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če si le  
dovolj 
želimo!
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Uvodna                         beseda
Revija Resnično jaz je nastala z namenom, 

da lahko spoznamo sebe, da pridobimo na 
samozavesti, da vidimo rešitev in da spozna-
mo, kako pomembni smo. Vsak človek je indi-
vidum. Prevečkrat se tekom življenja oziramo 
na mnenja drugih, zaupamo bolj drugim kot 
sebi, saj verjamemo, da drugi  vedo več  kot 
mi. Kar pa ni prav. Nihče nima pravice obso-
jati ne videza in ne značaja drugih ljudi. Vsak 
izmed nas je unikaten, nekateri so majhni, 
drugi veliki, tretji suhi, četrti debeli. Nekateri 
so komunikativni, spet drugi potrebujejo čas, 

da spregovorijo. Ni modela in ni enakosti, vsak 
človek je unikat. 

Upamo, da bomo skozi naše izdaje lahko 
dali vsakemu posamezniku voljo, moč in za-
upanje vase.  Kajti konec koncev lahko v živ-
ljenju stavimo le nase in se ne zanašamo na 
okolico in mnenja drugih.

Verjemite vase in spremljajte naše izdaje, 
našo spletno stran in skupaj bomo našli pot 
do zaupanja vase!

Ekipa Resnično JAZ

Vsak človek je unikat, zato se imejte RADI TAKŠNI, KOT STE!
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Kako prekomerna 
telesna teža 

vpliva na naše 

vsakdanje 
življenje?
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Letošnje leto je še nekoliko težje leto kot ponavadi. Več časa imamo samo zase, več 
stresa je okoli nas in zato je še toliko težje spoznati samega sebe. Nekateri so čas 
druženja s svojo družino in s samim seboj lahko izkoristili zelo pozitivno, spoznali 
sebe, našli pravi recept za zdravo življenje, smeh in pozitivno energijo. Našli so 
sebe, spoznali, na kakšen način najbolje funkcionirajo, kaj jim največ pomeni in 
kako in s čim so zadovoljni v življenju. Druge pa je letošnje leto spravilo v še večji 
obup. Nelagodje, osamitev, pomanjkanje socialnih stikov in spodbude so jih pah-
nili na rob. Začele so se slabe navade, prehranjevanje iz dolgčasa, poležavanje na 
kavču in gledanje tv nadaljevank, samopomilovanje, prepiri s partnerjem….

Ja, težko je. Življenje piše zgodbe in vsak iz-
med nas ima svojo. Vsak posameznik je uni-
kat, zato ni potrebno nikogar spreminjati. 

Potrebno pa je pomagati, da lahko vsi živimo živ-
ljenje, kot si ga zaslužimo.

Za dobro in zdravo življenje potre-
bujemo pravo mero vsega, dobro 
voljo, pozitivno energijo, prija-
telje, zdrave prehranske na-
vade, šport in rekreacijo in 
delo ter zdravje. Zdravje je 
naš prvi zaklad, če imamo 
zdravje, lahko vse ostalo 
tudi dosežemo. Včasih je 
potrebna vztrajnost, bor-
ba, premagovanje ovir, spet 
drugič malo premisleka, ko-
rak v stran in umiritev.

Prva naša revija je namenjena 
prekomerni telesni teži. Premalokrat 
se zavedamo, da prekomerna telesna 
teža ni samo vizualna podoba. Prekomerna te-
lesna teža izvira iz našega psihičnega zdravja. Vča-
sih  sicer debelost povzročajo tudi bolezenskega 
stanja kot so npr. nedelovanje ščitnice, hormonsko 
neravnovesje ali splošno neravnovesje v našem te-
lesu. Če se poglobimo v to, bomo ugotovili, da je 
debelost zaradi zdravstvenih razlogov zelo redko 
diagnosticirana, kar pomeni, da debelost ne izvira 
pogosto iz  nepravilnega delovanja našega telesa.

Kot rečeno, v večini primerov prekomerno težo 
povzročajo psihični problemi. Kar nekaj definicij 
prehranskih motenj poznamo kot so npr. prena-
jedanje,  čustveno hranjenje, bulimija in anore-
ksija. Vsako stanje ima svoje posledice. Vsekakor 
pa premalo pozornosti posvečamo prenajedanju 
oziroma čustvenemu prehranjevanju. Definicija 
čustvenega jedca je, da jemo, ko želimo prema-
gati težave. Ljudje posegajo po razni oblike hra-

ne, da bi rešili svoj problem, da bi težava izginila. 
Pa na žalost ni tako. V dani situaciji se človek po-
čuti potešenega, kmalu za tem pa pride slabost 
in očitki, zakaj smo vse to pojedli.

Za dobro in zdravo 
življenje potrebujemo 

pravo mero vsega, 
dobro voljo, pozitivno 

energijo, prijatelje, 
zdrave prehranske 

navade, šport in delo 
ter zdravje. 

Življenje piše 
zgodbe in vsak 
izmed nas ima 

svojo.
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Večkrat vidimo reklamne oglase in nalepke 
»Prepovedano kajenje,« »Prepovedano pitje alko-
hola«… Nikjer pa ne vidimo na nobeni embalaži 
napisa »Prepovedano jesti, saj povzroča …«  Včasih 
sta bila glavna problema alkohol in droga. Te odvi-
snosti  smo sedaj nekako sprejeli kot del družbe, 
spregledali pa smo naraščajoči problem preko-
merne telesne teže. Danes je to nekaj normalnega. 
Službe, psihična obremenitev, hiter tempo, vse to je 
postalo naš način življenja. Naraščanja teže dolgo 
ne opazimo in večkrat slišimo npr. starše, ki pravijo: 
«Ah, ne, naš otrok pa ni debel, to bo prerasel«. Ali 
pa: »Naš se vsak dan giblje.« Ja, tako kot je težko 
priznati, da nekdo v družbi uživa drogo, tako je tudi 
težko priznati, da je debelost bolezen oziroma pro-
blem današnje družbe.

Pred leti je bil problem obleči otroka, ki je imel 
prekomerno telesno težo. Otroci na Gorenjskem 
pred 18 leti niso imeli trgovine z oblačili, potrebno 
je bilo ali se zapeljati v Ljubljano ali pa obiskati 
šiviljo. Danes je to drugače, trgovine z dostopnimi 
cenami so na vsakem vogalu, trendi so pajkice in 

tunike, ki se z nami raztezajo ali ožijo. Ampak to 
ni dobro. Prekomerna teža namreč ne vpliva samo 
na zdravje, ampak predvsem na naše počutje. Ot-
roci so danes velik manj vitalni, gibčni, aktivni. Že 
15 minut hoje je za njih aktivno gibanje, staršem ni 
pomembna družinska aktivnost in telesna teža na-
rašča, samozavest pa pada. Družba izloča, določeni 
poklici niso dosegljivi…

V naši reviji bi radi opozorili, da prekomer-
na telesna teža ni nekaj vsakdanjega. Skupaj z 
našimi sogovorniki v tokratni reviji vam bomo 
predstavili, kako lahko pri sebi dosežete spre-
membe. Da ne glede na to, kdo smo in s čim 
se ukvarjamo, lahko shujšamo, obdržimo težo 
in še najpomembnejše, najdemo čas za gibanje. 
Večkrat slišimo, da je 80 % uspeha pravilno pre-
hranjevanje, 20 % pa gibanje. Pri ljudeh z dra-
stično povečano težo je vsekakor tako, pri večini 
prebivalstva pa bi lahko rekli, da je gibanja ab-
solutno premalo. Če bi vas vprašali, koliko od 
vas se redno giblje vsaj eno uro na dan, koliko 
bi vas odgovorilo z »da«?! 
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Prehrana in življenjski slog sta ključna dejavnika zdravja človeka. Pogosto se za-
vedamo, da z nepravilno prehrano škodimo zdravju, manj pa je znano, da prehra-
na lahko deluje tudi kot zaščitni dejavnik pred najrazličnejšimi boleznimi. 

Naš najpomembnejši nasvet je, da poskrbi-
te za pestro in uravnoteženo prehrano. To 
pomeni, da morate s hrano v telo vnesti 

toliko energije, kolikor je porabite, zato morate ko-
ličino in vrsto hrane prilagoditi svojemu življenj-
skemu slogu in obsegu telesne aktivnosti. Če se 
lotite spremembe vašega načina prehranjevanja, 
to storite postopoma, z veliko volje in vztrajnosti, 
ter brez ekstremnih sprememb. Začnite z majhni-
mi koraki, ki vas bodo pripeljali do velikih ciljev.

V različnih življenjskih obdobjih ter pri različnih 
življenjskih slogih imamo lahko različne prehran-
ske potrebe. Vsekakor je pomembno ne glede na 
starost, da poskušamo za zdravo prehrano poskr-
beti na način, da jemo večkrat dnevno, da jemo 
pestro zelenjavo in sadje ter, da poskušamo izbrati 
med lokalno pridelano svežo zelenjavo in sadjem 
na dano obdobje.

V dnevno prehrano bi morali vključiti od 250 do 
400 gramov zelenjave in od 150 do 250 gramov sad-

Smernice 
            zdrave prehrane
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ja. Tukaj je gramatura pomembna od naše dnevne 
energijske potrebe in naše aktivnosti. Da bi to lah-
ko vključili v naš vsak dan bi morali sadje in zele-
njavo vključiti v vse naše dnevne obroke.

Še posebej zelenjave Slovenci pojemo bistveno 
premalo, čeprav velja, da bi prav zelenjave morali 
zaužiti več kot sadja, ki običajno vsebuje več slad-
korjev in s tem energije. Sadje in zelenjava sta bo-
gat vir vitaminov, mineralov, prehranskih vlaknin in 
mnogih drugih zaščitnih snovi. Zaradi različnih vse-
bovanih snovi so različne vrste zelenjave in sadja 
različno obarvane, zato priporočamo kombiniranje 
živil različnih barv (zelene, bele, oranžno-rumene, 
rdeče in modro-vijolične). Na ta način boste poskr-
beli, da boste v svoje telo vnesli zelo raznolik nabor 
koristnih snovi. Bodite pozorni tudi na izvor živil. 
Lokalno pridelana živila so na poti precej 
manj časa, zaradi česar se v njih lahko 
ohrani več koristnih snovi. Ko go-
vorimo o zelenjavi, je potrebno 

omeniti še, da je glede na sestavo nekatere rastli-
ne bolj primerno obravnavati kot škrobna živila, kot 
pa zelenjavo. Primer takšnega živila je krompir, ki 
se pri obrokih tipično nahaja kot škrobna priloga, 
podobno kot testenine, kuhana žita, stročnice ipd. 
V zgoraj navedena priporočila takšna škrobna živila 
niso vključena. V prehranjevanju je potrebno uži-
vati, zato si je potrebno za vsak obrok  vzeti čas in 
dovoliti, da pojeste v miru.

Za uživanje hrane si vzemite čas, tako da bo vaš 
delovni urnik v čim večji meri podrejen biološkemu 
in ne obratno. Jejte za mizo, brez motečih dejavni-
kov, kot so gledanje televizije, branje časopisa, ali 
brskanje po telefonu. Vse dejavnosti, ki jih počnete 
med jedjo, namreč odvračajo pozornost od hra-

ne in zmanjšujejo vašo sposobnost 
nadzora količine zaužite hrane. 

Uživanje hrane med izvaja-
njem drugih aktivnosti je 

dokazano povezano z 
večjo količino zaužite 
hrane, saj možgani 
ne zaznajo občutka 
sitosti. Ko govorimo 
o redni prehrani, 
imamo v mislih, da 
celodnevno količino 

hrane razporedite v 
več manjših obrokov 

(4 do 5 obrokov), ki jih 
skušate vsak dan zaužiti 

ob približno istem času. Z več 
manjšimi dnevnimi obroki namreč 

zagotovimo stalen dotok hranil in učinkovito pre-
prečujemo napade lakote in prenajedanja, kar vam 
bo olajšalo tudi vzdrževanje priporočene telesne 
teže. Naši jedilniki naj bodo pestri, raznoliki in na 
vključujejo čim več različnih živil.

Seveda je pomembno, da tekom dneva popije-
mo tudi dovolj tekočine. Primerna tekočina za pitje 
čez dan je voda ali nesladkan čaj ali pa nesladkana 
limonada. Premalokrat se zavedamo, da so danes 
velik problem pri prekomerni telesni teži tudi pija-
če, ki imajo ogromno skritih kalorij.

Pravilna prehrana nikakor ne pomeni odrekanja 
ali hujšanja do te mere, da ko izgubimo težo, se 
nam le ta ponovno povrne. Pravilno prehranjeva-
nje je to, da poslušamo svoje telo, poskušamo jesti 
večkrat po malo in se s prehrano ne obremenju-
jemo. Pravilno je, da v svoje življenje vnesemo vsa 
živila, da v hrani uživamo in da se zavedamo da kos 
torte ni pregreha, za katero bomo kaznovani.

Za uživanje hrane si 
vzemite čas, tako da 

bo vaš delovni urnik v 
čim večji meri podrejen 

biološkemu in ne 
obratno. 
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PROMOCIJSKO SPOROČILO

Uporaba in prednosti  
kuhanega masla - GHEE

Zlati Ghee (gi) je kuhano oziroma prečiščeno maslo, ki je nepogrešljivo v različnih 
tradicionalnih kuhinjah sveta. Ajurveda ga prav zaradi njegovih lastnosti slavi že 
tisočletja, mnogim pa predstavlja steber kvalitetne kuhinje. 

Ghee–ju zaradi učinkovitosti in univerzal-
nosti pravimo tudi zlato olje, saj je v njem 
zbrana esenca narave, ki jo je podobno kot 

čebela z našo pomočjo sestavila krava. Najbolj po-
membno je, kakšna je prvotna surovina, kdo in na 
kakšen način pripravlja hrano ter kako se skuha 
pravo Ghee maslo. Da bo za vse etično, moralno, 
zdravo in okusno, poskrbi ekipa Zlatega Ghee-ja.

Kaj sploh je Ghee in njegove prednosti?
Zlati Ghee je pripravljen iz surovega masla krav pro-

ste paše, ki živijo po ekološko in biodinamično visoko 
predpisanih standardih, zato je tudi njihovo mleko ozi-
roma maslo povsem drugačno od industrijsko proizvo-
dnega. Pripravljeno demeter surovino je nato potrebno 
skrbno skuhati. In sicer pri Zlatem Ghee-ju ustvarjajo 
vse povsem ročno, v izpopolnjeni 70 do 80 ur dolgi in 
neprekinjeni kuhi. Kuhamo ga v silicijevih posodah na 
ognju. Sestava posode tako omogoča prehod raznim 

uravnoteženim vibracijam, ki so v prostoru (Tesla va-
lovi, glasba, itd) skozi steno v samo hrano.(Predvide-
vamo, da gre za pionirski pristop v svetovnem merilu.) 

S kuhanjem surovo maslo izloči:
 ● ogljikove hidrate,
 ● beljakovine,
 ● vodo,

 ● nečistoče,
 ● kazein in
 ● laktozo

ter tako postane čisto zlato olje z edinstvenim oku-
som in aromo.

Sledi ročno vlivanje, zapiranje, nadzorovano 
ohlajanje in nato počitek. Čez nekaj dni je na vrsti 
pregled lončkov, ki se jih ročno oblikuje. Kozarček 
masla nato nadaljuje s počitkom v uravnoteženem 
okolju, v katerem je tudi nastajal skozi več oboga-
tenih stopenj transformacije.

Za kaj vse se uporablja Ghee?
Ghee je kakovosten nadomestek za mnoga olja 

in maščobe, saj vsebuje različne dobre maščobne 
kisline in je brez laktoze. Ima višjo točko dimljenja 
kot mnoga olja, zato je odličen za pečenje in cvrtje 
vseh vrst jedi. Ker je odličen vir maslene in kaprilne 
kisline, pomaga pri težavah s črevesjem. Uporablja 
se tudi za nego telesa.

Naravni Ghee je tudi antioksidant in vsebu-
je lipoprotein visoke gostote ali HDL (high 
density lipoprotein), ki ga imenujemo tudi 
"dobri" holesterol. Ta prenaša LDL ali slabi 
holesterol iz tkiv in arterij v jetra, ki ga od-
stranijo iz telesa v obliki žolča. Višja raven 
HDL holesterola v krvi preprečuje izposta-
vljenost srčnožilnim in koronarnim dogod-
kom (zavira nastajanje oblog holesterola v 
žilnih stenah). Dober holesterol je tudi gra-
dnik naših hormonov (kortizol, serotonin, 
histamin, melatonin, itn.), ki jih izločajo v kri 
različne zelo pomembne žleze z notranjim 
izločanje in od katerih je odvisno celostno 
počutje tako na fizični kot energetski ravni.

Prodajna mesta: Kozji MeGhee: prodajalne Špar, E-leclerc, spletna prodaja, ljubljanski tržnica, nekatere specializirane prodajalne 
/ Krema: Sanolabor, ljubljanska tržnica, splet: https://zlati-ghee.si/zlati-ghee-kozmeticna-krema-50ml / Dr. Ghee ali drenov zvarek: tr-
žnica, splet: https://zlati-ghee.si/ / Kravji Zlati Ghee maslo: Hofer, Lidl, Špar, Mercator, Tuš, E-leclerc, Sanolabor, Vita Care, Kalček, ostale 
manjše ekološke in specializirane prodajalne / Vse ostale izdelke ste vabljeni raziskati v naši spletni prodajalni: https://zlati-ghee.si/  

PROMOCIJSKO SPOROČILO
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Kaj pa, ko se pojavijo 
motnje prehranjevanja?

Nepravilno prehranjevanje vključuje kar nekaj definicij, s katerimi lahko označi-
mo posamezne motnje,  ki jih ponavadi povzroči naše duševne stanje - težave iz 
otroštva, stiske, nerešeni problemi, šola, starši, ljubezen, služba.

