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Üdvözlök mindenkit, a mai beszélgetésben nagyon érdekes témáról lesz szó. Dr. Olli Sovijärvival beszélgetünk, a nevem 

Kokavecz Katalin, A mai alkalommal arról beszélgetünk, hogy miként „biohackelhetjük” meg az életünket, és 

fordíthatjuk vissza a krónikus betegségeket.  

Mindenekelőtt természetesen el kell mondanom, hogy a videóinterjú célja kizárólag az ismeretterjesztés, a közölt 

életviteli- és egészségügyi információk nem tekinthetők sem diagnózisnak, sem kezelési javaslatnak. Amennyiben 

egészségügyi problémád vagy kérdésed van, mindenképpen keresd fel az orvosodat vagy egyéb egészségügyi 

szakembert. Az interjúban elhangzottakat csakis a saját felelősségedre alkalmazhatod. Nagyon örülök, hogy dr. Olli 

Sovijärvit üdvözölhetem, Finnországból. Ő a finn holisztikus medicina egyik úttörője, melynek középpontjában a 

megelőzés és a megelőzésre alkalmas életmód kialakítása áll. Egyúttal felszólalt már nemzetközi rendezvényeken és a 

„Biohackerek kézikönyve” című könyv írója; a John F. Kennedy Egyetemen diplomázott integrálelméletből.  

Nos, Olli, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk! 

 – Én is, Katalin, nagyon örülök. 

 – Kérlek, mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy miként merültél bele a biohackingbe, és tulajdonképpen mi is ez egészen 

pontosan?  

– Hát igen, ez egy hosszú történet, de igyekszem lerövidíteni... Szóval, az ok, amiért elkezdtem vele foglalkozni, az a 

krónikus stressz, fáradtság, erőtlenség, túlhajszoltság volt, amitől szenvedtem. Orvosként 2006-ban diplomáztam, 

azután pedig szinte minden héten hét napot dolgoztam. A legrosszabb munkaheteim olyan száz órások voltak. 

Természetesen soha nem aludtam eleget, a biológiai órám teljesen össze-vissza járt, ha járt, és ekképpen folyton 

fáradtnak éreztem magam. Aztán rájöttem, hogy változtatnom kell ezen. Elkezdtem kutakodni, utánajárni, mit is 

tehetnék, mármint mit változtathatnék az életmódomon, miként aludhatnék jobban, mi lenne számomra az Ideális 

étrend...  

Rengeteget edzettem is, úgyhogy elkezdtem a pihenésre, regenerációra, stresszkezelésre fókuszálni; meditálni, 

irányítani a gondolataimat, a gondolkodásmódomon is dolgozni, egyszóval: belemerültem mindezekbe a témákba, 

egyúttal próbáltam fejleszteni a saját orvosi módszereimet. Elkezdtem magánrendeléseket tartani, rengeteg betegem 

volt... és aztán azt láttam, hogy már a magánrendelésemre is hat hónapra előre tele vagyok! Ez is nagyon stresszessé 

vált, és kezdenem kellett vele valamit. Aztán úgy 2013 táján egyre tudatosabb lettem a biohackinget illetően. 

Tartottunk néhány ilyen workshopot itt Finnországban még 2013-ban, és aztán egyre biztosabb lettem benne, hogy 

ennek az egésznek nagyobb léptékűnek kell lennie, ekkor dőlt el, hogy megírjuk a Biohackerek kézikönyvét, ami négy 

évbe telt, vagyis, majdnem négy évbe, és ezalatt a négy év alatt sikerült megalkotnunk egy igazán egyedülálló könyvet, 

egy könyvet, ami szinte az emberi test eddig soha meg nem alkotott használati utasítása.  

– Igen, ez tetszik! A hiányzó használati utasítás!  

– Hiszen megszületünk anélkül, hogy tudnánk, miként működik a testünk, az elménk; és mindent magamnak, 

magunknak kell megtanulnom, megtanulnunk; így hát ez a könyv a használati utasítás, ami megmondja, hogyan 

lavírozhatunk a stressz, az alváshiány, az étkezés, a mozgás, a munka és minden egyéb között. Ez volt tehát az 

elsődleges cél, hogy megalkossuk ezt a könyvet. Hamarosan angolul is megjelenik, ha minden igaz, idén év vége felé. 

Igen, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan hallgatóink akik olyasféle gondokkal küzdenek, mint a 

pajzsmirigyproblémák, a bármi egyéb krónikus állapot, és nagyon örülnének egy ehhez hasonló használati 

utasításnak...  

