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Úvod 
 

V této knize představuji základní principy hubnutí. Informace, vnímané jako celek, vás 

přivedou nejen k vysněné postavě, ale i ke zdraví. Ráda bych vám ukázala směr cesty, 

vedoucí ke změně vašeho životního stylu. Moje „know how“ není o tom dosáhnout co 

největšího váhového úbytku v co nejkratší době. Ne, že by to nebylo možné, ale není to 

dlouhodobé a hlavně – není to zdravé. Tělo si vše ukládá, a pokud nám má sloužit ještě 

mnoho let, buďme k němu ohleduplní a dejme mu to nejlepší, to znamená kvalitní jídlo a 

dokonalou péči. Odměnou vám bude štíhlá postava a dlouholeté zdraví. 
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Strava 
 

Složky stravy rozdělujeme na 3 základní makroživiny: 

1. SACHARIDY 
2. BÍLKOVINY 
3. TUKY 

Sacharidy = cukry – jsou zdrojem energie 
Rozdělujeme je na: 

- „rychlé“ – cukr, med, sladidla, ovoce atd, mají nejvyšší  glykemický index 
- „pomalé“ – obiloviny, rýže, pečivo atd. mají vysoký glykemický index 

Bílkoviny – základní stavební materiál pro organismus 
Jsou nezbytné pro růst, údržbu a opravu 

- Maso, vejce, mléčné výrobky, luštěniny 

Tuky – jsou zdrojem energie, plní řadu důležitých funkcí 
Například jsou rozpouštědly pro vitamíny A, D, E, K. Jsou nezbytné pro tvorbu hormonů, 
představují stavební součásti buněčných membrán. 

- Máslo, sádlo, ghi, oleje 

SEZNAM MAKROŽIVIN 

SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY 
 
- obiloviny 
- těstoviny 
- brambory 
- luštěniny 
- rýže 
- ovoce 
- kořenová zelenina 
- cukr 
- med 
- cukrovinky 
- atd. 
 

 
- maso 
- vnitřnosti 
- ryby 
- jogurty 
- sýry 
- mléčné výrobky 
- vejce 
- atd. 

 
- oleje 
- máslo 
- margaríny 
- sádlo 

 
Skryté: společně s bílkovinami 
např. losos je tučná ryba  

 

VÁŠ JÍDELNÍČEK JSEM SESTAVILA TAK, ABY V KAŽDÉ PORCI BYL 
OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÝ PŘÍJEM MAKROŽIVIN 
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Glykemický index (GI) 

- index (číslo) potraviny, které značí, jak se moc zvýší hladina cukru v krvi po požití 

určité potraviny. 

Čím vyšší, tím výrazně narůstá hladina cukru v krvi, což vede k obezitě. 

Co ovlivňuje GI: 
- Množství sacharidů v porci jídla 

- Úprava pokrmů – pečené a smažené potraviny mají vetší GI než vařené 

- Délka tepelné úpravy – čím déle se vaří, tím vyšší je GI 

- Délka pobytu jídla v ústech 

- Množství porcí jídel za den – pokud sníte 5 stejných jídel za den, čtvrté a páté 

jídlo vám zvýší hladinu cukru v krvi více, než první. Proto jsou ve vašem 

jídelníčku 3 jídla denně. Trávení bude mít dostatek času na svou práci a 

proces hubnutí tak podpoříme více. Ovšem hlady trpět nebudete, za chvíli si 

vysvětlíme, proč  

 

 

JÍDELNÍČEK JSEM SESTAVILA TAK, ABY KAŽDÁ PORCE MĚLA NÍZKÝ 

GLYKEMICKÝ INDEX 

 

 

Cukr 

Nic naplat, je to tak. Cukr nepatří do fit životního stylu. Není zdravý, nepotřebujeme ho, 

nemá žádné živiny, vlastně nám nic nepřináší…Nebo ano? Pocit uklidnění, spokojenosti? 

