
pratarme 
T azniausiai cituojama musij WholeSO 

programos pastraipa yra si: 
Jf „Tai visai nesunku. Nedrjskite 

sakyti mums, kad programa sunki. 
Sunku liautis vartoti heroin^. Sunku jveikti vezj. 
Gerti juod^ kav^ N E - S U N - K U . " 

Savo program^ sudareme 2009 metij balandj, 
ir nuo tada daugybe zmoniij mums sake, kad bu-
tent si pastraipa galiausiai ir paskatino jos imtis 
ir pakeisti savo gyvenim^. Jei esate toks zmogus, 
kuriam griezta meile {WholeSO del jos ir pagarse-
jo) priimtina, si eilute parasyta jums. Tai gerano-
riska paskata priimti sj issukj, liautis issisukineti 
ir pradeti keisti savo gyvenim^ taip, kaip norite. 

Tai nesunku. Esate jveik^ daug sudetinges-
niij dalykq. Galite ir tai jveikti. Tai truks tik 
menesj. 

Mes niekada sios pastraipos nekeiciame, 
nes joje kalbama apie tai, k^ pasiekeme sukur^ 
WholeSO, ir apie daugyb^ zmoniq, kuriuos j i 
jkvepe. Dabar norime pasakyti dar kai k^. 

Mes zinome, kad sudetinga. 
Gal fiziskai ir ne taip sunku, kaip pagim-

dyti kiidikj, ir emociskai neslegia kaip mylimo 
zmogaus mirtis, vis delto pakeisti m^stym^ apie 
maist^ nelengva. 

Musq rysys su maistu yra emocinis. Maistas -
tai musq paguoda, atlygis, patikimas draugas, 
motinos meile. Valgymo jprocius, tradicijas ir 
asociacijas issiugdete vaikysteje. Negalite ne jsi-
vaizduoti, kaip (laimingai) gyventumete be 
megstamo maisto. O mes prasome jo atsisaky-
ti vis4 menesj. 

Taip, sumanymas g^sdina. Baugina. Tiesiog 
paralyziuoja. Kaip sv^site, kaip jveiksite stres^, 
dorosites su jtampa darbe, bendrausite su seima 
ir megausites gyvenimu be torto gabalelio, soko-
lado, vyno ar duonos? 

O mes dar nepaminejome surio. 
Jei WholeSO tebuti^ eiline dieta, greitas spren-

dimas ar trisdesimties dienij valios isbandymas, 
butij lengviau. Per trisdesimt dienij imanoma 
padaryti bet k^, o tikintis, kad po menesio 
bus galima grjzti prie senijjij jprociij ir maisto 
atsikracius poros kilogramij, laikini suvarzymai 
atrodo paprastesni. 

Taciau WholeSO - ne dieta. Ir ne greitas 
sprendimas. Ir net ne svorio metimo programa. 
Ji skirta pagerinti jusq gyvenim^. Is pamatij 
pakeisti m^stym^ apie maist^, organizm^, 
gyvenim^ ir tai, ko norite is dar sioje zemeje 
jums likusio laiko. Tai gerokai daugiau nei vien 
maistas. Tai paradigminis pokytis, tokj per vis^ 
gyvenim^ tikriausiai patirsite tik kelet^ kartij. 

O sitaip smarkiai keistis niekada nebuna 
lengva. 

Todel norime, kad zinotumete, jog supran-
tame. Is tikrijjij kaip tik todel ir parasem si^ 
knyg^. Kadangi zinome, kad WholeSO gali parei-
kalauti daug jegij, norime, kad jums pasisekt^. 
Per kitas trisdesimt dienij pasistengsime jus daug 
ko ismokyti, kad pavyktij pakeisti gyvenim^. 

O viskas prasideda nuo maisto. 
Pakeitus maist^, kurj dedates j lekst^, pra-

deda gereti miegas, padaugeja jegij, taisosi nuo-
taika, tampa lengviau susikaupti, pagrazeja 
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isvaizda, sustipreja motyvacija, pasitikejimas 
savimi, veiklumas ir gyvenimo kokybe. Taip, 
WholeSO panaikina nenumaldomus potraukius, 
hormonij pusiausvyros ir virskinimo sutrikimus, 
palengvina negalavimus ir ligas, stiprina imu-
nmq sistem^. 