Čustveni, prisilni ali omejevalni jedec?
Vse te tri oblike so nam premalo pozna-

ne in se jih premalo zavedamo, so pa danes 
glavni problem. Ljudje smo zaprti v svoje domove, 
socializacija je omejena, tako so problemi še večji 
in če se ne zavedamo svojega stanja, lahko to pri-
vede do katastrofe.

Večina ljudi ne spada samo v eno izmed katego-
rij, ampak se premika iz ene točke v drugo. Ko se od-
ločimo nekaj spremeniti, po navadi prehajamo med 
prenajedanjem in stradanjem. Ves dan se trudimo in 
poskušamo biti disciplinirani in jesti pravilno, zvečer 

pa popustijo vse zavore in preidemo v prenajedanje 
in posežemo po vsem, kar je pred nami.

Velikokrat nas odnese psihični pritisk, ki si ga 
povzročimo z odločitvijo, da bomo nehali jesti, 
da jutri začnemo hujšati in se odrečemo vsemu, 
kar poznamo. Hujšanje je celovita zadeva in je ne 
moremo izpeljati kar čez noč. Potrebni so koraki 
in potrebno je pričeti, ko smo pripravljeni in ne 
zato, ker nam je to rekel zdravnik ali sosed, am-
pak zato, ker si želimo zase narediti nekaj dobre-
ga in nekaj, kar nam bo pomagalo živeti boljše in 
bomo to tudi ohranjali.



Poznamo: 

1. Čustveni jedec
Čustveni jedci po hrani posežejo kot 

odziv na neprijetna čustva, ko so žalostni, 
slabe volje, nervozni, pod stresom, ko so 
nad nekom ali nad nečim razočarani ali po 
prepiru s partnerjem. S hrano se tolažijo in 
v njej iščejo uteho.

2. Prisilni jedec

Prisilni jedci jedo, ne da bi se tega zave-
dali. Kot bi vključili avtopilota. Hrano nosi-
jo v usta, brez da bi se zavedali, kaj počno 
ali v jedi uživali. Prisilni jedci ob gledanju 
filma pozobajo celo vrečko praženih araši-
dov, čeprav mogoče sploh niso lačni in si 
tega niti ne želijo, ali pa ko pridejo domov iz 
službe, avtomatsko odprejo kuhinjsko oma-
rico in pospravijo polovico vrečke s piškoti. 
Čustveni in prisilni jedci običajno pojedo 
preveč in imajo težavo reči hrani ne.

3. Omejevalni jedec

Na drugi strani omejevalni jedci jedo 
premalo in si hrano odtegujejo. Hrani se 
izogibajo in ne jedo, saj bi se sicer počuti-
li krive in slabe. S tem, ko se uprejo hrani, 
se počutijo močne in uspešne. Na ta na-
čin imajo »nadzor« nad svojim življenjem. 
Omejevalne jedce je strah, da bi se zredili, 
zato si postavljajo pravila, kaj in koliko jesti. 
Tako pojedo premalo.

11
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Prekomerna telesna teža 
pri otrocih

Kako opaziti, kdaj je pri otroku zazvonil rdeči alarm glede naraščanja teže? Na kaj 
moramo biti pozorni in na koga se lahko obrnemo, ko kot starši ne zmoremo več, 
nam bodo zaupali v Šentvidu pri Stični, kjer imajo center za bolezni otrok. Tu že 
vrsto let skrbijo, da lahko z njihovo pomočjo družine spoznajo pravi način prehra-
njevanja in pomagajo staršem, da njihov otrok lahko naredi zdravo spremembo. 
So odlična ekipa, ki razume situacijo in resnično je vredno, da jim prisluhnemo in 
če jih potrebujemo, da se obrnemo na njih.

Pogovarjali smo se s strokovno ekipo v Šentvi-
du pri Stični, ki skrbi za delo, program in ra-
zvoj. Lejla Košmrlj, magistra psihologije, Tina 

Tivadar, magistra psihologije, Anja Malovrh, diplo-
mirana fizioterapevtka in Tanja Lušina, diplomirana 
delovna terapevtka, so nam pomagale do konkret-
nih odgovorov pri pomembnih temah za naše ot-
roke. Kot odraslo žensko, ki sem v najstniških letih 
bila njihova uporabnica, me je zanimalo naslednje:

Kdaj je potrebno postati pozoren,  
da naš otrok postaja preobilen, da pridobiva 
prekomerno težo? 

Na rednih sistematičnih pregledih pediatri 
opazijo, kdaj začne otrok pridobivati na teži.  Tudi 
profesorji športne vzgoje v šoli so pozorni na rast 
in razvoj motoričnih sposobnosti in hitro opazijo 
spremembe in odstopanja.  Pomembno je, da se 
starši takoj odzovejo na njihova opozorila. Lažje je 
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namreč shujšati par kilogramov kot kasneje nekaj 
deset kilogramov. Tudi uvajanje prehranskih in gi-
balnih navad je lažje, ko je otrok mlajši in imajo 
starši s svojim zgledom in vodenjem večji uspeh.

Glede na tempo našega življenja in po pogovorih 
z nekaterimi otroki, ki imajo probleme pri pre-
hranjevanju, me je zanimalo, kako lahko starši v 
današnjem času poskrbijo za prehrano otrok, če 
imajo službe v popoldanskem času in so v tem 
času otroci sami doma? 

Planiranje  obrokov in  nakupovanje  živil je 
ključnega pomena v vsakem gospodinjstvu, še 
posebej, če imajo starši  različne  turnuse  
dela. Pri tem je pomembno, da otroci 
zjutraj pravočasno vstajajo in ima-
jo nato razporejene obroke na 
tri ure.  Otroci  naj imajo zjutraj 
zajtrk do 8.00 ure,  nato  čez tri 
ure malico. Kosilo naj bo med 
12.30 in 14.00  uro. Starši  naj 
ga predhodno pripravijo, ot-
rok si ga nato sam pogreje. Vsi 
šoloobvezni otroci si zmorejo 
sami pripraviti zajtrke in malice, 
če se dan prej dogovorimo oziroma 
planiramo, kaj bo na jedilniku in pra-
vočasno nakupimo živila. Ko imajo otroci 
počitnice ali pouk na daljavo, si v dopoldanskem 
času bodisi sami ali skupaj s starši pripravijo ve-
čerjo. Starejši otroci si jo bodo lahko sami. 

Da bodo otroci imeli ob pravem času obro-
ke, si lahko na telefonih pripravijo opomnike 
ali na budilkah vključijo alarme. S tem, ko otro-
ku damo možnost, da sam prevzame skrb zase, 
postane bolj SAMOZAVESTEN in ODGOVOREN in 
tudi ponosen. 

Ob prostih dnevih otroke učimo kuhati in prip-
ravljati  obroke. Ob vikendih, počitnicah smo bolj 
sproščeni in nas čas ne priganja. Otroku pokažemo, 
kako se posamezna jed pripravlja, kako se pravilno 
uporablja orodje in aparate in ga opozorimo, na kaj 
mora biti pozoren, da se pri delu ne bo poškodoval. 
Nekateri starši imajo pomoč dedkov, babic, tet. Z 
njimi se je predhodno potrebno dogovoriti, katere 
obroke bodo pripravljali oni, kdaj jih otroci  lahko 
zaužijejo in kolikšen naj bo obrok.

 
Ko je enkrat otrok v najstniških letih, ko se mu 
zdi, da se je cel svet zarotil proti njemu, je s 
pristopom do otroka še toliko težje. Sama sem 
pri 12 letih obiskala center in vem, da sem mami 

zabrusila, da me bo pustila v centru samo zato, 
ker me ne mara. Kako pristopiti do otroka, se z 
njim pogovoriti?

Do otroka pristopite sočutno. V pogovoru izha-
jajte iz sebe in svojih občutij v skrbi za otoka. Brez 
kritike, poniževanja. Osredotočajte se na vedenja, 
ki vas skrbijo in ne označujte otroka kot slabo ose-
bo (osredotočate se na to, da je otrok pojedel celo 
čokolado in ne da je zato slaba oseba). Preverite, ali 
otrok prepoznava prekomerno telesno težo in ne-
ustrezne prehranjevalne navade kot težavo in kako 
moteče je to zanj. V pogovoru otroka usmerjajte na 

posledice, ki jih doživlja zaradi prekomerne te-
lesne teže (npr. izzivanje, hitra utru-

jenost, izločenost iz športnih ak-
tivnosti …) in mu razložite, kaj 

še »prinese« prekomerna 

teža. Prav tako skušajte skupaj z njim iskati pred-
nosti nižje telesne teže in zdravih prehranjevalnih 
navad (kaj bi bilo drugače) in to uporabiti kot mo-
tivacijo. Usmerite se na otrokove osebne motive za 
zniževanje teže in ne vaše, prav tako naj bodo le-ti 
kratkoročni (bližje kot se nam zdijo cilji, bolj smo 
motivirani za dosego).

Premalokrat se zavedamo, da otroci vedno ne 
pokažejo čustev. Mogoče jim v osnovni šoli niti 
ni tako težko, ker so obkroženi z vrstniki, ki jih 
poznajo in ki so navajeni na njihov izgled. Toda 
kaj se bo zgodilo, ko bo otrok odšel v nov svet, v 
novo šolo, nov kraj?
Se starši zavedajo, kaj vse lahko doleti otroka 
zaradi prekomerne teže? Se zavedajo, da ni vse 
samo izgled, da njihov otrok izstopa, se zaveda-

S tem, ko otroku 
damo možnost, da 
sam prevzame skrb 
zase, postane bolj 
SAMOZAVESTEN in 

ODGOVOREN in tudi 
ponosen.

Prekomerna 
telesna teža 

vpliva na kvaliteto 
otrokovega 

življenja tudi na 
psihosocialnem 

področju. 
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jo, da to vpliva tudi na socializacijo, samozavest, 
kariero, ljubezen, druženje?

Prekomerna telesna teža pomembno vpliva na kva-
liteto otrokovega življenja tudi na psihosocialnem po-
dročju. Otroci so večkrat socialno izolirani, imajo manj 
tesnih socialnih stikov, izkušnje izzivanj, negativno sa-
mopodobo, občutke sramu in krivde, lahko doživljajo 
tudi tesnobo ali so depresivnega razpoloženja.

Kolikokrat slišite, da starši zanikajo otrokovo de-
belost, češ da je vse normalno, da bo vse prerasel?

Veliko staršev je prepričanih, da bo otrok, ki je 
malce težji, vse prerastel, ko bo šel v šolo. Če ima 
otrok veliko možnosti, da prosti čas preživlja v re-
kreaciji, gibalnih igrah na prostem in ima zdrave, 
primerno velike obroke, potem bo res samo še ras-
tel. V primerih, ko otrok nima zdravih prehranjeval-
nih navad in prosti čas preživlja pred računalnikom 
in televizijo, pa bo teža samo še naraščala. 

Koliko telesne aktivnosti potrebuje otrok vsak dan, 
da lahko rečemo, da je dovolj telesno aktiven?

Čim več raznolike, sicer vsaj eno uro (bolje ae-
robne vadbe). Naj bo to hitra hoja, vožnja s kolesom, 
plavanje... Lahko tudi igra na dvorišču s prijatelji, le 
da je aktivna (pospešen srčni utrip, višja frekvenca 
dihanja). Otroci se zaposlijo z igro in vmes še vedo 
ne, koliko so v resnici aktivni, ker ne čutijo utruje-
nosti, saj se zabavajo. 

Otroci in mladostniki naj imajo vsakodnevno 
aerobno vadbo, 2x na teden pa vaje za krepitev mi-
šic in raztezne vaje. 

Moji starši so opazili, da mi ni lahko, da sem se pri-
čela zapirati vase, da sem težave reševala s hrano, 
zato so mi poiskali pomoč. Danes slišimo, da se 
nekateri tolažijo, da jih je npr. zdravnik označil za 
čustvenega jedca, in izkoriščajo to kot izgovor, da 
se jim ni treba potruditi za spremembo. Kaj prav-
zaprav pomeni beseda čustveni jedec?

V populaciji prekomerno težkih in debelih ot-
rok ter mladostnikov večkrat opazimo t.i. čustveno 
hranjenje in prenajedanje – gre za uživanje hrane 
z namenom tolažbe in samopomirjanja,  ob doži-
vljanju stresa in neprijetnih čustev (npr. tesnoba, 
jeza, žalost). Za čustvene jedce je značilno,  da ima-
jo težave s kontrolo impulzov, z regulacijo svojega 
vedenja in svojih (predvsem negativnih) čustvenih 
stanj. To pomeni, da večkrat potlačijo svoja čustva, 
se izogibajo aktivnemu spoprijemanju s stresno 
situacijo in pri sebi slabše prepoznavajo različna 
čustvena stanja. Prav tako slabše razlikujejo med 

občutkom lakote in čustvenim vzburjenjem, zato v 
stanju stresa posežejo po hrani. Tolaženje s hrano 
je večkrat storjeno naskrivaj in lahko pozneje po 
zaužitju hrane vzbuja neprijetna občutja sramu ter 
krivde. Čustveni jedec se tako znajde v začaranem 
krogu, kjer neprijetna občutja izzovejo nekonstruk-
tivno spoprijemanje s temi občutji, npr. čustveno 
hranjenje/prenajedanje, le-to vzbudi neprijetna 
občutja kot sta sram in krivda, s katerimi se posa-
meznik ponovno lahko spoprime na nekonstrukti-
ven način, t.j. preko tolažbe s hrano.

Kaj je anoreksija in kaj bulimija, kakšne so značil-
ne motnje v prehranskih navadah za obe bolezni?  

Tako anoreksija kot bulimija sta motnji hranjena. 
Pri obeh gre za preobremenjenost z zunanjim videzom 
in njegovo izkrivljenost (sebe vidijo drugače-izkrivlje-
no). Pri anoreksiji nevrozi je prisotna podhranjenost 
(omejen je količinsko vnos hrane, odklanjanje posa-
meznih jedi, izpuščanje obrokov, stopnjevanje teles-
ne aktivnosti). Pri bulimiji gre za normalno telesno 
težo, pri čemer se posameznik prenajeda, temu pa 
sledijo različni načini uravnavanja telesne teže (npr. 
bruhanje, stradanje, odvajanje). Za zdravljenje je po-
membno čim hitrejše zaznavanje simptomov in na-
potitev v specializirane programe zdravljenja.



15

Leti 2020 in 2021 sta nam in nam bosta prinesli 
kar nekaj sprememb. Kako se lahko prilagodimo 
in kaj lahko storimo sami? Glede na to, da smo 
v letu 2021, ko je gibanje močno omejeno, kako 
pomagati otrokom?

Otrokom največ pomeni čas, ki ga preživijo 
s starši. Gibanje, pa čeprav le sprehod po okolici 
doma, predstavlja otroku veselje. Daje mu občutek 
sprejetosti in pomembnosti. Sprehod lahko  pope-
strimo s preskoki luž, cikcak hojo, bočno hojo, tek-
movanjem v hitri hoji.  Če na dvorišče postavimo 
ovire iz škatel, zabojčkov, lahko vodimo žogo okoli 
njih ali se vozimo s skirojem okoli njega. Če imamo 
to srečo, da je okoli nas sneg, se gremo sankat. 

Starši lahko pomagajo tako, da se cela družina 
skupaj rekreira. V času, ko bi imel otrok trening, naj 
gredo namesto tega na sprehod, za vikend na izlet na 
bližnji hrib. Ob slabem vremenu si lahko pomagajo z 
vodenimi video vadbami na spletu - teh je ogromno. 
Vadbe imajo poudarke na različnih obremenitvah, z 
različnimi cilji (enkrat aerobno, drugič anaerobno, 
tretjič vadba za sprostitev...). Izberite sebi primerno 
vadbo, ki naj traja od 10 pa tudi do 60 min. 

Pomaga, če si naredimo urnik in si čas za vadbo 
"rezerviramo" v naprej, da je ne prelagamo preko 
celega dne, na koncu pa zmanjka časa za le-to. 

Čas, ki ga bodo starši preživeli  s svojimi otroki 
v gibanju, je neprecenljiv. Sporočilo, ki ga dajo 
otroku, ostane vse do pubertete. Otrok razume 
druženje s starši  v rekreaciji kot vrednoto. Ko 
preide v puberteto, bo namreč začel iskati prija-
telje, ki imajo podobne vrednote kot jih ima on. 
Torej bo iskal družbo vrstnikov, ki prosti čas pre-
življajo v rekreaciji, športnih aktivnostih.

Noben proces v življenju ni lahek,  
tako kot se je potrebno naučiti hoditi, voziti 
kolo, govoriti, tako je pomembno, da si zau-
pamo, da tudi ko ni lahko, se potrudimo. Ob 
koncu so dekleta iz Šentvida pri Stični podala 
zaključno misel za vse nas.

Proces spreminjanja navad ni lahek proces. 
Ko se družina odloči, da bodo šli na pot zdravega 
načina življenja,  mora vsak član družine vložiti v 
proces več energije, vztrajnosti, kreativnosti, iznaj-
dljivosti, fleksibilnosti. Čim več aktivnosti počnite 
skupaj. Razdelite si delo. Včasih bodo uspehi priš-
li hitro, včasih počasi, kljub temu, da se trudite. 
Ne obupajte! Pohvalite vsakega člana družine, ko 
opazite minimalne napredke, spremembe v nava-
dah, rutinah, ne le padec telesne teže.  Pohvale 
zaležejo več kot kritike. 
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Tilen Lotrič 
Fant tisočerih talentov

Ko otrok postane najstnik, se kar naenkrat pričnejo spremembe. Pri rasti, ob-
našanju, hormonske spremembe. Spremembe so vidne navzven in navznoter. V 
preteklih letih smo odraščali kasneje,  danes pravijo, da so otroci v puberteti že 
tudi pred 10 letom svoje starosti. Kako pa je biti otrok s prekomerno telesno težo, 
odrasti v najstnika s prekomerno telesno težo in postati odrasel uspešen človek, 
kljub zbadljivkam in težim preizkušnjam, pa nam pa nam je zaupal študent, pe-
vec, fant ogromnih talentov, Tilen Lotrič.
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Tilen, ko smo te videli na talentih, si samo-
zavestno stopil na oder, ni bilo zaznati no-
bene treme, nobene pomanjkljivosti. Kako 

je potekalo tvoje odraščanje, da si postal samoza-
vesten in fant s tako močno karizmo? Kot najstnik 
si bil močneje postave, kako je bilo odraščati s 
prekomerno težo?

