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Üdvözlök mindenkit, a nevem Katalin, és nagyon izgatott vagyok, hogy bejelenthetem: mai vendégünk 

Paul Jaminet, a Tökéletes egészség diéta című könyv írója.  

Ez a könyv megbízható táplálkozástudományi és életviteli tanácsok kiváló forrása, és remekül leírja, 

miként étkezzünk, ha szeretnénk elkerülni a krónikus betegségeket. Dr. Jaminet és a felesége egyaránt 

tudósok, és régóta érdeklődnek az életet meghosszabbító, egészséges étrend iránt. Dr. Jaminet 

asztrofizikus, aki az evolucionáris szemléletmód álláspontjait igazi tudományos megközelítéssel erősíti 

meg. A személyes gyógyulási története egyenesen elképesztő, ezért is kértem fel, hogy meséljen 

nekünk erről. Feleségével együtt sok-sok évet áldoztak arra, hogy megírják a könyvüket, amely, az ő 

szavaikkal élve, a tökéletes egészséghez vezető étkezés kézikönyve.  Alapjában véve egy evolucionáris 

étrendről van szó, melyet átdolgoztak a szerteágazó kutatási eredményeiknek és 

táplálkozástudományi tapasztalataiknak megfelelően.  

Ez a könyv elérhető magyar fordításban is, és nekem is volt szerencsém olvasni a könyvet magyarul, az 

anyanyelvemen.  

Katalin: Dr. Jaminet, Paul, üdvözöllek a műsorban!  

Paul: Szia Katalin, nagyon örülök, hogy itt lehetek.  

Katalin: Én is nagyon örülök, hogy itt vagy velünk! Mindenekelőtt, kérlek, meséld el, hogy miként 

jutottál az asztrofizikától odáig, hogy kifejlesztetted a Tökéletes Egészség Diétát? Hogy történt mindez?  

Paul: Nos, igazából az egész a személyes egészségügyi problémáinkkal kezdődött. Én és a feleségem 

egész életünkben küzdöttünk velük. Az édesanyámnál rákot állapítottak meg, míg várandós volt velem 

és az ikerhúgommal.  Gyerekként én rengeteget szenvedtem fül-orr-gégészeti gyulladásoktól, és már 

négyévesen több műtéten voltam túl. Kamaszként szörnyű aknétól szenvedtem, ami el sem múlt, és 

még húszéves koromban is küzdenem kellett vele. Ekkor döntöttem úgy, hogy utánajárok ennek: 

először antibiotikumokat kaptam, majd Accutane-t, de mint az sejthető, az antibiotikumok miatt az 

egészségem hihetetlenül gyorsan leromlott. Akkor persze még nem is sejtettem, hogy mindaz, amivel 

küzdök, az antibiotikumok miatt volt. Csak sokkal később jöttem rá, hogy az a rengeteg gyerekkori 

hallójárati fertőzésem valójában gombás fertőzés volt, és az antibiotikumok, amiket kaptam rá, 

nemcsak, hogy nem segítettek, de rontottak a helyzeten.  Akkor persze nem tudtam ezt. Hiába 

kérdeztem az orvosaimat erről, ők csak lesöpörték magukról az aggályaimat. Egyszerűen nem tudtam, 

mi történik velem. Annyit viszont éreztem, hogy amikor futóként, antibiotikumos kezelések mellett 

edzettem, az eredményeim jelentősen romlottak.  Egy évnyi antibiotikum-kúra után már a hetvenéves 

öreg hölgyek is lehagytak a pályán. Akkor megszakítottam a kezelést, de az egészségem csak tovább 

romlott. Akkor már tudósként kutattam, egyúttal szoftverfejlesztő voltam, vagyis kábé heti hatvan-

hetven órát dolgoztam. Nem csoda, hogy emellett csupa kényelmi ételt fogyasztottam. Szinte csak 

kólán, kenyéren és sajton éltem.  Ezek olyan dolgok, amik bármilyen boltban vannak, akárhová is 

menjen az ember: kenyér, sajt... … egy üveg kóla, és kész: van mit enni, de hiába, ha a tápértéke szinte 

nulla.  Egyre több és több egészségügyi probléma gyötört, ami pedig aggasztani is kezdett.  

