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IZJAVA O PRODUKTU
 
S tem, ko sledite priporočilom v tem priročniku, se strinjate oz. se zavedate morebitnih rizikov treninga in specifičnega
načina prehranjevanja.
Matevž Krajnc s.p. zavrača vso odgovornost v primeru morebitnih poškodb, ki bi lahko bile posledica fizičnega napora
pri vadbi.
 
S tem, ko sledite mojemu priročniku, to izvajate prostovoljno in z zavedanjem o morebitnih rizikih, ki jih lahko prinese
vadba oz. trening z obremenitvijo.
 
Poudarjam, da izvajajte vaje zmeraj v varnem in kontroliranem okolju in da vaje izvajate na lastno odgovornost.
Priporočamo posvet s kvalificiranim strokovnjakom za vadbo, da boste lahko dosegli maksimalen učinek. Bodite vedno
pozorni, da je vaša tehnična izvedba vaj brezhibna in v okviru vaših trenutnih zmogljivosti. 
 
V kolikor obstajajo morebitne zdravstvene omejitve, poškodbe, alergije ali ste v kakršnihkoli dvomih, vam svetujemo
obisk pri osebnem zdravniku, ki vam bo podal potrebne napotke in pojasnila. Ne nadaljujte s programom dokler ne
pridobite pojasnil zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, ki ima potrebne kompetence za podajanje pojasnil in
navodil za tovrstno dejavnost. Vsa vprašanja povezana z vašim zdravjem morajo biti naslovljena na strokovnjaka
medicinske stroke.
 
Prehranski dodatki in dopolnila, ki so priporočena v tem priročniku, so opcijska in je potrebno slediti navodilom
proizvajalca oz. zastopnika.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
PROSIM, PREBERITE, PREDEN PRIČNETE

Priročnik in vsa vsebina v njem ni ter ni namenjena zamenjavi profesionalni medicinski
diagnozi, nasvetu, skrbi ali zdravljenju. V kolikor imate kakršnekoli pomisleke, obstoječe
poškodbe, bolezenska stanja (fiziološka ali psihološka) ali druga zdravstvena stanja, ki bi
utegnila biti rizična za pričetek intenzivnejše telesne aktivnosti, vas prosimo, da se
predhodno posvetujete z osebnim zdravnikom. Prosimo, da v primeru zdravstvenih omejitev
ne sledite priročniku brez posveta z zdravnikom.



1.  MOJ POZDRAV
... Pozdravni nagovor  in nekaj razlogov za ta program

 
2.  TELESNA AKTIVNOST = ZDRAVJE
... zakaj mi aktivno življenje toliko pomeni in si želim svoje znanje

deliti z vami

 
3.  PREHRANA JE ZARES POMEMBNA
... kaj so makrohranila in kakšna je njihova vloga pri delovanju telesa

... količina hrane ni enaka zaužiti energiji - ločimo med količino in

energijo

... vsak od nas je malenkost drugačen in tako za vse ne velja enak

pristop

 
4.  TVOJ TRENING PROGRAM (TUDI V SLIKI IN VIDEU)
... TABATA trening program za doma

... program za krožni trening doma

... modificiran AMRAP trening program za doma

 
5.  KAKO SE LOTIM DELA
 
6.  REZULTATI NE PRIDEJO ČEZ NOČ
 
7.  KONEC TEGA PROGRAMA JE ZAČETEK DRUGEGA
 
8.  KAKO NAPREJ?

TRENING DOMA vol. 1



So časi, ko nam je na voljo vse, kar nam srce poželi in so časi, ko vsega
nimamo na voljo in se je treba prilagoditi. Včasih potujemo, včasih smo
časovno omejeni, ali nas bolezen naših otrok pripelje do tega, da smo doma
in za njih skrbimo. Vse to poznam tudi sam.
 
Ne glede na to kakšni so razlogi, da smo doma, sem mnenja nasvetu, da je
telesna aktivnost NUJNA za vzdrževanje zdravja. Zato sem za vas pripravil
enostaven vodič skozi trening, ki ga boste z minimalno opremo ali pa tudi
brez nje opravili kar v dnevni sobi. Vem, da še ne veste kako...
 
ZATO SEM TUKAJ JAZ!
 
Program TRENING DOMA sem zasnoval z namenom, da mojim strankam
predstavimo več različnih načinov treniranja doma. Skozi priročnik sem za
vas pripravili sestavljene trening programe v določenem zaporedju in dodal
fotografije za izvedbo vaj. Če fotografije same ne povedo dovolj dobro, kaj od
vas pričakujemo, ker ste iz moje strani navajeni več navodil, ko gre za
trening, sem vam pripravili tudi videoposnetke celotnega trening programa.
 
 
ZA DOSTOP DO POSNETKOV PREPROSTO S TELEFONOM SKENIRAJTE QR KODO
TAM, KJER JO BOSTE TEKOM PROGRAMA ZASLEDILI.

Želim vam dober trening   in doseganje vaših ciljev
tudi takrat. Da bo lažje, sem vam dodal še nekaj
pomembnih informacij o prehrani in še kak recept, ki
ga lahko preizkusite v svoji kuhinji. Zapomnite si še
to:
 
"HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT FAILS TO
WORK HARD"
Kevin Durant, košarkar NBA
 
Matevž Krajnc

1. MOJ POZDRAV



Običajno je zdravje nekaj, kar večina ljudi jemlje kot nekaj samoumevnega in
se pomembnosti vzdrževanja le tega zavedamo šele, ko se nas loti bolezen.
Vsako leto prihaja iz znanstvenih krogov vrsta novih raziskav, ki imajo
venomer enak rezultat: TELESNA AKTIVNOST = ZDRAVJE.
 
V veliki meri z želim, da mojim strankam pomagam izboljšati in vzdrževati
zdravje s tem, ko jim na različne načine približam in vpeljem v njihovo
življenje telesno aktivnost. To počnem skozi povsem individualen pristop k
treningu in prehrani.
 
KAKŠNO TELESNO AKTIVNOST POTREBUJEMO?
 
Da si lahko obetamo vse prednosti, ki nam jih telesna aktivnost ponuja, je
potrebno prav to izvajati na več različnih načinov. Pri tem zasledujemo
izboljšanje vsaj petih (5) komponent fitnesa (fitnes = biti fit, zdrav in
funkcionalen):

1. MIŠIČNA MOČ
2. MIŠIČNA VZDRŽLJIVOST

3. AEROBNA VZDRŽLJIVOST
4. FLEKSIBILNOST

5. TELESNA SESTAVA
 
Vsaka od naštetih komponent predstavlja pomemben steber naše vsakdanje
funkcionalnosti in nam dolgoročno omogoča bolj polno življenje.
 
Mišična moč bo zagotovila, da bomo lahko dvigali in premikali povsem
običajne stvari, mišična vzdržljivost bo tista, ki nam bo omogočala
ponavljajoče se gibe v vsakdanjem življenju, brez da bi se pri tem pretirano
utrudili, aerobna vzdržljivost bo poskrbela za zdravo srce in kardiovaskularni
sistem, fleksibilnost pomeni manj težav s sklepi in hkrati preventivo pred
možnimi poškodbami, primerna telesna sestava pa pomembno vpliva na
delovanje našega hormonskega sistema in ima pozitivne posledice tudi na
naše psihološko stanje.
 
Skozi serijo različnih vodičev za vadbo doma, bom poskrbel za razvoj vseh
naštetih komponent, da boste zdravi in fit za vselej.

2. TELESNA AKTIVNOST = ZDRAVJE



Prehrana je za ljudi več kot le številke hranilnih vrednosti. Še posebej zato,
ker smo ljudje predvsem socialna bitja, nam hrana predstavlja nepogrešljiv
del našega socialnega druženja. Če sem bolj natančen, hrana in pijača sta
tesno povezana s tem, kako se družimo s prijatelji, družino, poslovnimi
partnerji, skratka z vsemi, ki sestavljajo naše družbeno okolje.
 
Prav to marsikomu predstavlja največji izziv, ko se lotijo spremembe
prehranjevalnih navad z željo po spremembi svojega telesa.
 
