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Cześć
Ten drobny e-book to zbiór wiedzy, który pozwoli Ci
powrócić do żywych po latach męczarni. Wszystko co
tu zawarłem opieram na własnych doświadczeniach,
doświadczeniach i eksperymentach mojej rodziny oraz
samodzielnie zweryfikowanej na przestrzeni 10 lat
wiedzy z każdego zakątka internetu i książek. Każde
zdanie tego e-booka to moja krew pot i łzy. Nie ma tu
nic, czego by nie potwierdziły eksperymenty na moim
własnym organizmie.
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E-BOOK

1. ROZDZIAŁ

Co oznacza brak
energii, wzdęcia
i inne dziwne
dolegliwości?

Jeśli to czytasz, to znaczy, że
najprawdopodobniej Twoje ciało
ma problem. Problem jest na tyle
poważny, że podobnie jak samochód,
w którym zapala się kontrolka na
kokpicie w momencie jak coś złego
dzieje się z silnikiem, tak Twoje ciało
wysyła ci informację o awarii.
Informacja o awarii wysyłana przez
Twój organizm jest przekazywana w
jednej, wielu, lub kombinacji różnych
form.

Formy w jakich Twój organizm
informuje o “awarii”
Całodniowe uczucie „nabitego”, „ciężkiego” brzucha
Jak wychodzisz rano z toalety to czujesz ulgę i lekkość na brzuchu... trwa
to 30min, po czym znów masz wrażenie, że musisz pójść do toalety żeby
czuć się lekko. Z tym, że jak siadasz na toalecie to okazuje się, że brzuch już
pusty, więc pozostaje ci dokończyć dzień na połowicznym wzdęciu, które
staje się dużo gorsze po obiedzie/lunchu.

Senność po jedzeniu
Jesz obiad lub kolację, mija 15min-30min, a ty masz wrażenie, że zaraz
zaśniesz. Oczy Ci się same zamykają, próbujesz się skupić w pracy, ale jakaś „mgła mózgowa” spowija każdą Twoją myśl. Starasz się przypomnieć
sobie co było w Twoich planach na kolejne 30min pracy, nad czym przed
chwilą pracowałaś/eś. Zbierasz myśli, po pół minuty pustego patrzenia się
w okno udaje Ci się przypomnieć sobie nad czym pracujesz. Teraz pozostaje
ci tylko wypić kawę lub energetyka i możesz wracać do pracy.

Brak energii przez większość dni
Udało ci się wyspać, nie ma powodu, czemu miałbyś/miałabyś być zmęczona. Przecież jeszcze nie aż TAK dawno temu, bo w wieku nastoletnim przez
cały dzień była w Tobie moc do funkcjonowania, zapał, energia. A nawet
jeśli nie, to z pewnością nie było w Tobie zmęczenia przez cały dzień. A
teraz? Każda godzina to walka o dawkę energii niezbędnej do pracy/robót
domowych/ćwiczeń/czegokolwiek co lubisz robić. Jak właściwie się tu znalazłeś/znalazłaś? W tej wiecznej „śpiączce” i poszukiwaniu chwili, żeby tylko
odpocząć na kanapie. Tłumaczysz to sobie jako pęd życia? Tłumaczysz to
sobie jako „przecież wszyscy tak mają to normalne”?

Ludzki organizm
ma niesamowitą
zdolność do
regeneracji

Nie jesteś samemu, podejrzewam, że
50-70% ludzi w Europie ma tego typu
problemy.
To wszystko nie jest normalne. Normalnym
jest to jak się czułeś/aś jak miałeś/aś 16
lat.
Mam dla Ciebie dobre wieści. To wszystko nie jest normalne. Normalnym
jest to jak się czułaś/czułeś jak miałeś/aś 16 lat.
To jak się czujesz teraz jest jedynie informacją, którą daje ci Twoje ciało.
Twoje ciało zgłasza Ci, że jest zaniedbane, zajechane, wyniszczone.
Mam dla ciebie więcej dobrych wieści. Nasze ciała są jak karaluchy - trudno
je zabić a do tego fenomenalnie się regenerują. Coś o tym wiem, bo przechodziłem samemu przez te wszystkie problemy i w 100% się zregenerowałem.

