
7 zakázaných tajemství úspěchu
při hubnutí

Jsi připravena proměnit se v štíhlou, krásnou Bohyni,
kterou budou všichni muži obdivovat a zahrnovat

všemožnými komplimenty?

Pro tebe to ale těžké nebude! Pro mě to bylo těžší, protože jsem ještě
neměl STRATEGII EXTRÉMNÍHO SPALOVÁNÍ TUKŮ, kterou ti dnes
poodhalím. Představ si, jaké by to bylo rychle se proměnit v štíhlou

princeznu? (nebo Bohyní). Už to není jenom sen.



Čau krásko,

Tady je Marek Gerlich. Dovol mi, abych 
tě přivítal u tohoto eBooku. Vážím si 
toho, že jsi tady a máš chuť na sobě 
pracovat!

To mi, jako muži, imponuje. Je to sexy!

Ale k věci..

Po přečtení tohoto eBooku se 
pravděpodobně stane jedna věc:

Budeš si myslet, že jsem
blázen!

Nebudu si to brát osobně.

Vím, co tady pro tebe mám.

Vím, jak ti mohu pomoci!

Chceš zhubnout a získat sexy postavu, 
kterou ti budou ostatní baby tiše 
závidět?

Tak to jsi zde správně.

Uděláme z tebe Bohyni, kterou budou
chlapi milovat a zahrnovat
komplimenty.

Chci tě ale upozornit na jednu věc:

Tento eBook určitě není pro ženy,
které si nedokáží poradit se zvýšenou
mužskou pozorností.

Mohly by totiž zažít šok.

Myslíš, že přeháním? Tak čti dále,
aplikuj to, co se dozvíš a uvidíš sama..

Nicméně, teď je důležitá pouze jedna
věc:

Najdi si chvíli času na přečtení tohoto 
cenného materiálu. Prozradím ti určitá
tajemství úspěchu při hubnutí.

Lidé je neznají a právě proto jsou 
nešťastní a nemocní. A proto mají 
nadváhu.

(Kdyby je většina znala, nebyla
by půlka světa obézní, nešťastná a 
přesvědčená, že „asi nemají pevnou 
vůli“, jinak by určitě zhubli, protože se 
přece tolik snaží)

Už jsem řekl, že si budeš myslet,
že jsem totální blázen, ale víš,
co je ještě daleko lepší?

I o tobě začnou ostatní lidé
mluvit jako o cvokovi.

Ale moc se tím netrap.

Proč?

Budeš zdravá, krásná a sexy. A oni ne!

Budeš Bohyně, kterou všichni muži 
obdivují.

Chlapi tě úplně začnou jinak vnímat.

To by bylo pěkné, ale je to
vůbec možné?

Ano! Hned ti vysvětlím, jakým způsobem
toho můžeš dosáhnout.



To, co ti chci představit není žádná
nová zázračná dieta. Ani to tak 
nenazývej.

Je to strategie rychlého hubnutí tuku 
založená na biologii lidského těla.

Ano! Přesně tak.

Zmanipulujeme tvé tělo tak, aby začalo 
spalovat zásobní tuky extrémní rychlostí
a navíc:

✔ Nikdy nebudeš mít hlad
✔ Budeš mít po celý den velké 

množství energie
✔ Nebudeš věčně vystresovaná a 

hladová
✔ Staneš se Bohyní, kterou budou 

všichni muži uctívat!
✔ Nebudeš se na dlouhou dobu 

muset vzdávat svých oblíbených 
jídel (Můžu tě naučit, jak sníst
celou pizzu tak, aby ti její 
konzumace ve skutečnosti 
pomohla zhubnout!)

Podívej se, jak jsem vypadal v 16ti 
letech.

Není to moc hezký pohled, že?

A jak vypadám ve 21? To už je lepší, ne?

Pravda ale je, že jsem se hodně dobou s 
mou váhou trápil. Zkoušel jsem všelicos.
Nic nefungovalo.

Tvoje proměna může být daleko rychlejší
než, má.

Musíš se ale poučit z mých chyb! I proto 
píšu tento eBook.

...

A víš, co je na tom vůbec to nejlepší?

Nemusím projevovat zrovna velké úsilí, 
abych si takovou postavu udržel. A to je 
přesně mým cílem.

Chci tě naučit to samé!

Nechci, aby ses trápila nesmyslnými 
dietami.

Nechci, aby ses trápila nesmyslným a 
nefunkčním cvičením.

Chci, aby sis užívala života a dělala jen 



jednoduché nezbytné minimum, které je 
nutné:

➢ Pro pevné zdraví (Nechci, abys 
byla konstantě v zimě nemocná a
musela bez energie ležet v posteli)

➢ Pro sexy postavu (Chlapi po tobě
budou šílet!)