Mélyebbre ásva, sok témát említettél, az étrendtől egészen az alváson át a napi ritmusunkig, az elménket, a 

tudatunkat, a munkát... Ezek mind olyan dolgok, melyeket helyre kell tennünk, vagy legalábbis tudnunk kell, hogyan 

lehet mindezeket együtt működtetni, mégpedig úgy, hogy mind a pajzsmirigyünknek, mind az egész testünknek jó 

legyen. Szóval, mi az, amit kiemelnél, melyik az a terület, amelyik a krónikus tünetekkel vagy pajzsmirigy problémákkal 

küzdő hallgatóink számára a legfontosabb lehet? 

– Nos, mindenképpen megoszthatom a tapasztalataimat és mindazt, amit a betegek kezelése alatt tanultam... Öt... öt-

hat éve kezelek már pajzsmirigyproblémákkal is küzdő betegeket; azt is mondhatnám, hogy a betegeim kb. 70%-a 
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pajzsmirigygondokkal keres fel, és azt mondhatom, hogy a háttérben, a leggyakoribb problémák azok, hogy gyulladást 

propagáló ételeket ettek, nem aludtak eleget, a cirkadián ritmusuk rendszerint felborult, stresszes életviteltől és 

krónikus fertőzésektől szenvedtek... Rájöttem, hogy ezek az alapok; ezek a kulcskérdések.  

A rendeléseim alatt tehát a betegekkel ezeket a problémákat céloztuk meg, és próbáltuk jobb szokásokat kialakítani. 

Például jobb alvásritmust, alváshigiéniát; stresszkezelési technikákat, vagyis, hogy miként lehet kijavítani az efféle 

károsító tényezőket. Úgy gondolom, ezek a kulcsfontosságú tényezők a Hashimoto, az asztma, az áteresztő bélfal és 

hasonlók kezelése során. Mindig egyéb problémák kapcsolódnak ezekhez, és a kezelése egy fejlődési folyamat, és én 

azt látom, hogy mindez, vagyis, hogy ilyen megközelítéssel kezeljük a betegségeket, egyre elterjedtebbé válik. 

Továbbá, egyre több az információ, egyre többet tudunk és értünk arról, hogy miként kapcsolódik minden mindenhez, 

és hogy vannak bizonyos felismerhető minták, melyek mindegyikét kell kezelnünk, hogy a test meggyógyíthassa 

önmagát.  

– Szóval, összességében, az a lényeg, hogy meg kell adni a testnek mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy 

tökéletesen működjön. Ez pedig maga a biohacking. 

 – Igen, úgy is mondhatnánk, hogy... Hogy... Hogy ez egy olyan módszer, mely biológiai, technikai és természetes 

módszereket alkalmazva igyekszik visszaállítani a test egészségét, jóllétét és teljesítményét. Akár még konkrét mérési 

eredmények nélkül is rendkívül hasznos, mondjuk, hogy megfelelő tudásanyaggal rendelkezzünk az alvásról, 

stresszről... 

 – Bizony  

– … és így tudatosabban tudjuk kezelni, hogy mégis, miként aludjunk, ilyesmi.  

– Igen, én is úgy gondolom, hogy krónikus problémákkal küzdő betegek számára ez különösen fontos, hiszen a 

legjellemzőbb tünetük az, hogy folyton fáradtnak érzik magukat, kimerültek, tehát fontos, hogy ezeket tudatosítsák, 

nyomon kövessék, és tudatosabbak legyenek. Mondd, meg tudnád osztani velünk azt a, mondjuk, két-három tippet, 

ami szerinted a leghasznosabb, hogy a betegek miként foghatnak neki ennek az egésznek, miként állíthatnak be egy 

egészséges életritmust, mivel ez a legfontosabb nem csak a pajzsmirigybetegek, de mindenki számára...  

– Igen, persze. Mindenekelőtt az étrendet kell rendbe tenni, az ételeinknél kell kezdeni. Egy alap gyulladáscsökkentő 

étrenddel kezdenék, vagy sokkal inkább egy autoimmun eliminációs étrenddel, mely kizár minden toxint, 

antitápanyagot, ami káros lehet, vagy gyulladást okozhat a testben. Ezután egy jó szakember segítségével már hozzá 

lehet fogni, hogy a bélrendszeri, és egyéb gyulladásos problémákat kezeljük. Mindemellett utánanéznék, hogy milyen 

stresszhatások érik a beteget, beleértve a felgyülemlő stresszt is, ugyanis mindennemű stressz számít az ilyen 

helyzetben. Társadalmi-társasági stressz, munka, család, minden egyéb, hiszen jellemzően ezek azok, amelyek 

felhalmozódnak. Ezt sokkal tudatosabban kell kezelni, és a munkahelyi stresszt is. Aztán ott van az alvás. Az alvás, 