Res je in ta “fizična lastnost” me spremlja še da-
nes. Kot otrok sem kar nekajkrat slišal surova mne-
nja vrstnikov kot npr. “debel si” in tako dalje. Priz-
nam, da me je na začetku to potolklo in nekajkrat 
spravilo v kot na kolena, kjer sem spustil kakšno 
solzo. Potem pa sem se kar hitro pobral in stvar 
obrnil sebi v prid. 

Kako si pridobil prijatelje, so te vrstniki zbadali?
Kot sem že omenil, sem bil kar nekaj-

krat tarča zbadljivk, ki pa se niso 
nanašale le na moj videz, am-
pak tudi na mojo družino. 
Danes z največjim pono-
som povem, da sem pos-
vojen, včasih pa mi je 
bilo to sila neprijetno.

Vedno sem bil obkro-
žen z veliko prijatelji, 
zato mislim, da so me 
vrstniki zbadali zgolj iz 
ljubosumja. Imel sem vse: 
ljubečo družino, bil sem 
priden v šoli, veliko sem na-
stopal in imel sem odlične pri-
jatelje, zato so se spravljali na moje 
korenine in moj izgled. Ampak, vse se da 
obrniti. Hvaležen sem za takšno otroštvo, saj sem 
dobil debelo kožo in sem postal oseba, na katero 
sem zelo ponosen.

Kakšen je bil v šoli prehod iz nižje stopno na viš-
jo, ko je bilo potrebno zamenjati tudi šolo?

 “Iz vasi v mesto“ - meni je bil ta prehod su-
per. V osnovni šoli sem začel raziskovati svoje 
talente, delal sem na šolskem radiu in časopisu, 
igral sem v predstavah in v impro ligi, vodil sem 
prireditve, pel na koncertih, tako da je bila to 
zame res zanimiva izkušnja. Vse svoje strahove 
in nizko samopodobo sem izkoristil, na druga-
čen način, tako da sem v 9. razredu postal pred-
sednik šole. Ko so ostali videli, da ni pomemben 
le izgled, temveč dejanja, so me začeli spošto-
vati in ceniti.

Ker si odličen pevec, je tvoje otroštvo zaznamo-
vala predvsem kultura, s čim vse si se ukvarjal?

Res je. Pel sem v številnih zborih, obiskoval sem 
plesne vaje, plesal sem folkloro, klekljal, bil ma-
žoret, ni da ni! V glasbeni šoli sem igral klavirsko 
harmoniko, nato klavir. Že kot otrok sem vedel, da 
je glasba tisto, s čimer se želim ukvarjati in to lepo 
sporočilo glasbe deliti med ljudi.

Si se v otroštvu gibal ali je zaradi drugih hobijev 
to ostalo na stranskem tiru?

Ukvarjal sem se s smučanjem, kot sem že ome-
nil, sem kot otrok veliko plesal: hip-hop, folkloro, s 
starši smo redno hodili v hribe, a vseeno sem ved-
no imel kak kilogram več od povprečja.

Kako je bilo pri vas s prehranjevalnimi 
navadami, so te starši kdaj omejevali 

ali so dovolili, da ješ, kar si želiš?
Nikoli me niso omejevali. 

Res je, da se še danes težko 
uprem pecivu, predvsem ko 
peče mami!

Je tudi tebe babica raz-
vajala s sladkarijami?

Zelo malokrat. Z babi 
sva imela prekrasen od-

nos, je pa res, da sva z njo 
velikokrat pekla palačinke. 

Včasih nutela še ni bila tako 
popularna, tako da sva za nadev 

uporabljala sladkor in limono.

Zrasel si v odličnega pevca, stremiš k svoji karieri, 
kdo in kaj ti daje moč, da izpolnjuješ svoje sanje?

Najlepša hvala! Moč in navdih črpam iz sebe, 
svoje družine in prijateljev. Seveda pa se največja 
motivacija nahaja v nas samih. To, kar si zadam in 
kar imam rad, to počnem. 

Te je postava na poti kdaj ovirala ali imaš 
dovolj samozavesti?

Seveda me je, in me še danes. Kolikokrat bi si 
naročil hlače po spletu, pa jih ne, ker vem, da mi ne 
bodo prav. Sem pa z leti spoznal svoje telo, izgubil 
kakšen kilogram in se v svoji koži počutim dobro.

Kaj misliš, da je bolj pomembno, izgled <
ali dobro počutje?

Oboje. Je pa res, da v mojem svetu izgled po-

»Kar nekajkrat sem 
bil tarča zbadljivk, ki 

pa se niso nanašale le 
na moj videz, ampak 
tudi na mojo družino. 

Danes z največjim 
ponosom povem, da 

sem posvojen.«
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meni zelo veliko. Kot javne osebe moramo na TV, 
radiu, intervjujih, koncertih, izgledati dobro. Zato je 
potrebno vložiti kar nekaj energije v iskanje lepih 
stylingov, nege kože, brade in tako dalje.

Ti prekipevaš od energije. Kako skrbiš za svojo 
vadbo, saj tudi koncerti zahtevajo veliko energije?

Z redno vadbo pridobivaš pevsko kondicijo. Z 
leti ti postaja lažje in si čedalje bolj vzdržljiv.

Kakšni so tvoji cilji za naprej, bomo kaj kmalu 
lahko kupili kakšen tvoj CD?

Pridno delamo in ustvarjamo novo glasbo, tako 
da boste na radijskih postajah kmalu lahko zaslišali 
nov singl. Letos sem začel tudi s poučevanjem pe-
tja, kar ob študiju predstavlja kar veliko dela, am-
pak v tem noro uživam.

Ploščo imamo tudi v misli. Vse ob pravem času!

Ti je leto 2020 prineslo kakšne nove ideje?
Veliko novih ciljev, za katere bo potrebno 

trdo delati, ampak če delaš, kar te veseli, ni no-
ben cilj prevelik.

Tvoje posvetilo bralcem
Vsem želim, da sledite svojim vrednotam, da se 

ne obremenjujete z mnenjem drugih in da poiščete 
biser, ki se skriva v vas in z njim zasijete v svetu!

Po pogovoru s Tilnom me prime, da bi kar po-
letela svojim ciljem naproti. Iskrenost do sebe je 
neprecenljiva in le če sledimo sebi, lahko nekaj na-
redimo iz sebe. Tilen si je ustvaril odlično pevsko 
kariero, svoj talent in svojo energijo pa usmerja 
tudi v nove pevske upe, tako da, Tilen, samo tako 
naprej! Mi pa se lahko naučimo, da tudi naša po-
manjkljivost lahko postane naša prednost, le izko-
ristiti jo moramo na pravi način.

»Sledite svojim 
vrednotam, ne 

obremenjujete se z 
mnenjem drugih in 
poiščite biser, ki se 

skriva v vas in z njim 
zasijete v svetu!
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Skrbimo za vašo mobilnost in aktivno 
preživljanje prostega časa

Ponujamo kolesa in kolesarsko opremo, pripomočke za domači fitnes, 
sobna kolesa eliptike, trenažerje, tekalne steze ...

Obiščite nas v vam najbližji trgovini Velo.

Kupon za 5 % dodatni popust na spletna naročila za vse bralce revije Resnično JAZ.

RESNICNO5JAZ
WWW.VELO.SI

VELOCENTER Ajdovščina
VELOCENTER Avtoboom, Tolmin

VELOCENTER Celje
VELOCENTER Ljubljana - Črnuče

VELOCENTER Idrija
VELOCENTER Koper

VELOCENTER Murska Sobota
VELOCENTER Pivka

VELOCENTER Ptuj
VELOCENTER Slovenj Gradec
VELO Bokal Sport, Škofja Loka
VELOCENTER Ilirska Bistrica

DROBNI FITNES

SOBNO KOLO
HMS M1820i

599,00 €
TEKALNA STEZA

BT 3133S2PBC
659,00 €

FUJI ABSOLUTE 1.7
749,00 €

*Popust velja do 14. 3. 2021.
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Moški pogled 
na spopadanje s

prekomerno težo
Kako se moški spopadajo s prekomerno telesno težo, so ravno tako obremenjeni 
kot ženske? Kot najstnica sem mislila, da smo samo dekleta tista, ki jih skrbi vi-
dez, da moškim za to ni mar, da jim je ta skrb prihranjena. Ko sem stopila skozi 
vrata centra za bolezni otrok Šentvid pri Stični, pa sem ugotovila, da je tam skoraj 
več fantov kot deklet. Vsekakor prekomerna telesna teža ni problem samo žensk. 
Ravno tako kot dekleta, ženske, se s tem spopadajo fantje in moški.

Kako pa je biti športnik že od otroštva, sle-
diti svojim sanjam in narediti nekaj zase 
ter za druge, nam bo v pogovoru zaupal 

Rok Klemenčič. Športni trener, vodja svojega špor-
tnega centa in še bi lahko naštevali.

Tvoje življenje je že od malega vpleteno v šport, 
ravno tako pa dobra hrana in ne ravno vitka 
postava. Kakšni so tvoji začetki v športu?

Kot otrok sem v prvem razredu začel z igranjem 
košarke in jo aktivno igral vse do 19. leta starosti. V 
zadnjih desetih letih sem košarkarski rekreativec, 
ob tem pa tudi trener ter športni delavec. Tako da 
sem še vedno vpet v šport in treninge.

Kako je prekomerna telesna teža vplivala na tvoje 
otroštvo in šport? So bile kakšne opazke s strani 
trenerjev ali so ti dali kakšen nasvet?

V prvih treh razredih sem imel prekomerno 
težo, ki je pomenila handicap. V četrtem razre-
du sem po porazu od trenerja slišal opazko, da 
če bi bil vitkejši, bi pa verjetno zmagali v finalu. 
Kljub odlični igri sem bil deležen opazke, ki me je 
tako potrla, da sem bil odločen prenehati z igra-
njem košarke. Na srečo sem ob podpori staršev 
nadaljeval in tako je košarka še danes sestavni 
del mojega življenja. Ko človek dojame, da je po-
membno, da sta njegov um in energija na pravem 
nivoju, je potrebno samo še to, da je tudi telo na 
takšnem nivoju, da lahko brez težav opravlja vse 
dnevne obveznosti.
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Kdaj in zakaj si končal kariero igralca in se odlo-
čil, da bo šport vseeno tvoj poklic?

Kariero sem končal predvsem zaradi tega, ker 
košarka v Sloveniji nima vizije, veliko  je bilo obljub 
s strani kluba, ki niso bile realizirane, pa tudi po-
goji za napredek so bili slabi. Pri devetnajstih letih 
pa se je bilo potrebno odločiti, ali začeti postavljati 
poslovno kariero ali igrati zastonj. Ker pa ljubezen 
do športa ostaja,  sem na srečo vse to lahko sesta-
vil v podjetniško zgodbo.

Kakšni so tvoji projekti danes?
Danes je največji projekt športni center Champ, 

ki ob normalnih pogojih dnevno združuje preko 200 
ljudi, kar je zame nekaj posebnega.

Si trener moške skupine in tudi otroške skupine 
»Jaz resnično migam«, ki je namenjena vsem, ki niso 
ravno športno aktivni ali pa imajo probleme s pre-
komerno telesno težo. Kaj  ti pomeni ta program, kaj 

opažaš znotraj ekip, ki trenirajo s tabo, kaj ta vadba 
pomeni otrokom in kaj moškim skozi tvoje oči?

Kot sem omenil zgoraj, glavni cilj večine vadečih 
ni postati bodybuilder, ampak priti v formo, ki bo 
pri normalnem vsakdanu olajšala stvari. Meni naj-
več pomeni napredek posameznika in socializacija. 
Velik poudarek je poleg športa tudi druženje, spo-
znavanje, povezovanje znotraj ekipe.

Za otroke pa ste tudi preko svojega projekta »Ve-
sela košarka Jake Blažiča« razvili nekaj novega. 
Kakšen je bil moto tega projekta?

To je projekt, ki smo ga začeli z mislijo »kuj že-
lezo, dokler je vroče«. Jaka je trenutno v Sloveniji 
najboljši igralec in ker je povezan s Kranjem, smo 
začeli ta projekt v Kranju. Upam, da se bo projekt 
normalno širil po gorenjski regiji in otrokom ponu-
dil najboljšo košarkarsko izkušnjo, saj poleg trenin-
gov organiziramo še dodatne aktivnosti in druženja 
za otroke in starše.
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Zaradi trenutnih razmer se ne moremo 
odpraviti v športni center Champ, da bi 
lahko trenirali in oblikovali svojo postavo, 
lahko pa zase in za svojo vitalnost nare-
dimo nekaj dobrega kar od doma.Ker si 
aktiven v skupini »Jaz resnično migam«, bi 
te prosili, če nam zaupaš 4 vaje, ki jih lahko 
vsak izmed nas naredi doma in z vsako-
dnevno rutino tako izboljša svojo telesno 
pripravljenost in poskrbi za boljšo obliko.

Vaj za to je neomejeno in vsak človek 
ima svoje slabe točke, nekateri so šibki v 
nogah, drugi v rokah. 

Sam se doma večkrat poslužujem nas-
lednje hitre vadbe:

 ● 30 poskokov z iztegnjenimi nogami - 
nizek poskok

 ● 20 počepov
 ● 20 dvigov kolen do komolca – diagonal-

no koleno in komolec
 ● Aktivno raztezanje s kroženjem

Nato pa sledi:
 ● 15 trebušnjakov z nogami v metuljčka
 ● 15 trebušnjakov z dvignjenimi nogami
 ● 15 vaj za hrbet - dvig trupa

In to ponovim trikrat.

Kakšne so tvoje prehranjevalne navade?
Iskreno, pri prehrani ne sledim nobeni dieti ali 

jedilniku. Držim se tega, da jem, kar mi odgovarja,  
vendar v mejah normale. Poskušam vključevati v je-
dilnike tudi sadje in zelenjavo, ter seveda trikrat te-
densko imeti neko aktivnost. Trenutno za moje pot-
rebe in način življenja to zadostuje in mi odgovarja.

Kaj bi priporočil moškim po aktivnem treningu? 
Po navadi si sicer privoščijo kakšno pivo, kaj pa bi 
jim priporočil ti?

Odvisno je, kakšna je ambicija človeka. Če je cilj 
treninga to, da smo aktivni in se družimo, si lahko 
po treningu privoščimo tudi pivo. Če pa je cilj huj-
šanje, pa priporočam kakšen proteinski napitek in 
pa manjši, ne preveč kaloričen obrok.

Po vsaki vadbi pa priporočam magnezij. Vsako telo 
potrebuje zadostno količino magnezija za dobro delo-
vanje, odličen je magnezij v spreju. Da po vadbi nismo 
utrujeni, da nimamo nepotrebnih krčev, da je manj-
ši« muskelfiber«, lahko zagotovi prav zadostna mera 
magnezija. Magnezij telo potrebuje tudi, če ne vadimo, 
zato ga priporočam vsem. Je pomemben element, ki v 
telesu kot kofaktor sodeluje v več sto encimskih siste-
mih, ki so vključeni v sintezo beljakovin in delovanje 
mišic, tudi srca, potreben je za energijski metabolizem 
in sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti. Magnezij je 
potreben za proizvodnjo energije, uravnava celoten 
mišični in živčni sistem in krepi telesno odpornost.
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Magnezij - pomemben mineral 
za ohranjevanje zdravja

Ali ste vedeli, da več kot 80% odraslih trpi za pomanjkanjem magnezija? S sodob-
no prehrano je praktično nemogoče zadostiti dnevnim potrebam po magneziju, 
saj je zaradi »turbo« kmetijskih območij zemlja osiromašena mineralov. 

Magnezij sodeluje pri več kot 700 bioke-
mičnih procesih, ki se ves čas odvijajo v 
vašem telesu. Pomanjkanje magnezija je 

povezano s celo vrsto motenj in bolezni kot so: kro-
nična utrujenost, mišični krči, sindrom nemirnih 
nog, migrene, razdražljivost, kalcinacija sklepov 
in ožilja, nespečnost, osteoporoza, aritmija srca, 
astma, diabetes tipa 2 in težave s srcem. Simptomi 
pomanjkanja tega minerala so že tako pogosti, da 
jih jemljemo kot nujne dele naših življenj. 

Koža je naš največji organ in skoznjo magnezi-
jevi transdermalni produkti zelo učinkovito absor-
birajo magnezij v mišice in krvni obtok in tako se 
magnezij razporedi tja, kjer je najbolj potreben. 

Magnezijevo olje Magnesium Power
Magnezijevo olje Magnesium Power je visoko 

koncetrirana tekoča oblika magnezijevega klorida 
(MgCl2) in se uporablja TRANSDERMALNO (upo-
raba čezkožno). Magnesium Power je pridobljen 
iz najčistejšega vira na svetu - iz usedlin nekda-
njega morskega dna Zechstein na Nizozemskem, 
kjer je 250 milijonov let čakal na globini 2000 m. 
Popolnoma brez industrijskih onesnaževalcev. 
Certifikat “Zechstein inside” zagotavlja pristnost 
in najvišjo kakovost.

Terapevtska vrednost magnezija pri transder-
malni uporabi daleč preseže potencial prehran-
skega magnezija. Transdermalna magnezijeva 
terapija z magnezijevim oljem učinkovito nasiči 

tkiva. Velike količine magnezija dostavi natanko 
tja, kjer ga najbolj potrebujemo. In to brez stran-
skih učinkov, saj ne povzroča prebavnih motenj in 
odvajalnega učinka.

