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10 kroků ke
štíhlé postavě

Proč 80% žen
nedokáže
změnit svoji
postavu?

“Není to jen o
cvičení, ale o
komplexní změně ”

Tvoje cíle budou dosažitelné, teprve
až překonáš své nejhloupější výmluvy
Není to jen o jídle
Nestresuj se jídlem – MILUJ HO.
Ženy moc řeší co jí.

Jan Dragomir
Lifestyle coach pro ženy
Trenér, instructor a lector kurzů

Sleduj mě na facebooku
Jan Dragomir lifestyle coach
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Co na tebe čeká v
tomto obsáhlém
návodu v pdf

1.Nastavení mysli
2.Jak docílit změny těla
3.Jak udělat první krok ve cvičení
4.Budu cvičit jen zadek a břicho – ZHUBNU
5.5 způsobů jak NE-cvičit
6.Nestresuj se jídlem, miluj ho
7.12 tipů na dobrý spánek
8.Mýtus o účinnosti kardia
9.10 způsobů jak NE-zhubnout
10.Uţ ţádné výmluvy

Bonus pro Tebe zdarma a poděkování
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Ahoj jsem rád, ţe chceš pracovat na své postavě a proto mám
pro Tebe těchto 10 kroků jak na to.

Jak mít hezkou štíhlou postavu, cítit se dobře a mít se ráda.
Uţ jen to, ţe jsi stáhla toto pdfko je vidět, ţe máš chuť se sebou něco dělat.

Jsi spokojená se svojí postavou nebo ne?
Pokud si odpověděla ne, tak právě těchto deset kroků Ti pomůţe k lepšímu tělu.
Pokud jsi připravená, jdi do toho a čerpej informace, které jsem pro tebe připravil.

Neţ, ale začneme, chci se Ti představit.

Kdo jsem a proč trénuji jen ţeny.

Dále budeš mít v návodu i
odkazy na videa, facebook
skupiny a různé další bonusy.
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Kdo je Jan Dragomir?
“Kluk z Moravy, který si přišel do Prahy plnit své sny!”
Začínal jsem jako instruktor skupinových lekcí.
Poté se zaměřil na individuální přístup formou trénovat samotné klienty.
Ale i to bylo málo. Stal jsem se lektorem kurzů a mou klientelu tvoří ţeny.
Z trenéra, instruktora a lektora jsem se posunul o krok dál.
Nyní jsem ,,lifestyle coach” se zaměřením pro ţeny.
Mým cílem je pomoci ţenám ve změně jejich těla, ţivota a nastavení mysli.
“Chci Ti ukázat, ţe na to máš. Ţe máš na to, udělat změnu v produktivní fázi svého ţivota,
protoţe uţ teď jsi na cestě, kdy si můţeš splnit své sny”.

Moje specializace na ženy
Věnuji se cvičení vlastní váhy, TRX, funkční pomůcky a pohybům těla (mobilita).
Věřím, ţe tyto oblasti jsou velmi prospěšné pro ţeny.
Netrénuji ţeny jen fyzicky, ale na tréninku probíráme i duševní oblasti,
protoţe pokud ţeny chtějí udělat změnu na těle, je zapotřebí,
aby byla nastavená i duševní stránka (hlava).
Určitě patřím k ojedinělým případům trenéra, který dává velký
důraz na cykličnost ţen.

Každý týden tréninku je jiný.

Teď uţ víš,proč trénuji jen ţeny a mé klientky jsou se mnou uţ
spousty měsíců a let a stále pracujeme na zlepšení.

Teď už, ale je čas skočit rovnou na to, protože tvoje tělo chce změnu.
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1. krok – Nastavení mysli
Jak uţ název napovídá, je třeba si udělat menší plán. Ale jak na to?
Koukni na tyhle plány, které si udělaly mé klientky.

Napíšeš si na papír krátkodobý cíl 1 měsíc a můţeš si napsat na jiný papír i
dlouhodobý plán na 3 měsíce. Stačí vše v pěti bodech.
Takto by to mělo vypadat.
Určitě si všímáš, ţe tam není nic o hubnutí, protoţe to není prioritní v této chvíli, kdyţ
nemáš nastavenou mysl na hubnutí.
Teď říkáš, ale mám. CHCI zhubnout.
To říkají všechny ţeny a jen 15% ţen na světě mají hezkou postavu.

Koukni co všechno k tomu předchází:
Bolest zad, trávení, víc energie, lepší pocit, relaxace, chci se více hýbat.
Mé klientky také chtějí: pravidelnou menstruaci, nemít migrény a chtějí se cítit
dobře.

Všechno tohle je hrozně zásadní v nastavení svého plánu k hubnutí. Takže
ještě jednou a pořádně. NASTAV SI MYSL a udělej si plán.

Myšlenkový restart
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Ať uţ se jedná o změnu ke cvičení či hubnutí, tak první byste měly nastavit hlavu a
myšlení.
Můţe se to zdát jako klišé milionkrát omývané, ale pokud tomu věříte tak se Vám to
splní.
Pozoruji spousty ţen, ţe nemají čas být samy se sebou.
Dneska uţ vím, ţe náhody neexistují a všechno se děje tak jak má.
Všechno přichází v ţivotě tak jak má.
A všechno se děje podle toho jak ,,VY,, samy do toho vkládáte energii.