Mindez persze kb. tizenöt évbe telt, de elég az hozzá, hogy rosszabbodott, és az orvosok nem segítettek 

rajta semmit. Mind emellé idegrendszeri problémáim is lettek. Emlékezetkiesés, reszketés, 

rettenetesen rossz egyensúly... Mindent elejtettem, mindennek nekiütköztem, a 

reakcióidőm iszonyúan leromlott. Mégis, a legrosszabb mind közül az emlékezetkiesés volt, az egyre 

romló memória: hiszen ez a munkámra is hatással volt.  

Katalin: Ez valóban félelmetesen hangzik! 
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Paul: Az is! Aggódni kezdtem. Neki is láttam kutakodni, hogy mi segíthet a helyzetemen.  Hamar 

rájöttem, hogy az étkezés fontos tényező, és akkortájt botlottam bele a paleo diétába.  Ez 2005-ben 

volt. Minden logikusan hangzott. Úgyhogy úgy döntöttem: kipróbálom. Ez volt az első dolog, ami igazán 

nagy változást hozott a közérzetembe, az életembe.  De nem minden változás volt jó. Bizonyos 

szempontokból javulást éreztem, sok más szempontból viszont romlást. Akárhogy is, nagyon 

fellelkesített, hogy találtam valamit, ami legalább valamilyen változást hozott, mert addig semmi, de 

semmi, még amit az orvosok javasoltak, az sem használt. Így jöttem rá, hogy jobb, ha a saját kezembe 

veszem a dolgokat. Végtére is, túl fiatal voltam még ahhoz, hogy olyan tünetektől szenvedjek, mint 

amiktől szenvedtem! Te már tudod, hogy rájöttem, sőt, be is bizonyítottam, hogy mennyire fontos az 

ember étkezése és hogy megtalálja azt, ami számára megfelelő. Nyilvánvaló, hogy rájöttem: a paleo 

diéta nem tökéletes, és nem megoldás mindenre. Vagyis, nekem magamnak kell megtalálnom a 

módját, hogy tökéletesítsem.  

Így kezdődött, és öt évnyi kutatásba és önkísérletbe került, hogy megalkossam a Tökéletes Egészség 

Diétát, amely egyfajta javított paleo diéta. Sok-sok mindenre rájöttünk, ami segíthet az embereken. Így 

hát magától értetődőnek tűnt, hogy mindezt egy könyvben írjunk meg. Meg is tettük. A többi pedig... 

Ebből fejlődött ki: Az étkezés hétköznapi és a tudományos megközelítése.  

Katalin: Ó, igen. És milyen igazi, szerves fejlődés ez, hogy magad ástál bele, magad találtad ki mindazt, 

ami segített rajtad, és milyen remek, hogy másokkal is megosztod mindezt... Tehát, azt mondtad, hogy 

a Tökéletes Egészség Diéta a paleo diéta egy változata, vagyis, a paleo volt a kiindulási pont, és a 

könyvedben is ezzel az evolúcionáris megközelítéssel vezeted elő az általad megalkotott étrendet. Nos, 

mondd, kérlek, mi ennek a folyamata, hogyan épül ez fel, miként működik összhangban a biológia, az 

evolúció és a kiegyensúlyozott étrend? 

Paul: Igen, szóval, mindenekelőtt azt kell meglátni, hogy mi az, ami segít, és mi az, ami nagyon is 

hátráltat, mert ezek a tényezők segítenek megalkotni az általunk tökéletesnek tartott étrendet. És 

tulajdonképpen ez a módja annak, ahogy a konvencionális táplálkozástudósok és dietetikusok is 

megközelítik a dolgokat. Vagyis, ez az egész úgy működik, hogy van egy elképzelésünk, hogy miként is 

kellene működnie az egésznek, miként kellene a tudományos megközelítésnek működnie, és mindezt 

alátámasztjuk megfigyelésekkel és kísérletekkel.  Ez pedig minden reáltudományban így működik. 