➢ Pro dostatek energie po celý den
(Místo výtahu půjdeš pěšky a
nezadýcháš se!)

➢ Pro vitalitu a dlouhý kvalitní život
(Každý chceme minimalizovat
riziko cukrovky, rakoviny a
dalších nemocí, které s obezitou
souvisí)

➢ Pro „bezbolestný menstruační
cyklus a zmírněný PMS“

➢ Pro kvalitní sexuální život

Dosáhnout výše uvedeného je prakticky 
nemožné, pokud se budeš i nadále řídit 
radami „expertů“..

To samé platilo i pro mě.

Celý život jsem měl nadváhu. Dlouhých 
17 roků!

Pokud bych se i nadále řídil radami 
„expertů“, nikdy bych nezhubl.

Naopak. Moje nadváha by se zvětšovala 
a nechci si představit, jak bych dopadl.

Teď ti řeknu jednu věc, která se moc 
dobře neposlouchá.

Ale říct ji musím, jinak bychom se dále 
neposunuli:

Způsob jakým se teď
stravuješ doslova vraždí tvé

šance na získání sexy
bříška!

Jednoduchá pravda zní:

Nikdy nedosáhneš výsledků po kterých 
toužíš, dokud si nebudeš ochotná 

přiznat, že převážná část informací, které
hlásá většina tzv. „expertů“ na výživu, 
jsou neskutečné žvásty.

Žvásty, díky kterým se ve skutečnosti 
vzdaluješ od své vysněné postavy.

Zažil jsem to já, zažila jsi to ty a zažije to
další spousta lidí na této planetě..

Zažila jsi něco podobného?

Dneska sice můžu sníst celou
pizzu (protože vím, jak to udělat,
aby to mé váze neublížilo), ale vždy to 
tak nebylo.

Pokud jsem si někdy dal pizzu, mé váze 
to určitě nijak neprospělo..

Vždy žertuju, že jsem měl nadváhu 
vlastně už od samého mého narození.

A je to pravda.

Ve škole jsem byl několikrát terčem 
posměchu, díky mé nadváze.

Vždy jsem se snažil zhubnout.

Celou základní školu jsem
hrál házenou. Sportu a pohybu
jsem měl habaděj…

..nepřejídal jsem se, naopak,
jedl jsem celkem málo.



Chtěl jsem zhubnout. Všichni říkali, že 
mám jíst méně a více cvičit.

Tak jsem to dělal.

Na rozdíl od mého bráchy..

Můj brácha byl úplně jiný.

Nikdy nesportoval a vždy si
mohl jíst, co chtěl a kolik
toho chtěl. Stejně nikdy

nepřibral!

Porovnej to se mnou.

Já jsem jedl málo, hodně sportoval
a neustále pomalu a polehoučku 
přibíral.

Nebylo to pěkné a nechápal
jsem to.

Trápilo mě to.

Několik dětí mě chtělo šikanovat. Nikdy 
jsem se nenechal. Byl jsem hodně 
agresivní.

Musel jsem se bránit, vždy to bylo v mé 
nátuře (a zůstalo mi to)..

Miluju lidi, pokud ale se mnou chce 
někdo válku, má jí mít!

Aspoň takhle jsem to ve škole bral..

Nicméně, to nejhorší mělo teprve přijít..

V 15ti letech se celá situace začala 
zhoršovat.

Navíc jsem přestal sportovat. Musel jsem
s házenou skončit.

Bylo mi prostě špatně.

Fyzicky, i psychicky.

Navíc jsem si nevěřil. Měl jsem strašně 
nízké sebevědomí.

Nezapadl jsem ani do kolektivu na 
střední škole.

Jeden učitel si na mě zasedl a měl 
neustále hloupé narážky na mé vlasy 
(Dnes je mám daleko delší!)

Jednou jsem se ve škole
rozbrečel a to mi bylo 16

let!

Nezůstalo totiž jenom u narážek na mé 
vlasy, ale rovněž jsem dostával vždy 
horší známky, než ostatní děti.

To, co jsme v hodině vyráběli jsme 
odevzdali na jednu hromádku a učitel 
výrobky oznámkoval.

Jakmile se dozvěděl, který výrobek je 
můj, našel spoustu dalších chyb a dal 
mi horší známku.

Nenáviděl jsem celý svět.

Nadváha nebyla jediný můj problém.

Měl jsem také těžké akné po celém těle. 
Na krku, ale hlavně na hrudi.

Jednou jsme ve škole měli povinné
plavání, styděl jsem sundat tričko
a být jen v plavkách.

