Úvod

Rozhovory o hubnutí, o zdravém životě, o tom, co jíst a nejíst či jak líné tělo rozhýbat, se staly běžnou součástí našeho života. Na toto téma vychází i spousta
knih, jak populárních, tak odborných. Mnohé z těch odborných vydala v nakladatelství Smart Press i psycholožka a zakladatelka společnosti STop OBezitě PhDr. Iva Málková.
Nyní přichází s další knihou na toto téma, tentokrát úzce propojené s vlastním životem autorky. Životopisná kniha je psaná formou rozhovoru s jejím
bratrem a je pojata jako procházka po komnatách galerie obrazů jejího života,
kterými se spolu toulají od let padesátých minulého století až po současnost.
Vlastnímu rozhovoru o životě autorky i o jejím krédu, jak spokojeně a šťastně
žít, je věnována vždy levá strana rozevřené knihy. Pravá strana je plná odborných doplnění, doprovodných fotografií, někdy i slovních impresí souvisejících
s tématy. Procházky jednotlivými komnatami končí v podrobnějším zobrazení
některého z odborných témat týkajících se zdravého života a hubnutí. Tam lze
nalézt i rady určené těm, kteří chtějí zhubnout, ale i těm, kteří nechtějí ztloustnout. Rady pro všechny, kteří se chtějí stát aktivními tvůrci svého života. A pokud jsou schéma a forma knihy tu a tam narušeny, tak proto, že řád, byť sebelepší, se nikdy nesmí stát dogmatem.
Kniha populárním způsobem zobrazuje odborný názor, jak život jen nežít,
ale jak si jej i užít. Shrnuje osobní i obecné poznatky autorky. Jak naslouchat
duši i tělu a jak poslouchat jejich přirozené rady. Jak se nestát otrokem svých
cílů, jak nalézt správný řád života bez dogmatismu. Tomu napovídá i dvojsmyslný název knihy – Váhy života. Jak žít? Denně s obavami vstupovat na váhu, trápit
se lidskou nedokonalostí s marnými pokusy přiblížit se nedostižným ideálům,
či dobře zvažovat, co je pro život, a hlavně pro můj život podstatné?
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Dějství druhé
Je večer, zimní Praha se ukládá ke spánku. O pár stovek kilometrů dál v Kolíně
nad Rýnem pomalu končí hokejové utkání Československo–USA. V porodnici
v Londýnské ulici se z pootevřeného okna ozývá rozhlasová reportáž.
„Pane profesore, už je čas!“
„No, snad to malé ještě chvilku počká, teď je to napínavé…“ Zápas skončil
těsně před desátou. Američané vyrovnali v poslední minutě. Nakonec se ukázalo, že remíza nám stačila k bronzové medaili.
Křik novorozeněte zazněl chvilku po desáté večerní. Tak jsem přišla na svět.
Možná to byla nadsázka, protože pan profesor Kotásek z porodnice v Londýnské, vyhlášený porodník, byl i rodinný přítel. A možná z legrace prohodil, že
jsem musela počkat, než skončí hokejový zápas.

Dějství třetí
Je vlahá červnová noc o tři roky dříve, v téže porodnici v Londýnské půlhodiny po půlnoci zní klukovský křik. K narození mého bratra Vlada se nevztahuje
žádná historka. S ním si však zahrával osud. Narodil se v nejkratší noci roku
do jeho nejdelšího dne. Snad on sám tu půlhodinku čekal na prvý letní den…
Radost ze hry čísel mu byla dána do vínku, matematiku i vystudoval.

Tak nějak vznikala kniha, trochu jiná, než jsem psala doposud. Povídáme si
s mým bratrem a já si uvědomuji důležité body svého života.
Nad námi se vznáší duch rodinné múzy, která nám byla dána při narození.
Využili jsme ji, nepromarnili jsme ji? Povídáme si, hledáme, nalézáme, do slov
se nám vkrádá poezie, kterou tak milovala naše matka, a touha po jasných formulacích, které vyznával náš otec.
Barevná mozaika se skládá do písečných mandal zrnek okamžiků radosti, touhy, práce, lásky… Vzniká galerie mého života. Uvědomuji si, čeho jsem chtěla
dosáhnout, čemu jsem svůj život věnovala, s kolika lidskými osudy jsem se setkala. A co všechno bych ještě ráda sdělila všem, které potkávám.
Tato kniha je jistou lidskou zpovědí o době, která byla, o rozbouřeném moři
i klidných vodách proudu života, je i mým vyznáním. Vyznáním toho, co chci
dokázat, ukázat lidem, jak lze vlastní život změnit ve zdravější a šťastnější. Cítím, že jsou to vlny, které se stále a stále vrací. Procházím galerií a v barevných
komnatách obrazů svého života nacházím pořád a pořád podobné motivy. To,
co jsem psala v odborných knihách, se zračí na mořské hladině vzpomínek.
Vždy na trochu jiných vlnách, ale pokaždé v přílivu touhy sdělit to jednoduché tajemství, jak svůj život učinit zdravějším a radostnějším. Tak plyne rozhovor s mým bratrem v tichu zjevujících se komnat, v nichž odhalujeme obraz po obrazu.
Budu ráda, když s námi nahlédnete. Jak do reálií života minulého století
a počátku tohoto, tak do zrcadel, v nichž snad naleznete i něco svého. V neposlední řadě zde najdete i odborné statě na podporu toho, co hlásám. A pokud je
jazyk někdy květnatější a minulost růžovější než realita, pak za to může rodinná múza, která nás k tomu nabádá.