Myšlení je alfa omega změny.
Ať uţ myslíte na to, ţe chcete mít hezké tělo, nový dům či lásku.
Všechno se děje tak jak má. Upřete na to své myšlenky a konejte.
A ono to začne chodit do Vašeho ţivota v ten pravý čas.

Nikdy, podotýkám nikdy nepřestávejte myslet na Váš cíl.

Nikdy si neříkejte chci mít hezké tělo, ale jsem tlustá.
Nikdy si neříkejte chci mít nový dům, ale nemám peníze.
Nikdy si neříkejte chci skvělého partnera, ale asi nejsem dost atraktivní.
Myslíte na to a vyšlete negativní myšlenku a tím pádem se Vám to nikdy nesplní.
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Místo toho stačí si říct:
Mám hezké tělo a jsem boží a skvělá.
Budu mít nový dům a penízky mám a vydělám si je.
Jsem šťastná sama se sebou.
A všechno to začne chodit, protoţe bude dobře nastavená mysl.
A jestli to přijde teď, za rok či za dva je jedno.
Ty se budeš mít dobře, protoţe ţiješ svůj ţivot.

Jak uţ jsem psal v první části. Nastavení hlavy a mysli je náročné a proto většina
ţen se smíří s myšlenkou: to nikdy nezvládnu.

A Tobě, která čteš tyto řádky chci říct, ţe pokud si se dostala aţ sem tak máš první
krok za sebou a je čas jít dál.
A pokud se na to chystáš, já Ti věřím, ţe to zvládneš, protoţe si to zaslouţíš.
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2. krok – Jak docílit změny těla

Určitě víš, ţe cíl hubnutí a cvičení není snadný a nějakou dobu to trvá.
Vţdy budeš ve fázi, kdy budeš chtít něco zlepšovat.
Ať uţ jsou to: krásné boky, úzký pas či štíhlé nohy.
Všechny tyto snahy a cíle něco stojí a vím, ţe sama
či s mojí pomocí lze toho dosáhnout, ale měla by jsi dodrţet
6 tréninkových principů o kterých Ti teď napíši.
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1. Důslednost
Je opravdový klíč k dlouhodobému úspěchu. Měla bys být důsledná v dobrém
tréninkovém programu, stravování a maximálním odpočinku.
Nejde o to být důsledná na měsíc, ale mám na mysli být důsledná na měsíce či roky.
Pokud si natáhneš sval tak nepřestávej.
Sval necháš odpočinout, ale nikdy si neříkej, ţe uţ to nepůjde.
V tom je tajemství úspěchu.
Ze zásad tréninku se musí stát životní styl.

2. Pravidelnost
Tělu prospívá pravidelnost.
Tvůj plán by neměl tvořit náhodná cvičení prováděna v náhodných časových úsecích
s náhodnou intenzitou a různým počtem opakování.
Napřed potřebuješ systém a poté plán.
Tělo si nezvykne na nesystematickou aktivitu.
Nejlepší je stanovit si cíl.
Poté pravidelně a metodicky cvičit a cíl se dostaví nejrychleji.
Nevíš jak začít?
Nejlepší investice je do trenéra, který Ti pomůţe k tvému cíli.
Napiš na email: jan@dragomir.cz
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3. Rozmanitost
Neznamená dělat u kaţdého tréninku jiná cvičení, i kdyţ to je můj koncept se
zaměřením pro mé klientky, ale můţeš dělat dlouhodobě stejné cvičení na kaţdou
partii, ale důleţité je měnit intenzitu, objem a odpočinek mezi sériemi.
Aby jsi u cvičení s vlastní vahou, trx, funkční pomůcky či u zvedání činek upravila
intenzitu, měla bys dělat různé variace stejných cviků a různé tipy cviků.

4. Odpočinek
Je alfa-omega ve změně těla. Hodně ţen si stále myslí, ţe čím více budou cvičit, tím
rychlejší bude jejich změna těla.
Změna těla nastává v době, kdy odpočíváme.
Přetrénování a špatná strava jsou nejčastější pastí.
Přetrénování je zastavení postupu a můţete jej vysledovat i takto: chronická únava,
sníţená motivace, časté zranění, zvýšená klidová srdeční frekvence, která se měří
hned ráno neţ vylezete z postele.
Pokud máte podezření na přetrénování, upravte jednu či více následujících věcí:
strava, spánek (7-8 hodin za noc), intenzita, trvání a frekvence tréninku.

5. Vývoj
U ţen je tento princip ve velkém měřítku stále přehlíţen.
Vídám to ve fitku měsíc za měsícem.
Ţeny zvedají stále stejnou váhu. Proč?
Protoţe nemají svůj program a cvičí ledabyle.
Místo, aby vyvíjeli tělo od jednodušších k náročnějším cvikům nebo také zvyšovaly
váhu či zvyšovaly počet opakování či měnily varianty, můţe se stát, ţe svůj plán
vyvíjí moc rychle a můţe dojít k přetrénování.
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6. Přetížení svalů
Aby jsi změnila stavbu těla a získala sílu např. do slabých rukou, měla by jsi způsobit
svalům stres na který nejsou zvyklé.
Tělo potřebuje nové stimuly, které donutí tělo se vyvíjet.
Kdyţ to nastane, jsou potřeba další stimuly.
Vývoj a přetíţení svalů jdou ruku v ruce a jejich správný poměr je klíčový.