Z celých 5ti týdnů jsem tam byl



jen jednou.

Vždy jsem se tomu snažil nějakým 
způsobem vyhnout.

Styděl jsem se.

Nebylo mi to příjemné.

V zimě jsem taky býval často nemocný.

Byl jsem zklamané dítě.

Byl jsem na dně. V 16ti letech!

Navíc se mi neuvěřitelným způsobem
mastila pokožka a vlasy.

Večer jsem si umyl hlavu a v
1 hodinu odpoledne jsem ji
měl zase mastnou!

Bylo to něco strašného a nepřál
bych to nikomu zažít.

Potil jsem se neuvěřitelně, byl jsem celý 
mastný.

A přitom jsem jen dělal to, co
mi řekli: Jez méně a více cvič, poté
zhubneš.

Nezhubl jsem.

Byl jsem konstantně unavený, také 
prakticky zmizela fyzická kondice, 
kterou jsem míval v dobách, kdy jsem 
hrál házenou. 

Přišel jsem ze školy a musel
jsem si lehnout.

Odpočítával jsem hodiny,
než budu muset zase na autobus
a jet do té ****né školy.

Jak jsem se z toho dostal?

To by bylo na dlouhé povídání. 
Zjednodušeně řečeno: Přestal jsem 
poslouchat „experty“.

Začal jsem „uctívat“
opravdové experty!

Nebudu tě zatěžovat celým vyprávěním.

Rozhodl jsem se svůj život změnit. Již 
jsem nemohl pokračovat dále stejným 
způsobem.

Jak bych vypadal teď? Nechci na to ani 
pomyslet…

Začal jsem studovat tématiku hubnutí a 
zdraví.

Jak jsem již řekl, celý život jsem 
sportoval. Teď se k tomu přidala vášeň 
pro „výživu a zdraví“

Začal jsem hltat opravdové experty.

Experty, kteří své názory podpořili 
vědeckými výzkumy.

Experty, kteří za sebou měli reálné 
výsledky.

Experty, kteří prezentovali fakta, ne jen 
své názory „jak by to asi mělo být“.

K těmto lidem s pokorou vzhlížím. Od 
nich se učím.

To, co ti zde budu prezentovat není 
nějaký výmysl, tak jako jsi na to zvyklá 
od tzv. „expertů“.

Reálné fakta a reálné výsledky! Žádné 
žvásty.

Jen tak můžeš uspět!

7 zakázaných tajemství
úspěchu při hubnutí

Jeden z opravdových expertů, bývalý 
kulturista Dr. DiPasquale už před 20ti 
lety učil přesný OPAK toho, co tvrdí tzv. 
„experti“.



Celých 50 let se lidem tvrdí, že tuk je 
úhlavní nepřítel číslo 1.

Pro tvou váhu.

Pro tvé zdraví.

A tak dále.

Pojďme na první zakázané tajemství 
úspěchu při hubnutí.

1. Nasycené tuky nejsou
tvým nepřítelem

Nasycené tuky zvyšují cholesterol.

Ucpávají cévy.

Jsou špatné pro srdce.

Navíc mají 9 kcal na 1 g, zatímco 
bílkoviny a sacharidy mají kalorie na 1g 
pouze 4!

Tuky jsou příčinou nadváhy!

Blablabla..

Nic z toho NEBYLO nikdy vědecky 
potvrzeno. Stále je to jen hypotéza!

Přesto je tato informace v západním 
světě uctívána jako svaté Písmo už přes 
60 let.

Tvrdí to všichni!

Všichni!

Tak například.

Od kolika lékařů, či „výživových expertů“
si za svůj život slyšela tvrzení, že nesmíš 
jíst žloutky, protože obsahují hodně 
cholesterolu?

Hádám, že jich bylo dost!

Nemají pravdu, moje milá!

Nikdy nebyla prokázána spojitost mezi 
konzumací cholesterolu ze stravy a 
zvýšeným cholesterolem v krvi!

Představ si, že tělo samo vyrobí denně 
více než 2 g cholesterolu! To je více než 
10 vajíček.

Ale abychom neodbíhali od hlavního 
tématu..

Tohle je naprostá pravda:

Čím více tuku na sobě nosíš, tím se 
zvyšuje riziko vážných nemocí.

Jenže nasycené tuky (máslo, tučné 
maso, sýry, smetana, kokosový olej) 
nejsou hlavní příčinou tukové 
„pneumatik“ světové populace.

Tuk ze stravy a tuk, který na sobě 
nosíme, to...

Jsou to dvě zcela odlišné věci!

Je to až směšné, když si představíš, jak 
se zde lidem lže.