Dějství čtvrté
Je příjemný podvečer, sedíme na chatě a vzpomínáme…
„Bavil tě život?“
„Moc, baví mě pořád. A nepřestane. Cítím se jako v galerii nejkrásnějších
obrazů. Vzpomínky se mi míhají před očima. A každý den maluje nový obraz.
Když vzpomínám, jako bych procházela tajemnými komnatami.“
„A nechceš se projít společně?“
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Souvisí stres s nadváhou?
To je věčné téma. Člověk často jí i z jiných podnětů, než je hlad. Už jsme mluvili
o tom, že nejčastějšími spouštěči k jídlu jsou emoce, tedy i stres. Pokud rodiče
učí dítě od mala řešit stresy jídlem – typu rozbiješ si koleno, dostaneš bonbon
či budeš-li hodné u paní doktorky, po injekci dostaneš lízátko –, je to prvý stavební kamínek k celoživotní stavbě chrámu jídla. Kdykoliv pak máme strach,
něco nás trápí, jsme nervózní, osamělí či se jen nudíme, co nám automaticky
naskočí? Něco si sním a bude líp.
Pokud je dítě takových návyků ušetřeno a pokud mu to vysloveně není dáno
geneticky, nemívá s obezitou problémy.
Může naopak k nadváze vést i pohoda?
Ano, i pozitivní emoční stavy, chvíle klidu a pohody mnohdy podněcují ke konzumaci jídla pro umocnění pozitivního prožitku… bylo jsi hodné, dostaneš pamlsek. Fungujeme pak jako na „autopilota“, naše zautomatizované chování je
však v tomto případě neužitečné. Proto je třeba i tento nevhodný návyk – zlozvyk – nahradit návykem vhodnějším.
Jaký je tvůj recept na zvládání stresu?
díky výchově a asi i genům se dívám na svět růžovými brýlemi. Umím si negativní věci přeznačkovat do pozitivních. Takže trávím většinu života v pohodě.
Pokud se stane něco nepříjemného, většinou se z toho vypláču.
Z technik, které řeší akutní napětí, používám často kotvení. Představím si
co nejživěji nějakou situaci, kdy mi je dobře, a zakotvím tento pozitivní vjem
do nějakého gesta. Třeba si promnu obočí, abych uvolnila oči. A pak automaticky vidím krásné scenérie ze svých cest – moře s vlnami, zapadající slunce, ostrůvky v moři, horký písek, loď brázdící moře. Nebo si prohrábnu vlasy
a už mám u sebe zajímavou společnost, hvězdy v temné noci, prožívám příjemný pohyb (na kole krásnou přírodou, na běžkách v slunci a sněhu, cvičení u moře apod.). Při napětí potom toto gesto použiji a vybaví se mi příjemná
situace. Po nácviku pozitivní emoce vyvolané gestem sníží sílu negativních
emocí pramenících ze stresu.
Nebo použiji vědomé břišní dýchání. Zhluboka se nadechnu do břicha, pokračuji do hrudníku a zhluboka vydechnu. výdech může být postupně delší než
nádech. Břišní dýchání snižuje psychické napětí, používám je kdykoliv a kdekoliv, soustředím-li se na dech, nemohu myslet na nic jiného.
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sladkosti jako záplata na emoce
Silné emoce vyvolávají tělesné změny, které jsou v dnešním civilizovaném
světě nadbytečné. Zrychlí se nám srdeční tep, napnou se svaly, vytřeští
oči. Ale my nikam nevybíháme, nebojujeme o život, jako to museli
dělat naši dávní předkové, u nichž tyto změny plnily svůj účel. Energii,
napětí, které se postupně hromadí, je třeba uvolnit, což činíme často
nevhodným způsobem – vezmeme si jídlo, prášek, alkohol apod.