V této chvíli uţ víš, kde jsi třeba dělala chybu.
Ale to není všechno.
Je třeba začít na sobě pracovat trošku jinak a uvidíš, ţe změna
těla bude přicházet.

Rád Ti pomohu s tvou změnou osobně či online.
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3. krok – Jak udělat první krok ve cvičení
Udělat první krok ve změně těla je velmi náročné rozhodnutí.
Pro někoho se to můţe zdát jako velmi jednoduchý úkol, ale opak je pravdou.
Kdyţ chce ţena změnit svoji postavu, nejprve si zjistí na internetu jak na to.
Narazí na tisíce článků a rad jak na to a zkusí to, ale většinou to nedopadne dobře.
Tím myslím, ţe jí to vydrţí 1-3 týdny a pak to vzdá.
A tady se dostávám k prvnímu kroku jak to udělat tak, aby jsi začala a vydrţela.
Napiš si na papír malé a velké cíle.
Napiš si jak budeš jíst a co vynecháš.
Popiš co chceš změnit.
Napiš si jak často a jaké dny budeš cvičit.
Vyfoť se ze všech stran v prádle.
Změř krejčovským metrem všechny hlavní části těla.

Teď už máš vše připravené a je čas jít cvičit, ale jak začít?
Je několik variant jak začít a udělat první krok.

Začnu sama: Jsi namotivovaná a nabuzená, ale jak začít, kdyţ nevíš nic o cvičení.
Budeš cvičit podle videí? Ale co technika a kontrola?

Pokud chceš začít sama, můţeš začít doma a vyuţít můj cvičební plán pro ţeny,
který jsem připravoval s mou přítelkyní, kde je popis cviků a přesný plán jak na to.
Odkaz je zde: Cvičební plán pro ţeny/
Ukázka hned kousek níţ
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Začnu s kámoškou: Souhlasím, ve dvou se to lépe táhne, ale co kdyţ kámoška
nebude moci? Půjdeš sama? A co kdyţ kámoška cvičí také špatně?

Začnu chodit na skupinové lekce: Určitě dobrá volba, ale lektor nedokáţe
uzpůsobit cvičení přesně pro Tebe. A můţeš si sama ublíţit.

Začnu s trenérem: Je to to nejlepší co můţeš udělat jako první krok. A nepíšu to z
toho důvodu, ţe jsem trenér, ale z těchto důvodů, které Ti popíšu.
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Proč začít s trenérem?
Trenér by měl udělat diagnostiku těla, také Vás změřit, udělat si scan pohybového
aparátu a probrat Vaše cíle.
Poté naplánovat trénink a začít s Vámi pracovat na vaší postavě.
Samozřejmě začít cvičení základů, naučit dýchat a nechodit na stroje a naučit
cvičení vlastní váhy a vyuţívat pomůcek tak, aby ses cítila dobře a nebyla rozbitá na
5 dní a tím pádem byla bez energie a motivace pokračovat.
Trenér by měl být tvůj motor, tvoje motivace, tvůj bič a hlavně s dobrou náladou.
Přece nechceš trenéra co je bez energie?
Nebo ano?

A proto ať uţ se rozhodneš udělat první krok.
Měj na paměti, ţe to děláš pro svoje zdraví a také kvůli sobě, aby ses cítila dobře.
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Vše co jsem Ti popsal v tomto v třetím bodě je můj základ pro mé
klientky a vše se pak odvíjí od cílů a postavy, délky spolupráce a toho na
čem chceme společně pracovat.
A taky si dám s tebou čas od času i společný trénink.
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4. krok – Budu cvičit jen zadek a břicho – ZHUBNU
Budu cvičit jen břicho a zadek a zhubnu říká jedna cvičenka
a já se pousmál a říkám, jakmile toho dosáhneš hned mi napiš.
Musím to vidět.
Hned na to odvětila jestli si myslím, ţe to nedám.
A já ji říkám, proč chceš cvičit jen zadek a břicho, kdyţ je tělo jako celek a hubne
komplexně?
Břicho Ti půjde jako poslední a přeci se chceš cítit dobře na všech partiích ne?

Proč by si neměla cvičit jen zadek a břicho
Věnuj se celému tělu, protoţe na kaţdé části těla je nějaký sval.
Ať uţ jsou to nohy, zadek a břicho.
Tak další máš na rukou, ramenou, zádech či prsou.
A nezapomeň, čím více svalů máš na těle, tím rychleji pálíš tuky a tím rychleji budeš
hubnout, protoţe sval je jediný spalovač tuků, který opravdu funguje.
Pokud budeš cvičit jen zadek a břicho, nebudeš se cítit skvěle a tvoje tělo bude plné
nerovností a to nechceš.
Zadek a nohy jsou super.
Jsou to velké partie a jdou krásně cvičit, ale břicho?
To je jen doplněk a mít cihly na břiše
je o celkové změně ţivota a ţivotního stylu jak ve stravě, tak v pohybu a myšlení.
Cvič celé tělo, věnuj se kaţdé partii minimálně 2 x týdně.
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5. krok - 5 způsobů jak NE-cvičit
Snaţíš se dobře cvičit a já Ti ukáţu jak zničit svoje tělo úplně na hadry.
Tento bod ber trošku s humorem, protoţe cvičení má být zábava a ne stres.

