












Krótkie słowo wstępu

Zapomnij raz na zawsze o wszystkich znanych ludzkości dietach 
i powiedz swojej nadwadze czy cellulitowi żegnaj!
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i wielu innych ludów. Od tego czasu jesteśmy znowu szczęśliwi, 
zadowoleni i  cieszymy się naszym ciekawym życiem. Jesteśmy 
przekonani, że również ty możesz doświadczyć takiego cudu!
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Przedmowa

Trzeba zauważyć, że tytuł tej książki brzmi prowokacyjnie, po-
nieważ schudnięcie bez uprawiania sportu nie jest pożądane ani 
w  ogóle zdrowe z  medycznego punktu widzenia. Dowiesz się 
z niej jednak, jak nam – mojemu mężowi i mnie – udało się to 
mimo wszystko. Moim celem, który skłonił mnie do nadania 
takiego błyskotliwego tytułu, było zachęcenie cię – tak, mam na 
myśli właśnie ciebie, droga czytelniczko czy drogi czytelniku! – 
do zakupu tej książki. A przecież już mi się to udało.

Powód tego jest prosty: chcę twoich pieniędzy. Teraz jesteś być 
może zawiedziony albo nawet zszokowany? Nie musisz jednak 
tak się czuć, ponieważ oczywiście to dopiero połowa prawdy. 
Oczywiście chcę swoją pracą między innymi zarabiać pienią-
dze. Któż tego nie chce? Druga część prawdy jest jednak o wiele 
bardziej znacząca – i to dla ciebie osobiście. Z chęcią podzielę 
się z tobą wspaniałym przeżyciem, jakim było zrzucenie w krót-
kim czasie wielu kilogramów, abyś również ty mógł zdobyć to 
doświadczenie. Moja historia sukcesu powinna stać się również 
twoją. O ile tego chcesz!

Zanim zaczniemy: chcę ci nie jako medyczka, ale jako autor-
ka książki szczegółowo opowiedzieć, jak mój mąż i  ja w ciągu 
trzech miesięcy zrzuciliśmy jedenaście kilogramów (!) i odtruli-
śmy nasze ciało – ja osobiście całkowicie bez ćwiczeń fizycznych. 
W moim przypadku doszło jeszcze coś, co bardzo mnie ucie-
szyło: zniknęły nie tylko nadmierne kilogramy, ale także mój 
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cellulit nagle zginął! Obok pozytywnych efektów zdrowotnych 
była to dla mnie naprawdę przysłowiowa wisienka na torcie.

W  niniejszej książce chodzi zatem jedynie o  odpowiedź na 
pytanie: w jaki sposób mojemu mężowi i mnie udało się w krót-
kim czasie schudnąć, zyskać dobrą kondycję i powrócić do do-
skonałego zdrowia?

Ten problem znamy jednak wszyscy: każdy czuje się w więk-
szym lub mniejszym stopniu za gruby, albo rzeczywiście jest 
to prawda. Aktualne badania z  Uniwersytetu Oxfordzkiego 
potwierdzają, że nawet 64 procent mężczyzn i 49 procent ko-
biet w Niemczech ma nadwagę. Na całym świecie łącznie 2,1 
miliardów ludzi jest dotkniętych tym problemem. A  odsetek 
osób z nadwagą rośnie w gwałtownym tempie. Choroby takie 
jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem aż po 
zawały i nowotwory są katastrofalnymi następstwami tego fak-
tu. Otyłość obciąża nie tylko ludzi, którzy na nią cierpią, ale cały 
system opieki zdrowotnej. Także zadaniem polityki jest jak naj-
szybsze podjęcie kroków, by poradzić sobie z tym problemem. 
Ogromny wzrost kosztów leczenia osób z nadwagą i powstałych 
w związku z nią chorób w ciągu najbliższych dziesięciu lat ule-
gnie podwojeniu. Bierzmy się zatem do roboty! To wcale nie jest 
takie trudne: siedmiodniowy plan odtruwania jest początkiem, 
by przeciwdziałać tym wszystkim chorobom i pozostać przy tym 
długotrwale szczupłym. Nie ma żadnego efektu jo-jo. My sami 
byliśmy wcześniej kandydatami do tego, by odczuwać wszystkie 
następstwa, jakie pociąga za sobą niezdrowe i błędne odżywia-
nie. Przez lata połykaliśmy góry medykamentów na nasze dole-
gliwości. Aż pewnego dnia mojego męża dopadła grypa…

Zanim zaczęliśmy realizować program doktora K. S., byłam 
niezwykle sceptyczna. Przez ostatnie 20 lat wypróbowaliśmy, 
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przerwaliśmy kilka diet i kuracji odchudzających. Oczekiwany 
postęp był zawsze raczej umiarkowany, a efekty nie utrzymywały 
się zbyt długo. Poza tym tak okropnie obciążające było dla mnie 
liczenie kalorii, uważanie na figurę, uprawianie sportu i  tym 
podobne. Mówiąc szczerze, nie miałam już ochoty na unikanie 
tego czy owego. Miałam dość tej ciągłej męczarni i uciążliwego 
uprawiania sportu na okrągło. Nie lubię sportu! Nigdy go nie 
lubiłam. Nie znam osoby, która byłaby do niego równie nie-
chętnie nastawiona co ja! Właśnie dlatego dziwią mnie wszyscy 
ludzie, którzy wytrwale z radością i entuzjazmem biegają, albo 
ćwiczą na siłowni.

Przyłapałam się na tym, że w pewnym wieku uznałam za nor-
malne, że w mojej szafie nie ma żadnych spodni, spódnic czy 
bluzek w  rozmiarze S, nie mówiąc już o  XS, ale takie, które 
mają wielkość namiotów cyrkowych. Chociaż w swoim wieku 
nie chciałabym już być chuda jak szczapa. Ogółem pogodziłam 
się z  otyłością, nadwagą, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, 
wysokim poziomem cholesterolu, zadyszką przy wchodzeniu po 
schodach i tak dalej. Nigdy nie myślałam, że będzie możliwe, że-
bym znowu nosiła ubrania w rozmiarze 38 i miała znośną figu-
rę, normalne ciśnienie krwi, poziom cukru i cholesterolu, a mój 
wiecznie obrzękły brzuch zniknie. Czy teraz jesteś ciekawy, co 
mam ci do opowiedzenia?

W tym miejscu chcę ci jeszcze podziękować, że kupiłeś moją 
książkę. Ten niewielki datek, który wniosłeś, płacąc za nią, być 
może przyczyni się do tego, że mój wkład w program doktora 
K. S. kiedyś się zwróci, bo muszę ci coś teraz zdradzić: zdrowie 
i  zrzucenie wagi były naprawdę kosztowne, ponieważ oprócz 
innych wydatków, musiałam całkowicie wymienić garderobę 
i kupić kilka par butów – stały się za duże! Kupowanie butów 
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jest tak w ogóle albo najcięższym, albo najpiękniejszym zajęciem 
dla nas, kobiet, prawda?

Opowiedz swoim przyjaciołom, krewnym, sąsiadom kolegom 
i wszystkim, którzy jeszcze przyjdą ci do głowy o tym, o czym zaraz bę-
dziesz czytać i polecaj im tę książkę. Ale tylko, jeśli uda ci się skutecznie 
schudnąć, prawda? W każdym razie życzę ci z serca wielkiego sukcesu.

Katharina Bachman

P.S. Ta lektura powstała jako przewodnik i  impuls, nie jako 
niemiłe pouczenie jak działać – ma dodawać tylko odwagi i na-
dziei na nowy początek!

Przypadek czy zrządzenie losu?

Nierzadko dużym zmianom w naszym życiu pomaga przypadek. 
Często zdajemy sobie z tego sprawę, ale o wiele później. Czasami 
zaczyna się to zupełnie spokojnie. Tak było też w naszym przy-
padku. Mój mąż zachorował na zwykłą grypę i musiał udać się 
do lekarza. Ponieważ w swoim stanie nie chciał przedzierać się 
przez korki, poszukał lekarza w okolicy. Zaraz za rogiem znalazł 
małą przychodnię. Powinnam być może wspomnieć, że był to 
czas, kiedy dopiero kilka miesięcy wcześniej przeprowadziliśmy 
się z Dubaju do Kuala Lumpur. Znaliśmy już jednak pulsujące 
miasto od ponad sześciu lat, od kiedy zamieszkaliśmy w Male-
zji. Było więc dla nas jasne, że dojechanie do centrum miasta 
zajmie około dwie godziny. Mieliśmy też świadomość, że lekarz 
w pobliżu domu przyda się na przyszłość. A ponieważ w przy-
padku mojego męża chodziło „tylko” o proste przeziębienie, za 
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przeproszeniem, każdy lekarz mógł go leczyć. Zatem poszedł do 
małej przychodni za rogiem.

