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Príbeh o vlkoch a ich schopnosti prežiť



Ponaučenie z príbehu
•Schopnosť prežiť zaručuje komplex zručností, 

ktoré treba poctivo a vytrvalo budovať (úsudok).$
•Aby si dosiahol svoj cieľ, musíš myslieť, 

organizovať a plánovať svoje kroky, aby si sa 
nestal obeťou svojej neschopnosti.$

•Už vieš prečo je väčšina ľudí obeťou systému v 
ktorom žijú? (sťažujú sa a nadávajú)
Buď ako “predátor”, 
ktorý bojuje za lepšiu 
verziu samého seba, 
aby mohol tvoriť  
a šíriť dobro.



Príbeh o tebe a o otázkach, ktoré si položíš

Úspech nie je náhoda ani vec šťastia.



Kam nasmeruješ svoju energiu  
a čo urobíš so svojím životom? 

Prečo zdravé a silné telo ťa prinúti 
stať sa zodpovedným za svoj život 

a začať úspešne podnikať? 



Cieľom našej prednášky  
 

je pomocť vám vytvoriť si správny úsudok v 
kľúčových životných oblastiach (zdravie, 

kondícia, prevencia, vitalita, podnikanie), aby 
nastavenie vašej mysle nebolo ničím 

obmedzované, iba vašimi ďalšími 
rozhodnutiami. Cieľom prednášky je zároveň 

pomôcť vám vytvoriť si vlastný návod na 
ovládanie svojho tela.



JEDLO - POHYB - SPÁNOK 



Jedlo, ktorému dovolíš stať sa súčasťou tvojho tela



Čo dnes zješ, to si zajtra “oblečieš”!

FAST FOOD  
GENERÁCIA



1. Možno konzumovať jedlo 5-7x za deň nie 
je až taký dobrý nápad.$

2. Možno raňajky vôbec nie sú to 
najdôležitejšie jedlo dňa.$

3. Možno celozrnné cereálie a sacharidy 
vôbec nie sú až tak zdravé potraviny.$

4. Možno obávať sa cholesterolu  
a obmedzovať konzumáciu tukov nie je 
také rozumné ako sa hovorí. $

5. Možno byť hladný po celý deň a večer sa 
prejesť nie je až tak veľmi nezdravé ako 
nás presviedčajú.$

6. Možno prísť na tréning s prázdnym 
žalúdkom prinesie výhody, o akých sa nám 
ani nesnívalo.

Čo ak všetko, čo vieme o  
zdravej výžive, je trochu inak?



Čo budú mať raz spoločné 
oznamy na cigaretách  

s potravinami?



ŠOKUJÚCI oznam na 
NIEKTORÝCH potravinách

Už čoskoro aj vo vašich supermarketoch



Plné verzus prázdne kalórie
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Koľko kalórií prijímaš z kvalitnej a koľko z nekvalitnej stravy?



95% potravín v 4 skupinách

Bielkoviny Tuky

Nízko 
koncentrované 

sacharidy

Vysoko 
koncentrované 

sacharidy

Ktoré sú to potraviny a ktoré by mali  
mať na obale upozornenie?



Odkiaľ sa berie vaša energia
Zdravie a dlhovekosť sú ovplyvnené 
množstvom tuku alebo cukru, ktoré 
vaše bunky spaľujú počas života.

V ľudskom tele sú len dve 
palivové “nádrže”. $

Ktorú využívate častejšie? $
Tú čo je stále prázdna 

alebo stále plná?

zásoby 
tukuglykogén



Najdôležitejšie výživové priority

Kľúčové pojmy: $
•Metabolická otrava.$
•Metabolické poškodenie.$
•Metabolický tréning.$
•Metabolický flexibilita. $
•Tukový metabolizmus.



POMALÉ - verzus - RÝCHLE
Jedlo Jedlo



Viac rýchlejšieho jedla = viac  
percent podkožného tuku

zvyšuje sa schopnosť prežiťstráca sa schopnosť prežiť



Aký biologický dôvod má 
telo na priberanie?

umenie kedysi a dnes



Určite výšku metabolického 
poškodenia svojich klientov

Ideal muži: 8-15% Ideal ženy: 15 - 20%



Takže aké potraviny budú 
mať na obale čoskoro 
šokujúce upozornenia?



Potraviny, ktoré treba  
výrazne obmedzovať

Negatívny vplyv na hormonálnu sústavu, zhoršovanie metabolickej $
flexibility, alergie, antinutričné faktory, GMO...

