
Kapitola 1

Pozoruhodný objav 
– hádaj, kto Príde 

na veČeru?

Nie je žiadnym tajomstvom, že tráviaci trakt plní životne dôležité funkcie, 
ktoré umožňujú optimálne fungovanie tela. Koniec-koncov, v priebehu života 
človek zje viac ako 60 ton potravín. Tie sa musia rozložiť na živiny, ktoré 
telo dokáže absorbovať a využiť, zatiaľ čo zvyšok, všetko to, čo zvyčajne 
považujeme za odpad, sa vylúči vďaka pohybom čriev. Funkcia trávenia iste 
nie je novým objavom. Pozoruhodné na tráviacom trakte je však to, čo sa 
nachádza na mikroskopickej úrovni – črevné mikróby, ktoré z väčšej časti 
pozostávajú z baktérií.

Práve v tomto okamihu žije vo vašom vnútri celé spoločenstvo organizmov. 
Vo svojom tráviacom ústrojenstve hostíte doslova celý ekosystém zložený zo 
100 biliónov mikroorganizmov, ktoré sú až desaťkrát(!) početnejšie než bunky 
tvoriace celé telo. Povedané rečou čísel, ste človek len z 10 %. Zvyšných 90 % 
väčšinou tvoria baktérie a iné mikróby, ako sú kvasinky, vírusy a áno, dokonca 
aj parazity. Vlastne už na seba nemôžete nazerať ako na jednu bytosť. Začnite 
o sebe uvažovať skôr v množnom čísle – skôr my než ja.

Črevné mikróby tvoria z veľkej väčšiny baktérie. Zvyšok mikróbov sa 

skladá z ďalších mikróbov vrátane kvasiniek, vírusov a parazitov.
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Dovoľte mi to zopakovať: vaše črevá obsahujú 100 biliónov črevných baktérií. 
Je ťažké si také množstvo baktérií vôbec predstaviť. Zvyčajne premýšľa-
me v takých vysokých číslach vtedy, keď diskutujeme o štátnom dlhu –ba 
dokonca aj štátny dlh vo výške 16 biliónov je bagateľ v porovnaní s obrov-
ským množstvom týchto baktérií. Srdce udrie v priemere 2,5 miliardy krát 
za život a priemerný muž skonzumuje do svojej smrti viac než 75 miliónov 
kalórií, no v porovnaní s počtom baktérií žijúcich práve v tomto okamihu 
vo vašich črevách aj tieto obrovské cifry blednú.

Baktérie vo vašich črevách obsahujú vyše stonásobne viac DNA než vaša 
vlastná ľudská DNA. Vaše mikrobiálne gény spolupracujú s ľudskými génmi, 
aby ste si zachovali zdravie, alebo vám v niektorých prípadoch spôsobujú 
choroby. DNA vašich baktérií je jedinečná tak ako odtlačok prsta a výskumy 
ukazujú, že vaše bakteriálne gény môžu ovplyvniť vaše zdravie dokonca viac 
než vaše vlastné gény. Nevidíte ich a zvyčajne ich ani necítite, ale vaše črevné 
baktérie majú všetko pod palcom. Mikroorganizmy v tráviacom trakte sa 
považujú za orgán vlastného druhu1 a vykonávajú úžasné množstvo funkcií, 
ktoré sa len nedávno začali považovať za neoddeliteľnú súčasť ľudského zdra-
via. Kedysi sa považovali pri svojej ceste črevami jednoducho za náhodných 
okoloidúcich, no dnes už vieme, že naše mikróby závisia od nás, ale aj to, 
že možno ešte viac závisíme my od nich.

Všetky povrchy tela – vonkajší plášť kože, ako aj vnútorné povrchy vráta-
ne tráviaceho traktu, urogenitálneho traktu, ba dokonca aj dýchacích ciest 
pokrývajú mikróby. Vedci na celom svete sa dnes usilovne snažia charakte-
rizovať tieto mikróby a určiť, aký je ich vzťah k ľudskému zdraviu. Ich objavy 
sú tými najvzrušujúcejšími pokrokmi súčasnosti v oblasti medicíny. A to sa 
ešte stále pohybujú len po povrchu.