Közgazdaságtan, asztronómia, akármi: az ember megfigyeli, hogy mi-hogy működik, és belenyúl, hogy 

a kedve szerint alakítsa a folyamatokat. És aztán jönnek a kísérletek. A táplálkozástudományt illetően 

ezek a kísérletek klinikai próbák és megfigyelések. Megfigyeljük, hogy mit esznek az emberek, és 

megvizsgálva, hogy közülük kik egészségesek, próbáljuk visszakövetkeztetni, hogy mik lehetnek az 

egészséges ételek, étrendek.  Ezek azonban nem működnek. 

 A dietetikusok, a táplálkozástudósok nem tudták megállapítani, hogy melyek lennének azok az 

étrendek, melyek hasznosak, és ennek oka egyszerűen az, hogy ez efféle klinikai vizsgálatok túl rövid 

időtartamot ölelnek fel.  Tudod, nem lehet azt megcsinálni, hogy egy csapatnyi embert beterelsz egy 

laborba, így-úgy eteted őket hetven éven keresztül, és a végén levonod a következtetést, hogy mi miért 

történhetett. Nem is csoda. Amióta betiltották a rabszolgaságot, ez elképzelhetetlen ötlet lenne! 

Viszont épp ez a probléma. Hiába étkeznek az emberek helytelenül, mégis élhetnek nyolcvan évig. 

Vagyis, ha a jobb étrendet kutatnánk, akkor jobb lenne, ha megfigyelhetnénk az embereket nyolcvan, 

nyolcvanöt, sőt, kilencven éven át, hogy bebizonyíthassuk, mely étrendek hasznosak és melyek teszik 

lehetővé a hosszú, egészséges életet. A klinikai kísérletek viszont csak néhány hétig tartanak, még a 

legjobb esetben is csak pár hónapig, és viszonylag kevés ember részvételével. Ekképpen, amire a 

klinikai kutatások rá tudnak mutatni, az csupán a rendkívül akut és prevalens hiánybetegségek. 

Olyasmi, mint a beri-beri, skorbut, pellagra, angolkór.  Ezeket azonosítani tudtuk, tudták. Ezek a 
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végzetes kimenetelű hiánybetegségek néhány hónap alatt láthatóvá válnak, amennyiben a 

tápanyaghiány állandó, és csupán egyetlen hozzávalón múlik, hogy felüti-e a fejét.  Mégpedig gyorsan.  

Ezt követően a megfigyeléssel, jobban mondva, a megfigyelésekkel kapcsolatos gondok ott kezdődnek, 

hogy mindent összevetve, a világ egésze többé-kevésbé ugyanazt az étrendet követi. Ázsiában rizst, 

Európában búzát, de a nagy egészet nézve, akárhogy is, mind nagyrészt csak keményítőt esznek, s a 

mennyiségük is hasonló. Tehát nem mondhatnánk, hogy a világ étkezése túlságosan változatos lenne. 

Ennek pedig evolúciós oka van. Az agyunk úgy van programozva, hogy bizonyos típusú élelmiszereket 

preferáljon, és ezt a velünk fejlődött késztetést mindenki ösztönösen követi. Nincs túl nagy 

változatosság az étkezésünkben, és ami van is, az csupán az anyagi jólét kérdése. Vagyis le 

egyszerűsítve: a tehetősebbek általában minőségibben is ékeznek, mint a szegénységben élők, ebből 

eredően egészségesebbek.  De ezen túl számos egyéb oka lehet annak, hogy a jómódúbbak 

egészségesebbek, vagyis nem állíthatjuk biztosan, hogy mindennek az étrend az elsődleges 

oka.  Minden mindennel összefügg.   