Podívej. V másle, ani ve vejcích není 
příčina světové nadváhy a srdečně 
cévních onemocnění.

Ani tvé!

Když na hubnutí půjdeš správně, stane 
se jedna věc:



Tělo tuky, které zkonzumuješ neuloží do 
„pneumatiky“, právě naopak!

Konzumací kvalitních tuků podpoříš své 
hubnutí.

Pamatuj: Pokud nebudeš konzumovat 
tuky, nikdy nemůžeš dosáhnout své 
vysněné postavy a pevného zdraví!

...

Kdy nejsou tuky vhodné?

Tuky jsou vhodné pořád. Ale pozor..

Pokud se budeš nadále řídit radami 
„expertů“ a jenom navíc začneš jíst 
nasycené tuky, nestane se vůbec nic.

Maximálně přibereš.

Pokud je tvá strava složena především ze
sacharidů (cukr, ovoce, celozrnné 
potraviny, brambory, hranolky..), tělo 
neumí s tuky, které konzumuješ 
efektivně nakládat!

Proč?

Pokud jíš převážně sacharidy, tělo má 
dostatek energie právě ze sacharidů a 
tvůj metabolismus spaluje pouze 
sacharidy, kterých má dostatek!

(Sacharidy jsou pro tělo primární 
zdrojem energie. Tuky jsou naopak 

zdrojem alternativním. Tělo je využívá 
jen v případě, že nemá k dispozici 
primární energii – tedy sacharidy)

Tělo tuky uloží pouze v tom případě, že 
je tvůj metabolismus nedokáže efektivně
přeměnit na energii!

Kdy tedy tvůj metabolismus nejraději 
ukládá tuky?

Tvůj metabolismus nejraději ukládá 
tuky, když jíš stravu založenou převážně
na sacharidech!

Ale to už tak docela není vina tuků 
samotných, že?

2. Ve skutečnosti můžou za
tvou pneumatiku sacharidy

Jednou jsem dostal otázku: Marku, je 
popcorn tučný?

Není a vůbec na tom nezáleží! Vysvětlím 
proč.

Nejdříve se ale zeptám na něco já tebe: 
Co je pro hubnutí vhodnější?

Popcorn nebo kvalitní máslo?

Abychom na obě otázky získali odpovědi,
musíme zabrouzdat na talíře lidí.

Co většina lidí jí?

Jídelníček většiny populace je
tvořen především sacharidy, doplněno 
masem, tedy bílkovinami. (rohlíky, 
pečivo, sladkosti, rýže, těstoviny, ovoce, 
zmrzlina, cukr, celozrnné výrobky, 
kuřecí maso..)

Pokud někdo konzumuje tuky ve větší 
míře, vždy je tuk v té dané potravině 
vázaný na sacharidy! (čokolády, 
sladkosti, hranolky z fritézy, 
hamburgery, pizza..)



Pokud tedy lidé konzumují více tuků, 
vždy je konzumují společně se 
sacharidy!

Tuků samotných je v naší stravě 
pomálu. Sem, tam trošku másla, nějaké 
vajíčka, trošku tučného sýru, či 
rostlinných olejů.

Ale většinou tyto potraviny 
konzumujeme právě se sacharidy. 
(chleba se sádlem, s tučnými sýry, s 
vajíčky; smetanové omáčky s knedlíky..)

A tady začínají všechny problémy..

Opravdu tedy samotné nasycené tuky 
mohou za světovou obezitu a světovou 
epidemii nemocí, jakou lidstvo nikdy v 
historii nezažilo?

Selský rozum říká, že někde něco není v 
pořádku.

A my již naštěstí víme kde. Díky tomu, 
že to víme, se z tebe stane Bohyně!

Veškeré problémy začínají u
sacharidů, nikoli u tuků!

Zkoušela jsi někdy ze stravy vynechat 
tuk, protože jsi věřila typické logice 
„expertů“?

Chceš zhubnout tuk? Tak žádný nejez.

Zkoušela? A s jakými výsledky? Tak 
vidíš!

Většina lidí nefunkčnost tohoto postupu 
ověřila dokonce sama na sobě! (včetně 
mě)

Nemůžeš za svou nadváhu! Mohou za ní 
„experti“, kteří nám již roky vymývají 
hlavu propagandou!

Pokud přestaneš konzumovat tuky, 
logicky se stane jedna věc.

Budeš konzumovat jen málo energie.

Začneš mít hlad a chybějící energii 
budeš muset něčím nahradit, jinak 
budeš trpět hlady. (Tuky totiž dokáží 
skvěle zasytit)

Mám hlad proč tedy nesáhnout po 
„zdravých“ celozrnných potravinách?