Je to tak. Cukr v našem mozku totiž aktivuje procesy závislosti. Je to závislost jako každá 

jiná. Ovlivňuje náš život – náladu, chování, rozhodování, například při nákupu v obchodě 

atd. 

 Tato závislost vás pořád nutí myslet na jídlo s vysokým podílem sacharidů – závislost na 

cukru se nemusí projevovat pouze chutí na sladké, ale na jakékoliv sacharidové jídlo 

nebo pití. V mé poradně pro výživu se setkávám opakovaně s prosbami typu – nevzdám 

se rýže, pečiva, ovoce, piva, vína…Ano i takto mozek volá po rychlé a snadné energii, 

kterou ale tělo bohužel nevyužije celou a vetší část ukládá jako tukovou zásobu. Už proto 

s tím musíme něco udělat!  
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Mým cílem je, abych vaše tělo naučila intuitivnímu stravování – jde o takový stav, kdy si 

tělo samo řekne, po čem touží, po tom, co potřebuje. Samo vám vyšle chutě na ty 

potraviny, které vám mají přinést živiny, a které v tu danou chvíli skutečně potřebujete. 

To se nestane, pokud bude mozek obsazen závislostí na cukrech a sacharidech 

Vše je to jen závislost. Ale mám dobrou zprávu – této závislosti se lze natrvalo zbavit. 

A ještě jedna skutečnost, kterou si v těchto souvislostech málokdy 

uvědomíme…Potravinářský průmysl těží z této naší závislosti, proto se do výrobků 

přidává nadbytečné množství různých sladidel. Cukr najdete i tam, kde by ho člověk 

nehledal. V pečivu, kečupu, dresinzích, nízkotučných produktech, džusech, ciderech, 

obsahují ho i ochucené nápoje nebo masné výrobky a v nadmíře je také třeba v jogurtech 

nebo i v tak propagovaném „zdravém produktu“ – mandlovém mléce. 

Nyní si vyzkoušejte, jak na tom jste se závislostí na cukru (sacharidech). Připomínám 

informaci ze začátku eknihy – cukrem nemyslíme jen klasický bílý cukr, ale sacharidy 

obecně. 

 

Test závislosti na cukru 

A. Jak často jíte sladké/sladkosti? 

1. vůbec ne nebo pouze velmi zřídka (maximálně 1× týdně) 

2. 1× až 3× týdně 

3. (několikrát) denně 

B. Snídáte rádi sladké? 

1. ne, mám raději vydatné snídaně 

2. někdy ano, jindy ne – někdy snídám sladké a někdy mám vydatnou snídani, 

zhruba půl na půl 

3. v podstatě každý den začínám sladkou snídaní 

C. Mlsáte při sledování televize? 

1. ne, nikdy 

2. někdy 

3. ano, to k tomu prostě patří 
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D. Máte někdy neovladatelnou chuť na sladké / na sacharidy? 

1. ne, nikdy 

2. občas mám na sladké skutečně obrovskou chuť 

3. ano, v podstatě trvale 

E. Dáváte při nakupování pozor na obsah cukru ve zdánlivě nesladkých potravinách? 

1. ano, vždy 

2. někdy 

3. ne, je mi to jedno – hlavně že to dobře chutná 

F. Utratíte za sladké hodně peněz? 

1. ne 

2. nijak zvlášť mnoho 

3. ano, poměrně hodně  

G. Jíte často hotové produkty, stravujete se v řetězcích rychlého občerstvení? 

1. ne nebo pouze velmi zřídka 

2. několikrát týdně 

3. skoro výhradně se stravuji tímto způsobem  

H. Dokážete sníst pouze jednu řadu čokolády, přestože se na vás ze stolu směje celá 

tabulka? 

1. ano, zcela bez problémů 

2. někdy je to poměrně obtížné 

3. vůbec to nejde, vždy sním celou tabulku 

I. Máte pocit, že v posledních měsících/letech konzumujete více sladkého? 

1. ne                                                                            

2. o něco        

3. ano, výrazně 

J. Když sníte něco sladkého, máte potom špatné svědomí? 

1. ne 

2. někdy 

3. ano, často 
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K. Jíte sladké například proti stresu, samotě, chcete-li relaxovat nebo se odměnit? 