ŠESŤ DÔVODOV, PREČO SÚ ČREVNÉ BAKTÉRIE POZORUHODNÉ

Existuje šesť hlavných dôvodov, pre ktoré sú črevné baktérie také pozoru-
hodné. Môžu vám pomôcť:

1. schudnúť,
2.  nadobro si udržať dosiahnutú hmotnosť,
3.  zmenšiť tichý zápal (príčinu chronických ochorení),
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4.  zlepšiť fungovanie imunitného systému,
5.  zmierniť tráviace ťažkosti a zabezpečiť pravidelné vyprázdňovanie, 
6.  zredukovať depresie a úzkosť.

Povedala by som, že to naozaj stojí za pozornosť. Tušili ste, že črevné baktérie 
toto všetko dokážu? Baktérie vo vašich črevách deň čo deň usilovne pracujú, 
udržujú vás zdravých a chránia vás pred chorobami.

Ak čítate túto knihu, pravdepodobne bojujete s hmotnosťou rovnako 
ako ja – nekonečné diéty, ich ustavičné porušovanie a nekonečné kolísanie 
nielen hmotnosti, ale aj nálady a celkového zdravia. Je to začarovaný kruh 
bojov a víťazstiev, vzostupov a pádov, úspechov a sklamaní. Poviem vám, 
je to vyčerpávajúce. Zažila som to. Aj ja som jazdila na húsenkovej dráhe 
diétovania, až kým som sa z nej nerozhodla vystúpiť.

Vydala som cestou hľadania skutočných odpovedí týkajúcich sa chudnutia 
a dobrého zdravia. To, na čo som prišla, vás možno prekvapí. Prostredníc-
tvom svojho výskumu a na základe skúseností z práce s inými ľuďmi som 
zistila, že jediný spôsob, ako skutočne dosiahnuť trvalý úbytok hmotnosti, 
spočíva v pohľade dovnútra a v dosiahnutí rovnováhy v črevách. Nastolením 
rovnováhy v črevách myslím rozmnoženie prospešných baktérií a redukciu 
škodlivých baktérií. Ak nevytvoríte vyvážený stav v črevách, zhodíte hmot-
nosť len povrchne a dosiahnete iba povrchné zdravie. Ak sa však chcete 
dostať k základom toho, čo vás, ako sami uvidíte, sužuje fyzicky, mentálne aj 
citovo, je potrebné sa zaoberať skutočnou podstatou svojho zdravia. Zdravie 
naozaj začína vo vašich črevách.

MOJA CESTA K ŠTÍHLEMU BRUŠKU

Pred viac ako tridsiatimi rokmi som sa vydala na cestu vedúcu k prirodze-
nému vyliečeniu z mnohých zdravotných problémov, ktoré mali korene 
už v mojom detstve. Trpela som chronickou únavou a migrénami a celým 
radom zažívacích porúch, ktoré pretrvali až do dospelosti. Navyše som 
mala nadváhu. Tieto zdravotné problémy mali na môj život veľký vplyv. Ako 
som sa neskôr dozvedela, všetky neduhy priamo súviseli s mojimi črevami. 
Bola som možno rovnako ako vy dieťaťom antibiotickej revolúcie. V ranom 
detstve mi predpisovali antibiotiká takmer na všetko. Keď som mala silnú 

P o Z o r u h o D n ý  o b j a V  –  h á D a j ,  k t o  P r í D E  n a  V E Č E r u ?
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nádchu alebo ma bolelo hrdlo, užívala som antibiotiká. Ak ma bolelo ucho, 
opäť antibiotiká. Keď som si narazila prst na nohe, tak som pre istotu tiež 
brala antibiotiká. Jednoducho to bol bežný postup.

V dôsledku príliš častého užívania nepotrebných antibiotík sa v mojom 
tráviacom trakte zničili dobré baktérie, čo neskôr viedlo k môjmu zlému 
zdravotnému stavu. Po mnohých rokoch frustrácie spôsobenej chodením 
po lekároch, ktorí mi nevedeli poskytnúť žiadne východiská z mojich zdra-
votných problémov, som vzala veci do vlastných rúk a začala som hľadať 
prírodné riešenia. Začala som chrániť svoje vlastné zdravie. Bolo to v 80. 
rokoch, keď sa prirodzená cesta ku zdraviu považovala v najlepšom prípade 
za zvláštnosť. Mňa však oslovila svojou ústrednou myšlienkou, že k telu 
by sa malo pristupovať ako k celku a každý systém je napojený na ostat-
né a že existujú prírodné prostriedky, ktoré pomáhajú v tele nastoliť opäť 
rovnováhu.

