3 KLJUČNE OVIRE NA
POTI DO

Trajnega hujšanja
IN KAKO JIH USPEŠNO
PREMAGATI

Kdo je Lea Klep?
Žalosti me, da sem tako kot mnogo žensk, nasedala obljubam fitnes & dietne
industrije.
V želji po manj kilogramih sem nekoč dietirala, kupovala e-knjige, tabletke za
zaviranje apetita, detox napitke, in visokointenzivne vadbene programe.
Verjela sem, da bom bolj zdrava in da se bom počutila bolje, KER bo moje telo
drugačno in KER bom izgubila kilograme, ZARADI omenjenih produktov ...
Ki pa niso bili vredni svoje cene.
Verjela sem, da bom šele TAKRAT postala samozavestna in srečna.
Nenehno me je spremljal občutek, da se mi po neznosnem trudu vedno vse izmakne,
po dietah sem vedno doživljala jo-jo efekt in zato nikoli nisem “prispela” na
cilj.
To je malo poznana resnica, ki mi je takrat nihče ni povedal:
Nisem vedela, da lahko vadim ljubezen do sebe, čeprav ŠE nisem tam, da lahko
začnem razumeti potrebe svojega telesa že DANES in da se MORAM začeti
spoštovati ZDAJ - v vseh oblikah!
Šele ko sem začela vaditi samozavest in srečo tudi v “slabem obdobju” in šele ko
sem se začela spoštovati - kljub temu da še nisem bila na cilju - sem doživela
trajno preobrazbo.
Po več kot 10 letih boja z nezdravim odnosom do hrane in svojim telesom, danes
končno živim svobodno in odvečni kilogrami se nikoli niso vrnili.
Svoje znanje in izkušnje pri delu s strankami sem združila v program, ki sem ga
poimenovala Alpha.

Moja misija je ženskam pomagati
pri odkrivanju Alphe v sebi:
Alpha ženska živi v skladu s svojimi
najvišjimi vrednotami, da lahko
trajno opusti diete, vzpostavi
sproščen odnos s hrano in polno
uživa življenje v zdravem in močnem
telesu.
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Ovira št. 1:
Vsak trdi, da je
"njihova" metoda
najboljša

LCHF, Ketonska dieta, izločevanje ogljikovih hidratov, brez maščob, z več maščobami, vegansko, vegetarijansko, plantbased prehranjevanje, ...
Kaj je najboljše za hujšanje in zdravje?
Resnica je - da za hujšanje deluje VSE. Boljše vprašanje je - kaj imajo vsi ti načini prehranjevanja skupnega in ZAKAJ
sploh delujejo?

Vsi jedilniki in "metode" bodo delovale na začetku, saj drastično znižajo vnos kalorij - ker ti nekaj prepovejo in izločijo. Zatakne se pri
izvedbi in vztrajanju pri “dieti” in rutini gibanja, ker že kmalu dobiš občutek odrekanja.
Ko ti spet prekipi, začneš znova iskati nove metode in nove informacije o treningu in prehrani.
Mogoče pa bo TO končno delovalo zate?
Če sva iskreni - teh informacij ne primanjkuje, a ne?
Prenasičenost z informacijami te drži nazaj in nič nenavadnega ni, da si zmedena in ne znaš izbrati med različnimi pristopi in metodami.
Pravzaprav ne potrebuješ ŠE več informacij, ne potrebuješ nove METODE - nauči se moraš le osnov in obvladati PRINCIPE hujšanja.
Sliši se sicer enostavno:
1. pojej manj kot porabiš (manj jej
2. porabi več energije kot je zaužiješ (več se gibaj)
3. ali kombinacija obojega
Izbrana metoda treninga in način prehrane predstavljata le 20% tvojega uspeha pri trajnem hujšanju.
Kaj pa, ko se hujšanje ustavi? Kaj pa, ko greš na dopust, ješ zunaj, si pod stresom, ne spiš, zmanjka časa?
Čas je, da prenehaš izbirati rešitve, ki delujejo za kratek časin le takrat ko se jih lahko držiš "popolno" …
Življenje ni popolno in če vedno iščeš idealen čas, rezultati nikoli ne bodo prišli ...
Verjetno si ne želiš, da se še enkrat podaš v začaran krog inponovno jo-jo dieto, kajne?
Si predstavljaš, da bi tvoji rezultati lahko trajali naslednje desetletje in še več?
Seveda je možno, TUDI zate!
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Ovira št. 2:
Izgubiš motivacijo,
ker ti lažejo o tem
da je doseganje
ciljev enostavno