Uporaba magnezijevega olja Magne-
sium Power se priporoča: 

 ● osebam, ki trpijo za mišičnimi krči  
ali sindromom nemirnih nog,

 ● osebam s pogostimi migrenami  
ali glavoboli,

 ● športno aktivnim za hitrejšo in  
boljšo regeneracijo,

 ● vsem, ki kažejo znake izgorelosti  
in stresa,

 ● osebam z začetki osteoporoze,  
kalcinacije ali artritisa,

 ● tistim, ki trpijo za nespečnostjo  
ali rahlim spancem.

Izdelano v Sloveniji, 100 
% naravno in pakira-
no ročno v steklenič-
ke, da se ohrani ma-
ksimalna kakovost.

Magnezijevo olje 
Magnesium Power 
je na voljo na www.
mocmagnezija.si in v 
prodajalnah DM po Sloveniji.

Uporaba: 
Zjutraj ali zvečer 

se enostavno 
poprši na 

podplate ali 
zapestje.
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Zakaj se ženske zredijo 
hitreje kot moški?

Vir: https://vizita.si/zdravozivljenje/zakaj-se-zenske-zredijo-hitreje-kot-moski.html.

Ko govorimo o kilogramih, se vse ženske stri-
njajo, da narava ni pravična. Ženske se na-
mreč veliko hitreje in lažje zredijo kot moški 

in da bo stvar še bolj nepravična, moški tudi veliko 
lažje izgubijo odvečne kilograme. Ko se ženske od-
ločijo za hujšanje, moški velikokrat komentirajo, da 
je to čisto enostavno in da ženske delajo iz tega 
preveliko dramo. A odločiti se narediti nekaj zase, 
spremeniti način življenja in se odpovedati hrani, 
ki jo imamo najraje, ni enostavno. Težavnost lahko 
primerjamo s prenehanjem kajenja. Res pa imajo 
pri hujšanju moški kar nekaj prednosti pred ženska-
mi in to predvsem zato, ker je moško telo grajeno 
drugače kot žensko. Ena izmed najpomembnejših 
značilnosti, ki pri moških močno vpliva na to, da 
imajo manj težav z odvečnimi kilogrami, je zagotovo 
mišična masa. Mišična masa je pri moških večja, za 
kar je odgovoren moški spolni hormon testosteron, 
ki močnejšemu spolu omogoča, da hitreje pridobi-
va mišično maso. Količina mišične mase pa je eden 

glavnih dejavnikov, ki vpliva na bazalni metaboli-
zem. Mišice so namreč glavni porabnik energije v 
telesu, zato moški v enakih okoliščinah kot ženska 
porabi več kalorij. To pomeni, da se močnejšemu 
spolu tudi v mirovanju in spanju hitreje kurijo ka-
lorije in maščobne obloge kot nežnejšemu spolu. 

Za široke ali ozke boke, za velike ali majhne prsi, 
se ženska lahko zahvali genom in svojim predni-
cam. Za nekaj maščobnih oblog več, pa ženskemu 
spolnemu hormonu estrogenu. Tako imajo ženske v 
povprečju od 20 do 25 odstotkov maščobe, medtem 
ko moški od 12 do 15 odstotkov. Seveda je pri vsaki 
ženski tudi odvisno od tega, kakšno koncentracijo 
estrogena ima v krvi. Ženski hormon pa je kriv tudi 
za to, da nežnejši spol pridobi dodatne kilograme 
tudi med nosečnostjo in menopavzo. A k sreči vse 
ni odvisno od hormonov. Svojo telesno težo lahko 
ženska uravnava z uravnoteženo zdravo prehrano in 
vadbo. Je pa res, da mora ženska veliko bolj paziti 
na količino zaužite hrane kot moški. 



Recept: Cvetačni riž
Cvetačni riž je jed, ki jo pripravimo iz cvetače (imitacija riža) in poljubnih dodat-
kov. Zaradi nizke vsebnosti OH lahko cvetačni riž brez slabe vesti uživamo tudi v 
poznejših urah.

1. Predhodno si pripravimo vse sestavine, ki jih 
želimo uporabiti poleg cvetače. Jaz sem tokrat 
uporabila čebulo, česen, korenje in šampinjone. 
Po želji lahko dodate tudi meso.

2. Vse sestavine dobro operemo in jih pripravimo: 
česen in čebulo na drobno narežemo, razreže-
mo šampinjone in naribamo korenje in cvetačo, 
ki na ta način dobi videz riža.

3. Na olivnem olju prepražimo česen in čebulo, da 
postekleni. Dodamo narezane šampinjone in ri-
bano korenje. Na vsake toliko dobro premešamo.

4. K zelenjavi dodamo tudi ribano cvetačo in jo 
dobro premešamo, ter pražimo nekaj časa. Nato 

dodamo še poljubne začimbe in sladko papriko 
za lepšo barvo in aromo. Na koncu dodamo še 
žlico smetane za kuhanje, ki vse skupaj poveže 
v celoto - rižoto.

5. Naribamo še malce kakovostnega parmezana. Ne-
kaj ga dodamo v rižoto, del pa ga pustimo za konec.

6. Naša zdrava rižota (brez riža) je tako gotova. 
DOBER TEK! :)

Cvetačni riž je dober vir vlaknin, holina in različnih 
antioksidantov. Na 100 g vsebuje približno 45 kcal.

Z vami je kuhala Monika iz Vitalmona.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 2.

3. 4. 5.

z DETOXlim napitki
izguba teže postane prijetnejša!

 SESTAVLJENI IZ RASTLINSKIH IZVLEČKOV
 NARAVNA UČINKOVITOST
 CILJNO DELOVANJE
 PRIJETEN OKUS
 PREPROSTA UPORABA

VEGANSKI - za čiščenje 
telesa in krepitev 

metabolizmov telesa 

  "KURILEC MAŠČOB" 
- pomoč pri 

izgorevanju maščob

www.v ita lmon.s i

ACTION 
pomoč pri 
izgubi teže
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Moški pogled
na hujšanje

Moški, ki s smehom vse odpravi, moški, ki zapelje tudi žensko s smehom -  le kdo 
je to? Naš voditelj, komik in še kaj bi lahko dodali -  Sašo Stare.

Sašo Stare je improvizator, komik in načeloma 
dober človek ... razen v prometu! Sodi v mlajšo 
generacijo slovenskih komikov, čeprav ima po 

besedah njegovega zdravnika metabolizem 50 letnika. 

Videli ste ga lahko v oddajah Skečoholiki, Sten-
dap predstavlja, Zvezde Plešejo, Slovenija ima ta-
lent in na oddelku s sladkarijami v bližnji trgovini.



Ste javna medijska osebnost, ljudje vas poznajo 
in gotovo ste že kdaj doživeli, da se je kdo vtaknil 
tudi v vaše kilograme? Vas to kaj moti, ali si pač 
mislite, da imate morda kakšen kilogram preveč, 
tako kot ima nekdo drug pač krive zobe?

Iskreno povedano, dokler nisem začel govoriti 
o tem na odru, se je manj ljudi na glas vtikalo v 
moje kilograme … po tem, ko sem se začel iz tega 
šaliti, pa veliko več, kar me niti ne moti, ker raje 
vidim, da slišim te stvari na glas, kot pa, da bi si jih 
šepetali za mojim hrbtom. Pa bodimo “fer“, ni tako 
kot, da bi ljudje lahko spregledali, da sem bajsek. 
Oni vedo, jaz zelo očitno vem, zakaj se ne bi iz tega 
zabavali! :D Je pa res, da se ne počutim debelega …  
razen če grem v hrib, potem se hitro spomnim!   
Me načeloma ne moti, ampak ne bi pa tega primer-
jal s krivimi zobmi, ker popravit oboje traja približ-
no isto časa, ampak roko na srce je zobni aparat 
bistveno dražji kot pa rekreacija! :D 

So vas starši kdaj kontrolirali glede prehrane, 
izbire hobijev ali študija?

Mislim, da ne, oziroma nič bolj, kot kogarko-
li drugega. Ampak je pa treba tukaj povedati in to 
lahko vprašate tudi mojo cimro (ki je slučajno tudi 
moja punca), da sem dokaj trmast in me je zelo 
težko kontrolirati. :D 

Glede študija pa si starša še vedno želita, da bi 
ga zaključil. Ne glede na to, koliko časa se že preživ-
ljam s komedijo in ne glede na to koliko oddaj sem 
že delal, prvo vprašanje, ko sem pri starših čez pra-
znike je vedno: “Ej, kdaj boš pa kej faks zaključil?” :D

Kakšne so vaše športne navade oziroma  
navade glede gibanja?

Z eno besedo: slabe! 
Z večimi besedami: to je eno izmed mojih največ-

jih obžalovanj, da si nisem že kot mlajši Sašo privzgojil 
zdravih športnih navad! To sedaj poskušam vzposta-

viti, ampak je bistveno težje začeti novo rutino, ker 
moj poklic nima klasičnega osem-urnega delavnika 
(en dan imam 12 ur snemanja, pa sem zvečer frej, 
drug dan sestanki ali pisanje, pa potem zvečer na-
stop itd., odvisno od projektov, oddaj in nastopov) ...  
Skratka, želim si več dobrih navad!

Kako pa je z vašo kondicijo? Kot komik in 
voditelj morate imeti ogromno energije, ali ta 
izhaja z čokolade ali je potrebna kakšna športna 
aktivnost, da imate dovolj moči, da vodite oddajo 
in nastope?

Moja kondicija za nastope je izvrstna, moja kon-
dicija za hojo v hrib pa je obupna … in to sta dve 
popolnoma različni kondiciji … čeprav je vse lažje, 
če imaš veliko športne kondicije.

Sem dokaj aktiven na odrih in pred kamerami 
(včasih oboje v istem dnevu), ampak oder je raven …  
ni v hrib! :D Je pa tudi res, da to zelo rad poč-
nem, se pravi mi ni težko govoriti šale v kamero 
in nastopati po več ur skupaj, medtem ko špor-
tam malo manj rad! In priznam, da včasih na dol-
gih snemanjih energijo malo doštukam s kakim 
koščkom čokolade, ampak se trudim, da mi ne bi 
prišlo v navado. 

Vaša kariera je uspešna, ste mogoče želeli vašo 
težo kdaj skriti in ali je nastal kakšen vzdevek?

Če bi se mojo težo dalo skriti, bi jo z veseljem … 
ampak zaenkrat je edin način za “skriti” to težo, pač 
pravilna prehrana in telovadba, tako da, delamo na 
tem … :D  

Nimam nobenega vzdevka.

Se moški obremenjujete z videzom ali vam je to 
manj pomembno kot pri ženskah?

Ne vem, jaz sem samo en moški ... hehe … hja, 
noben noče bit grd, ane …

Pomojem se dandanašnji vsi malo preveč obre-

Sreča v dobrih rokah.
Najzahtevnejši uporabniki v zdravstvu 
uporabljajo Dezikim derm.
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Sem dokaj aktiven 
na odrih in pred 

kamerami (včasih 
oboje v istem dnevu), 

ampak oder je  
raven … ni v hrib!

menjujemo z videzom, ampak to je verjetno zato, ker 
je pomemben prvi vtis, ta pa je ponavadi vizualen. 
Še vedno pa mislim, da imajo ženske večji pritisk 
družbe, da so bolj urejene … je pa res tudi to, da 
so ta pravila in pritiski tako za moške kot za ženske 
malce drugačni in bolj intenzivni pri javnih osebah

Kaj je trenutno prioriteta v vašem življenju?
Otroci … ampak ne moji!!! :D Ravno smo sredi 

snemanja tretje sezone Malega šefa Slovenije, tako 
da je moja trenutna prioriteta napisati čim več pri-
jetnih šal na hrano! :)

Neka malce bolj obširna prioriteta pa je prip-
ravljanje spletnih vsebin (online stand up nasto-
pi, ustvarjanje podkasta, spletni šovi) in pa pisanje 
novega stand-up materiala, medtem ko čakamo, na 
dovoljenje, da lahko spet stopimo na oder!   

Je bilo zabavanje ljudi vedno del vas ali ste bili 
kot otrok bolj sramežljivi, pa se je želja po zaba-
vanju ljudi pojavila v najstniških letih?

V bistvu oboje … bil sem dokaj sramežljiv, am-
pak sem odkril, da je moj način izražanja v bistvu 
preko humorja… Tako se še zdaj lotevam več ali 
manj vsega preko humorja! Aja, no, pa prav tako 
sem hitro ugotovil, da se na osnovni šoli starejši 
šolarji niso “spravljali” name, če sem jih nasmejal … 
tako da sem s šalo v bistvu tudi velikokrat “obdržal” 
denar za malico! :D 

Kaj je vaše vodilo za dobro voljo? S tem, ko 
skrbite za naše trebušne mišice, hkrati opravljate 
svoje sanjsko delo. Se strinjate s tem?

Se strinjam! Dobre volje sem po eni strani, ker 
imam srečo, da lahko delam, kar sem si od vedno 
želel, po drugi strani pa poskušam biti dobre volje, 

ker mi je všeč, kadar meni nekdo polepša dan s 
kakšno šalo ali prijaznim komentarjem, tako tudi 
jaz želim komu polepšati dan na tak način.

Kaj bi svetovali ljudem, ki se iščejo na več pod-
ročjih, kako se lotiti nečesa, kar si želijo in kako 
postati uspešen?

Poskusite vse! Jaz sem zgrabil vsako delo ali 
priložnost, ki je bila povezana s komedijo ali na-
stopanjem in sem delal vse od novinarskega dela, 
pisanja zabavnih oglasov, do ustvarjanja skeč od-
daje in stand-upa … VSE! In v pri vsaki zadevi sem 
se nekaj naučil, iz dobrega in slabega, sploh če je 
bilo slabo, sem se iz napak naučil še največ! Po-
skusite vse in slej ko prej se bo pokazalo, kaj vas 
resnično zanima, oziroma v čem ste dobri! Aja, pa 
uspeh je 10% talenta, 80% trdega dela in 10% sreče. 
Tako; vso srečo vam lahko jaz zaželim, ostalo je pa 
v vaših rokah! :D

Motivacijski stavek za bralce
Da boste uspešeni v življenju, dejte vse 

od sebe ... bodite najboljši, vse naredite na 



120% … ali pa bodite lepi! Fiju, jaz sem hvala 
bogu lep! Hehe, hec hec, ajde dejanski nasvet: 
ne preveč resno jemat življenja, pa bodite pri-
jazni do sebe in do drugih ...  pa mažite se s 
sončno kremo! 

Povabilo, kje vas bralci lahko spremljajo.
Če bi radi prišli na kak stand-up nastop (ko 

bodo dovoljeni), mi lahko sledite na Facebooku 
ali Instagramu, kjer ponavadi objavim informaci-
je o nastopih, drugače pa med karanteno veliko 
ustvarjamo online. Na apparatus.si (oziroma tudi 
v vseh podkast app-ih), lahko prisluhnete pod-
kastu A res, tega ne veš?, kjer s kolegom komikom 
Alešom Novakom gostiva znane slovence in kjer 
vedno nekaj novega izvemo. Na Facebook in 
YouTube strani KUDa KIKS pa lahko vsak 
torek ob 20:30 gledate spletni komič-
ni šov Resnica ali Laž, kjer slovenski 
komiki in slavneži z nami delijo 

naverjetnime zgodbe, ostali tekmovalci in publika 
pa morajo ugotoviti, če je zgodba resnična ali je 
laž. No na Pop Tv pa boste spomladi lahko tudi 
ujeli tretjo sezono mladinskega kuharskega šova 
Mali šef Slovenije, vabljeni k ogledu!   

»Bil sem dokaj 
sramežljiv, ampak 
sem odkril, da je 

moj način izražanja 
v bistvu preko 

humorja.«

»Hitro sem ugotovil, 
da se na osnovni šoli 
starejši šolarji niso 

“spravljali” name, če 
sem jih nasmejal … tako 

sem s šalo velikokrat 
“obdržal” denar za 

malico!« :D 

29
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Vse se da, če si le  
dovolj želimo!

Kako se odločiti za spremembo? Težko! 
Ja, res je, ni tako enostavno, kot vidimo v reklamah, ki pravijo nekako takole: 
»Kliknite, predstavljamo vam jedilnike in programe, po katerih boste izgubili xx 
kilogramov, vpišite se k nam in vaše telo bo zaživelo …« Da, reklam in ponudb je 
ogromno. Narediti spremembo pa je nekaj najtežjega v življenju.
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Hujšanje ni muha enodnevnica, izguba ki-
logramov ni enostavna, predvsem pa ni 
nekaj, kar lahko naredimo na kratki rok. 

Sama sem preizkusila vse diete, ker tako kot vsi, 
vedno želim priti do cilja in kolikor se da hitro do-
seči spremembo, ki jo bodo vsi opazili. A ne gre 
tako. Če leta in leta v svoje telo nekaj vnašamo in 
kar na enkrat stopimo na tehtnico in pred ogleda-
lo in se zavemo, da smo prekoračili vse meje, ne 
moremo pričakovati, da bomo v enem mesecu fit.

Vedeti moramo, zakaj si želimo spremembe. Ali 
je to zato, da bomo ugajali okolici, ali bomo to na-
redili zato, ker to želi naš partner, ali si sami želimo 
nekaj dolgoročnega, ali nam je hujšanje priporo-
čil zdravnik, so nas v to prisilile poškodbe ... Če na 
zastavljeno vprašanje odgovorimo z vsemi možnimi 
odgovori, razen tega, da si želimo spremembe zase, 
potem bo naš cilj nedosegljiv. Ničesar v življenju 
ne smemo narediti zaradi drugih. V življenju smo 
pomembni mi. Ja, zveni malo egoistično, pa vendar, 
ko poskrbite za svoje otroke, partnerja, za družino, 
ko naredite vse v službi, kje ste pa vi? Bo kdo na-
mesto vas telovadil,  se namesto vas dobro počutil, 
poskrbel, da boste vi ok ?