1. ne 

2. někdy 

3. ano, stává se to často  

L. Jíte sladkosti tajně? 

1. nikdy 

2. někdy 

3. ano, často  

M. Domníváte se, že konzumujete více cukru než ostatní lidé, které znáte? 

1. ne 

2. stejně 

3. ano 

N. Představte si, že by vám lékař ze zdravotních důvodů doporučil, abyste od tohoto 

okamžiku přestali jíst potraviny obsahující cukr. Jak byste reagovali? 

1. bez problémů, proč ne? 

2. bylo by mi to trochu nepříjemné 

3. panicky! 

O. Už jste se někdy zařekli: „Od zítřka / od pondělí / od příštího týdne již nebudu jíst nic 

sladkého?“ 

1. ne 

2. občas to dělám 

3. dělám to neustále, ale je to k ničemu! 

 

Bodování: 

 Odpovědi č. 1 = 0 bodů 

 Odpovědi č. 2 = 1 bod 

 Odpovědi č. 3 = 2 body 
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A zde je vyhodnocení: 

0 až 5 bodů 

Závislostí na sladkém jste pravděpodobně ohroženi pouze velmi málo. Pravděpodobně 

jste dokonce skutečný „cukerný asketa“ – buď proto, že vám sladké příliš nechutná, nebo 

proto, že jste se vědomě rozhodli vzdát se průmyslového cukru apod. A pokud přesto 

sníte něco sladkého (což se stává poměrně zřídka), zcela vědomě si to užijete. Budete-li 

se i nadále chovat stejně a nezvýšíte konzumaci cukru, vyláme si na vás „sladký ďábel“ 

zuby i příště. 

 6 až 12 bodů 

Bezpochyby máte rádi sladké. Sladké si ale (ještě) skutečně vychutnáváte, mlsání máte 

pod kontrolou a konzumujete tak pouze umírněné množství potravin obsahujících cukr. 

Někdy se ale také zachováte lehkomyslně a zkonzumujete více cukru, než by pro vás 

bylo dobré. Váš potenciál ke vzniku závislosti na cukru je lehce zvýšený a již jste si 

vytvořili určité „sladké“ návyky. Projížďky na cukerné horské dráze a s nimi spojené 

neodolatelné chuti vám již bohužel nejsou zcela neznámé. Dávejte, prosím, dobrý pozor, 

protože jinak byste se mohli sladkému ďáblu dostat rychle do spárů. 

13 až 20 bodů 

Dosažené body bohužel jasně ukazují, že pravidelně (denně) konzumujete 

nezanedbatelné množství cukru. Váš potenciál ke vzniku závislosti na sladkém je 

výrazně zvýšen – možná jste již dokonce závislí (případně jste na nejlepší cestě se 

závislými stát). Potraviny obsahující cukr patří k vašemu každodennímu životu, cukr 

„potřebujete“ a saháte po něm v nejrůznějších situacích. Často máte nezřízenou chuť, 

kterou také chcete a musíte uspokojit. Přesto jste (ještě) schopni se kontrolovat a nejste 

svým „sladkým“ návykům vydáni na milost a nemilost. A pokud to je nutné, dokážete se 

dokonce určitou dobu stravovat bez cukru. Zcela se vzdát cukru by pro vás ale bylo 

poměrně obtížné. 

21 až 30 bodů 

Určitě to již tušíte – nejenže máte extrémně zvýšený potenciál ke vzniku závislosti na 

cukru, ale pravděpodobně jste na něm již delší dobu závislí! Celý den konzumujete 

sacharidová jídla a především sladké a jiné průmyslově vyráběné produkty obsahující 

mnoho skrytého cukru. Abyste zahnali neustále se opakující strašné chutě, potřebujete 

sladké. Neustále jezdíte nahoru a dolů na horské dráze. A vedle vás sedí sladký ďábel, 

drží vás pevně ve svých spárech a mnohoznačně se usmívá! 