W  przebiegu rozmowy lekarce wymknęła się dość nieprzy-
jemna uwaga: „You are too fat, you have to go on diet”. („Jest 
pan za gruby. Musi pan przejść na dietę”). Zaleciła mojemu mę-
żowi, żeby odwiedził specjalistę. Zaraz naprzeciwko jej gabinetu 
pracował fachowiec w tym temacie. Mąż wrócił z kilkoma leka-
mi przeciw grypie i opowiedział mi niemalże obrażony o tym, 
jak został nazwany zbyt grubym. Napędzany ciekawością, być 
może z  powodu drastycznej uwagi ładnej lekarki, kilka tygo-
dni później rzeczywiście odwiedził poleconego „specjalistę”. Od 
tego momentu nasze życie ogromnie się zmieniło.

Indyjski lekarz w turbanie: doktor K.S.

Podczas mojej pierwszej wizyty 
w gabinecie tego lekarza byłam 
niezwykle sceptyczna i  uważa-
łam wszystko za bzdury, żeby 
nie powiedzieć: próbę wyłudze-
nia pieniędzy. Specjalista oka-
zał się bowiem bratem ładnej 
lekarki. Doktor K. S., indyjski 
lekarz w  czarnym turbanie na 
głowie, członek wspólnoty wy-
znaniowej Sikhów. Naturalne 

środki lecznicze, które na jego zalecenie mieliśmy odtąd przyjmować 
całymi górami, nie miały promocyjnych cen. Moja lepsza połówka 
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zaczęła jednak program odtruwający, ja z kolei chciałam zobaczyć 
skutki i trochę odczekać.

Tymczasem już cztery dni później również i ja przybyłam do 
gabinetu doktora K. S. i poprosiłam o pilny termin wizyty, która 
została umówiona na następny dzień. Wtedy wszystko zaczęło się 
od szczegółowej analizy krwi: lekarz pobrał mi krew rano, na czczo 
i wieczorem po godzinie 18:00. Badanie mikrobiologiczne trwało 
cały tydzień, ponieważ musiały namnożyć się różne kultury.

Następnie odbyła się moja pierwsza wizyta, w celu omówie-
nia wyników, która trwała dwie godziny. Wyniki zaszokowały 
mnie. W tym czasie już od kilku lat przyjmowałam kilka leków 
na nadciśnienie, cukrzycę, podwyższony cholesterol i silne alergie, 
korzystałam ze spreju na astmę z kortyzonem i łykałam hormony 
na tarczycę. Jak widzisz, miałam wyposażenie godne małej apteki. 
Zarówno lekarze w Niemczech, jak i nasz ówczesny lekarz rodzin-
ny w Dubaju powiedzieli mi jasno i dosadnie, że będę musiała 
przyjmować wszystkie te tabletki przez resztę mojego życia. Ze 
względu na te niewesołe widoki popadałam w przejściowe stany 
depresyjne, przez które musiałam łykać kolejne leki.

Siedziałam teraz zatem przed doktorem K. S., wsłuchiwałam 
się w jego wywody o fatalnych wynikach analizy krwi i czułam 
się coraz gorzej.

O Boże! To katastrofa. Jestem śmiertelnie chora. Prawdopodobnie 
kiedyś dostanę zawału czy udaru. I to z pewnością niedługo. To koniec!

W  mojej głowie trwał huragan myśli, nadciągały czarne 
chmury i szalały jaskrawe błyskawice. I w końcu słowa lekarza 
dotarły do mnie jak przez gęstą mgłę. Czułam, że wzbiera we 
mnie złość, ogromna złość. Nie chciałam, żeby doktor K. S. 
uświadomił mi jeszcze więcej rzeczy.
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Przecież już to wszystko wiem. Co niby chcesz z  tym zrobić, 
mądralo?

„Musi pani pilnie zrzucić wagę, zredukować tkankę tłusz-
czową i odtruć się”, powtarzał ciągle, i „Proszę zacząć uprawiać 
sport! Chodzić na siłownię! Co najmniej dwa razy w tygodniu”. 
W tym momencie mogłabym go własnoręcznie udusić.

Alleluja. Nienawidzę sportu!
Oczywiście ludzie tacy jak my wiedzą doskonale jak ważny 

dla zdrowia jest codzienny ruch. Ale musisz mnie dobrze zrozu-
mieć: jestem – zbyt – leniwa!

Doktor K. S. mówił i mówił, a mi było coraz gorzej. Nagle 
usłyszałam słowa „naprawić”, „dobre rezultaty” i „gwarantować”.

„Naprawić?”, zapytałam zdumiona i  zaciekawiłam się. „Tak, 
naprawimy najpierw twoje nerki i wątrobę”, odpowiedział w upo-
jeniu, jakby mówił o planach radosnego przyjęcia urodzinowego. 
Wytłumaczył mi, jak i które chore organy „komunikują się” mię-
dzy sobą i jakie skutki mogą być, jeśli ten lub inny lek jest brany 
na coś albo przeciw czemuś. Wytłumaczył mi, że na przykład leki 
obniżające poziom cholesterolu mogą prowadzić do pogorsze-
nia wartości wątrobowych. Innymi słowami: brałam codziennie 
tabletki na cukrzycę, nadciśnienie i tym podobne, które jednak 
atakowały moje nerki i wątrobę. Wobec tego w krótkim czasie 
mogły powstać dwa kolejne problemy zdrowotne, które potem 
musiałyby być zwalczane przez kolejne medykamenty i tak dalej. 
Indyjski lekarz wyłuszczył mi szczegółowo, jak to wszystko „na-
prawi”. Zdawał się to dość dobrze wiedzieć, w każdym razie na ile 
byłam w stanie to ocenić. Nie chciałam chorować jeszcze bardziej.

Chciał, żebym zaczęła od specjalnego „bardzo dobrze funk-
cjonującego” planu odtruwania. W  domu przeczytałam jego 
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zapisane na dwóch stronach wskazówki i zdecydowałam, że po 
prostu wprowadzę je wszystkie.

Na marginesie: turban Sikha
Podczas moich wizyt u doktora K. S. zeszliśmy też na temat jego 
turbanu, który od tysiącleci odgrywa ważną rolę w indyjskiej kul-
turze. Przede wszystkim władcy nosili wcześniej pełne przepychu 
turbany jako oznakę ich autorytetu i szlachetnego pochodzenia. 
W czasie wielu tradycyjnych uroczystości ślubnych indyjscy męż-
czyźni wszystkich religii do dziś noszą turbany, przy czym kształt, 
kolor i długość tego nakrycia głowy różnią się ze względu na re-
gion. Turban Sikhów zwany „dastarem” nie jest uważany za obiekt 
czysto kulturowy, ale również za religijno-duchowe nakrycie gło-
wy, ponieważ Sikh jest, można powiedzieć, jednością ze swoim 
turbanem, należy on całkowicie do głowy Sikha. Tradycyjnie 
turban, włącznie z długimi, bujnymi włosami, które się pod nim 
kryją, ma głębokie znaczenie, ponieważ ochrzczony Sikh składa 
przysięgę, że do śmierci zachowa swoje włosy, a zatem nigdy ich 
nie obetnie i będzie „okazale” przyozdabiał je turbanem. Dla Sik-
hów zachowanie włosów jest wyrazem naturalności, pokory i ho-
noru. Turban symbolizuje postawę świadczącą o niezależności, za-
angażowaniu, poczuciu własnej wartości, odwadze i pobożności. 
Turban jest noszony z miłości, posłuszeństwa i  respektu wobec 
sikhijskich guru i odpowiednio do wiary w nich.

Każdego dnia na nowo wiąże się turban z oddaniem i szacun-
kiem, więc można naprawdę mówić o  tworzonym codziennie 
dziele sztuki, którego wykonanie zajmuje do 20 minut, ponie-
waż wymaga to określonej zręczności. Z reguły turban powstaje 
z cienkiej, bawełnianej tkaniny długiej na siedem metrów i sze-
rokiej na metr.
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Zanim turban zostanie zawiązany, włosy są układane w kok 
i naciąga się na nie siatkę lub rodzaj spodniego turbanu. Gdy 
Sikh opuszcza dom, wiąże „główny turban” w formie przebiega-
jącej do czoła piramidy.

Jeśli ktoś jest Sikhem, pozostaje nim na całe życie i tylko w ten 
sposób zasługuje na głęboki szacunek i pozostaje wierny głębsze-
mu sensowi swojego życia. Holistycznie, szczerze i świadomie.

Również kobiety noszą niekiedy turbany, ale nie ma to nic 
wspólnego z  ukrywaniem włosów przed spojrzeniami innych 
ludzi, jak w  islamie. Dla Sikhijek przykrywanie włosów jest 
cała sztuką połączoną z pięknym ubieraniem się. Kobiety, które 
przykładają wartość do przykrywania głowy, noszą zazwyczaj 
wokół niej tylko cienką chustkę.

Początki wcale nie są takie trudne

Program według doktora K. S. zaczął się dla mnie dość pro-
sto i niespektakularnie pewnego poniedziałkowego poranka od 
siedmiodniowej kuracji odtruwającej. Mój mąż miał już za sobą 
pierwszą kurację i zakończył ją z sukcesem, ale z miłości do mnie 
(taką mam przynajmniej nadzieję) i ponieważ chciał jeszcze zre-
dukować wagę, zaczął ją ze mną raz jeszcze od początku.