Ktoré potraviny potom musíme preferovať?

sója kukurica pšenica



Raňajky sú najdôležitejšie jedlo 
dňa, ktoré treba preskočiť

Skutočne si myslíte, 
že toto je základ  

zdravej výživy 
moderného človeka?



Prečo neraňajkovať
Vyhnete sa metabolickej “otrave” z cereálií a 
tradičných sacharidových jedál (hypoglykémia, 
hormonálne i metabolické komplikácie).$
Zvýšite citlivosť tkanív na dôležité hormóny  
(leptín, inzulín).$
Prirodzene detoxikujete telo (a pečeň).$
Trénujete flexibilitu metabolizmu a spaľujete  
zásoby podkožného tuku.$
Po adaptácii (metabolický tréning na 2-3 týždne) 
získate stabilné zdroje energie pre fyzické  
i mentálne aktivity.$
Ale ak predsa niečo chcete raňajkovať, tak výlučne 
iba v prípade, ak cítite prirodzený hlad  
(deti do raňajok nikdy nenútiť).$

Čo teda raňajkovať ak je to potrebné?

?



 Úloha tukov vo výžive  
Prečo táto živina má najvyššiu prioritu  
a ako zlepšuje flexibilitu metabolizmu?

• Zrýchľujú spaľovanie zásob podkožného tuku.$
• Optimalizujú hormonálnu aktivitu.$
• Pomáhajú rýchlejšie budovať svalovú hmotu.$
• Sú bohaté na dôležité nutričné látky.$
• Podporujú metabolický tréning.
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Zvyšný energetický príjem hradiť z inteligentných TUKOV v správnom pomere. 

Bielkoviny max. 1,5g / 1kg ATH s maximálnou biologickou hodnotou.

Podľa stavu kondície či nadváhy, zvyčajne okolo 1g sacharidov na 1kg ATH. $
Na každých 1000 kcal energie prijať asi 10g vlákniny. 

Výber potravín pre zdravé jedlo

Čoho s mierou



Niektoré základné princípy  
vo výžive na zapamätanie

Raňajky sú “najdôležitejšie” jedlo dňa, ktoré treba  
niekedy aj vynechať (neskôr už stále), 
Hlad je veľmi dôležitý biologický faktor (buďte hladný). 
Tuky sú najdôležitejšia živina vo výžive človeka a nie sú 
voľba ale, povinnosť (jedzte zdravé tuky). 
Najdôležitejšie jedlo dňa je večera (pokojne aj neskorá). 
Cereálie a sacharidy sú živiny s nízkou nutričnou 
hodnotou a negatívnym fyziologickým vplyvom. 

$



Pitný režim



Ideálna skladba pitného režimu
70% čistá voda 
10% čaje 
10% šťavy (zeleninové a ovocné) 
10% polievky 



Komerčné nápoje  
a ich cukrová nálož



Kto si v noci dobre oddýchol...

..cez deň môže vystrájať



5 metrov od hlavy



Pohyb
Telo je zrkadlom nastavenia 

vašej mysle. Mať krajšie telo 
si vyžaduje iný prístup, ktorý 
začína tým, že si položíme iné 

otázky ako doteraz.



Aký pohyb zlepší tvoju schopnosť prežiť



Parkour a Freerun

POHYB PRE  
RADOSŤ, NIE  
POVINNOSŤ



Estetika tela je vedľajší  
produkt fyzickej zdatnosti

Sila, rýchlosť, dynamika, vytrvalosť,  
koordinácia, ohybnosť.



Niektoré základné princípy o pohybe
Necvičte iba kvôli estetike a prekonávaniu čísiel 
(metabolické poškodenia, profesionálna invalidita). 
Cvičte kvôli zlepšeniu vašej schopnosti prežiť (vysoká 
biologická kapacita a funkčnosť svalov).  
Trénujte viac rýchlostným a silovým spôsobom (napríklad 
intervalové formy tréningu, kettlebels, crossfit). 
Trénujte menej vytrvalostným spôsobom (ak vôbec?). 
Na tréning choďte vždy hladný  
(hladný vlk lepšie loví…).



Optimálny denný režim pre  
lepšie nastavenie mysle

Hladovanie a príjem tekutín (od zobudenia do 12:00). 
Jedenie skromného množstva potravín (od 12:00 do 18:00).  
Intenzívna fyzická práca a pohyb (cvičenie). 
Prejedanie správne zostaveného, vysoko kalorického jedla 
(večer po 18:00). 
Oddych, relaxácia a spánok (v noci od 23:00).



