 Gut – jelito, brzuch, guts – wnętrzności.
Ale gut to też w przenośni intuicja.
W znaczeniu ufać/słuchać intuicji gut łączy się często ze słowami
trust, follow i go with.

• My gut feeling was that we couldn't trust her.
(Przeczucie mówiło mi, że nie możemy jej ufać).

 Przeczucie to też hunch

• - How do I know when to kiss her?
- Don’t think about it. Just trust your gut.
(- Skąd mam wiedzieć, kiedy ja pocałować?
- Nie myśl o tym. Po prostu zaufaj intuicji).

• - How did you know she was lying?
- I had a hunch.
(- Skąd wiedziałeś, że ona kłamała?
- Miałem przeczucie).

• - You should trust your gut, not mine.
(Powinieneś ufać swoim przeczuciom, a nie moim).

• This guy succeeded in life because he always followed his gut.

 Follow your heart – iść za głosem serca (proces bardziej świadomy
niż follow your gut, związany z naszą wiedzą o nas samych)

(Ten gość odniósł sukces w życiu, bo zawsze słuchał intuicji).

• Follow your gut and you’ll be fine.
(Kieruj się instynktem/odczuciami i będzie dobrze).

• You think too much. You should go with your gut more often.

• I was making good money at the office,
but eventually I followed my heart, I quit and I started writing.
(Bardzo dobrze zarabiałem w biurze, ale ostatecznie poszedłem za głosem serca,
odszedłem z pracy i zacząłem pisać).

(Za dużo myślisz, za dużo kombinujesz. Powinieneś częściej polegać na instynkcie).

 Gut używane jest też w taki sposób:
 Gut feeling – wewnętrzne, głębokie przeczucie

• I know there’s evidence against him, but I have a gut feeling that
he isn’t the murderer.
(Wiem, że mamy dowody przeciwko niemu, ale coś mi mówi, mam przeczucie, że
to nie on jest mordercą).

• I have a gut feeling that something is wrong.
(Mam przeczucie, że coś jest nie tak).

• Something is wrong. I can feel it in my gut.
(Coś nie gra. Czuję to).

 Poza tym gut znaczy też:
- patroszyć (np. rybę) (She gutted the fish quickly)
- wybebeszyć (np. mieszkanie przed remontem)
(The flat was gutted before the renovation)
(They gutted the car completely)
- zniszczyć (zwykle przez pożar)
(The house was gutted in the fire)