Osebno tako kot vsi drugi, rad dobro jem in uživam ob hrani. Menim, da je
največja razlika, ki sem jo uspel narediti pri spremembi na svojem telesu,
povezana prav s spremembo prehranjevalnih navad.
Moja postava je izgledala že pred tem kar dobro in tudi sam s seboj sem
večinoma bil kar zadovoljen. Manjkal mi je le še zadnji korak in zanj sem se
odločil povsem enostavno. Zavedam se, da hrana, ki nam zagotavlja
rezultate, ni nujno monotona, daleč od slabega okusa in še kako dobro vem,
da mi z malo več komunikacije z natakarji v restavracijah uspe obdržati moj
začrtan plan in uživati ob druženju ter hrani.
 
Da se lahko prehrane lotimo zares učinkovito, nam na začetku največ
pomenijo koristne informacije o prehrani, uporabni nasveti in podpora vseh
tistih, ki so del našega življenja.
 
Pomembno se mi zdi, da s tem programom pridobite več kot le nekaj strani
trening programa in začrtane prehranske usmeritve. Želim si, da bolje
razumete, zakaj so nekatere spremembe nujne in predvsem, kaj lahko od
njih pričakujete. Prepričan sem, da boste s tem novim pogledom veliko lažje
sledili programu in boste z njim tudi bolj uspešni.
 
Začnimo najprej s podrobnejšim spoznavanjem osnov: MAKROHRANILA
 

3. PREHRANA JE ZARES POMEMBNA



Makrohranila najlažje razumemo kot velike molekularne strukture, ki
tvorijo našo hrano. Makro oz. "veliko" jih imenujemo zato, ker jih
potrebujemo v večjih količinah, da zagotovimo naše preživetje.
 
Če poenostavim, so makrohranila potrebna za to, da sploh živimo in
predstavljajo v največji meri hrano, ki jo zaužijemo vsak dan.
 
Delimo jih na tri glavne skupine:
 

BELJAKOVINE
 

OGLJIKOVI HIDRATI
 

MAŠČOBE
 
Sicer drži, da se alkohol smatra kot makrohranilo, ker ga telo zna uporabiti
za energijo, hkrati pa naj povem, da alkohol nima zares pozitivnih učinkov
na telo in zato o njem v tem priročniku ne bo napisanega veliko. Moje
priporočilo bi bilo, da se alkoholu izogibate in s tem zagotovite boljše okolje
za doseganje vaših ciljev. Hkrati razumem, da se bo v vašem življenju
občasno pojavil in s tem ne bo nič narobe.
 
Poglejmo si vsako posamezno makrohranilo malenkost bolj podrobno, da
boste bolje razumeli, zakaj je za vas potrebno. 
 

BELJAKOVINE
 
Če ste se kadarkoli spraševali, kaj so beljakovine, zakaj so tako pomembne
in koliko beljakovin bi naj pojedli, potem bo ta del priročnika kot nalašč za
vas.
 
Brez skrbi, o teh stvareh ne bom kaj preveč teoretiziral in tudi preveč
tehničnih podatkov vam ne bom podajal. Ravno toliko, kot boste potrebovali
za boljše razumevanje.

3. PREHRANA JE ZARES POMEMBNA - MAKROHRANILA



Beljakovine, ki jih dobimo skozi prehrano,  so najbolj pomembno
makrohranilo, ko gre za spreminjanje vašega telesa in zagotavljanje procesa
obnove vašega telesa.
 
To so organske molekule, ki so sestavljene iz aminokislin. Tem pravimo tudi
gradniki življenja. Te aminokisline so preko kemijskih vezi med seboj
povezane in tvorijo različne beljakovine, ki so nujne za naše življenje.
 
Aminokisline, ki jih večina v fitnes svetu pozna zgolj kot BCAA, so
aminokisline z razvejano stransko verigo. Razlaga tega bi bila preveč
kompleksna za ta priročnik.
 
Aminokisline se v osnovi delijo na dve skupini, esencialne in neesencialne.
Esencialne so tiste, ki jih naše telo ne more proizvesti samo in smo zato
odvisni od vnosa preko hrane. Po drugi strani so neesencialne, kot že ime
pove, tiste, ki jih naše telo lahko tvori samo. Obstajajo sicer še pogojno
esencialne, ki jih v določenih primerih ali obdobjih našega življenja naše telo
ne more proizvesti samo.
 
Aminokisline, kot osnovni gradniki beljakovin, se nato med seboj povezujejo
v različne beljakovine. Najpogosteje bomo govorili o STRUKTURNIH ali pa
KOMUNIKACIJSKIH bejakovinah.
 
STRUKTURNE so za nas pomembne, ker sestavljajo naše telo, organe, mišice,
kri itd.
 
KOMUNIKACIJSKE so tiste, ki skrbijo za komunikacijo v telesu, recimo
hormoni.
 
Sedaj morda že bolje razumete, da brez beljakovin enostavno ne gre in tudi
mit o tem, da so beljakovine celo škodljive, ni nič več kot le mit. Nujno jih
potrebujemo, še posebej takrat, ko smo telesno aktivni.

3. PREHRANA JE ZARES POMEMBNA - BELJAKOVINE



ZAKAJ JE POMEMBNO ZAUŽITI DOVOLJ BELJAKOVIN
 
Po zaužitju hrane (beljakovin v naši hrani) jih telo preko prebavnega procesa
prične razgrajevati na posamezne aminokisline, ki vstopijo v naš krvni obtok.
Tako tvorijo t.i. aminokislinski bazen, to je nekako naša rezervna zaloga
beljakovin, ki se nahaja v naši krvi.
 
Naše telo te aminokisline nujno potrebuje za to, da lahko v telesu tvori vrsto
pomembnih snovi kot so encimi, hormoni, nevrotransmiterji in protitelesca.
Prav to je razlog, da naša telesa brez zadostnih beljakovin ne delujejo dobro.
 
Te beljakovine, ki jih telo tvori iz aminokislin, se porabijo za obnovo našega
telesa (celic), prenos raznih substanc po telesu in so seveda potrebne tudi za
mišično rast. To je vsekakor pomemben del tega, kar si želimo s tem
programom doseči. Beljakovine so tudi koristne, ko govorimo o izgubi
teže/maščobe.
 
KOLIKO BELJAKOVIN POTREBUJEM VSAK DAN
 
Da sem za vas lahko pripravili priporočila, ki bodo poskrbela za dobre
rezultate, sem se zanašal na novejše znanstvene raziskave in manj na
ustaljene smernice, ki so v Sloveniji precej zastarele.
 
Novejše raziskave priporočajo vnos beljakovin, ki se giblje od 1,6 vse do 2,4
g/kg telesne teže (TT). Ugotovili so namreč, da pri višjem vnosu od 2,4 g/kg
TT, ni moč pričakovati dodatnih pozitivnih učinkov.
 
Pri tem je treba omeniti, da bo vnos beljakovin za vsakega posameznika
malenkost drugačen in odvisen od njegove osnovne telesne strukture,
telesne sestave in tudi količine telesne aktivnosti.
 
Zaenkrat vam priporočam, da poskrbite za vnos, ki bo vsaj 1,6 g beljakovin
dnevno za vsak kilogram telesne teže. Kakor hitro boste telesno aktivni, bi
priporočal, da ta vnos povečate na vsaj 2 g za vsak kilogram telesne teže.

3. PREHRANA JE ZARES POMEMBNA - BELJAKOVINE



NEKAJ OSNOVNIH VREDNOSTI BELJAKOVIN, KI JIH NAJDETE V HRANI
 
Večkrat govorim o različnih pristopih in različnih pogledih na prehrano.
Strinjam se, da je prava hrana, čim manj predelana in v svoji osnovni obliki,
zmeraj prednostna. Hkrati se zavedam, da zna to občasno predstavljati izziv.
 
Zato sam vam priskrbel tudi knjigo receptov in k receptom pripadajoč
izračun hranil in kalorij, da vam delo pri izbiri hrane olajšam. Knjiga receptov
bo dodana vašemu paketu.
 
Oglejte si nekaj primerov hrane in vrednosti beljakovin, ki jim lahko sledite.