Masz dwie opcje:
a) Będziesz robić to czego od ciebie oczekują koncerny farmakologiczne,
czyli zabijesz informacje, które daje ci Twoje ciało - będziesz brać leki na
wzdęcie, stany zapalne i wszelkie inne „dziwne problemy” - porównałby, to
do zgaszenia kontrolki w samochodzie i udawania, że silnik się nie pali.
b) Przestaniesz truć i wyniszczać swoje ciało. To wystarczy. Ono się w
większości wypadków samo zregeneruje!
Jeśli nie interesuje cię opcja 2, to nie trać czasu na dalsze czytanie. Nie znajdziesz tu niczego co będzie dla Ciebie wartościowe. Jeśli natomiast chcesz
znów czuć się dobrze, to zapnij pasy i lecimy :)

Ustalmy jedno, człowiek nie jest zaprogramowany do
tego, żeby jak osiąga pewien wiek, zacząć czuć się na
co dzień podle.
Czujesz się na co dzień kiepsko, bo nie żyjesz w zgodzie z tym jak Twoje
ciało jest stworzone. W szczególności chodzi mi tu o to co jesz. Niestety, ale
jeśli lejesz do silnika samochodowego zły olej (albo zły olej zmieszany z np.
olejem rzepakowym!) to w końcu silnik wysiądzie. Tak samo, jeśli ładujesz w
siebie substancje (szczególnie w nadmiarze), których Twoje ciało nie powinno przyjmować, a do tego nie przyjmujesz substancji, które Twoje ciało
potrzebuje przyjmować, to efekt będzie taki sam jak z wcześniej wspomnianym silnikiem. Brzmi sensownie? Bo to ma sens. Osobiście to przerabiałem. Wyłączyłem z mojej diety wszystko to co mnie truło. Efekty przyszły
po kilku tygodniach.
Ok, a skąd masz wiedzieć co powinieneś jeść a czego nie? W internecie jest
przecież masa cudownych diet... diet na odchudzanie. Ustalmy jedno. Odchudzanie na tą chwilę to ostatni z Twoich problemów. Twoim problemem
jest to, że wyniszczyłeś/wyniszczyłaś swój organizm przez lata konsekwentnego podtruwania i lata niedostarczania mu substancji, które pozwolą
mu się zregenerować. Najpierw wylecz się, a (jeśli chcesz) potem schudnij.
Nie na odwrót. To jest ważne. Żeby nie było nieporozumień, powtarzam,
najpierw wylecz się, potem martw się swoją wagą czy czymkolwiek innym.
Brzmi sensownie? Super, teraz wracając do pytania „skąd wiedzieć co jeść
a czego nie jeść”? Na pewno nie z piramidy żywienia, opracowanej przez
grupę „specjalistów”, w jakimś amerykańskim urzędzie. Piramida żywieniowa doprowadziła Cię do miejsca, w którym teraz jesteś. Piramida żywieniowa doprowadziła do największej w historii ludzkości epidemii chorób autoimmunologicznych i otyłości, to kompletnie odpada. Zamiast tego proponuję
wprowadzenie bardzo logicznych i wręcz absurdalnie oczywistych zmian
na Twoim talerzu, o których z jakiegoś dziwnego powodu się nie mówi.
Przestań jeść to co cię wydyma. Przestań jeść to po czym odcina Ci mózg i
chce Ci się spać. Konkretnie o czym mówię? Ok, zacznijmy od:
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CUKIER I JEGO
ODMIANY
WPROWADZAJĄ
TWOJE CIAŁO W
TRYB AWARYJNY
Cukier i jego krewni - syropy glukozowo-fruktozowe,
syropy glukozowo, syropy fruktozowy.
W zdecydowanej większości wypadków są dwa powody, przez które nie
masz energii. Stres lub rozregulowana gospodarka hormonalna, w tym gospodarka insuliny (tak tego czegoś, czym się „kłują” cukrzycy). Jeśli masz problemy z insuliną, to 15min po posiłku masz nagłą potrzebę iść spać, oraz atak
wspomnianej wcześniej „mgły mózgowej”. Za każdym razem, gdy ładujesz w
siebie dużą dawkę cukru, Twoje ciało reaguje na to wysyłając insulinę, która
powinna przetransportować cukier do komórek. W wypadku kiedy jesz za
dużo cukru, komórki przestają przyjmować cukier a Twoja insulina zaczyna krążyć po ciele, ostatecznie zrzucając nadmiar cukru do Twojej wątroby i
brzucha.
Twój organizm nie jest przystosowany do ciągłego przyjmowania ogromnych
dawek cukru. Zaczyna buntować się. Nie wie co się dzieje. Wchodzi w tryb
awaryjny i odcina ci dopływ energii. Stąd senność i „mgła mózgowa”. Cały
ten proces możesz porównać do... pieca gazowego. Piec potrzebuje konkretnej dawki gazu o konkretnym ciśnieniu żeby poprawnie działał. Jeśli spróbujesz do pieca wprowadzić ogromną dawkę gazu, to piec się po prostu odłączy
i wyświetli błąd. Cukier w masowych ilościach też kompletnie wyniszcza Ci
układ trawienny, ale teraz nie wdawajmy się już w tego szczegóły. Uwierz
mi przechodziłem przez to, odcięcie cukru to najlepsze co możesz zrobić dla
siebie.