Ako merať svoje  
zdravie a vitalitu?

množstvom podkožného tuku 
zdravotným stavom  
stavom kondície 
množstvom fyzickej energie 
výškou emočnej, mentálnej a 
psychickej energie (kalibrácia 
vedomia) 



Práca a podnikanie
Prečo ťa silné a zdravé telo prinúti stať sa podnikateľom  



Ktorá práca je na svete 
najlepšie platená?



Čas je tvoj jediný limitujúci faktor

Ostáva iba 10.000 
hodín práce do 
tvojej excelentnosti



Sedem koní bohatstva

V akých oblastiach chcete byť bohatí?



1. Energetické bohatstvo
Najdôležitejšie bohatstvo so všetkých. 
Telo s nami ide od narodenia až po smrť 
a druhé nedostaneme. 
Ako veľmi sa cítite byť energeticky 
bohatý na škále od 1 do 10? 

Ak sa o túto oblasť nepostaráte, ak si túto oblasť energetického bohatstva nebudete vážiť, 
nikdy nebudete skutočne bohatý, nech dosiahnete v živote čokoľvek. A každý z nás túži v 
živote robiť niečo čo má význam, čo pomáha druhým ľuďom žiť lepšie životy alebo 

dokonca to bude mať hodnotu aj potom, ako zomrieme. Paradoxom na tejto potrebe je, že 
až keď budeme silnejší energeticky a fyzicky, až vtedy sa staneme užitočnejší. 



2. Emočné bohatstvo
Naučťe sa prisúdiť veciam ten správny význam, ktorý vám 
prinesie pokoj mysle. 

Búďte vďačný za všetko, čo v živote máte a čo ste už dosiahli. 

Naučte sa odpúšťať. 

Eliminovujte negatívny vnútorný sebarozhovor. 

Dobré myšlienky si zapisujte, tých zlých sa zbavte čo najskôr. 

Prestaňte sa vyhovárať, prestaňte ľudí ohovárať a prestaňte 
vysvetľovať dôvody, prečo sa vám v živote nedarí. 

Ako veľmi sa cítite byť emočne bohatý na škále od 1 do 10?
Nie je to o tom, kde žijete fyzicky. Ide o to, v akom svete žijete "tam u vás", priamo vo 

vnútri vašej hlavy (myšlienky, emócie). Treba si uvedomiť, že k sebe prehovárate 
rýchlosťou 50 až 80 slov za minútu. Len za celý deň je to okolo 76.000 slov. O čom sú tieto 
slová? Aké emócie obsahujú? Koľko percent času sa k sebe a k svetu prihovárate pozitívne 

a koľko negatívne?  



3. Bohatstvo vzťahov

Vzťahy tvoria základ našej ľudskosti a sú perfektným 
zrkadlom toho, čo sa deje v našom vnútri. 
Nehrajte sa na niekoho iného, kým v skutočnosti nie ste 
(ľudia budú milovať toho, kým nie ste a máte problém). 
Podľa kvality vzťahov sa dá merať charakter našej osobnosti. 
Intímne vzťahy sú zo všetkých vzťahov tie najdôležitejšie.$
Ako veľmi sa cítite byť bohatý na škále od 1 do 10?



4. Bohatstvo času
Váš život je vymeraný časom. 
Ak robíte činnosti, ktoré nemajú žiadnu perspektívu a nemajú 
žiaden zmysel, tak "nezabíjate" svoj čas, ale vlastný život. 
Naučte sa klásť si tie správne otázky, ktoré vás prinútia 
využiť váš čas zmysluplne. 
Jedným z najhorších spôsobov využitia svojho času je, ak 
robíte skvele to, čo by ste nemali robiť vôbec (na facebooku 
uz dnes boli?, emaily ste si už čítali?). 
Ak chcete zoznam skvelých otázok pre zmysluplné využitie 
svojho času, napíšte mi email.

Bohatstvo času je ukryté v pozitívnych emóciách, ktoré sa najčastejšie 
spájajú so vzťahom k druhým osobám. Ak chcete ovládnuť bohatstvo času, 

musíte vedieť ovládať najprv svoje emócie.   



