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Na úvod sa patrí 

zoznámiť... 
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Som Kristína Růžičková, ale už sto rokov ma všetci volajú Kika. 

Od malička milujem cvičenie a preskákala som s pančuchami na hlave 

dlhé hodiny pred televízorom, keď vysielali v telke Cvičme v rytme. 

 Mama dodnes spomína ako sme sa so sestrou hádali, ktorá z nás jej 

bude precvičovať. „Ha, ségra !“ vyhrala som: precvičujem JA!  

A to presne od roku 2008, odkedy som sa vyškolila, absovovala  tisíc 

školení a venujem sa ako lektor skupinovým cvičeniam. 

 

Relatívne rýchlo som sa počas mojej lektorskej kariéry dostala až na 

profi úroveň,  na veľké kongresy,  profi stage, kde som precvičovala 

masám ľudí a splnila si tak veľký sen.  

 

Vyhrala som pár inštruktorských talentových súťaží,  zažila som  si 

úspech medzinárodného formátu, keď som vo finále inštruktorov 

v Talianskom Rimini obsadila 5.miesto,  bola som vybraná medzi 

elitných inštruktorov pre značku NIKE, skrátka žila som svoj sen, 

žiarila som si pre seba ako hviezda, cítila sa skvele a bola naplnená 

svojimi túžbami. Bolo to vďaka jednému múdremu učiteľovi, ktorý ma 

školil a bol pri mojich začiatkoch mi povedal.To on mi povedal, že keď 

cvičím tak mi svietia oči, že to je určite moja cesta a tak som nabrala 

odvahu byť inštruktorom. Žiaľ Miňo už dnes medzi nami nie je, zomrel 

veľmi mladý, pri tom čo miloval a ja som sa rozhodla, že aj keď mi 

nebude najlepšie a budem mať chuť to vzdať, aj kvôli jeho slovám to 

nezavesím na klinec. Možno aj práve preto, čo sa mu stalo, tu chcem 

zanechať po sebe nejakú stopu a možno pomôcť aj Vám, či už týmto 

príbehom, alebo programom, ktorý som zostavila. Ak totiž motivuje 

a inšpiruje len jedinú ženu, tak to všetko malo zmysel. 

 

No a ak má pokračovať príbeh ďalej, tak musím povedať, že aj napriek 

dobre našliapnutej kariére a všetkým týmto „úspechom, sláve“ som 

nakoniec namiesto sebavedomej ženy, ktorá je pyšná na to, čo dokázala, 

skončila úplne naopak a hrabala som sa zo dna... a to len preto, lebo 

som to dovolila, nevážila som si samú seba, nedokázala som hovoriť 

„NIE“, potrebovala som dostať lekciu.... 

 

 

 
  upss 
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My story 
Toto je môj príbeh .... každá ten svoj máme, že ? 

 

Asi poznáš tú povestnú vetu, že „ dobré veci sa najprv musia úplne 

rozpadnúť, aby sa neskôr poskladali znova a ešte lepšie“. 

A to sa mi presne stalo.... ani neviem ako? nejakým spôsobom som však 

dovolila, aby sa zo mňa stala žena, ktorá si neverí, nevie sa pozrieť 

do zrkadla, neverí, že niečo dokáže, že je dobrá, šikovná, krásna, 

proste som bola zúfalá žena, čo sa dojme aj pri reklame na Vianoce, či 

pohľade na šteniatka  .... bola som vo fáze, že som už ani nevedela, 

kto som. Možno to poznáš... stratíš sa v tom všetkom.  

 A potom prišiel moment, kedy som sa rozhodla ukončiť po 7 rokoch 

vzťah, v ktorom som sa takto cítila  a aj keď to bolo teda faaakt 

ťažké, musela som to pre seba urobiť. Nechcela som, aby sa moja dcéra 

pozerala na mamu, ktorá je dennodenne vystavená totálnemu tlaku, je 

frustrovaná a bez sebavedomia. 

Chcela som jej byť vzorom a nie každý deň fňukať nad nepodareným 

životom. Chcela som, aby mala silnú mamu, ktorá sa nasere, zmení sa 

na Xenu (vieš tú v tom sexi korzete ), keď jej niekto ubližuje a proste 

všetko rozseká a postaví sa proti a povie NIE! a DOSŤ!.  