pihenés rendje. Persze, vannak olyanok, akik inkább „éjszakásabbak”, vannak olyanok, akik koránkelőbbek, de a 

különbség mégsem olyan számottevő... Viszont sokan hajnali 1-2 környékén fekszenek le, és hét körül kelnek, tehát 

nyilvánvaló, hogy nem alszanak eleget; a cirkadián ritmusuk felborul. Vagy korán fekszenek, de aztán nagyon korán, 

hajnali három-négykor-ötkor már kelnek, ezek mögött pedig olyan gondok állhatnak, mint agykérgi problémák, vagy a 

vércukorszint-szabályozás gondjai... Úgyhogy ezt is helyre kell tenni.  

–Igen.  

– Szóval, nagyon sok fontos tényező van, amit figyelembe kell venni, de én ezeket mondanám a legalapvetőbbnek. – 

Igen, mindig az alapoknál kell kezdeni, hiszen sokaknál már az alapok sincsenek rendben, és nem is tudatosul bennük, 

hogy ez így van... Tehát, feltételezem, ez a „hiányzó használati utasítás”, amit összeállítottatok, ez a könyv, mindezeket 

tartalmazza, hogy miként lehet kiegyensúlyozni ezeket a területeket... 

 – Igen. A könyv gyakorlatilag nagyon szisztematikus. Öt részre osztottuk, ezek az alvás, testmozgás, munka és elme, 

és minden egyes rész tartalmaz háttértörténeteket, némi történelmet, aztán bemutatjuk az egész rendszert, például 

alvásmintákat, az alváshigiéniát, vagy a táplálkozásról szóló részben végigvezettük, hogy miként működik az egész 

emésztőrendszer, aztán végigvesszük az alapvető tápanyagokat, az ételcsoportokat, aszerint, hogy melyek hasznosak 
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számunkra és melyek kevésbé; melyek gyulladást okozók, melyek kevésbé vagy gyulladáscsökkentők, és hogy miként 

készíthetjük el az ételeinket hogy minél kevésbé legyenek toxikusak, oxidatív stresszt okozók... Ilyen alapvető dolgok. 

Nem annyira egy bizonyos diétáról, étrendről van szó, sokkal inkább arról, hogy miként készítsük el, és miként 

válasszuk ki az ételeinket, és miként alkossuk meg a magunk étrendjét.  

Ez tehát az alapgondolat, maga a könyv nagyon szisztematikus, egyúttal száz százalékban tudományos megközelítésen 

és adatokon alapul; több, mint 1500 hivatkozást sorol fel, tehát igazán nagyszabásúnak mondható. Ilyennek is szántuk, 

mivel tudjuk, hogy rengeteg áltudományos vélemény kering a világban; melyek közül soknak van ugyan tudományos 

alapja, de közülük nagyon sok véleményszerű, vagy torzított, vagy félreértett... Persze tudjuk, hogy nem a 

tudományosság az etalon a világon, de mégis, egy jó kiindulási pont, ami köré rendszert lehet építeni.  

Szóval, szeretnénk megtanítani az embereket, hogy miként gondolkodjanak maguktól, hogy tudják, hogy működik az 

egész rendszer, a testük; hogy milyen hatással van rá a környezetük és hogy ők maguk hogyan hathatnak a 

környezetükre, vagyis, igen, tulajdonképpen egy önépítő könyvről van szó. – Igen, ez nagyon tetszik, hogy ilyen 

alapvető, és hogy az emberek megtanítja, hogyan vehetik újra magukhoz a gyeplőt az életük felett... – Igen, ez is, ez 

az, amire szükség van, hogy egészségesek legyünk... Vagyis, úgy értem, nem mondanám, hogy az egészségügyi 

rendszerünk jó... Sokkal inkább, hogy a betegügyi rendszerünk a jó. Jól gondozzuk a betegeinket, de ha az emberek 

úgymond egészségesek, arra nincs... semmink! Az egészségest úgy értjük, hogy „nem beteg”, ami szerintem hülye 

megközelítés, hogy „Jól van, nem vagyok beteg, tehát egészséges vagyok”, de valójában lehetnénk még 

egészségesebbek, lehetnénk még energikusabbak, megelőzhetnénk számos betegséget, azáltal, hogy ilyen alapvető 

dolgokra is ügyelünk.  