Ne, vi ste tisti, ki si morate priznati, da ste po-
membni. To seveda ne pomeni, da se sedaj 24 ur 
na dan ukvarjate samo s sabo, vse ostalo pa vas 
ne briga. Ne, to pomeni, da se je potrebno usesti in 
narediti načrt, kot za gradnjo hiše.  Dlje časa kot ste 
na svetu, več stvari ste doživeli - izgube, prevare, 
srečo, rojstvo, smrt …

Vsak dražljaj iz okolice, vsak dogodek je del vas 
in vpliva na vas. Nekateri ljudje so močni in lahko 
premagajo ovire in se jih nekaj takega ne dotakne, 
nekatere podre vsaka pikica, spet drugi smo nek-
je na sredini. Potrebno se je zavedati, da tolažba 
s hrano ni rešitev. Velikokrat slišimo tudi izraz ču-
stveni jedec. Kar nekaj procentov ljudi ima to dia-
gnozo, ki pa se je lahko rešimo – vendar ne vedno 
in ne za vsako ceno. Nikoli nismo sami, vedno se 
najde nekdo, ki nam lahko pomaga, ki nam lahko 
svetuje in nam stoji ob strani, vendar pa nihče ne 
more opraviti dela namesto nas.

Zato je pomemben načrt. Najbolje je vzeti list 
papirja in napisati, kaj si želimo sami od sebe dol-
goročno. Postavimo si prioritete in počasi sledimo 
cilju. Kar pomeni, ko se odločimo, da bi radi nare-
dili spremembo v življenju, da bi radi shujšali in 
oblikovali telo, ni hitre poti in ni diete. Vse kar na-
redimo na hitro, se hitro tudi vrne.

Napredek je že to, da iz svojih prehranjevalnih 
navad črtamo sladkarije in prigrizke. Spremembe je 

potrebno uvajati postopoma, kar pomeni, nobene-
ga odrekanja. To pomeni, da se poskušamo nauči-
ti pravilne prehrane v obliki petih obrokov na dan, 
da vemo, koliko lahko količinsko zaužijemo in kdaj 
lahko posežemo tudi po sladkih dobrotah, ko si jih 
zaželimo. Glavno je, da se zavedamo, da lahko jemo 
vse, samo vedeti moramo v kakšnih količinah in kdaj.

Večkrat slišimo izgovore, da se nekaj ne da, ker 
smo obremenjeni z delom za službo, z otroki. Vse se 
da, če le sami tako želimo. Ni pa vedno lahko, pa saj 
tudi druge stvari v življenju niso. Če si  npr. želimo 
službe v vrtcu, se moramo truditi že v osnovni šoli 
za dobre ocene, da smo sprejeti na ustrezno sre-
dnjo šolo. Potem moramo uspešno končati srednjo 
šolo, da lahko dobimo službo ali se vpišemo na fa-
kulteto. Vsi ti koraki so torej potrebni, da pridemo 
do dobre službe.

Zato verjamemo tudi v to, da se da priti do 
dobre in zdrave postave. Nekoč mi je neki terapevt 
podal odličen nasvet. Vedno se trudimo za določe-
no številko na tehtnici, ki jo priporočajo zdravniki 
ali izpostavljajo mediji. Včasih je za ženske veljalo 
pravilo o idealnih merah 60-90-60. Prej omenjeni 
terapevt pa mi je položil na srce, da ni važno, ali 
imamo idealno težo po zdravniških predpisih, va-
žno je, kako se počutimo in če smo zadovoljni z 80 
kg pri višine 170 cm, je to čisto ok. Če se počutimo 
odlično, če imamo voljo in  energijo, ni potrebno 
nič spremeniti,  le vztrajati.

Vedno je pomembno, kaj si želite vi, ne kaj sve-
tuje in želi okolica!
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Kako je Aleš Hrvatin, 
udeleženec oddaje The Biggest Loser, 

premagal samega sebe

Spremembe se lahko lotimo sami ali se posvetujemo s strokovnjaki, lahko pa se 
prijavimo tudi v šov. Vsaka pot ima začetek in konec, kako pa se razplete, pa je 
odvisno od naše volje in vztrajnosti in to je dokazal tudi Aleš v resničnostnem 
šovu The Biggest Loser.
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Aleš, ni ga, ki v tebi ne bi prepoznal junaka. 
Kar si naredil zase, je največ, kar lahko člo-
vek doseže v življenju - premaga ogromno 

oviro, samega sebe.

Danes debelost ni več tako izstopajoča, kot je bila 
nekoč. Včasih nas je bilo manj, vsak nas je opazil 
in se obregnil ob nas. Danes pa je takšnih več in 
debelost je tudi bolj družbeno sprejemljiva. Sama 
sem pri trinajstih letih, ko sem stopila na prvo pot 
zdravega hujšanja, videla, da nismo samo dekleta 
tista, ki se obremenjujemo s kilogrami. Da je ogrom-
no fantov. Si bil ti že kot otrok močnejše postave? 

Že od malih nog sem bil močnejše postave. Ko 
sem končal osnovno šolo, sem tehtal 108 kg, kasne-
je pa so kilogrami še hitreje naraščali.

Kakšne pa so bile vaše družinske navade, je še 
kdo v družini močnejše postave?

V družini ni bilo tako ekstremne debelosti, mo-
goče je imel kdo samo malenkost prekomerno težo.

Kar veliko ljudem v Sloveniji si bil za zgled, pred-
stavljal si jim odskočno desko, da nekaj naredijo 
zase. Pa se sam zavedaš, kdaj so se ti pričeli 
nabirati kilogrami, je bil za to kriv stres, ljubezen, 
domači, služba, šola? 

Ko sem bil mlajši, sem bil edinec in starši so me 
razvajali, dobil sem, kar sem želel. Kasneje pa se 
enostavno nisem znal več kontrolirati in tako so kg 
počasi naraščali.

Si kakšno težavo reševal s hrano? 
Mislim, da sem kasneje verjetno kar vse svoje 

težave reševal s hrano. 

Si se zavedal, da je šla teža preko meja? 
Sem se zavedal. Večkrat sem poskušal izgubiti 

kilograme, vendar je bilo hujšanje neuspešno. Vse 
do trenutka, ko je bilo vsega preveč in sem postal 
skoraj negiben.

Kdaj si spoznal svojo ljubezen? 
Najprej sem spoznal svojo bivšo ženo. Oba sva 

imela prekomerno težo. Očitno sem vse najine te-
žave reševal s hrano in z nažiranjem, čeprav se tega 
takrat nisem zavedal. Ko sem začel s hujšanjem, 
sem to vedno bolj ozaveščal in na koncu ugotovil, 
da je zveza temeljila predvsem na hrani. Sedanja 
partnerka pa me podpira v zdravem načinu prehra-
njevanja, tudi sama se tako prehranjuje in resnično 
se zelo ujemava.

Si bil dovolj samozavesten za druženje, ko si imel 
toliko kilogramov? 

Samozavesti ni bilo nobene ... več ali manj sem 
bil doma za zaprtimi zidovi in se skrival pred drugimi.

So te prijatelji kdaj zafrkavali? 
Ne, prijatelji me niso nikoli zafrkavali oz. zelo redko.

Se ti je kakšen od prijateljev ponudil, da ti pomaga? 
Imel sem samo suhljate prijatelje, ki niti niso 

razumeli mojih težav, tako da ni bilo neke pobude 
za pomoč.

Sama sem imela probleme s težo celo življenje, s 
hrano sem reševala probleme, vedno pa se mi je 
prižgala lučka, ko so šle stvari predaleč. Nikoli pa 
nisem razumela, kako se lahko tako zrediš, da se 
težko gibaš, da lahko samo še miruješ. Se teh tre-
nutkov spominjaš oz. si se zavedal, kaj se dogaja? 

Dokler človek nima težav, potem še nekako gre. 
Kakšen dan se zamisliš, potem je malo bolje in spet 
pozabiš in se nažiraš, kajti hrana je dobesedno kot 
droga. Mene so zadnje mesece mučile bolečine v 
sklepih, komaj sem vstajal, bil sem zatečen in slabo 
sem spal. Vsak gib sem čutil, hoja po stopnicah je 
bila prava muka. Prav tako si nisem mogel normal-
no obuti nogavic in čevljev. Celo na stranišču sem 
imel težave z brisanjem zadnjice. Razmišljal sem, 
da mi s takim načinom ne bo ostalo dosti več kot 
kakšno leto življenja. Bil sem na robu, tudi na delo 
sem odhajal s težavo.
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Vse to je botrovalo odločitvi, da sem se v službi 
stehtal. Tehtnica je pokazala 223, 5 kg in to je bil 
trenutek streznitve. Rekel sem si: »To je to, odločiti 
se moram, ali želim živeti ali umreti!«

Kdo te je prijavil na oddajo The Biggest Loser?  
Si se sam odločil za spremembo ali ti je kdo pos-
tavil ultimat? 

Po pol leta samostojnega hujšanja sem na sple-
tu zasledil možnost prijave na to oddajo.

Takrat sem izgubil že 25 kg. Prijavil 
sem se bolj za hec, na koncu pa 
sem bil izbran za sodelovanje 
v oddaji.

Vsi vemo, da je oddaja 
eno, realno življenje pa 
nekaj drugega. Ti si 
dokazal, da se da tudi 
v realnem življenju 
narediti veliko zase, 
če ima človek voljo. Od 
kje taka sprememba, 
kje si črpal moč in voljo?

Rekel sem si, da bi bilo 
sedaj, ko sem že toliko nare-
dil zase, ko sem pridobil kon-
dicijo, res škoda odnehati. Zato 
sem nadaljeval z izgubo kilogramov 
do svoje ciljne teže in s tem do boljšega 
počutja. Pa še šport mi je bil v veselje. Potrebno pa 
je bilo veliko sprememb, trdne volje, močne psihe. 
Moram reči, da sem postal čisto drugačen človek, 
močan navznoter, znam se postaviti zase in razmis-
lim vsako stvar.

Lahko opišeš, kako poteka tvoj dan? 
Vsako jutro si obvezno privoščim zajtrk. Tako 

takrat, ko delam, kot tudi kadar sem prost, si prip-
ravim jajčka. Potem pa je potek dneva odvisen od 
tega, kako delam. Če delam zjutraj, telovadim po-
poldne in obratno. Kadar delam v nočni izmeni, pa 
počivam. Sem pa na splošno veliko bolj aktiven, 
več postorim v hiši in okoli nje.

Kako je s prehrano, je veliko odrekanja? 
Na začetku je bilo veliko odrekanja. Takrat sploh 

nisem vedel, kaj in kako bi jedel, zato sem  delal 
tudi neumnosti. Sedaj je drugače. Jem kar veliko, 
predvsem pa zdravo hrano. Pa tudi zelo pazim, kdaj 
kaj pojem. Razlika je tudi v tem, da gledam, da vse 
odvečne kalorije pokurim s telovadbo.

So hamburger, pizza, ocvrta 
hrana še kdaj na jedilniku?

Na jedilniku so doma pripravljeni hambur-
gerji ter tudi pica, pripravljena na bolj zdrav način, 
npr. s polnozrnatim testom.

Je bila hrana tvoja edina razvada? 
Mislim, da predvsem hrana in gazirane pijače.

Gibanje bi moralo biti del vsakega dneva  
v našem življenju. Pa se po tvojem občutku  
tega zavedamo? 

Tega se premalo zavedamo oz. pogosto iščemo 
izgovore. Najlažje je reči, da nimamo časa. Tako se 
počasi zapustimo, leta tečejo in zdravje se slabša. 

Na kaj si najbolj ponosen? 
Ponosen sem na vse, kar mi je uspelo. Iz člo-

veka, težkega 223 kg, ki ni mogel vstati, sem pos-
tal človek, ki tehta 100 kg in lahko telovadi tri ure 
brez prestanka. Ponosen sem, da se znam postaviti 
zase, da upravljam sam s svojim življenjem. Pono-
sen sem na svojo partnerko, ki je vztrajala z mano 
in je tudi njej uspelo izgubiti 25kg.

»Rekel sem si,  
da bi bilo sedaj, ko sem 
že toliko naredil zase, ko 
sem pridobil kondicijo, 

res škoda odnehati. Zato 
sem nadaljeval z izgubo 

kilogramov do svoje ciljne 
teže in s tem do boljšega 

počutja.«
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Kaj je tvoj cilj za naprej? 
Cilj je ohranjati sedanjo težo in zdrav način živ-

ljenja ter skupaj s partnerko nekoč pomagati pred-
vsem ljudem z zares ekstremno povišano težo, da 
najdejo pravo pot.

Si boš še kdaj dovolil, da ti stvari uidejo izpod nadzora? 
Vsekakor ne, to nikakor ne pride v poštev. S tem 

sem zaključil.

Danes sva se prvič srečala in izredno sem po-
nosna, da sem te lahko spoznala. Naš program 
»Jaz resnično migam«, ki ga izvajamo v Kranju, je 
namenjen prav temu, da vsi, ki imajo probleme s 
prekomerno telesno težo, dobijo voljo za vadbo, 
dobijo energijo, nove prijatelje in nov zagon. 
Kaj bi ti svetoval vsem, ki imajo probleme s pre-
komerno telesno težo? 

Moj nasvet je, naj začnejo misliti nase, na boljše 
življenje, nove priložnosti, ki se jim bodo ponudile. 
Naj ne obupajo in ne iščejo utehe v hrani. Vedno 
se najde rešitev za vse. Potrebno je zbrati pogum, 
voljo in začeti z majhnimi koraki. Nikoli pa na silo in 
na hitro, ker potem človek prehitro obupa. Če sem 
zmogel jaz, lahko zmore vsak, zato ne iščite izgo-

vorov. Ljudje delamo napake, zmaga pa tisti, ki se 
nekaj nauči iz njih in jih popravi.

Oba dobro veva, da če se sam ne odločiš, ni člove-
ka in ne stroja, ki bi te premaknil. Jaz vem, da brez 
vadbe ne morem, kako pa pri tebi izgleda gibanje,  
je na urniku vsak dan? 

Šest dni zapored telovadim z utežmi, trikrat pa op-
ravim kardio vadbo, vse doma. Sledita dva dneva počit-
ka in regeneracije. Poizkušam vsak mesec menjati vaje, 
pri vsaki vadbi pa opravim tudi vaje za stabilizacijo.

Kaj bi lahko za konec povedala vsem, ki jih razu-
meva in veva, da je težko začeti?

Ne odlašajte predolgo, ker živimo samo enkrat. 
Mogoče je začetek težek in naporen, psihično in fi-
zično, ampak na koncu boste nagrajeni. Počutili se 
boste kot novi, samozavestni in polni življenja. Po-
misli na dobre stvari, ki vam jih sprememba prinaša!

Aleš, hvala ti za zaupanje in deljeno izkušnjo, 
sama iskreno upam, da sva danes navdušila vsaj 
tri osebe,  da naredijo nekaj zase!  Vse dobro ti 
želim na tvoji poti. Vam pa želim, da izberete po-
gum, se odločite in naredite nekaj zase. 

»Ljudje delamo 
napake, zmaga pa 
tisti, ki se nekaj 

nauči iz njih in jih 
popravi.«
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Kako skrbita za zdravo 
težo in gibčno telo dve 

odlični kuharici?
Dve ženski, vsaka za svojim štedilnikom. Prva odlična kuharica, blogerka in mama, 
druga osebna trenerka, odlična kuharica in tekmovalka v MasterChefu. Kako se 
Ana in Iza spopadata z jedilniki, tempom življenja in kako pazita na svojo linijo, 
nam bosta zaupali v klepetu. Dve ženski, vsaka s svojo zgodbo in obe odlični.

Ana Žontar Kristanc

Iza Logar
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Znani pregovor pravi, da kadar je na kupu 
preveč žensk, bo gotovo deževalo. Tokrat pa 
smo z energijo, voljo in smehom dež preg-

nale. Najprej smo nekaj vprašanj zastavili Ani Žon-
tar – Ana kuha.

Kako se je mama dveh otrok, voditeljica oddaje, 
pisateljica kuharskih knjig in ustvarjalka bloga lah-
ko lotila preobrazbe in zdravega načina življenja?

V bistvu je moja želja prišla ravno z otroci, saj 
sem si želela začeti dobro skrbeti za svoje telo z 
razlogom, da bom lahko sledila otrokoma in z že-
ljo, da bom še dolgo ostala z njima. Tako v ozadju 
ni bila neka kratkotrajna shujševalna ideja, saj ni 
bil niti namen shujšati, ampak narediti telo bolj 
zmožno in zdravo. Zato tudi mislim, da mi je prvič 
v življenju uspelo res redno vplesti telovadbo v 
moje življenje, saj zdaj že 3 leta vsaj 3x tedensko 
opravljam trening. 

Sama spremljam recepte, bloge in vidim, da so 
vsak dan na sporedu pestre in okusne jedi. Kako 
ti ob tem uspe obdržati vitko linijo? 

Ooo, najlepša hvala! Sama sicer svojo postavo 
vidim kot normalno in ne vitko in tako se spreje-
mam. Priznam, da pri meni ohranjanje teže sloni 
predvsem na tem, da pazim na količine. Imam sre-
čo, da obožujem sadje in zelenjavo, tako da tega 
pojem veliko. Imam pa tudi zelo rada ocvrto in 
sladko hrano, toda tam gledam, da ta ni na jedilni-
ku prepogosto in da je ne pojem veliko. 

Kako uspeš ob delu nameniti dovolj   
časa tudi sebi?

Usklajevanje vsega je ob majhnih otrocih težko. 
Je pa res, da sama na telovadbo ne gledam kot na 
čas zase, ampak kot na del življenja, ki je obvezen. 
Tako pač telovadim, tudi če vmes med vsako vajo 
še obrišem ritko, podam vodo, ugasim kratek pre-
pir... Čas zame je po navadi bolj klepet ali sprehod 
s prijateljico ali pa gledanje kakšne dobre serije z 
dragim. Ker imata otroka pridno večerno rutino, je 
tako ta čas zame vsak večer med 8-9 in 11 uro. 