 

Nikto na svete Ti sakra nemôže hovoriť ako máš vyzerať, čo môžeš jesť, 

s kým sa môžeš stretnúť, ako môžeš nosiť vlasy, ako máš pracovať, čo by 

si mala robiť, koľko máš zarábať, či na akom aute sa máš voziť...., tak 

to už nikdy! A ak máš byť s niekým, kto Ti ako prejav lásky na 

Silvestra pri pohári vína venuje „poukaz na umelé oplodnenie“, lebo sa 

rozhodol, že už nechce mať s Tebou intímny vzťah, tak ťa to úplne 

zlomí, budeš plakať, obviňovať seba, hľadať na sebe ďalšie chyby, budeš 

sa snažiť niečo zachraňovať, budeš plakať pri pohľade do zrkadla, 

zúfalo budeš zbierať posledné kúsky sebavedomia, ale keď to všetko 

pochopíš, radšej utečieš, lebo toto nie je život, ktorý chceš žiť. Možno 

musíš vystúpiť z bezpečia, vystrelí Ťa to úplne mimo komfortnej zóny, 

ale nakoniec to môže Tvoj život obrátiť na dobré. Po dlhom 

rozhodovaní som to urobila pre seba a práve aj pre Sáru, rozhodla som 

sa byť sama! Nehovorím, že to bolo ľahké, ale pomohlo mi to, nakoniec 

sme  vlastne všetci šťastní, dnes za tie lekcie úprimne ĎAKUJEM. 
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Život má byť jedno úžasné dobrodružstvo, nie kolotoč, čo ťa stále 

dovedie na to isté nudné, bezduché a ufňukané miesto. Rozhodne si 

zapamätaj, že keď sa budeš dlho takto krútiť  - z takého kolotoča sa 

môžeš prinajmenšom povracať. 

 

 

show must go on 

A tak som sa dostala do momentu , keď som si povedala, že na zoznam 

priorít dám hlavne seba a prestala som sa zúfalo získavať akúkoľvek 

formu lásky, obdivu, pochopenia, podpory od niekoho iného. Máme vždy 

len jednu šancu prežiť život, taký - aký ho chceme mať a tá šanca je 

len tu a teraz.  

Začať musím u seba. 

 

 

 

 

Plakala som, zúrila, nariekala, ľutovala sa, boxovala do vankúša, 

panikárila, hnevala som sa, chudla, priberala, potom zase žrala, aj 

nežrala, stresovala, cvičila, aj som bola lenivá..... ale nakoniec som 

sa postavila, utrela som si slzy, ostrihala si vlasy a povedala si: 

OK ! ide sa ďalej, budem na sebe pracovať, pomalými krokmi sa vrátim 

naspäť k sebe, to zvládnem ... 

 

Kúpila som si 150ty červený rúž a sťahovacie spoďáry a dnes sa zase 

smejem aj na vtipoch, ktoré by sa ma predtým dotkli, alebo by ma 

urazili, lebo už som bola totálne prešťuknutá .... 

Nedávno sme sedeli s babami na drinku, babská jazda, srandovné keci, 

len ma neskutočne vytáčal stolík , čo sa kýval. Vravíme čašníčke, či 

nám môže nám niekoho poslať kto nám opraví stôl , stále sa trasie...  

Po pár minútach príde čašník. „Čo sa Vám tu trasie dámy?“ 

Vravím: „Trasie sa nám tu toho viac, ale teraz by sme potrebovali 

vyriešiť tento stôl“. 

 Strašne sme sa všetky nasmiali....  

 

Hlavu hore 
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Život je zábava 

Vidíš, život je sranda, môžem sa smiať aj z toho že sa mi niečo trasie, 

že mi niekde niečo visí ... no nie ? 

Tak kašlime na prekážky, budú  skutočné, len keď im uveríme, 

v skutočnosti nás však môžu nielen posunúť, ale i veľa naučiť 

a posilniť nás. A tak mám dnes oveľa väčšie bicepsy a kopec sily  

v strede tela – ukrytej síce stále ešte pod trochou tuku, ale som s tým 

OK, makám na tom, mám sa konečne rada. 