3. PREHRANA JE ZARES POMEMBNA - BELJAKOVINE



Oglejte si nekaj primerov hrane in vrednosti beljakovin, ki jim lahko sledite.

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
26 g
0 g
11 g
214  kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
20 g
1 g
2 g
105 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
12 g
1 g
10 g
150 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
3-25 g
0-6 g
0-35 g
120-400 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
30 g
0 g
3,5 g
165 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
9 g
23 g
0,5 g
127 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
23 g
0 g
13 g
210 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
75 g
8 g
7 g
400 kCal

! OPOZORILO !
Vsa priporočila v tem priročniku so prilagojena sledenju celotnemu programu in so prav to - priporočila. Priporočila ne morejo
nadomestiti navodila oz. predpisanega režima prehranjevanja s strani zdravnika ali dietitika. Vrednosti lahko odstopajo od navedenih.
Za natančne podatke si oglejte deklaracijo vsakega produkta. Podane so vrednosti za surov produkt.



Danes so ogljikovi hidrati vsekakor hranilo, ki je deležno ogromno kritike
brez prave osnove. Trend zadnjih let ni zares kaj novega, bolj nekaj kar se
vsake toliko pojavi, izgine in se ponovno pojavi v malenkost prenovljeni
obleki.
 
Kljub temu, da je moj pristop za preobrazbo povezan z malenkost nižjim
vnosom OH v določenih obdobjih, pa vendar ni "LOW CARB" pristop. Ko gre
za trening na visoki intenzivnosti in tudi v območju zmerne intenzivnosti, so
ogljikovi hidrati nujen vir energije za kvalitetno in efektivno opravljeno delo.
Verjetno je bil v preteklosti prav to razlog, da so se ogljikovi hidrati (OH)
priporočali v višjih količinah kot danes.
 
Naše življenje se je v tem času spremenilo, ljudje so postajali čedalje manj
aktivni in potreba po OH se je s tem manjšala, uradna priporočila pa so
ostajala enako nejasna kot prej. Ko opazujem prehranske smernice v tujini
in jih primerjam s temi pri nas, ni mogoče spregledati dejstva, da smo na tem
področju krepko zaostali.
 
Kljub temu ogljikovi hidrati ostajajo hranilo, ki ga ne smemo spregledati in bi
prav zaradi rezultatov pri treningu morali biti sestavni del našega jedilnika.
Zato vam podajam nekaj osnovnih informacij o tem, kaj so OH, zakaj jih
potrebujemo in tudi koliko in kdaj bi jih naj zaužili, da boste svoj trening
opravili efektivno in dosegli spremembo na telesu, ki si jo želite.
 
Želel sem vam podati več, kot imate na voljo v drugih programih in vam
postreči z dodatnimi informacijami, da boste razumeli, zakaj počnete, kar
počnete in tudi, da boste v bodoče sprejemali boljše odločitve. 
 
Če želite izvedeti o prehrani še več, vam predlagam, da se udeležite katerega
od mojih seminarjev ali webinarjev in tudi delavnic, ki jih vsako leto nudim
vsem znanja željnim.

3. PREHRANA JE ZARES POMEMBNA - OGLJIKOVI HIDRATI



KAJ SO OGLJIKOVI HIDRATI?
 
Ko govorimo o OH, govorimo o organskih molekulah, ki jih klasificiramo
glede na njihovo strukturo. V osnovi jih razvrščamo v dve skupini, na
enostavne OH in kompleksne OH.
 
Če gremo še korak naprej, je ta struktura in njihovo poimenovanje odvisno
od tega, koliko sladkornih molekul imajo kateri OH. Enostavni so tisti, ki so
zgrajeni iz ene sladkorne molekule ali dveh med seboj povezanih sladkornih
molekul. Imenujemo jih MONOSAHARIDI (ena sladkorna molekula) in
DISAHARIDI (dve sladkorni molekuli).
 
Kompleksni OH, ki jih imenujemo POLISAHARIDI, so sestavljenih iz več kot
dveh sladkornih skupin in jih tvorijo daljše verige sladkornih molekul.
Obstaja še ena vrsta, ki se imenuje OLIGOSAHARIDI. Ti so sestavljeni iz
kratkih verig (di-, tri-, itd.) monosaharidnih skupin, ki so povezane skupaj, pri
čemer so polisaharidi dolge verige monosaharidnih skupin.
 
Monosaharidi, ki jih verjetno poznate, sta GLUKOZA in FRUKTOZA, pri tem pa
se velikokrat pozabi na galaktozo, manozo in ribozo. Vsaj za dva
oligosaharida ste že slišali, LAKTOZA in SUKROZA, obstajata pa še maltoza in
trehaloza.
 
Polisaharide delimo na prebavljive, delno prebavljive in neprebavljive.
Prebavljivi so GLIKOGEN (ta jeo za nas zanimiv), ŠKROB in dekstrini. Delno
prebavljiva sta inulin in rafinoza. Neprebavljiva sta celuloza in pektin.
 
To nas lahko hitro ponese nazaj v šolske klopi in vem, da to ni razlog, zaradi
katerega ste se odločili za naš program.
 
Verjetno vas zanima, zakaj so OH sploh pomembni, kdaj bi jih naj zaužili, v
kateri hrani jih najdemo, kako izbrati hrano, da boste lažje prišli do cilja in
najbolj pomembno - koliko česa bi naj pojedli.

3. PREHRANA JE ZARES POMEMBNA - OGLJIKOVI HIDRATI



ZAKAJ SO OGLJIKOVI HIDRATI POMEMBNI?
 
Trening na način kot ga priporočam, je intenziven in zahteva veliko energije.
Za takšno intenzivnost treninga zgolj maščobe in nekaj beljakovin ne bo
dovolj dobro, še posebej, če si želimo naš trening opraviti zares dobro.
Potrebni bodo OH, ki bodo v danem trenutku poskrbeli za dovolj energije, da
bomo na treningu res efektivni.
 
To ni edini razlog za pomembnost OH, vendar se ne bi preveč podajal na
področja, ki niso del našega programa.
 
Vsaka vrsta OH ima svojevrsten vpliv na telo, ki je povezan s tem, kako hitro
in enostavno se lahko prebavijo in absorbirajo, katera druga hranila so
podana z vrsto OH, ki jih zaužijemo (beljakovine in maščobe upočasnjujejo
prebavni proces in absorbiranje), našim dojemanjem teksture in sladkega
okusa in akcije encimov v ustih in prebavilih.
 
Vsi zaužiti OH, ne glede na prvotno obliko, se skozi prebavni proces
razgradijo na enostavne monosaharide preden se absorbirajo. Razlika bo
torej v tem, kako hitro se bo hrana, ki smo si jo pripravili, razgradila.
Enostavni OH se bodo zaradi strukture razgradili veliko hitreje kot
kompleksni OH in o tem na nek način govori GLIKEMIČNI INDEKS.
 
Po absorbiranju bodo ti OH, sedaj že razgrajeni v glukozo, najprej potovali v
jetra in napolnili zaloge, potem pa vstopili v krvni obtok za porabo. S tem se
izloči INZULIN, ki je za nas izredno pomemben hormon, da lahko efektivno
prenesemo ta krvni sladkor v celice. Ne bom zašel v podrobnosti, vedeti je
treba le, da nam višji odziv inzulina v določenih trenutkih lahko pride prav,
spet v drugih ne tako zelo.
 
Izbira pravilnih virov bo v vašem primeru, ko si želite preoblikovati telo, res
pomembna. Pripravil sem vam, enako kot za beljakovine, nekaj predlogov in
vam pripisal hranilne vrednosti, da boste lažje izbirali hrano.
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PRIPOROČILA ZA VNOS OGLJIKOVIH HIDRATOV
 
Različni pogledi krožijo za vnos OH, ko gre za izboljšanje telesne sestave in
oblike telesa. Tukaj ni prave enotnosti ali natančnih dognanj, koliko OH bi
naj kdo vnesel za določen rezultat. Za vas sem pripravil priporočila, s
katerimi menim, da boste najbolj efektivno sledili programu.
 