Mieliśmy każdego ranka, zaraz po wstaniu z łóżka, ważyć się 
i zapisywać wyniki, które w tym czasie były bardzo złe. W związ-
ku z tym prowadziliśmy skrupulatnie tabelki kontroli wagi. Co-
dziennie dzielnie wklepywałam wagę każdego z nas do swojego 
smartfona. Aby wczesnym rankiem uniknąć tłoku do naszej je-
dynej wagi, która do tego czasu znajdowała się w naszym domu, 
kupiliśmy drugą, którą postawiliśmy zaraz obok starej.
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Na początku naszej przemiany w  sierpniu 2013 roku moja 
waga wskazała mi rano okropne 68,8 kilograma, przy niepo-
zornym wzroście metra pięćdziesiąt dziewięć. Nosiłam wówczas 
odzież w rozmiarze XXL czy 46.

Waga mojego małżonka pozostawiała jeszcze więcej do życze-
nia. Przy jego wzroście metr siedemdziesiąt dwa elektroniczny 
wyświetlacz pokazywał absurdalnie wysoką wagę – 106,2 kilo-
grama. Nosił spodnie w rozmiarze 56, a zatem XXL. Jego pasek 
miał okazałą długość 112 centymetrów, a jego koszule również 
miały rozmiar 56, przy wielkości kołnierzyka 46. Summa sum-
marum oboje mieliśmy dość dobre powody, żeby zrzucić wagę.

Po pierwszym dniu odtruwania rzeczywiście straciłam do-
kładnie jeden kilogram. Pełna oczekiwań po drugim dniu rano 
stanę znowu na wadze: łącznie ważyłam 1,6 kilograma mniej. 
Całkiem miło.

Po trzecim dniu ważyłam 66,5 kilograma. Zrzuciłam 300 
gramów. Już nie tak dobrze.

Czwartego dnia ubyło 400 gramów.
Piąty dzień znów był nieco rozczarowujący: straciłam na wa-

dze 300 gramów i ważyłam 65,4 kilograma.
Szóstego dnia mogłam świętować: 800 gramów mniej.
Po siódmym dniu ważyłam 64,7 kilograma. W  siedem dni 

schudłam ni mniej, ni więcej 4,1 kilograma!
Uprzedzę od razu, że dziś ważę 54 kilogramy. Zrzuciłam więc 

łącznie ponad 14 kilogramów. Mój skarb osiągnął nieco lepszy 
wynik, ale był też wcześniej znacznie pulchniejszy niż ja (prze-
praszam, kochanie). Dziś waży 82 kilogramy i kupuje t-shirty 
w męskim rozmiarze S.

Jak się to nam udało – mi nawet bez sportu – dowiesz się 
z dalszej części książki.
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Na luzie – nasze pierwsze sukcesy

Siedem dni kuracji odtruwającej było za nami. Byłam szczerze 
zaskoczona, że w  tak krótkim czasie zrzuciłam 4,1 kilograma 
i to bez uciążliwych napadów rezygnacji i głodu. Temu planowi 
odtruwania łatwo było sprostać. Doktor K. S. zdobył u mnie 
punkt sympatii. Jednak do postawy „Lubię cię i mam do cie-
bie zaufanie” była jeszcze daleka droga. W końcu miał minus 
dziesięć punktów na swoim koncie, ponieważ w jego oczach – 
jak sądziłam – ciągle dostrzegałam rządzę pieniądza. Moje wra-
żenie było dodatkowo podparte tym, że zalecona nam obojgu 
ilość naturalnych środku kosztowała pokaźną sumę. Każde z nas 
miało tego wielkie pudło. Przyjmowaliśmy te środki górami: 
rano, po południu, wieczorem, dobrane, zapakowane i opisane 
literkami BB (before breakfast = przed śniadaniem), AB (after 
breakfast = po śniadaniu), BD (before dinner = przed kolacją), 
AD (after dinner = po kolacji), jeden środek o jedenastej i jeden 
przed pójściem spać.

Już od dawna dyskutuje się, czy suplementy diety, a  zatem 
preparaty witaminowe, są potrzebne czy nie. Służą przede 
wszystkim celowemu (!) doprowadzaniu witamin, minerałów 
i mikroelementów, których naszemu ciału rzeczywiście brakuje. 
Lekarz, do którego masz zaufanie, musi najpierw zlecić badania 
laboratoryjne i sprawdzić je, zanim udasz się do apteki i kupisz 
coś „na wyczucie”. Celowe przyjmowanie określonych substancji 
witalnych wspiera nasze kości, układ immunologiczny i utrzy-
muje nasze organy w zdrowiu. Jest to szczególnie ważne w trak-
cie diety. Jeśli ktoś odżywia się wystarczająco zdrowo z  reguły 
rzadko potrzebuje preparatów witaminowych, ale niestety nie-
wielu z nas to robi. Do tego dochodzi jeszcze, że w określonych 
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porach roku, a także w czasie ciąży, różne substancje odżywcze 
nie są dostarczane do naszych ciał. Nawet różne stowarzyszenia 
do spraw odżywiania zalecają uzupełnianie określonych „luk” 
suplementami diety.

W czasie pierwszej wizyty u doktora K. S. po kuracji odtruwającej 
lekarz pochwalił nas, że grzecznie trzymaliśmy się siedmiodniowego 
planu odtruwania. Nie mógł tego powiedzieć o swoich azjatyckich 
pacjentach, którzy rzadko wracali. „Wy, Niemcy, jesteście sumienni. 
Na was można liczyć”, zachwalał nas. Przypuszczalnie, żeby wci-
snąć nam następną dawkę witamin. Teraz przyszedł jednak czas 
na rygorystyczne zmiany w odżywianiu i to odpowiednie do gru-
py krwi każdego z nas, dodał jeszcze błyskawicznie i wręczył nam 
całą stertę papierów: wszystko o odżywianiu zgodnym z grupami 
krwi i  gospodarką kwasowo-zasadową. Stworzył indywidualny 
program odżywiania dla każdego z nas, który miał być wspierany 
przez różne preparaty witaminowe, ponieważ jednostronne odży-
wianie jest największą wadą żywienia zgodnego z grupami krwi, 
podkreślił z mocą. Analiza naszego poziomu witamin została już 
przeprowadzona razem ze wszystkimi badaniami krwi, żeby było 
jasne, jakich witamin, minerałów, mikroelementów i tym podob-
nych brakuje naszemu ciału. Jednak ani mój mąż, ani ja nie sły-
szeliśmy wcześniej o odżywianiu zgodnym z grupami krwi. Kiedy 
wróciliśmy do domu, usiedliśmy wygodnie na tarasie i uważnie 
wszystko przeczytaliśmy.

Na Boga! Miałam unikać tylu tak bardzo uwielbianych prze-
ze mnie przysmaków jak ocet balsamiczny, pomidory, mięso, 
mango i  tak dalej. „O nie”, jęknął żałośnie mój mąż kilka se-
kund później. „Nigdy więcej brukselki i  czerwonej kapusty?”. 
Ale to nie było jeszcze wszystko. Nie przestawaliśmy wzdychać 
i biadolić, i stwierdziliśmy, że jednak z ciężkim sercem będziemy 
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w ciągu najbliższych tygodni trzymać się swoich list żywienio-
wych. Ostatecznie nie chcieliśmy kłaść na szali swojej opinii 
„niezawodnych Niemców”. 

Szczególnie trudne było dla nas codzienne krojenie warzyw. 
Każdego dnia. Aby stworzyć przy tym miłą atmosferę, włączali-
śmy radio i słuchaliśmy paplaniny na jednej z niemieckich stacji 
radiowych, dzięki temu, że w naszej kuchni mieliśmy połącze-
nie internetowe. Zazwyczaj różne wiadomości z naszej dawnej 
ojczyzny poruszały nas tak bardzo, że uciążliwe krojenie stało 
się mało istotną kwestią. Na koniec na naszych talerzach zazwy-
czaj lądowało zdrowe jedzenie, które było wyjątkowo sprzyjające 
przy grupie krwi każdego z nas.

Tak upływał tydzień za tygodniem, a nasze nadmierne kilo-
gramy topniały. Im więcej kilogramów traciliśmy, tym większy 
był nasz entuzjazm napędzający nas do dalszego krojenia wa-
rzyw w małe kawałeczki. W końcu przyzwyczailiśmy się do tego 
i  nawet stworzyliśmy naszą własną technikę pozwalającą, jak 
najszybciej radzić sobie z tą pracą. W trymiga mieliśmy jedzenie 
na stole. Człowiek zawsze ulega sile przyzwyczajeń.

Wypróbowaliśmy nawet znany eksperyment. Czy może udać 
się, szybciej (a przynajmniej równie szybko) przygotować samo-
dzielnie świeże jedzenie, niż przynieść sobie lub zamówić coś 
z jakiejś knajpy z fast foodem?