1. Cvič každý den
Tohle je hrozně důleţitý bod. Musíš cvičit pořád.
Ţádná regenerace těla. Ţádná pauza.
Změna nepřijde pokud to budete flákat. Tělo to nějak zvládne.

2. Cvič jen ty hlavní partie: zadek a břicho
Potřebuješ cvičit hlavně břicho a zadek ať to sakra dobře vypadá v těch plavkách.
Takţe kaţdý den zadek a břicho a furt dokola stejné cviky hlavně.

3. Cvič do selhání
Kdyţ uţ cvičíš kaţdý den, tak musíš pořád jet co největší bomby.
Ţádné série, intervaly, tabaty, supersety, střídání silového, středně a lehkého
tréninku.
Pořád do selhání dokud nepadneš. To je základ.

4. Co nejdražší fitness hadry
Moţná nejdůleţitější bod.
Čím draţší hadry máš na sobě, tak více zvedneš a budeš vypadat jakoţe fakt hustě.
Takţe nakup legíny za 1500,- vrch za talíř a boty airmaxy.
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5. Cvič na strojích
Chceš se dostat do formy a nevíš jak? Ve fitku jsou přece stroje na cvičení.
Tam nemůţeš udělat chybu. Jen si sedneš a jedeš.
On Tě ten stroj povede k vysněné postavě.

Teď uţ víš 5 bodů co nedělat při cvičení.
Pokud stále nevíš jak začít, staň se členkou VIP skupiny

CVIČÍME SPOLEČNĚ ONLINE

www.dragomir.cz

6. krok – Nestresuj se jídlem, miluj ho
Nemůţu zhubnout říká mi stále dokola a já na to své klientce říkám:
Nestresuj se jídlem, miluj ho.
Podivně se na mě podívá a říká, jak to myslíš?
Aby si zhubla, musíš mít jídlo ráda a ona mi říká zvýšeným hlasem, já ráda jím,
takţe ho mám ráda.
Já říkám ty ho nemáš ráda, proto nemůţeš zhubnout.
Opět se na mě podívá trošku naštvaným pohledem a říká, tak mi jako řekni, jak ho
mám mít ráda.
Usměji se a povídám klidným hlasem.
Tady se dostáváme k první překáţce ţen ohledně jídla.

Ženy moc řeší co jí.
A ona mi říká, ţe to není pravda. Ale podíváme se na to z jiného hlediska.
Kdyţ jíš klasické jídlo např.: vejce, chleba, zelenina, ovoce říkáš si je to zdravé?
Nebudu tlustá? Z toho asi přiberu.
Je ten chleba pšeničný, celozrnný nebo ţitný? Pokud je pšeničný tak ho nechci.
(Bavíme se o půl krajíčku).
A tady nastává jeden velký problém.
Tělo chce jíst a těší se na to a Ty začneš přemýšlet.
Ve správném případě to bude vypadat následovně.
Super, mám jídlo a jak ho sním, pak si zajdu nakoupit, zacvičit, uklidím si doma,
zablbnu s dětma a dám si relax nebo i víno, ţe by
Zní Ti to ideálně? Odpovídá mi ano, takhle to dělám. A já říkám ne, takhle to
neděláš.
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A znova její vraţedný pohled mě špikuje. A tak uţ mi řekneš jak to mám udělat?
Řeknu Ti jak na to, ale ještě Ti dám druhý příklad trošku ze ţivota mé další klientky.
Mám chuť na dort, zmrzlinu nebo čokoládu, ale dala bych si všechno najednou, ale z
toho budu tlustá a nezhubnu.
Tak moc bych to chtěla, ale je tam hodně kalorií, ale to nevadí.
Dám si to a pak to vycvičím říká jedna z mých klientek ráno na tréninku, den po tom
kalorickém masakru.
A já ji říkám, jak ses cítila po tom, jak si to snědla?
Odpovídá mi vyděšeně, hrozně Honzo. Fakt hrozně.
Na to já odvětím proč se tím stresuješ? A ona mi odpovídá, děláš si ze mě pr..l?
Chci zhubnout a ty mi říkáš, ţe se tím nemám stresovat? Jako váţně?
Usmívám se odpovídám. Miluj to.
Tváře mé klientky červenají, zornice se rozšiřují a její rozbouřená slova jak velká
tsunami mě bičují ze všech stran. (To tady opravdu nemůţu napsat).

