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Jak se hubne trvale, bez stresu, nákladů a jo-jo efektu. 

Obsahové výňatky z e-průvodce změnou života na základě 

vašich vlastních prožitků a sebepoznávání. 

www.peramost.cz 

PERAMOST 

Alešova 4, Plzeň-Bory 

+420 773 622 708 

info@peramost.cz 
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Ahoj, jsem lukáš, zabývám se komplexním rozvojem osobnosti a zdravím všechny 

přátele plavání proti proudu. Cool název pro tento proud je mainstream. To jen, 

aby mě pochopili všechny generace. 

Dnes se budeme bavit o hubnutí. 

Brzy přijde plavková sezona a mnoho z vás možná chytá schízu, co narychlo provést 

s přebytečnými kilogramy. Liposukce, spalovače tuků, aktivní pohyb, dieta 

nebo dokonce půst? Vlasy mi vstávají hrůzou u každého pojmu v souvislosti 

s žádaným hubnutím. Já mám tak ráda, to svoje jojo jojo jojo :D 

Mno, ať už vás napadají jakékoli katastrofické a život prudící scénáře, mám pro vás 

2 zprávy. První je ta, že pokud máte nadváhu pár kilogramů, plavkovou sezonu 

stihnete naprosto s přehledem. A druhá, pokud máte nadváhu v řádech desítek 

kilogramů, plavkovou sezonu v ultraslim stylu nestíháte, tedy pokud si nechcete 

zadělat na zdravotní a psychické problémy. Nevěšte však hlavu. Vždycinky se na světě 

nalezne někdo tlustější, než jste vy. Když vyrazíte do USA, s vaší nadváhou 

+30 kilogramů si budete připadat jako atleti, tak o co vlastně jde. Jinými slovy komu 

nebo čemu vlastně vadí vaše polštáře? A koho nebo co zajímají? 

A vůbec, kde beru tu drzost něco takového tvrdit? 

Z vlastní zkušenosti. Sice jsem nikdy neměl nadváhu 30 kilogramů, ale baťůžek 

už jsem také nosil. Při výšce postavy 2 metry se ale taková věc poměrně v pohodě 

ztratí. 

Sám na sobě dělám už pár let pokusy, se kterými mí přátelé ani rodina nesouhlasí. 

Prý nemám rád své tělo :D To je hloupost. Tyhle srandy provádím, abych zjistil, co je 

pro hmatatelnou úroveň mého těla dobré a zároveň dávám veřejně závěry pokusů, 

aby ostatní nechybovali tam, kde jsem chyboval já. Nejhorší věc, kterou jsem tělu 

způsobil bylo, když jsem si kdysi nechal na rameno vypálit nějaké obdélníčky. 

Zajímalo mě, co to bude dělat a jak se s tím poperu. Tenkrát jsem byl jiný člověk. 

Zelený mozek a navíc v poměrně silném egu. Měl jsem v plánu nechat sezobat mou 

maximálně třicetiletou mrtvolu krkavci někde v Iráku. Jenže plány nevyšly a tak mi 

nezbývá než jít. Od té doby hledám cestu, jak tělíčku pomoct, aby se ve špíně 

společenských nánosů žilo lehce. 

Poslední léta se věnuji různým způsobům očist podle našich předků. Mám za sebou 

několik třítýdenních půstů a jeden čtyřicetidenní. Můj závěr je: LIDI NEPŮSTUJTE!!! 
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Nepůstujte déle než 3 dny, dokud vás to nepustí dál. Jednička každý týden, sem 

tam trojka, bohatě stačí. Nemá smysl trápit tělíčko. Mějte se rádi. 

V určitých fázích svého bádání jsem si rozvinul různé závislosti, jako třeba na bílém 

cukru, abych na vlastní kůži poznal, jak obrovský jed to pro naše tělo je a hlavně, jak 

obtížné je zbavit se té závislosti a jak dlouho trvá, než se dá dohromady ta šílená 

paseka, kterou bílý cukr dokáže v těle napáchat. To byste nevěřili. Elity a jejich 

politické loutky nám zakazují drogy, kromě těch, které distribuují samy v hezkých 

krabičkách za hezkou cenu, a čištěný cukr, největší světová droga, která zabíjí stoh lidí 

každý den, se prodává po paletách komukoli. 

