
1 .  K A P I T O L A

Zápal
Skrytý dôvod priberania

Samantha, 43
Po skončení svojho 20-dňového programu som schudla 5,5 kíl! 
Plán je úžasný! Akoby bol zostavený priamo pre mňa! Ušitý 
na mieru! Prekonala som rakovinu štítnej žľazy, trpela som 
lymskou boreliózou, pálila ma záha, v noci som sa nadmerne 
potila a k tomu sa ešte pridružila hromada iných zdravotných 
problémov. Napriek tomu, že som sa vždy zdravo stravovala 
a cvičila, bývala som stále chorá, unavená a nech som robila 
čokoľvek, nemohla som schudnúť. Všetko je však už minulosť! 
Táto kniha zmenila môj život a ja o nej s nadšením rozprávam 
každému vo svojom okolí. Ďakujem!

Jack, 35
Tento týždeň som dokončil prvých 20 dní plánu a chcem pove-
dať iba toto: „Ďakujem, Lyn-Genet! Zmenila si môj život!“ Mám 
35 a posledný rok som trpel ťažkými alergiami. Doktor ma liečil 
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s nafúknutým bruchom či zápchou? Napriek svojim úporným snahám len 
priberáte a cítite sa chorí?

Odpoveď je úplne jednoduchá: žiadne jedlo nie je zdravé, ak vám spô-
sobuje zápal. Keď prijímate stravu, ktorá vášmu telu neprospieva a nie je 
v súlade s vašou chémiou, nikdy neschudnete – v skutočnosti skončíte so 
zlým pocitom, frustrovaní a s vyššou hmotnosťou!

Ľ A H K Á  C E S T A ,  A KO  S C H U D N Ú Ť

Tradičné diéty (tie, na ktoré ste zvyknutí), teda žiadne uhľohydráty, neob-
medzené množstvo proteínov, nízkotučné výrobky alebo počítanie kalórií, 
nefungujú, pretože keď príde na chudnutie, jednoducho neexistuje univer-
zálny návod pre všetkých. Tieto diéty ponúkajú to, čo pokladajú za zdravé 
jedlo, ale práve v tom je problém, pretože neexistuje univerzálne „zdravé“ 
jedlo, obzvlášť pre tých, ktorí už dovŕšili 35. rok života.

Keď zjete potraviny, ktoré vášmu telu neprospievajú, spúšťa sa reakcia 
a telo odpovedá zápalom. To následne ovplyvňuje váš obvod pása a imu-
nitný systém a urýchľuje proces starnutia. 

Plán funguje tak, že takéto potraviny vyradí z vášho života. Keď pre-
stanete prijímať tento druh potravín, znížite si chronický konštantný zápal 
v tele a všetko bude, ako má byť, týka sa to vašej hmotnosti, zdravia aj 
psychickej vyrovnanosti.

Paradoxne sa však niektoré z najproblematickejších potravín pokladajú 
vo všeobecnosti za najzdravšie. Patria sem:

- špargľa,
- čierna fazuľa,
- karfiol,
- grécky jogurt,

- ovsené vločky,
- losos,
- morka.

Pravdepodobne práve teraz prežívate šok, veď ste si prečítali, že losos 
a ovsené vločky sú v skutočnosti zdrojom možno práve vášho priberania. 
Ale to je realita. 

Z Á P A LP L Á N  Z D R A V I A  A  Š T Í H L O S T I    K N I H A  R E C E P T O V2

steroidmi, preto som dosť pribral. Takisto ma z toho boleli kole-
ná a zvýšená hmotnosť u mňa vyvolávala výbuchy nálad. Vo svo-
jom vnútri som sa cítil príliš mladý na to, aby som takto strávil 
zvyšok života. Nevedel som však, čo s tým spraviť. Po 20 dňoch 
dodržiavania stravovacieho plánu môžem čestne vyhlásiť, že 
sa cítim lepšie ako kedykoľvek predtým. Viem, že som znovu 
sám sebou. Bolesť kĺbov zmizla. Alergie mám pod kontrolou. 
Schudol som vyše 8 kg. Obľúbil som si napríklad kapustu či jah-
ňacinu. Stali sa súčasťou môjho nového jedálnička. „Lyn-Genet, 
si skutočne záchranca ľudských životov. Ďakujem!“