Veľmi ma teší, že môžem byť dnes svedkom toho, ako veda posúva vpred 
naše znalosti o tráviacej sústave – zvlášť o tom, že črevné baktérie zohrá-
vajú ústrednú úlohu v našom celkovom zdraví, hoci len pred niekoľkými 
desaťročiami bol pohľad konvenčnej medicíny na trávenie taký primitívny. 
Neustále sa publikujú nové štúdie dokumentujúce črevnú nerovnováhu (z 
veľkej časti spôsobenú nadužívaním antibiotík) a jej koreláciu nielen so 
zažívacím a imunitným zdravím, ale aj s celým radom zdravotných problé-
mov vrátane diabetu, srdcových chorôb, artritídy, porúch zmien nálady a, 
samozrejme, aj s epidémiou obezity, ktorá nás dnes trápi.

Na začiatku cesty som nevedela, že hlavná príčina mojich zdravotných 
problémov tkvie v črevách. No na základe toho, čo som sa dočítala v knihách 
o prirodzenom zdraví, ktoré som objavila v obchode so zdravou výživou, 
som sa rozhodla zapracovať na zdraví svojho tráviaceho traktu a zlepšiť 
tým svoj celkový zdravotný stav. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako jedno 
z najdôležitejších a najlepších, aké som kedy urobila. Keď sa mi podarilo 
vybudovať si zdravý tráviaci trakt, všetko sa zmenilo. Akoby sa niekde rozvid-
nelo. Tým, že som sa zaoberala svojou vnútornou krajinou – vytváraním 
rovnováhy vo svojich črevách –, konečne som sa dokázala zbaviť ustavičného 
namáhavého boja s chronickými ťažkosťami. Po určitom čase som získala 
kontrolu nad zdravím, hmotnosťou, hladinou energie a zápalom, ktorý bol 
pôvodcom mojich problémov. Aj keď informácie, ktoré som v tom čase mala 



5

k dispozícii, neboli také vedecky podložené ako dnes, zabrali. Nakoniec sa 
mi podarilo obnoviť zdravie tráviaceho systému prostredníctvom vnútor-
nej očisty, vyliečiť deravé/presakujúce črevo (viac o tom neskôr) a obnoviť 
rovnováhu prospešných baktérií. Dnes veda postupne dokazuje, že vyššie 
uvedené princípy skutočne fungujú.

Obnovenie vlastného zdravia sa stalo hnacím motorom môjho životné-
ho poslania – pomáhať iným dosiahnuť to isté. Stala som sa odborníčkou 
na výživu a prírodnú medicínu, získala som titul v prírodnom liečiteľ-
stve a založila päť kliník prírodného zdravia. Napísala som deväť kníh, 
produkovala päť televíznych relácií, predniesla som tiež stovky prednášok 
a poskytla stovky rozhlasových rozhovorov o zásadnej a základnej úlohe 
zdravého trávenia v celkovom ľudskom zdraví. Schopnosť zdravých čriev 
vyliečiť telo je mojím hlavným posolstvom a ja sa o túto informáciu delím 
vždy, keď môžem.

Táto cesta ma priviedla sem, k napísaniu knihy Diéta pre štíhle bruško, 
aby som toto posolstvo mohla zdieľať aj s vami. Za tie roky som pracovala 
s tisíckami ľudí zápasiacimi so zdravotnými problémami. Vo väčšine prípadov 
je pri zlom zdravotnom stave ústrednou témou nadváha. Pred niekoľkými 
rokmi som v snahe pomôcť svojim rodinným príslušníkom objavila nový 
spôsob pomoci ľuďom s nadváhou, ktorý zároveň úžasným spôsobom ovplyv-
nil ich zdravie. Vďaka obnoveniu rovnováhy priateľských baktérií, zaradeniu 
potravín, ktorými sa dobré baktérie živia, a vynechaniu potravín, ktorými 
sa živia škodlivé baktérie, sa nakoniec nadobro dokázali zbaviť nadbytočnej 
hmotnosti a vyriešili sa ich zdravotné problémy. Klesol im krvný tlak, znížil 
sa im cholesterol, upravila sa hladina cukru v krvi, zvýšila energia a zmiz-
la náladovosť. Odvtedy som rozpovedala o posilňujúcom programe Štíhle 
bruško mnohým ľuďom, a ten im dal nový život.