Zdroj : HTTPS://CLANKY.RVP.CZ/CLANEK/K/CUKR/18759/SLADKA-DROGA-JSME-ZAVISLI-NA-

CUKRU.HTML/ 
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Tak, jako každá jiná závislost, se i závislost na cukru dá vyřešit. Důležitá je především 

trpělivost. Detox trvá asi 3 měsíce. 

Pozitiva cukru: rychlá energie, ale jen na pár minut 

Negativa cukru: obezita, špatná psychika, rozvoj onemocnění, chronické záněty, pořád 

hlad a časté myšlenky na jídlo, zhoršená kvalita pokožky, rychlejší tvorba vrásek, neboť 

vlivem nadbytku cukru dochází k snížené tvorbě kolagenu, tvorba zubních kazů, větší 

spotřeba minerálů, snížená imunita, rozvoj cukrovky a dalších chronických onemocnění, 

únava, špatná nálada, podrážděnost… 

 

 

JÍDELNÍČEK JSEM SESTAVILA TAK, ABYSTE SE ZBAVILI ZÁVISLOSTI NA 

SACHARIDECH  

 

 

Pitný režim  

Pijte pouze neslazené neperlivé nápoje anebo čaje. Můžete přidat citrónovou šťávu. 

Množství vypitých tekutin by mělo být mezi 1-2 litry za den, podle pohybové zátěže. Po 

tréninku zvyšte příjem tekutin. 

Někde jsem četla, že dovnitř těla bychom měli dávat takové tekutiny, jaké používáme na 

očistu vnějšího těla… 
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Hormonální rovnováha 

 

Hormonální systém má obrovský vliv na hubnutí. Protože je složitý, nebudu se tady 

podrobně rozepisovat. Ale jeden hormon přece jenom stojí za vysvětlení. INZULÍN! 

Funkce inzulínu v těle: 
Udržuje normální hladinu cukru v krvi a hladinu krevních tuků. Vlivem nadbytku cukru 

ve stravě je slinivka břišní nucena zvyšovat jeho produkci. Jelikož je inzulín mimo jiné 

tuk ukládající hormon, zvýšená produkce vede k přibírání. 

Co to znamená? Pokud snížíme množství sacharidů v jídelníčku, dojde přirozeně 

k úbytku tukových zásob. Vysvětlím, jak k tomu dojde…. 

Najím se typického českého jídla plného sacharidů – hladina cukru v krvi rychle stoupne 

– vyplaví se inzulín. Následuje využití energie k pokrytí aktuálního energetického výdeje 

– a zbytek (větší část) zpracované energie se uloží do tukových zásob a… Přichází HLAD. 

A tak to jede několikrát za den pořád dokola… 

 

FUNKCE INZULÍNU V TĚLE 
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Inzulínová rezistence – dlouholetá nadmíra sacharidů vede k větší potřebě výdeje 

inzulínu. Buňky jsou stále odolnější a slinivka břišní musí produkovat inzulínu stále více 

a více (více a více ukládání tuků) = cukrovka! Už v tu chvíli nastává rozvoj dalších 

chronických onemocnění. 

Teď se začínáte pomalu orientovat. Popsala jsem vám základy principu spalování tuků. 

Je to jednoduché? Myslím, že ano. 

Ale pokusím se to ještě shrnout v pár bodech: 
1. Pokud je jídelníčku větší poměr sacharidů, podporujeme ukládání tuků 

2. Pokud je v jídelníčku větší poměr sacharidů, máme pořád hlad 

3. Pokud je v jídelníčku větší poměr sacharidů, zakládáme si na chronické nemoci 

4. Pokud je v jídelníčku větší poměr sacharidů, stanou se z nás „závisláci“ 

Ale co teď? 
Sacharidy nám přece jenom dodávají energii, kterou potřebujeme. Naštěstí zde máme 

ještě jeden významný zdroj energie, a to jsou tuky. Možná se divíte, co to píšu, vždyť se 

pořád někde říká, jak se jim máme vyhýbat. Je pravda, že vyhýbat bychom se měli 

škodlivým, nezdravým tukům, ale určitě bychom se neměli vyhýbat kvalitním zdravým 

tukům! Přináší nám velmi mnoho užitečných a potřebných látek, ale hlavně dostatek 

energie. Tuky mají na 1g více energie (9 kcal) než sacharidy (4 kcal), takže i s tuky 

opatrně. 