Tieto svedectvá sú len zlomok z tisícok, ktoré som počula, odkedy 
v januári 2013 vyšla kniha Plán zdravia a štíhlosti. Zrazu boli ľudia ako 
Samantha a Jack schopní zbaviť sa kíl, ktoré sa ich roky držali ako kliešť, 
a tiež sa im zlepšil zdravotný stav. A iba za 20 dní! Ľudia sa cítili zdravší, 
plní energie, mali čistú myseľ, všetko bolo lepšie ako za posledné roky ich 
života. A to vďaka tomu, že zistili, ktoré jedlo pracuje pre nich a ktoré 
proti nim.

Áno, tuším, čo si teraz myslíte: „Ja už predsa viem, čo je zdravé. Jem 
iba tie najzdravšie potraviny. Akurát som niekedy lenivý, prípadne trochu 
zhreším alebo sa mi nepodarí ísť si zacvičiť – preto priberám. Môj meta-
bolizmus už nie je tým, čím býval.“ 

A čo ak vám poviem, že to pravdepodobne nie je tým, že v stravovaní 
zhrešíte a že ani nemusíte cvičiť toľko, koľko si myslíte, aby ste boli v naj-
lepšej kondícii a dosiahli ideálnu hmotnosť? Podstatou toho celého je, že 
to, čo pokladáte za vhodné jedlo, je pre vás s najväčšou pravdepodobnos-
ťou tým nesprávnym pokrmom. A jedlá, o ktorých si myslíte, že by ste sa 
im mali vyhnúť? Tie nemusia byť v konečnom dôsledku žiadny problém.

Nie je to o strave, ktorá je všeobecne považovaná za zdravú a pro-
spešnú. Naopak, je to o nájdení jedla, ktoré je v súlade s jedinečnou ché-
miou vášho organizmu. Zjednodušene povedané: čo je dobré a zdravé pre 
mňa, nemusí byť dobré a zdravé pre teba. Koľkokrát ste sa už postavili na 
váhu po zdravom jedle a čudovali sa, že ste pribrali? Alebo ste skončili 
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Nebezpečenstvo zápalu vysvetlím podrobnejšie neskôr. Na začiatok 
aspoň stručná informácia: zápal je fyziologický proces, ktorý pomáha 
uzdraviť sa, ale môže tiež viesť k množstvu problémov. Chronický zápal 
vyvoláva a urýchľuje proces starnutia vo všeobecnosti, pretože zásobu-
je tkanivá voľnými radikálmi a podporuje deštrukciu zdravých buniek. 
Výskumy ukazujú, že chronický zápal je aj hlavným prispievateľom k pro-
cesu starnutia kardiovaskulárneho a nervového systému. Práve chronický 
zápal je hlavnou príčinou srdcových ochorení, cukrovky, vysokého cho-
lesterolu, mŕtvice, kognitívnych a neurologických porúch.

Na stravu, ktorá vyvoláva zápal, reaguje organizmus odobratím ener-
gie, ktorú by inak použil na liečenie organizmu. Tým dovolí skrytým chro-
nickým problémom vyjsť na povrch. (Nájdite si zoznam takých prípadov 
v príslušnej kapitole o zápale z jedla.)

Je tu však ešte jeden veľmi významný dôsledok zápalovej reakcie: 
priberanie!

Kým nevyšla kniha Plán zdravia a štíhlosti, nikto nespájal jedlo so 
zápalovým procesom v tele. Ale ja som tento problém celé roky pozorova-
la na svojich klientoch. Zjedli pokrm, ktorý ich telu „nesadol“, a následne 
mali na druhý deň o pol kila či viac navyše. Zažila som dokonca aj príras-
tok hmotnosti o dva kilogramy za jeden deň pre skonzumovanie jedné-
ho jediného zápal vyvolávajúceho jedla! Tento druh potravín spôsobuje 
takú rýchlu reakciu organizmu, že ho nazývam „reakčné jedlo“ alebo „jedlo 
vyvolávajúce reakciu“.