JESZ MASĘ CUKRU I NAWET O
TYM NIE WIESZ
Myślisz sobie „Ale ja nie jem
cukru, co o mu chodzi”? Cukier
to nie tylko białe granulki.
Spójż na następnej stronę
na kilka obrazków, które Ci
uzmysłowią ile jest cukru
w jedzeniu, które podobno
jest zdrowe. Każdy dzień, w
którym jesz/pijesz, któryś z tych
produktów, powiększa skalę
Twoich problemów z wiecznym
zmęczeniem i wzdęciem. Nie
wierzysz? Spróbuj przez 3 tyg
nie jeść cukru w ogóle. Nie
uwierzysz jak ogromna będzie
różnica w Twoim samopoczuciu.

Zacznij czytać etykiety tego co jesz. Nie patrz na
napisy „bez dodatku cukru” i tego typu chwyty marketingowe. Te wszystkie slogany to manipulacja.
Co z tego, że ktoś napisał, że nie dodał cukru do produktu jeśli jest w nim syrop
glukozowy? Pijesz soki owocowe? One mają często więcej cukru niż cola (!).
Po co masz pić coś co ma 8 łyżeczek cukru? Pijesz wodę z OŚMIOMA łyżeczkami cukru?
Masz ochotę na owoce? Jedź owoce. W całości, z błonnikiem i wszystkim innym co zostaje w procesie sokowania wyrzucone. Będzie to dla Ciebie dużo
lepsze niż picie wyciskanego cukru owocowego.
Patrz na tabelę kaloryczną i patrz w niej na zawartość cukru w 100g produktu. Im mniej tym lepiej. Powyżej 3g cukru na 100g jedzenia, jest kompletnie
nieakceptowalne dla Ciebie na tą chwilę. Wydaje się to ekstremalne? Alternatywą jest pogłębianie Twoich problemów i cierpienie zamiast cieszenia się
resztą Twojego życia.

JOGURT SMAKOW Y
1 kubec zek oko ło 15g-20 g cukr u
c z yli 4 ł y żec zki cukr u

KETCHUP
10 0 g oko ło 21g cukr u
c z yli 5 ł y żec zek cukr u

P Ł AT K I Ś N I A D A N I O W E
10 0 g zależnie od odmiany międz y 10 g a 25g cukr u
c z yli 2-7 ł y żec zek cukr u