– Igaz! Az emberek nem is tudják, milyen remekül is érezhetik magukat a biohacking útján, ha ügyelnek a dolgokra, és 

visszaveszik a kezükbe az életük irányítását, úgyhogy nagyon tetszik, hogy ezt az üzenetet terjesztitek. – Igen, 

igyekszünk ezt a természetes hozzáállást képviselni, nem, mint az ilyen buta kísérleti megközelítéseket, mint a 

beépített chipek meg mindenféle varázslatok, amik különféle váratlan dolgokat művelnek a testünkkel, inkább a 

természetesség, és maga a természet. A természet is nagyon fontos. Tudod, itt mennyi tó, mennyi erdő van, igazán 

természetközeli nép vagyunk, szóval ezt is hangsúlyozni szerettük volna, hogy akár úgy is segíthetünk magunkon, a 

krónikus betegségeken, hogy kimegyünk minden nap a természetbe... 

 – Pontosan! Nagyon tetszik, hogy ezt így kiemelted, finnként, hiszen vannak ilyen képzeteink rólatok, hogy például, 

télen nagyon hideg van, nagyon sötét van, és különösen, mondjuk, a sarkkörhöz annyira közel és mégis, rendszeresen 

kimentek a természetbe, nem is tudom, hogyan nevezitek ezt, erdei fürdőkbe. – Igen. ilyesmik. A japán szakszó erre 

az „erdei fürdő”, vagyis a yoku (浴, erdei termálfürdő), japánul...  

Szóval, a kutatások szerint is a finnek 95%-ban inkább természeti népnek vallják magukat, és csak 5% állítja, hogy 

városi, és csakis városi környezetben akarna élni, ami pedig, elképesztő arány! És ezt szeretnénk megtanítani az 

embereknek, hogy miként is lehetséges, hogy jobban összehangolódjanak a természettel és a saját ritmusukkal! 

Milyen, amikor a mesterséges fények, és a folyton kivilágított városi épületek közül, melyek teljesen felforgatják az 

ember... időbiológiáját és természetes ritmusát, ami meghatározza, hogy mikor kellene felébredni, mikor aludni, ami 

nagyon is fontos, mert szabályozza az immunrendszert, és akár a melatonint is, ami a „sötétséghormon”, melyet a 

tobozmirigy választ ki, és bizonyított, hogy rendkívüli gyulladáscsökkentő hatása van. És ha ennek kiválasztása 

megbízhatatlan, akkor gyulladásos problémák jelentkezhetnek...  

–Értem. Vagyis, nagyon fontos, hogy ügyeljünk a melatonintermelésre. Ezért kell rendszerezni a cirkadián ritmust, az 

alvásmintákat...  

– Igen. Teljesen alapvető kellene, hogy legyen, hogy amikor felébredünk, elhúzzuk a függönyöket, és kilépjünk a 

napfényre... És ha nincs természetes fény, akkor helyettesítsük mesterséges fényekkel a reggeli órákban, a lényeg, 

hogy a retinán keresztül a hipotalamuszhoz jusson az inger, ami pedig az egész biológiai óránkat szabályozza. Vagyis, 

a legfontosabb hatás minden egyes reggel. 

 –Így van.  
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– Este viszont nem kívánatos. Jobb, ha elsötétítünk, ha vöröses fényeket látunk, mint a gyertyák, a tábortüzek, ilyesmi; 

és tökéletes sötétségben alszunk.  

– Igen, ez már így belegondolva is nagyon megnyugtató.  

– Igen! És a biohacking erről szól, hogy például alkalmazhatunk kék fényt szűrő szemüvegeket estefelé. – Igen, azok a 

borostyánszín lencsés szemüvegek!  

– Igen, ezek nagyon hatékonyak, még egy-két óra használattal is stimulálják a megfelelő területeket!  

– Igen, említetted, hogy a melatoninnak köze van az immunrendszerünk működéséhez is, szóval... Tudom, a 

könyvetekben az egyik szakasz az immunrendszerről szól, és én is úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos az aktuális 

témánk szempontjából, a Hashimoto, és krónikus betegségek visszafordítása, ami pedig az immunrendszerről szól, 

tehát, azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami, amit kifejezetten ki szeretnél emelni a hallgatóságunknak? Nos, ez 

tulajdonképpen egyfajta extra fejezet, ami nincs benne a könyvben, ami majd megjelenik az év vége felé, de e-book 

formátumban, külön elérhető lesz. Arról van szó benne, hogy mit tehetünk, miként építhetünk magunknak egy 

sérthetetlen immunrendszert. Olyasmiket tartalmaz, hogy mi is az immunrendszer, hogy működik, hogyan 

befolyásolható és hogyan lehet hatékonyabb, olyasmikkel kezdve, mint étrend, edzés, alvás, és mindennapi apró 

trükkök, szóval... van erre vonatkozólag valami konkrét kérdésed, vagy...  