Ljudje bi naj zaužili vsaj 120-150 g OH dnevno, da lahko s tem zagotovimo
dovolj energije za delovanje naših možganov. Poleg tega osnovnega vnosa bi
naj zaužili toliko OH, kot jih potrebujemo za efektivno izvedbo vadbe oz.
treningov, ki jim sledimo. Način vadbe/treninga, intenzivnost in trajanje
bodo tisti dejavniki, ki bodo vplivali na naše odločitve.
 
V skladu s programom, ki vam ga ponujam tokrat bi bili moji napotki sledeči:
 
1.  Osnovni dnevni vnos OH: 120 g OH (za ženske) in 150 g OH (za moške)
2.  Dodaten dnevni vnos OH:
                     - 30 g OH za vsako uro vadbe na visoki intenzivnosti (ženske)
                     - 40 g OH za vsako uro vadbe na visoki intenzivnosti (moški)
3.  Dodaten vnos OH, če opravljate vsak dan fizično naporna dela:
                     - 50 g OH dnevno (ženske) in 70 g OH dnevno (moški), če ste tekom
dneva opravljali intenzivna fizična dela.

PRILAGODITEV PRIPOROČIL POSAMEZNIKU
 
Zavedam se, da splošna priporočila ne morejo kar tako veljati za vse in tudi,
da priporočila zgolj glede na vaš tip telesa ne morejo biti vedno ustrezno
merilo. Ker smo vsi  unikatni, pri tem nimam lahkega dela.
 
Zanimivo bi bilo izvesti meritev telesne sestave, ki bi nam pomagala pri
določanju okvirjev za vnos posameznih makrohranil. Zaenkrat upoštevajte
osnovni dnevni vnos, ki naj bo v višini 120-150 g OH dnevno in dodajanje OH
glede na količino telesne aktivnosti, ki jo izvajate, v skladu z zgoraj
napisanimi priporočili.
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NEKAJ OSNOVNIH VREDNOSTI OH, KI JIH NAJDETE V HRANI
 
Sedaj že vemo, da so OH za nas pomembni in prav tako, da vsi z njimi ne
bomo delovali enako. Pri tem pa je vseeno pomembno, da se pri izbiri hrane
odločimo za bolj primerne vire ogljikovih hidratov. Da boste lažje vedeli, kaj
izbrati, je tukaj nekaj primerov, ki jih priporočam in tudi njihove hranilne
vrednosti.
 
Oglejte si nekaj primerov hrane in vrednosti OH, ki jim lahko sledite.
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Oglejte si nekaj primerov hrane in vrednosti OH, ki jim lahko sledite.

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
2 g
17 g
0 g
73 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
14 g
65 g
6 g
370 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
13 g
70 g 
3,5 g
343 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
7 g
80 g
0 g
365 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
1,5 g
20 g
0 g
86 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
3 g
5 g
0 g
50 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
11 g
73 g
4 g
380 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
1 g
15 g
0 g
60 kCal

! OPOZORILO !
Vsa priporočila v tem priročniku so prilagojena sledenju celotnemu programu in so prav to - priporočila. Priporočila ne morejo
nadomestiti navodila oz. predpisanega režima prehranjevanja s strani zdravnika ali dietitika. Vrednosti lahko odstopajo od navedenih.
Za natančne podatke si oglejte deklaracijo vsakega produkta. Podane so vrednosti za surov produkt.

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
9 g
23 g
0,5 g
127 kCal
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Včasih so bile maščobe skorajda dežurni krivec za vse slabo na svetu in tako
kot se spreminjajo modni trendi, se tudi prehranski trendi spreminjajo
skoraj z enako hitrostjo. Enkrat so slabe maščobe, drugič ogljikovi hidrati,
spet tretjič nekaj drugega. To izrazito označevanje posameznih skupin hrane
kot nekaj slabega ljudem dela številne preglavice in se le s težavo pravilno
odločajo, ko kroži toliko nejasnih in netočnih informacij.
 
Maščobe so nujen sestavni del našega telesa in igrajo zelo pomembno vlogo.
Če bi jih pričeli iz naše prehrane izključevati, bi nam to lahko prineslo veliko
negativnih zdravstvenih posledic, ki si jih seveda ne želimo. Svoj slab sloves
so maščobe dobile zaradi enačenja prehranske maščobe, to je tista, ki se
nahaja v hrani in jo tako tudi zaužijemo, s telesno maščobo, tisto, ki jo naše
telo shranjuje "za hude čase". Tega ne gre enačiti in tako enostavno
sklepanje kot je, da uživanje maščob vodi v shranjevanje več telesne
maščobe, je milo rečeno napačno.
 
DELJENJE MAŠČOB NA SLABE IN DOBRE NI NAJBOLJ SMISELNO
 
Deljenje na dobre in slabe maščobe se ob prebiranju več člankov prav tako
ne zdi pretirano smiselno. Ob raziskovanju sem večkrat zasledil, da smo
ljudje skozi naš razvoj nenehno uživali različne vrste maščob, bodisi
živalskega izvora, bodisi rastlinskega. Bolj smiselna delitev bi se pokazala na
maščobe, ki so čim bolj v svoji osnovni in nepredelani obliki, torej
nepredelane maščobe in tiste, ki spadajo v skupino predelanih - procesiranih
maščob.
 
POTREBUJEMO TAKO NENASIČENE KOT TUDI NASIČENE MAŠČOBE
 
Pokazalo se je, da bi naj za dobro delovanje naših teles zaužili več
nepredelanih (ali vsaj čim manj predelanih maščob), ki so del nepredelane
hrane. Pri tem bi naj bil večji delež zaužitih maščob iz čim manj predelanih
rastlinskih virov, hkrati pa določen delež tudi živalskega izvora. Tako bi skozi
dan zaužili zadostno količino nenasičenih maščobnih kislin in tudi zadostno
mero nasičenih, ki jih telo prav tako potrebuje za normalno delovanje.
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VEČ O MAŠČOBAH, NJIHOVI NALOGI IN ZAKAJ JIH POTREBUJEMO
 
Omenil sem delitev na dobre in slabe maščobe in podal pojasnilo, kaj je
boljša izbira. Da ne bi zašli pretirano v podrobnosti, bom napisal, katere
vrste maščob so tiste, ki se splošno v prehranski stroki ne priporočajo in bi
jih lahko označili kot manj ali do neke mere celo škodljive, ko gre za naše
zdravje.
 
To so:
- transmaščobe, ki se pojavljajo v procesirani hrani
- hidrogenizirane maščobe kot je recimo margarina (to pomeni, da se je z
določenim procesom osnovna oblika maščobe, ki je sicer v tekočem stanju,
spreminjala z namenom, da postane trdna in dalj časa obstojna)
- večina olj za kuho, ki imajo daljši rok trajanja (sončnično olje, koruzno olje,
itd.)
 
Na splošno se priporoča za uporabo v kuhinji oljčno olje ali druga manj
procesirana olja in maščobe. Pri tem bodite pozorni, da maščobe pri kuhanju
ne pregrevate.
 
Naloga maščob v telesu je zelo pomembna. Maščobe in predvsem pravilno
razmerje med različnimi maščobnimi kislinami (prepričani smo, da ste že
slišali za omega 3 in omega 6 maščobne kisline), skrbijo za vrsto pomembnih
procesov kot so: podpora metabolizmu, celična signalizacija, zdravje
določenih tkiv v telesu, imunski sistem, produkcija hormonov in tudi
absorbiranje pomembnih hranil, med drugim  tudi vitaminov, ki so topni v
maščobi (npr. vitamin A in D).
 
Naše telo bo zaužite maščobe porabilo kot energijo, shranilo v obliki telesne
maščobe ali pa bo to maščobo "vdelalo" v druga tkiva. Naši možgani so
recimo osnovani na maščobah, prav tako so maščobe osnova za ovojnico, ki
obdaja naš živčni sistem.
 
Verjamem, da je to že ogromno informacij. V tem priročniku sem želel
predstaviti več kot le neka splošna navodil za trening in to je plod tega.
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KAJ IZBEREMO KOT DOBER VIR MAŠČOB IN KOLIKO?
 