K těm změnám v životě a zejména odstranění závislosti na cukru vám povím, že když 

nevíte jak na to, nepostupujete přirozeně a systematicky, není to žádná sranda. 

V současné době se věnuji testování kefíru z tibetských hub a to je fakt něco. Zvlášť 

v kombinaci se šankou … detox jak blázen. 

Jak to vidím sám za sebe. 

1. Přebytečná váha je učebním úkolem v životě většiny lidí – netýká se fyzické 

vrstvy těla (na něm se pouze odráží), ale psychiky. 

2. Pokud budeme bojovat s tuky a ne s důvodem, proč se nám tvoří, nikdy se 

z toho začarovaného kola nedostaneme. 

3. Jakýkoli boj je zbytečný. Používání násilí k řešení jakéhokoli „problému“ (výzvy), 

je buď tlačení míče pod vodu nebo vytloukání klínu klínem. Ani jedno 

nefunguje. 

  

Příčiny obezity podle důležitosti od nejdůležitějšího. 

1. Výchova – psychické bloky – vadné programování 

Spousta dětí v ČR vypadá, jak malá prasátka. Kdopak za to může? Kdo je zahrnuje 

Láskou? Kdo se jim snaží porozumět? Kdo je krmí zdravými potravinami 

v odpovídajícím množství? Kdo si s nimi hraje a rozpouští jejich strachy? Kdo je bere 

jako svobodné a sobě rovné bytosti? Kdo se od nich chce učit? 

 

 

http://www.peramost.cz/clanek/278-sankhapraksalana-sanka
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2. Nevhodné stravovací návyky 

Vycházejí z bodu 1. Pochopení fungování lidského těla je pro celkový úspěch klíčové. 

Jinými slovy, co se děje s potravou, kterou požívám a kdy se čistí jaké orgány. Obrovský 

vliv na posilování nevhodných stravovacích návyků mají projekce ostatních. Všichni 

vepři táhnou za jeden provaz v domnění, že je to tak správně. Jenže za rohem, 

na jeho druhém konci, stojí řezník s kladivem. Jakmile chcete vylézt z prasečáku, dát si 

čistou sprchu a pořádné jídlo, vrhnou se na vás, protože v tomto okamžiku nejste 

týmové prase a vy budete muset být hodně silní, aby vás nepošlapali. Jak na to 

jednoduše vyzrát si povíme dále. 

3. Ne-moc - je nižším stavem psychických bloků a navíc jde ruku v ruce 

s nevhodnými stravovacími návyky 

Pokud u nás propukne jakákoli nemoc, je to následek dlouhodobě běžící disharmonie 

ve vyšších vrstvách těla, tzn. hledejme souvislost s psychikou. Psychika se odvíjí 

od pochopení sama sebe a věcí, které se mi dějí. Když na mě kouká někdo před prsty, 

nedaří se mi, nikdo mě nemá rád a mám „depku“, snažím se vynahradit si to jídlem. 

Pocit plného břicha je jako obejmutí. Jenže tělo pak nemá čas na detoxikaci orgánů 

v biorytmem vyhrazených hodinách, ale ten odpad se musí někam uložit. 

4. Strava 

To je povídání na habilitační práci. Takže v krátkosti. Když projedete hypersupermega-

gigamarketem, naleznete velmi málo poživatelných věcí, které by vám neubližovaly. 

Ještě méně je takových, které nám něco dají. Mezi takové považuji např. kvalitní máslo 

a kvalitní pivo. Sem tam nějaké ovoce nebo zeleninu, ale většinou jde o mrtvý 

přešlechtěný matroš, navíc dovezený, takže makrobioticky absolutně nebodující. Teď se 

nebavím o povrchní makrobiotice, kde je normální, že se v Čechách cpu čímsi, co 

narostlo a bylo zpracováno na druhé straně zeměkoule. Ostatní potraviny zapadají 

do množin bílých jedů, potravin s radiovitalitou nula, zaplísněných nebo ozářených 

potravin, to celé nasypáno konzervanty a úhledně zabalené do plastu. 

