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Fakty na úvod:
Naša krajina má nevyriešené dôležité problémové otázky: 

	•	otrasný zdravotný, kondičný a estetický stav populácie    
(akceptácia nízkych štandardov), 

	•	obezita, nadváha, skrytá nadváha a vysoký stupeň fyzickej   
degenerácie (slabá identita jedinca), 

	•	potravinová závislosť    
(nesebestačnosť krajiny, produkcia nevýživných kalórií, politika v 
jedle), 

	•	závislosť ľudí na jedle (5 x za deň jedlo, hojnosť prázdnych kalórií),   
	•	vplyv nekontrolovaných médií a vyzdvihovanie hraničných idolov    

(fitness vzory, anorexia, iné). 

Ak je niečo bežné, neznamená to, že je to aj normálne 
a môžeme to bezhlavo akceptovať.



Podľa nás preto potrebujeme: 
	•	nové štandardy pre hodnotenie   

toho čo je zdravé a správne,  
	•	 vyššie znalosti o tom čo vedie k   

fyzickej prosperite alebo k 
degenerácii 

	•	a podľa týchto štandardov   
hodnotiť výšku spoločenského 
prínosu alebo rizika jedincov, 
inštitúcií, médií, výrobcov, 
predajcov, odborníkov a ďalších 
mienkotvorných ľudí.  

Čo nám o budúcnosti 
naznačuje súčasná situácia?



Prognóza budúcnosti našej krajiny
	•	Viac ako 2 milióny Slovákov má nadváhu.   
	•	Minimálne ďalších 600.000 obezitu.   
	•	Otázka: aká je dynamika tohto trendu a čo s nami bude za 10 rokov?   

	•	Do štatistík sa neráta nadváha vizuálne štíhlych ľudí, ktorých zdravotný   
problém môže byť rovnako vypuklý.  

	•	Otázka: čo ak nadváhou a obezitou trpí 80 až 90% našej populácie?   

	•	 “Stareckú” cukrovku dostávajú už malé deti (epigenetický dôkaz   
zrýchleného procesu degenerácie). Každé tretie dieťa má nadváhu alebo 
obezitu a 60-80% tučných detí si svoju nadváhu prenáša aj do 
dospelosti. 

	•	Otázka: čo bude potom, ak hodnoty takýchto detí sa stanú hodnotami   
celej našej krajiny?



Zaujímavý paradox:
…všetci tvrdia, že sa 

stravujú zdravo, 
pestro a veľmi 

vyvážene. 

Dajme si studenú 
sprchu: deti sú vizitkou 

nás rodičov. Koho 
vizitkou sme my rodičia? 



Realite neujdeme, 
sme produktom tejto 

doby - kto si nás 
takých objednal?

Je načase stať sa lepšou verziou samého seba.  
Pôjdeme ostatným príkladom.



A my stále ešte veríme, 
dokonca aj tlieskame 
odborníkom, ktorí nám tu 
dokola 20 rokov tvrdia, že 
potrebujeme jesť pestrú  
a vyváženú stravu… 

Lenže treba si uvedomiť, že…



	•	Sme výsledkom 4 predchádzajúcich generácií   
(epigenetika, poučné Pottengerové mačky). 

	•	Máme zdravotný dlh voči našim zdegenerovaným deťom  
založený na otrepaných frázach typu: “Naši rodičia to jedli, 
boli zdraví, my to jeme tiež”. 

	•	Skončilo obdobie všeobecne platných paušálnych  
odporúčaní pre všetkých. 

	•	Musíme prestať akceptovať nezmysly o zdravej výžive,  
ktoré ľuďom pomáhajú zotrvať v komfortnej zóne pohodlia, 
aby nemusel spochybňovať svoj vlastný životný štýl. 

	•	Potrebujeme zásadnú systémovú a celospoločenskú  
zmenu v spôsobe myslenia, stravovania a života detí  
i dospelých.



Čo zaujímavé sa dnes dozviete: 
	•	Ako dnešné nové znalosti spochybňujú starú  

fyziológiu a otvárajú priestor pre novú  
(tukový metabolizmus a jeho výhody). 

	•	Aké výhody ponúka kombinácia rôznych výživových  
smerov ako sú: LC, KD, IF, Paleo, Back Carb Loading, 
Tradičná výživa a ďalšie. 

	•	Prečo je načase prestať sa prispôsobovať rôznym  
diétam a štýlom, ale oni sa musia prispôsobovať našim 
individuálnym zvláštnostiam. 