jak to dělat jinak?
Kroky pro zvládnutí stresových situací
v V prvé řadě identiﬁkujme spouštěče, situace, které vzbuzují emoce,
a pokud to jde, omezme je.
v Uvědomme si tělesné projevy a emoce spojené se spouštěči. Zkusme
emoci pojmenovat a zapsat si ji, např. únava, vztek. Čím lépe dokážeme
identiﬁkovat, jak se cítíme, tím je menší pravděpodobnost, že sáhneme
impulsivně po jídle.
v Před konzumací chtěné potraviny se na chvíli vědomě zastavme.
Získáme tím od bouřlivé emoce odstup, nenecháme se jí ovládnout.
Napětí, které budeme prožívat, nemůže růst donekonečna a časem
bude klesat i bez konzumace jídla.
v Před případným emočním jedením ohodnoťme intenzitu hladu
a sytosti, rozlišme fyziologický a emoční hlad.
v Pokusme se pocit libosti z jídla navíc (většinou sladkého) v důsledku
stresu nahradit jiným příjemným pocitem pramenícím z příjemné
aktivity. Ve třetí komnatě jsme mluvili o dopředu připraveném
zásobníku alternativních činností nahrazujících jídlo, vraťme se k němu
z trochu jiného pohledu.
v Náročnějším, ale efektivním řešením stresu je pokusit se emoci přijmout.
Možná nám pomůže, budeme-li mozku vděční za to, že nám prostřednictvím
emocí posílá nějakou, byť negativní zprávu. Vděčnost a soucit se sebou
samými se neslučuje se stresem. Navíc se můžeme pokusit řešit
i samotný problém, který je důvodem nepříjemné emoce.
Podrobné rady získáme v knize „Já zhubnu – zdravě a natrvalo “ nebo
v e-booku „Aby jídlo bylo radostí, a ne starostí“.

hádAL A SE dUŠE S TĚLEM
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Prohlášení Ivy Málkové o nezávislosti
Vrátím jídlo tam, kam patří –

k uspokojení fyziologického hladu. Aby o tom, co konzumuji,
nerozhodovali druzí anebo jen mé zautomatizované nevědomé návyky,
budu se řídit následujícím desaterem:

1. Přestávám být součástí světa posedlého váhou a tvarem těla.
Jsem odolná/ý vůči společenskému tlaku soudit mne a mé okolí podle
fyzického vzhledu.

2. Uvědomuji si, že je nedůstojné být ve vleku jiných

v tak důležité věci, jako je to, čím krmím své tělo. Nepodléhám tlaku okolí,
nenechávám se ovládat někým jiným, kdo mne provokuje k nadměrné
spotřebě nekvalitních potravin. Svůj jídelníček si tvořím svobodně
a nepodléhám při jeho tvorbě nesmyslným dietám typu syrové stravy,
paleodiety, bezlepkové diety (pokud netrpím celiakií) apod., které mi zužují
výběr potravin. Nenechávám si vnucovat potraviny, které nemám rád/a,
a zakazovat ty, které rád/a mám. Reaguji na potřeby svého těla,
a ne na potřeby fanatiků či obchodníků s hubnutím.

3. Odmítám být součástí světa s černobílým viděním,

který dělí potraviny na superpotraviny a jedy, nutí lidi jíst velké množství
jídla s nevhodným složením a zároveň být štíhlým, střídat období hojnosti
s radikálními dietami apod. Znám svoji příjemnou cestu za kvalitním
životem, do které patří i občasná plánovaná vybočení.

4. Nepodléhám ani svým zlozvykům

a fungování na „autopilota“. Pokud jím, tak z fyziologického hladu,
nepoužívám jídlo jako záplatu na emoce. Pokusím se emoci pojmenovat,
zamyslet se nad jejím poselstvím, přijmout ji a řešit ji jinak než jídlem.
Nevědomé automatické řešení emocí jídlem postupně vyměňuji za aktivní
prožívání přítomnosti. Pokusím se několikrát za den zastavit ve smyslu
nejen chůze, ale i toku svých myšlenek. Soustředím se na dech a své smysly.
Uvědomuji si, co právě vidím, co slyším a co cítím. Jsem vděčný/á za to,
že jsem tady na světě, že mám své lidské okolí, i za každou maličkost,
která mě napadne.
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na světě posedlém hubnutím
5. Nenechávám se pohltit závratným tempem dnešní doby.

Když jím, tak jím – vědomě si jídlo vychutnávám všemi smysly. Vědomé
jedení mně pomůže si nejen uvědomit, kdy se mám do jídla pustit a kdy
už mám dost, ale také rozeznat kvalitní jídlo od nekvalitního.

6. Pokud chci řešit problém kil navíc,

aktivně si vytvářím jídelníček z nutričně výhodných potravin, které
chutnají a vyhovují právě mně. Kvaliﬁkované rozhodnutí o tvorbě
jídelníčku nechávám tedy na sobě, případně je konzultuji s odborníkem,
který respektuje mé chuťové preference. Na tom, že si dám čas od času
nějakou sladkost, není nic špatného, ale je to moje vědomé rozhodnutí,
moje svobodná volba bez následných negativních myšlenek a z nich
pramenících pocitů hříchu, viny, které spouští bludný kruh hubnutí
a nabírání.
Kromě plánování jídelníčku řeším i jídlo navíc konzumované ať
už z důvodů vnějších spouštěčů, nebo vnitřních emocí. Zabývám se nejen
tím, co jím, ale také jak jím a proč jím.