20 minut na teden, 5 minut na dan, 3 magična živila ki kar stopijo maščobo, ...
Hitre rešitve in diete, ki skoraj prepolovijo kalorični vnos delujejo na začetku, saj hitro izgubiš težo - a predvsem na račun vode in zalog
energije v mišicah.
Tvoj cilj pa je izguba maščobe, kajne?
Ne nasedaj kratkoročnim rešitvam, temveč se osredotoči na učenje OSNOV - ki bodo omogočile, da lahko izgubljaš maščobo dolgoročno
- in novo telo obdržiš za življenje.
Verjetno si navajena obljub o tem - kako je hujšanje enostavno, v nekaj preprostih korakih, ki ne zahtevajo nobenega truda in dela …
Resnica je, da je sicer res preprosto - a nikakor enostavno.
Potrebuješ vztrajnost in konkretne rešitve v situacijah kjer si sicer vedno obupala - predvsem takrat, ko stvari ne
gredo popolno.
Ko se zgodi življenje, družinski vikendi, dopusti, roki za oddajo, službene obveznosti ... Večina žensk odneha s “popolno dieto”, planom
prehranjevanja in načrtom treninga.
Ali tudi ti narediš katerno izmed teh 3 stvari?
1. Potisneš glavo v pesek: tako ali tako imam preveč stresa in obremenitev, ne potrebujem še spremembe življenjskega stila, ker me
to spravlja še v večji stres. Spet bom poskušala ko bo boljši čas.
2. Prepričaš se, da je to normalno: Da se počutiš slabo iz dneva v dan, da zavlačuješ, in da upaš na "jutri” in na "boljši" čas, ko bo
življenje lažje in boš lahko skrbela zase.
3.Sprijazniš se: Kriviš svoj stres in pomanjkanje časa za odvečno težo. Ker ga ne znaš / ne moreš odpraviti, se raje sprijazniš s
situacijo.
Ko prenehaš z gibanjem in znova začneš jesti najljubšo hrano, teža začne naraščati in izgubiš motivacijo.
Prepričaš se - da si poskusila že vse in da zate nič več ne deluje!
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Ovira št. 3:
Ponavljaš metode,
ki so zate delovale ...
V preteklosti