	•	Ako si odmerať silu svojho metabolizmu i kvalitu zdravia.  
	•	Kam smeruje budúcnosť personalizovanej životosprávy. 



ZVÝŠTE OPATRNOSŤ



Úvod do problematiky 
	•	V našom tele funguje “operačný program” (metabolizmus).    

Ten programujeme jedlom ktoré zjeme a činnosťami,  
ktoré vykonávame. 

	•	Nastavenie metabolizmu (programu) potom rozhoduje o tom,   
čo naše telo vylúči, čo spracuje, čo použite pre svoje potreby a 
čo uloží do zásob (glykogén, podkožný / viscelárny tuk). 

Poučenie: neobviňujte metabolizmus zo svojich problémov, sami 
si ho nastavujete tým čo robíte, či o tom viete alebo nie. 

Prebudenie: od sily metabolizmu sa odvíja aj sila vašej osobnosti 
a miera, do akej budete schopný napĺňať svoj potenciál.



Spoznajte dva metabolické “motory” (jadro problému)



Ako nastavenie metabolizmu ovplyvňuje naše zdravie



Vplyv jedla na nastavenie metabolizmu



Od jedla k fyzike ktorá diktuje to, čo sa v našom tele udeje



Poučenia:  

	•	Nie sú podstatné diéty a výživové štýly, ale sila bunkového a   
mitochondriálneho zdravia (náboženstvá idú bokom). 

	•	Nie je podstatný objem kalórií, ale ich kvalita, načasovanie i   
kombinácia. 

	•	Nie je podstatné mať ketóny v krvi a chvastať sa, v akej hlbokej   
ketóze sa nachádzam.  

	•	Nie je podstatné mať menej podkožného tuku a pritom ostať   
rovnako metabolicky poškodený a neflexibilný. 

	•	Nie je podstatné nabrať negramotné svaly, ktoré pri prvej   
príležitosti nedostatku jedla spľasnú ako balón.  

Podstatná je celková metabolická zmena = efektívnejšie pracujúci 
tukový metabolizmus a zdravšia metabolická mašinéria.



Komplexnosť problému a dôvody pre individualizáciu

Existuje veľmi široké nastavenie medzi cukrovým a tukovým 
metabolizmom, v ktorom sa môže nachádzať každý z nás. 

Akékoľvek zásahy do metabolizmu musia zohľadňovať 
individuálne zvláštnosti človeka. 



Zhrnutia výhod a odborné odkazy
Individuálne správne zostavená kombinácia výživových štýlov (najmä: low-
carb, ketogénna výživa, čiastočné hladovanie, reštrikcia kalórií, tradičná výživa, 
paleo výživa, back carb loading, ďalšie),  prináša nasledovné výhody: 

	•	 zlepšujú mitochondriálne a bunkové zdravie [1], [2], [3], [4], [5],   
	•	 tvoria menej metabolického odpadu, menej zápalov i stresu (ROS,   

AGEs), zlepšujú detoxikačnú i antioxidačnú kapacitu tela [6], [7], [8], 
[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16],  

	•	znižujú riziko chronických ochorení alebo ich odstraňujú [17], [18],   
[19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], 
[33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], 

	•	najúčinnejšie znižujú percento podkožného tuku a hladinu   
viscelárneho tuku [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], 
[53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], 

	•	 zlepšujú hormonálne zdravie (inzulínová a leptínová citlivosť) a regulujú   
apetít [66], [67], [68], [69], [70], [71] 

	•	ochraňujú mozog, zlepšujú jeho schopnosť koncentrácie a optimalizujú   
najmä aeróbny fyzický výkon [72], [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79].
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Tieto poznatky môžu vyriešiť:
	•	problém zdravotného stavu  

celej našej krajiny (hormóny, 
imunita, tráviaci trakt), 

	•	problém rýchleho starnutia  
a degenerácie celej 
populácie (produktívnosť a 
životaschopnosť), 

	•	problém nadváhy a obezity  
celej populácie (bez jo-jo 
efektov), 

	•	problém kvantity jedla  
(postačí vám menej jedla, 
ktoré musí mať vyššiu kvalitu).



V bloku číslo 2. 
si prezradíme:

	•	čo majú metabolicky spoločné všetky cicavce 
	•	prečo kojenie podporuje tukový metabolizmus 
	•	ako odmerať silu svojho metabolizmu 
	•	body zlomu ktoré zlepšia vašu metabolickú flexibilitu  