5. Bohatstvo práce, kariéry  
alebo poslania

Prácu si len málo kto dnes skutočne vychutnáva. 
Kariéra je o niečo dobrodružnejšia, ale stále je to iba práca, 
ktorá je častokrát dosť sebecká (viac peňazí, vyššie pozície). 
Poslanie je práca, ktorú si po väčšinu času vychutnávate a 
vnímate ju ako niečo, čo má význam aj pre druhých ľudí. 
Poslanie je niečo čo milujete aj bez ohľadu na to, ako 
náročná je táto práca. 
Nájdite pre seba poslanie a staňte sa užitočným človekom 
pre seba i našu krajinu. 



6. Finančné bohatstvo
Peniaze ležia všade okolo nás a stačí, ak ich viete  
pekne zozbierať zo zeme. 
Životná odmena každého z nás sa rovná hodnote, ktorú má 
naša práca pre druhých ľudí. Čím cennejší sa pre druhých 
stávate, tým vyššia môže byť vaša cena. 
Peniaze sú zároveň dôležitým hygienickým faktorom 
duševného zdravia, pomáhajú nám tvoriť hodnoty pre seba i 
pre ľudí, na ktorých nám záleží najviac. 
Jediné čo sa dá dosiahnuť ľahko pokiaľ ide o peniaze, je 
prísť o ne.

Akékoľvek bohatstvo je výsledkom nejakého zvýšenia hodnoty (pridanej práce, vedomostí, 
nápadov, zručností), ktorá zlepšila život alebo prácu niekoho iného. V podstate ak je 

niekto bohatý, druhí ľudia sa mu na jeho bohatstvo poskladali dobrovoľne. Ten kto nemá 
vlastné ciele bude po celý zvyšok života pracovať pre toho, kto ich má.



7. Finančné užitočnosti 
(spoločenský prínos)

Tajomstvom šťastného života, je dávanie 
Život podporuje toho, kto podporuje život. Sila prúdi k tým, 
ktorí odovzdávajú pozitívnu energiu druhým. 
Všetci máme potrebu osobnostného rastu, pretože ak 
rastieme, tak sme šťastní a naplnení (bohatí). 
Vždy keď chceme rásť, musíme prekonávať svoje vnútorné 
strachy (odvaha) a to zároveň formuje váš charakter. 
Ak chceme žiť šťastným a bohatým životom, musíme sa 
neustále usilovať, aby sme sa stávali lepším človekom.



Ako začať podnikať
Musíte zistiť čo vás veľmi baví a kde je váš talent koncentrovaný. 
Nikdy v živote sa výrazne nepresadíte v niečom, čo vás nebaví alebo 
nefascinuje.  

Hybnou silou dnešnej ekonomiky nie sú výrobné haly a peniaze, ale 
vedomosti a poznatky, ktoré zlepšujú život ľudí. 

Potrebné je naučiť sa pracovať s vlastnými myšlienkami (zbier, 
triedenie, usporiadanie, definovanie zručností a úsudku, tvorenie 
konceptcií, produktov, služieb, servisu…). 

Na začiatok podnikania potrebujete len 3 veci (kvalitný laptop, 
webovú stránku, prístup k novým informáciám). 

Potrebné je naučiť sa základné zručnosti, ktoré oddeľujú 
úspešných podnikateľov od tých neúspešných (manažment strachu, 
sebadisciplína, rýchle čítanie, klásť si správne otázky, vedieť 
plánovať svoj čas i činnosti, určovať priority, naučiť sa tvoriť a 
šíriť hodnoty na začiatku 21 storočia).



Naučte sa to najdôležitejšie: vytvoriť zo svojej 
práce SYSTÉM, ktorý vás oslobodí a nie zotročí.



Ako sa tvorí excelentný úsudok

$
Overenie výsledkov $

aj na druhých. Rodina, iní.

Výsledky na sebe.  
Sebapoznanie, tvorenie$

manuálu na ovládanie vlastného tela$

Pokus a omyl je kľúčová fáza pre tvorenie si zdravého $
úsudku. Čím viac bezpečných chýb je možné urobiť, tým lepšie... 

Zbieranie kvalitných informácií, poznatkov, návodov. Čím efektívnejšie je $
poznávanie a zbieranie faktov, tých sa zvyšuje šanca pre lepší úsudok...

$
Skvelý (
úsudok(

Príklad 10x bohatší vs. 
10x chudobnejší.  
V čom je rozdiel?

Príklad 10x zdravší a 
zdatnejší vs. 10x 

chorlavejší a slabší.  
V čom je rozdiel?



Diskusia 
www.vladozlatos.com

http://www.vladozlatos.com