Výhody zdravých tuků: 

 jsou rozpouštědly pro vitamíny A, D, E, K 

 chrání orgány, pomáhají vytvářet buněčné membrány 

 omega 3 mastné kyseliny, které jsou obsaženy ve zdravých tucích, působí 

protizánětlivě a mají velký vliv na funkci mozkových buněk – paměť, koncentraci 

 mají úlohu v prevenci demence nebo Alzheimerovy choroby 

Zdravé tuky: olivy a olivový olej, ořechy, semínka – hlavně lněné, kokosový tuk, 

avokádo, tučné ryby – losos, tuňák, makrela, máslo, sádlo, ghí (přepuštěné máslo), 

dýňový olej. 

Nezdravé tuky: ztužené trans tuky – ty se přidávají do polotovarů a průmyslově 

zpracovaných potravin, sušenek, pečiva, fastfoodů atd., slunečnicový olej, margaríny, 

palmový tuk. 

 

JÍDELNÍČEK JSEM SESTAVILA VYVÁŽENĚ, OBSAHUJE SPRÁVNÝ POMĚR 

ZDRAVÝCH TUKŮ 
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Praktická část 

Tak a teď jdeme na praktickou část. Jak to bude vypadat v reálu na talíři? 

Vzpomínáte na výživovou pyramidu, která na nás kouká ve všech zdravotnických 

zařízeních a „zdravých“ webech? 

 

 

Tak na tu už, prosím, zapomeňte. Máme zde jinou, novou pyramidu: 

 

Základna - zelenina, houby; další příčka  - maso, vejce; další příčka  - tuky, ořechy, 

semínka; další příčka -  kyselé ovoce; další příčka- zdravé sladkosti - čokoláda, víno, 

přílohy (ty tam nejsou). 
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Aktivní pohyb 

 

To, že aktivní pohyb patří neodmyslitelně k procesu hubnutí, je každému jasné. 

Úmyslně volím termín aktivní pohyb a ne cvičení. Vím, že každý není sportovní typ, a že 

není na cvičení ve veřejných prostorech. 

Také jsem se styděla a bála se jít do fitka. Našla jsem si tedy jiné alternativy pohybu. 

Snažila jsem se denně ujít 10 tisíc kroků, chodila jsem „chůzoběhat, vyhledávala jsem na 

Youtube cvičení na doma, pořídila jsem si malé činky a rozjela jsem to naplno. Kila šla 

krásně dolů, postava se měnila. Mně to ale přestalo stačit, chtěla jsem něco víc. Tak jsem 

sebrala všechnu odvahu a batoh s věcmi a šla! Samozřejmě to nebyla žádná hrůza, 

trenérka mi vše ukázala a vysvětlila, nikdo mě nešmíroval a já se mohla ve svém novém 

fitness světě rozvíjet dál . 

Pojďme si nyní vysvětlit, co je to tzv. energetická bilance. Jde o poměr mezi příjmem a 

výdejem energie. 

Pozitivní energetická bilance – při nadměrném energetickém příjmu (hodně jídla), 

nadbytečná energie se uloží do tukových zásob, tělesná hmotnost se tedy zvyšuje. 

Negativní energetická bilance – při nízkém energetickém příjmu nebo při vysokém 

energetickém výdeji, tělesná hmotnost klesá. 

Basální metabolismus: energetická potřeba organismu za 24 hod v klidovém stavu 

nalačno. Tato magická hodnota určuje minimální denní příjem při hubnutí. 