CZYTAJ ETYKIETY
PRODUKTÓW. PATRZ NA
SKŁAD I ZAWARTOŚĆ
CUKRU, NIE SLOGANY
REKLAMOWE.
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Emulgatory, stabilizatory, białka sojowe, modyfikowana
skrobia, azotany itp. są dodawane do jedzenia, żeby było
tańsze. Nikogo nie obchodzi jak one działają na Twoje zdrowie.
Jeśli na opakowaniu tego co jesz spojrzysz na skład i
zobaczysz jakąś chemicznie brzmiącą nazwę, to raczej nie
powinieneś/powinnaś tego jeść.
Z mojego doświadczenia jedzenie wszelkich substancji typu białka sojowe,
przeróżne hydrolizaty, azotany, stabilizatory, emulgatory itp. itd. to ekspresowa droga do nieskończonego wzdęcia. Batony, gotowe sosy, czipsy, mrożonki, płatki śniadaniowe i inne. Uwierz mi nie chcesz tego regularnie spożywać. Bez drastycznego ograniczenia a najlepiej kompletnego wykluczenia z
diety tego typu produktów nawet nie masz co liczyć na to, że Twój organizm
wróci do normalności. Musisz zacząć czytać etykiety. Jedzenie powinno mieć
w składzie jedzenie, a nie tablicę mendelejewa. Spójrz na porównanie kilku
produktów. Śmietana, powinna mieć w składzie śmietanę a nie karagen. Keczup powinien mieć w składzie pomidory i przyprawy.
Te wszystkie chemiczne dodatki, to tanie wypełniacze używane przez producentów w celu zwiększenia wagi lub żywotności produktów. Oto jak to
działa: przykładowo producent X sprzedaje czekoladę. Tabliczka czekolady
ma 100g. Załóżmy, że 100g kakao kosztuje 2zł. Natomiast tabliczka czekolady jest sprzedawana po 5zł. Producent dochodzi do wniosku, że dobrze
mu idzie, ale chce trochę więcej zarobić. Zleca do działu technologii żywienia wykonanie badań na reformulację czekolady. Po tygodniu technolog żywienia przynosi raport, w którym pisze „jeśli zamienimy w czekoladzie 20g
kakao ma białko sojowe i dodamy troszkę więcej cukru, to smak pozostaje
niezmienny, natomiast cena białka sojowego to 10gr za 100g. Proponuję od
teraz robić czekoladę z 80g kakao i 20g białka sojowego”. Koszt produkcji
tabliczki czekolady spada w takiej sytuacji z 2zł, do 1.62zł. Przy sprzedaży
100tys czekolad, producent X zyskuje 38tys zł, my natomiast ładujemy w
siebie przykładowe białko sojowe. To samo dzieje się z wędlinami, nabiałem
czy pożywieniem z puszki...

Czytaj skład tego co
jesz, unikaj chemii
w jedzeniu

Wszystko super, ale są tu dwa problemy
a) Skala tego typu „usprawnień”
jedzenia jest przerażająca, poczytaj
etykiety losowych produktów na
półkach sklepowych. Twój układ
trawienny jest non stop zalewany
tanimi wypełniaczami lub konserwantami.
b) Możesz powiedzieć „ale przecież
te substancje są przebadane i
dopuszczone do spożycia, w czym
problem...” - ok, jak to możliwe w
takim razie, że jedząc substancje dopuszczone do spożycia masz
ciągle nabity brzuch i nie masz energii? Jak wytłumaczysz to, że po
wykluczeniu tego typu substancji w

wieku 33 lat mam poziomy energii
jak u nastolatka a do tego już nie
pamiętam jak to jest mieć wzdęcie,
ciężkość na brzuchu czy gazy?
Spróbuj przez 3 tyg nie ładować w
siebie chemii, nic nie tracisz.
P.S. Margaryny to jedne z najbardziej “chemicznych” produktów
na rynku. Tłuszcz powinien mieć w
składzie tylko 1 składnik (jak masło)
- nie 20.

Nic nie zyskasz
ładowując w
siebie chemię,
możesz tylko
stracić
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RYŻ Z KURCZAKIEM? MAKARON
Z MIELONYM?
Jakieś 8-10 lat temu jadłem często
na obiad ryż z kurczakiem. Dopiero
z perspektywy czasu rozumiem jak
ogromny to był błąd.
Połączenie dużej dawki węglowodanów i białka to 99% gwarancja ostrego wzdęcia i dodatkowego rozregulowania sobie insuliny
i poziomów energii. W szczególności połączenie dużej ilości
węglowodanów razem z białkiem
i tłuszczem powoduje ekstremalne
reakcje organizmu.
Zresztą przetestuj na sobie.
Zjedz kotleta smażonego na
tłuszczu z ziemniakami. Po zjedzeniu włącz stoper i policz ile czasu
minie zanim zaczniesz odpływać.
Nasze organizmy zdecydowanie
lepiej reagują na połączenie białka
z tłuszczem niż białka z węglowodanami.
Masz wątpliwości?
Powtórz poprzedni test, porównując reakcje organizmu na zjedzenie
a) 200g kurczaka + 100g ryżu
b) 200g wołowiny + 200g sałatki z
70ml oliwy z oliwek

Mieszanie
węglowodanów
i białka to
gwarancja
wzdęcia

ALTERNATYWY
Jeśli jesz dużą dawkę „węgli”, to nie mieszaj ich z białkiem. Możesz mieszać
je z tłuszczem w małej ilości, a najlepiej po prostu mieszaj je z warzywami. Przykładowo, jedz makaron z sosem pomidorowym. Ale bez mięsa. Jedz
chleb z masłem, warzywami, cieniutkim plastrem szynki parmeńskiej, ale nie
jedz bułki z dużą ilością kiełbasy i sera.
Inna opcja to zjeść makaron/ryż/pieczywo 30min przed głównym posiłkiem. Pozwól się węglowodanom szybko strawić i dopiero potem jedz białko.
Różnica dla układu trawiennego będzie ogromna. Zredukujesz w ten sposób
szansę na wzdęcia i lekki stanu zapalny układu pokarmowego.