Morda je prišel čas, ko si spet rečeš - tokrat pa bom RES! In začneš v ponedeljek ...
Prvi dan treniraš, drug dan treniraš, tretji dan treniraš in ješ solatke, prepoveš si sladkarije in si obljubiš da ne boš grešila
...
Dokler na nek četrtek znova ne popustiš, saj te vse preveč boli in se spet predaš predalu s sladkarijami. Zakaj si tako
šibka?!
Enostavno se je "držati" plana le na začetku, ko je zanimivo in zabavno, in običajno le takrat ko je praktično Kaj pa takrat, ko postane dolgočasno? Kaj pa takrat ko se upočasni napredek?
Kaj pa takrat, ko postane rutinsko, ko ti res ne “gre” v urnik?
Od takšnih trenutkov je odvisen tvoj napredek!
Ali te morda ovira katera izmed teh stvari?
Greš na vse ali nič: v trenutku, ko svojemu popolnemu načrtu ne moreš slediti natančno, odnehaš - dokler ne bo boljši
čas.
Preveč si obremenjena s stresom doma in v službi. Čakaš na boljši čas in “ravno zdaj” imaš preveč vsega, da bi začela
skrbeti zase. Kolikokrat si že uporabila ta izgovor?
Tvoji cilji te ne motivirajo. “Malo več energije bi rada imela” in “samo malo bi rada shujšala” - ne deluje. Vedeti moraš
TOČNO kaj hočeš in zakaj to hočeš. Kaj bo ta cilj doprinesel tvojemu življenju? Kako bi rada živela?
Ne moreš “odložiti” zadovoljstva, in hočeš vse ZDAJ. Ko vztrajaš z “rutino”, treningom, zdravo prehrano - imaš občutek
da se siliš in komaj čakaš, da bo spet vse “normalno”. Šele, ko boš začela uživati v procesu, bo uspeh zagotovljen.
Sprijazniš se, ne verjameš vase. Izgubiš motivacijo in začneš “padati” v stare navade, ker nimaš večjega razloga, da bi
vsak dan izbirala in vadila “nove” navade.
Tvoje vrednote so si nasprotne: želiš shujšati, ampak bolj ceniš poležavanje, pijače s prijateljicami, prenajedanje.
Vedno gledaš na kratkoročne rezultate in iščeš hitre rešitve. Ne umeščaš zdravja in fizične pripravljenosti v tvojo
identiteto.
Lažeš si - prepričuješ se, da je prenajedanje normalno, in da to “vsi počnejo” - ustvarjaš svoja pravila.
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KORAK 4: AKCIJA
kaj je naslednji
korak?

1. Napiši svoj seznam VELIKIH ciljev, ki te v resnici navdihujejo na VSEH področjih življenja.
Kariera, finance, telo, odnosi …

2. Najdi svoj PRAVI razlog za hujšanje: kako bo več energije, samozavest v telesu vplivala na tvoj
dan?
Boš prej rekla “NE” in postavila sebe na prvo mesto? Boš nehala iskati izgovore? Boš bolj samozavestna pri
iskanju partnerja? Boš bolj samozavestna v postelji s partnerjem?
Kako se cilji preoblikovanja telesa in hujšanja skladajo s tvojim življenjem in ostalimi cilji? Kakšna oseba želiš
postati?

3. Prepoznaj laži in zgodbe, s katerimi si opravičuješ svoje trenutno stanje. “Samo tokrat bom”
“bom kasneje” “zaslužim si” …. Če se zavedaš svojih izgovorov, boš lahko v prihodnosti izbrala
drugače.
V preteklosti si verjela, da potrebuješ le novo dieto, drugačen trening program, drugačno okolje, trenerja da ti
da motivacijo …
Upam, da si sedaj prepoznala da se za tem skriva mnogo več!
Če si želiš trajnih rezultatov za življenje, se moraš osredotočiti na 80% uspeha: tvoja miselnost, življenjski
stil in okolje.
Prava miselnost je mnogo več kot pozitivno mišljenje, postavljanje ciljev, meditacija …
Razumeti moraš vse stvari, ki v plivajo na tvoje odločitve zato da lahko sebe začneš zavestno postavljati v vlogo močne ženske, ki lahko izbira: svoje misli, svoje
odločitve, svoje telo in svoje življenje.

Si pripravljena
odkriti Alpha
žensko v sebi?
POSTANI ALPHA V ŠTIRIH KORAKIH:

ALPHA je pogumna ženska v meni,
ki pozna svojo resnično vrednost
in vsak dan trdo dela - zame.
Je moja alternativna osebnost,
ki izbira
AKCIJO.

Si tukaj, da le zbiraš še več informacij,
ali boš tokrat zares naredila potrebne korake?

V 16 tednih in 4 korakih
lahko dosežeš takšne
rezultate:

ALPHA
ŽENSKE

ALPHA
ŽENSKE

Pridruži
se skupnosti.

fitzrazlogom
fitzrazlogom
WWW.FITZRAZLOGOM.SI

