Zmapujte své návyky,
které vám kazí hubnutí

4. Vytvořte si akční plán. Jak konkrétně budete návyky měnit? Jakým novým
chováním je nahradíte?
Příklad:
• Sladkouu limonádu nahradím vodou s citronem, nebo budu pít džus ředěný vodou...

• Každý týden navýším počet kroků o 500, až se dostanu na 8000 kroků, nebo denně

Na následujících stránkách najdete mapy sloužící k vytipování zlozvyků
v oblastech výživy, pohybu a psychiky, které vaše hubnutí kazí.

vystoupím o dvě zastávky dříve a dojdu domů pěšky apod.

Jak mapy používat?
1. Postupujte zleva doprava od hlavních, obecných větví směrem k menším,
konkrétnějším.
2. Narazíte-li na svůj konkrétní zlozvyk, zaškrtněte jej v příslušném čtverečku
(neexistuje správný ani špatný počet zlozvyků, mapa slouží k jejich komplexnímu zmapování).
3. Podívejte se na své záznamy a vyberte si maximálně tři zlozvyky, u kterých
si věříte, že jejich odstranění zvládnete, a zapište si je. Vybrat si snadnější
úkoly je zásadní! Když budete úspěšní v plnění prvních úkolů, roztočíte tím
spirálu úspěchů a posílíte své sebevědomí pro plnění úkolů náročnějších.
Zhodnocení náročnosti úkolu je individuální a neplatí zde žádná obecně
platná kritéria.

• Při únavě si pustím oblíbenou hudbu a budu chvíli odpočívat. Zamyslím se nad tím,
jak únavě příště zabránit.

A teď vy:

5. Za splnění cíle se odměňte. Posílíte tím zafixování nových, správných
návyků.
Moje odměna bude:

První 3 zlozvyky, které děláte a chcete je změnit:
6. Po zafixování nového chování si vyberte další zlozvyky a pokračujte v jejich
odstraňování. Postupujte pomalu, ale jistě k cíli.

Příklad:
• Piju sladké nápoje – vypiju denně 1 litr sladké limonády nebo džusu.
• Za den ujdu méně než 5000 kroků.

• Únavu řeším jídlem – když jsem unavený/á, dodávám si energii čokoládou.

Přejeme vám mnoho úspěchů.
Pokud budete potřebovat
na cestě za novými návyky
pomoc, obraťte se na vyškolené
odborníky společnosti
Stop Obezitě (STOB).

A teď vy:

Více kvalitních informací a materiálů o zdravém hubnutí najdete na:
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jím obecně velké porce

MNOŽSTVÍ

jím nadměrné množství jídla

přejídám se nárazově, jím hodně o víkendech

jím málo (pod 5 000 kj za den)

jím nadměrné množství jídla zejména při

jím hodně uzenin a tučného masa

snídani
obědě
večeři
svačinách
mezi jídly

jím hodně tučných sýrů
jím často smažená jídla

přijímám velké množství tuků

jím tučné sladkosti - sušenky, dorty, koláče, tyčinky
jím zdravé tuky, ale v nadměrném množství (ořechy, oleje)
jiné

přijímám velké množství sacharidů

jím hodně pečiva, příloh, cereálií
jím sladkosti, cukrovinky
piju sladké nápoje

VÝŽIVA

přijímám
velké množství cukrů

SKLADBA

jím slazené jogurty, kefíry a další mléčné výrobky
jím velké množství ovoce
jiné

přijímám málo bílkovin (jím málo masa, vajec, mléčných výrobků, luštěnin)
jím málo zeleniny (méně než 2 porce za den)
jím často ve fastfoodech, používám polotovary
piju alkoholické nápoje

piju nárazově velké množství alkoholu (několikrát měsíčně)
piju často alkoholické nápoje (několikrát týdně)

piju méně než 1 litr za den
jím málo (1 - 2 denně)

REŽIM

Kvalitní materiály a informace o zdravém hubnutí najdete na:

jím příliš často (6 x denně a více)
jím nevhodný počet jídel denně
jím zcela nepravidelně
vynechávám svačiny a jsem pak hladový/á
vynechávám snídani
vynechávám hlavní jídla
vynechávám oběd
přejídám se večer
vynechávám večeři
jím/mlsám mezi jídly
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za den ujdu méně než 5 000 kroků

MÁLO CHODÍM

kroky nepočítám, ale pěšky moc nechodím

hýbu se aktivně méně než 2 x týdně

NEHÝBU SE AKTIVNĚ

jdu na procházku méně než 3 x týdně

POHYB

celkově sedím více než 12 hodin za den
sedím u televize, počítače/jiné elektroniky,
knih kromě práce více než 4 hodiny za den

HODNĚ ČASU SEDÍM

sedím bez přerušení více než hodinu

mám zdravotní komplikace, omezení
vadí mi při pohybu kila navíc
nemám ráda pohyb

NEHÝBU SE

nechce se mi
nezbývá mi čas, energie
stydím se

Kvalitní materiály a informace o zdravém hubnutí najdete na:
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dostupnost určité potraviny
(mám ji doma, v práci, oslavy, návštěvy)

doma
práce
restaurace
míjení kritických míst (pekárna, cukrárna, stánek)
jiné

místo

VNĚJŠÍ PODNĚTY
K JÍDLU NAVÍC

situace

po příchodu z oběda
po příchodu domů z práce
večer
o víkendu
jiné

čas

PSYCHIKA

sledování televize, telefonu
práce/hra na počítači
čtení knihy
vaření
dojídání po dětech
nakupování potravin
vybalování nákupu
pití kávy
nabízení jídla druhými
jiné

VNITŘNÍ PODNĚTY
K JÍDLU NAVÍC

negativní - úzkost, strach, smutek, osamělost, únava,
vztek, nuda, frustrace, stres

emoce

pozitivní - pohoda, radost

myšlenky

než začnu hubnout, tak si ještě užiju
když jsem porušil/a režim, snědl/a něco
sladkého, tak se přestanu kontrolovat

jím nevědomě, automaticky, bezmyšlenkovitě
jím rychle, hltám
nevychutnám si jídlo
nerozlišuji hlad a chuť

NEVĚDOMÉ
AUTOMATICKÉ
JEDENÍ

NEDOSTATEK
PÉČE O SEBE

v průměru méně než 6 hodin

spím

nemohu usnout nebo se v noci často bojím

věnuji se sama sobě

méně než 15 minut denně
méně než 2 hodiny týdně v kuse
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