– Igen, tulajdonképpen... mivel ez alkalommal leginkább a Hashimoto-betegség a téma, ami nem is annyira pajzsmirigy 

betegsége, mint inkább az immunrendszeré... Említetted már a bélrendszert, hogy ez mennyire fontos kérdés azok 

számára, akik egészségesebbek akarnak lenni, tehát szeretném, ha kiemelnéd, milyen megközelítéseket alkalmazol, 

hiszen ez annyira közel áll az immunitás kérdéséhez.  

– Igen, én is észrevettem, hogy sokaknak van ételintoleranciája, ételallergiája, melyek között leginkább a 

gabonafélékre, főleg a búzára való érzékenység a jelentős, a másik pedig a tej, jobban mondva, kazein, a feldolgozott 

tej fehérjéje, különösen a mai tejipar miatt, és ajánlott ezeket eltávolítani az étrendből... De persze mindenekelőtt 

nem árt kivizsgáltatni, hogy valóban intoleranciáról van-e szó ezekkel szemben, aztán pedig megállapítani, hogy milyen 

állapotban van a bélfal, vagyis, az a szegély, ami a bélbolyhok és a keringési rendszer közötti határt alkotja. Ez nagyon 

fontos, ha az sérült, azt nevezzük kórosan áteresztő lyukas bélfalnak, ami számos problémát okozat, köztük az 

autoimmun betegségeket is, és a kutatások alapján, azt is mondhatjuk, hogy ez az egész folyamat a belekben kezdődik.  

Ezért beszélek ilyen sokat a bélrendszerről, ezért fontos, hogy először a beleket és az őket érintő problémákat kezeljük. 

Persze, ha a stresszválaszt irányító rendszerre gondolunk, a HPA-tengelyre, mely a kortizoltermelést irányítja, 

ugyancsak ezt látjuk, hogy köze van a bélfalhoz, hiszen minél több a stressz, annál nagyobb arányú és annál súlyosabb 

a gyulladás, ami pedig a végén nemcsak kórosan áteresztő bélfalhoz, de kórosan áteresztő agyhártyához és egyéb 

immunbetegségekhez vezethet. És mindez a bélfal miatt! Tehát, ha van olyan érzékenység bizonyos anyagokra, mint 

a glutén vagy a tejfehérje, vagy bármi, akkor az hozzájáruló lehet. Bonyolultnak hangzik, de igazából nem anny ira az, 

amint az ember rájön, hogy minden mindennel összefügg, és ezt kell tudomásul vennünk. Innentől fogva pedig hiába 

foglalkozunk az étrenddel és minden mással, ami ugyan segíthet egy kicsit, de ha a stresszt nem kezeljük, nem ér 

semmit. Mert a stressz az igazán kritikus ebben a helyzetben.  

– Igen, én is azt hiszem, hogy sokaknál ez a hiányzó láncszem, vagyis hiába egészségtudatosak sokan, hiába lelkesek az 

étrendet és az alvásritmust és minden hasonlót illetően, ha a stresszt nem kezelik megfelelően, hiszen ez valami 

olyasmi, amit soha nem is tanítottak meg nekünk, hogy hogyan kellene csinálnunk, ugye? Úgy tudom, egy másik 

könyved is van, mégpedig a stresszről. – Igen, egészen új könyv, nemrég jött ki finnül, most pedig az angol fordításán 

dolgozunk, ami remélhetőleg jövő év elején jelenik majd meg. Szerettünk volna egy önálló könyvet írni a témában, 

hiszen annyira fontos, nagy, sarkalatos téma, és annyi mindent kell róla elmondani...  

– Hogy egyszerűen nem fért bele egyetlen fejezetbe?  

– Igen, igen, a másik könyvben egyszerűen lehetetlen volt mindent leírni, hiszen annyira átitat minden részt... Ha 

megnézed a könyv tárgymutatóját, a „stressz” címszó alatt legalább, nem is tudom, száz hivatkozást találsz, szóval 

egyszerűen áthat mindent, és ezért olyan fontos, hogy a stresszről beszéljünk, mert minden egyéb rendszerbe beveszi 
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magát. Mint ahogy említettem is már, a HPA-tengely, az autonóm idegrendszer, minegymás... de azt is fontos 

hangsúlyozni, hogy nem minden stressz káros. Igenis van jótékony stresssz, ami valójában erősíti a rendszert, mint 

például néha-néha egy nátha, vagy véletlenszerűség, vagy ehhez hasonló enyhe stresszhelyzetek, melyek a végén 

éppen, hogy lassan-lassan, apránként, erősítik a rendszert.  

– Értem.  

– Tehát a lényeg az egyensúly, a homeosztázis.  