Táto životospráva zmenila aj môj vlastný život. Vždy som vedela o sile 
probiotík, dobré baktérie boli súčasťou môjho ozdravného programu po 
mnoho rokov, ale tým, že som začala prijímať každý deň živú stravu a zdravé 
tuky, bielkoviny v každom jedle a zájedke, a že chápem, aké dôležité je sledo-
vať príjem cukrov (vrátane cukru zo sacharidov), konečne sa mi podarilo 
udržať si stabilnú hmotnosť a poraziť zápal.

Štíhle bruško je odpoveďou pre každého, kto chce nielen schudnúť, ale 
aj vyriešiť základnú príčinu chronických ochorení –tichý zápal, niekedy 

P o Z o r u h o D n ý  o b j a V  –  h á D a j ,  k t o  P r í D E  n a  V E Č E r u ?
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označovaný ako chronický zápal, o ktorom budeme hovoriť neskôr. Som 
nadšená, že môžem tento program zdieľať s vami a aj s mnohými ďalší-
mi ľuďmi. Spoločne môžeme prekypovať zdravím a dosiahnuť optimálnu 
hmotnosť.

TAJMOST VO CHUDNUTIA VO VAŠOM VNÚTRI

Domnievame sa, že kolísanie hmotnosti je výsledkom jednoduchej energe-
tickej nerovnováhy vyplývajúcej z prijímania nadmerného množstva potravy 
a nedostatočného pohybu, prípadne oboch. Tento jav je známy ako model 
„kalórie dnu, kalórie von“ a jeho platnosť vedci vážne spochybňujú.2 Spoje-
né štáty sú druhou „najobéznejšou“ krajinou sveta, odkedy ich len nedáv-
no prekonalo Mexiko. Dve tretiny dospelých Američanov a jedna tretina 
amerických detí trpia nadváhou alebo obezitou. Mnoho z nich sa úprimne 
snaží menej jesť a viac sa hýbať, ale ich hmotnosť aj naďalej stúpa. Čím to 
je, že niektorí ľudia môžu jesť všetko, čo chcú, a nepriberú, zatiaľ čo iní 
počítajú každú kalóriu, pravidelne cvičia a priberú dve kilá len pri pohľade 
na kúsok čokoládovej torty?

Model príjmu a výdaja kalórií neráta s črevným faktorom. Črevá sú 
baktériami osídlené hustejšie než akákoľvek iná časť tela. Výskumníci rýchlo 
zisťujú, že tieto baktérie zohrávajú zásadnú úlohu v rozvoji obezity. Črevný 
faktor vysvetľuje paradox nášho predchádzajúceho chápania modelu príjmu 
a výdaja kalórií.

Pri diéte štíhleho bruška prijmete životný štýl, ktorý nastolí vo vašich 
črevách rovnováhu. Budete jesť chutné potraviny, ktoré vyživujú prospešné 
baktérie a redukujú škodlivé baktérie. Budete užívať potravinové doplnky, 
ktoré pomáhajú udržiavať túto rovnováhu a podporia vaše celkové zdravie. 
Vďaka úprave nerovnováhy dosiahnete nový stav spokojnosti, ktorá siaha 
hlboko do vášho vnútra, aby ste nakoniec nastolili celkovú spokojnosť.

Ako vám rovnováha črevných baktérií pomôže schudnúť? So správnymi 
baktériami:

1. budete absorbovať menej extra kalórií z potravy, 
2.  v tele sa vám bude ukladať menej tuku,
3.  budete pociťovať menej nutkavých chutí.
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V celej tejto knihe skúmam vedecké zistenia, ktoré podporujú už spomínané 
a aj mnohé ďalšie výhody črevnej rovnováhy. Zároveň sa zameriavam na to, 
ako túto rovnováhu dosiahnuť vďaka konzumácii fermentovaných potravín 
a vlákniny a užívaniu správnych výživových doplnkov. Hoci výhody črevnej 
rovnováhy, ktoré spočívajú v chudnutí, môžu byť pre vás v tomto momente 
najdôležitejšie, dozviete sa, že črevná rovnováha dokáže omnoho viac než 
len to. Keď túto rovnováhu získate, znova naštartujete svoje zdravie a vybu-
dujete si pevný základ dobrého pocitu zo života.