7. Snažím se své tělo hýčkat

a dopřávat mu přiměřeně kvalitní jídlo, příjemný pohyb, dostatek
odpočinku a spánku. Kvalitním jídlem rozumím jak nutričně výhodné
potraviny, tak fakt, že reaguji na potřeby svého těla.

8. Přijímám své tělo takové, jaké je. Jsem vděčná/ý svému tělu,

za to, co pro mě každý den dělá, že mně umožňuje vidět hezké věci,
poslouchat příjemná slova a zvuky, cítit příjemnou vůni, vychutnávat
dobrá jídla a dotýkat se milých věcí a lidí.

9. Pouštím se do činností, které by mně mohly dělat radost,

jako je například plavání, tanec, gurmánství, teď hned, mám právo užít si
jakoukoliv činnost a aktivitu bez ohledu na tvar a velikost svého těla.

10. Moje sebevědomí a jedinečnost není odrazem tvaru mého těla.

PRohL áŠENÍ o NEZávISLoSTI NA SvĚTĚ PoSEdLÉM hUBN U TÍM

139

Životopisné obrazy, ať už mají život jepičí, nebo ty nadčasové,
pomalu mizí a dostáváme se k posledním komnatám
procházky obrazárnou jednoho života. v komnatě deváté
zabloudíme k obrazům různých metod hubnutí. Těch známých,
proklamovaných a stále všeobecně oblíbených, ve kterých je jasné
rovnítko: hubnutí = dieta. I o těchto obrazech už padla zmínka,
v této komnatě se k nim ještě vrátíme. Nu a potom obrazy metod
účinných, méně atraktivních pro svou dlouhodobost
a pro pomalejší efekt, byť pak trvalý.
Právě v jejich prosazování se odráží již tolikrát zmíněná
životní filozofie – stát si za svým a neúnavně vysvětlovat a hlásat:
zamysleme se, je to v hlavě, je to v hlavě, je to v hlavě…

KoMNATA 9

průvodce
bludištěm metod
hubnutí

Nedělá se z hubnutí zbytečná věda? Vždyť stačí méně jíst.
Tak teď jsi trefil hřebík na hlavičku – tato věta podle mne zcela vystihuje, proč
se nedaří zastavit tempo nárůstu obezity. Zopakujme si, dříve lidé jedli, když
měli hlad, a přestali jíst, když se zasytili. Jídlo bylo normální součástí dne a věnovala se mu běžná pozornost jako jiným aktivitám. dnes se z jídla stává modla
a až náboženství. Kult štíhlosti, čím dále striktnější, nás provází stále. Na druhou stranu žijeme v období hojnosti jídla až takovém, že mluvíme o toxickém
prostředí, které nás provokuje k jídlu navíc. Být štíhlý a přejídat se, to nejde
dohromady – a tak nastupují obchodníci s hubnutím.

Průřez světovým vývojem metod hubnutí
1820
1828
1917
1925

Jak je možné, že přes tolik diet, které nás dennodenně zaplavují, lidé stále
více tloustnou?
Ano, každou chvíli na nás odněkud zaútočí nějaká nová zaručená dieta. od pojídání vajíček po tukožroutskou polévku, žijeme makrobioticky, vegetariánsky
či paleo, přičemž jeden směr vylučuje potraviny, které druhý doporučuje. Sedáme na špek kdejaké celebritě, která se v reklamě vytasila s koktejlem, po němž
zaručeně zhubneme. Na ulici nás odchytávají dívenky v bílých pláštích a lákají
na zaručené hubnutí bez práce a natrvalo. Že dieta nezafungovala loni, předloni, předpředloni nás nezajímá, zvítězí opět emoce s toužebným přáním – tentokrát to bude ono, zhubne to za mě.
A věřte, stále je a stále bude z čeho vybírat. Jak stoupají požadavky společnosti na štíhlost, masivně sílí byznys s hubnutím.

1930

Nejsou i tvé metody takovým byznysem?
Ano, ale věřím, že byznysem oboustranně dobrým pro správné uvědomění si
svých potřeb. Právě mylnou vírou v zaručenou vědeckost všech jepičích metod
se odpojujeme od potřeb svého těla. Mluvíme o tom stále, je to jednoduché, pokusme se vrátit do období dětství, kdy jsme jedli tolik, kolik právě potřebovalo
naše tělo. v kurzech SToBu se paradoxně učíme to, co jsme uměli jako děti –
jíst tak, abychom uspokojili svůj biologický hlad. Asi nemůžeme doufat v to, že
se kult štíhlosti obrátí do uctívání normální postavy a že byznysmeni s hubnutím přestanou být vynalézaví, jisté však zůstává jedno: Bez pohybu a přiměřené střídmosti v jídle se skutečných kil navíc nezbavíme.