Jsou přece tak zdravé!

(Mimochodem, už víš co si vybrat? Máslo
nebo popcorn? Pokud ti to stále není 
úplně jasné, čti dále!)

3. Celozrnné potraviny ničí
schopnost těla spalovat tuk

Celozrnné potraviny jsou rovněž 
sacharidy. (Primární zdroj energie pro 
tělo)

Celozrnné pečivo, celozrnná rýže nebo 
celozrnné těstoviny.

To vše jsou sacharidové potraviny! 
(Stejně jako hranolky, bílé pečivo, ovoce)

Víš, co se stane, pokud sníš např. porci 
hnědé rýže? (nebo kterékoliv jiné 
sacharidové potraviny)

Tvé tělo nemůže spalovat
zásobní tuky!



Není to pro něj možné! Pokud jíš 
sacharidy tvé tělo bude spalovat 
sacharidy.

Nikoliv tuky!

Pokud jíš konstantně sacharidy po celý 
den (třeba i v malých množstvích), pro 
tělo je prakticky nemožné spalovat 
zásobní tuky!

A proč by mělo? Primární energie ze 
sacharidů má dostatek!

Ba co víc, pokud tělo usoudí, že má 
energie nadbytek, stane se jedna věc.

Přebytečnou energii ze sacharidů tělo 
přemění na zásobní tuk!

Představ si teď jednu věc.

Zítra hezky vstaneš a na snídani si zase 
nachystáš ty „zdravé“ ovesné vločky s 
ovocem.

Stane se ale jedna věc.

Schopnost těla spalovat zásobní tuky je 
prakticky znemožněna! A to po celý den!

Proč konzumace sacharidů
znemožňuje spalování

zásobního tuku?

Je to zcela jednoduchý princip:

Pokud při čtení tohoto eBooku začneš 
jíst banán, v tvém těle se zvýší hladina 
krevního cukru.

V návaznosti na to začne tělo 
produkovat inzulín, který má za úkol 
hladinu krevního cukru srovnat.

Abychom to zkrátili: V přítomnosti 
inzulínu je pro tělo nemožné spalovat 
zásobní tuky!

Nezáleží na tom, zda má potravina nízký 

nebo vysoký glykemický index.

Nezáleží na tom, zda je klasifikovaná 
jako zdravá (ovoce, celozrnné potraviny) 
nebo nezdravá (pizza, hranolky..)

Jakmile se začne produkovat inzulín, 
tělo nemá možnost spalovat zásobní 
tuky.

To je jednoduchý fakt.

4. Přejíst se tukem je skoro
nemožné

Pneumatika, kterou nosíš na břiše je 
tuk, který tělo vytvořilo z nadbytku 
energie ze sacharidů.

(Pokud jíš sacharidy + tuky v jednom 
jídle a tělo usoudí, že má nadbytek 
energie, na zásobní tuky uloží nejen 
sacharidy, ale samozřejmě i tuky.

Ale mohou za to právě ty sacharidy!)

Pokud jíš sacharidy, tělo spaluje 
výhradně sacharidy. Nikoliv tuky.

Celozrnné potraviny ničí schopnost těla 
spalovat tuk úplně stejným způsobem, 
jako např. Bílý cukr.

To jsou jedny z nejdůležitějších věcí, 
které zazněly.

Ještě ale nekončíme.

Někdo totiž může namítnou, že přemíra
tuků bude taky znamenat uložení 
přebytečné energie do „pneumatiky“.

A víš co?

Mají pravdu. Jenže..

Další důležitá zpráva zní:

Tukem se nedá přejíst.



Tak schválně, zkus to. Kup si tučnou 
smetanu, zakysanou smetanu, hořkou 
čokoládu.

Vše dej v normálním množství do misky 
a celé to sněz.

Pozoruj, jak už při poslední soustech 
nemůžeš.

Poté pozoruj, jak dlouho jsi nasycená.

Celý experiment zopakuj s nízko-tučným
bílým jogurtem, ten smíchej s čerstvým 
ovocem.

Jez tak dlouho, dokud se nebudeš cítit 
nasycená stejně, jako v předchozím 
případě.

Poté znovu pozoruj, jak dlouho ti 
nasycenost vydrží.

Možná tě to překvapí…

5. Sacharidy nejsou nutné k 
přežití, na rozdíl od tuků!

Hádej, kterou živinu je nutné denně 
konzumovat ve tvé stravě pro 
harmonický a zdravý život?

Ty „zlé“ tuky jsou výhradně nutné
pro tvé přežití! Určitě se chceš dožít 
vysokého věku, že?

V tom případě musíš konzumovat tuky, 
které jsou pro tělo z mnoha důvodů 
naprosto klíčové.

