
Kapitola 1

Prevezmite kontrolu nad 
svojou stravou, aby ste 
schudli a zlepšili si život

V časoch, keď som bol obézny, v niektoré dni som mal po zobudení ruky ba-
dateľne slabšie ako inokedy. Keď som sa pozrel do zrkadla, videl som napuch-
nutú tvár. Mal som niekoľko podbradkov a, čo bolo ešte trápnejšie, vypestoval 
som si mužské prsia o veľkosti čajovej šálky. iste, to všetko sú príznaky spo-
jené s obezitou, nechápal som však, prečo boli v niektoré dni výraznejšie ako 
inokedy. V priebehu niekoľkých dní som mohol zhodiť alebo nabrať niekoľko 
kíl a všimol som si, že sa menila aj veľkosť „pneumatík“ okolo pásu.

Keď som si uvedomil tieto veci, motivovalo ma to k tomu, aby som za-
čal zisťovať, ktoré okolnosti ich mohli vyvolávať. V hlave mi znela naliehavá 
otázka, „Ak ti nejaký faktor spôsobuje slabosť rúk, čo iné ešte ovplyvňuje?“ 
Začal som skúmať možné príčiny svojho stavu a zistil som, že hlavnou prí-
činou oslabených rúk, pneumatík okolo drieku, dvojitej brady, napuchnutej 
tváre a dokonca ani zväčšených pŕs nebol tuk – tieto prejavy boli príznakom 
zápalu v tele. (Samozrejme, príčinou zápalov bola v mnohých prípadoch 
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obezita!) Ako biohaker zameraný na procesy starnutia som vedel, že zápaly 
sú hlavnou príčinou starnutia, neuvedomoval som si však, že so zápalovými 
procesmi je spojené takmer všetko, čo sa dialo s mojou biológiou.

Celé roky sa mi tvorili na nohách pľuzgiere už po krátkej prechádzke. 
Cesta do školy, kde som robil magisterské štúdium, bola kratšia ako pol kilo-
metra, ale v niektoré dni som došiel do školy krívajúc, pretože sa mi vytvo-
rili pľuzgiere. V literatúre som zistil, že pľuzgiere sú príznakom chronické-
ho zápalu a že pocit zahmleného mozgu – keď som hľadal slová a trvalo mi 
dlho, kým som si na niečo spomenul – môže byť príznakom zápalu v moz-
gu. Zdalo sa, že som našiel spojenie medzi fyzickou a duševnou výkonnos-
ťou, ktoré mi unikalo celé roky. Keď som nakoniec odstránil príčinu zápalov, 
dokázal som v Nepále a tibete prejsť krížom cez Himaláje prvýkrát v živote 
bez pľuzgierov a môj mozog tiež pracoval omnoho lepšie.

Zápal je prirodzenou rekciou tela na patogény, toxíny, stres alebo úra-
zy. Keď v tele niečo vyvolá stres, v snahe zahojiť sa reaguje opuchom. Zá-
pal možno považovať za zdravý, ak ste si napríklad namáhali svaly dvíhaním 
činiek a telo sa snaží svaly regenerovať, alebo ak ste sa porezali a zvýšený 
prietok krvi prináša na miesto rany biele krvinky, ktoré ju zahoja. tento jav 
sa nazýva akútny zápal a ak ste niekedy prekonali zranenie alebo operáciu, 
máte skúsenosť s tým, ako telo môže po fyzickom strese opuchnúť. Vážne 
problémy vznikajú vtedy, ak sa zápal stane chronickým (keď trvá mesiace až 
roky). predstavte si, že by ste podstúpili operáciu kolena alebo ťahanie zub-
ného nervu a opuch by sa nestratil. Ak máte v sebe zápal, nevyzeráte dobre, 
ani sa dobre necítite a môže to byť skutočne dosť nebezpečné.