Pewnego dnia przeprowadziliśmy go. Na miejsca, gotowi, start! 
Mój mąż pojechał do restauracji należącej do sieci fast foodów 
oddalonej dokładnie pięć minut jazdy od naszego domu, a ja za-
częłam przygotowywać nasze jedzenie ze świeżych składników. 
Kiedy wrócił z reklamówką niezdrowego jedzenia, pyszne potrawy 
stały już na stole. Poza tym w kolejce do lady stała przed nim tylko 
dwójka głodnych ludzi i czekała na swoje fatalne szybkie posiłki. 
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Udowodniliśmy zatem, że świeży, samodzielnie przygotowany po-
siłek można zrobić równie szybko, co przywieźć coś gotowego. Po-
nadto dostawa do domu trwała jeszcze dłużej. Kiedy pizza została 
dostarczona, byliśmy już dawno po obiedzie. Oczywiście nie zje-
dliśmy niedobrych „ekspresowych” posiłków. Stwierdziliśmy też, że 
przez gotowanie samym sobie, oszczędziliśmy również pieniądze.

Inny rodzaj jedzenia

Tymczasem znów pojawiła się poważna potrzeba rozmowy 
z  doktorem K. S., ponieważ nurtowało mnie wiele pytań na 
temat aspektów jego wskazań lekarskich, a  przede wszystkim 
indywidualnego programu odżywiania zgodnego z  grupami 
krwi i gospodarką kwasowo-zasadową. Najpierw przez tydzień 
sprawdzałam jego obszerne wyjaśnienia, posługując się różną 
medyczną i  alternatywnomedyczną literaturą fachową, a  także 
prowadziłam poszukiwania w  internecie. Na końcu moje luki 
w wiedzy były do pewnego stopnia wypełnione i miałam wra-
żenie, że jestem teraz jakby „oświecona”. Z tego powodu doktor 
K. S. zyskał u mnie od razu dwa punkty sympatii.

Nie było wątpliwości, że wpadnę przy tym na krytyków tak 
zwanego żywienia zgodnie z  grupami krwi, na przykład Nie-
mieckie Towarzystwo Żywienia. Na ich stronie internetowej 
można znaleźć miażdżący bilans żywienia zgodnego z grupami 
krwi według dr. D’Adamo. Było tam między innymi napisane, 
że w przypadku tego rodzaju diety chodzi o „kusząco brzmiące 
stwierdzenia”, które jednak nie są sprawdzone i bez dowodów 
naukowych przedstawione przez D’Adamo jako fakty. To na po-
czątku bardzo mnie rozczarowało. Dlatego znów wybrałam się 
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na rozmowę z doktorem K. S. Z reguły jego rozmowy z pacjen-
tami trwają dobre dwie godziny. Ta wyjaśniająca porada była 
jednak wyjątkowa: trwała całe cztery godziny.

„Badania nad różnymi cechami charakteru człowieka w po-
łączeniu z jego grupą krwi wywodzą się z Japonii i sięgają do 
roku 1916”, mentorskim tonem mówił doktor K. S. Dowie-
działam się, że profesor psychologii Furukawa Takeji opubli-
kował w 1930 roku pierwszy artykuł na ten temat w niemiec-
kim „Czasopiśmie psychologii stosowanej”. Brane na poważnie 
badania na temat trawienia określonych produktów spożyw-
czych w kontekście grupy krwi były jednak prowadzone do-
piero przez amerykańskiego lekarza dr. Jamesa D’Adamo od 
roku 1957. Od tamtej pory istnieją zarówno zwolennicy od-
żywiania zgodnego z grupami krwi, którzy potwierdzenie jego 
skuteczności znajdują częściowo w  badaniach genetycznych, 
jak i krytycy na przykład Niemieckie Towarzystwo Żywienia, 
które uznaje tak jak wcześniej teorię D’Adamo za nienaukową 
i dlatego dietę uważa za niezdrową.

Z mojego dzisiejszego punktu widzenia mogę osobiście bez 
żadnych zastrzeżeń stwierdzić, że u  mnie i  mojego męża ten 
sposób odżywiania sprawił prawdziwe cuda. I  bądźmy szcze-
rzy, zawsze znajdą się krytycy. Jest tak jak przy wielu kwestiach, 
o których słyszymy, czy czytamy: raz mają być dla nas złe, innym 
razem nie. Pamiętam jeszcze dobrze czasy, w których nasze ulu-
bione jajko na śniadanie było uznawane za winowajcę zbyt wy-
sokiego poziomu cholesterolu. W ostatnim czasie już się tak nie 
myśli. Przeczytamy jeszcze, jak zdrowe są jajka! Umiar jest być 
może miarą wszelkich rzeczy. Pewna stara Chinka, która mo-
gła mieć na oko 90 lat, opowiedziała mi wiele lat temu mądrą 
legendę o umiarze, która robi na mnie wrażenie po dziś dzień.
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Na marginesie: krótka chińska legenda
W pewnej wiosce niedaleko Suzhou w Chinach od dwudziestu 
pięciu lat mieszkał Chińczyk imieniem Lee Ho, jednak pewnego 
dnia nie mógł już dłużej znieść egoistycznych, samolubnych za-
chowań swoich bliźnich i wiecznego dążenia do władzy oraz pie-
niędzy. Lee Ho chciał znaleźć szczęście i spokój. Po długich wę-
drówkach usiadł na górze, bezpośrednio na brzegu Jangtsekiang 
i przysiągł, że nie ruszy się już z tego miejsca. Od tego czasu żył 
tylko tym, co dawała mu natura. Jednak wkrótce zauważył, że 
to nie może być szczęście, którego poszukiwał. Mimo to nadal 
siedział na górze i zastanawiał się. Lata później, był już prawie 
zmumifikowany przez ptasie odchody, palące słońce, wiatr i bu-
rzę. Kiedyś usłyszał rozmowę, którą stary Chińczyk prowadził 
ze swoim wnukiem. Obaj siedzieli na dżonce i  płynęli rzeką. 
Wnuk trzymał w rękach ukulele i grał na instrumencie. Cóż za 
okropna muzyka, pomyślał Lee Ho. „Mój chłopcze”, usłyszał 
słowa dziadka, „Musisz je lepiej napinać. Musisz bardziej napi-
nać struny”. Wnuk postąpił tak, jak poradził mu dziadek. Mło-
dzieniec znowu spróbował wydobyć dźwięk z instrumentu, ale 
i tym razem wydobył z niego tylko brzęczące odgłosy. Dziadek 
znów przyjrzał się wnukowi i powiedział: „Nie, mój synu, prze-
sadziłeś, napiąłeś struny zbyt mocno. Znajdź umiar. Musisz zna-
leźć złoty środek!”. Chłopiec znów postąpił tak, jak doradził mu 
dziadek. Tym razem instrument rozbrzmiał wspaniałą, dźwięcz-
ną muzyką. Lee Ho był zarazem zachwycony i zdziwiony. Za-
stanowił się przez chwilę i wiedział już, co musi zrobić. Zerwał 
stwardniałą drugą skórę, która odłożyła się na nim przez wiele 
lat i wrócił do swojej wioski w pobliżu Suzhou. Od tej pory żył 
z umiarem. Znalazł szczęście i spokój, których tak długo szukał.
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Złoty środek jest miarą wszystkiego

Być może za tę opowieść zostałabym ukamienowana przez ar-
mię trenerów osobowości, którzy stale wbijają do głowy swoim 
klientom: „Przeciętność jest niewystarczająca”. Osobiście wierzę, 
że właśnie to wieczne dążenie do doskonałości i perfekcji zabija 
relacje międzyludzkie, sprawia, że jesteśmy chorzy i  wyrządza 
wiele szkód. Wszystko na świecie ma być zawsze lepsze, wyższe, 
szybsze i nowocześniejsze i tak samo jest z naszymi nawykami ży-
wieniowymi: szybko do McDonald’s i spółki, ciągły brak czasu, 
oczywiście również żadnego czasu na gotowanie. Gotowe potra-
wy lądują na stole, puszki są błyskawicznie otwierane, kupuje się 
frytki w budce z jedzeniem i tak dalej. To sprawia, że jesteśmy 
chorzy, wypełniane są apteki, a tym samym zapewniane wyso-
kie zyski koncernom farmaceutycznym. Z  drugiej strony jest 
dla mnie jasne, że w przemyśle farmaceutycznym pracuje wielu 
ludzi i w ten sposób zarabia na swoje utrzymanie, tak samo jak 
wielu lekarzy i  innych pracowników jest zatrudnionych w ga-
binetach, szpitalach i klinikach. Jeśli na całym świecie tylko 50 
procent tych ludzi zostałoby pozbawionych pracy, byłaby to 
katastrofa. Nie chcę osądzać zachowań żywieniowych innych 
ludzi, ani zasadniczo potępiać koncernów farmaceutycznych. 
Jednak wszystko ma dla nas ogromne znaczenie, by troszczyć się 
o zdrowe odżywianie i życie wolne od stresu. Duży wkład mo-
głyby wnieść w to koncerny farmaceutyczne i spożywcze, gdyby 
nie były tak bardzo zorientowane na zyski. Środków leczniczych 
z natury nie można opatentować i dlatego nie są interesujące dla 
tych gałęzi przemysłu. Być może panuje strach, że bez paten-
tów konkurencja będzie druzgocąca? To nonsens! Chodzi nam 
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o ludzkość i jej zdrowie. Jeśli koncerny farmaceutyczne produ-
kowałyby więcej środków leczniczych z naturalnych substancji, 
bez patentów i  zgodnie z  dewizą: „Kto jest najkorzystniejszy 
i najlepszy?”, zyskałyby uznanie nas wszystkich i do tego dobrą 
możliwość, żeby poprawić swój wizerunek. Natura oferuje nam 
bogate możliwości, by być zdrowymi, a nauka jest dzisiaj w sta-
nie, by odkrywać i badać naturalne substancje, które pozwalają 
ludziom w naturalny sposób pozostać w zdrowiu lub powrócić 
do niego. Istnieje niezliczenie wielu naukowców prowadzących 
badania i lekarzy, którzy dowodzą, że tak jest, a także wiele hi-
storii sukcesu wyleczonych ludzi.