Programa padaro kur kas daugiau, negu ti-
kites. Mes t^ zinome, nes mateme, kaip j i pade-
jo tukstanciams zmoniij. Gal j i ir prasideda kaip 
„dieta", taciau veikia ir kitas gyvenimo sritis, ku-
rii j , jusq nuomone, nejmanoma pagerinti tiesiog 
valgant ger^ maist^. Tos trisdesimt dienq prades 
jusij gyvenime grandinin^ sveikimo reakcij^, su-
teiksianci^ kontroles pojutj, draugiskumo ir pa-
sitikejimo savimi, o tai jkvepia siekti kitij dideliij 
ir mazij asmeninio tobulejimo tikslij. 

Jausites geriau, tad noresite nuveikti daugiau. 
Todel pasijusite dar geriau ir noresite padary
ti dar daugiau. Tai tikra priesingybe to uzbur-
to rato, j kurj esate jsisuk^: blogai jauciates - val-
gote prast§ maist^, todel jauciates dar blogiau ir 
valgote dar blogesnj maist^. Mes kruopsciai su-
planavome savo program^, kad j i padetij ugdytis 
naujus, sveikus jprocius, skatintij pozityviai ju-
deti pirmyn kur kas nuosekliau ir patikimiau ne
gu visos greitai numesti svorio zadancios dietos. 

Taigi mes zinome, kokia patikima si pro
grama, taip pat zinome, kokia sudetinga j i gali 
buti, - stai kodel norime jums duoti daugiau 
negu vien taisykles ir kelet^ receptxj. Mes 
sudareme trump^, bet issamij vadov^, tad kiek-
viename zingsnyje busime salia visas trisdesimt 
dienij. Visaverte mityba 30 dienij yra pagrjsta 
daugiau kaip penkeriij metij patirtimi, sukaupta 
is simtij tukstanciij WholeSO programos dalyviij, 
keleto darbo grupiij ir keliolikos bendruomeniij 
apklausij. 

Mes zinome, kad jums reikes sekmes. 
Todel atskleidziame visk^, nes labiausiai 

norime, kad pasiektumete tokiij pat nuostabiij 

VISKAS PRASIDEDA NUO 
MAISTO 
Pirmojoje knygoje Viskas prasideda 
nuo maisto atskleideme savo bendrijjij 
mitybos rekomendacijij uzkulisius -
moksi^, kuriuo pagrjstas mOsq mitybos 
planas, ir Whoie30 pagrindus. Labai 
rekomenduojame j ^ perskaityti pries 
imantis programos, ypac jei Jums 
patinka zinoti, kodel darote tai, k̂  
darotejei domites moksline informacija 
arba norite daugiau {rodymq, kad musq 
rekomendacijq pamatas tikrai tvirtas. 

rezultatij, apie kokius mums pranese tiek daug 
Whole30 dalyviij. 

Knygos Visaverte mityba 30 dienij I dalyje is-
destoma programos esme, priezastys ir metodai. 
Mes issamiai paaiskiname programos taisykles ir 
rekomendacijas, visiskai parengiame jus trisde
simties dienij kelionei, padieniui aptariame tipi-
nj plan^ ir isanalizuojame vadinamojo susigr^zi-
nimo tvarkarascio pavyzdj. 

I I dalis „Viskas, k^ turite zinoti" sudaryta 
klausimij ir atsakymij forma ir yra nepaprastai 
issami. 

Tikrai . 
Butent cia sudejome visus klausimus, prie 

kuriij stabtelejome sukuodami savo tinklala-
pio komentarus, forum^, socialines medijas 
ir elektroninio pasto dezutes, stengdamiesi 
jtraukti visus atsakymus j visus (viliames) mums 
uzduotus klausimus ir tiek patarimij, kiek tik 
galejome surinkti is savo komandos ir bendruo-
menes specialistij. Kalbame apie tai, k^ galite ir 
ko negalite valgyti, gerti, kokius papildus vartoti, 
kiek valgyti, kaip apsipirkti, k^ daryti, kai tenka 
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vakarieniauti ne namie, kelioneje, kaip valdyti 
potraukius, stres^ ir nor^ svertis, kaip prisitai-
kyti program^ turint specialiijjij poreikiij, kaip 
greitai spr^sti problemas, ir pirm^ kart^ spaus-
diname issamij pagal Whole30 atsisakyto maisto 
susigr^zinimo vadov^. 

I I dalyje tiek jdomybiij... bet toliau ji j dar 
daugiau. 