Na rozdíl od sacharidů…

Existují pouze esenciální bílkoviny a 
esenciální tuky.

Esenciální znamená, že je musíme 
přijímat ze stravy, protože si je tělo 
neumí samo vytvořit.

Nic takového, jako esenciální sacharid 
ale neexistuje!

Uvedu ti příklad.

Představ si, že by tvůj jídelníček
obsahoval pouze vaječné bílky,
kuřecí prsa připravované bez oleje,
ovoce, zeleninu, pšenici, rýži, lušteniny.

Většina lidí si myslí, že takový
jídelníček můžeme považovat za zdravý.

Nicméně, takový jídelníček neobsahuje
tuky a jak jsme si již řekli, tuky
jsou pro tvé přežití nutné!

Nekonzumovat tuky = pomalá 
sebevražda.

Pokud se tukům vyhýbáš a jsi neustále
nemocná a máš zdravotní potíže,
už víš, kde může být jedna z příčin.

6. BMI index nehraje
důležitou roli při určování

obezity

Jednoduchý fakt zní: Většina lidí se 
snaží zhubnout, tuky nemizí. To spíše 
naopak.

Jejich snaha bohužel nikam nevede.

Jejich tělo využívá na energii pouze 
glukózu, k tukům se nedostane.

Je to paradox. Rady „expertů“ nikam 
nevedou, což si většina lidí ochutnala na
vlastní kůži.

Co udělají potom?

Uvěří, že chyba je v nich samotných a 
buď úplně rezignují nebo...

Nebo začnou zkoušet extrémní diety!

Začnou hodně cvičit a přestanou jíst.

Jsou v neustálém napětí a vystavují tělo 
chronickému stresu. Fyzickému i 



psychickému.

Jejich tělo začne produkovat mnoho 
stresových hormonů.

To je ale pro hubnutí naprostá 
katastrofa.

Pokud na to jdou zvlášť neopatrně,
můžou dokonce přijít o to nejcennější,
co „nosí na těle“.

O svaly.

Hodně lidí se raduje z menšího čísla
na váze a neuvědomují si zásadní fakt:

Pokud jejich váhový úbytek pochází ze 
svalů, je to naprostá katastrofa pro 
jejich hubnutí a zdraví!

Hlavně, že jsem zhubla! Je
mi jedno z čeho!

Svaly jsou metabolicky aktivní
hmota. Svaly tvoří tvůj metabolismus.

Čím více svalů máš, tím lépe
hubneš!

Extrémní diety a cvičení, to vše je ale pro
tělo stres navíc.

Pokud navíc zažíváš stres i v denním 
životě, nebudeš hubnout pouze tuky.

Budeš hubnout svaly a tuky.

Tím si ale ve skutečnosti ublížíš.

Představ si starého člověka, který nemá 
žádné svaly. Je shrbený a nemocný.

Může mít BMI v pořádku, ale je vlastně 
jednou nohou v hrobě.

Tvá váha se skládá z tuků, vody, svalů a
kostí.

To ale BMI nerozlišuje, proto nehraje 
vůbec žádnou roli při určování obezity.

Pamatuj: Čím více svalů máš, tím jsi 
zdravější a rychleji hubneš.

Hlavní cíl při hubnutí je: Spalovat pouze 
tuky a zachovat svalovou hmotu. 

(Nízko tučné diety jsou naprosto 
likvidační pro svalovou hmotu)

Jak toho dosáhnout?

První pravidlo zní: Nevytvářet na tělo 
další zbytečný stres hladověním, 
extrémním cvičením a nedostatkem 
odpočinku.

7. Běháním nezhubneš



Musíš běhat alespoň 45 minut při 
správné tepové frekvenci, aby tvé tělo 
spalovalo tuky.

Určitě jsi někdy slyšela tuhle radu 
„expertů“.

Zkoušela jsi to? Ano? A s jakými 
výsledky?

Nefunguje to! Je to naprostá hloupost. 
Dlouhé aerobní aktivity ve skutečnosti 
ničí ženský metabolismus!

Nebudu zde zabíhat do vědy.

Místo toho ti řeknu, jak to vypadá v 
praxi.

Představ si Karolínu.

Ta si jde zaběhat s přesvědčením, že jí to
přiblíží k její vysněné postavě.

Má nastavenou aplikaci, která ji ukazuje
jaké množství kalorií spálila.

Motivuje jí to.

Karolína navíc slyšela, že před a po 
cvičením by měla něco sníst a že by 
neměla cvičit na lačno.

Je to prý nezdravé!

Vezme si banán a jde běhat.

Co se stane?