Enako kot sem vam pripravil priporočila za beljakovine in ogljikove hidrate,
vam tukaj dajem nekaj usmeritev za vključevanje maščob v prehrano.
Pokazal vam bom nekaj možnih izbir in tudi pripadajoče hranilne vrednosti,
da se boste kasneje lažje orientirali.
 
Maščobe imajo večjo energijsko gostoto, kar pomeni, da maščobe na 1 g
vsebujejo več kCal (1 g maščob = 9 kCal, 1 g OH = 4 kCal, 1 g beljakovin = 4
kCal), zato jih boste skozi dan zaužili manj kot beljakovin in ogljikovih
hidratov.
 
Sklenil sem, da je pomembno priporočilo za vas to, da je vaš vnos maščobe
raznolik. Izbirajte iz priporočenih virov in bodite pozorni, da v kolikor v vaši
prehrani ne bo veliko omega 3 maščob, lahko le te dodate tudi v obliki
prehranskih dopolnil.
 
Za vas sem pripravil okvirna priporočila za količino maščob, ki bi jih naj
zaužili v posameznem dnevu. 
 
Ženske bi naj dnevno zaužile med 60 g in 70 g maščob, pri čemer priporočam,
da je večji del teh iz nepredelanih rastlinskih virov in nenasičenih maščobnih
kislin. Manjši del teh maščob naj bo nasičenih maščobnih kislin iz različnih
virov.
 
Moški bi naj zaužili med 70 g in 90 g maščob dnevno in tudi v tem primeru
priporočam, da je večji del teh maščob iz nepredelanih rastlinskih virov in
nenasičenih maščob. Manjši del teh pa nasičenih maščobnih kislin iz
različnih virov.
 
Poudarjam, da so to le splošna priporočila, ki ne morejo zamenjati
predpisanih vrednosti s strani strokovno usposobljenega kadra in
individualnih zahtev in potreb.
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NEKAJ OSNOVNIH VREDNOSTI MAŠČOB, KI JIH NAJDETE V HRANI
 
Čas je za pregled izbire maščob. Še enkrat več poudarjam, da bo najboljša
izbira za vir maščobe prava in nepredelana hrana, hladno stiskana rastlinska
olja in tudi nasičene maščobe, ki jih najdemo v maslu in oljih, kot npr.
kokosovo olje ali palmino olje. Pri tem svetujem k uporabi bio masla in bio
kokosovega olja.
 
Pazljivo pri oreščkih in avokadu zaradi visoke energijske vrednosti, ki nam
kaj hitro ob zobanju pobegne čez priporočene vrednosti. Za doseganje vaših
ciljev bo vzdrževanje primernega energijskega vnosa ključno.
 
Oglejte si nekaj primerov hrane in vrednosti maščob, ki jim lahko sledite.
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Oglejte si nekaj primerov hrane in vrednosti maščob, ki jim lahko sledite.

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
23 g
0 g
1 3 g
210 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
0 g
0 g
86 g
860 kCal

Na 100 ml:
B:
OH:
M:
E:

 
0 g
0 g
93 g
800 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
21 g
18 g
54 g
610 kCal

Na 100 ml:
B:
OH:
M:
E:

 
0 g
0 g
93 g
800 kCal

Na 100 g:
B:
OH:
M:
E:

 
2 g
8,5 g
15 g
160 kCal

! OPOZORILO !
Vsa priporočila v tem priročniku so prilagojena sledenju celotnemu programu in so prav to - priporočila. Priporočila ne morejo
nadomestiti navodila oz. predpisanega režima prehranjevanja s strani zdravnika ali dietitika. Vrednosti lahko odstopajo od navedenih.
Za natančne podatke si oglejte deklaracijo vsakega produkta. Podane so vrednosti za surov produkt.
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KOLIČINA HRANE NI ENAKA ENERGIJSKI VREDNOSTI
 
Vsake toliko pogledam drugim v krožnik ali nakupovalno košarico in hitro
ugotovim, v čem je problem. Ljudje se enostavno ne zavedajo razlike med
količino hrane in energijsko vrednostjo, ki jo s to hrano vnesejo. Veliko
sporočil dobim prav na temo prehrane. Največkrat mi ljudje pišejo, kako
malo pojedo in kljub temu ne morejo izgubiti telesne teže in telesne
maščobe.
 
Drži, da ljudje v Sloveniji na splošno ne pojedo veliko, vendar je to, kaj
pojedo, kalorijsko veliko več kot pa dejansko porabijo. Prav to je na koncu
glavni razlog za odvečno telesno težo in s tem tudi telesno maščobo.
Največkrat podan nasvet med mojimi treningi je bil: "Ni potrebno štetje
kalorij, se jih je pa potrebno zavedati."
 
Če boste izbirali med hrano, ki sem vam jo predstavil ob predstavitvi
makrohranil, boste imeli na krožniku količinsko več, s tem poskrbeli za
primeren občutek sitosti in hkrati imeli tudi nižji energijski vnos.
 
RAZLIKE MED NAMI IN TIPI TELESA
 
Naša telesa se že na prvi pogled med seboj razlikujejo. Tukaj ne govorimo o
tem, kaj smo si skozi leta in glede na naše odločitve "pridelali". Bolj gre za to,
da se že v sami osnovi med seboj razlikujemo. Vsakdo, ki se je že vsaj malo
srečal s fitnesom in športnim udejstvovanjem, ter je o tem kaj prebral, je
naletel na različne tipe teles. Te imenujemo SOMATOTIPI. Več o njih si lahko
preberete na moji spletni strani.

SKENIRAJ KODO

IN PREBERI VEČ!www.osebnotrenerstvo.net/ugotovi-svoj-tip-
telesa-somatotip/
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Prva vaja: končni položaj

Vsak trening se prične z ogrevanjem. Cilj ogrevanja je telo pripraviti na delo,
aktivirati mišice, ki bodo zajete v treningu, pospeševanje krvnega obtoka in
srčnega utripa ter s tem tudi telesne temperature.
 
Priporočam vam dinamično ogrevanje, ki ga izvajam tudi z večino svojih
strank. Sestavljeno je iz dveh sklopov, pri čemer je vsak sklop sestavljen iz
petih vaj. Vsakega od sklopov opravite dvakrat zapored. To naj bi trajalo med
8 in 12 minut.

PRVA VAJA:
Vaš osnovni položaj za izvajanje vseh vaj v prvem sklopu bo položaj za skleco.
Iz tega boste nato izvajali vsako od petih vaj, ki jih sklop vsebuje. Prvo vajo
izvedete tako, da koleno pritegnete naprej h komolcu na isti strani telesa in
jo nato vrnete v začetni položaj. Gib dinamično izvedete najprej desetkrat na
eni strani in nato še na drugi.

OGREVANJE ZA DOMA

4. TVOJ TRENING PROGRAM - TUDI V SLIKI IN VIDEU

DINAMIČNO OGREVANJE - SKLOP 1

SKENIRAJ KODO ZA DOSTOP DO VIDEO OGREVANJA!

Prva vaja: začetni položaj



Tretja vaja: končni položaj

Druga vaja: začetni položaj Druga vaja: končni položaj

DRUGA VAJA:
Ponovno pričnete iz položaja sklece, tokrat pa nogo pritegnete ob telesu čim
dlje proti ramenu na isti strani telesa. Bodite pozorni, da pri tem ohranite
čvrst trup in ne dovolite telesu, da se zasuče. Z vsako nogo izvedete 10
ponovitev.

Tretja vaja: začetni položaj

TRETJA VAJA:
Zadnja izvedba s pokrčenim kolenom vodi le to proti komolcu na nasprotni
strani trupa. Desetkrat poskusite koleno kar se da približati nasprotnemu
komolcu in ga nato vrnite v začetni položaj. Ko končate, ponovite gib še z
drugo nogo.
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Četrta vaja: končni položaj

Peta vaja: končni položaj

Četrta vaja: začetni položaj

ČETRTA VAJA:
Iz osnovnega položaja boste tokrat stegnjeno nogo odmikali od trupa vstran.
Stopalo naj ves čas ostane blizu tal, ponovno pa ohranite čvrst trup in bodite
pozorni, da vas med odmikom ne zvija. Ko naredite 10 ponovitev s prvo nogo,
enako ponovite še z drugo.