Jedálny lístok a črevná rovnováha –  

jedno bez druhého nefunguje

Príčiny obezity, ktoré tkvejú v tráviacej nerovnováhe, dokážeme spätne vysle-
dovať niekoľkými spôsobmi. Tie menia pohľad vedcov a lekárov na túto 
všadeprítomnú epidémiu. Zároveň menia aj ich pohľad na to, čo sa kedysi 
považovalo za bezcenných bakteriálnych osídlencov našich tiel. Mení sa aj 
náš pohľad na úlohu stravy. Predtým sa považovala za hlavný a rozhodujúci 
faktor priberania alebo chudnutia, no dnes je jasné, že naše črevné baktérie 
zohrávajú v tom, koľko priberieme a koľko tuku sa nám uloží v tele, rovnako 
dôležitú úlohu ako potraviny, ktoré jeme. Niektoré štúdie dokonca zistili, že 
keď je črevo v rovnováhe, samotná zlá strava nestačí na vyvolanie obezity.3 
Prv než vás však nadchne myšlienka, že stačí udržať rovnováhu v črevách 
a budete môcť jesť všetko, čo chcete, musím vás upozorniť, že zlá strava aj 
tak nakoniec povedie k črevnej nerovnováhe, zmarí vaše plány a vy zasa 
naberiete nadbytočné kilogramy. Snažím sa vám vysvetliť, že črevné baktérie 
a váš spôsob stravovania pôsobia spoločne. Ak chcete skutočne získať späť 
svoje zdravie a vysnívaný obvod pása, musíte sa zaoberať oboma. Diéta pre 
štíhle bruško vám pomôže a ukáže vám, ako na to.

Dôkaz je v múčniku (s nízkym obsahom cukru)

Počas svojho výskumu a písania tejto knihy, evolučného procesu, ktorý mi 
trval celých 10 rokov, som mala tú česť previesť diétou štíhleho bruška 10 
jedincov počas troch mesiacov. Nechcela som vám poskytnúť len teóriu, 
rôzne štúdie a neoverené informácie. Chcela som vám predložiť hmatateľné 

P o Z o r u h o D n ý  o b j a V  –  h á D a j ,  k t o  P r í D E  n a  V E Č E r u ?



D i é t a  P r E  š t í h l E  b r u š k o8

dôkazy. Oslovila som teda mužov a ženy rôzneho veku a hmotnosti – 
z ktorých všetci potrebovali schudnúť v rozmedzí od 9 do 23 kilogramov. 
Poučila som ich o diéte a starala sa o nich počas troch mesiacov. Rada by 
som vám tento proces priblížila.

Na začiatku programu som každého odvážila a odmerala. To však nie je 
všetko, všetci tiež predložili vzorku svojej stolice na otestovanie črevného 
bakteriálneho zloženia. A veru mnohí trpeli poriadnou nerovnováhou, ako 
sa dočítate v niektorých zo svedectiev. Viacerí z nich mali rovnaký črevný 
profil, aký sa objavuje v štúdiách u obéznych ľudí, čiže mali vysoký pomer 
tučných baktérií voči štíhlym baktériám (firmicutes voči bacteroidetes). Nie-
ktorí účastníci mali na začiatku v črevách vysoké množstvo kvasiniek alebo 
iných mikroorganizmov. Mnohí mali relatívne nízke množstvo prospešných 
laktobacilov a bifidobaktérií. Tušila som to, pretože všetci títo ľudia mali 
minimálne 9 kilogramov nadváhy a viem, že črevná nerovnováha je hlavnou 
príčinou zvyšovania telesnej hmotnosti – čo je aj témou tejto knihy.

„Kým som sa pustila do diéty štíhleho bruška, bol 

môj každodenný výber potravín vecou mozgu. 