A tady mi říká má klientka, děkuji za příklad a říká mi jako, bych se v ní viděla a chápu ji.
A já na to říkám. Má stejný problém jako ty, nemůţe zhubnout, protoţe moc řeší co jí.
Vidíš to, uţ si to pochopila? A ona asi jsem blbá nechápu to. Jako, ţe nemám řešit co jím?
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Dobře, uţ Ti to prozradím.
Jez to co Ti chutná, ale napiš si co Ti chutná z bílkovin. Jaké maso? Jaké mléčné výrobky nebo
vejce, luštěniny, šunky, sýry?
Potom si napiš co Ti chutná ze sacharidů? Jestli rýţe, těstoviny, brambory či jen ovoce?
Jakou máš ráda zeleninu?
A jaké máš ráda sladkosti pokud je máš ráda?
Má klientka kouká a říká, proč bych si to měla psát?
Teď to přijde jsi připravená?
Jo dělej, řekni mi to uţ.
Teď uţ víš co máš ráda, tak to miluj a dej si všechny ty jídla bez stresu.
A neřeš kolik to má kalorií.
Samozřejmě pokud si nastavíš příjem bílkovin a sacharidů 100-140 gramů tak na sladkosti
nebudeš mít chuť.
A pokud se to stane tak si dej. Nebo si řekni 1 x týdně si dám čokoládu za odměnu bez stresu a
bez keců kolem.
Kaţdé tvé jídlo by mělo obsahovat bílkovinu. To jak si to nastavíš je jen na Tobě.
Dám ti příklad:
Jíš 3 x denně.
Ráno třeba vejce, poledne maso a večer další kousek masa nebo mozzarelu.
Nebo ráno jogurt s větším podílem bílkoviny, poledne maso nebo ryba.
Večer vejce, sýry, ryba, šunka nebo to můţeš různě kombinovat v salátech.
Takţe jakmile si nastavíš v kaţdém jídle bílkovinu, tak si k tomu můţeš libovolně dát cokoli.
Nedostatek bílkoviny ač ţivočišné či rostlinné ve stravě má za následek chutě po nezdravých
potravinách.
Aha Honzo, tak uţ to chápu.
V kaţdém jídle si dám bílkovinu a pak k tomu dám zeleninu a ořechy nebo ovoce a třeba rýţi
nebo brambory?
Přesně tak to je, odpovídám své klientce s úsměvem.
Usmívá se a říká, tak to je jednoduché a promiň, ţe jsem po tobě řvala.

www.dragomir.cz

Říkám rádo se stalo a v neposlední řadě. Nehledej v tom nic sloţitého.

A tak to říkám i Tobě.
Nestresuj se jídlem, miluj ho.

A pokud nevíš jak začít s jídlem tak mám pro Tebe připravený
jídelníček pro ţeny, kde máš přesně vysvětleno jak na to.
Co třeba jíst, co nejíst.
Mnoho druhů jídel.
Pomazánky, obědy, večeře, snídaně, svačiny.

Odkaz zde: Jídelníček pro ţeny

Tady vidíš několik mých klientek, které mění svoji postavu a ţivot.
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7. krok – 12 tipů pro dobrý spánek

Spánek je nejdůleţitější část dne.
Věděla jsi, ţe máme dva druhy spánku?
REM a NREM. NREM spánek odbourává ty velké části regenerace mozku.
REM spánek jde více do hloubky.
A odbourává ty hlavní špatné neurony mozku.
To jak se ráno cítíš, záleţí na obou, ale hlavní spánek je ten ranní.

Pokud jdeš spát v půlnoc a vstáváš v 6 ráno tak se nikdy, podotýkám nikdy nebudeš cítit
dobře vyspaná a nebudeš schopna reagovat a rozhodovat na 100%.
O tom jak spánek dokáţe s tělem reagovat se dnes zabývat nebudeme, ale dám ti tipy jak
tomu předejít.

Určitě si pamatuješ spánek, kdy jsi se probudila a řekla si tyjo, dneska jsem se vyspala
dorůţova. To je ono. To je kvalitní spánek.
A někdy jsi se probudila a řekla jsis tyjo jsem nevyspaná.
Já osobně nejsem tzv. skřivan.
Nechodím spát brzo a vstávám brzo ráno. Ani nejsem sova.
Nechodím spát pozdě a vstávám pozdě. Jsem něco mezi tím.
Mám vyzkoušeno, ţe kdyţ konstantně vstávám v 8:30 aţ 9:00 ráno tak jsem nejvíce
produktivní a můj mozek jede na 200% a dokáţu tvořit, učit se.

Jeden mýtus, který slýchávám stále.
Konečně bude víkend a dospím se? Řekla si to někdy?
Pokud ano, tak mám pro Tebe novinku.
Nikdy se nedospíš.
Můţeš dělat co chceš, ale nikdy se nedospíš z celého týdne.
Za těch pár dní budeš mít pořád spánkový deficit, který se bude táhnout s Tebou stále
dokud nepochopíš, ţe by si měla spát stále stejně i přes týden.

www.dragomir.cz

1.Pravidelný spánek
Choď spát vţdy ve stejný čas a probouzej se stejně. Nenastavuj si budík, ale usínák.
O víkendu nechoď spát pozdě a ráno nevstávej jinak neţ v týdnu.

2. Necvič déle jak 2-3 hodiny před spaním
Ano i to je smysluplné. Jelikoţ tělo bude stále rozjeté a tobě se nebude chtít spát.

3. Kofein a nikotin
Kafe, kola, čokoláda a určité druhy čajů obsahují stimulant kofein.
Víš, ţe kofein můţe vyprchat aţ za 8 hodin. A tudíţ usínání je velmi těţké.