1992

1946
1950
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1970
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1985

1995
2000
2003

2011
2014
2040

192

váhy ŽIvoTA

Lord Byron popularizuje snahy o hubnutí na základě častějšího pití vody.
Francouzský potravinářský estét Brillat-Savarin doporučuje umírněnost
v jídle nikoli ze zdravotních důvodů, ale jako znak noblesy a kultivovanosti.
Americká lékařka Lulu Hunt Petersová vydala knihu „Dieta a zdraví“, kde
představila koncept počítání kalorií.
Zneužití fenoménu hubnutí, výrobci cigaret popularizují své výrobky hesly
typu „Sáhněte po cigaretě místo sladkosti“ či „Cigareta potlačuje chuť
k jídlu“.
Módou je grapefruitová dieta, grapefruit se doporučuje jíst ke každému
jídlu.
První redukční dieta v Československu dle internisty Jaroslava Charváta.
Zázrakem je zelná polévka slibující velký váhový úbytek.
Objevují se výstřelky, např. operní pěvkyně Maria Callas polyká boubele
tasemnic, aby pak několikametrový parazit v břiše snědl to, co sní ona.
Ideálem krásy se stává vyhublá modelka Twiggy a inspiruje zejména
mladé dívky k nadměrnému hubnutí.
Dieta Šípkové Růženky, jejímž stoupencem měl být i Elvis Presley – člověk
je tlumen sedativy, protože kdo spí, nejí.
Přichází popularizace pohybu pro krásu – aerobik, propagátorem je
herečka Jane Fondová.
Vychází kniha „Fit pro život“ Harveyho a Marilyn Diamondových
s odlehčenou ovocnou dietou v kombinaci s dělenou stravou.
Robert C. Atkins představuje svoji dietu založenou na snížení příjmu
sacharidů a zvýšení příjmu tuků.
Zónová dieta (nízkosacharidové stravování) získává oblibu u mnoha
celebrit, jež dietu dále propagují.
Gwyneth Paltrowová přichází s fenoménem makrobiotické stravy.
Kardiolog Arthur Agatston šije svým pacientům dietu na míru. Ta se stává
známou po celém světě jako tzv. „south beach dieta“, „plážová dieta“ či
„třífázová dieta“.
Hollywoodská specialita (HCG dieta), která je založená na umělém
přijímání hormonu, obvykle vylučovaném v raných fázích těhotenství.
Dieta sebeklamu, japonské dietní brýle opticky zvětšují porce, aby lidé
měli pocit, že jedli více.
Z Měsíce možná přijde dieta lehkého kroku.
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Jak se orientovat v hledání odborníků na hubnutí?
Často se zmiňuji o tom, že člověk nemá podléhat vlivu pseudoodborníků a má
být sám sobě terapeutem. Měl by se rozhodovat na základě vlastní volby, nikoli jet na „autopilota“ či bezmyšlenkovitě podléhat radám někoho jiného. Ale je
třeba zároveň pracovat na tom, aby vlastní volba nebyla deformována napodmiňovanými zlozvyky. Prostě vytvořit si poučené prostředí a sám dojít k optimální volbě. Přirozené chování prospívající našemu tělu i duši je bohužel často
překryto již v raném dětství vnějšími vlivy. Pak je výhodné, když je nám v návratu k přirozenosti průvodcem odborník.
A jaký odborník by to měl být?
Pro mnohé může být můj názor trošku kacířský. Asi právě proto, že jsem vzděláním psycholog, si myslím, že milionům lidí s nadváhou bez zdravotních problémů by měl pomoci někdo vzdělaný v oblasti změny životního stylu. Nemusí
to být superodborník přes výživu, spíše by měl být vzdělán v psychologickém
přístupu ke změně návyků. A pokud se nejedná o rysy směřující k poruchám
příjmu potravy, o emočního jedlíka apod., nemusí to být ani přímo psycholog. Metoda změny návyků se kromě individuální terapie ještě více osvědčuje
ve skupině. Proto ve světě úspěšně fungují různé spolky – již zmiňovaní Weight
Watchers, overeater Anonymous apod. Milionům obézních poskytují dlouhodobou odbornou efektivní podporu. A to s laskavým přijímajícím přístupem,
který hubnoucí potřebují. dostává se jim odborné pomoci v oblasti výživy a pohybu, důraz se klade na psychologii hubnutí. dostává se jim i posouzení, kdy
končí kompetence obecné pomoci a kdy je třeba navštívit specializované odborníky – obezitologa, nutričního terapeuta, odborníka přes pohyb nebo psychologa. hlavním cílem je stále ten kouzelný klíč motivovat lidi k prospěšné změně. Najít co možná nejpříjemnější cestu k tomu, aby výdej energie byl větší než
příjem, aby si sestavili kvalitní jídelníček s optimálním poměrem živin a vykonávali vhodnou pohybovou aktivitu v optimální frekvenci a intenzitě. A o to se
snaží v České republice i SToB.
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Za kým jít nejdříve, pokud chceme zhubnout
zdravě a natrvalo?
Prvý, kdo by nás měl upozornit, že
bychom měli s kily navíc něco dělat,
je náš praktický lékař. Měl by nám
být průvodcem řešení a dát nám
další kontakty. Pokud se tak nestane,
nezbývá než si najít odborníky sami.
Hledejme mezi nutričními terapeuty
(dříve dietní sestry) a obezitology
(tj. lékaři), dále absolventy výživového
vzdělání na lékařských fakultách
či na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze.
Dnes se často hovoří o tom, že
obezita je nemoc a patří do rukou
lékaře. Lze zcela jednoznačně souhlasit
s tím, že těžká obezita nebo kila navíc
spojená se zdravotními problémy patří
do rukou lékaře. Pokud je indikována
týmem odborníků, je někdy namístě
i bariatrie a farmakoterapie. Obecně je
terapie obezity pro dospělé v naší zemi
na dobré úrovni.
Pro pacienty s těžkou obezitou
funguje tým odborníků v centrech pro
diagnostiku a léčbu obezity. Terapie
obezity obezitologem je však určena
stovkám tisíc klinicky obézních.
Jenomže kdo se ujme těch zbývajících?
Praktičtí lékaři, diabetologové,
kardiologové, gynekologové, ortopedi –
mají dostatek času a leckdy i tu
správnou odbornost? Někteří osvícení
a se zájmem ano, ale není jich tolik, aby