Výskumy opätovne dokazujú, že zápalové procesy v tele sú príčinou mno-
hých chorôb. Kardiovaskulárne choroby, rôzne typy rakoviny a cukrovka sú 
v Spojených štátoch príčinou takmer 70 percent všetkých úmrtí. A všetky 
tieto choroby súvisia so zápalovými procesmi.1,2 Zápal môže byť aj príči-
nou mnohých autoimunitných ochorení a niektorých problémov duševného 
zdravia.3 Je to dosť zákerný stav, pretože rovnako ako to bolo v mojom prípa-
de, jeho dosah si pravdepodobne neuvedomujete. pritom mozog je mimo-
riadne citlivý na zápal kdekoľvek v tele. Neliečený zápal otupuje vaše dušev-
né schopnosti dávno predtým, než vyvolá pocity fyzickej bolesti alebo nepo-
hodlia. Skutočne platí, že zahmleným mozgom alebo trvalým opuchom sa 
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treba hneď zaoberať, pretože môžu byť varovným signálom oveľa vážnejších 
problémov niekde v tele.

uvedomil som si, že zápal obmedzuje moju fyzickú a do určitej miery aj 
duševnú výkonnosť. Čo je ale príčinou samotného zápalu? Začal som študo-
vať príčiny zápalu a našiel som veľké množstvo výskumných prác o tom, že 
väčšina bežnej stavy obsahuje množstvo antinutrientov*, ktoré môžu vyvo-
lávať chronický zápal tým, že dráždia črevá. to spúšťa reakciu imunitného 
systému, alebo nejakým iným spôsobom poškodzuje opravné a detoxikačné 
systémy tela. telo sa správa, ako keby bolo zranené a v snahe zahojiť sa rea-
guje zápalom. Ďalší stupeň je ešte horší – podráždená výstelka čreva umož-
ní prienik nestrávených častí potravy a baktérií do krvného obehu a spustí 
ešte silnejšiu zápalovú odozvu, keď sa telo bráni proti týmto cudzorodým 
časticiam. Ak tieto antinutrienty neustále poškodzujú črevá, telo je núte-
né neustále reagovať na predpokladaného nepriateľa. to je bohužiaľ prípad 
väčšiny ľudí, ktorí sa stravujú „západným“ spôsobom, teda stravou s veľkým 
množstvom priemyselne spracovaných potravín, ktoré vyvolávajú zápalové 
procesy. reakciou tela je uvoľňovanie malých zápalových proteínov nazýva-
ných cytokíny, ktoré sa nakoniec dostanú aj do mozgu. Zapálený mozog je 
nešťastný mozog, ktorý podáva slabé výkony a spôsobuje, že sa správate ako 
hlupák, aj keď to nechcete.

Dave, ďakujem ti za všetko, čo si urobil. Objavil som ťa asi pred mesiacom 

a pol a už sa ani nespoznávam. Dodržiavam všetky tvoje odporúčania a svet 

sa mi neuveriteľne obrátil hore nohami. Nedokážem ani vysvetliť, ako veľmi 

sa zmenil môj život. – George

Antinutrienty hrajú omnoho dôležitejšiu úlohu v tom, ako sa cítite, než si 
viete predstaviť. Môžu vyvolávať silnú túžbu po jedle, ktorá bude odvádzať 
vašu pozornosť od všetkého, čo sa snažíte dosiahnuť. Alebo vás môžu oberať 

* Antinutrienty (antiživiny, antinutričné látky) sú prirodzené zložky potravín rast-
linného pôvodu, ktoré môžu mať na výživu organizmu negatívny vplyv tým, že 
zhoršujú využiteľnosť živín, alebo ich rozkladajú či inak menia. (pozn. prekl.)
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o živiny a ovplyvniť hormonálnu činnosť, vyčerpať rôzne systémy v tele a ča-
som spôsobiť pomalý úpadok výkonnosti. podľa toho, nakoľko ste vystave-
ní účinkom antinutrientov, a podľa vašej genetickej výbavy, môže vaše telo 
spustiť autoimunitnú reakciu. tá spôsobí ďalšie poškodenie, keďže imunitný 
systém napáda dôležité systémy tela.4

riešením je znížiť imunitné reakcie tela tým, že obmedzíme príjem stra-
vy s obsahom antinutrientov a úplne vynecháme také potraviny, ktoré spúš-
ťajú reakciu imunitného systému. Väčšina ľudí si uvedomuje nebezpečen-
stvo toxínov, jednej z foriem antinutrientov, ktoré sa môžu dostávať do po-
travín v podobe konzervačných látok, farbív alebo pesticídov. Málokto však 
vie o tom, že tieto toxíny môžu vyvolávať nezvládnuteľnú túžbu po jedle 
a poškodzovať mentálne schopnosti. ešte menej ľudí má vedomosti o priro-
dzených antinutrientoch, ktoré sú skrytým zdrojom škodlivých látok v bež-
nom živote. tieto toxíny sa tvoria v rastlinách a v rastlinných výrobkoch po-
čas rastu alebo pri skladovaní a ich hlavnou úlohou je odradiť zvieratá, hmyz 
a huby od konzumácie rastlín, aby sa mohli reprodukovať. Skutočne je to tak 
– rastliny sa nevyvinuli na to, aby sme ich jedli, ale sú vybavené komplikova-
ným obranným systémom, ktorý má tomu zabrániť!