Kaj je bil glavni razlog za pričetek hujšanja?
Predvsem dejstvo, da me je velikokrat bolel 

hrbet, da sem čutila, da sem brez kondicije. Zato 
sem se odločila, da svoje telo učvrstim.

Ali je vadba sedaj tvoja rutina?
Ja, postala je del mojega življenja in dajem ji isti 

pomen, kot temu, da vsak dan jem sadje in zele-

njavo in spijem dva litra vode. Ponedeljki, srede in 
petki so čas za enourni trening in spustim ga izje-
mno redko. 

Kako pa je skrbeti za vitko linijo, ko roke ves čas 
ustvarjajo okusne jedi?

Včasih težje in tako tudi sama zaniham za kak-
šen kilogram. Imam pa pravilo, da če se mi teža 
poveča za 2kg, nekaj dni bolj pazim na količine in 
vnos, dokler ne pridem spet na želeno težo. Tako 
poskušam ohranjati neko ravnovesje. 

Ali vsako jed preizkusiš?
Seveda, brez tega ne gre. Sploh pa rada preizku-

šam različne jedi, kuham različne jedi – to je naj-
večja zabava moje službe.

Kdo je pri vas doma glavni preizkuševalec?
Poleg mene vsekakor moji trije fantje, s katerimi 

smo zmenjeni, da vsak moj nov recept ocenijo. 

Ali je partnerjeva vloga pri tvojem delu in preo-
brazbi pomagala ali si bila za vse sama?

Ne bi rekla. Mislim, da je ta odločitev nastala 
predvsem v meni in mislim, da je zato tudi obstala. 
Menim, da je življenjske spremembe treba narediti, 
ker si jih želiš sam in ne zaradi koga drugega. 
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Si mama in tudi kuharica. Po navadi slišim, da se 
tisti, ki delajo v kuhinji, težko uprejo hrani. Kako 
pa bi ti na to odgovorila?

Vsekakor se strinjam. Je pa res, da ne moreš 
imeti vsega, zato je treba najti kompromis. Pri 
meni je to količina. Če je jed zelo kalorična, je ne 
bom pojedla veliko. Če pa se ji ne bom mogla up-
reti, bom pazila, da potem kakšen dan jem bolj 
pridno, zdravo, manj.

Bi mamam in očetom, ki delajo v kuhinji, pa bi 
morali nekaj narediti zase, lahko kaj svetovala? 

Oh ne, ne bi si drznila vpletati se v življenja dru-
gih. Vsak posameznik se mora za spremembo od-
ločiti sam in ko se odloči, samo takrat sprememba 
lahko steče. Ko enkrat steče, pa je treba le vztrajati, 
da pride v kri – kot radi rečemo pri nas doma. 

Kaj ti pomeni hrana? Velikokrat slišim: »Tebi je 
lahko, jaz pa brez hrane ne morem!«. No, mislim, 
da se je nam vsem, ki radi jemo, včasih težko 
zadržati in ne posegati po prevelikih količinah 
hrane. Kaj pa ti meniš o tem, je hrana lahko glavni 
razlog za življenje? 

Brez dvoma je zame hrana ena najbolj pomemb-
nih stvari v življenju. Obožujem vse v zvezi s hrano 
in zelo težko se uprem dobri hrani. Je pa res, da 
kljub temu želim imeti zdravo telo in poskrbeti za 

to, da čim dlje živim za moje tri fante. In to je moja 
glavna motivacija.

Bi mogoče lahko svetovala kakšen zdrav prigri-
zek, ki si ga lahko ljudje v teh kriznih časih pripra-
vijo sami doma?

Izbira dobre hrane je zelo subjektivna. Recimo, 
zame najljubši zdrav prigrizek je narezan paradižnik z 
malo nadrobljene fete ali sveže mocarele – brez olja. 
Tak prigrizek je gotovo za marsikoga neokusen. Sama 
si recimo tudi rada narežem jabolko na tanjše krhlje in 
ga potresem s cimetom. Kadar sem izjemno lačna, si 
namesto kakšne bolj močne stvari raje skuham skledo 
juhe in se je res najem, ne da bi pazila na količino. Tre-
ba je najti stvari, ki jih imaš rad in so zdrave in se nanje 
spomniti, ko hrepeniš po hrani ali hitrih prigrizkih.

Katero jed priporočaš kot primer zdrave večerje?
Juhe. Juhe so izjemno zdrave, lahko jih spasira-

mo in jim vkuhamo žlico polnozrnatega pšenične-
ga zdroba ali polente in postanejo kremasto goste. 
Zelo nasitne in zdrave, pa še nizko kalorične. Pa se-
veda pazimo, da jih ne utopimo s kislo smetano in 
ne pretiravamo s krompirjem in uporabo olja. 

Kaj bi za konec povedala našim bralcem?
Želja po bolj zdravem življenju mora prihajati iz 

vas samih in ko si boste dovolj želeli, vam bo uspelo. 

www.aninakuhinja.si
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Ana je vedno nasmejana, ko pa se nama pridruži še Iza Logar, osebna trenerka in 
tekmovalka v oddaji MasterChef Slovenija, pa vzdušje postane še bolj veselo in 
pozitivno. Sama občudujem ženske, ki imajo ogromno energije, smeha, volje, ki 
imajo tudi težave in si jih odkrito priznajo in ki so pripravljene pomagati drugim. 
Tako Iza poleg kuhanja skrbi tudi za druge, saj je osebna športna trenerka.

Iza, leto 2020 je bilo zate prelomno,  
za marsikoga je bilo negativno, definitivno pa 
lahko rečeva, da je bilo zate  uspešno – tudi  
zaradi tekmovanja v MasterChef-u.

Leto 2020 je bilo res pestro leto in predvsem 
nepredvidljivo, kar je zame, ki sem zelo organiziran 
človek in ljubitelj načrtovanja življenja, precejšen 
zalogaj, ampak na vsako tako stvar gledam kot izziv 
in vedno rečem, da je vsaka stvar prišla z razlogom 
in nekako potegnem ven čim več pozitivnih stvari. 
Tako sem se v tem letu naučila malo spustit vajeti 
in se prepustiti toku življenja, pustiti, da dan teče 
sam od sebe, poleg tega sem  ustvarila mnoge nove 
navade, ki jih prej nisem imela. 

Kako je bilo tekmovati in kdaj je nastopila  
želja po kuhanju?

Tekmovanje je beseda, ki v meni vzbudi adrena-
lin, tisto pozitivno plat, ki te žene k biti boljši, učiti 
se in presegati meje samega sebe. Moja strast do 
kuhanja se je pojavila že v otroštvu, saj sem bila 
veliko pri babici, ki je ves čas nekaj ustvarjala v 
kuhinji, čez vikende pa je veliko kuhala tudi moja 
mami. Vsekakor prihajam iz družine gurmanov in 
umetnikov. Zame je hrana in kuhanje umetnost in 
mi smo od nekdaj radi jedli. Hrana je bila vedno 
tudi velik del vseh naših potovanj. Še danes rada 
potujem in kulinarična izkušnja z lokalnimi tradi-
cionalnimi jedmi je zame nekaj posebnega, brez 
tega si potovanja sploh ne predstavljam. Tekmovati 
v MasterChefu je bilo zame samo še en dodaten 
izziv in potrdilo, da si upam stopiti iz cone udobja. 
Sama pravim, da nas cona neudobja krepi in hkra-
ti osvobaja. Cona udobja  v bistvu obstaja samo v 
naših glavah in večkrat ko iz nje izstopimo, večkrat 
premagamo same sebe, premikamo lastne meje in 
sebi dokažemo, da zmoremo. Vsakič, ko to storimo, 
smo močnejši tako na psihičnem kot fizičnem nivo-
ju. Vstopa v MasterChef kuhinjo sem se zelo veseli-
la, saj sem vedela, da se bom tam ogromno naučila 
in sebe še bolj spoznala. 

Si osebna trenerka in če lahko, bi rada poudarila, 
da si odlična osebna trenerka, ker nisi suhica, 

ampak je tvoja postava oblikovana, hkrati pa 
imam občutek, da rada kaj dobrega poješ?  
Se s tem strinjaš?

No, tole vprašanje je res simpatično! Kot sem 
zgoraj omenila, prihajam iz družine gurmanov in 
doma se je vedno jedlo kar konkretno. Moja ge-
netska predispozicija mi ni ravno naklonjena in 
tudi mene lahko hitro »odnese«. Če rad ješ, se je 
vedno treba malo »držati nazaj«. Imam pa srečo, 
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da sta starša tudi zelo navdušena nad športnimi 
aktivnostmi v naravi in priznam, da v otroštvu sko-
raj ni bilo vikenda, ki bi ga preživeli doma. Vedno 
smo veliko hodili v hribe, kolesarili, smučali in v 
vsako lokacijo vključili tudi dobro pojedino. Ved-
no sem imela tudi aktivnosti med tednom. Kot ot-
rok sem preizkusila vse različne športe, vedno pa 
sem nekako ostajala v plesu, ki me je spremljal vse 
do konca srednje šole. Telesne aktivnosti torej ni 
manjkalo. Doma smo se vedno prehranjevali precej 
zdravo, saj je moja mami sladkorna bolnica že od 
majhnega in je od nekdaj pazila na svojo prehrano, 
da bi kar se da dobro poskrbela za svoje zdravje in 
zdravje družine. Vemo pa, da ima tudi zdrava hrana 
kalorije in če imaš velik apetit, se je mogoče zre-
diti tudi od zdrave hrane. Kot sem omenila, je nas 
vedno nekako reševala zadostna količina 
gibanja, vseeno pa v naši družini 
nihče ni ne suh ne prekomerno 
težak, smo pa vsi normalno 
oblikovani in kar je naj-
pomembnejše, vsi smo 
zdravi in polni energije. 
Tudi sama sem se v 
posameznih obdobjih 
srečevala s slabo sa-
mopodobo in preizku-
šala nešteto diet, ki so 
bile seveda vedno ne-
uspešne, vedno pa sem 
bila nekako zaljubljena 
v gibanje in tega mi nikoli 
ni bilo dovolj. Od nekdaj sem 
rada trenirala in v nekem obdob-
ju sem s tem celo postala obsedena. 
Bila sem pripravljena trenirati tudi 3x dnevno, 
samo da sem lahko pojedla vse, kar mi je prijalo, 
ampak slej ko prej ugotoviš, da se vrtiš v začaranem 
krogu. Več kot treniraš, bolj intenzivno kot treniraš, 
večji apetit dobivaš, ker telo kliče po hrani, ki jo 
potrebuje po tako intenzivnih naporih. Torej lahko 
rečem, da sem preizkusila že marsikatero metodo 
in na koncu ugotovila, da je najboljša zdrava mera 
vsega. Skozi vse te lastne izkušnje, z zgodbami mo-
jih strank in delom z njimi sem se opremila z zna-
njem, ki me danes dela veliko, realno in dobro v 
tem, kar počnem. 

Kakšen je tvoj pogled na gibanje in prehrano?
Človeško telo je bilo ustvarjeno za gibanje in 

moderno 8-10 urno sedenje za računalnikom je 
recept za novodobne težave z zdravjem. Stres in 

stresni hormoni so bili namenjeni samo za tis-
te ključne trenutke, ko se je človek bil primoran 
rešiti nevarnosti in mu je adrenalin dal doda-
ten zagon pri teku, plezanju na drevo ali lovlje-
nju živali za hrano. Danes je stres prisoten skoraj 
ves čas in telo se na to primerno odziva, zato so 
novodobne bolezni večinoma povezane s pre-
komerno količino stresa, ki ga doživljamo. Stres 
smo umetno ustvarili, ker se razvijamo v družbo, 
ki teži k čim hitrejšemu, čim boljšemu, idealne-
mu in popolnemu. Če želimo poskrbeti za lastno 
zdravje - ne samo zdaj, ampak tudi, ko bomo stari 
- se je žal treba upret takšnim pritiskom in sebe 
postaviti v ospredje. Torej gibanje je pomembno 
skozi cel dan enakomerno in ne samo 1h inten-
zivne telovadbe, ker skurimo maksimalno količino 

kalorij, ostali del dneva pa presedimo ali 
preležimo. Če je delo pisarniško, je 

potrebno poskrbeti, da se vsaj 
vsako uro dobro pretegne-

mo, se sprehodimo, gremo 
za 5 minut na svež zrak. 
Na tak način ne bomo 
razbremenili samo hrb-
tenice, ampak bomo 
poskrbeli tudi za večjo 
produktivnost in bomo 
na tak način delo op-

ravili veliko hitreje in 
boljše, morda bomo celo 

uro ali dve prej zapustili 
pisarno. Pomembno je tudi, 

da si postavimo meje in ne 
sprejemamo vsega dela na lastna 

ramena, če vemo, da so za to tam 
drugi ljudje. Poleg rednega razgibavanja med 

delom, je pomembno gibanje na svežem zraku. 
Veliko naredimo že s tem, če gremo vsak dan za 
eno uro na sprehod. Vsekakor pa se poleg kardio 
aktivnosti priporoča tudi trening moči. Sama svo-
jim strankam vedno predlagam redne vsakodnev-
ne sprehode v naravi ter 2-3x tedensko trening za 
moč. S pridobivanjem mišične mase bo naše telo 
porabljalo več kalorij (več kot imamo mišic, večji 
je naš bazalni metabolizem), prav tako pa trening 
pozitivno vpliva na kostno gostoto. Močne kosti 
in zadostna mišična masa sta ključna dejavnika 
v starostnem obdobju. Če se lotimo še prehrane, 
je pomembno, da spremenimo razmišljanje o pre-
hrani. Hrana mora biti podpora našemu telesu, da 
se lahko gibamo. Torej, »jem, da lahko treniram« 
in ne »treniram, da lahko jem.« Gibanje je torej 

»Skozi vse te lastne 
izkušnje, z zgodbami 

mojih strank in delom z 
njimi sem se opremila 
z znanjem, ki me danes 

dela veliko, realno 
in dobro v tem, kar 

počnem.«
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nujno za človeško telo in prav tako hrana. Kadar 
govorimo o hujšanju, pa je potrebno poskrbeti za 
primeren kaloričen deficit, ki ne sme bit ne preve-
lik in ne premajhen. 

Kako izgleda tvoje svetovanje, če se nekdo odloči, 
da bi spremenil življenjski stil? Se to sploh da?

Sprememba življenjskega stila je vedno mogo-
ča, vsekakor pa je pomembno, da te vodi strokovno 
usposobljena oseba, ki ima znanje in izkušnje na 
tem področju. Ljudje smo si različni in ni vsaka me-
toda primerna za vsakogar. Vsak ima drugačne želje, 
drugačno službo, predvsem pa drugačno psiholo-

ško ozadje. Moje delo poteka tako, da se z vsakim 
najprej pogovorim o njegovih željah, o njegovi pre-
teklosti in o zdravstvenem stanju. Pomembno je, da 
spremembe uvajamo postopoma in smo pozorni na 
odziv telesa pri vsaki spremembi. Včasih sem večkrat 
»psiholog« kot trener in prehranski svetovalec, saj 
se največje spremembe dogajajo v glavi. Moj glavni 
cilj je vedno ta, da moja stranka pride do spoznanja, 
da bo z zdravim načinom življenja dosegla boljše 
počutje in zdravje, da se bo spremenilo tudi psihič-
no zdravje in bo življenje veliko lažje kot prej, spre-
memba videza pa se bo zgodila vzporedno s tem. 
Od vsakega najprej želim, da si zapisuje prehranski 
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dnevnik, preko katerega jaz dobim pregled nad nači-
nom prehranjevanja. Potem najprej razložim osnove 
zdravega prehranjevanja in predlagam male spre-
membe. Že tam se hitro pokažejo rezultati. Nisem 
pristaš jedilnikov in tehtanja hrane, ker se s tem po-
sameznik nič ne nauči. Želim, da se hrano razume in 
včasih le napišem kakšne preproste recepte, da ljud-
je dobijo ideje za obroke. Vsekakor s posameznikom 
na prehrani delam vsaj 2-3 mesece, da se prepričam, 
da le-ta zadevo razume. Poleg prehrane pa začnemo 
še s postopnim uvajanjem telesne aktivnosti in jo 

glede na sposobnost 
posameznika pove-
čujmo. Vedno pa da-
jem poudarek na giba-
nju v naravi. Želim, da 
vsak posameznik najde 
aktivnost, v kateri bo uži-
val in se je redno udejstvoval. 
Sama sicer delam v fitnesu, kjer 
izvajamo pretežno vaje za moč, vsak pa 
poleg mojih treningov obiskuje še kakšen nogomet, 
badminton, kolesari, hodi v hribe itd. 

Kako je izgledalo tekmovanje, kako je bilo vzdr-
ževati zdrav način življenja, ko si preživela toliko 
ur za lonci?

V tekmovanje sem vstopila z zavedanjem, da 
bo to zame eno najbolj stresnih obdobij in da se 
bom v tem času morala odreči svojemu zdravemu 
načinu življenja. Ker poznam svoje telo, sem lahko 

predvidevala, kaj se bo v tem času zgodilo, vsee-
no pa je bil to res velik šok. Zaradi intenzivnega 
snemanja, konstantnega stresa, skoraj nič gibanja, 
slabe prehrane in premalo spanja, sem se seveda 
v tem času počutila precej slabo. Sama imam že 
po naravi težave z nizkim pritiskom in to v nor-
malnem življenju rešujem s tem, da sem ves čas v 
gibanju. Zaradi pogodbe žal ne smem razkriti in-
formacij v zvezi s snemanji, vsekakor pa lahko po-
vem, da je bilo zelo naporno, ampak vredno čisto 
vsakega trenutka. Marsikdo, ki ne ve kako snema-
nja potekajo in kaj se dogaja vmes, ko se ne kuha, 
bi se čudil, da jaz v času snemanja nisem mog-
la vzdrževati zdravih navad. Dejstvo je, da pogoji 
v katerih smo bili, niso primerljivi z vsakdanjim 
življenjem. Sama v življenju nikoli nisem preživela 
toliko časa v zaprtih prostorih, kot sem ga tam in 
primerjava resnično ni možna. Vsi smo bili s pogo-
ji seznanjeni že pred vstopom in smo se za to od-
ločili zavestno. Ker sem vedela, da bom v takšnih 
pogojih le za določeno obdobje, sem to sprejela in 
se vseeno odločila za vstop v šov. To je bila zame 
ena boljših odločitev v življenju, izjemna izkušnja 
in ne obžalujem niti ene minute. 