4. Alkohol a spánek?
Určitě dokáţe uvolnit, ale nadměrné uţívání (u kaţdého jinak) Tě připraví o REM spánek.
Tudíţ máš takový lehký spánek.
Alkohol má za následek i buzení v noci a proto raději alkohol vynechej.

5. Těžké jídla a spánek?
Vydatné jídlo na noc není to pravé ořechové. Opravdu ne. Raději si dej lehčí svačinu.
A pít na noc taky není ta pravá volba, jelikoţ se budeš budit kvůli močení.

6. Léky a jejich užívání
Všechny léky, které mají vliv na nachlazení, kašel, rýmu by neměly patřit před spánkem.

7. Spát po třetí hodině odpoledne.
Šlofíky Vám pomůţou vykompenzovat ztracený spánek, ale nevyřeší ho…

8. Před spaním vypni hlavu
Jdeš spát s plnou hlavou starostí? Tak máš smůlu a věř, ţe neusneš.
Raději zvol kníţku nebo něco co Tě dokáţe uvolnit.

9. Horká koupel
Po horké koupeli je prokázáno, ţe se budeš cítit uvolněná a to je právě čas jít spát.

10. Místo kde spíte
Chladná loţnice, tmavá místnost, ideálně ţádná elektronika, nízká teplota.
Pohodlný spánek jen díky polštáři a matraci.
Věnuj tomu čas.

11. Denní světlo jako náboj
Vystavuj se dennímu světlu. Pokud špatně spíš, tak doporučení je takové, ţe se kaţdý den
vystavíš po ránu slunečnímu světlu.

12. Nelež bdělá v posteli
Pokud nedokáţete usnout po 20- ti minutách v posteli tak vstaňte a věnujte se uklidňující činnosti
dokud nezačnete být ospalí.
Raději něco dělej neţ být v depresi z neusínání.
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8. krok – Mýtus o účinnosti kardia
Kdyţ jsem se bavil s ţenami ohledně kardia, tak většina odpoví: chodím běhat na
pás, jezdím na kole ve fitku nebo jdu na orbitrek.
A já se ptám jak dlouho a odpověď byla pro mě alarmující.
Třeba hodinu a pak jdou cvičit na 15 minut břicho a já s pohledem nechápavým
říkám jako fakt?
No fakt odpoví jedna cvičenka. Říkám dobře a odpovídám ji zdvořile a myslíš, ţe je
dobré ztrácet čas hodinu na kardiu?
Trošku naštvaným pohledem odpoví a proč ne?
Řeknu Vám holky jak to vlastně je.
Většina ţen, kdyţ začínají cvičit, jdou do posilovny s kámoškou nebo samy a jdou
první do kardio zóny.
Coţ je v pořádku na rozehřátí. Proč ne. Ale teď nastává ten moment pravdy.
Aerobní aktivitou nespálíte nikdy tolik kalorií jak si myslíte.
Ráno si dáte kafe, trošku cukru a plnotučné mléko a bum, právě jste do sebe dostaly
více kalorií, neţ spálíte během průměrného kardio cvičení.
Kardio představuje mimořádně neefektivní vyuţití času. Cca 200 spálených kalorií za
45 minut cvičení.
S kardiem zůstaneš slabá a oplácaná, protoţe při něm nerostou svaly.
A ještě jako bonus navíc karido můţe způsobit ztrátu svalů, protoţe tělo se zbaví
toho co nevyuţívá.
Neměla by jsi se soustředit na těch pár kalorií, které spálíš během cvičení: místo
toho chci, aby jsi se soustředila na povzbuzení metabolismu a to Ti dokáţou
poskytnout svaly dokonce i během spánku.
Nabírání svalů je klíčem k úbytku váhy.
Podle studií kaţdý půl kilogram svalů spálí průměrně 10 kalorií denně v klidovém
stavu.
Ročně to je 3650 kalorií. Víc neţ půl kila tuku. A to se vyplatí.
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Aerobní aktivita je nejen neúčinná pro zlepšení stavby těla a není vůbec bezpečná
jak si ţeny myslí.
Tisíce či miliony stále stejných opakovaných pohybů můţe způsobit nepozorovaný
tlak na klouby a můţou se objevit chronická zranění.
Existuje spousty geneticky výjimečných ţen, ale to nejsi Ty, a pokud jsi, tak gratuluji.
Vţdy mě trošku mrzí, kdyţ vidím ţeny s nadváhou jak běţí, hopsají nahoru a dolů.
Došlapují na páse s botami jak lodičky houpající se v rozbouřeném oceánu a s
nestabilním chodidlem a kolena létají do všech směrů.
Bez základů stability, rovnováhy v podobě silného základu svalů je běhání a
skákání cestou do pekla.
A proto říkám. Kdyţ začínáte cvičit a jdete na pás, tak prosím jen chůze, ale jen 10
minut maximálně a pak jděte cvičit.

www.dragomir.cz

9. krok - 10 způsobů jak NE-zhubnout
Řekla sis někdy přesně toto: Je třeba se dostat do formy?
Já Ti ukáţu jak se do té formy nedostat.
A jdeme na to.
1. Nesnídej
Je prokázáno, ţe ţeny, které nesnídají mají větší nadváhu neţ ty, které snídají. Díky
tomu ztrácíš svaly a přibíráš tuk. Jez ovoce po ránu. Taky dobrá volba. Jen do toho.