Keď sa vyhnete týmto výživovým nášľapným mínam, vaše telo a my-
seľ budú schopné fungovať v tej najlepšej forme, takže pocítite, aké to je 
– byť v „nepriestrelnom“ stave vysokej výkonnosti. Nechápte ma zle, ľud-
stvo prežilo po celé generácie na strave s vysokým obsahom antinutrientov. 
Cieľom nepriestrelnej diéty však nie je len to, aby človek prežíval, ale aby 
prosperoval.

prirodzené antinutrienty sa delia na štyri hlavné kategórie: lektíny, fytá-
ty, oxaláty a mykotoxíny.

Lektíny

lektín je typ bielkoviny, ktorá sa trvalo viaže na cukry vyživujúce bunky tela, 
a tým narušuje metabolizmus tenkého čreva a poškodzuje jeho klky (výstup-
ky tenkého čreva podobné prstom, v ktorých prebieha absorpcia živín) ale-
bo dokonca aj kĺby. existujú tisícky typov lektínov, sú súčasťou väčšiny fo-
riem života. Nie všetky sú toxické alebo poškodzujú črevá. lektíny, o ktorých 
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hovoríme, sú špecifické zlúčeniny tvorené rastlinami, ktoré sa viažu na kĺby, 
dráždia tenké črevo, spôsobujú premnoženie baktérií a vyvolávajú rezistenciu 
na leptín*. V tomto stave mozog obézneho človeka nedostáva signál, že jeho 
žalúdok je plný.5 Antinutrienty možno nájsť v mnohých potravinách rastlin-
ného a živočíšneho pôvodu, avšak niektoré rastliny, ako napríklad strukoviny, 
orechy a obilniny, obsahujú dramaticky vyššie hladiny týchto látok. Čím viac 
lektínov konzumujete, tým viac sa zvyšuje riziko poškodenia tela. potraviny 
s vysokým obsahom lektínu vám neprinášajú žiaden úžitok.

Niektorí ľudia sú na určité typy lektínov citlivejší ako iní. Ak zjete niečo 
s obsahom lektínov, na ktoré ste citliví (alebo priveľa lektínov, na ktoré ste 
menej citliví), výsledkom budú zápalové procesy, ktoré sa prejavia ako moz-
gová hmla**, boľavé kĺby, kožné problémy alebo dokonca migréna. Napríklad, 
mnoho ľudí je citlivých na tie typy lektínov, ktoré sa nachádzajú v ľuľkovitých 
rastlinách ako sú paradajky, baklažány, paprika a zemiaky. tieto lektíny patria 
k bežným spúšťačom autoimunitných reakcií spájaných s významným podie-
lom ochorení na reumatoidnú artritídu a vyvolávajú aj kožné problémy.

Našťastie väčšina lektínov sa rozkladá teplom a ich obsah možno zní-
žiť určitými postupmi tepelnej úpravy. lektíny niektorých potravín, vrátane 
ľuľkovitej zeleniny, sa však pri varení nerozkladajú. Nepriestrelná diéta vám 
pomôže vyhnúť sa problémom vyvolaným lektínmi tým, že obmedzuje kon-
zumáciu potravín s ich vysokým obsahom. Keď sa už budete cítiť zdravot-
ne úplne v poriadku, môžete si vyskúšať, ako budete reagovať na potraviny 
s vysokým obsahom lektínov a na stravu, v ktorej sa nenachádzajú. Cieľom 
je prispôsobiť si stravu tak, aby bola čo najpestrejšia a dodávala vám čo naj-
viac energie a posilnila schopnosť sústrediť sa.