radili dlouhodobě milionům lidí s kily
navíc.
Věc výživy je složitá a někdy
nejsou ani odborníci jednotní
v určitých pohledech na redukci váhy,
na optimální poměr živin, frekvenci
jídla za den apod. Ale nedovolí si nám
nabízet s jistotou neověřená tvrzení,
jako to dělají někteří „výživoví poradci“.
Pokud se chceme rozhodnout pro
svého rádce na hubnutí, pročtěme
si důkladně jeho webové stránky.
Prozkoumejme zejména vzdělání,
protože v oblasti výživy u nás může
radit kdokoliv a bohužel nenese
za svou činnost žádnou odpovědnost.
Skutečný expert, který absolvoval
studia na odborných školách, je za svou
činnost odpovědný odborně i právně.
Podívejme se, co dotyčný nabízí
a slibuje. Prchejme, pokud slibuje
rychlé hubnutí bez práce a nabízí různé
doplňky stravy či jednostranné diety.
Byla by to marná očekávání a vyhozené
peníze. A vybírejme i podle toho, jak
odborným a příjemným způsobem nás
k našemu cíli může dovést. Orientovat
se můžeme podle referencí a úplně
nejlepší je přímé doporučení.
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Můžeš na závěr shrnout základní filozofii STOBu?
Snad jednoduchým sloganem „Být aktivním tvůrcem svého života“. Filozofií
STOBu je dát lidem do rukou jejich vlastní návod na život. Pomoci změnit život
těm, kterým se nežije spokojeně. U většiny psychoterapeutických sezení je nejdůležitější to, co se odehrává na samotném sezení. V přístupu KBT je to především to, co se děje mezi sezeními. Tedy stálá pozitivní vize reálného, případně
jen postupného cíle. Cesta k němu je aktivní, není v žádném případě vykonáváním přikázaného. Je součástí cíle a postupné kroky se trénují tak dlouho, až
přejdou v nový návyk, až se dostanou člověku do krve. Zautomatizují se stejně,
jako je samozřejmé si večer čistit zuby. Ovšem stejně důležité je i odautomatizování těch nesprávných návyků.
Prozraď své automatismy.
Jeden aktivní – po ránu mám svou cvičební sestavu, která uvede můj pohybový aparát do života. A jeden z těch odnaučených – zcela jsem se odnaučila bez
nějaké újmy na zdraví jíst v posteli. To, že si na Štědrý den dopoledne v posteli
čtu a k tomu pojídám cukroví, je důkaz odnaučení; když chci, mohu si to dovolit, aniž bych se vystavovala nebezpečí návratu zlozvyku. Jsem schopna jíst zejména to, o čem vím, že je pro mé tělo to pravé. A nemusím se vůbec přemlouvat, prostě jím s pocitem, že jím, co chci.
Proč vím, co je pro mne to pravé? Protože jsem k tomu došla postupně a na
základě vlastního poznání, našla jsem svůj jídelní pramen, který je pro mne
živou vodou.
Člověk by tedy měl být strůjcem svého štěstí?
Ano, „stobími“ programy se snažíme přivést lidi k samostatnosti v jídle, v pohybu i v životě vůbec. Aby byli sami sobě pánem, aby se sami za sebe kvalifikovaně rozhodli, co vloží do úst a kolik kroků nohám dopřejí. Mohu klidně sníst
i inzerovanou sladkost, ale jen se svým vědomým rozhodnutím, a ne v automatické reakci na cizí lákavé podněty.
Pochopila jsem, že síla je v jednoduchosti. Stačí se naučit jíst, když to potřebuje především naše tělo, a ne jen duše. Pokud jíme, je to příjemný rituál, je třeba se věnovat jen jídlu, a když cítíme, že máme dost, jíst přestaňme.
Pokud zvítězíme nad jedením v důsledku stresu či emočního rozpoložení,
stáváme se svobodným člověkem. Čas a energie ztrácené bojem se sladkostmi
nám zbydou na to, co máme rádi, či na to, co dokonce milujeme.