– Igen. Ez mindenki számára más egy kicsit, hiszen vannak, akiknek mondjuk az kell, hogy azonnal abbahagyják a 

munkát, és kivegyenek legalább két hónap betegszabadságot... Sok betegemnél észrevettem ezt, hogy valójában a 

legjobb kezelés, amit tehettek, az az volt, hogy egyszerűen abbahagyták a munkát egy időre, hogy kevesebb stressz 

érje őket.  

– Igen... És, a hallgatóinknak, akik már bizonyos szintig mind biohackerek, már abban az értelemben, hogy igyekeznek 

optimalizálni az étrendjüket, a bélrendszerük egészségét, vagy az életvitelüket, de mégis, még mindig gondjuk van a 

stresszel, a stresszkezeléssel: mi lenne a három legfontosabb tipp, amit ajánlanál nekik? Hogyan fogjanak neki a 

stresszcsökkentésnek, milyen módszerekkel élhetnek, és persze, úgymond, mi emögött a technika?  

– Persze, persze. Legelőször is, azt tanítom meg a betegeimnek, hogy hogyan lélegezzenek. Érdekes, de rengeteg 

embernek fogalma sincs róla, hogy miként vesz levegőt. Mivel ez egy annyira automatikus mozdulatsor, hogy nem is 

tudatosul bennük; sokan így lélegeznek, innen, a tüdőjük csúcsából, sekélyen, mintha kapkodnának a levegő után. A 

mély, hasi légzés az első, amit az ember megtanulhat. Csak egyszerűen így, az ember tanuljon meg jól lélegezni! Nem 

érdekes, mennyi időbe telik.Számomra, amikor már több, mint tíz éve rájöttem, hogy kezdenem kell valamit az engem 

érő stresszel, hogy valamit változtatnom kell az életemen: ez volt az első. Gyakoroltam a minél mélyebb légzést.  

– És a légzés... A légzés mindig kéznél van! Akármikor, amikor szükség van rá, lehet egy mélyet lélegezni, például most 

is, akár most is vehetek egy mély lélegzetet így: Akár egy nagy sóhajtás, kilégzés-belégzés is hatékony, és nagyon sokan 

csinálják is, amikor stresszesek, egyszerűen: Nem is tudnak róla, de egy teljesen természetes reakció ez a stresszre. 

Tehát: lélegezzenek! Ez a legjobb tippem. Aztán az, hogy ütemezzék be a pihenést. Én-időt. Bármit, ami nem technika, 

ami nem munka, nem számítógép, nem egyéb; csak menjenek ki a természetbe, akár csak olyan rövid időre is, mint 

10-15 perc, sétáljanak a parkban, vagy, ami még jobb, az erdőben. Már ennyi is hihetetlenül hatékony. Aztán javaslok 

táplálékkiegészítőket is. Vannak nagyon, nagyon hasznosak.  

Több előadást is tartottam már arról, hogy hogyan kezelhető a stressz gyógynövényekkel és egyéb 

táplálékkiegészítőkkel. Van köztük számos nagyon hasznos, például a kedvencem az L-theanin, különösen, ha az ember 

kávézik is, akkor különösen, hiszen az L-theanin segít tompítani azt a fajta stimulációt, és kellemes, nyugodt állapotba 

visz, azáltal, hogy az agy alfa-hullámait támogatja. Az alfa-hullámok azok, amelyek a meditációs állapotokat is segítenek 

előidézni, tehát, tulajdonképpen, ez lenne az a három tipp, amit mondanék. – Szuper! Említed a teanint, ez a teában, 

zöld teában található anyag, vagy ilyesmi?  

– Igen, természetesen előfordul a zöld teában, de olyannyira kis mennyiségben, hogy ahhoz, hogy értékelhető hatása 

legyen, hat-hét bögrényi zöld teát kellene meginnunk egy nap, ami azt jelenti, hogy az már túl sok koffein és miegymás, 

úgyhogy én inkább tablettákat, kapszulát vagy port használok, olyan 200mg-os dózisban, ami megfelelő, különösen, 

ha az ember kávézik is!  

– Értem, szóval ez akkor ugyanaz, mint a zöld tea kivonat, vagy valami teljesen más?  

– Ez a kivonat főleg ECGg, vagyis epigallokate-gablablabla vagy mi a frász más kimondhatatlan nevű izé...  

– A lényeg, hogy, l-teanin, ami egy kicsit más, de mégis köze van a zöld tea-kivonathoz... 

 – Azt hiszem, epigallokatekin-gallát, vagy valami ilyesmi, na mindegy...  