Wreszcie wolni od leków!

Nasza historia sukcesu toczyła się dalej przy następnej wizycie 
u naszego indyjskiego lekarza. Już na początku zostaliśmy ob-
ficie zasypani komplementami. W międzyczasie zrzuciłam ko-
lejnych pięć kilogramów, a mój mąż osiem. Nasza sympatia dla 
doktora K. S. wzrosła o kolejny punkt. Ponadto tego dnia zdało 
mi się, że błysk rządzy pieniądza w  jego oczach nieco zbladł. 
Czy rzeczywiście pomyliłam się co do niego? Zdecydowałam 
się jeszcze poczekać, zanim wydam na jego temat jednoznaczny 
osąd. Ostatecznie przed nami były następne obszerne badania 
krwi i nie do końca byłam też przekonana, czy nasze utracone 
kilogramy nie powrócą kiedyś do nas w efekcie jo-jo.

Jednak nawet moje palce stały się cieńsze i  obrączka zaczę-
ła się zsuwać. W  międzyczasie, jak już zresztą wspominałam, 
musiałam nawet kupić nowe buty. Hurra! Nareszcie z dobrego 
powodu. Czy to nie wspaniałe? Moje palce i stopy stały się tak 
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wąskie, jak wtedy, gdy miałam 20 lat. Straciłam zapasy tłuszczy-
ku w różnych miejscach ciała, czego nie mogłam osiągnąć przy 
standardowych dietach. A w miejscach, gdzie znajdują się natu-
ralne kobiece krągłości, wszystko było jeszcze na swoim miejscu. 
To była dla mnie nowość. Wszystkie programy mające na celu 
redukcję tkanki tłuszczowej, które wypróbowałam w ciągu ostat-
nich 20 lat, prowadziły zazwyczaj do tego, że również moje pier-
si podlegały radykalnemu odchudzaniu. „Czarodziejskie super 
szybkie diety odchudzające” powodowały u mnie zawsze tylko 
ekspresowe zmniejszenie warstwy tłuszczu w miejscach, w któ-
rych zupełnie tego nie chciałam, szczególnie na twarzy. Ludzie 
mówili mi później, że wyglądam na chorą. Nasze zdziwienie 
było tym większe, że również mój mąż mimo utraty w krótkim 
czasie 15 kilogramów, przysłowiowo rozkwitnął. Zauważyliśmy 
nawet, że nasze kubki smakowe stały się o  wiele wrażliwsze. 
Wszystko smakowało teraz intensywniej: chleb, warzywa, sło-
dycze, a mięso zwierząt hodowlanych zyskało rzeczywisty smak 
mięsa, a masło masła.

Dwa tygodnie później dostaliśmy wyniki naszej drugiej dużej 
analizy krwi. Z uśmiechem w kąciku ust i moim wynikiem la-
boratoryjnym w ręku doktor K. S. powiedział: „Katharino, od 
jutra możesz odstawić swoje leki na cukrzycę”.

Co za wiadomość! Każdy, kto miał do czynienia z tą chorobą, 
może się domyślić, jak czułam się w tym momencie.

Nasz lekarz dał mi CinSulin (patrz: strona 94), środek, który 
miałam przyjmować jako zastępnik moich leków. Za tą wspa-
niałą nowość otrzymał ode mnie oczywiście kolejny punkt 
sympatii. Jego konto zapełniało się stopniowo i kiedy tego dnia 
opuszczałam jego praktykę, nawet trochę go polubiłam. Miał 
nadejść dzień, kiedy mój mąż i ja nie będziemy już potrzebować 
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ani jednego leku. Jednak w tym czasie nie mieliśmy o tym jesz-
cze najmniejszego pojęcia, nie mówiąc już o  tym, że w ogóle 
rozważaliśmy taką możliwość.

Żyliśmy dalej zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi odżywia-
nia od naszego indyjskiego lekarza i traciliśmy kolejne kilogra-
my. Wynalazłam jednak swój własny „sposób użycia”, ponieważ 
z niektórych produktów spożywczych, na przykład mięsa, które 
między innymi dla mojej grupy krwi było przyporządkowane 
do rubryki „nie odpowiednie”, nie zawsze chcieliśmy rezygno-
wać. Moja myśl przewodnia dla naszych posiłków była prosta: 
rok ma 365 dni, z czego przez 300 żyliśmy zgodnie z planem 
żywienia doktora K. S., a przez pozostałe 65 dni cieszyliśmy się 
naszymi „grzesznymi dniami”, którymi raz w tygodniu (a do-
kładniej 1,25 razu, ponieważ jak wiadomo rok ma 52 tygodnie) 
wynagradzaliśmy sobie wyrzeczenia.

Sześć miesięcy później mój mąż przyjął ostatni lek. Wcześniej 
lekarze przepisywali mu imponujące ilości medykamentów: na 
zbyt wysoki cholesterol, zbyt wiele kwasu moczowego, na aler-
gie i nadciśnienie tętnicze, które poza tym zostało zdiagnozowa-
ne jako „uwarunkowane genetycznie”. Miał przez to do końca 
życia przyjmować leki obniżające ciśnienie. Tak brzmiała przy-
najmniej ówczesna diagnoza lekarska.

Powiedz cukrzycy „żegnaj”!

Doktor K. S. zapytał mnie pewnego dnia: „Katharino, jeśli 
wsypiesz trzy łyżki cukru do 100 mililitrów wody, zamieszasz 
i wypijesz, będzie to smakować okropnie słodko, prawda?”. Po-
twierdziłam. „Zatem”, kontynuował, „jak możesz teraz usunąć 
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ten cukier ze swojego napoju?”. Spojrzałam na niego pytająco, 
ponieważ nie wiedziałam, co ma na myśli. „To całkiem proste 
– musisz dolewać coraz więcej wody! Jeśli ktoś ma podwyższo-
ny poziom cukru we krwi, powinien najpierw bardzo dużo pić. 
Najlepiej niegazowanej wody w temperaturze pokojowej, a więc 
nie lodowatej”. Potem nastąpił kolejny z  jego długich wykła-
dów, tym razem na temat cukrzycy. Jednak w  końcu, prawie 
rok od początku naszej zmiany sposobu odżywiania, spotkania 
z  nim były wielkimi „radosnymi dniami”, jak zawsze mawia-
ła moja przyjaciółka Sylke, kiedy przeżywała coś wspaniałego. 
Tego dnia doktor K. S. powiedział prawie serdecznie: „Od teraz 
nie potrzebujesz żadnych leków na cukrzycę. Wartości są teraz 
od dłuższego czasu w normie. Możesz też odstawić tabletki na 
nadciśnienie. Możesz uważać się za wolną od medykamentów”. 
Dwa dni później zaczęłam pracę nad tą książką.

