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PRŮVODCE HUBNUTÍM LUKÁŠMIKULApracovní list

Tento pracovní list je doplňkem článku
Jak trvale zhubnout na blogu lukasovacesta.cz

Přeji mnoho úspěchů!
Lukáš Mikula     lukasmikula.cz     734 722 720
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Krok 1: Proč tam jsem? Konzumuji více jídla, než potřebuji, protože

Krok 6: Snížení vstupních kalorií Postupně a malými kroky budu redukovat příjem stravy tak, abych hubnul/a 1 až 3 kg 
měsíčně. Hubnutí rozpoznávám dle pravidelného vážení a týdenních průměrů. Jde mi o dlouhodobé řešení a chápu,  
že může trvat i několik týdnů, než začnu opravdu hubnout. Díky své motivaci a systému podpory (kroky 1-5) držím směr 
a jsem rozhodnutý/á uspět.

Krok 5: Systém podpory a zodpovědnosti Následující osoby budou můj podpůrný systém a zavazuji se, že s nimi budu 
sdílet své úspěchy i selhání a vždy k nim budu v rámci své proměny upřímný/á:

Krok 9: Spánek Každý den budu vstávat v      hodin. Nejpozději hodinu po probuzení (či s prvním světlem) strávím  
alespoň 5 minut venku (bez ohledu na počasí), kdy budu absorbovat do očí denní světlo.

Krok 10: Stress Naučím se, jak regulovat stres. Odpověď najdu například na lukasmikula.cz

Krok 11: Přerušovaný půst Večer budu jíst naposledy v      hodin, ráno budu jíst nejdříve v      hodin.

Krok 12: Doplňky stravy Mohu vyzkoušet zelený čaj, kofein, psyllium či skořici. Hlavní je ale chování a jídelníček.

Krok 13: Co dělat, když zhubnu Upravím si příjem, abych byl v kaloricky vyváženém stavu. Nic jiného neměním.

Krok 14: Nová osoba s novými návyky Snažím se růst, chodit mimo komfortní zónu a být nejlepší verze sebe sama.  
Mám vášeň, kterou dělám radost ostatním. Mám pestrý a vyvážený život. Když se rozhoduji, potom se ptám “Co by teď 
udělala zdravá osoba?”. Mám se rád/a se všemi svými chybami i nedostatky a dokážu si odpouštět. Dělám konzistentní, 
pozitivní akce. Jsem zodpovědná osoba, na kterou je spoleh. Mám život plný pozitivních, inspirativních lidí. Pohyb, sport 
a zdravá strava je trvalou součástí mé identity.

Krok 8: Pohyb V následujících třech měsících si vyzkouším tyto tři sporty:
Sportovat či chodit na procházky se mnou mohou tito lidé:
Mé preferované tři druhy pohybu jsou:

Krok 7: Přechod na zdravou stravu, omezení průmyslově zpracovaných potravin 80 % zdravé stravy, 20 % co chci  
Které je jedno nezdravé jídlo, o které nechci rozhodně přijít:
Jaké jsou tři druhy snídaně z čerstvých surovin, které bych mohl/a jíst:

Jaké jsou tři druhy obědů z čerstvých surovin, které bych mohl/a jíst:

Jaké jsou tři druhy večeří z čerstvých surovin, které bych mohl/a jíst:

Jaké jsou tři druhy svačin z čerstvých surovin, které bych mohl/a jíst:

Co jíst: Ovoce, zelenina, ořechy, semínka, bylinky, koření, ryby, maso, vejce, mléko, luštěniny, olivový olej, kvašené produkty (kysané zelí bez octa, plnotučný 
jogurt, kefír, kimčchi, kombucha, káva...), hořká čokoláda (min. 80% kakaa) v malém množství.

Co omezit: Cukr, mražená nebo hotová jídla, smažená jídla, pečivo, včetně pizzy, koláčů a zákusků, balené pečivo, kupované bagety a sendviče, tavené sýry, 
snídaňové cereálie, krekry a chipsy, cukrovinky a zmrzlina, instantní nudle a polévky, masné polotovary, jako jsou párky, nugety, rybí prsty a zpracovanou šunku, 
limonády a jiné slazené nápoje.

Krok 2: Proč to chci změnit? Chci dosáhnout své vysněné postavy, protože

Krok 4: Status Quo Aktuálně hubnu či přibírám     kg týdně / aktuálně si držím stávající váhu. (nehodící se škrtněte)

Poprvé ve dne jím v průměru v     hodin. Během dne jím zhruba     hlavních jídel, a     svačinek.
Naposledy jím večer zhruba v     hodin.
Má strava je složená více z čerstvých potravin/průmyslově zpracovaných potravin. (nehodící se škrtněte)

Můj nezdravý návyk je:

Krok 3: Můj cíl Chtěl/a bych vypadat jako
Nyní vážím     kg. Za rok chci vážit o     kg méně, tedy     kg. Měsíčně bych měl/a shodit zhruba     kg.
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