Fytáty

fytáty predstavujú ďalší obranný systém rastlín, ktorý ich má ochrániť pred 
konzumáciou živočíchmi a hmyzom. Účinkujú tak, že sa viažu na minerálne 

* leptín je hormón tvorený v tukových bunkách. Má jednu z najdôležitejších 
úloh v zložitej regulácii príjmu potravy, pocitov hladu a sýtosti. (pozn. prekl.)

** Mozgová hmla, zahmlenie mozgu (kognitívna dysfunkcia) je strata intelektuál-
nych funkcií, ako sú myslenie, zapamätanie si vecí, koncentrácia. (pozn. prekl.)
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látky v potravinách, ktoré sú nevyhnutné na udržanie zdravia živočíchov, 
najmä železo, zinok, horčík a vápnik. fytáty spomaľujú alebo zabraňujú ab-
sorpcii6 minerálnych látok, takže z potravín dostávate málo živín. Hlavným 
zdrojom týchto antinutrientov sú obilniny, orechy a semená. fytáty patria 
medzi antioxidanty, teda zlúčeniny, ktoré bránia oxidácii alebo poškodeniu 
iných zlúčenín. Konzumovať antioxidanty je za normálnych okolností dob-
ré, niektoré z nich, ako fytáty, však majú okrem pozitívnych aj negatívne 
účinky. telo sa s určitým množstvom fytátov dokáže vyrovnať. Zo stravy sa 
prakticky nedajú úplne odstrániť, bude však prospešné, ak obmedzíte kon-
zumáciu ich najväčších zdrojov, aby mohla prebiehať absorpcia minerálnych 
látok vo vašom tele. 

príjem fytátov možno obmedziť tak, že po uvarení potravín s ich vyso-
kým obsahom zlejeme vodu a potom ich namočíme do kyslého nálevu, ako 
citrónová šťava alebo ocot. Mnohé obilniny a semená s obsahom fytátov 
však dráždia tenké črevo aj po uvarení. Niektoré zvieratá, ako kravy a ovce, 
majú v črevách špecifické baktérie, ktoré fytáty rozkladajú. Ľudia, ošípané 
alebo sliepky tieto baktérie nemajú. to je hlavným dôvodom, prečo je pro-
spešné vyhýbať sa priamym zdrojom fytátov a jesť viac hovädzieho a bara-
nieho mäsa z voľne sa pasúcich zvierat, v ktorých organizme sa fytáty odfil-
trujú. tak budete mať úžitok z potravín obsahujúcich fytáty bez ich škodli-
vých účinkov.

OxaLáty

oxaláty (šťaveľany) sú ďaľšie antinutrienty vytvárané rastlinami ako ochrana 
pred tým, aby ich konzumovali zvieratá, hmyz a huby. Nachádzajú sa v su-
rovej hlúbovitej zelenine ako kel, mangold a špenát, ako aj v pohánke, čier-
nom korení, petržlene, maku, rebarbore, amarante, cvikle, čokoláde, väčšine 
orechov, väčšine bobuľovitého ovocia a v strukovinách.

Keď sa oxaláty naviažu na vápnik v krvi, vytvoria sa drobné, ostré kryš-
tály kyseliny šťaveľovej, ktoré sa môžu rozniesť po celom tele a vyvolávať 
svalové bolesti. Keď sa uložia v obličkách, sú jednou z príčin tvorby obličko-
vých kameňov. Znie to neuveriteľne, ale oxaláty sú príčinou bolestivého sexu 
niektorých žien, keď sa usadia vo vonkajších pohlavných orgánoch. Moja 
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žena lana, kým začala s nepriestrelnou diétou, tiež trpela týmto stavom vy-
volaným kyselinou šťaveľovou, označovaným ako vulvodynia. Západná me-
dicína považuje príčiny týchto symptómov za nejasné a teoreticky ich spá-
ja s kvasinkami, užívaním antibiotík a emočnými problémami. u ľudí citli-
vých na oxaláty konzumácia aj malého množstva vyvoláva pálenie v ústach, 
očiach, ušiach a hrdle. Väčšie dávky môžu spôsobiť svalovú slabosť, bolesti 
brucha, nevoľnosť, zvracanie a hnačky, hlavne u ľudí, ktorí už majú v tele ich 
vyšší obsah. V období, keď som dodržiaval surovú vegánsku diétu a konzu-
moval som veľké množstvá surového kelu, brokolice a mangoldu, zažíval 
som slabosť spôsobenú oxalátmi, ktorú som si neodkázal vysvetliť, kým som 
tento fakt nepoznal.