Jesz na mieście? Wprowadż
te 3 proste upsrawnienia...
... dzięki, którym po lunchu/obiedzie nie
będziesz mieć “zamuły”

1

2

3

Kebab

Pizza

Burgery

Kupuj kebab z surówką.
Bez bułki i bez frytek.
Jeśli masz taką
możliwość to zamień
frytki na dodatkową
surówkę. Jeśli po
takim posiłku nadal
czujesz się głodny/
głodna, to miej w pracy
swoją butelkę oliwy
z oliwek i dolewaj jej
sobie do kebabowych
surówek. Oliwa z oliwek
skutecznie wyeliminuje
u Ciebie poczucie
głodu a do tego jest
mega zdrowa. Jeszcze
Ci mało? Poproś o
potrójną surówkę.

Pizza, szczególnie
typowo fastfoodowa, to bomba
węglowodanowotłuszczowa. Nie dokładaj
do tego białka. Kupuj
margaritę z rukolą,
ewentualnie jakąś wersję
bardziej wegetariańską.
Pizza mięsna, czy pizza
z dużą ilością kiełbasy
wyssie z Ciebie całą
energię. Jeśli mimo
wszystko czujesz, że
musisz zjeść pizzę
mięsną... to chyba
najlepsze co możesz
zrobić to zapić ją naszą
kombuchą - dzięki temu
przynajmniej na brzuchu
nie będzie tak źle.

Jeśli możesz, to poproś
o burgera, w którym
bułka jest zastąpiona
liśćmi sałaty. Jeśli to
nie wchodzi w grę, to
poproś o bułkę bez
glutenu. Inną opcją jest
zjeść tylko połowę bułki.
Jeśli to też nie wchodzi
w gre, to przynajmniej
zastąp frytki podwójną
surówką.