5. Léčiva 

Umělé jedy blokují přirozené procesy v lidském těle. Je to jako sypání písku do soukolí 

čerpadla. Když se kolečka netočí správně, voda také neteče, jak by měla. Ať už chcete 

zhubnout nebo ne, zbavujte se léků, které si nevyrobíte sami. To platí i o bylinkových 

čajích z „prověřených“ výroben. Sériová výroba nepodporuje životní energii. 
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6. Rodinná zátěž – evoluce – dluhy 

„Když si vybíráš budoucí ženu, podívej se nejprve na její matku.“ „Chtěla bych vidět, 

jakou bys měl ty postavu po dvou dětech.“ „No já mám prostě takový a takový typ 

postavy, s tím se nedá nic dělat“ … kecy, kecy, výmluvy, programování, matrix a zase 

kecy. K poslednímu: přirozený typ lidské postavy prase neexistuje. Ano, funguje tady 

nějaká genetika, ale to jsou opět jen programy, které se dají přepsat. Podívejme se, kolik 

žen se vdávalo v postavě typu laň a za dvacet let jsou v typu obézní laň. A ještě navíc, 

tuk se jim usazuje na prapodivných místech. No ono totiž, když vás někdo dvacet let 

terorizuje jakýmkoli způsobem a vy si to necháte líbit… A s vámi, v tom hustém éteru 

vyrůstaly děti, že… Teď už je jen otázka, kdo je hlavní projektant strachu a máme to 

spočítané. 

Všechny tuky, které se objevují v závislosti na psychické nepohodě, se odstraní souběžně 

s rozpuštěním příslušných bloků. 

Poznámka: Prosím vás, metaforické vyjádření obtloustlého člověka prasetem není 

urážka, rozhodně se nemusíte pranýřovat, ani mě. To přirovnání je velmi trefné z toho 

důvodu, že prase je velmi, velmi, velmi inteligentní zvíře a přesto se drží žracího 

programu – výchovy. Takové prase je schopné při běhu ke korytu zakopnout zadníma 

nohama a dokáže doběhnout pouze za pomoci předních běhů s tím, že zadní táhne 

za sebou. Základ je, že je u koryta nejlépe první. Takový program se dá vysvětlit 

jediným způsobem. To koryto je jeho jediná „jistota“ (pseudojistota) a proto se ho 

snaží držet za každou cenu. Ale to prasátko neví, že čím víc bude žrát, tím dříve půjde 

na porážku. Šlachovité prase nikdo žrát nebude. Stejně tak se většina lidí uchyluje 

k přejídání, když je jim ouvej a stejně tak šlachovití lidé (ne obtloustlí a ne svalovci, 

nasypaní kouzelnými bobulemi) jsou jiní a proto je potřeba si na ně dávat pozor. Asi 

nemají problémy a už z podstaty by rušili společné chrochtání pohodovým tichem. 

7. Nedostatek pohybu 

Kecy. Je tolik lidí, kteří se nevěnují žádnému sportu, žijí v pohodě, klidu, v harmonii se 

svou zahrádkou, nikam nespěchají a jsou šik až do svých 90 let, kdy si v klidu odejdou. 

Osobně jsem příznivcem pohybu. Hodinka dvě chůze denně nihoho nezabije, natáhnete 

do plic čistý vzduch a uvidíte svět v barvách. Ale nedostatek pohybu není primární 

důvod obezity!!! Ani sekundární, ani terciální. Je až na konci celého řetězce a vyplývá 

z předchozích bodů, kdy se to všechno sečte a člověk je tak znechucený celým svým 

životem, že místo, aby se prošel, přepne kanál a otevře si další pytlík brambůrků. Tento 

bod byl výborným obchodním trikem posledních 30 let. Nic si z toho nedělejte, také 
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jsem se nechal napálit. Nenávist neucvičíte, neuplatíte, neusypete, nepotlačíte. Musí se 

rozpustit a to za vás nikdo jiný neudělá. 