 

Pár příkladů  

Energetický příjem: 

Pivo 12 – 212 Kcal 

Víno bílé 2dcl – 164 Kcal 

Vepřo knedlo zelo – 490 Kcal 

Marlenka 1 porce – 420 kcal 

Větrník 1 kus 263 kcal 
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Energetický výdej: 

1 hod cvičení střední intenzity cca 400 Kcal 

1 hod rychlé chůze 380 kcal 

1 hod jogy 260 kcal 

Celkový energetický výdej za 24 hod (včetně bazálního metabolismu) přibližně při: 

Lehké kancelářské práci 1800 -2000 kcal 

Středně těžká práce 2100 -2400 kcal 

Těžká manuální práce 2400-2800 kcal 

 

Tolik pro přehled. 

 

Pokud chcete zhubnout, je potřeba přijímat jídlo v energetickém deficitu. Celkový denní 

příjem je stěžejní informace pro nastavení jídelníčku.  

 

 

JÍDELNÍČEK JSEM NASTAVILA TAK, ABY ENERGETICKÝ DEFICIT VEDL KE 

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI 

 

 

Pozitiva cvičení 

Tvarování postavy, krásná silueta, více svalů = větší výdej energie, hubnutí, zrychlení 

metabolismu, zlepšení nálady, kvalitnější spánek, pozitivní vliv endorfinů, prevence 

onemocnění. 

Vhodné sportovní aktivity, které doporučuji: 
HIIT (TABATA) – vysoce intenzivní intervalový trénink – funguje na principu 

kyslíkového dluhu. Trénink je krátký 20-30 minut, ale vysoce účinný pro spalování tuků. 

Posilování – je vhodné zaměřit se na svalovou hmotu. Ženy, nebojte se, náš hormonální 

systém nám zabraňuje extrémnímu nárůstu svalů.  
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Kruhový trénink – velmi efektivní cvičení na posilování celého těla + kondice 

TRX – cvičení v závěsných systémech přináší mimo jiné i zdravotní benefity. Aktivní 

zapojení svalů středu těla je přínosné pro správné postavení páteře. Prevence bolesti 

zad. 

Pokud cvičit nechcete nebo nemůžete, snažte se ujít každý den 10 tis kroků, chodit po 

schodech, zapomeňte na výtahy a eskalátory, parkujte co nejdál od obchodu nebo od 

domu. 

Svůj volný čas vyplňte aktivitami – plavání, kolo, procházky, venčení, pletení, háčkování, 

kreativními nápady…. Všechny tyto aktivity vám pomohou v hubnutí a v tom, že nebude 

muset myslet na jídlo… 
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Psychická pohoda 

 

Relaxace a psychická pohoda je v procesu hubnutí důležité stejně jako jídelníček a 

cvičení. Je prokázáno, že stresové látky, které se při stresu uvolňují, vedou k potlačení 

odbourávání tuků. 

Vím, že není jednoduché se stresům úplně vyhýbat, ale jsou metody, u kterých se 

můžeme zklidnit. 

V prvé řadě je třeba si skutečně v hlavě „nastavit“, že hubnutí a celý proces přeměny je 

vaše volba. Že to děláte kvůli sobě. Je důležité si uvědomit, že je to váš sen, vaše touha, 

vaše přání. Vy hrajete tu největší roli ve filmu Moje přeměna. Vy píšete scénář ke svému 

příběhu, vy jste režisér  trháku roku! Máte sice svůj tým – mě, ale jestli se film povede, 

dokážete jen VY a já nepochybuji o úspěchu. Věřím a jsem tu pro váš úspěch. Nejlepší 

motivací je pro vás to, že získáte tolik důležité sebevědomí a tím i přirozenou krásu, 

které z nás, žen, vyzařuje, když jsme samy se sebou spokojeny. 

Pojďte 1x týdně relaxovat. 

Moje tipy: 

Masáže, sauna, wellness, koupel s poslechem relaxační hudby, joga, meditace, dechová 

cvičení. 