Peta vaja: začetni položaj

PETA VAJA:
Odlično vam gre! Smo že pri zadnji vaji prvega sklopa. Ponovno imamo nogo
iztegnjeno in poizkušamo peto dvigniti proti stropu, brez da bi pri tem
pokrčili koleno. Tukaj bo zadnjica imela že precej dela in tudi trebušne ter
ramenske mišice so verjetno že malce utrujene. Skoncentrirajte se na trup,
da preprečite zvijanje v ledvenem delu hrbtenice in na stiskanje zadnjičnih
mišic. Ko opravite 10 ponovitev na vsaki strani, ste opravili prvi sklop
segrevanja.
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Prva vaja: začetni položaj

Po uspešno opravljenem prvem delu segrevanja si lahko malenkost
oddahnete, saj boste za drugi sklop morali leči na hrbet. Zavedam se, da je
segrevanje vse prej kot enostavno, zato si lahko po potrebi vzamete nekaj
odmora.
 
V kolikor želite, da vas skozi dinamično segrevanje vodim jaz, pa le
poskenirajte kodo in sledite navodilom v videu. Pa nadaljujmo!

PRVA VAJA:
V drugem sklopu se bomo bolj posvetili mišicam zadnjice in nog. Lezite na
hrbet in pokrčite noge, vendar se s petami ne dotikajte zadnjice. Boke
privzdignite proti stropu in zgornji položaj malenkost zadržite. Fokusirajte se
na stiskanje zadnjice, kar si lahko olajšate tako, da s petami močno odrivate
od tal. Gib dinamično izvedite desetkrat.

OGREVANJE ZA DOMA

DINAMIČNO OGREVANJE - SKLOP 2

SKENIRAJ KODO ZA DOSTOP DO VIDEO OGREVANJA!

Prva vaja: končni položaj
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Tretja vaja: začetni položaj

TRETJA VAJA:
Pri tej izvedbi nogo iztegnemo nadse in si predstavljamo, da stopalo
dvigujemo proti stropu. Še zmeraj smo osredotočeni, da gib izvaja zadnjica,
katero bi na tej točki morali že precej občutiti. Izvedite 10 ponovitev na eni in
nato še na drugi strani.

DRUGA VAJA:
V enakem začetnem položaju kot prej iztegnite eno nogo. Rahlo jo dvignite
od tal in jo do konca vaje držite na enaki višini. Ponovno boke potiskamo
proti stropu in zgoraj položaj malenkost zadržimo, s peto aktivne noge pa
ves čas odrivamo od tal. Na vsaki strani izvedemo 10 ponovitev.

Druga vaja: začetni položaj

Tretja vaja: končni položaj

Druga vaja: končni položaj

4. TVOJ TRENING PROGRAM - TUDI V SLIKI IN VIDEU



Peta vaja: končni položaj

Četrta vaja: začetni položaj Četrta vaja: končni položaj

PETA VAJA:
Druga vaja za dinamični razteg pa izgleda tako, da poizkusite iztegnjeno
nogo kar se da približati odročeni dlani na drugi strani telesa. Pomembno je,
da so ramena ves čas fiksno na podlagi. V kolikor noge ne spravite tako
visoko, prilagodite gib svojim trenutnim sposobnostim. Z vsako stranjo
opravite 10 ponovitev. Ko ste to opravili, ponovite oba sklopa segrevanja še
enkrat v celoti, preden se lotite treninga.

ČETRTA VAJA:
Zdaj, ko so mišice že precej aktivne, pa se lotimo še dinamičnega raztega.
Iztegnite noge in postavite roke ob telesu na tla. Z eno nogo pritiskajte v tla,
drugo pa iztegnjeno desetkrat dvignite kolikor gre visoko in se vrnite v
začetni položaj. Ko končate, ponovite enako še z drugo nogo. Poizkusite nogo
pri vsaki ponovitvi dvigniti nekoliko višje.

Peta vaja: začetni položaj

4. TVOJ TRENING PROGRAM - TUDI V SLIKI IN VIDEU



Tabata intervalni trening je prvi predstavil leta 1996 Dr. Tabate in spada med
t.i. HIIT (High Intensity Interval Training). Tokrat sem za vas pripravil nekaj
enostavnih vaj, ki jih boste izvedli v intervalnem načinu.
 
To pomeni, da boste vsako vajo izvedli v 8 intervalih, od katerih bo vsak
delovni interval trajal 20 sekund, temu bo sledil interval počitka dolg 10
sekund. Po opravljeni tabati si privoščite 3 minute počitka, preden
nadaljujete na naslednjo vajo. Po koncu treninga svetujem 30-minutni
sprehod v naravi.

TABATA TRENING PROGRAM ZA DOMA

TABATA TRENING - SLIKOVNI PRIKAZ

SKENIRAJ KODO ZA DOSTOP DO VIDEO TRENINGA!
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Prva vaja: končni položaj

Druga vaja: končni položaj

PRVA VAJA:
Pričeli bomo z odmikom ramen. Pripomoček, ki ga boste potrebovali, je
gumica. Primite za konce elastike in dlani obrnite navzdol, roke pa iztegnite
predse nekje v višini prsi. Komolci naj bodo obrnjeni navzven. Z iztegnjenimi
rokami raztegnite gumico. Začutiti morate zadnji del ramenske mišice in
mišice med lopaticami.

DRUGA VAJA:
Ponovno bomo uporabili gumico, tokrat za veslanje v predklonu. Gumico
ponovno držite z obema rokama na njenih koncih. Stopite z nogami na
gumico in se spustite v predklon. Izravnajte hrbet ter pogled usmerite
predse. Veslanje izvedete tako, da močno pritegnete lopatice, komolce pa
potiskate za hrbet in navzdol proti bokom. Končni položaj malenkost
zadržite, nato pa spustite roke do te mere, da se lopatice ponovno
razmaknejo.

Prva vaja: začetni položaj

Druga vaja: začetni položaj
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Četrta vaja: končni položaj

TRETJA VAJA:
Zapiranje knjige je odlična vaja za trebušne mišice. Ko pa ji dodamo še
intenzivnost tabate, pa je pekoč občutek zagarantiran. Lezite na hrbet ter
iztegnite noge in roke. Iz tega položaja se nato dvignite v sedeč položaj, v
katerem imate noge pokrčene pred seboj, z rokami pa se primete za gležnje.
Pri izvedbi bodite pozorni na zvijanje v ledvenem delu hrbtenice.

ČETRTA VAJA:
Izvajali bomo počep. Stopala postavite malenkost širše od širine ramen in
stopala usmerite malenkost navzven. Izravnajte trup in se z zadnjico počasi
spuščajte proti tlom. Pazite, da so kolena v liniji s stopali in da ne grejo preko
prstov na nogi. Ko pridete v svoj najnižji udoben položaj, se ponovno dvignite
tako, da s petami pritisnite v tla. Za dodatno breme uporabite napolnjen
nahrbtnik, za več razlage, pa priporočam, da si ogledate video treninga.

Tretja vaja: končni položajTretja vaja: začetni položaj

Četrta vaja: začetni položaj
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Peta vaja: končni položaj

PETA VAJA:
Še zadnja tabata in tokrat najbolj intenzivna. Počep iz prejšnje vaje bomo
združili še s skokom. Spustite se v počep, vendar tokrat ne povsem do
spodnjega položaja, nato pa se močno odrinite. Cilj je v 20 sekundah izvesti
čim več ponovitev. Kljub hitrosti ostanite pozorni na izvedbo počepa.

NE POZABITE:
Po opravljenem treningu se najprej v miru nadihajte in spočijte. Tekom tega
dne izkoristite prosti čas zase in se odpravite še na 30-minutni sprehod, po
možnosti v naravo. 
 

ČESTITAM ZA PRVI OPRAVLJEN TRENING!

Peta vaja: začetni položaj
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Drugi trening bo vseboval več vaj, ki jih boste izvajali krožno. Zajemal bo
mišice celega telesa, temeljil pa bo na opravljenih ponovitvah in ne več na
času. Sestavljen bo iz dveh sklopov po pet vaj. Najprej se lotite prvega
sklopa, kjer ŠTIRIKRAT izvedete celoten krog vseh petih vaj.
 