I I I dalis „Virtuves pagrindai" pades susi-
tvarkyti virtuvf ir issiugdyti gaminimo jgudziij, 
kuriij prireiks per kitas trisdesimt diemj. 
Zinojome turintys j ^ jtraukti, nes gaminti maist^ 
gali buti viena is baugiausiij programos daliq -
dar baisesne ir uz mintj atsisakyti surio. 

Vis delto mes tikimes jus ismokyti, kad 
nebutina gaminti jmantriij patiekalij is egzo-
tiskij produkti}. Tereikia zinoti, kaip skaniai 
paruosti pagrindinius valgius, o kaip t^ padaryti, 
mes isdestysime jums taip smulkiai, kad ir vos 
temokantys uzvirinti vandenj zmones virtuveje 
pasijus ismanantys. Is tiesq per vis^ program^ 
galesite gaminti maist^ vadovaudamiesi siais 
patarimais ir ruosti, kaip mes sakome, „sudeda-
muosius valgius" - pacius jvairiausius gardzius, 
viliojancius, kvapnius valgius, kuriems nereikia 
receptij, tik sveikij, svieziij produktij ir atitin-
kamij jrankiij. 

Vis delto galiausiai pasijusite mitrus virtu
veje. Ir stai priejome I V dalj. 

I V dalis „Receptai" yra didziausias malonu-
mas, todel atsiverskite dabar ir paganykite akis, 
kokj puikij maist^ galetumete valgyti tas trisde
simt dienij. Amerikos kulinarijos institute baig^s 
sefas Richardas Bradfordas sukiire daugiau kaip 
simt^ skirtingij kategorijij receptij - nuo visiskai 
paprastij iki kiek jmantresniij (bet vis tiek len-
gvai paruosiamij). Jums nereikes jokiij sunkiai 
randamij produktij ar jmantriij virtuves jrankiij. 
O mes, pradedami nuo 140 puslapio, pateiksime 

\tiksl4 s^ras^, kokiij jrankiij jums prireiks gami-
nant sioje knygoje aptariamus valgius. 

Geriausia tai, kad kiekvienas is siij valgiij -
net ir patys paprasciausi - nepaprastai skanus. 
Richardas Bradfordas sioje knygoje pateikia, 
kas svarbiausia: jo patiekalai is paprastij pro
duktij, lengvai paruosiami ir nejtiketinai skanus. 
Nesileiskite apgaunami trumpo produktij s^raso 
ar paprastij prieskoniij - I V dalies skanestai 
jums apsuks galv^, pamatysite. 

A.. . ir dar, mes pateiksime jums savaites 
valgiarastj. Zinome, kad ketinate jo paprasyti. Jis 
196 puslapyje. Aisku, gal ir neatrodo taip, kaip 
tikejotes, bet mes visk^ paaiskinsim. 

Pagaliau „Priede" issamiai suraseme WholeSO 
saltinius: kur ieskoti daugiau jkvepimo, kur ras-
ti, kaip ruosti ir gaminti ger^ maist^, kur kreip-
tis, jei prireiktij pagalbos laikantis WholeSO, kaip 
susisiekti su mumis per vis^ WholeSO kelion§, ir 
ne vien tai. 

Dabar jau pasiruosete pradeti si^ kelion^, ir 
mes norime, kad zinotumete, jog busime gre-
ta kiekviename zingsnyje. Bet pirmiau leiskite 
mums perrasyti garsi^j^ „tai nesunku" pastraipa 
butent jums. 

Bus sunku. Jus nesate tobuli. Ne nemeginki-
te tokie buti. Niekas jusij nebaus, niekas nera-
sys balij, kuriais biitij galima jvertinti, kaip sun
ku, - jus stengiates ir jums reikia padeti. Bukite 
sau pakantus, nes tikriems pokyciams reikia lai
ko. Bukite sau atlaidus ir sv^skite net maziausias 
pergales, nes daug mazij pergaliij pakeis jusq gy-
venim^. Ir pagaliau zinokite: tai ne trisdesimt 
dienij - tai viena diena. Vienas valgis. K^skite jo 
po vien^ k^snj del svarbiausios priezasties sioje 
zemeje - sav^s paciij. 

Sveiki prisidej^ prie WholeSO. 
Linkime geriausios sveikatos -
M E L I S S A H A R T W I G ir 
D A L L A S H A R T W I G 
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