 

Uvedomila, som si, že som  zdravá, som mama, mám úžasnú dcérku, mám 

skvelú  rodinu a priateľov, čo stoja pri mne, priateľov, čo ma 

rozosmejú - keď sú oči plné sĺz, mám najúžasnejšie inšpiratívne ženy 

okolo seba - kamošky, čo tiež majú špeky na bruchu, ale práve tieto 

ženy  v pohodičke odbehnú polmaratón, alebo ma vytiahnu na beh od 

Tatier k Dunaju, lebo vraj : Dievčence, hopčiči, tento beh nás nič 

nezničí. (to bol pokrik z tohto štafetového behu)(v inej verzii)haha 

 

Mám toho naozaj veľa, som bohatá:  môžem robiť to, čo ma baví , môžem 

to robiť pre ľudí, ktorých to baví, môžem sa baviť svojou prácou 

a popri tom odovzdávať to, čo v sebe mám .... či už na cvičení, alebo len 

tak napríklad aj týmto, čo píšem ...  

Dnes už verím, že mám čo svetu povedať a že to niekomu pomôže.  

 

Mám za čo byť vďačná, mám sa z čoho tešiť... my všetci ... a to si musíme 

dennodenne pripomínať. 

A kým som dnes ? 

Po 7 rokoch  bývam zase na dedine u našich  občas nenosím papuče 

a mama za to na mňa kričí, že prechladnem... 

??? akože, čo mami ??? ja robím wim hofovu metódu  neprechladla som 

v 2 °C vode v lese,  v ktorej ležím 3 minúty v januári, ale no čo! – mamu 

treba poslúchať, utekám pre papuče 
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A ako to už chodí napríklad vo filmoch od Rosamunde Pilcherovej, 

čakám na suseda, čo sa prisťahuje a strááášne sa do mňa zamiluje 

v momente keď si príde požičať múku... )))))  

 

 

No a keďže sme si prežili dlhé obdobie  karantény a pre múku nikto 

nechodil, rozhodla som sa zaregistrovať na zoznamku   

No to je zase story. Kedysi ma naši volali aj miss katastrofa  k tejto 

historke to opäť sedí. 

Oh my god, skrátka k tej zoznamke žiadny návod nedali a tak som si 

jeden pekný deň z nudy a zo zvedavosti teda nevedomky listovala v 

„katalógu mužov“ či nenatrafím na nejakého sympaťáka, športovca, čo 

má rád hory a trochu šibnuté ženy  UPS! No a vedeli ste, že keď 

slajduješ fotku doprava - dávaš tým niekomu srdce ?  

Ja nie...!  

tak asi viete čo sa stalo ? Áno áno,  rozdala som priehrštia, priam 

tony lásky na zoznamke, určite som osrdiečkovala celú galaxiu, proste 

úplne  všetkým, čo sa mi zobrazili a teraz tam preto radšej nechodím 

 i keď vraj lásky nie je nikdy príliš veľa. Tak to vidíš,  zažívam 

vážne vtipné situácie a konečne sa viem tešiť aj z trapasov. 

Dnes si idem opäť za svojim snom, ktorý som na chvíľu kvôli nedôvere 

v samú seba opustila, idem ďalej, robím čo milujem vediem ranné kurzy, 

organizujem pobyty s cvičením, kde nám je vždy úžasne, cvičíme v lete 

pri mori, robím, to čo som vždy chcela a píšem pre Vás program o tejto 

mojej ceste.  

 

Tento ebook a online program nie je návodom na super život, 

ani manuál ako získať super telo.  

Chcem Ti povedať, že keď sa veci nedaria, tak sa nezblázniš, len 

začneš niečo robiť inak a posilní Ťa to. 

Chcem Ti  napísať, že nepotrebuješ byť chudá ako palica!  potrebuješ 

hlavne byť zdravá! Opakujem : POTREBUJEŠ BYŤ ZDRAVÁ, preto sa hýb!!!!  

Potrebuješ vedieť vybehnúť po schodoch, keď nejde výťah, alebo 

pobehnúť za dieťaťom keď ho učíš byciklovať  a to všetko bez toho, aby 

si sa po tomto výkone povracala, alebo dostávala infarktné stavy.  

Nepotrebuješ riešiť sacharidové vlny, oddelenú stravu, instantné 

nízkokalorické jedlá v sáčku, ani zaručené diéty všetkých názvov, 

ktoré sľubujú okamžitý výsledok už po týždni. Viem to, lebo som ich 

sama donekonečna skúšala .... žiadna skratka, žiadny rýchly efekt ...  