Ko opravite prvi sklop si privoščite 5 minut odmora, da boste spočiti za drugi
del treninga. V drugem sklopu prav tako napravite ŠTIRI kroge. Vaje si lahko
poljubno prilagodite svoji trenutni pripravljenosti ali počutju, navodila kako,
pa imate v videu treninga.

KROŽNI TRENING ZA DOMA

KROŽNI TRENING - SLIKOVNI PRIKAZ

SKENIRAJ KODO ZA DOSTOP DO VIDEO TRENINGA!
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Druga vaja: končni položaj

Prva vaja: končni položaj

PRVI SKLOP
PRVA VAJA:

Dvig bokov na eni nogi je težja izvedba vaje iz dinamičnega segrevanja. Težja
je zato, ker tokrat trup dvignemo na višjo podlago in s tem poskrbimo za
večjo amplitudo giba. Z lopaticami se naslonite na stol ali rob kavča in
iztegnite eno nogo. Dvignite boke proti stropu in malenkost zadržite v
zgornjem položaju, nato pa se počasi spustite v spodnji položaj. Z vsako nogo
izvedite 15 ponovitev.

Prva vaja: začetni položaj

DRUGA VAJA:
Izmenični stranski počep ali izpadni korak vstran je odlična vaja, saj
obremeni vsako nogo posebej. Izvedete ga tako, da stopite v razkorak in
stopala obrnete malenkost navzven. Z zadnjico se spustite nazaj in proti eni
nogi. Koleno aktivne noge mora biti poravnano s stopalom, naj pa ne bi
prekoračilo prstov. Trup naj ostane ves čas poravnan. S peto pritisnite v tla,
da se dvignete nazaj v začetni položaj in stvar ponovite še z drugo nogo. Na
vsaki strani napravite 10 ponovitev.

Druga vaja: začetni položaj
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Četrta vaja: končni položaj

Tretja vaja: končni položaj

TRETJA VAJA:
Priteg gumice k obrazu je odlična vaja za mišice zgornjega dela hrbta in
zadnji predel ramen. Gumico napeljite okoli fiksnega predmeta in stopite
nekoliko nazaj. Močno pritegnite lopatice in gumico pritegnite proti obrazu.
Skrajni položaj malenkost zadržite in nato kontrolirano popustite. Napravite
15 ponovitev.

Tretja vaja: začetni položaj

ČETRTA VAJA:
Sklece verjetno že poznate, pa kljub temu ponovna razlaga ne more škoditi.
Dlani postavite na tla malenkost širše od širine ramen. Postavitev nog bo
odvisna od zahtevnosti, ki jo želite - lažja izvedba bo na kolenih, težja pa na
iztegnjenih nogah. Napnite mišice trupa in zadnjice ter se z brado spustite
skoraj do tal, malenkost pred svoje dlani. Ponovno se dvignite v zgornji
položaj. Napravite 10 sklec. V kolikor so vam tudi klasične prelahke, pa si čez
dlani in hrbet lahko poveznete še gumico, za dodaten upor.

Četrta vaja: začetni položaj
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Peta vaja: končni položaj

Prva vaja: vmesni položaj Prva vaja: končni položaj

PETA VAJA:
Počep v razkoraku ali izpadni korak na mestu je ponovno vaja, ki bo
obremenila celotno mišičevje nog in zadnjico. Z eno nogo stopite za malce
daljši korak predse in ohranite stopala v širini ramen. Sprednjo nogo
pokrčite, tako da koleno zadnje noge navpično približate tlom. Pazite, da pri
dvigu težišča na sprednji nogi ne prenesete na prste, ampak na peto. Najprej
napravite 10 ponovitev na eni nogi, nato pa še na drugi.

Peta vaja: začetni položaj

PRVA VAJA:
Stopala postavite v širini ramen in se izravnajte. Z dlanmi se spustite na tla
in nato po rokah sprehodite naprej do položaja za skleco. V kolikor vam
gibljivost dopušča, ohranite iztegnjene noge, v kolikor pa to ne gre, pa lahko
te tudi pokrčite. Iz končnega položaja se ponovno z rokami sprehodite nazaj
do svojih stopal in se izravnajte. To ponovite desetkrat.

Prva vaja: začetni položaj

DRUGI SKLOP
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Druga vaja: končni položaj

DRUGA VAJA:
Drseči upogib kolen je vaja za zadnje stegenske mišice, ki jo lahko izvajate
kjerkoli. Najti morate drsečo podlago in nanjo položiti brisačo, na tepihu pa
lahko uporabite tudi navadno vrečko. Lezite na hrbet in stopala v širini
ramen postavite na drsečo podlago. Cilj je istočasno pritegniti stopala in
dvigniti boke proti stropu. Zadržite zgornji položaj za trenutek in nato počasi
spustite boke in iztegnite noge. Naredite 15 ponovitev.

TRETJA VAJA:
Skleca v črki T. Kako izvesti skleco, najdete dve strani nazaj in glede na to, da
ste prišli tako daleč, jo gotovo že obvladate. Tokrat po skleci dodate še obrat,
kjer eno roko iztegnete proti stropu in za njo usmerite tudi pogled. Ko
naredite naslednjo skleco, iztegnete in zasučete trup še v drugo stran in roki
ponovno sledi tudi pogled. Na vsako stran napravite 5 takšnih sklec in
rotacij.

Druga vaja: končni položajDruga vaja: začetni položaj

Druga vaja: začetni položaj
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ČETRTA VAJA:
Izvajate lahko počep z lastno težo ali pa z dodanim bremenom - sam
svetujem nahrbtnik, saj lahko tega napolnite z raznimi težjimi predmeti.
Tokrat počepa ne izvajamo hitro, saj moramo napraviti 15 ponovitev in
nismo časovno omejeni. Zaradi tega lahko posvetimo več pozornosti mišični
napetosti. Ves čas izvajanja se potrudite, da držite mišice nog in zadnjico kar
se da napeto in kontrolirate spust in dvig. Pozor, to ne bo enostavno!

Druga vaja: končni položaj

PETA VAJA:
Seveda nisem pozabili na trebušnjake. Izbral sem izvedbo, ki ni povsem
klasična, je pa zato prilagodljiva za potrebe tako začetnikov kot tudi bolj
naprednih trenirancev. Lezite na hrbet pred čvrsto oporo, da se je lahko
oprimete. Iztegnite noge in pritisnite ledveni del hrbtenice ob podlago. Noge
privzdignite kolikor visoko morete, nato pa iz tega položaja naredite še t.i.
svečo. Spust kontrolirajte in se vretence po vretence spuščajte nazaj v
začetni položaj. Poizkusite napraviti 15 ponovitev.

Peta vaja: končni položajPeta vaja: vmesni položaj

Druga vaja: začetni položaj

Peta vaja: začetni položaj
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AMPRAP pomeni "As Many Reps As Possible" ali po domače, da morate
napraviti maksimalno število ponovitev izbranih vaj v danem času. Tukaj
tekmujete sami s seboj in proti uri. Zaradi tega si je ta princip lahko
prilagoditi glede na svoje sposobnosti. V kolikor spadate med začetnike, si
lahko vmes poljubno privoščite počitek, če pa menite, da ste že med
naprednejšimi treniranci, pa ne vidim razloga, zakaj ne bi zares dali od sebe
100 % in mi to dokazali.
 
Izvajali boste dva sklopa po tri vaje. Prvi bo trajal 15 minut, drugi pa 20.
Predlagam, da si med enim in drugim privoščite odmor, da lahko tudi drugi
sklop oddelate po svojih maksimalnih sposobnostih.

MODIFICIRAN AMRAP TRENING ZA DOMA

AMRAP TRENING - SLIKOVNI PRIKAZ

SKENIRAJ KODO ZA DOSTOP DO VIDEO TRENINGA!
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Druga vaja: končni položaj

Tretja vaja: končni položajTretja vaja: vmesni položaj

Prva vaja: končni položaj

DRUGA VAJA:
Ko končate počepe, se lahko lotite sklec. Napraviti jih morate 10, ne glede na
način izvedbe. Če vam zmanjka moči za klasične, se uprite na kolena. Šele, ko
ste opravili s skleci, se lahko premaknete na naslednjo vajo.