Dnes ho riešia moje zdravšie črevá.“ – Eva

Použili sme test s názvom Metametrix GI Effects Complex Profile. Tento test 
stolice využíva testovanie na báze kultúr aj na báze DNA a objavuje bežné 
prospešné mikróby aj potenciálne patogénne mikroorganizmy vrátane para-
zitov. A, samozrejme, tento test meria aj pomer medzi tučnými a štíhlymi 
baktériami, inak tiež nazývaný index adipozity alebo tukový index. Účastníci 
podstúpili testovanie stolice na začiatku štúdie, po šiestich týždňoch a opäť 
po troch mesiacoch na konci štúdie. Aj keď myšlienka predkladania vzorky 
stolice nebola všetkým účastníkom práve najpríjemnejšia, celé to prebehlo 
pomerne jednoducho a poskytlo nám to skvelú predstavu o tom, čo sa deje 
„vo vnútri“. Testovanie stolice vám skutočne otvorí oči. Predstava, že vo 
svojom tele hostíme nejakú obrovskú komunitu, môže byť pre väčšinu z nás 
abstraktným konceptom, ale keď sa dopracujeme k špecifikám toho, čo sa tam 
vnútri naozaj deje, môže to byť poučné a motivujúce. Nasledujúce obrázky 
pochádzajú z testovanej vzorky a zobrazujú dva markery (ukazovatele), na 
ktoré som u účastníkov diéty štíhleho bruška kládla najväčší dôraz: index 
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adipozity a množstvo prospešných laktobacilov a bifidobaktérií. Test stoli-
ce je užitočný pri zisťovaní toho, v akej veľkej nerovnováhe sú vaše črevá, 
ale nie je nevyhnutnou súčasťou diéty. Ak máte nadváhu, pravdepodobne 
vo svojich útrobách hostíte nesprávne črevné mikróby. Dodržiavanie diéty 
štíhleho bruška vám pomôže doplniť správne črevné mikróby, či už vám 
v teste vyjde, že vo svojich útrobách trpíte (alebo netrpíte) nerovnováhou.

INDEX ADIPOZITY

očakávaná 
hodnota

Firmicutes % 

bacteroidetes %

PROSPEŠNÉ BAKTÉRIE

Druh lactobacillus 

Druh bifidobacterium 

VYBRANÉ ANAERÓBNE BAKTÉRIE 

Účastníci testu diéty štíhleho bruška dodržiavali počas troch mesiacov tri 
jednoduché pravidlá stravovania:

·  Pravidlo 1: Jedzte viac tukov (zdravých tukov), aby ste zmiernili tichý 
zápal.

·  Pravidlo 2: Jedzte každý deň živé potraviny, aby ste dosiahli rovnováhu 
v črevách.

·  Pravidlo 3: Jedzte proteíny v každom jedle a zájedke, aby ste sa zbavili 
nutkavých chutí.

Účastníci testu diéty štíhleho bruška sledovali svoj denný príjem potravy 
a robili všetko pre to, aby konzumáciu cukru obmedzili na 8 – 10 čajových 
lyžičiek denne (pamätajte, že to je všetok skonzumovaný cukor, teda aj ten 
zo škrobovitých sacharidov!) pomocou nástroja Teaspoon Tracker, ktorý 
som vyvinula. Tento nástroj bol pre úspech programu rozhodujúci a vďaka 

P o Z o r u h o D n ý  o b j a V  –  h á D a j ,  k t o  P r í D E  n a  V E Č E r u ?
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INDEX ADIPOZITY

očakávaná 
hodnota

očakávaná 
hodnota

Firmicutes % 

bacteroidetes %

Firmicutes % 

bacteroidetes %

EVA

PRED:

PO:

ÚSPEŠNÝ PRÍBEH ŠTÍHLEHO BRUŠKA: EVA

Evin príbeh mi pripomína môj vlastný. Moja hmotnosť narastala 
postupne a nenápadne, až som v štyridsiatke zistila, že mám na sebe 
9 nechcených kilogramov navyše. Semienko diéty štíhleho bruška 
som zasadila práve vtedy.

Keď sa Eva začala stravovať podľa diéty štíhleho bruška, mala 52 
rokov a prechádzala menopauzou, čo jej chudnutie nijako neuľah-
čovalo. Pri výške 162 cm vážila 84 kg a ocitla sa takmer 20 kg nad 
svojou ideálnou hmotnosťou. Eva je typ, o ktorom sa dá povedať, že 
kilogramy navyše na ňom nevidno. No ak by ste sa jej na to spýtali, 
určite by vám odpovedala, že už ich viac so sebou nechce vláčiť. Celé 
roky ju trápili problémy s hrubým črevom. V strese mala hnačku, 
ale mala aj obdobia zápchy. Pravidelne sa cítila duchom neprítomná, 
nadúvalo ju a pociťovala únavu.