Janet, 48
Diagnostikovali mi ochorenia ako lupus, Crohnova choroba, 
depresie a zvýšená funkcia štítnej žľazy. V marci 2013 sa ku 
mne dostala kniha Plán zdravia a štíhlosti a vďaka nej som mala 
možnosť zamerať sa na to, čo vlastne do svojho tela dávam, 
a zaznamenávala som si všetky svoje reakcie. Celkovo som 
schudla 23 kg, z pôvodných 80 kg na 57 kg. Už netrpím žiad-
nymi bolesťami ani návalmi zúrivosti a momentálne užívam len 
jeden liek. Ďakujem!

Z Á P A LP L Á N  Z D R A V I A  A  Š T Í H L O S T I    K N I H A  R E C E P T O V4

Každý organizmus je z chemickej stránky unikát. Isté potraviny môžu byť vhod-
né pre väčšinu populácie, ale v kombinácii s vašou jedinečnou chémiou môžu 
byť toxické. Neznamená to, samozrejme, že potraviny, ktoré som práve vymeno-
vala, sú pre vás zlé – neexistuje dobré a zlé jedlo. Namiesto toho môžeme jedlo 
označiť za také, ktoré vášmu telu vyhovuje, a také, ktoré mu nevyhovuje. Krása 
receptov nachádzajúcich sa v tejto knihe spočíva v tom, že vyhovujú chémii väč-
šiny ľudí. Mali sme tisícky ľudí, ktorí testovali tieto jedlá, a u všetkých sa počas 
tohto obdobia znižoval zápalový index a upravovala sa funkcia štítnej žľazy.

Shonda, 51; Jerome, 56
Tento stravovací plán mi zachránil život! Hrozila mi už cukrovka 
druhého typu, hodnotu cholesterolu som mala 246* a triglyceri-
dov 194**. Odkedy som sa dala na plán, schudla som 30 kíl a môj 
manžel 37 kíl. Cholesterol mám 163* a triglyceridy 112**. Cítim sa 
dostatočne dobre na to, aby som cvičila, a bolesť kĺbov sa stratila 
úplne. Naša nová strava je taká chutná, že nám vôbec nepripadá 
ako nejaký druh diéty. Viem, že tento krok a táto životná zmena 
ma zachránili pred doživotným užívaním liekov!

S K R O Ť M E  Z Á PA L  J E D L O M

Zápal je dnes témou číslo jeden. Často sa s ním stretávame v televízii, číta-
me o ňom v novinách a časopisoch, nielen v tých o zdravom životnom štýle, 
ale aj v odborných medicínskych. A je na to veľmi dobrý dôvod. Zápal je 
totiž vážny problém – spôsobuje choroby, starnutie a takisto priberanie.

* V USA sa používajú hodnoty cholesterolu namerané v mg/dl, zatiaľ čo v SR sa 
používa prepočet na mmol/l. Hodnota 246 zodpovedá 6,4 mmol/l a hodnota 163 
zodpovedá 4,2 mmol/l. Hodnoty celkového cholesterolu pod 5 mmol/l (193 mg/
dl) sú považované za priaznivé.

** Uvádzaná hodnota triglyceridov 194 mg/dl zodpovedá 2,2 mmol/l a hodnota 112 mg/dl 
zodpovedá 1,3 mmol/l. Ideálne hodnoty triglyceridov sú pod 1,7 mmol/l (150 mg/dl).
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pribratie a zápal v tele. Napriek tomu, že v publikovaných výskumoch som 
nič podobné nenašla, denne som na vlastné oči videla, ako po skonzumo-
vaní pokrmu, ktorý nie je pre daného človeka vhodný, nielenže dotyčný 
priberie, ale má aj zdravotné problémy. Úplne ma šokovalo, keď som si 
uvedomila, koľko potravín, ktoré som považovala za zdravé, v skutočnosti 
spôsobovalo klientom zdravotné ťažkosti.