2. Hladověj
Hlavně nejez pravidelně. To je základ. Raději velké porce kaţdé tři hodiny neţ
kvalitní malé porce. Prostě to tam pal naplno. A nebo nejez vůbec. Stačí jednou
denně.

3. Nepij vodu
Místo toho pij ovocné dţusy a limonádu ochucenou. Funguje to. A ještě dodám čím
méně vody tím lépe. Tělo to nějak dá pryč ty toxiny. To je v pohodě.

4. Jez sacharidy s vysokým glykemickým indexem.
Mňam, co bych si dal. Tyjo mám chuť na čokoládu. Tak jo. Ţádné bílkoviny. Jen
sacharidy a co nejvíc cukrů. To je ta správná cesta. Bílkoviny a tuky pomáhají
zpomalovat vstřebávání cukrů, ale to je jedno. Čokoláda je lepší…

5. Drž vysoký přísun kalorií
Jez co nejvíc smaţených jídel. Ideálně fast-foody 2 x denně. A drţ kalorie tak na
třech tisícovkách. Průměrná ţena by měla drţet na 1500-1700 kaloriích pokud chce
zhubnout. Ale to je jedno. Je třeba se najíst pořádně.

6. Nejezte zeleninu a ovoce
Znáš to ne. Musíš umýt, oloupat a tak. Moc času a práce navíc. To raději nebudu
jíst. Jen dodám, ţe obsahuje vitaminy, minerály, vlákninu a vodu a co postrádá jsou
kalorie.
Tak proč to jíst. Chceš se pořádně najíst, ne?
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7. Jez co nejrychleji
Kdyţ máš hlad a máš chuť na něco velmi nezdravého a prostě to musíš seţrat hned.
A je jedno jestli ta čokoláda má 50g nebo 300g. Prostě to hned zbagruj. Tělo si
řekne zhruba za 10-20 minut, ţe má dost. To je spousty času se pořádně nacpat. A
ještě dodám. Nekousat.

8. Polotovary
Musíš se vyhnout celistvým surovinám, jako je banán, rýţe, maso, houby atd. Nene
tohle ne. Raději nějakou konzervu, těstoviny, paštiku, rohlík a paříţák, tatranky a tak.
Proč míchat v kuchyni, kdyţ to můţeš koupit.

9. Žádné svaly
Velmi důleţitý bod. Musíš se co nejvíce vyhnout pohybu a jakékoli namáhavé práci.
A kdyţ uţ musíš něco dělat, tak se věnuj jen aerobní aktivitě s co nejmenší
intenzitou tak, aby jsi zabránila nějaké blbé tvorbě svalů.

10. Drž dietu dokud nepadneš
Pokud jsi se nechala zblbnout nějakou redukční dietou tak důrazně
doporučuji ,,nepřestávat,, Ne váţně, furt naplno to jet. Jde o to, ţe si zahráváš se
svým zdravím, psychikou, hormonální nerovnováhou, ale to je fuk. Dneska zobnete
nějaký prášek a je zas dobře. Takţe naplno.
Já si jdu dát čokoládu a kolu…

A pokud chceš začít na sobě makat a dát si opravdu skvělý trénink, začni
hubnout s tréninkem online.

Cvičíme online
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10. krok - Uţ ţádné výmluvy
Je čas se připravit na další část ve tvé nejlepší formě ţivota.
A proto uţ ţádné výmluvy a jdeme na to.

Říká jedna má klientka: Někdy se mi po dlouhém dnu zdá, ţe mám sílu sotva na to,
abych zapnula televizi. Je super jen tak leţet v posteli či gauči a pustit si televizi
nebo si vzít telefon a koukat na internet, facebook nebo na instagram.
Nebo kámošky jdou po práci na vínko a já musím jít cvičit.

Teď sis určitě vzpomněla na tuto situaci. A ptáš se, proč musím cvičit?
A tak si řekneš, ţe půjdeš cvičit ráno, ale jakmile začne zvonit budík zmáčkneš
odloţit a spíš dál.
Nikdy nezapomeň na to, ţe kdyţ je čas na cvičení, kaţdý den se začne
objevovat 99 + 3 výmluv proč nejít cvičit.

Později to nikdy nebude jednodušší neţ teď. Musíš se odpoutat od všeho ostatního.
Vypni si telefon, zapomeň na práci, rodinu, kamarády a všechno, co
Ti můţe stát v cestě při dosaţení lepšího a zdravějšího ţivota vţdy v den,
kdy chceš jít cvičit. Pokud se ti to stává,

nejsi sama!!! Má to spousta ţen.

Neboj se: aţ se dostaneš do lepší kondice, vrátíš se do ţivota s velkou energií,
silnější neţ kdykoli předtím a budeš připravena čelit všemu.

Uţ nikdy nespadneš do starého reţimu ţivota, protoţe uţ si v jiném světě.
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Musíš překonat své pohodlí a cvičit, protoţe jsi se rozhodla být lepší a cítit se dobře.
Cvičení jedno bude důleţitější neţ únava nebo stres.
Je to malá okamţitá oběť pro tvoje hezčí a zdravější já.

Uţ ţádné výmluvy! Choď cvičit, slib si, ţe budeš dodrţovat svůj plán.

