzrá|anadsvýmčernýmsvědokamím,ale taképřebytečnými
loriemí.Tímjen dokladuje,že
kila navícnám nenaskáčouze
dne na den.,,Mezilidmi panují
ažpřehnanéobavya zkreslené
představyo tom, žespoustujídla si zakážou,a trýzníse,..do.
mníváse Lada,,,Jásvéklientce
při sezeníklidně nabídnučwe.
rečekkvalitníčokolády.A řeknu
jí,žejedenkousekjinezabije.
Jen musívědět,kdy si ho dát
můžea co má udělat pro to, aby
nepo.
se najejímtěleprohřešek
znaI,,.r adíLada dál. Spolehlíje podle nípo.
vyrn spalovačem
hyb.Samajezdína kole i se
srTlmdvouleqíms)mem'kterého
má v kárce za sebou.o víkendechujedei 70 kilometrů.

A kdyžužmluvío malémoliverovi, ne.
jak běhemtěhozapomenezdůraznit,
že
tenswípřibrala22kiLoa stálečekala,
samazmizí.Jenženezmizela'A protosi
jednohodne sedlaa přesnětak,jak to
radíklientům,si spočítala
svůjkalorický příjemenergieza den a naordinova.
la si i jejípatřičnývydej' aby se oněch
mnoha žen
kil navíczbavila.,,Problém
všakje,žeberouhubnutíjenjakopře.
jakožeteďjsouv rechodnéobdobí,
dukčním
režimu.Ale tohle u mě neexistuje,jsemvjistémrežimu,kterýnení
ani redukční,
anijiný je ale takoý aby
mi neubližovalna váze. A já se tak cítím
.
dobře. Proto i ostatnímna rovinu řl
kám, žechtějílijen zhubnouta pak se
zasevrátit kjídlu,jakéjedli, aése raději
hned smířís tím,žemajíkila navíca vůbec nezačínají.
Takovéhubnutínemá
smysl.Věty typu: $ to užsi nebudu
moctdát tohlea tamto?.měmrzí,..pří.
znává Lad,a.,,Jdepřece o nastavení
neníz1o,ale
v hlavě.Noý jídelníček
dobro' Přinášími kvalitníživot:nebý.
vám nemocná,nemám zdravotníproblémy,s ničímse neléčím,
cožjsou
důležité
aspektyživota,kterémi nabízejínejenštíhloulinii, ale především
lepšízdraví'..

PLUSEM U LADY je' žejde na sebe moudře,
snažíse vědět' co dě|á'počítási energetickýpříjem,vybírási zdravoupotravu,tu ,,hřešivou..
si
ji zvýšenýmvýdejem
aIekompenzujé
sice povo|í,
Rozhodlase jednouprovždy'má pozitivní
éneÍgie.
svýmk|ientům)
a zná se' Má
motiv(býtpřík|adem
netrpí
se zjevněráda,nenípřehnaněsebekritická,
pocity viny,beresama sebe reaIistickya Iaskavě.
NEGAT|VA? Moc jich nevidím.Asi jen červíček
bí|pochybnosti:
má LadaDoST živin?Zejména
kovin'.'A jakéje u níprocentosva|ovéhmotya tu.
Žeto budev pořádku.
ku? Ale mys|ím,

z enaaz ivo t@ bauer media.cz

L7