Její tělo bude spalovat sacharidy. 
Nejdříve přijdou na řadu cukry z 
banánu.

To je jedna věc.

Poté tělo začne spalovat zásobní cukr, 
který je ve svalech a v játrech..

Na tuky se jaksi pořád nedostalo.

A ani nedostane.

Navíc je tu další problém.

Kardio cvičení potlačuje produkci 
hormonu štítné žlázy – T3, který 
reguluje činnost metabolismu.

Pokud běháš často, má to za
následek jediné: Nebudeš

hubnout. 

Naopak. Tvé tělo raději bude tuky 
ukládat.

To vše díky častému kardio cvičení, 
které potlačuje hormony štítné žlázy.

Tělo je chytré. Pokud dnes začneš běhat 
určitou trasu, spálíš XXX kalorií.

Pokud si stejnou trasu půjdeš 
zaběhnout měsíc po pravidelném 
běhání, uvidíš znatelný rozdíl.

Tvé tělo bude spalovat méně kalorií, než 



na začátku.

Tvé tělo tedy ve skutečnosti zpomalí tvůj
metabolismus. Pamatuj na hormon T3.

Nejen, že nebudeš spalovat tuky (což je 
umocněno tím, že konzumuješ sacharidy
před a po cvičení), ve skutečnosti budeš 
přibírat!

Doufám, že už chápeš, proč tvá snaha 
nikdy nikam nevedla, i když ses tolik 
snažila.

Bejby, není to tvoje chyba!

Není a nikdy
nebyla!

Všichni, kdo
jsme se
neúspěšně
pokoušeli
zhubnout..

Všichni jsme to
zažili!

Řídili jsme se
radami
„expertů“ a nikam to nevedlo.

A my to dávali za vinu sobě!

Neskutečné..

To by tedy bylo.

Odhalil jsem ti jedny z největších 
zakázaných tajemství.

Teď ti chci představit onu strategii 
úspěšného hubnutí.

Co ty na to?

Strategie úspěšného hubnutí

Pokud konzumuješ sacharidy, tvé tělo 
bude výhradně spalovat sacharidy.

To už zaznělo.

Podívej se na příklad Ivany.

Ivana dlouhou dobu jedla nezdravě.  
Byla už hodně obézní a nebyla s tím 
spokojená.

Chtěla ale změnu a opravdu se do toho 
vrhla naplno!

Začala se řídit radami „expertů.“

Bílé pečivo vyměnila za celozrnné.

Radikálně omezila sladké a celkově bílý 
cukr.

Místo sladkostí začala jíst ovoce. Rovněž 
do své stravy zařadila daleko více 
zeleniny.

Začala jíst více vlákniny.

Co si myslíš, že se stalo?

Ano! Začala opravdu hubnout!

Vždy jedla hodně nezdravě a teď 
opravdu začala jíst zdravěji.

Její tělo se jí za to odvděčilo a její váha 
se upravila.

Pamatuj, pro tělo není přirozené mít 
velkou váhu navíc. Chce se jí zbavit. (do 
určité míry)

Udělá to, pokud mu dáme šanci. Iveta 
mu šanci dala.

Začala jíst kvalitněji. (Kdyby držela 
hladovku, nebo jen jedla méně stejně 
nekvalitní věci, které je k obezitě 
dohnaly, nikdy by toho nedosáhla.)

To ve skutečnosti popírá další mýtus o 
tom, že jediné na čem při hubnutí záleží 
je příjem kalorií.

Logicky je to lež. Více se o tom bavím v 



Sexy Bohyni nebo na mém blogu)

Její tělo se začalo „čistit“ a zbavilo se 
přebytečného tuku.

Jenže.

Po čase se její hubnutí
zastavilo.

A váha dolů už dále nešla.

Iveta ale chtěla dále hubnout. Stále se 
svou postavou nebyla spokojená.

Ale nic ji nefungovalo. Narazila „do zdi“.

Tohle zažívá hodně lidí. Těch posledních 
10 kg prostě nemohou dát dolů.

Proč? To už jí „experti“ neřeknou.

Problém je v tom, že její tělo nikdy trvale
nepřešlo na alternativní zdroj energie – 
na tuky.

Její tělo stále spalovalo primárně cukry.

A to je ten problém, proč již další kila 
dolů nejdou!

Ráno si dá ovesné vločky s jogurtem. Na 
svačinu si dá jablko. Na oběd má 
pohanku. Odpoledne má pomeranč a 
večer sní celozrnný chleba.

Jak jistě chápeš, je to opravdu zdravější,
než konzumovat koblihy, kofily, kokina, 
bílé pečivo, hranolky atd.

To ještě neznamená, že jí to
pomůže zhubnout!