 

Vieš čo potrebuješ ? Potrebuješ pravidelne a dobre jesť, spať, 

relaxovať, posilniť svoju imunitu, svoju vnútornú silu, svoj vzťah so 
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sebou, nájsť si chvíľu pre seba, meditovať, hýbať sa, vzdelávať sa, 

smiať sa a robiť veci, ktoré ťa bavia a mať okolo seba tých správnych 

ľudí. 

 

Každá z nás má dobré i zlé chvíle vo svojom živote, chcem len aby si to 

vedela. Na instagrame a facebooku sú všetci dokonalí a happy, ale 

vieme, že je to ilúzia a to čo sa deje v skutočnosti, sú tie veci, ktoré 

sa dejú v Tvojom srdci. 

 

Ja verím, že aj po týchto „sračkách“ (pardón za výraz, inak to nazvať 

neviem) som tu  na tejto zemeguli práve preto, aby som mohla zdieľať s 

Vami radosť z pohybu, sebe aj Tebe pomohla nájsť v sebe silu -  posunúť 

sa ďalej a pracovať na sebe, keď sa veci nedaria, ako by si chcela.  

Chcem Ti povedať, že sa môžeš  cítiť sa v svojom tele úžasne bez ohľadu 

na to, koľko vážiš a aký make up používaš...  

Maj sa konečne rada,  maj  sa rada preto, aký si človek, kým si sa 

stala, aj za to kým si bola a kým chceš byť. 

 

 

TY dokážeš všetko na čo si len pomyslíš a dokážeš to aj s rajou, čo máš 

na bruchu, aj vtedy keď nemáš miery modelky, aj keď sa Ti niečo 

trasie, dokonca aj v prípade, že nemáš dokonalé vlasy, ani dlhé nohy, 

neporovnávaj sa! ....  

Zapamätaj si len jednu dôležitú vetu:  

 

neporovnávaj sa ! Jednoducho: BUĎ TOU NAJLEPšOU VERZIOU SAMEJ SEBA 

 

A s touto víziou,  som napísala tento ebook, ktorý je súčasťou môjho 

nového online programu, je akousi poštou pre Teba, je to list Tebe, ale 

i list môjmu starému JA. 

Verím, že pomôže každému, kto sa ocitol v podobnej situácii, alebo 

možno len hľadá svoj smer, možno pre toho, kto hľadá spôsob, ako sa 

posunúť ďalej, či ten „správny vietor“ a nakopnúť motor. 

 

Online program vznikal rok, postune som pracovala na rôznych jeho 

segmentoch bez toho, aby som tušila, že sa to nakoniec takto krásne 

všetko prepojím.  

Aj tento ebook, mal spočiatku úplne inú podobu, dala som z neho však 

postupne preč všetku negativitu, odpustila som si. 

 

Za rok som prešla svoju cestu a dnes  Ti ju ukazujem, lebo verím, že 

všetky kroky, ktoré ma k zmene viedli, sú skvelý spôsob ako sa nakopnúť, 
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reštartovať, fyzicky aj psychicky.  

Telo a myseľ nie sú oddelené sú jedno, preto je v programe rozpracovaná 

cesta za fyzickým i mentálnym nastavením, jedno bez druhého nefunguje. 

Jednotlivé kroky, praktické tipy, každodenné činnosti, čo Ti zmenia telo 

i hlavu. 

Budem rada, ak sa Ti bude páčiť, ak v ňom nájdeš niečo pre seba. 

Samozrejme nemusíš robiť hneď všetko, začneš postupne tým, čo Ti 

vyhovuje, pomalými krokmi sa prepracuješ tam, kam mieriš.  

 

Ak svoju zmenu naozaj chceš budeš preto musieť veľa urobiť, makať na 

sebe, zahodiť všetky výhovorky –„ teraz nie je čas“, „mám malé deti“, 

„ešte potrebujem chvíľu „keď sa trošku dám dokopy“ atd atd...  Hmmmm, ak 

Ti toto beží hlavou tak v skutočnosti tú zmenu až tak veľmi nechceš 

a budeš stáť tam kde si, lebo veľké veci sa dejú za hranicou komfortu, 

tam kde musíš pohnúť zadkom, zaťať zuby, tam kde musíš prekonať samú 

seba, možno sa bojíš či to zvládneš, ale ak to neskúsiš nikdy sa to 

nedozvieš. Takže výhovorky musia preč.  