5. ROZ DZ I A Ł

ILOŚĆ
POSIŁKÓW W
CIĄGU DNIA

5. ROZDZIAŁ

NIE JEDZ CO 2-3 GODZINY.
JEDZ MAX 3 POSIŁKI DZIENNIE. BEZ PODJADANIA.
PODJADANIE PODOBNIE JAK CUKIER MASAKRUJE
TWOJĄ GOSPODARKĘ HORMONALNĄ.
Nie jedz co 2h. Jedz max 3 posiłki dziennie. Śniadanie, obiad, kolacja. Bez
podjadania pomiędzy posiłkami. Jeśli non stop podjadasz, to Twój organizm
poświęca energię na trawienie. Jeśli Twój organizm jest zmuszany do tego,
żeby skupiać się bez przerwy na trawieniu kolejnej dawki jedzenia, to Ty nie
będziesz mieć energii do pracy i normalnego funkcjonowania.
Mit o 5 czy 6 posiłkach już dawno upadł. Przerabiałem to kilka temu. Nie
dość, że non stop jesz i nie masz na nic czasu, to jeszcze masz non stop
wypchany brzuch. Koncept 5-6 posiłków, to jest kompletna bzdura oparta o
jakieś siłowniowe miejskie legendy z lat 90tych.
Wróć do tradycyjnych trzech posiłków, bez podjadania pomiędzy posiłkami.
Podjadanie prowadzi w pewnym sensie jak cukier, do problemów z gospodarką insuliny a co za tym idzie problemami z energią na co dzień. Nie
dość, że powrót do 3 posiłków ułatwi Ci życie - mniej czasu zejdzie ci na
gotowanie, jedzenie, sprzątanie i wizyty w toalecie, to do tego poczujesz się
dużo lepiej na co dzień.
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WĘGLOWODANY
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MOJE
ROZUMOWANIE
JEST PROSTE,
JEŚLI COŚ NIE
DZIAŁA, TO TO
ZMIEŃ
Węglowodany - makaron, ryż, kasze czy ziemniaki, to
wszystko jest konwertowane przez Twój organizm w
cukry.
Słuchaj, nie będę ukrywać, od około 5 lat właściwie nie jem węglowodanów
za wyjątkiem warzyw. Jest to opcja przez wielu uznawana za ekstremalną,
ale z mojego doświadczenia ekstremalnie skuteczna w kwestii regeneracji
organizmu. Nie będę Ci tego polecał, jest to decyzja, którą może z czasem
samemu podejmiesz. Polecam Ci natomiast odwrócić piramidę żywienia. Tą
samą piramidę, o której mówiłem wcześniej, że doprowadziła do globalnej
epidemii otyłości i chorób autoimmunologicznych.
Moje rozumowanie jest proste. Jeśli coś nie działa, to to zmień. Piramida żywienia nie działa, jeśli myślisz inaczej, to zgoogluj sobie „statystyki otyłości w
Polsce”. Ogranicz makaron, ryż, tanie pieczywo, płatki, musli, herbatniki, czipsy, ciatsa, naleśniki i wszelkie inne zbożowe przetworzone produkty. Zacznij
jeść więcej zielonych warzyw, zacznij jeść więcej tłuszczy.
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno to Twój najlepszy przyjaciel.
Tłuste ryby - makrela, szprot. Jajka. Olej kokosowy. Masło od krów karmionych
trawą (np. Kerrygold). Po miesiącu takiego jedzenia, nie będziesz mogła/mógł
w to uwierzyć, że mogłaś/mogłeś w ogóle żyć opierając swoje odżywianie o
hurtowe ilości węglowodanów. Wróci ci energia, brzuch zacznie znów trawić posiłki. Po zjedzeniu obiadu będziesz mieć uczucie na brzuchu jakbyś nic
w nim nie miał/miała - w pozytywnym sensie oczywiście. Daj sobie szansę
przez 3 tyg.
Jeśli to dla Ciebie za trudne, to jedz np. raz dziennie jak dotychczas, a na dwa
pozostałe posiłki jedz warzywa, tłuszcze i białko.
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JEDZ WARZYWA
- MARTW SIĘ O
WITAMINY NIE
KALORIE
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CHCESZ MIEĆ WYSOKI POZIOM
ENERGII? JEDZ DUŻE ILOŚCI WARZYW.

Zastanów się ile
jesz słodyczy,
czipsów czy
gotowych
obiadów z
marketu. Spróbuj
zamienić te
produkty na
warzywa.
Pozwoli to
Twojemu ciału
przyspieszyć
regenerację.

Musisz zacząć jeść warzywa. Zastanów się ile jesz
słodyczy, czipsów czy gotowych obiadów z marketu. Spróbuj zamienić te produkty na warzywa.
Pozwoli to Twojemu ciału przyspieszyć regenerację. Warzywa zapewnią ci niezbędne do dobrego
samopoczucia witaminy. Wszyscy mówią o kaloriach, natomiast nikt nie mówi o witaminach. Liczenie
kalorii jest praktykowane od 30 lat. Jakie są tego
efekty? Otyłość - która w wielku wypadkach jest
symptomem a nie przyczyną problemów z wątrobą
i jelitami - osiągneła w Polsce w roku 2020 poziom 25%. Naprawdę chcesz marnować swój czas i
wdawać się w walkę z symptomem a nie przyczyną
problemu?
Fundamentem powrotu normalnych poziomów energii jest przestać jeść cukier. Ale co zrobić, żeby
Twój poziom energii był wyoski? Musisz dostarczysz
ciału: magnez, potas i witaminy B.
Nie mówię tu o suplementacji witaminami z apteki.
Im bardziej naturalne źródło witamin, tym lepiej organizm je przyswoi. Szpinak, jarmuż, botwinka, kapusta, brokuły, rukola, awokado. Codziennie staraj
się jeść 200g-300g jakieś kombinacji tych warzyw.
Dzięki bogactwu witamin, które z nich pobierzesz,
po około miesiącu Twoje poziomy energii zaczną
wracać na właściwe tory. Z każdym kolejnym
miesiącem jedzenia dużych porcji warzyw będziesz
się czuć jakbyś był/była coraz młodszy/młodsza.