– Örülök, hogy említetted a technikát, hogy az emberek túlhasználják a technikát, ami... lássuk be, mindenhol ott van, 

még mi is most ebben a pillanatban és a hallgatóságunk is ezt használják, hogy megtudják mindazt, amiről most 
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beszélgetünk, de lássuk be, van ennek jó módja és rossz módja is. Tudom, hogy a biohackerek között is így van ez, hogy 

van jó oldala is, például, látom a gyűrűdet, ami ugyancsak modern technológiai vívmány, nemde?  

– Igen, úgy néz ki, mint egy jegygyűrű, de nem az, igazából egy olyan gyűrű, ami méri, hogy miként alszom, az 

alvásminőséget, az alvásfázisokat, a testhelyzetet, a pulzust, melyek mind-mind az autonóm idegrendszerrel állnak 

kapcsolatban. Méri a testhőmérsékletemet, a légzésritmusomat, a mozdulataimat, egyszóval, nagyon sok mindent, és 

nem kell mást tennem, mint időről-időre ránézni a telefonomban tárolt adatokra, úgyhogy amikor felébredek, 

megnézem, hogy „aha, aha, ma elég hosszú volt a mélyalvási fázis, oké”, vagy „ejnye, ma nem volt olyan hosszú a REM-

fázis, oké”, vagy „jobb lenne, ha következő nap kissé korábban mennék lefeküdni”... ilyesmi ajánlatokat tesz a 

telefonos program, egy finn fejlesztés, kész és megbízható, a neve Oura, és tulajdonképpen egy vadonatúj dolog, 

megtestesíti, hogy milyen a modern technológia, ha segíti az életet. Egy ilyen egyszerű kis viselhető kütyü, könnyen 

használható, könnyű feltölteni, miegymás... Eddig ez a kedvenc kis ketyerém.  

– Azt mondod, finn fejlesztés?  

– Igen, 100% finn terv, fejlesztés.  

– És hogy is írják a nevét? O, R, A...  

– Oura.  

– Rendben, majd kitesszük a linket a videó leírásába...  

– A lényeg az, hogy nemcsak annyit tud az ember, hogy „uhh, ma reggel nem érzem jól magam”, vagy „de jól érzem 

magam ma reggel”, hanem pontosan tudjuk, hogy mennyit aludtunk mélyen, mennyi volt a REM-alvás, felébredtünk-

e éjszaka, és hiába vesszük vagy nem vesszük észre ezeket a változókat, hosszú távon mégis csak nagyon hasznos tudni, 

látni, hogy „ó, igen, ez minden éjszakámra jellemző volt eddig, ma viszont jól aludtam, ez talán hasznos lehet”, vagy 

„szedek magnéziumot, lássuk”, és hirtelen több a mélyalvás, erről van szó, nagyon, nagyon sokat tanulhat az ember 

magáról, és megértheti, hogy miféle életviteli tényezők befolyásolják a rendszereinket. Tehát tudatosságot nyújt az 

egész testünkről, az egész szervezetünkről, és persze mondhatjuk, hogy hiába tudunk többet, nem segít sokat, de ez 

nem így van, éppen, hogy minél többet tudunk valamiről, annál behatóbban értjük, és ez a lényeg. Ez maga a fejlődés. 

Ha kezünkben vannak az adatok, de nem értünk belőle semmit, az pontosan annyit is ért.  

– Igen! Ezt én is fontosnak tartom kiemelni, és elmondani az embereknek, hogy a technológia nem feltétlenül rossz. 

Hiszen annyit hallunk a rossz oldaláról, hogy ilyen meg olyan károsak az elektromágneses erőterek, vagy egész nap, 

különösen este, a számítógép előtt ülni, de őszintén, tényleg van a technológiai fejlődésnek jó oldala is: az a fajta 

technológia, amit használhatunk, ami jobbá teszi az életünket.  

– Így igaz, jobbá teszi.  A technológia, amit mi alkotunk, aztán alkotnak minket magunkat is, ez egy... Ez egy oda-vissza 

ható rendszer, van bevitel, van eredmény. Ahogy fejlődik, egyre többet tudunk meg, amit korábban nem tudtunk, és 

aztán tovább és tovább fejlesztjük, aminek eredményeként még több és több dolgot tudhatunk meg magunkról, ami 

pedig fantasztikus. Ebben a korban, amiben élünk, annyi, de annyi újdonság jön szembe nap-mint-nap, hogy csodás 

élni!  

– Így van, elképesztő, egy kicsit talán félelmetes, vagy veszélyes is, de ha a megfelelő módon használjuk, akkor nagyon 

sok mindent köszönhetünk neki!  

– Pontosan! 