KEDY? KEĎ NIE TERAZ? 

 

Dokázala som to ja, dokážeš to aj TY a spolu vytvoríme perfektnú 

komunitu – ako ja hovorím „ armádu šťastných žien“.  

 

Tento svet také ženy potrebuje, také ženy totiž sú skvelé mamy, skvelé 

partnerky, tieto ženy totiž robia skvelú prácu a ver, že šťastné ženy 

ZMENIA SVET NA LEPŠÍ! 

 

Tak poďme SPOLU na to! Držím palce ! 

A na záver Ti chcem povedať  ĎAKUJEM za podporu a ak sa rozhodneš 

program si kúpiť, budem Ti Veľmi vďačná, viem akú má cenu pre každú 

z nás. WWW.MOJENOVEJA.SK  

Kúpiť program si možeš TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojenoveja.sk/
https://www.mojenoveja.sk/internetovy-obchod/
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POĎAKOVANIE: 

Na záver každej knihy patrí poďakovanie  Ja mám komu ĎAKOVAŤ, lebo pri 

mojej premene bolo veľa ľudí, ktorí mi pomáhali a ktorí so mnou plakali, či 

smiali sa.  

Ďakujem svojim rodičom a sestre, len vďaka ich pomoci a podpore som mohla na 

sebe pracovať, vďaka tomu, že mi poskytli zázemie, podporu, domov a preskákali 

so mnou tie nahoršie chvíle a rozhodne to pre nich nebolo vždy ľahké. 

Ďakujem z celého srdca, že mám takých rodičov ! 

 

Ďakujem mojim priateľkám drahým, ktoré ma vždy vypočuli, poskytli plece na 

plakanie, nikdy mi potvory neporadili čo mám robiť  (aj keď som niekedy na ne 

bola za to nasratá ) nikdy ma neľutovali, nemudrovali,  nechali ma nech sa 

sama svojim srdcom rozhodnem, čo bude najlepšie pre mňa, nech sa nespolieham na 

rady iných, to bolo to najlepšie, čo mohli pre mňa urobiť. Zároveň ma ťahali 

hore, keď som to potrebovala, či už to bolo na hory, šialené túry, či do studenej 

vody, či na akékoľvek trafené podujatie ako napríklad bežať od Tatier k Dunaju. 

Ďakujem Aďke Schovancovej, Betke Gažovej, Lucke Balgovej, Janke Mažgútovej, 

Mime Balášovej, Majkimu Balášovi, Janke Kys, Evke Dubovickej, Michalovi 

Novotnému, Veronike Šanobovej, Dade Chladnúchovej, Radkovi Kolekovi, Stanke 

Mikolášovej atd atd, je vás veľa, ktorí ste pri mne.  

Ďakujem úprimne aj Ivovi, za to, že sme všetko zvládli a snažíme sa komunikovať 

spolu slušne ako rozumní rodičia a dospelí ľudia, ďakujem aj za to, že som sa 

vďaka tomu, že nám to nevyšlo donútila zamakať na sebe a byť lepšou osobou. 

 

Ďakujem ľuďom, čo ma motivovali, učili, nakopli na novú cestu, vybičovali ma  aj 

keď občas cez slzy k lepším výkonom a k odvahe – I am Siky, ľudia zo spirit 

campu, biznis clubu vo Zvolene 

Ďakujem Vám mojim klientom, ktorí so mnou cvičíte, či chodíte na pobyty, lebo 

naozaj Vy ma veľmi posúvate vpred a ste mi veľkou motiváciou.  

Ďakujem za všetky Vaše spätné väzby. 

 

Dakujem teamu „mojich ľudí“,  s ktorými pracovne spolupracujem: Milka Štilcová, 

Lucka Kuciaková, môj team animátorov na denné tábory. 

 

Ďakujem všetkým, čo na mojej ceste sprevádzali a posunuli vpred, ak som na 

niekoho zabudla, verím, že VY viete, ktorí to ste. 

háááá, celkom dlhé uff, no po tejto ďakovačke môžem dostať aj Oscar, mám 

pripravenú Ďakovnú reč ))))) 

 

WWW. 
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