Doktor K. S. zastąpił najpierw swój dotychczasowy lek na 
cukrzycę Diamicron MR 60 mg przez Trajenta 5 mg, który mia-
łam przyjmować raz dziennie, wskazując, że ten ostatni jest le-
piej tolerowany przez organizm i łagodniejszy dla nerek. Już po 
krótkim czasie mój poziom cukru we krwi znacznie się zmniej-
szył. Chciałam dowiedzieć się więcej o tym dobrze działającym 
preparacie i poszukałam informacji na jego temat. Okazało się 
przy tym, że Trajenta jest lekiem na cukrzycę stosowanym z po-
wodzeniem już od dawna w  Stanach Zjednoczonych, Japonii 
i  wielu innych krajach tego świata. Otrzymał też wprawdzie 
dopuszczenie do użytku w  Niemczech, ale Wspólny Komitet 
Federalny Lekarzy, Aptekarzy i  Szpitali (GBA), który musi 
stwierdzić tak zwaną wartość dodaną, aby preparat był refundo-
wany przez kasę chorych, w lutym 2013 roku odmówił uznania 
Trajenty. To dotknęło jak zwykle szarych ludzi. W Niemczech 
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na cukrzycę chorują miliony pacjentów. Przy tym w tym środku 
pokładane są wielkie nadzieje na walkę z cukrzycą. „Uzasadnie-
nie GBA zaprzecza jakimkolwiek medyczno-naukowym podsta-
wom”, uważają przedstawiciele firmy farmaceutycznej Boehringer 
Ingelheim. „Negocjowanie ceny ze stowarzyszeniem kas chorych 
na podstawie oceny korzyści nie ma żadnego sensu. Orientują się 
one na preparatach generycznych. Taka cena jest nieakceptowalna 
w Niemczech dla innowacyjnych chronionych patentem środków 
leczniczych”, tłumaczy dr Engelbert Günster, kierownik Boehrin-
ger Ingelheim Niemcy w wywiadzie dla czasopisma „Der spiegel”. 
Preparaty generyczne są – można powiedzieć – kopiami, które 
jednak wypadają znaczenie korzystniej cenowo. Największą wadą 
jest przy tym fakt, że koncerny farmaceutyczne nie prowadzą 
żadnych dalszych badań i nie pracują nad rozwojem, ponieważ 
brakuje na to potrzebnych środków finansowych. Jednak, jeśli nie 
będzie się prowadziło badań nad żadnymi nowymi medykamen-
tami i nie nastąpi rozwój, nie będzie też żadnych nowych prepara-
tów generycznych. Tak czy inaczej, dziesięć miesięcy po tym, jak 
poznaliśmy doktora K. S., nasz świat cielesny, a także duchowy 
został przywrócony do porządku. Stopniowo zastąpił nasze kon-
wencjonalne medykamenty innymi, najpierw mniej obciążający-
mi, a potem wymienił je na środki lecznicze z natury, aż na końcu 
mogliśmy całkowicie zrezygnować z preparatów chemicznych.

Zamiast tego doktor K. S., jak już wspomniałam, zaordyno-
wał mi ekstrakt z  cynamonu (CinSulin), który przyjmuję do 
dziś trzy razy dziennie (patrz: strona 94).

Wszyscy nasi znajomi zasypują nas komplementami: wyglą-
dacie świetnie, tak młodo, w dobrej formie i świeżo. Robicie się 
coraz młodsi. Twoja skóra, twoje włosy, wszystko wygląda super. 
Wyglądasz na co najmniej dziesięć, jeśli nie piętnaście lat mniej.
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Tak też się teraz czujemy, jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni 
i moglibyśmy przysłowiowo wyrywać drzewa z korzeniami. Jed-
nak najlepsze zdarzyło się pewnego słonecznego dnia. Dowiesz 
się jeszcze, co się wtedy wydarzyło. Przy tym jeszcze w paździer-
niku 2011 roku myślałam: „Moje życie zmierza nieuchronnie 
do rozkładu, do nieuniknionego końca”. Bieganie przychodziło 
mi z  trudem, byłam tłusta, nie miałam ochoty do życia i  do 
pracy, a moje wyniki badań krwi były przerażające. Cierpiałam, 
jak już wiesz, na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, alergie, 
podwyższony poziom cholesterolu, złą kondycję wątroby i ne-
rek oraz wszelkie objawy, włącznie z depresją, które idą w parze 
z klimakterium. Na te wszystkie dolegliwości łykałam góry me-
dykamentów. Przyjmowanie większości z nich skutkowało tym, 
że wyniki badań innych organów pogarszały się coraz bardziej. 
Musiałam to wszystko wyrzucić. Alleluja!

Tym szczęśliwsza jestem teraz, że moje zdrowie, moje życie 
i moje samopoczucie wykonało tak wielki zwrot.

Odkrycie nowych produktów spożywczych
Pewnego dnia spotkałam wieloletniego, urodzonego tutaj 
w Azji znajomego, który nagle zyskał dość dobrą figurę, ponie-
waż zrzucił co najmniej dziesięć kilogramów. Mi Thomas był 
zawsze znany jako Gruby. „Hej, wyglądasz świetnie”, powiedzia-
łam do niego od razu. Trzy miesiące wcześniej zmienił też swój 
sposób odżywiania: żadnego ryżu więcej, prawdziwe wyzwanie 
dla Azjatów, ponieważ ryż jest dla nich podstawowym źródłem 
pożywienia. Żadnego makaronu, który często pojawia się tu na 
stołach w postaci makaronu ryżowego, dlatego to też było cięż-
kim przedsięwzięciem. Żadnych ziemniaków, na które Azjaci 
raczej nie są łasi, więc to nie było takie trudne.
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Przez samą rezygnację z tych trzech produktów spożywczych, 
które zawierają dużo węglowodanów, Thomasowi udało się wi-
docznie schudnąć w ciągu trzech miesięcy i w ten sposób zrobić 
wiele dla swojego zdrowia.

My również od pewnego czasu nie jemy prawie ulubionego 
produktu spożywczego Niemców, ziemniaków, najwyżej w nasze 
tak zwane „grzeszne dni”, a i wtedy w wyszorowanych skórkach, 
poza tym prawie żadnego ryżu ani makaronu. Rezygnacja z ryżu 
nie była dla mnie trudna, zrzeczenie się ziemniaków było jednak 
większym wyzwaniem, z którym jednak sobie poradziliśmy. Chcę 
tu wyraźnie podkreślić, że ziemniaki jedzone w dużych ilościach 
nie stanowią żadnego problemu żywieniowego. Nasz uzdrowiciel 
w Berlinie już wiele lat temu doradzał nam dietę ziemniaczaną. 
Przy tym przez sześć tygodni należało jeść siedem lub osiem ziem-
niaków w mundurkach (!) dziennie, co u wielu jego pacjentów 
doprowadziło do redukcji wagi. Przypuszczalnie jednak ludzie 
tracili na wadze tylko dlatego, że byli tak nasyceni kartoflami, że 
przez to spożywali mniej kalorii. Jednak dieta oparta na samych 
ziemniakach była dla nas za bardzo jednostronna.

Większość diet jest tylko „epizodami”, ponieważ nierzadko 
powodują dokładne przeciwieństwo tego, co właściwie powinno 
zostać osiągnięte, mianowicie długotrwałej redukcji wagi. Przy 
wolnej od tłuszczów niskokalorycznej diecie odpadają zazwy-
czaj ważne źródła białka, jak na przykład ryby, a pozostają tylko 
produkty spożywcze bogate w węglowodany. Te ostatnie jednak 
sprawiają, że jesteśmy głodni, ponieważ aktywują wydzielanie 
insuliny, podczas gdy tłuszcze i  białka zapewniają rzeczywiste 
i trwałe nasycenie. Również w owocach, sałatkach, warzywach 
i  pełnoziarnistym chlebie zawarte są węglowodany, a  niektó-
re z  tych produktów zawierają dużo cukru. Jeśli ktoś przez 
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kontrolowaną zmianę w  odżywianiu inteligentnie zrezygnuje 
z węglowodanów, albo przynajmniej je zredukuje, zauważy, że je 
o wiele mniej, ponieważ wyklucza ciągły wilczy apetyt.

W ryżu znajduje się między innymi skrobia, która w trakcie 
trawienia relatywnie szybko jest przetwarzana w cukier. Syno-
nimem cukru jest określenie węglowodany. Międzynarodowa 
Federacja Diabetologiczna podaje, że w  roku 2013 blisko 72 
miliony ludzi w Azji Południowej cierpiało na cukrzycę typu 2. 
We wszystkich krajach, w których ryż jest głównym produktem 
spożywczym, zaobserwować można przerażającą prawidłowość. 
Największą liczbę diabetyków na świecie mają Chiny, za który-
mi zaraz plasują się Indie.

W naszym nowym menu tak czy owak nie ma ryżu. Nasz nowy 
sposób gotowania, jedzenia i nowe produkty spożywcze oraz przy-
gotowywanie tych znanych od dawna w inny sposób daje nam do 
dzisiaj dużo radości. Jednak tak jak i wcześniej szczególnie intere-
suje mnie zbieranie kolejnych odkryć, jakie korzyści daje określo-
ny produkt naszemu organizmowi i co może zdziałać w naszym 
ciele. Nigdy nie mam dość prowadzenia ciągle dalszych badań 
i zajmowania się kolejnymi szczegółami. Pytamy siebie, dlaczego 
dowiedzieliśmy się o tym wszystkim tak późno. Jaka szkoda! Dla-
czego wcześniej żaden z naszych lekarzy nie powiedział nam, że 
na przykład cynamon obniża poziom cukru we krwi i można go 
stosować przynajmniej dla wsparcia przy cukrzycy typu 2. Albo, 
że amarantus wspiera trawienie i zwalcza wolne rodniki, że olej 
kokosowy i komosa ryżowa są w stanie spalać tłuszcz z brzucha, 
cukier z kwiatów kokosa stanowi wspaniałą alternatywę dla zwy-
kłego cukru, i tak dalej. Dlaczego?