STARAJ SIĘ JEŚĆ ZIELONE
WARZYWA DO KAŻDEGO POSIŁKU
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CHLEB, MĄKI I
CIASTA
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Pójdź do piekarni
i zapytaj czy
mają chleb na
zakwasie, robiony
tylko z mąki, soli
zakwasu i wody.

Jeśli jesz pieczywo, to jedz pieczywo
tradycyjnie długo dojżewające na zakwasie.
Testowałem na sobie przez około 2 lata przeróżne wyroby z mąki. Od razu
ci mówię, że jedzenie tradycyjnych ciast (nie wspominając już nawet o ciastach kupionych w markecie) to chyba najlepszy możliwy sposób, żeby
wyniszczyć swoje jelita, wątrobę i gospodarkę hormonalną. Łączą one
w sobie zwykle ogromną dawkę cukru z ogromną dawką mąki i chemii
przedłużającej zdatność do spożycia.
Jeśli nie możesz żyć bez ciast i słodyczy, to zainteresuj się ich zdrowymi
wersjami, bez mąki pszennej i bez cukru. Co do chlebów natomiast...
Osobiście cheb jem tylko okazjonalnie, co nie znaczy, że musisz przestać jeść
chleb. Chleb chlebowi nierówny. Jeśli mówimy o pieczywie z supermarketów,
to spodziewaj się w nim przeróżnych wypełniaczy, które cię wezdmą. Do
tego chleby te robione są na suchych drożdżach, które mąki nie oczyszczą z
nadmiaru cukru (biała mąka jest niemal natychmiast przez układ trawienny
transformowana w cukier, jedzenie np. makaronu, to w pewnym sensie jak
jedzenie cukru) oraz substancji powodujących stany zapalne w jelitach jak
np. gluten.
Wszystko sprowadza się do jednej prostej zasady: Jesz pieczywo? Jedź w
rozsądnych ilościach tradycyjnie długo dojrzewające pieczywo robione na
zakwasie w małych lub specjalistycznych piekarniach. Fermentacja zakwasem redukuje w pieczywie gluten i poziom cukru. Do tego wzbogaca
pieczywo o enzymy, które ułatwiają jego trawienie. Tego typu tradycyjne
pieczywo, które ma w składzie tylko 4 składniki - mąka, zakwas, woda, sól
- co prawda nie powinno być fundamentem tego co jesz na codzień, ale też
nie jest jakimś specjalnym problemem jeśli sobie co 2-3 dni na nie pozwolisz.
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TWOJE
JELITA

9. ROZDZIAŁ

JELITA - KLUCZ
DO REGENERACJI
ORGANIZMU

Bez zdrowych jelit będzie Ci bardzo trudno się zregerować, bo nie będziesz w stanie pobrać wystarczającej
ilości witamin i minerałów z jedzenia.
Trawisz jedzenie w jelitach. Będąc trochę bardziej precyzyjnym, to jedzenie
w Twoich jelitach jest rozkładane przez miliony bakterii, które sobie żyją w
Twoich jelitach. Problemem w naszych czasach jest to, że nagromadzenie
konserwantów i wspominanej wcześniej chemii, leków, antybiotyków oraz
pestycydów (preferuj produkty BIO, są one produkowane bez udziału pestycydów) w jedzeniu powoduje spustoszenie wśród bakterii zamieszkujących
Twoje jelita.
Wyobraź sobie, że bakterie zamieszkują Twoje jelita podobnie jak ludzie
zamieszkują miasta. Rano wszyscy wstają do pracy, robią swoje i wracają
do domu. Bakterie „w pracy” rozkładają to co zjadłeś/zjadłaś na substancje
odżywcze i odpady. Rozłożone substancje odżywcze są wysyłane dalej do
organizmu. Organizm używa ich do codziennego funkcjonowania - bez witamin Twoje ciało się posypie. Przykładowo jeśli nie jesz witaminy B to stracisz
czucie (awaria układu nerwowego), jeśli nie jesz witaminy C, to dostaniesz
szkorbutu i Twoje ciało zacznie jakby „gnić”. Natomiast odpady są po prostu
przez nas wydalane na kiblu :).
Teraz zastanów się co się stanie jak mieszkańcy Twojego jelitowego miasta
są codziennie bombardowani, albo ktoś im zatruwa wodę pitną. Będzie ich
coraz mniej i będą podtruci. Przestaną chodzić do pracy. Co się wtedy stanie?