So se ti tem času kilogrami nabrali, 
obdržali ali odšli?

Uff ja, v tem času so se kilo-
grami kar konkretno nabra-

li. Nekaj se jih je nabralo že 
pred vstopom v šov, ker sem 
se dva meseca pred tem in-
tenzivno pripravljala in učila 
vse stvari, v katerih sem bila 
šibka in kjer je bilo znanje 

pomanjkljivo – sladice in te-
sto torej. Teh stvari sama niko-

li nisem veliko pripravljala, niti 
jedla. Seveda, ko doma pripravljaš 

toliko hrane, nekaj že daš drugim, kdaj 
povabiš prijatelje, vsekakor pa nekaj poješ 

tudi sam. Ker prej sladkih stvari nisem veliko jedla, 
so se kilogrami kar nabirali. V šovu se je to poznalo 
še toliko bolj, saj ni bilo časa za treninge in druge 
aktivnosti. Sama vem, da ena aktivnost na teden 
zame res ni dovolj. S tem se nisem veliko ukvarjala, 
ker sem vedela, da lahko vse pridobljene kilograme 
izgubim, ko se vrnem nazaj v normalno življenje, 
me je pa vmes že malo skrbelo, ker mi veliko oblek 
ni bilo več prav. Vsekakor ni bilo lahko, ker me je v 
tistem obdobju doletelo veliko opazk in zmerljivk, 
ampak sama sem imela fokus v kuharskem tekmo-

»Če se lotimo še 
prehrane, je pomembno, da 
spremenimo razmišljanje o 
prehrani. Hrana mora biti 
podpora našemu telesu, 

da se lahko gibamo. Torej, 
»jem, da lahko treniram« in 

ne »treniram, da  
lahko jem.«

»Človeško telo je 
bilo ustvarjeno za 

gibanje in moderno 
8-10 urno sedenje za 

računalnikom je recept 
za novodobne težave z 

zdravjem.«
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vanju in vedela sem, zakaj to počnem. Po konča-
nem šovu so kilogrami normalno izginili in življenje 
teče dalje. Predvsem je bilo v tistem obdobju po-
membno, da nisem brala neprimernih komentarjev 
na internetu in družbenih omrežjih, ker je tam og-
romno neprijaznih besed. Internet je lahko najbolj 
škodljivo sredstvo pri zbijanju samozavesti in naj-
lažje je, da postanemo sami svoja motivacija. 

Če pomislim na svoje otroštvo, so bile vse dobre 
kuharice bolj okrogle. Misliš, da velja, da če znaš 
dobro kuhati, se mora to videti že na daleč?

Ne, nisem tega mnenja. Če je razmerje med giba-
njem in hrano dobro, ni razloga, da bi bili »okrogli«. 
Vsekakor je prekomerna telesna teža zelo nevarna 
za zdravje, zato sta zdrava prehrana in zmerna te-
lesna aktivnost ključni. Ni problem, če imamo za 
svojo višino in starost 5-10kg preveč in se sto težo 
redno gibamo ter se zdravo prehranjujemo. Kritično 
je stanje, ko imamo 15kg ali več prekomerne teže in 
za svoje zdravje ne naredimo nič. 

Kako izgleda tvoj dan danes?
Glede na to, da je čas epidemije, veliko mojega 

dela trenutno poteka preko računalnika, pri čemer 

precej trpim, ker ne maram sedenja. Med tem, ko 
imam s strankami on-line treninge, poskušam z 
njimi skupaj narediti vsaj ogrevalne vaje, da sama 
ne sedim celo uro. Včasih med delom tudi stojim, 
vsekakor pa poskrbim, da grem dvakrat na dan na 
daljši sprehod, treninge delam zunaj pred hišo ali 
tečem po gozdu, čez vikende pa hodim v hribe. 
Kuham še vedno zelo rada, trenutno pripravljam 
tudi veliko kuharskih video vsebin in zato kar pre-
cej časa preživim tudi v kuhinji. Predvsem pa sem 
v času karantene razvila nekaj dobrih navad in to 
je veliko več spanja, tuširanje z mrzlo vodo, veliko 
več meditiram, vsak dan si vzamem 10min za hvale-
žnost in pozitivne afirmacije. 

Kako bi lahko ljudje postopoma spremenili svoje 
navade, kaj je prvi cilj, ki naj si ga postavijo?

Predvsem je pomembno, da si ne zastavijo pre-
več ciljev. Naj si zastavijo dva ali tri cilje, ti naj bodo 
realni in za vsakega naj si izdelajo dober plan ter 
podcilje. Podcilji so pomemben del uresničeva-
nja ciljev, saj si z njimi dvigujemo motivacijo. Vsak 
vmesni cilj, ki ga dosežemo, nam daje spodbudo za 
naprej in z vsakim naslednjim bolj verjamemo vase. 
Spreminjanje navad naj bo postopoma, ne vse na-
enkrat. Najprej se lahko lotijo samo sprememb v 
prehrani, nato začnejo s sprehodi, kasneje s kakšno 
bolj intenzivno aktivnostjo. Lahko je cilj tudi več 
spanja, več časa zase, manj gledanja televizije. Mali 
koraki vodijo do velikih sprememb. 

Kaj ti je prinesel šov, kje vse te lahko sedaj vidi-
mo in kaj vse lahko bralcem ponudiš?

Šov mi je dal še eno potrditev, da sem dobra v 
tem, kar počnem, da so zdravi obroki prav tako oku-
sni in nasitni. V šovu sem gledalcem pokazala svojo 
ljubezen do pripravljanja zdravih obrokov in poziti-
ven pogled na življenje. Tam sem spoznala tudi ne-
kaj dobrih prijateljev, za katere sem zelo hvaležna. 
Svoje telo in glavo sem dala na izjemno preizkušnjo 
in sama sebi dokazala, da se v življenju lahko lotim 
česarkoli. Čeprav nisem zmagala, sem tam dosegla 
svojo osebno zmago in cilj je bil izpolnjen. 

Sklepna misel za bralce
Moj življenjski moto je »Hakuna Matata«, kar po-

meni »brez skrbi«. Življenje mora biti brezskrbno, 
življenje je treba uživati, zato je prav, da si ustva-
rimo življenjski stil, v katerem bomo hkrati uživali 
in poskrbeli za telesno in psihično zdravje. Če smo 
zdravi in pozitivni, nas bodo obkrožali tudi takšni 
ljudje. Mi privlačimo energijo, ki jo oddajamo! 

Anže Avbelj

Hana Verdev

Migaj in kuhaj z nami na lidl.si/vitalnica

Ohrani formo 
tudi med zimo!

@lidlslovenija

YouTube IGTV FacebookInstagram#TokratZmoremoDoma

Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | www.lidl.si
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PROMOCIJSKO SPOROČILO

Anže Avbelj

Hana Verdev

Migaj in kuhaj z nami na lidl.si/vitalnica

Ohrani formo 
tudi med zimo!

@lidlslovenija

YouTube IGTV FacebookInstagram#TokratZmoremoDoma

Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | www.lidl.si
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Vpliv telesne teže na 
zaposlovanje

Iz leta v leto se opaža vse večja pristranskost pri zaposlovanju, največkrat na de-
lovnih mestih, ki zahtevajo interakcijo z ljudmi, kot so na primer delovna mesta v 
prodaji, gostinstvu, wellnessu, kozmetičnih in frizerskih salonih, saj se tam ljudi s 
prekomerno težo obravnava kot neprimerne. 

Pred nekaj desetletji je kot stereotip veljalo 
prepričanje, da so predebeli ljudje zane-
marjeni, neproduktivni, neambiciozni, nedi-

sciplinirani in neodločni. Raziskave kažejo, da je 
pristranskosti in predsodkov vedno več. Nanje na-
letimo tudi v zdravstvu, predvsem iz strani zdrav-
nikov, medicinskih sester, psihologov. Velikokrat 
naletimo tudi na neprimeren odnos zdravnikov, ki 
naj bi nam pomagali pri prekomerni telesni teži, 
še večkrat pa se zgodi, da nam svetuje nekdo,  ki 
ravno tako nima urejene telesne teže.

Ljudje z najnižjo izobrazbo ponavadi zasedajo 
delovna mesta, ki vključujejo več fizičnega dela, 
medtem ko tisti z najvišjo izobrazbo opravljajo in-
telektualna dela. Zato pa se višje izobraženi pogo-
steje rekreirajo in se udeležujejo športnih ter vad-
benih programov, namenjenih uravnavanju telesne 
teže. Vlaganje države v izobrazbo populacije bi 
bilo lahko eden od najučinkovitejših načinov, kako 
zmanjšati in preprečiti širjenje debelosti. Poraba 
energije na delovnem mestu je običajno obratno 
sorazmerna z dohodkom, saj večina bolje plačanih 
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poklicev ne zahteva aktivnosti, kjer bi porabili ve-
liko kalorij, medtem ko fizično delo zahteva večjo 
porabo energije. Vendar pa ljudje z višjim dohod-
kom živijo v soseskah, kjer se lahko udejstvujejo 
v zunanjih rekreacijskih aktivnostih. Poleg tega se 
lahko vpišejo na tečaje in programe za nadziranje 
telesne teže, ki so običajno precej dragi. Največji 
problem je ko si želimo spremembe, se odločimo, 
da bomo nekaj naredil zase, pa nam dosti stvari ni 
cenovno dostopnih.

Debelost je v industrializiranih družbah zna-
čilna za nižje družbene in ekonomske razrede, 
medtem ko je pred razširjeno gospodarsko blagi-
njo prevladovala zlasti v višjih razredih. Debelost 
in nizek socio-ekonomski status sta med seboj 
povezana v začaranem krogu, saj debelost vodi 
do nizkega socio-ekonomskega statusa in nizek 
socio-ekonomski status povzroča debelost. Pre-
komerna telesna teža vpliva v gospodarstvu na 
produktivnost, zato nastajajo gospodarski stroški, 
povečuje se obolenje in umrljivost. 

Na prekomerno telesno težo vpliva tudi de-
lavnik. Nočno delo še poslabša sliko, saj je zna-
no, da hrana, ki jo zaužijemo ponoči, dviga ra-
ven glukoze.  Nočno delo vpliva tudi na slabše 
prehranjevalne navade tekom dneva, saj je po-
rušen dnevni ritem prehranjevanja. Tudi delo v 
več izmenah slabo vpliva na dnevno prehranje-
vanje, saj se ljudje večkrat prehranjujejo v nagli-
ci, izpuščajo posamezne pomembne obroke, jedo 
prevečkrat, uživajo nizkokalorično hrano, posega-
jo po nezdravih prigrizkih. Hrana, ki jo jedo, je 
največkrat slabše kakovosti, zaužijejo premalo 
tekočine in preveč posegajo po  poživilih in slad-
kih pijačah. V nočnem času sta prebava in pres-
nova upočasnjeni, raven glukoze, trigliceridov in 
inzulina pa se zviša. 

Ker ne moremo vplivati na to, kakšen bo naš 
delavnik, je še kako pomembno, da imamo sami 
svoj način prehranjevanja in rekreacije, ki na nas 

vpliva dobro in nam daje dovolj energije, da lah-
ko funkcioniramo.

Ali je to, da bomo izbrani za določeno službo 
resnično toliko odvisen od videza ali je to le v na-
ših glavah? Vsekakor lahko rečemo, da so ljudje s 
prekomerno težo velikokrat manj samozavestni, ne 
velja pa to za vse. Danes vsaj v Sloveniji mogoče ni 
čutiti toliko razlike med zaposlovanjem ljudi z nor-
malno ali prekomerno težo, ker se zaposluje tam, 
kjer se pač pojavijo potrebe.

Vsaka služba terja od nas voljo, samoiniciativo, 
zdravje, tako da ne glede na katero delovno mesto 
bomo sprejeti, moramo verjeti vase in vsem okoli 
nas, sodelavcem in vodstvu dokazati, da nismo nič 
manj vredni, če imamo nekaj kilogramov preveč. Vi
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Kot feniks iz pepela 
Življenjska zgodba 

Maje Križnar
Maja Križnar je pisateljica, učiteljica meditacije in nanny. Zabava jo dejstvo, da v 
čisto vsaki situaciji, dogodku ali človeku, lahko najde nekaj uporabnega oz. nekaj 
pozitivnega za svoje življenje in zabava se, ko išče skrite pomene, ki ji jih nosijo 
vsakdanje lekcije. V še večje veselje pa ji je pisanje o teh lekcijah in izzivih, v ka-
terih, je prepričana, se boste našli mnogi.
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Veliko ljudi te pozna po knjigi »Izgubila 
sem tebe in našla sebe«. Tudi naš cilj je 
pokazati ljudem, kako pomembni smo v 

življenju in kako pomembno je najti sebe. Kako je 
nastala tvoja knjiga, kako si se spremenila med 
pisanjem in kaj si našla v tem procesu? 

Ko so me v preteklosti kar pogosto spraševali, 
kdaj nameravam imeti družino, se poročiti in po-
dobne zadeve, ki zanimajo vse tete, strice, sosede, 
babice in dedke, sem običajno odgovarjala z odgo-
vorom, da moram najprej sebe spraviti v red. Seve-
da, brez da bi zares, sama pri sebi vedela, kaj točno 
to pomeni, oz. kaj točno mislim s tem.

No, pa je očitno nekdo tam zgoraj zelo dobro ve-
del in tako se mi je, kot hišica iz kart, sesul ves moj 
svet, za katerega sem prej kar nekaj časa živela. Prak-
tično čez noč sem ostala brez takratnega partnerja 
in brez službe. Ostala sem sama s škatlo robcev v 
rokah in z vprašanji: »Kaj naj sedaj počnem? Kaj si 
sploh želim v življenju? Kaj bi sploh rada dosegla? 
Kdo sploh sem jaz in zakaj sem tukaj?«

Bila sem bitko sama s seboj in zelo kmalu mi je 
postalo jasno, da je moj porušeni svet stal na zelo 
trhlih temeljih in da se je pravzaprav moral podreti.

Sklenila sem ga postaviti na novo in ker sem že 
bila precej v alternativnih vodah, mi je pot prekri-
žal še tečaj meditacije. Tudi to se je zgodilo čez noč. 
Sprejela sem ga in pustolovščina se je začela. Zdravi-
la sem sebe, začela razumevati, zakaj se mi je vse to 
zgodilo, našla pa sem tudi strast v svojem početju in 
v novih spoznanjih. Odločila sem se, da ne želim več 
ugajati drugim in sebe postavila na prvo mesto pri 
sebi ter na enakovredno mesto pri drugih.

Ves čas pa je v meni tlela želja po “BITI NAVDIH”. 
Če sem se iz tal dvignila jaz, zakaj se ne bi zaradi 
tega še kdo drug?

In tako je začela nastajati knjiga, kasneje priroč-
nik, ki pomaga pri iskanju in odpravljanju omejujo-
čih podzavestnih prepričanj, zvočne pravljice in še 
druge vsebine, ki motivirajo in navdihujejo. 

Biti zadovoljen sam s sabo je danes ena izmed težjih 
nalog. Sebi vedno očitamo vsako napako, lažje je 
sprejeti napake pri drugih, kot pri sebi. Tako je tudi s 
prekomerno telesno težo. V enem izmed člankov sem 
prebrala tvojo zgodbo, ki bi jo rada podelila tudi z 
našimi bralci. Zato bi prosila, če lahko poveš, kako se 
je pri tebi začela zgodba z odvečnimi kilogrami, kam 
je pot vodila, do česa je pripeljala in kako si našla 
izhod iz luknje ali krize, kot bi to lahko poimenovali. 

Težo sem začela pridobivati v prvem razredu, po 
avtomobilski nesreči in sem bila do sedmega razre-

da zelo močna. To obdobje zares ni bilo prijetno, saj 
sem bila kar naprej tarča zbadljivk s strani vrstnikov in 
tudi doma so me nekako omejevali glede hrane, kar 
je privedlo do tega, da sem jedla na skrivaj. Slednje 
pa seveda ni bilo prav nič koristno za moje otroško 
telo. Vedno sem se bala testov pri telovadbi, ker sem 
vedela, da bodo spet namerili preveliko število kilo-
gramov in preveč podkožnega maščevja. Tudi pri teku 
in ostalih aktivnostih se nikoli nisem preveč dobro 
odrezala. Vsako leto bolj sem verjela v to, da nisem 
lepa. Imela sem omejen krog prijateljev in vedno sem 
imela občutek, da nikamor ne spadam. Moj videz je 
močno vplival na mojo samozavest in moj odnos z 
mojimi vrstniki, seveda žal v negativnem smislu.

Proti koncu osnovne šole se je moje stanje ne-
koliko izboljšalo, ko sem prvič že nekoliko shujšala, 
vendar pa še vedno nisem bila samozavestna ali v 
celoti zadovoljna s svojim telesom. Počutila sem se 
nezaželeno, neprivlačno in še vedno me je skrbe-
lo, kaj si bodo o meni mislili drugi. Opazovala sem 
druga dekleta, ki so bila videti privlačna, suha in 
samozavestna in v moji glavi ves čas hrepenela po 
tem, da bi jim bila podobna.  Verjela sem, da me 
bodo ljudje sprejeli le, če bom imela izklesano telo. 

Skozi moje odraščanje so se mi menjavala ob-
dobja z več in obdobja z manj kilogrami, nikoli 
pa nisem bila zares zadovoljna. Skrivala sem svoj 
trebušček in če je bilo le mogoče, sem se oblači-
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la v oblačila, kjer sem lahko skrila vse, kar je bilo 
odvečnega. Svoje telo sem skrivala, hrepenela po 
drugačnem, nikoli pa nisem zbrala dovolj poguma, 
da bi se lotila temeljite spremembe.  Tako je bilo 
vse do začetka leta 2016, ko sem se začela v svojem 
telesu počutiti tako slabo, da enostavno nisem več 
mogla tako naprej.