232

váhy života

Je perfektní, když se nám podaří díky osvědčeným technikám zvládnout krizové situace a dívat se na svět pozitivněji. Na druhou stranu nebuďme nešťastní
z toho, že nejsme šťastní pořád. Všichni máme období, kdy se cítíme plni života,
energie, nápadů, euforie, ale přirozeně zažíváme i období, kdy si myslíme, že se
nám nic nedaří. Jsme z toho smutní, omezujeme aktivity, uvažujeme o smyslu
života. I to je úplně běžné a normální, prostě to patří k lidskému životu. Avšak
můžeme si sami zvolit, do jaké míry si utrpení k sobě připustíme a na jak dlouho je přijmeme. A vězme, že pocity štěstí si vychutnáme více, když prožijeme
i okamžiky neštěstí. I ty nás na cestě životem posouvají. Trénujme svůj mozek,
aby se koupal ve vlnách blaženosti a tu přenášejme na ostatní.

Kyblík štěstí
Celým rozhovorem se line má snaha prožít život co možná nejkvalitněji
ve všech směrech. K tomu vedu v rámci STOBu i klienty. Všichni si
musíme uvědomit, že každému je do vínku dána jistá míra vnímání
štěstí. Můžeme si to představit jako kyblík životního štěstí. Ten má
každý naplněn různě. Obdobně jsme si to vysvětlovali v oblasti tělesné
váhy. Člověku je geneticky dáno určité rozmezí váhy, ve kterém je tělo
schopno fungovat. Toto rozmezí pak ovlivňuje svým životním stylem,
a pokud je toho schopen, nalezne si optimální váhu, kdy je mu tělesně
a potažmo i duševně nejlépe. Pokud jej nepostihne nějaká nemoc nebo
jiná mimořádná okolnost, tak se v tomto rozmezí pohybuje celý život.
A podobně má každý člověk naplněn svůj kyblík štěstí a pohody. Když jej
pak něco vychýlí, ať je to pozitivní výhra, nebo negativní nemoc či odříkání
si něčeho, stejně se brzy vrátí do svého nastavení. Zkrátka vnější okolnosti
od materiálních statků přes vzdělání až k různým životním událostem
ovlivňují náš pocit štěstí minimálně.
Pokud má člověk svůj kyblík štěstí naplněný málo, může se tím trápit
nebo s tím může něco dělat. Právě metodika STOBu je jednou z možností,
jak různými terapeutickými postupy hladinu svého životního štěstí trvale
posunout o něco výše. A proč si takovouto možnost odříkat?