Efektywność pobierania substancji odżywczych przez Twoje jelita spadnie.
Do tego część substancji, która powinna być oddzielona jako odpad i wydalona, zostanie przetransportowana razem z substancjami odżywczymi
dalej do Twojego organizmu. Twoje ciało będzie w tym momencie w stanie permanentnego podtrucia. Wejdziesz wtedy w stan permanentnego
zmęczenia i braku energii.
Jak rozwiązać ten problem? Rób dwie proste rzeczy:
1. Jedz kilka razy w tygodniu kiszonki, kiszonki ułatwiają ponowne zasiedlenie Twoich jelit przez dobre bakterie. Zwróć uwagę na to, czy kiszonki, które
kupujesz są niepasteryzowane. W kiszonkach pasteryzowanych niestety
wszystkie kultury bakterii są wybite poprzez ich wygotowanie, przez co nie
wspomogą one Twoich jelit.
2. Przestań bombardować mieszkańców swoich jelit - szczególnie upewnij
się kupując wędliny i sery (ale też inne produkty), że nie ma w nich azotanów/
azotynów. Są to substancje bakteriobójcze, które skutecznie eksterminują
dobre bakterie żyjące w Twoich jelitach.

CO DALEJ?
PONIŻEJ
MASZ PLAN
DZIAŁANIA.

PODSUMOWUJĄC, ZAIMPLEMENTUJ NASTĘPUJĄCY PLAN NA
NAJBLIŻSZE 3-4 TYGODNIE I SAMEMU PRZEKONAJ SIĘ JAK
SIĘ CZUJESZ
1. Nie jedz/pij niczego co ma ponad 3g cukru na 100g/100ml produktu - czytaj etykiety. Nie patrz na opakowania produktów, opakowania kłamią. Sprawdzaj ilość cukru w tabeli kalorycznej. Kupuj
słodycze bez cukru, najlepiej z bio erytrytolem (jest to fermentowana glukoza, która nie stymuluje insuliny oraz jest pozyskiwana poprzez fermentację a nie przy użyciu chemii) lub bio stewią.
2. Ogranicz dzienne spożycie węglowodanów do max. 100g-150g.
3. Unikaj produktów, które mają w składzie azotany/azotyny, izolaty,
stabilizatory, emulgatory, karageny, białko sojowe itp. itd.
4. Nie łącz w jednym posiłku makaronu/ryżu/chleba z mięsem. Jedz
mięso z warzywami i tłuszczami.
5. Jedź 3 posiłki dziennie, do syta. Nie podjadaj między posiłkami.
6. Ogranicz makaron, ryż, tanie pieczywo, płatki, musli, herbatniki,
czipsy, ciatsa, naleśniki i wszelkie inne zbożowe przetworzone
produkty. Zastąp je warzywami, oliwą z oliwek, masłem, jajkami.
7. Jedź 200g-300g zielonych warzyw dziennie.
8. Jedź tradycyjny chleb długo dojrzewający na zakwasie, robiony w
małych piekarniach. Unikaj chleba pakowanego.
9. 3x w tygodniu jedz kiszonki. Upewnij się, że kiszonki, które kupujesz są niepasteryzowane. Jedzenie kiszonek pasteryzowanych
niestety nie wspomoże Twoich jelit.
10. Ostatnia - złota zasada - jeśli jakieś jedzenie/picie Cię wzdyma, to przestań to jeść.

Pamiętaj, wszystko jest w
Twoich rękach, jeśli nic nie
zmienisz w swoim życiu, to nic
się samo nie zmieni na lepsze.
Wszystko to co tu napisałem to wyniki
moich osobistych prób i błędów. Przez 10 lat
eksperymentowałem na własnym ciele z
przeróżnymi dietami i sposobami na powrót
do normalnego samopoczucia. Przetestowałem
na sobie setki porad z internetu i książek. Jestem
pewny, że w 90% przypadków użycie wiedzy,
którą tu zawrałem, sprawi, że zaczniesz czuć
się lepiej. Wróci Ci energia i co najmniej mocno
zredukujesz uczucie ciągłego wzdęcia.

Marcin Jurkowski

Treść tego e-booka to zbiór moich prywatnych
opinii. Nie są to porady zdrowotne. Opinie tu
zwarte nie są oficjalnym stanowiskiem firmy Koala
Kombucha. W jakikolwiek sposób postanowisz
wykorzystać zawarte tu treści, robisz to na własną
odpowiedzialność.