 – Igen, ez egy remek záró gondolat! Mondd, van még valami, amit szeretnél, szerettél volna hozzátenni ehhez a 

beszélgetéshez, amit üzennél a a nemzetközi hallgatóságodnak, amolyan záró gondolatokat?  

– Igen! Tegyenek róla, hogy a mikronutriens-bevitel elégséges legyen! Ez rendkívül fontos dolog. Ha az ember meg 

akarja gyógyítani a pajzsmirigyét,és a szervezetét, nemcsak a gyulladást, de az összes többi tényezőt is, akkor sok 

nyomelemre, mint jód, szelén, és sok B-vitaminra van szüksége. Tehát ez fontos. És javasolnám, hogy mérjenek 

mindent, amit csak lehet, és így később lesz egy referencia, hiszen nagyon sokan élnek tápanyaghiánnyal, és nem is 
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tudnak róla, hogy megoldandó problémák. Például, a D-vitamin-szint. Az autoimmun betegségekben szenvedőknek 

különösen ajánlott a D-vitamin, hogy az immunrendszerük újra jól működhessen.  

– Igen, nemrég egy egész beszélgetést közöltünk a D-vitamin fontosságáról... Említetted a mikrotápanyagokat, és hogy 

fontos ezeket mérnünk is; mondd, az orvosi praktizálásod során milyen módszerekkel méretted? Vizeletteszttel, 

vérképpel...?  

– Mindent alkalmaztam, ami alkalmas a mikrotápanyagok mérésére, teljes vérképet vagy akár csak a vörösvértest-

arányt, hiszen így is jó képet lehet kapni a hiányosságokról. Tehát a vérkép, vagy a vörösvértest-arány is jól mutatja az 

arányokat, jobban mondva, a hiányosságokat, vagy akár a hajvizsgálat, az akár két-három, vagy akár öt hónapra 

visszamenőleg is őrzi a hiányosságok lenyomatait, de persze a vizeletteszt is jó; noha nem annyira, leszámítva a 

jódszintet, amit persze szinte mindig vizeletből vizsgálunk. 

 – Hú, erről egy komplett beszélgetést folytathatnánk, de tudod, remek, hogy te is alátámasztod mindazt, amit más 

interjúk során hallottam már, kiemeled a legfontosabb részeket.  

– Igen, tulajdonképpen a biohacking és az egészségoptimalizálás erről is szól, hogy az embernek látnia kell az erdőt is, 

nem csak a fát, látnia kell a rendszereket, amikből összeáll az egész, és kellenek aztán a különleges megközelítések is, 

mint a D-vitamin kérdése, a jódé, vagy a bélrendszeri problémáké, de akárhogy is, a lényeg az egész befogadása és 

megértése. Tehát van ez az irányítóközpont, ami mindent irányít, a kisebb rendszereket, de fontos, hogy a nagy 

legalább olyan fontos, mint az egyes részek. 

 – És van egy olyan érzésem, hogy amikor erről a „nagy egészről” beszélsz, remek munkát végeztél a „hiányzó használati 

utasítás” összeállításával... Mondd, az érdeklődők hol találhatnak rólad, a munkádról, a könyveidről, az előadásaidról 

több információt?  

– Nos, a könyv honlapja biohackingbook.com, hamarosan frissítjük is, hamarosan felkerülnek az előadások dátumai is, 

a biohackersummit.com-ra, és nos, nem tudom, vannak-e finn hallgatóid, de van egy hatalmas finn honlapunk is, ami 

leginkább az „anyaoldal”, de újabb és újabb oldalakat igyekszünk létrehozni, remélhetőleg már jövőre. 

 – Tehát ezek mind angol, mind finn nyelven elérhető források...  – ...és tervezünk kínai és orosz nyelvűt is... 

 – … Orosz! Remek...  

– Tehát jönnek még, igaz, nem tudom, mikor, de a kapcsolatok már épülnek... Azok, akik olvasták a könyvet, egyesével 

ki-ki adják a fejezeteket, fordítják, lassan minden kikerül e-bookként...  

– Remek! Vagyis egy követőtáborod is van már, látom, az emberek maguktól terjesztik az üzenetedet, ez igazán 

csodálatos! Köszönöm én is a munkádat! És köszönöm azt is, hogy itt voltál ma velünk, és megosztottad a 

gondolataidat, fantasztikus élmény volt betekintést nyerni a művedbe és meghallgatni a tanácsaidat. Még egyszer 

nagyon köszönöm, és remélem, hogy egy másik interjú alkalmával beszélhetünk még. És azt is köszönöm, hogy 

szervezed az előadásaidat!  

– Részemről az öröm!  

– Viszlát, dr. Sovijärvi!  

 

  