  

Jak na to 

ÚVOD 

1. Zapomeňte všechno, co jste dosud četli, viděli a slyšeli o shazování váhy. 

Zapomeňte všechny koncepty a věřte jen tomu, co si sami vyzkoušíte a bude vám 

fungovat. 

2. Poslouchejte svoje tělo, ne ego-našeptávače. 

Vím, stále to opakuji dokola. Jenže on je to snadný a funkční návod na řešení čehokoli 

a tak to patří i sem. 

2. Nestresujte, všechno má svůj čas. 

Pokud se stresujete, snažíte se cíleně dosáhnout úspěchu za každou cenu, úspěch přijde. 

Ale za jakoukoli cenu. Tzn. Bude vás to stát spoustu financí, odříkání, bolesti a 

sebekontroly. Výsledkem bude výstřel v okamžiku puštění otěží. Jojo efekt není jen 

záležitost diet. Je to záležitost jakéhokoli boje. Pusťte obavy, plány, koncepty a užívejte 

si tu cesta. Cesta je cíl. V ní se nejvíc naučíte o sobě a svém těle. 

3. Nikomu se se zaváděním změny nesvěřujte. 

Ani nejlepším přátelům. Pokud si za dva tři týdny někdo všimne, a věřte, že si všimne, 

a začne váš stav komentovat, usmějte se a nic neříkejte (nepoložil otázku, pouze kecá). 

Pokud se zeptá, řekněte, že měníte své nevhodné stravovací návyky. Nic víc. Pokud se 

vám bude zdát rozumný, odkažte ho na tuto stránku. Ať si prošlápne vlastní cestu. 

Tak máte relativně jistotu, že na vás nikdo nebude projektovat vinu v případě 

svého neúspěchu (slabé vůle). 

4. Provádějte změny pomalinku a postupně – jedna změna v jednom čase  

Musíte na to lišácky, aby si toho tělo a ego-našeptávač ani nevšimli. Toto je klíčový 

okamžik, který souvisí s lidskou vůlí. Nikdo nemá tak silnou vůli, aby udělal naráz deset 

změn a dlouhodobě to vydržel. Každá změna = jedna zkouška. Kdo si napsal na jedno 
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zkouškové období deset zkoušek, ví, o čem tady blábolím. Nemáte z toho dobrý pocit 

ani vy, ani zkoušející. 

5. Rozhodnutí o změně dělejte hladoví 

Ne nadarmo se říká, že sytý hladovému nevěří. Pokud se nacpete a řeknete si, 

že od zítra třeba snížíte příjem potravy, tak nesnížíte. Nikdy nezačnete. 

6. Pečte na všechno a na všechny, hlavně na jejich kecy. 

Ve svém sebestředném strachu se bojí, že budete úspěšní. Každý, kdo má potřebu 

komentovat vaše rozhodnutí ke změně, se totiž bojí, že když vy se dáte dohromady, 

jejich dosavadní koncepty (absolutní pravdy) padnou a oni budou společensky 

znemožnění. 

7. MĚJTE SE RÁDI 

Když se budete mít rádi, naleznete klid a ve vašem srdci se začnou otevírat místečka 

i pro druhé. 
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Shazování nadbytečných kil není otázkou rychlosti, 

ale systematičnosti a kvality, tzn. pevného postoje 

bez ústupků. 

Můj PRVNÍ NENÁSILNÝ RECEPT je jednoduchý. 

Začněte časově posouvat poslední příjem potravy směrem nahoru. 

Řekněte si pro sebe, kdy (průměrně) jíte poslední jídlo denně. 

Od tohoto času odečtěte hodinu nebo dvě a vytvořte si první pomyslnou 

a nenásilnou příčku. 