Čtení knihy např. o osobnostním rozvoji, být chvíli sama, v přírodě… 

Doporučuji otužování – má velký vliv na psychické rozpoložení, imunitu, odolnost proti 

stresu a naštvání. Začněte ve sprše s vlažnou vodou a postupně ochlazujte. Nejlépe ráno, 

je to úžasný start nového dne, vyzkoušejte.    
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Mikrobiom a jeho vliv na obezitu 

 

Mikrobiom – střevní mikroflóra 

Zhruba 100 bilionu bakterií osidluje naše střeva. Ovlivňují trávení, imunitu, ale i to, jestli 

jsme tlustí nebo hubení. 

Všechny bakterie v našich střevech ale nejsou prospěšné. Pokud je převaha špatných 

bakterií, nastává problém – obezita, alergie, ekzémy, autoimunitní onemocnění, poruchy 

psychiky, deprese, rakovina, infarkt … 

Střevní mikrobiom ovlivňuje řada faktorů. Porod, kojení, užívání léků, hlavně antibiotik, 

střevní infekce, stres, používání dezinfekčních prostředků v domácnosti a zejména to, co 

jíme. 

 

Aby vše ve střevech správně fungovalo, musí zde panovat převaha prospěšných bakterií. 

Potraviny, které podporují růst prospěšných bakterií: zelenina, ovoce, luštěniny, ořechy, 

semínka, zdravé tuky, kvašené potraviny, kimchi, tempeh, kysané zelí. 

 

Potraviny, které podporují růst škodlivých bakterií: obiloviny, pšenice, celozrnná mouka, 

cukr, sacharidy, těstoviny atd, nezdravé tuky, průmyslově zpracované potraviny. 

 

 

JÍDELNÍČEK JSEM SESTAVILA TAK, ABY OBSAHOVAL POTRAVINY 

PODPORUJÍCÍ ZDRAVÝ MIKROBIOM 
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Epigenetika 

 

MUDr. Jan Vojáček, který je mým mentorem, popsal epigenetiku takto: 

V našich buňkách se ze všech přítomných genů v určitý okamžik některé geny zapínají a 

některé vypínají. Epigenetika studuje vlivy a faktory, které naše jednotlivé geny aktivují. 

Bylo totiž objeveno, že podíl aktivních genů, které se zapojují do procesu tvorby nových 

bílkovin, činí pouhých 5–6 % z celého genofondu. Z toho vyplývá, že není rozhodující 

počet genů, ale právě to, jaké geny se aktivně zapojí do života. 

Knihovna života 

Epigenetiku tedy připodobním knihovně, ve které máte 100 knih. V této knihovně jsou 

uloženy knihy s příběhy vašich předků, včetně všech příběhů o trápení a nemocech, 

které zažívali. A na základě určitých faktorů našeho životního stylu vytahujeme knihy a 

jejich příběhy žijeme. V jednom okamžiku žijete příběh 5–6 knih z celkových 100, tedy 

na vašem současném stavu pohody/nepohody, zdraví/nemoci se aktivně podílí 5–6 % 

genů a o tom, které to budou, rozhodujete vy! 

To je moc nad vaším příběhem. To je moc nad vašimi geny. Může to vyvolat nadšení a 

může to vyvolat hrůzu. Již nelze na nikoho svalit vinu za svůj zdravotní stav, již nelze 

hrát roli oběti svých genů, je to pouze o tom, jestli jste nebo nejste ochotni převzít moc 

nad svým životním příběhem, protože touto mocí skutečně disponujete. Z toho vyplývá, 

že v současné době je 90–95 % nemocí tzv. preventabilních, což znamená, že se jim dá 

předcházet. Existují k tomu jednoduché kroky, na kterých je nejtěžší pouze jejich 

pravidelné a systematické dodržování. 

Už se nemusíte trápit tím, že sklony k tloustnutí máte v genech. Lze to totiž zvrátit.  
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Závěr 

 

Já své psaní zde končím. Vy svůj příběh právě teď začínáte. Těším se na váš film života, 

který máte ve svých režisérských rukou. Jsem tu pro vás jako podpora a člověk, který 

věří ve váš úspěch. 

Cesta přeměny začíná právě teď… 
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