Fenomén stob
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Příběh života v deseti komnatách životní galerie a v každé skoro deset obrazů…
do jaké míry je to dokument, do jaké míry vyznání, do jaké míry zpověď?
Úplná zpověď to být nemůže, vždy existuje ještě další komnata, ta tajná a někdy
tajemná, která se zobrazí jen ve vlastní duši. Tam každý pouští jen sám sebe.
Tam se hledá i poznává. Nalézá nitro svého života. Zobrazují se sny, taje, přání,
tužby a plynou a plynou. Aby nám život neutíkal jen tak, aby se jen plytce nerozplýval, potřebujeme jeho smysluplný rámec, kam jsme schopni vše ukládat.
Takový rámec vzniká z rámů jednotlivých obrazů našeho života, ale formu může
přebírat i z vnímání a poznání života druhých.
I proto jsme tuhle procházku takřka sto obrazy mého života společně s bratrem zaznamenali. Čtenář se vydává po našich stopách, a to v laskavém rozhovoru nejen o hubnutí, jak zní podtitul knihy. obrazy jsou někdy osobní, pak je
to procházka po stezce životopisné. Z obrazů, v nichž se více promítá má životní filozofie – jak žít a prožít spokojený a plnohodnotný život v těle, které mám
ráda –, lze scházet i na stezky naučné. Tam jsem přidala své odborné celoživotní
extrakty poznání – jak se dostat ke správným návykům v oblasti pohybu, psychiky a jídla, jak se bránit sladkostem jako záplatě na emoce, jak se vyrovnat
s negativními emocemi. Naleznete mezi nimi i zásobníky pozitivních emocí či
radosti a pohody nebo návod, jak změnit zlozvyky na dobrozvyky. Uvádím desatero stravovacích mouder, své prohlášení o nezávislosti na světě posedlém
hubnutím, své sny o zdravějším světě…
Rozhovorem se line víra v mou životní filozofii, že vše je v hlavě, cílem hubnutí je mé zdraví a má pohoda, důležité je, abych milovala své tělo, jídla si všímavě užívám, svůj kyblík štěstí využívám až do dna, chci-li změnu, musím si
ji zasloužit. Tyto životní postoje zobrazují mou víru v metodu kognitivně-behaviorální psychoterapie, jež je základem všech metodik, které jsem sestavila
a které prakticky využíváme v kurzech SToBu.
v knize se zmiňuji o všem, co považuji ve svém profesním životě za důležité – o výhodách skupinového hubnutí, o hubnutí po internetu, o úloze psychologa při hubnutí, o rodině jako modelu pro stravovací návyky, o dědičnosti
obezity, o tom, jak si sestavovat vlastní jídelníček, jak si udržet váhu v pokročilém věku, za kým jít nejdříve, pokud chceme zhubnout zdravě a natrvalo…
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Kniha je jistou rekapitulací mých znalostí, zkušeností a know-how v oblasti
hubnutí, kde se profesně, ale i osobně pohybuji celý život. odkazy na další literaturu jsou pro všechny, které dané téma více zajímá.
víra, že nic z toho, co je v knize popsáno, nepřijde vniveč, je dána přesvědčením o správnosti cesty zde prezentovaného způsobu života. To, že SToB již
nezávisí jen na osobě mé a mého manžela, ale má své pokračovatele v našich dětech a jejich partnerech, mne uklidňuje a povznáší k pokračování stejně šťastného života jako doposud.
Iva Málková

Recept na život od Ivy Málkové
v 100g aktivní svobodné tvorby svého života,
při které nepodléhám nevhodným tlakům; co ovlivním,
řeším, co neovlivním, neřeším
v 90g radosti, úsměvů a pozitivní mysli
v 80g přijetí trablů s pokorou k pestrosti života
v 70g dělání radosti druhým lidem,
blízkých kontaktů s nejbližšími
v 60g času věnovaného sama sobě od nicnedělání
po vymýšlení nových i náročnějších aktivit
v 50g vděčnosti svému tělu za to, co mně umožňuje
v 40g každodenního spontánního pohybu pro radost
v 30g všímavého labužnického jedení
v 20g kvalitního spánku
v 10g sedavé činnosti u knížky, televize, počítače
Vše pocukrováno smyslností života
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L A SK AV Ý ROZHOVOR N EJ EN O H U BN U T Í
Váhy života. Jak žít? Denně vstupovat na váhu s obavami,
trápit se vlastní nedokonalostí a marnými pokusy přiblížit se
nedostižným ideálům, či dobře zvažovat, co je pro život,
hlavně pro ten můj, podstatné?

Inspirativní příběh
psycholožky

,

představitelky rozumného
a zdravého hubnutí,
vizionářky, která dok ázal a
zlepšit kvalitu života
desetitisícům lidí
Ve své praxi propojila odborné znalosti ze studia psychologie s vlastními
zkušenostmi s dietami a vytvořila unikátní a spolehlivou metodu
hubnutí, jejíž základní myšlenka by se dala shrnout slovy „hubnutí
začíná v hlavě“. Před třiceti lety založila organizaci STOB (Stop obezitě),
kterou dnes vedou její děti.
V rozhovoru se svým bratrem se vrací do dětství, k prvním pracovním
zkušenostem, začátkům podnikání a také k tomu, jak se dostala
ke svému celoživotnímu tématu - léčbě nadváhy. S láskou mluví i o své
rodině, svém manželství a svých dcerách, které dnes pokračují v jejích
stopách. Rozhovor je protkán odbornými vsuvkami, praktickými
radami a celoživotní moudrostí.
Proč omezení a diety nefungují? Jak nás ovlivňuje věk, naše okolí,
návyky, negativní myšlenky, ale i genetika? Jak nezahánět stres a únavu
jídlem? Jak si vychutnávat život? Jak žít více v přítomnosti a vědoměji?
Jak drobnými krůčky dojít ke spokojenějšímu životu a větší sebelásce?
Jak si vychutnat život, být jeho tvůrcem, a ne obětí? I na tyto otázky
najdete v knize odpovědi.
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