Moje pragnienie wiedzy nie znało żadnych granic i moje wizy-
ty u doktora K. S. stały się coraz dłuższe. Wkrótce dowiedziałam 
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się też sporo o herbacie Matcha i jak wiele dobrego robi dla na-
szego organizmu. Od tej pory prawię codziennie piję filiżankę. 
Krótko potem poznałam nasiona chia i pokochałam je. Kiedy 
słyszałam wartościowe wskazówki na temat oleju kokosowego, 
prawie równocześnie w ręce wpadły mi ważne odkrycia na temat 
chlorofilu. Przez chlorofil doszłam do składników fitoodżyw-
czych, które z kolei doprowadziły mnie do glutationu i tak dalej 
i tak dalej. To było dla mnie jak objawienie.

To wszystko pociągało za sobą, że ostatecznie wkroczyliśmy nie 
tylko w nowy świat, ale straciliśmy wiele nadmiernych, wywo-
łujących chorobę kilogramów, dzięki czemu nasze wyniki badań 
krwi mieszczą się dzisiaj w obszarze normy (patrz też strona 37) 
i że staliśmy się bardziej zadowoleni i szczęśliwsi. Głęboko żałuję, 
że ta wartościowa wiedza i te fenomenalne doświadczenia dotarły 
do nas tak późno. Tym bardziej mam nadzieję, że wy, drodzy czy-
telnicy będziecie mogli szybciej zdobyć te doświadczenia i moja 
praca nad tą książką przyczyni się do waszego sukcesu.

Wyobraź sobie, że patrzysz na siebie w  lustrze i  wyglądasz 
w nim szczuplej i młodziej, pięć, dziesięć czy nawet piętnaście 
lat młodziej. Wyobraź sobie, jak się będziesz czuć, kiedy twoja 
energia będzie skokowo wzrastać i  wstając rano, nie będziesz 
mieć żadnych bólów stawów. Wszystko, co musisz w tym celu 
zrobić, to zrealizować siedmiodniowy plan odtruwający, a po-
tem przeprowadzić rozsądne zmiany w odżywianiu, które mają 
udowodnione pozytywne działanie. Po tym jak w tak cudowny 
sposób w ciągu jedynych siedmiu dni zrzuciłam ponad cztery 
kilogramy, opowiedziałam o  tym oczywiście moim przyjaciół-
kom. Wiele poprosiło mnie o  przesłanie planu. Opowiem ci 
o dwóch wynikach, które są reprezentatywne dla wielu. Droga 
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koleżanka, znana autorka książek Brigitte Riebe, napisała do 
mnie e-mail: „Droga Katharino, ten plan odtruwania jest feno-
menalny! Wiedziałaś właściwie, że dzięki niemu kubki smakowe 
zaczynają na nowo pracować? Jadłam dzisiaj ziemniaka i smako-
wał prawdziwym ziemniakiem. Coś takiego nie przydarzyło mi 
się od dawna”. Albo Aveleen Avide, również koleżanka autorka, 
z pomocą tej metody w ciągu siedmiu dni zrzuciła 3,8 kilograma 
i to, mimo że w dwa wieczory zdarzyło jej się zgrzeszyć. Warto 
zauważyć też, jak zmienił się jej obwód w talii w tak krótkim 
czasie, i to o całe cztery centymetry!

Za pomocą tej książki chcę wyrazić obecny ciągle zachwyt 
i osobiste sukcesy, których mogliśmy doświadczyć dzięki zmia-
nie w odżywianiu. Bardzo niepożądany efekt jo-jo rzeczywiście 
się nie pojawił. Mogę ze szczerego serca powiedzieć: jestem 
szczęśliwa, zdrowa i przede wszystkim głęboko wdzięczna. Być 
może nie każdy może zmienić swoje odżywianie czy nawyki 
żywieniowe w  taki sposób, jak my to zrobiliśmy. Każdy musi 
i może zadecydować za siebie. Jednak mogę ci zagwarantować, 
że indywidualna zmiana odżywiania jest najskuteczniejszą drogą 
do schudnięcia i pozostania zdrowym lub powrotu do zdrowia, 
ponieważ długotrwała redukcja tkanki tłuszczowej działa tylko 
przy celowej zmianie sposobu odżywiania.

Przerażające fakty na temat cukrzycy
Z „Niemieckiego raportu o zdrowiu – cukrzyca 2013” wynika, że 
około 6 milionów ludzi w Niemczech choruje na cukrzycę, przy 
czym 95 procent cierpi na cukrzycę typu 2, natomiast 5 procent, 
a zatem 300 000 ludzi, a wśród nich 30 000 dzieci i młodzieży 
na cukrzycę typu 1. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Federa-
cji Diabetologicznej na całym świecie w roku 2013 dotkniętych 
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cukrzycą było 387 milionów ludzi. WHO prognozuje na rok 
2030 wzrost przypadków śmierci wynikających z  tej choroby 
o  ponad 50 (!) procent. Cukrzyca stała się globalną epidemią, 
która w dużym stopniu wynika z nadwagi, niewłaściwego odży-
wiania i niedoboru ruchu. Stanowi jedną z głównych przyczyn 
ślepoty, amputacji i  niewydolności nerek. Cukrzyca jest odpo-
wiedzialna również za przedwczesne przypadki śmierci wywołane 
przede wszystkim przez tak zwane choroby sercowo-naczyniowe.

W Chinach liczbę diabetyków w 2013 roku oszacowano na 98 
milionów ludzi, a w Azji Południowej dorosłych chorujących na 
cukrzycę jest prawie 72 miliony. Do 2030 roku prognozuje się, 
że w regionie będzie 123 miliony osób dotkniętych tą chorobą. 
Również w Arabii Saudyjskiej 24 procent ludności pomiędzy 20 
a 79 rokiem życia uchodzi za diabetyków. Na całym świecie udział 
cukrzycy typu 2 wynosi około 90 procent wszystkich zachorowań.

Szczególnie wśród dzieci i młodzieży dotąd cierpiących prze-
ważnie na cukrzycę typu 1, przez niedobór wewnątrzpochod-
nej produkcji insuliny, odsetek chorujących na cukrzycę typu 
2 w  ostatnich latach wzrósł na całym świecie. W  niektórych 
krajach ta choroba stanowi prawie połowę nowo zdiagnozowa-
nych przypadków cukrzycy. Podczas gdy cukrzycy typu 2 można 
zapobiec przez zdrowe odżywianie i wystarczającą ilość ruchu, 
cukrzyca typu 1 jest wrodzona i nie da się jej uniknąć.

Kobieca odyseja

Podróż, która w pełny przygód sposób prowadzi z miejsca na 
miejsce bez osiągnięcia pierwotnie zamierzonego celu, jest nazy-
wana odyseją. W takiej podróży czy też „tułaczce” znajduje się 



Czas zacząć przemianę... 49

większość kobiet, gdy chodzi o odchudzanie. My kobiety mamy 
bowiem pecha posiadania bardzo „złych” genów, które sprawia-
ją, że nasze próby zrzucenia wagi stają się prawdziwą odyseją. Re-
dukcja tłuszczu jest dla nas, kobiet, znacznie trudniejsza niż dla 
mężczyzn, ponieważ z natury właściwie nie jesteśmy stworzone 
do tego, by być szczupłymi. Wiem, że to brzmi groteskowo i jest 
też dość okropne, ale jest niepodważalnym faktem, który staje 
się wyraźny przy spojrzeniu na naszych praprzodków. Kobiety są 
specjalnie tak wyposażone, by magazynować tłuszcz. Utrzymuje 
on ciepło i  jest dobrym dozownikiem energii. Nasze przod-
kinie musiały przeżyć i zapewnić przetrwanie ludzkości, więc 
tłuszcz nie mógł być tracony przez porody, produkcję mleka 
czy wychowywanie dzieci. Kobiety, w przeciwieństwie do dzi-
siejszych czasów, nie musiały dobrze wyglądać. Pod względem 
genetycznym kobiety nie są w  stanie być smukłe i  szczupłe. 
Wiele czynników wpływa na to, że magazynujemy tłuszcz. Na-
jogólniejszą prawidłowością przy tym jest, że nasze komórki 
tłuszczowe zawierają więcej magazynujących tłuszcz enzymów 
i są o wiele większe niż u mężczyzn. Ich komórki tłuszczowe 
mają więcej enzymów spalających tłuszcz i  są o wiele mniej-
sze niż nasze. O! Do tego dochodzi jeszcze fakt, że estroge-
ny jeszcze namnażają nasze enzymy magazynujące tłuszcz. To 
prawie tak, jakbyśmy dodali proszek do pieczenia do ciasta, 
żeby ładnie urosło. Rezultatem są zapasy tłuszczu na poślad-
kach, udach i ramionach – z tego powstaje potem w końcu tak 
nielubiany cellulit. I  to wszystko dlatego, że musimy zapew-
nić przetrwanie ludzkości i nosić w sobie życie. Zatem, drogie 
panie, przez głód redukujemy swoje enzymy o dokładnie 50 
procent. Alleluja. Nasze ciało dosłownie szaleje i w mgnieniu 
oka przełącza się na tryb odkładania tłuszczu, to oznacza, że 
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ekspresowe diety doprowadzają nas do czegoś dokładnie od-
wrotnego niż zamierzamy osiągnąć. Nasze enzymy spalające 
tłuszcz rozkładają się i równocześnie redukują naszą masę mię-
śniową, która mogłaby pomóc nam w spalaniu tłuszczu.