Trpíte zápalom spôsobeným jedlom?
Toto sú najčastejšie reakcie organizmu na zápalové jedlá:

- alergia - hnačka - podráždenosť
- artritída - vyčerpanie - bolesť kĺbov
- nadúvanie - bolesť hlavy - zápal dutín
- zápcha - hormonálne výkyvy - zhoršená kvalita pokožky
- depresie - nespavosť

Tieto reakcie sú vlastne hlasom vášho tela, ktoré hovorí: „Prosím, prestaň 
ma kŕmiť týmto jedlom!“ Vaše telo identifikuje takúto stravu ako „nepria-
teľa“ a imunitný systém na to odpovedá okamžitým útokom. Zatiaľ čo pre-
bieha tento útok, prirodzený obranný inštinkt tela ostáva na druhej koľaji 
a môže začať opäť pracovať, až keď je nebezpečenstvo zažehnané. Takýmto 
spôsobom nás premôže choroba. Uvedomte si však, že organizmus chce 
za každých okolností fungovať v dokonalej rovnováhe, liečení a naprávaní 
toho, čo je nevyhnutné. To sa volá homeostáza. No keď je najhoršie a horí, 
telo sa v prvom rade zameria na hasenie požiaru a ignoruje ďalšie potreby 
organizmu.

Odpoveďou imunitného systému na stravu vyvolávajúcu zápal je odve-
denie energie potrebnej na bežné spravovanie organizmu (liečenie a obra-
na), čím na povrch vytrysknú doposiaľ neprejavené ochorenia, ako je 
vysoký cholesterol, cukrovka, srdcové choroby a pod. Ale vy môžete tento 
proces zastaviť! Stačí len zmeniť to, čo jete!

Z Á P A LP L Á N  Z D R A V I A  A  Š T Í H L O S T I    K N I H A  R E C E P T O V6

P O Č Ú VA J T E  S VO J E  T E L O

Keď som si pred ôsmimi rokmi v New Yorku otvorila centrum zdravia, 
komunikovala som so svojimi klientmi na týždennej báze. Ako mnohí 
odborníci na výživu, aj ja som im radila, aby sa zdravo stravovali, a ak 
pribrali alebo neschudli dostatočne rýchlo, zhodli sme sa na tom, že prí-
činou je konzumácia „jedla pre radosť“, ktoré si dopriavali počas týždňa. 
Cheeseburger a hranolčeky, ktorými sa často „odmeňovali“, boli zjavne 
veľký problém. Lenže ako sa neskôr ukázalo, neboli pravou príčinou pribe-
rania, takže aj ja, rovnako ako mnohí iní poradcovia, som mala pár nápa-
dov, ktoré boli úplne nesprávne. 

Keď sa na trhu objavil blackberry, naliehala som na klientov, aby mi 
denne posielali e-maily, takže z našich týždenných stretnutí sa razom 
stali konzultácie niekoľkokrát za deň. Keď niekto z mojich klientov zjedol 
niečo, čo mu neurobilo dobre, okamžite mi o tom napísal. Prásk! Ich telo 
reagovalo ako zapálený pušný prach, ktorý ihneď vybuchne. Vtedy som 
si začala uvedomovať, že hmotnosť je oveľa viac ako len rovnica o prija-
tých a vydaných kalóriách. Dvaja klienti zjedli rovnaké jedlo a reagovali 
naň úplne inak. Ak klient skonzumoval niečo, čo nekorešpondovalo s jeho 
„vnútornou chémiou“, zažil vetry, nadúvanie, upchatý nos, bolesť kĺbov, 
migrény, depresie a/alebo tráviace ťažkosti – a to v priebehu pár minút po 
zjedení jedla vyvolávajúceho reakciu. Tieto časté aktualizácie mi umož-
nili sledovať náročný proces a vďaka nim sa začal formovať pozoruhodný 
záver. Nevhodné potraviny sú spúšťačom zdravotných problémov a nasle-
dujúci deň ručička na váhe vyskočí vyššie.

Moje dlhodobé presvedčenie o tom, že pre telo je zdravé, ak nezadr-
žiava vodu, sa ukázalo ako správne. Preto som začala sledovať jednotlivé 
reakcie svojich klientov na takzvané zdravé pokrmy. Všimla som si, že až 
85 % z nich reaguje na čiernu fazuľu a 85 % na lososa. Bolo to pre mňa 
veľmi deprimujúce zistenie. A skutočne ma fascinovalo, že klienti nerea-
govali len priberaním; vykazovali tiež jasné znaky zápalu, či už vo forme 
únavy, tráviacich ťažkostí, bolestí kĺbov, alebo iných problémov. Pustila 
som sa do štúdia zápalov a ich prejavov v ľudskom tele, aby som násled-
ne mohla overiť, či je možné, že určité jedlá alebo potraviny spôsobujú 
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