Eva začínala s charakteristicky „obéznym typom čriev“ – s vyso-
kým množstvom firmicutes (tučných baktérií) a nižším množstvom 
bacteroidetes (štíhlych baktérií). Ale už po šiestich týždňoch na diéte 
štíhleho bruška začali jej črevá viac pripomínať štíhly typ – počet 
tučných baktérií sa znížil, zatiaľ čo počet štíhlych baktérií sa zvýšil.
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„Džínsy som na sebe nemala od roku 2004!  

Som taká nadšená, že na to  

ani nemám slov.“ – Eva 

Eva na diéte štíhleho bruška zhodila za tri mesiace miernym 
a rovnomerným tempom takmer 11 kilogramov. A čo je najdôle-
žitejšie, jej zdravotný stav sa zo dňa na deň zlepšoval. Jej črevá sa 
začali pohybovať pravidelnejšie, čo sa týka frekvencie aj konzis-
tencie a hovorí, že jej energia, duchaprítomnosť a schopnosť 
sústredenia sa výrazne zlepšili. Určite so mnou budete súhlasiť, 
že to je vítané zlepšenie v každom veku.

Hoci diéta štíhleho bruška priamo nerieši hormonálne otázky, 
vôbec nepochybujem o tom, že zdravé črevá podporujú všetky 
funkcie v tele. Pečeň je dôležitou súčasťou tráviaceho systému 
a plní celý rad hormonálnych funkcií. Diéta pre štíhle bruško 
odstraňuje stres z pečene, čo jej umožňuje efektívnejšie vykoná-
vať množstvo ďalších funkcií. Pokojne sa s vami stavím, že práve 
z tohto dôvodu Eva cíti oveľa väčšiu pohodu a viac energie a má 
pocit celkovej harmónie. Teším sa na monitorovanie Evinho 
ďalšieho postupu v priebehu menopauzy a po nej. 

Eva hmotnosť (kg) cm telesný tuk (%)

pred 86 102 43,6

po 75 91 39,6

schudla 11 11 4,0

 

P o Z o r u h o D n ý  o b j a V  –  h á D a j ,  k t o  P r í D E  n a  V E Č E r u ?
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nemu bolo jednoduchšie dodržiavať diétu, pretože sa účastníci začali na jedlo 
pozerať inak. V každom pokrme a zájedke jedli bielkoviny na elimináciu 
nutkavých chutí. A fungovalo to! Necítili sa obmedzovaní. Bol to pre nich 
jednoducho nový spôsob stravovania. Naučili sa jesť zdravé tuky a prestali 
tuk považovať za neslušné slovo. Navyše ako súčasť každodennej rutiny ku 
svojej strave pridávali výživové doplnky na štíhle bruško, aby tak optimali-
zovali zdravé trávenie. A bolo to na nich vidieť. Ich zažívacie symptómy sa 
zlepšili a stolicu mali pravidelnú ako hodinky. Každý týždeň sledovali svoju 
hmotnosť a na začiatku, v strede a na konci štúdie sme im zmerali obvod 
pása, pomer pása k bokom a percento telesného tuku. Na potešenie nás 
všetkých, čísla neustále klesali.

Stretávali sme sa takmer každý týždeň, aby sme skontrolovali, ako sa nám 
darí, zdieľali spolu tipy a nápady na to, čo variť, pohovorili si o postupe a boli 
spolu v kontakte ako skupina. Bol to úžasný zážitok nielen pre jednotlivcov 
dodržiavajúcich diétu, ale aj pre mňa. Nikdy ma neomrzí sledovať transfor-
mácie ľudského tela. To, že som mala možnosť byť svedkom ich nadšenia zo 
zapojenia sa do tohto programu, mi prinieslo ozaj veľkú radosť. Pravidelne 
sa opakovali objavné momenty, keď sme si hovorili: „Aha!“. Premena tých-
to ľudí bola naozaj inšpirujúca. Píšem túto knihu, pretože chcem, aby ste 
rovnakú premenu zažili aj vy. Chcem, aby ste si uvedomili, že jesť zdravo 
a dosiahnuť ideálnu hmotnosť môže byť jednoduché, keď vezmete do úvahy 
črevný faktor. Dúfam, že ste na týchto stránkach našli inšpiráciu a že ste sa 
už vydali na cestu k svojmu pravému ja – tomu „ja“, ktoré je zdravé, štíhle, 
dobre živené a najmä šťastné.


