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Hubnutí je velice nepÅ™íjemná vÄ›c, aÅ¥ se dÄ›je &bdquo;samovolnÄ›" (tj. napÅ™. z ne&scaron;Å¥astné lásky, z nedostatku,
z trápení jakéhokoliv Ä•i nedej boÅ¾e z nÄ›jaké nemoci) nebo &bdquo;volnÄ›" (tj. kdyÅ¾ si uÅ¾ po &bdquo;mocté" Å™eknem,
takhle holka ne, buÄ• si vymÄ›ní&scaron; Å¾idli za kÅ™eslo, koupí&scaron; postel 140 cm, vÄ›t&scaron;í vanu, vÄ›t&scaron;í z
a - ta uliÄ•ka v kuchyni by taky asi potÅ™ebovala roz&scaron;íÅ™it...).

Pro&scaron;la jsem si obojím. KdyÅ¾ neÄ•ekanÄ› umÅ™el otec mých dÄ›tí (tehdy velmi, velmi malých), zhubla jsem za mÄ
A to jsem jedla jak vlÄ•ák. Ale - zase jsem ten mÄ›síc témÄ›Å™ nespala.... Pak mi známý felÄ•aÅ™ dal nÄ›jaké ty uklidÅˆující pi
KdyÅ¾ jsem jich cca pÄ›t vzala a zjistila, Å¾e po nich je svÄ›t najednou pÅ™íjemnÄ›j&scaron;í, v&scaron;echno se dá vyÅ™e&
docela v pohodÄ›, tak mne to dost vylekalo a Å™ekla jsem si: &bdquo;Holka, dost, Å¾ádný berliÄ•ky, to je cesta do zhouby, toh
musí&scaron; zvládnout sama!" A naÅ™ídila jsem si..
Ono to v podstatÄ› jinak ne&scaron;lo. Jediné pomocné
ruce stejnÄ› visely z mých ramenou. Donutila jsem se pokraÄ•ovat. &Scaron;lo to, jak jinak. Je pravda, Å¾e bych asi nyní udÄ›la
plno vÄ›cí jinak, jenÅ¾e rozum ve tÅ™iceti je jiný, neÅ¾ ve Ä•tyÅ™iceti, natoÅ¾ v padesáti...atd. Mj. asi bych, s mým souÄ•asn
nezÅ¯stala uÅ¾ s dÄ›tmi sama, protoÅ¾e dÄ›ti odlétnou a pak zÅ¯stane jen om&scaron;elá stará baba :))).
Ale zpátky
k hubnutí. Jak uÅ¾ jsem psala, s nÄ›jakými dietami pÅ™ípadnÄ› nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ími a dÄ›snÄ› spolehlivými návody má urÄ
nÄ›jaké ty zku&scaron;enosti. Ono ani tak pÅ™esnÄ› nezáleÅ¾í na tom, kolik grameÄ•kÅ¯ tohohle a grameÄ•kÅ¯ toho druhého,
jako spí&scaron; na tom, kolik toho sníme za den celkem a jak dalece je to výÅ¾ivné.
BohuÅ¾el, vÄ›t&scaron;ina boubelek
boubelím má pÄ›knÄ› roztaÅ¾ený Å¾aludek, který je zvyklý na Ä•asté a opulentní porce. JenÅ¾e - k nÄ›mu uÅ¾ nám chybí sp
protiklad - práce drvo&scaron;tÄ›pa. To je jasné... TakÅ¾e úplnÄ› ze v&scaron;eho nejdÅ™ív je nutné (a nejbolavÄ›j&scaron;í) s
Å¾aloudeÄ•ek zase smrsknout.
PochopitelnÄ› se bude bránit, hladovÄ› naÅ™íkat, volat po nÄ›Ä•em poÅ™ádném... Proto
v&scaron;ichni také doporuÄ•ují hlavnÄ› Ä•asté miniaturní dávky! Oblbnout ten zaÅ¾ívací orgán, ukecat ho, donutit ho se
zdrcnout do únosnÄ›j&scaron;ích rozmÄ›rÅ¯.
Å½e je hubnutí záhul na psychiku, je jasné. Docela chápu uÅ¾, jak asi pÅ¯sob
na sexu schopné muÅ¾e pÄ›kné a vábivé Å¾enské tÄ›lo.
MÅ¯j Å¾aludek má erekci pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ vystoupím u AndÄ
nÄ›jakou kontrolu do nemocnice Na Homolce). Hned, jak vystoupím z metra, dostanu pÄ›stí - ovane mne neskuteÄ•nÄ› vábivá
vÅ¯nÄ› grilovaných klobásek, za rohem zas bimho! KÅ™upavé rohlíÄ•ky Fornetti... Ty vÅ¯nÄ› jsou pÅ™ímo vraÅ¾edné! Slintám
smeÄ•ka Pavlovových psÅ¯ a snaÅ¾ím se stáhnout nosní dírky na minimum. Prchám kolem tÄ›ch vábidel na autobus, abych
se co nejdÅ™íve dostala do toho Å¾aludek neburcujícího odéru nemocniÄ•ního. Uff - tohle je ten nejhor&scaron;í hnus pÅ™i hu
pÅ™átelé!!!

A tak, neÅ¾ pÅ™ejdeme k nÄ›jakým návodÅ¯m - pár dotazÅ¯:
Jíte pravidelnÄ› ráno?Co jíte k snídani?Neodsouváte snídani &bdquo;na pak"? Jsem moooc zvÄ›davá na va&scaron;e
odpovÄ›di,d@niela
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