podobne ako v prípade fytátov možno znížiť množstvo oxalátov namáča-
ním zeleniny v kyslých nálevoch alebo odstránením vody, v ktorej sa zeleni-
na varila. preto neodporúčam jesť surový kel, špenát alebo mangold v šalá-
toch ani v zelených koktailoch. Dôležitý je tiež správny výber orieškov a čo-
kolády. Neskôr sa v knihe dozviete, ako príjem škodlivín z týchto potravín 
obmedziť. Na kvalite záleží viac, ako by ste si mysleli!

MykOtOxíny

poslednou skupinou antinutrientov nachádzajúcich sa v strave sú mykotoxí-
ny (toxíny vylučované plesňami). Väčšina ľudí je vystavená trvalým nízkym 
dávkam mykotoxínov prakticky v každom jedle, sú však neviditeľné a ich 
identifikácia je mimoriadne ťažká. Čím viac mykotoxínov skonzumujete, 
tým viac vám po čase poškodia zdravie. Možno by som si to nikdy neuvedo-
mil, keby som sám nemal skúsenosti s toxickými plesňami.

V detstve a aj neskôr v dospelosti som nevedomky žil v domoch zamore-
ných plesňami. pre opakované vystavovanie sa mykotoxínom je môj imunit-
ný systém citlivejší na plesne nachádzajúce sa v mojom okolí alebo v strave, 
ako to býva bežné. počas služobnej cesty vo Veľkej Británii som raz vošiel 
do metra a uvedomil som si, že vzduch je zatuchnutý. Kým som nastúpil do 
vozňa, začal som sa cítiť, ako by som mal „opicu“, dokonca som mal vizuálne 
halucinácie. A to spôsobila moja precitlivenosť na plesne. Hneď po tejto skú-
senosti sa dostavila silná túžba po cukre a tuku a trvalo mi takmer celý deň, 
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kým som pocítil, že mozog mi už zase funguje normálne. Stretnutie v Cam-
bridgi neskôr v ten deň neprebehlo práve najlepšie, ale moja prehnaná re-
akcia na pleseň bola vlastne skrytým požehnaním. Vďaka nej viem pomôcť 
svojim klientom zistiť, prečo u nich dochádza k zdanlivo nevysvetliteľnému 
poklesu fyzickej i duševnej výkonnosti. táto skúsenosť ma viedla aj k snahe 
dozvedieť sa viac o biochemických procesoch, ktoré prebiehajú pri kontakte 
s plesňami u citlivých jednotlivcov ako som ja (tvoríme asi 28 percent popu-
lácie) a u ostatných ľudí. Keď sa necítite dobre, vždy to má nejakú príčinu!

už dávno viem, že pobyt v prostredí zamorenom plesňami má negatívny 
vplyv na kognitívne schopnosti. Až vďaka káve som však zameral pozornosť 
na mykotoxíny v strave. Káva je moja veľká vášeň, odkedy som zistil, že mi 
pomáha zlepšiť školský prospech. Keď som študoval informačné technoló-
gie, musel som sa zapísať na výpočtové cvičenia, ktoré začínali o ôsmej ráno. 
Vôbec nie som ranné vtáča a tak som si pred cvičením dal trojité espresso 
a jediný raz počas celého dvojročného štúdia som z výpočtov dostal dobré 
hodnotenie. od kávy som sa stal závislým. Krátko na to som sa odvážil na 
prvú podnikateľskú aktivitu, ktorá sa nevedomky stala prvým e-obchodom 
v histórii. Bola na kávový pohon, ako všetky správne podnikateľské nápady 
v dnešných časoch. Vytvoril som a cez internet predával tričká (skôr ako vô-
bec existovali internetové prehliadače!) s nápisom „Kofeín: moja obľúbená 
droga“ doplneným o obrázok molekuly kofeínu. ešte aj dnes, po dvadsiatich 
rokoch, si môžete na internete kúpiť nelegálne kópie tohto trička.