Mężczyźni powinni uzmysłowić sobie, że szczupłe kobie-
ty „wypracowują sobie” z  reguły swój wygląd, wkładając w  to 
znacznie więcej wysiłku. Jednak nie chcemy zagrozić przetrwa-
niu ludzkości, zwłaszcza że sprowadzenie dziecka na świat, pa-
trzenie jak dorasta i bycie przez nie kochanym jest wspaniałym 
przeżyciem, a jednak chcemy pozostać szczupłymi i pięknymi. 
Jak możemy zatem wykonać taki szpagat?

Rola wątroby w zrzucaniu wagi
Główną rolę przejmuje tutaj nasza wątroba, która jest określana 
również jako „chemiczna fabryka”, wytłumaczył mi to bardzo 
dokładnie doktor K. S. Wątroba wypełnia poza tym wiele waż-
nych zadań, na przykład troszczy się o to, żeby trujące substancje 
były odtransportowywane z naszego organizmu oraz produkuje 
żółć, znaną również jako sok trawienny, który w jelicie cienkim 
rozkłada komórki tłuszczowe. Żółć jest zatem produkowana 
przez wątrobę i  jest niezwykle ważna dla trawienia tłuszczów. 
Jeśli nasz żołądek jest pusty, żółć jest magazynowana w pęche-
rzyku żółciowym. Jeśli pęcherzyk żółciowy musi zostać usunięty, 
na przykład z powodu kamieni żółciowych, nie ma to żadnego 
znaczenia. Jednak niektórzy ludzie po jego wycięciu nie trawią 
żadnego bogatego w tłuszcze pożywienia. Tu pomaga zrównowa-
żona, bogata w błonnik pokarmowy dieta oraz regularne upra-
wianie sportu. Ponadto nie powinno się regularnie przyjmować 
zbyt tłustego pożywienia. Jednostronne odżywianie czy leczni-
cze głodówki, a także określone formy diety mogą też prowadzić 
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do dolegliwości, ponieważ wyprowadzają z  równowagi skład 
żółci. Nieprawidłowa czynność wątroby może też prowadzić do 
problemów z  „wyłączaniem” cholesterolu, w  zachodnim świe-
cie zbyt często jemy za wiele zawierających cholesterol potraw 
i właśnie to prowadzi do problemów z odchudzaniem. Jeśli na-
sza wątroba nie może dłużej właściwie regulować gospodarki 
tłuszczowej, dochodzi do przybierania na wadze, i to w obszarze 
brzucha. Powstaje wystający brzuch, znany też jako brzuszek 
piwny albo kałdun. Wałek tłuszczu pod nadbrzuszem, nazywa-
ny też chętnie oponką, jest kolejną oznaką, że nasza wątroba nie 
funkcjonuje prawidłowo. Jej funkcja filtrująca jest zaburzona 
i nie jest więcej w stanie usunąć wielu znajdujących się w naszej 
krwi kuleczek tłuszczu. Osadzają się one w  innych organach, 
na przykład w depozytach tłuszczowych pod skórą. Przed cel-
lulitem, którego tak się obawiamy, otwierają się szeroko drzwi, 
co odzwierciedla się na naszych udach, pośladkach, ramionach 
i brzuchu. Jeśli funkcjonowanie wątroby się nie poprawi, bardzo 
trudno jest pozbyć się tego tłuszczu. To jest poza tym główny 
powód tego, że wraz z wiekiem stajemy się coraz grubsi i bar-
dziej nieforemni. Jeśli nasza wątroba jest – kolokwialnie mówiąc 
– zapchana śmieciami, nie możemy właściwie schudnąć – nie-
ważne ile diet przejdziemy i jak dużo sportu będziemy uprawiać. 
To jest poza tym również wyjaśnienie nielubianego efektu jo-jo. 
Tłuszcz, który po diecie wraca na nasze żebra równie szybko, 
jak zniknął, jest winą niepracującej prawidłowo wątroby. Aby 
jednak kobiety mogły wykonać szpagat pomiędzy zachowaniem 
gatunku, a byciem szczupłą, nasza wątroba musi naprawdę do-
brze pracować. Dzięki programowi odtruwania doktora K. S. 
oczywiście nie tylko kobiety, ale i mężczyźni mogą odciążyć czy 
też oczyścić swoją wątrobę, aby na nowo uruchomić przemianę 
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materii i zapewnić sobie dobre „spalanie tłuszczu” (i to w ciągu 
całej doby, nawet w czasie snu). Niektóre substancje toksyczne 
nie są jednak wydalane z  żółcią, ale „przebudowywane” i  roz-
puszczalne w wodzie, dlatego opuszczają nasze ciało przez nerki 
razem z moczem.

Wskazówki na temat odciążania wątroby 
według doktora K. S.

 U Pij codziennie przed posiłkami po 1 łyżce tłoczonego na 
zimno oleju kokosowego.

 U Jedz możliwie jak najświeższe produkty spożywcze.
 U Pij do trzech litrów wody podzielonych na cały dzień, ale 

tylko niegazowanej, w temperaturze pokojowej.
 U Konsumuj więcej bogatego w błonnik spożywczy pożywie-

nia, na przykład pełnoziarnistych produktów.
 U Jedz karczochy, ponieważ zwiększają produkcję żółci.
 U Przyjmuj witaminę C i  wapń – zapewniają wypłukiwanie 

ołowiu.
 U Zwróć uwagę na wystarczające zaopatrzenie w cynk i selen dla 

wspomagania wydalania rtęci (wypełnienia amalgamatowe).
 U Przyjmuj ostropest plamisty, na przykład w formie kapsułek, 

które mają działanie wzmacniające wątrobę, a także ochra-
niają i regenerują.

 U Nie żałuj sobie masaży jak drenaż limfatyczny, masaż tkanki łącz-
nej czy stref refleksyjnych stóp oraz sauny i szczotkowania skóry.

 U Zredukuj spożycie cukru.
 U Unikaj białej mąki, a także wszelkich produktów mlecznych 

oraz ogranicz spożycie białek pochodzenia zwierzęcego.
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Sport – to nie dla mnie
Często słyszy się impertynenckie powiedzenie: „Sport jest mor-
derstwem, a sport masowy jest masowym morderstwem”,  szcze-
gólnie od osób, które go nie lubią, takich jak ja. Oczywiście, 
jestem świadoma, że poprzez sport spalamy kalorie, a ruch daje 
naszemu ciału pewną ilość korzyści jak na przykład dobre tra-
wienie, dobrą ruchliwość, utratę nadwagi i  wiele, wiele wię-
cej. „Jeśli ktoś się rusza, żyje dłużej”, potwierdza Departament 
Zdrowia Publicznego i Nauk o Opiece Zdrowotnej w szwedz-
kiej Uppsali. Za pomocą sportu możemy zapobiec nadwadze 
i wszelkim wynikającym z niej chorobom. Moja lepsza połówka 
trzy razy w  tygodniu uprawia przez godzinę sport. Widoki są 
widoczne. Zazdroszczę mu tego. Jeśli istniałby lek bez efektów 
ubocznych, który miałby działanie porównywalne z wysiłkiem 
fizycznym, z  pewnością byłabym pierwszą osobą, która by go 
przyjmowała. Przy tym zgodnie z badaniami niemieckiej Spor-
towej Szkoły Wyższej w Kolonii wystarczy trzy razy tygodnio-
wo przez pół godziny jeździć rowerem lub biegać, aby zmniej-
szyć ryzyko osteoporozy o jedną trzecią. Spojrzenie na naszych 
przodków unaocznia, dlaczego również dziś ruch jest dla nas 
wskazany: aby zapewnić sobie przeżycie, myśliwi z epoki kamie-
nia musieli pokonywać długie dystanse. Wyniki badań mówią 
o 40 kilometrach dziennie. Ponieważ przez kolejne tysiąclecia 
cielesne potrzeby ludzi nie uległy znaczącej zmianie, nawet oso-
bie tak niechętnie nastawionej do sportu jak ja wydaje się prze-
konywające, że dzisiejsza ociężałość nie wychodzi nam na dobre. 
Aby wprawić swoją przemianę materii w  ruch, człowiek musi 
wystarczająco dużo się poruszać. Tak już jest! To, co osobiście 
bardzo mnie ucieszyło, gdy się o tym dowiedziałam to fakt, że 
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również codzienne czynności zużywają energię, czytaj: kalorie. 
Na przykład leżąc, spalamy średnio 68 kilokalorii na godzinę, 
siedząc około 70 kalorii, a chodząc 210 kilokalorii przy pręd-
kości około 3,6 kilometra na godzinę. To zużycie kalorii nie jest 
oczywiście wysokie, ale to lepsze niż nic!

Zatem: bądź lepszy ode mnie i codziennie poruszaj się wystar-
czająco dużo jak na swoje możliwości! Twoje jelita również ci za 
to podziękują.