PRVI SKLOP
PRVA VAJA:

Ponovno počep, kralj dvigov. Tokrat ne potrebujete dodatne obremenitve,
saj tekmujete s časom in ne premagano težo. Narediti morate 15 počepov,  a
dokler jih ne končate, ne morete nadaljevati na naslednjo vajo.

Prva vaja: začetni položaj

Druga vaja: začetni položaj

TRETJA VAJA:
Vojaški poskok je kompleksna vaja, kjer se morate z rokami spustiti na tla, z
nogami odriniti nazaj in napraviti skleco, nato pa skočiti v zrak in to
ponavljati. Tokrat morate napraviti 5 ponovitev, preden lahko nadaljujete.

Tretja vaja: začetni položaj
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Druga vaja: končni položaj

Tretja vaja: vmesni položaj Tretja vaja: končni položaj

Prva vaja: končni položaj

DRUGA VAJA:
Superman ali hiperekstenzija je vaja za hrbet, kjer iztegnete roke in noge ter
oboje naenkrat dvigujete od tal. V zgornjem položaju malenkost zadržimo in
nato odložimo. 20 ponovitev.

DRUGI SKLOP
PRVA VAJA:

V drugem sklopu vas najprej čaka "Tuck-in". Postavite se v položaj za skleco
in z nogami skočite naprej proti rokam in nazaj v iztegnjen položaj. Napraviti
morate 15 ponovitev.

Prva vaja: začetni položaj

Druga vaja: začetni položaj

TRETJA VAJA:
Poskoki iz izpadnega koraka. Postavite se v razkorak tako, da imate eno
nogo pred drugo. Spustite zadnjico proti tlom, nato pa skočite in v zraku
zamenjajte noge. Skupaj morate napraviti 10 skokov na vsako nogo.

Tretja vaja: začetni položaj
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Organizirajte si čas, ki ga boste namenili svojemu treningu in če želite v
trening vključiti prijatelja, prijateljico ali družino, je to vsekakor odločitev, ki
jo pozdravljam.
 
1. PRIPRAVITE SI PROSTOR ZA VADBO
2. OPRAVITE OBA SKLOPA DINAMIČNEGA OGREVANJA
3. OPRAVITE TRENING, KI JE NA SPOREDU ZA DANES
4. POJDITE NA SPREHOD IN UŽIVAJTE V NARAVI
 

Podal sem vam vse potrebne informacije, da lahko pričnete z delom in
vzdržujete svojo formo doma ali kjerkoli drugje. V trening programih ste
videli nekaj minimalne opreme, ki sem jo uporabil za izvedbo vaj. V največji
meri so to stvari, ki jih imate že na voljo ali pa si jih lahko priskrbite pri
katerem koli prodajalcu športne opreme. Gre za zares minimalen vložek
denarja, ki pa vam ga absolutno ne bo žal, v kolikor se boste držali mojega
programa in držali konstanto kar se tiče izvajanja treningov.

5. KAKO SE LOTIM DELA?



Vsak od nas si želi kar se da najboljši rezultat v čim krajšem času. Menim, da
je tako tudi prav in velikokrat nas ta želja pelje skozi najtežje trenutke in
nam vliva potrebno motivacijo za delo. Hkrati si za vas želim, da so vaši
rezultati dobri in tudi dolgoročno vzdržni. Življenje je namreč veliko več kot
le trening, striktni režimi prehrane in organizacija svojih dni okoli teh dveh
prioritet.
 
Zagovarjam pristop, ki je združljiv z vašim načinom življenja, vsakdanjimi
obveznostmi in družino. Le tako je mogoče uvesti spremembe, ki se prevesijo
v življenjski slog in so trajne. Zavedati se je potrebno, da dobri rezultati ne
pridejo čez noč in zahtevajo v največji meri konstantnost, doslednost in delo
skozi daljše časovno obdobje.
 
To je razmišljanje, ki si ga za vse moje stranke želim.

6. REZULTATI NE PRIDEJO ČEZ NOČ

7. KONEC TEGA PROGRAMA JE ZAČETEK DRUGEGA

Najbolj pogosto vprašanje, ki mi ga stranke ob koncu enega programa
zastavijo, je, kaj jih čaka po koncu obstoječega programa. Vsak program je le
tako dober, kakor dobro ga lahko vzdržujemo in če kaj vemo iz izkušenj je to,
da se naše telo relativno hitro privaja na en način treninga.
 
Da bomo lahko po določenem času pričakovali napredek, bo trenutni
program treninga potrebno zamenjati, ga nadgraditi, skratka uvesti
spremembe. Priporočam vam, da se tega programa poslužujete približno 4
tedne in se nato lotite drugega. V tem času spremljajte svoje rezultate,
naredite kakšno fotografijo pred začetkom in po koncu programa, zapisujte
si število ponovitev in čas, ki ste ga porabili za posamezne vaje in trening v
celoti.
 
Potem se prične uvajanje sprememb in poskrbel bom tudi za naslednji korak.
Za vas pripravljam še več programov, s katerimi boste lahko vsaj del
treningov, ki jih priporočam, opravili preprosto doma.
 
Si želite naslednji program? Spremljajte me na Facebook-u in Instagramu.



Ta program je namenjen tako tistim, ki so bolj na začetku svoje poti v svetu
treninga in tistim, ki so v tem že kar nekaj časa. Vse je odvisno od tega, kako
intenzivno boste trening opravili sami.
 
Če niste prepričani, da ste vaje naredili dovolj dobro in si želite pri tem
pomoč, vas bo morda utegnila zanimati informacija, nudim tudi delo na
daljavo. To je storitev "ON-LINE COACHING", skozi katero za moje stranke
poiščemo povsem individualne rešitve za trening in prehrano in jih z veliko
mero podpore vodimo skozi proces treninga in uvajanja sprememb.
 
Izkazalo se je, da je zraven osebnega treninga, ki ga vsakokrat izvajam s
stranko v živo in v telovadnici, on-line coaching izredno efektivna oblika
sodelovanja.
 
Vsa povpraševanja mi lahko pošljete preprosto z zasebnim sporočilom na
socialnih omrežjih ali na e-poštni naslov 
krajnc.matevz@osebnotrenerstvo.net.
 
Hvala, da ste se odločili za moj program TRENING DOMA! 
 
Vaše zaupanje mi veliko pomeni in bom veseli vašega mnenja o programu.
Pošljite mi sporočilo in nam povejte, ali vam je bil MOJ program všeč, jaz pa
vas za to nagradim z majhnim darilom (včasih pa tudi z večjim - čisto
nepričakovano).

8. KAKO NAPREJ?

Več o nas si preberite na
 

WWW.OSEBNOTRENERSTVO.NET
 
 
Z lepimi pozdravi!



ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC

Kot drugi digitalni produkti, ki so v lasti ali so nastali pod okriljem
blagovne znamke Matevž Krajnc je tudi ta priročnik za  TRENING
DOMA avtorsko zaščiten.
 
Posledično je vsakršni poskus:
- kopiranja ali dupliciranja
- kopiranja vsebine
- posojanja, dajanja v najem ali posojo
- nedovoljenega prikazovanja ali komuniciranja
 
tretjim osebam, ki niso kupile izdelka, strogo prepovedan in
predstavlja kršitev 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
(ZASP) Republike Slovenije.
 
Vsako prepoznano kršitev avtorskih pravic bo podjetje Matevž Krajnc
s.p sodno preganjalo.



 Z nenehnimi izobraževanji
skrbim za to, da lahko mojim
strankam ponudim le
najboljše in jim pomagam do
boljšega življenja.

Moj pristop je osnovan na
preprostih in praktičnih
principih, ki pomagajo
posamezniku doseči cilje na zdrav
in učinkovit način, da lahko
omenjene rezultate vzdržujejo
tudi dolgoročno.Predvsem meni,
da bi si vsakdo moral prizadevati,
da je najboša različica sebe –
avtentično in brez opravičevanja.

WWW.OSEBNOTRENERSTVO.NET