Každý deň som zvykol piť kávu, ktorú sme si varili vo firme a všimol som si, že po 

vypití čo len jednej šálky čiernej ľadovej kávy sa po 3 – 4 hodinách dostavil ener‑

getický útlm. Odkedy som presedlal na nepriestrelnú kávu s maslom a MCT* ole‑

jom, moje dni sú naplnené energiou – a som si istý, že som si vyliečil aj mierny 

stav nadobličkovej nedostatočnosti. Neuveriteľné! – Colin

*  MCt olej tvoria triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCt-medium chain 
triglycerides), ktoré sa metabolizujú ľahšie a rýchlejšie ako bežné mastné ky-
seliny. (pozn. prekl.)
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Môžete si predstaviť moje sklamanie, keď som o niekoľko rokov neskôr za-
čal pozorovať, že káva už na mňa neúčinkuje želaným spôsobom. Vypil som 
ju, krátky čas som pociťoval povzbudenie a potom sa opäť vrátila vyčerpa-
nosť a podráždenosť, akoby som potreboval viac kávy. Neustále som zvyšo-
val dávky, až ma z toho niekedy bolela hlava. Aby som sa zbavil týchto symp-
tómov, kávy som sa úplne vzdal na päť dlhých, temných rokov. Jedného dňa 
som znova zacítil takú silnú chuť na kávu, že ma to donútilo dať si aspoň jed-
nu šálku. A cítil som sa úžasne! Žiadny útlm. Žiadna nervozita. Žiadna bo-
lesť hlavy. len dokonalé sústredenie, ako som si to pamätal. Bol som nadše-
ný, pretože som si myslel, že problémy s kávou som prekonal.

Na druhý deň sa však prihodilo čosi, čo je vlastne jednou z príčin, prečo 
vznikla táto kniha. Znova som si dal kávu a tentoraz som pocítil úzkosť a sla-
bosť, neskôr ma dokonca rozboleli aj kĺby. tentokrát si však biohaker vo mne 
uvedomil, že kľúčovým dôvodom týchto rozdielnych účinkov som nebol ja, 
ale káva! Začal som študovať biochémiu kávy a urobil som poľnohospodár-
sky a ekonomický prieskum. Zistil som, že existujú veľmi rozdielne druhy 
kávy a že v káve sa často prirodzene vyskytujú mykotoxíny. ukázalo sa, že 
moja reakcia na niektoré kávy nemala nič spoločné so samotnou kávou, ale 
bola to reakcia na plesne, ktoré sa v nej nachádzajú.

 už pri vystavení nízkym hladinám mykotoxínov mnohí ľudia stráca-
jú iskru. pri vyšších hladinách mykotoxíny vážne poškodzujú organizmus 
a môžu zapríčiniť kardiomyopatiu, rakovinu, vysoký tlak, ochorenie obličiek 
a dokonca poškodenie mozgu. Káva môže mať horkú chuť (akoby si vyžado-
vala cukor), keď sa praží nesprávne, alebo keď sa v podniku na spracovanie 
kávy vyskytuje nejaký stresový faktor, napríklad patogénne huby.

Množstvo plesne na kávových zrnách sa môže veľmi líšiť od várky k várke 
najmä u veľkých spracovateľov. Mykotoxíny sú prítomné vo významnom po-
diele kávy. V jednej štúdii sa hodnotila zelená káva pestovaná v Brazílii a zis-
tilo sa, že ešte pred spracovaním bolo viac ako 90 percent kávy kontamino-
vaných plesňami.7 Ďalšia štúdia ukázala, že takmer 50 percent uvarenej kávy 
obsahuje plesne.8 plesne sú taký problém, že veľa krajín vo svete – od štátov 
európskej únie po Južnú Kóreu a Japonsko – stanovilo bezpečnostný limit 
aspoň pre jeden z mykotoxínov v káve. Spojené štáty a Kanada však takýto 
limit nemajú a výsledkom je, že v šálke kávy tu s väčšou pravdepodobnosťou 