První týden tento čas nepřekročte, ať se děje, co se děje. I kdybyste měli jít 

do postele hladoví. Hladu bych se v tomto případě nebál. Ani při mých zážitcích 

s dlouhodobým nejezením nevím, co je hlad, takže klid. Po tomto hraničním čase 

pijte pouze čistou vodu. Nebalenou, je ozářená. Když nemáte uhlíkový filtr 

nebo reverzku, pijte pár hodin odstátou vodu, ze které vyprchal chlor. Když máte 

nějaký pravotočivý (životodárný) obrázek, třeba automatickou kresbu na nějaké 

příjemné téma, plácněte vodu sklenici nebo láhev s vodou na něj. Pozor, obrázek 

používejte pouze od prověřených osob (to jsou ty, se kterými rezonujete … vnitřně 

necítíte v komunikaci žádné rozpory – 90 procent komunikace je neverbální!). Kdo si 

umí obrázek prověřit, šup do toho. 

PERAMOSŤÁCKÝ TIP: V případě, že vás bude ego-našeptávač pokoušet a vy ho 

nebudete moct vyhnat z hlavy, použijte techniku automatického vykreslování. Prostě 

vezmete pastelky, papír a do sebe si položíte „program“ např. rozpouštění 

našeptávače, strachu nebo si to pojmenujte, jak chcete. Co se nakreslí, to se nakreslí. 

Výsledek ideálně spalte. Když ne, tak alespoň zmuchlejte a vyhoďte. Hlavně se v tom 

nebabrat a nevracet se k tomu. Je to pryč. Užívejte si stav vnitřního klidu a čisté hlavy, 

který vám naskočí. 

Každý další týden uberete jednu hodinu. Ne víc!!! Pouze jednu. Tyhle věci mají 

svůj čas. Nebojujte a NEPOSPÍCHEJTE, jinak vás to vystřelí do ještě horšího stavu, 

než když jste začali. Cílem je získat pro tělo dostatečný prostor pro detoxikaci. Ono už 

bude vědět, co dělat dál. A brzy vám začne děkovat. 

Důležité je NEUSTOUPIT. I kdybyste se měli dostat na nějakou pařbu, svatbu apod. 

Jakmile jednou ustoupíte, budete ustupovat stále. Život je otázkou priorit. Pařby 
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byly, jsou a budou. Než se rozkoukáte, máte tu další a další a další a po roce se 

ohlédnete a zjistíte, že jste prakticky nevykročili, protože jste se stále vymlouvali na to, 

že je nějaká akce a že tu si prostě musíte užít. 

Z mého pohledu existuje pouze jedna ekvivalentní náprava kroku vzad a to je 

celodenní lačnění následující den, tzn. nic plus čistá voda. 

Pokud selžete, nic si z toho nedělejte, neodsuzujte se a další týden pokračujte 

s laťkou posazenou ve stejný čas. 

Jakmile se trošku pročistíte, zvýší se vám energie a vy budete motivovaní 

k pokračování započatého. 

Postupujte, dokud se nedostanete do druhé hodiny odpolední. 

Kvízová otázka. Proč si myslíte, že jsou tibetští mniši tak hubení, přestože si dají 

klidně i maso i pořádnou porci? A proč si myslíte, že mají lidé, kteří makají naplno od 

rána do večera a mají sedavá povolání nafouklá bříška? 

No a to je pro začátek vše. Zatím vás nebudu zatěžovat žádnými dalšími 

vychytávkami, abyste se v nich neztratili. Účinky cesty sebepoznání můžete posílit 

čištěním automatickou kresbou, vizualizací, cvičením, procházkou nebo jinými 

metodami, které vás baví a jsou v rozporu s mainstreamem. Čučení na TV nebo 

nákupy vás určitě neposílí. 

V dalším textu a možná i videu si povíme něco více k nenásilným životním 

změnám a zatím zůstaneme u tématu příjmu potravin, jak očůrat 

ego-našeptávače apod. 

Hodně štěstí. 

luky 

 

Chceteli poslat tento článek v .pdf a upozorňovat na další články k tématice změn 

v životě, přidejte se na Face do skupiny PERAMOST nebo mi písněte email 

na lukas.cervenka@peramost.cz. Stačí bohatě: Ahoj luky, jdu do toho! 

Budu se těšit na vaše odezvy a ať se vám všem daří. 

luky 
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