Po jednom vynechaném cvičení může být hodně těžké vůbec znovu začít.
Vidím to mnohokrát na ţenách, kdyţ začínají cvičit.
Kdyţ jednou skončí je velmi pravděpodobné, ţe to udělají znovu.
Naopak pokaţdé, kdyţ přemůţeš své výmluvy, posílíš tím své odhodlání.

Poraţ svoje výmluvy a udělej si seznam výmluv.
A pak si vţdycky odškrtni své vítězství.

Jednoduše řečeno: Dneska nejdu na trénink. Jsem unavená. NE!
Jdu na trénink, i kdyţ jsem unavená. ANO to je vítězství.

Pamatuji si svoji klientku Marcelu.
Přišla na trénink a spala třeba 3 hodiny v noci a stejně přišla.
Psala mi uţ ráno, ţe je rozbitá a ţe prosí o lehčí trénink.
Já pro ni připravil právě ten lehčí trénink, ale i tak jsme cvičili.
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Nakonec tohoto desátého bodu, ač nerad píšu negativní informace, tak Ti musím o
nich napsat.
Co se stane, kdyţ Tě výmluvy pohltí a začneš je brát jako součást?
špatná nálada
úzkost
špatné myšlenky
nuda
deprese
nízká pohlavní touha
slabost
bolesti zad
obezita
cukrovka
kardiovaskulární onemocnění
hněv sama na sebe

Tvoje cíle budou
dosažitelné, teprve až
přemůžeš své
nejhloupější výmluvy
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BONUS
První týden z tréninkového plánu pro Tebe.
Měsíční plán vlastní váhy pro ženy

1. Týden - aktivace celého těla
1. Trénink
Záda – Přítahy o dveře 2 x 12 opakování
Nohy – Dřep 2 x 12 opakování
Prsa – Klik o linku či parapet 2 x 10 opakování
Břicho – Zkracovačka 2 x 20 opakování
2. Trénink
Záda – Přítahy o dveře 2 x 12 opakování
Nohy – Sumo dřep 2 x 12 opakování
Prsa – Tricepsový klik o linku či parapet 2 x 10 opakování
Břicho – Šikmá zkracovačka 2 x 15 opakování na každou stranu
3. Trénink
Záda - Přítahy o dveře 2 x 12 opakování
Nohy – Výpady vzad 2 x 10 opakování na každou nohu
Prsa – Klik široký o linku či parapet 2 x 10 opakování
Břicho – Zvedání nohou 2 x 20 opakování

Máš zájem o celý tréninkový plán a mnoho dalších bonusů s tím spojené?
Měření, motivace, vysvětlení cviků, fotky cviků, přesný návod jak začít cvičit.
48 stran obsahuje komplexní tréninkový plán pro ţeny.
Vše v jednom: Tréninkový plán pro ţeny.

Ale to není vše a koukni se dál.
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15% sleva na všechny bylinné směsi mojí značky

Určitě víš, ţe ke zdravému tělu a hubnutí patří také správné bylinky na čistění těla od
toxínů, podporu metabolismu či ke správné funkci orgánů, lepšímu spánku a jak
jinak neţ k hubnutí.
A tyto směsi jsem navrhnul s mojí dlouholetou praxí v oblasti čajů a bylin.
Jsou jedinečné a v ČR tyto kombinace nikde nenajdeš.
Proto Ti dávám jako bonus tento

slevový kupón: dra15

Stačí zadat v košíku a dostaneš slevu 15%

Bylinné směsi, které míchám, balím a posílám.
bylin.cz
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FACEBOOK
skupiny do kterých
se můţeš přidat

Začni hubnout a cítit se skvěle – Přidej se do skupiny

Tabata hardcore - Přidej se do skupiny

Mou hlavní facebook stránku uţ znáš a pokud ne, tak tady dej lajkSledovat stránku - Jan Dragomir lifestyle coach

Video návod jak
na bolest zad

Bolí tě záda a chceš tomu předcházet?
Ukáţu Ti pár mobilizačních cviků - Jak na bolest zad
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Poděkování

Chci Ti poděkovat za to, ţe jsi byla ochotná si přečíst tolik stran a věřím, ţe Ti
pomůţou k lepšímu tělu a ţivotu.

Chci Ti poděkovat za to, ţe mě budeš sledovat jak na mé stránce, tak i ve
skupinách.

Chci Ti poděkovat za to, ţe podpoříš svoje tělo k lepšímu zdraví a tím, ţe podpoříš
sebe, podpoříš i mě.

Chci Ti poděkovat za to, ţe pokud se Ti bude moje tvorba líbit, dáš tam lajk či
komentář.

A nakonec Ti chci poděkovat za to, ţe Ti pomůţu a to jakkoli online či osobně nebo
pokud Ti pomůţou jen mé produkty či sluţby. Budu rád za zpětnou vazbu.

Přeji Ti krásný den a ať uţ si začátečnice či pokročilá, tak věř, ţe udělat první krok
ve cvičení, ţivotě nebo v jakékoli změně je ta nejlepší volba.

Pamatuj na moje motto:

Nikdy uţ nebudeš mít
postavu jako kdysi, ale
můţeš mít postavu
jako ještě nikdy
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