p r e v e z m i t e  k o N t r o l u  N a d  s v o j o u  s t r a v o u



N e p r i e s t r e l N á  d i é t a10

nájdete také hladiny mykotoxínov, ktoré ovplyvnia vašu výkonnosť a dokon-
ca aj vaše zdravie. Dokonca aj európske normy sa týkajú len dvoch typov 
mykotoxínov a stanovili sa skôr z ekonomických dôvodov, ako pre ochra-
nu zdravia ľudí. Neskôr v tejto knihe uvediem výsledky najnovšieho, doteraz 
nepublikovaného, výskumu, v ktorom sa porovnali kognitívne vlastnosti pri 
pití laboratórne kontrolovanej kávy s minimálnym obsahom toxínov a bež-
ne predávanej kávy. Výsledky sú prekvapujúce a jasne dokazujú, že je veľký 
rozdiel medzi tým, ako váš mozog pracuje po konzumácii čistej kávy v po-
rovnaní s nápojom, ktorý ste si možno dali aj dnes. Skryté mykotoxíny v na-
šom prostredí alebo v potravinách, nielen tie v káve, ovplyvňujú kognitívne 
výkony každého.

iste, nesmierne záleží na druhu kávových zŕn, ktoré si kupujete. lacnej-
šie typy kávy stoja menej nielen preto, lebo obsahujú menej kvalitné zrná. 
Množstvo zŕn v týchto kávach je poškodených a je väčšie riziko, že budú ob-
sahovať mykotoxíny. Vy ich nevidíte, je to neviditeľný vedľajší produkt rôz-
nych nedostatkov pri spracovaní zelenej kávy. Spracovaním nadobúda káva 
rôzne chute a vône, ale nechtiac sa zvyšuje aj obsah toxínov. Bezkofeínová 
káva obsahuje v priemere viacej plesní ako kofeínová, pretože spracovate-
ľom je ľúto používať na jej výrobu vysoko kvalitné zrná. po odstránení kofe-
ínu, ktorý má prirodzené protiplesňové účinky, sú zrnká kávy ešte zraniteľ-
nejšie voči kontaminácii plesňami a inými škodlivými organizmami, ku kto-
rej môže dochádzať pri nesprávnom skladovaní praženej kávy.

pleseň sa môže vyskytovať dokonca aj v biokávach a najdrahších kávach, 
ak sa pri ich spracovaní použijú nesprávne postupy. pri „prirodzenom spra-
covaní“ sa kávové zrná skladujú pod holým nebom, kde sa môžu znečistiť 
vtačím trusom a inými nečistotami a tvorí sa na nich pleseň. o niečo lepšie 
výsledky má použitie „mokrého postupu“. pri tejto metóde sa ku kávovým zr-
nám v obrovských nádržiach pridáva voda a nechajú sa fermentovať, aby sa 
dali jednoduchšie odstrániť vonkajšie časti zŕn. Ani tu sa však nedá predvídať, 
čo sa vytvorí v jednotlivých várkach a často dochádza ku kontaminácii myko-
toxínmi. prieskumom a metódou pokus – omyl som sa naučil vybrať si kávu, 
ktorá bude mať s väčšou pravdepodobnosťou povzbudivé účinky a nedostaví 
sa po nej útlm. Výsledky však neboli vždy spoľahlivé. Nakoniec som vypraco-
val postup na optimalizáciu vlastností kávy, aby čo najviac zlepšovala výkon 
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mozgu, ktorý som overil laboratórnymi testami. takže konečne môžem piť 
kávu a cítiť sa po nej výborne. rovnako desaťtisíce ľudí spoznali, že stačí od-
strániť tento jeden každodenný zdroj toxínov a cítia sa omnoho lepšie.

Mykotoxíny nie sú len v káve, bežne sa nachádzajú vo všetkých potravi-
nách rastlinného pôvodu. pleseň rastie na plodinách a vylučuje toxíny ešte 
pred ich zberom. Je to veľmi rozšírený, dávno známy problém poľnohospo-
dárskej výroby. okrem kávy sú hlavnými zdrojmi mykotoxínov v strave pše-
nica, kukurica a iné obilniny. Mykotoxíny sa často nachádzajú aj v arašidoch, 
ovocí, čokoláde a víne.

Keď organizujem školenia pre vrcholových riadiacich pracovníkov, vždy po‑

núkam nepriestrelnú kávu, aby som mal istotu, že klienti budú podávať čo 

najlepšie duševné výkony a budú mať výdrž počas celého intenzívneho ško‑

lenia. Nepriestrelná káva ľuďom vždy prináša pozoruhodnú jasnosť myslenia 

a intenzívne sústredenie bez toho, aby u nich vyvolala hyperaktivitu. Moje 

akcie vždy prebiehajú podstatne lepšie, ak sú mozgy ľudí zapojené naplno. 