Odločila sem se za spremembo življenjske-
ga sloga, vendar pa vseeno nisem šla v skrajnosti. 
Prilagodila sem prehrano, pri kateri bolj pazim na 
sestavo obrokov, zmanjšala sem uživanje določenih 
živil, predvsem pa sem začela meditirati. Meditaci-
ja pa mi je prinesla spremembo v glavi. Postopoma 
sem začela sprejemati svoje telo tako kot je in tako 
so kilogrami kar sami od sebe začeli kopneti.  Ko 
sem čistila nesnago na energijskem in 
čustvenem nivoju, so se počasi 
začeli čistiti tudi kilogrami. V 
10 mesecih sem jih tako 
naštela 16 manj, sedaj 
pa mi to težo lepo us-
peva ohranjati.

Poleg tega da sem sprejela svoje telo, sem tudi za-
čela uživati v hrani. Nehala sem se obremenjevati s ka-
lorijami in kadar sem si privoščila čokoladno torto ali 
kaj drugega, kar bi lahko uvrstili v kategorijo “nezdra-
vo,” sem v tem neznansko uživala. Tisti trenutek sem 
se vedno počutila dobro in nikoli ob tem nisem imela 
slabe vesti, katera običajno nalaga kilograme.

Skozi globoko osebno raziskovanje sem prišla 
do spoznanj, da je tudi debelost povezana z naši-
mi notranjimi prepričanji. Debelost na splošno po-
meni neke vrste samozavračanje, kar se je seveda 
meni dogajalo skozi vse obdobje odraščanja. Niti 
najmanj nisem imela rada svojega telesa, usmer-
jena sem bila na debelost, zato je tudi bilo tako, 
četudi sem se vmes večkrat trudila shujšati.

Moja hiba je bil dolgo časa tudi moj trebušček, raz-
log zanj pa je bil občutek pomanjkanja čustvene pri-
padnosti in ljubezni oz. neka podzavestno nakopičena 
jeza zaradi tega občutka. Iz podobnega občutka jeze 
nastane tudi celulit. Ne nazadnje pa sem ves čas tudi 
verjela sebi in drugim, da sem debela. Tako sem se 
vrtela v začaranem krogu odvečnih kilogramov iz kate-

rega dolgo časa enostavno nisem znala izstopiti.
Intenzivna meditacija mi je dala popolno-
ma nov pogled na mene samo  in tako 

sem začela pri osnovah. Pri sprejema-
nju sebe točno take kot sem, z vsemi 

svojimi »pomanjkljivostmi,« za ka-
tere sedaj lahko rečem, da sploh 
niso pomanjkljivosti, ampak gola 
dejstva, ki me učijo in mi omogo-
čajo stopiti korak naprej.

Postala sem bolj navzoča in 
lahko bi rekla, da sem se tudi 

jesti naučila zavestno. Slednji 
nasvet želim deliti tudi z vami. Ka-

dar se ustvari potreba po neki hrani, 
ki je po njeni naravni izrazito škodljiva, 

se je ob tem dobro vprašati, kaj na čustve-
ni ravni z njo želimo nadomestiti. Za primer lahko 

navedem, da sem jaz v preteklem propadlem razmer-
ju s hrano poskušala ugajati in se prilagajati. Sprejela 
sem način prehranjevanja, ki mi prej ni bil blizu in mi 
je na dolgi rok škodoval, ker sem si na podzavestni 
ravni želela partnerjeve pozornosti. V želji po spreje-
tosti in pozornosti sem delovala tako kot on, kar pa se 
seveda ni obneslo, ne v mojih in ne v njegovih očeh.

Predlagam, da se prehranjujete zavestno. Jejte 
zato, da živite in ne obratno. Živeti, zato da bi jedli, 
je zmotno, naporno in nas na dolgi rok samo moč-
no obremeni in onesreči.

S čim se ukvarjaš poklicno in kako ti uspe obdr-
žati sedanjo težo?

Kot rečeno, težo ohranjam tako, da sem ohra-
nila spremenjen način prehranjevanja, torej nikoli 
nisem posegala po dietah, ampak sem spremenila 
celoten slog življenja, kar sem že opisala zgoraj, po-
skušam se tudi gibati, tako da mi je prijetno. 

Postopoma sem 
začela sprejemati svoje 

telo tako kot je in tako so 
kilogrami kar sami od sebe 

začeli kopneti. Ko sem čistila 
nesnago na energijskem 

in čustvenem nivoju, so se 
počasi začeli čistiti 

tudi kilogrami.

Moj videz je močno 
vplival na mojo 

samozavest in moj 
odnos z mojimi 

vrstniki, seveda žal v 
negativnem smislu.
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Sicer pa mi največ delovnega časa vzame varstvo 
otrok, ter seveda knjige, pravljice in tudi individu-
alni pogovori. 

Kakšen je tvoj pogled na današnje otroke in 
okolico, je res, da smo se s prekomerno telesno 
težo kar sprijaznili, da je postala del nas, da to 
ni več nek tabu? 

Ja, pravzaprav bi se s tem lahko kar strinjala. Na-
vade mladostnikov danes so drugačne, kot so bile 
včasih in zdi se, da smo prekomerno težo nekako 
kar sprejeli, čeprav menim, da je veliko povezano s 
čustvovanjem in nerazrešenimi podzavestnimi vzorci 
mišljenja in delovanja, ki jih otroci nehote pridobijo 
od svojih staršev oz. od okolice v kateri odraščajo.  

Koliko gibanja ti vnašaš v dnevni oziroma te-
denski ritual? 

Priznam, da imam obdobja, ko se gibam več in 
obdobja, ko se gibam manj in glede gibanja sem še 
malo šibka. Se pa trudim, da se nekajkrat v tednu 
vsaj dobro sprehodim. Za letošnje leto sem si zadala 
načrt, da večkrat obiščem hribe in držim pesti sama 
zase, da mi zastavljeno namero tudi uspe uresničiti. 

Kdaj bi po tvojem morali poiskati pomoč, da 
lahko sebi pomagamo poiskati svoj pravi jaz, da 
najdemo moč in naredimo nekaj zase?

Kdaj poiskati pomoč, je lahko zelo relativno in 
tega ne moremo posploševati, zagotovo pa lahko 
rečem, da takoj, ko opazimo padec motivacije, ali 
ko opazimo, da nimamo dovolj znanja in volje, da 
bi zmogli sami. 

Tvoj nasvet za bralce: kaj narediti, da najdeš 
sebe, da prepoznaš svoje napake in da poiščeš 
svoje cilje? 

Prvi korak, ki je morda celo najtežji, je po mojem 
mnenju vprašati samega sebe takole: »Kaj lahko jaz 
sam/a naredim v tem trenutku, da se bom poču-
til/a bolje?« In ko si na to vprašanje tudi iskreno 
odgovorimo in potem v tej smeri tudi delujemo, 
smo na dobri poti, da najdemo sebe in uresničimo 
svoje cilje in želje. 

Hvala in vse dobro na poslovni poti. 
Hvala tudi vam za širjenje dobrih praks, ki 

pomagajo dvigovati zavedanje in motivacijo za 
spremembe. 
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Pomen vitamina D 
Vitamin D je postal najslavnejši vitamin na planetu. Končno dobiva pravo mesto, 
tudi v uradni medicini. O njegovem pomenu pri jačanju imunskega sistema se 
trenutno ogromno raziskuje po celem svetu. 

Temelj zdravega življenja je seveda zdrava 
hrana, bogata z vitamini in minerali. Vendar 
pozor, vitamina D v hrani praktično ni! Telo 

ga samo tvori, kadar smo z večjim delom nezašči-
tene kože izpostavljeni sončnim žarkom, v času, ko 
so ti dovolj močni. V Sloveniji v hladnejši polovici 
leta sončni žarki niso dovolj močni za tvorbo vita-
mina D, zato 80 - 95 % prebivalstva vsaj od oktobra 
do aprila primanjkuje vitamina D. Poleg tega zaradi 
sodobnega načina življenja tudi v poletnih mesecih 
veliko ljudem primanjkuje D vitamina. 

Vitamin D vpliva na skoraj vse organe in vse ke-
mične procese v telesu in je glavni steber imun-
skega sistema. Pomemben je tudi za ohranjanje 
zdravih kosti in zob ter delovanje mišic. Njegovo 
kronično pomanjkanje ima lahko resne posledice 
in povečuje tveganje za nekatere bolezni. 

Glede na navedeno je jasno, da je zagotovitev 
zdravih ravni vitamina D v telesu potrebno poseči 
po prehranskih dopolnilih – pomembno je tudi je-
mati zadostne količine. EFSA (Evropska agencija za 
varno hrano) je določila, da so varni dnevni odmer-
ki za otroke do enega leta 1.000 i.e., od 1-10 let 2.000 
i.e. in nad 10 let 4.000 i.e. (internacionalnih enot) 
vitamina D. Zapomniti si velja, da ljudje s preko-

merno težo potrebujejo več vitamina D. Prehranska 
dopolnila so v različnih oblikah, odlično absorpcijo 
imajo ustni spreji. 

Pomanjkanje vitamina D nima nujno vidnih 
posledic na kratek rok, posledice se lahko pokažejo 
šele čez čas, zato je resnično pomembno, da poskr-
bite za dovolj vitamina D.

DLux
vitamin D

Tudi v izbranih lekarnah ter drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si

Učinkovita, priročna in okusna 
ustna pršila z naravnim vitaminom D.

S kodo Resničnojaz izkoristite 15 % popust pri 
naročilu D vitamina na www.sitis.si. Velja do 15. 3. 2021.
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Prekomerna teža in 
praznovanja

Ali je problem v resnici naš videz ali pomanjkanje samozavesti? Pri ljudeh s pre-
komerno telesno težo je večkrat problem samozavest. Ko so pred vrati razna pra-
znovanja, je slaba volja še večja. 

Č e pa je pred nami še posebno pomem-
ben dogodek kot npr. poroka, pa se po-
navadi lotimo hujšanja. Pa ne zato, ker 

ne bi imeli možnosti poročnih oblek v večjih 
velikostih, ampak zato, ker je pomembno, kako 
izgledamo na fotografijah. Vedno si postavimo 
od zaroke do poroke dovolj časa, da lahko na-
redimo načrt hujšanja. Teden pred poroko pa 
tudi jedli ne bi. A kaj potem, ko je to vse za 
nami? Raziskave kažejo, da ljudje po dogodku 
pridobijo izgubljeno težo, nekateri celo dvakra-
tnik izgubljene teže, saj so se lotili preveč dra-
stičnih diet pred dogodkom.

Čez celotno zgodbo naše revije smo vam želeli 
pokazati, da je prekomerna telesna teža lahko vzrok 
zdravstvenih težav. Lahko je dedna, lahko pa si jo 
ustvarimo sami s pritiski in nizko samopodobo. 

Danes imamo na voljo vse, od prehrane do ob-
lačil, tudi poročne obleke za ženina in nevesto v 
večjih številkah, fotografi dobijo vse v objektiv, an-
sambel bo ravno tako igral skladbe in povabljeni 
bodo tudi prišli – ne glede na to, ali nosimo konfek-
cijsko številko 44 ali 52. Pomembno se je zavedati, 
da če bomo cenili sebe, če bomo v vsakem trenutku 
znali našteti pet stvari, na katere smo ponosni pri 
sebi, bomo tudi z izgubo kilogramov lažje pričeli.
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Kako se učinkovito 
pripraviti na proces 

čiščenja telesa?
Prihajamo v obdobje prebujanja narave in to je primeren čas, da se prečistimo in 
razstrupimo svoje telo. Da se ponovno spoznamo s svojim telesom, kot z dobrim 
in srčnim prijateljem, ki ga nismo srečali že vrsto let.

Predelana hrana, gensko spremenjena živila, 
klorirana voda, bel sladkor, smog... vplivajo 
na oksidativni stres in zakisanost naših te-

les, ta pa pogosto vodi v najrazličnejše bolezni. Da 
bi te težave učinkovito zaobšli ali jih omilili, si mo-
ramo posvetiti le par minut na dan. Čiščenje lah-
ko izvajamo na več načinov, vedno pa ga moramo 
izvajati načrtovano in dosledno, saj v nasprotnem 
primeru ne bomo dosegli želenih rezultatov.

1. Načrt 
Preden se boste odločili za čiščenje, skrbno pre-

tehtajte vse možnosti in se o tem, če je to potreb-
no, tudi posvetujte s svojim zdravnikom, predvsem 
v primeru obstoječih zdravstvenih težav. Ko si boste 
izbrali način čišenja (glina, alge, olja, post s sokovi, 
zeolit, detoksikacijski programi...), si ustrezno od-
merite tudi čas trajanja, čiščenja ter ga umestite v 
svoj urnik. 
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Naredite si plan prioritetnih živil, ki naj bodo 
predvsem bogata z antioksidanti, omega 3 maščob-
nimi kislinami in vitaminom C. Vsaj med čiščenjem 
se odpovejte belemu sladkorju, beli moki in soli in 
zmanjšajte vnos strupov, kot so tobačni dim, alko-
hol, hitra hrana in druge. Predhodno se založite z 
zdravimi živili in izpraznite omare vseh pregreh.

Verjemite vase! Napišite si kratek povzetek o tem, 
kako se trenutno počutite in kaj bi želeli, da se spremeni. 

2. Izvedba
Ko smo si izbrali za nas primeren način čiščenje, 

izberimo tudi prvi dan začetka in ga zabeležimo v 
koledarček. Ves čas čiščenja skrbimo, da uživamo 
dovolj veliko količino zdravih tekočin kot npr.:

prekuhana voda s krhlji jabolk in cimetom (bo-
gata z vitamini in stimulans na presnovo maščob), 
kokosova voda (ki poskrbi za odlično elektrolitsko 
ravnovesje), limonada brez sladkorja (pospeši pre-
snovo in prebavo ter nas preskrbi s C vitaminom, 
razni čaji...Izbirajmo si zdravo, čistilno in hranilno 
hrano iz ekološke predelave ali iz lokalnih kmetij 
kot so: kislo zelje, regrat, šparglji, jabolka, agrumi. 
Poskrbimo za vnos čim več presnih živil in izklju-

čimo vso predpripravljeno hrano. Jejte večkrat na 
dan – manjše obroke. Vsak večer si vzemimo vsaj 10 
minut in načrtujmo obroke za prihodnji dan. 

Med razstrupljanjem lahko pride do rahlih težav 
z vrtoglavico, izpuščaji, glavobolom, padcem ener-
gije, zato ne pretiravajte s fizično aktivnostjo. Pripo-
ročam, da spite vsaj 6,5 ur. V posteljo se odpravite 
okrog 22. ure, saj tako poskrbite za učinkovito izlo-
čanje rasnega hormona, ki je kasneje lahko moteno. 
Priporočeno je tudi gibanje na svežem zraku. Veš 
čas čiščenja priporočam, da vodite osebni dnevnik 
in vsa opažanja, počutje in občutke vestno vpisujte. 

3. Zaključek
Ko se razstrupljanje konča, si vzemite čas za 

povzetek in ocenite, katerih spremembe se najbolj 
veselite in kaj bi prihodnjič storili drugače. Če ste 
uspeli sedaj zdržati mesec, dva ali tri v režimu, ki 
ste si ga zastavili, zakaj ne bi vztrajali do izteka leta. 
Seveda si boste lahko privoščili malo manj discipli-
ne, če boste tako želeli. Vzpostavite okvirne sklepe, 
ki se jih boste držali in predvsem se držite zlatega 
pravila “Zmernost pri vsem” in uživajte življenje z 
nasmehom na obrazu!
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IMEJTE SE RADI!
Ljudje v sebi večkrat razvijemo obrambne mehanizme. Ljudje, ki so bili trpinčeni 
se izogibajo dotika, ljudje, ki so doživeli napade alkoholikov, se na daleč izogiba-
jo alkoholikov in tako si čisto vsak izmed nas postavi svoje zidove in meje. Naši 
obrambni mehanizmi so različni, nekateri delujejo na zunaj izredno močni, ko pa 
pridejo domov, pa se sesedejo, jokajo, se prenajedajo ali prekomerno pijejo. Spet 
drugi izgledajo ranljivi, doma pa so pravi levi. Vsak izmed nas ima nekaj lastnosti, 
na katere je lahko ponosen in nekaj stvari, ki bi jih rad spremenil. 

Zato vam ob koncu  predlagamo, da si prip-
ravite dva lista. Na en list si napišete pet 
pozitivnih lastnosti in na drugi list pet sla-

bih lastnosti. Lahko se greste igrico v družini. Ne 
kukajte in ne naštevajte lastnosti drugih članov. 
Gotovo boste lažje napisali pet slabih kot pet dob-
rih lastnosti, ker nas je družba naučila, da kritiko 
sprejmemo z odprtimi rokami, pohvalo pa spreje-
mamo veliko težje in bolj sramežljivo. 

Naredite to nalogo! Danes, ko je izšla naša prva 
številka, je Valentinovo. Ameriški praznik, ki je pri-
šel k nam in smo ga vzeli za svojega, zato smo se 
odločili, da vas ravno na ta dan naučimo, kako se 
imeti rad. Imejte radi sebe, nagrajujte se za svoje 
dosežke, razveselite se vsake malenkosti in pohva-
lite se za še tako majhen korak v pravo smer!

Naj bo vsak dan s soncem obsijan in preživite 
vsak dan tako, kot da je vaš zadnji.

V naslednji številki naše revije pa si bomo pog-
ledali tematiko o neplodnosti, nosečnosti, rojstvu, 
umetni oploditvi ... Sledite nam!

Skupaj bomo 
zmogli.

www.resnicnojaz.si
FB: resnicnojaz
IG: resnicnojaz

069 746 656
jazresnicno@gmail.com
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