Tělo má dostatek energie ze sacharidů, 
produkuje inzulín a hubnutí tuku je 
nemožné.

To jsou fakta.

Tady přichází na řadu naše strategie!

Zmanipulujeme tvůj
metabolismus, aby místo
cukrů začal využívat na

energii tuk!

(Možná nejlepší na tom je, že nikdy 
nebudeš mít hlad. Navíc budeš mít 
dostatek energie přes celý den!)

Tato strategie se zaměřuje na to hlavní, 
na čem záleží:

Zachování tvé cenné svalové hmoty (Jojo
efekt bude nemožný.) a na spalování 
tuků z pneumatiky! (Budeš sexy 
princezna!)

Tuk bude mizet nejen z pneumatiky, ale 
i ze zadečku, boků a z dalších partií.

Jako když rozpouštíš máslo!

Pro mě je důležitá ještě jedna věc.

Celá strategie je vědecky zmapována. Je 
ověřena podpořená reálnými studiemi.

Je naprosto bezpečná. Na naše straně 
jsou fakta a biologie lidského těla.

Nezáleží na mých názorech, záleží na 
vědecky podložených faktech!

Většina „expertů“ ale prezentuje pouze 
své názory.

Neskutečné!

V čem strategie spočívá?

Řeknu ti nejdůležitějších 7 bodů:

1. Začni konzumovat výhradně tuky 
(máslo, olivy, kokosový olej, tučné maso,
sýry, vlašské ořechy)

2. Konzumuj dostatek vlákniny. Vždy se 
sklenicí vody. (Jeden z mála doplňků 
stravy, které vřele doporučuji)



3. Po většinu času ze své stravy vynech 
absolutně všechny sacharidy. Cukr, 
ovoce, rýže, pečivo, těstoviny, sladké 
limonády.

4. Jez dostatek zelené zeleniny (Špenát, 
ledové saláty, fazolové lusky..)

5. Denně jez kysané zelí!

6. Vynechej snídani! Ráno sněz pouze 
lžičku kokosového oleje. První jídlo 
konzumuj min. 2-3 hodiny po 
probuzení.

7. Jednou za týden jez své oblíbená jídla!
(Pozor: Není to tzv. cheat day. Má to své 
opodstatnění. Když  umíš pracovat se 
sacharidy, mohou ti pomoci zhubnout – 
pizza, bílá rýže, bílé pečivo, kynuté 
knedlíky, hroznový cukr..)

Dej mi více!

Mně trvalo celých 17 roků zbavit se své 
nadváhy.

Další 4 roky mi trvalo, než jsem objevil, 

jak se jednoduše a s lehkostí zbavit 
svých posledních kil a vyrýsovat postavu
do této podoby.

Hodiny a hodiny strávené studiem 
opravdových expertů.

Mnoho zdraví-poškozujících nesmyslů, 
které jsem vyzkoušel.

Množství zklamání.

Ale mám to!

Konečně se nemusím snažit
a svou postavu si lehce

udržím!

Chci tě to naučit.

Chci, aby ses rovněž nemusela snažit.

Opravdu se můžeš stát štíhlou Bohyní.

Bohyni, kterou budou muži obdivovat a 
milovat.

Bohyni, které si budou muži vážit.

Bohyni, kterou si troufnou oslovit jen ti 
„nejkvalitnější“ muži.

Když si vzpomenu..
Když si vzpomenu na dobu, kdy jsem byl
plný pochyb o sobě...

Na dobu, kdy jsem se bál oslovit ženy..

Na dobu, kdy jsem byl nešťastný a 
nemocný..

Na dobu, kdy jsem neviděl východisko..

Chci tím říct jedno.



Hodně žen zažívá podobné
situace

A já znám jejich pocity a taky vím, že jim
mohu pomoci. (stejně jako mnoha mým 
klientkám)

No, ale jak tedy začít?

Je to jednoduché.

Klikni na tento odkaz: http://blog-o-
hubnuti.cz

A nech se vést.

Marek Gerlich

Odkazy na studie

Pamatuj, pokud ti „experti“ něco tvrdí, 
neznamená to, že mají pravdu.

Když je souzen člověk, je brán jako 
nevinný do té doby, než se prokáže jeho 
vina.

Ve vědě je to naopak.

Hypotéza, tedy názor a domněnka, je 
brána jako nepravdivá do té doby, než je
100% prokázána.

Ale i potom musí ustát tlak nových 
studií a nových metod.

9 kroková mapa k získání štíhlého 
bříška je vědou doložena. Zde jsou 

některé ze studií. (jsou anglicky, a je to 
nuda – nech mě raději, abych tě vedl)
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