– Dr. Jeff Spencer, autor kníh o vodcovstve, výkonnostný tréner s viacná-

sobnou účasťou na Tour de France, olympijský cyklista a školiteľ v oblasti 

zlepšovania výkonnosti riadiacich pracovníkov.

Mykotoxíny sa koncentrujú v mlieku kráv kŕmených kontaminovaným obi-
lím.9 V skutočnosti produkty zo zvierat kŕmených obilninami často predsta-
vujú vyššie riziko znečistenia mykotoxínmi ako samotné obilniny. Kontro-
la výskytu mykotoxínov v krmivách pre zvieratá je totiž menej prísna, ako 
u obilia pre priamu spotrebu ľuďmi. Hospodárske zvieratá kŕmené obilím 
a kukuricou akumulujú mykotoxíny vo svojom tuku. to môže byť aj dôvo-
dom, prečo je účinná diéta s nízkym obsahom sacharidov – keď totiž vylúči-
te zo stravy obilniny, znížite aj príjem mykotoxínov. Nie ste len to, čo jete vy, 
ale aj to, čo konzumuje vaša potrava!

Mykotoxíny sú veľmi zákerné, pretože nemáte záruku, či sa v určitej vár-
ke potravín nachádzajú alebo nie. Napríklad jedno vrecko orieškov môže 
byť úplne v poriadku a druhé, pripravené z inej dávky, môže obsahovať také 
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množstvo mykotoxínov, že vám vyvolajú slabosť – a pritom chutia rovnako. 
Náš veľký mozog je príčinou toho, že patríme k najcitlivejším cicavcom na 
účinky mykotoxínov, preto je dôležité vedieť, že mykotoxíny vám môžu spô-
sobiť nevysvetliteľnú únavu alebo zhoršiť sústredenie. to je spoločný prob-
lém mojich klientov, od ktorých sa očakáva vysoká výkonnosť. odstránenie 
vysoko rizikových potravín im zvyčajne pomôže zlepšiť predovšetkým sú-
stredenie. Nepriestrelná diéta prekonáva zvyčajnú paleo-diétu alebo nízko-
toxickú diétu v tom, že výrazne obmedzuje príjem potravín, o ktorých sa vie, 
že bývajú kontaminované mykotoxínmi. Vychádza z poznatku, že mykotoxí-
ny môžu ovplyvniť fungovanie človeka dávno predtým, ako sa ich vplyv pre-
javí otvoreným prepuknutím choroby.

OvLádnite svOje hOrMóny hLadu

Moje skúsenosti s expozíciou na plesne boli príležitosťou, aby som sa o bi-
ohakingu naučil viac, ako som mal pôvodne v úmysle. Keď som začal s bi-
ohakingom a dal som si stanoviť hladinu hormónov, zistil som, že mám 
problémy s hormónmi štítnej žľazy, hormónmi nadobličiek, testosteró-
nom a estrogénom. Dokonca mi zistili Hashimotovu chorobu, čo je stav, 
keď imunitný systém napáda štítnu žľazu. V mojom prípade toto ochore-
nie spustili buď plesne alebo lepok, prípadne oboje, pretože plesne spô-
sobujú, že imunitný systém človeka sa stáva citlivejším na škodlivé účinky 
lepku. Chcel som si dať do poriadku štítnu žľazu, preto som začal skúmať 
vzťah medzi stravou a hormónmi. Zistil som, že stavebnými kameňmi 
všetkých hormónov sú nasýtené tuky a cholesterol, a to bol jeden z dôvo-
dov, prečo som začal experimentovať s vyššou konzumáciou nasýtených 
tukov. Jedna z najväčších zmien, ktorú som urobil, bola, že som začal jesť 
viac masla vyrobeného z mlieka voľne sa pasúcich kráv. Mal som strach, 
veď to bolo v rozpore so všetkým, čo som celý život počúval o zdravej vý-
žive. urobil som si však prieskum a vyhodnotil vedecké poznatky, a keďže 
som si chcel dať do poriadku hormóny, zhlboka som sa nadýchol a pre-
stal som s obmedzovaním masla. Vedel som, že ak sa mýlim, krvný obraz 
bude indikovať silnejšie zápalové procesy, takže s experimentom som mo-
hol kedykoľvek prestať.