Tehát nincs igazán jó módja, hogy a megfigyelések vagy a kísérletek útján megmondani, hogy milyen 

is a legjobb étrend. Ennek folytán mi teljesen más megközelítéssel fogtunk neki.  Először is, vettük a 

paleo diétát, mint kiindulási pontot. Számunkra a paleo egy egyszerű, teljes értékű, valódi 

élelmiszerekre építő étrend. Mintha arra gondolnánk, hogy a kőkorszaki ember miféle ételekhez 

férhetett volna hozzá. Vadászhattak állatokat, vagy gyűjtögethettek növényeket. A természetes, teljes 

értékű élelmiszer alatt is ezt értjük: ételek, melyeket vadászva vagy gyűjtögetve előteremthetnénk 

magunknak. Tehát azt is mondhatnám, hogy a paleo diéta bármilyen természetes ételre építve 

megvalósítható, egyáltalán nem szükséges ehhez azt állítanom, hogy egy „paleo” módon étkező 

egyénnek bizonyos típusú vagy mennyiségű növényt vagy állatot kellene elfogyasztania. Épp ezért is 

próbáltuk meg optimalizálni a paleo-típusú, vadászó-gyűjtögető étrendet, annak érdekében, hogy az a 

tápanyagbevitel szempontjából is tökéletes legyen. Ehhez pedig minden fontos tápanyagról 

mélyreható kutatást végeztünk, és próbáltuk megállapítani, hogy melyikből mennyi a valóban 

tökéletes mennyiség.  

Miután ez megvolt, visszafelé számoltunk: az adott mennyiségekből visszakövetkeztettük, hogy miből 

mennyit és milyen összetételben érdemes, ajánlott fogyasztani. Így jutottunk el végül a Tökéletes 

Egészség Diétához. És amint ez megvolt, visszanézve azt láttuk, hogy: „Nahát, ide máshogy is 

eljuthattunk volna!” Ugyanis ugyanarra az evolúciós irányvonalakra bukkantunk rá, melyeket már 

emlegettem. Ezek a tökéletes étrend mutatói, melyek önmagukban is elegek lettek volna, hogy 

ugyanezekre az eredményekre jussunk. Ezt az öt irányelvet a könyv elején ismertetjük is. Olyasmikről 

van szó, mint például az anyatej fogyasztása vagy a testünk fiziológiájához kapcsolódó folyamatok. 

Vagy például, hogy honnan szerezzük az energiát, amikor időszakosan böjtölünk? A testünk önmagát 

“falja fel”, hogy szolgáltassa az önmaga működéséhez feltétlenül szükséges tápanyagokat, így látva el 

a létfenntartó folyamatokat. És természetes módon teszi ezt, hiszen maga az időszakos böjtölés is 

természetes.   

Egy másik ilyen tényező az étvágy. Te is tudod, hogy az agyunk úgy fejlődött, hogy preferáljon bizonyos 

dolgokat, amennyiben azok hiányoznak az étrendünkből, és így természetes módon elkerülhessük a 

hiánybetegségeket.  Ez a kívánósságunk oka.  Képzeld, a feleségem mindig rákot és egyéb tenger 

gyümölcseit kívánt. Vajon miért? Mint kiderült, azért, mert jódhiányban szenvedett. Amikor elkezdett 

jódtartalmú táplálékkiegészítőket szedni, a rákok-kagylók iránti sóvárgása egyszerűen elmúlt. Ezt 

számos tápanyag estében tapasztaltuk.  Ebből alakult ki a kiegyensúlyozott, úgy is mondhatnánk, 

hogy „minőségi evolucionáris konyha”. Amikor az emberek szénhidrátszegény diétába kezdenek, 

gyakran kívánják a cukrot, az alkoholt, hogy az agy szénhidrátigényét fedezzék. Ezek nagyon erős 
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hatások. És ilyen hatások vezettek minket a „minőségi evolucionáris konyha” megalkotásához. A tény, 

hogy az agyunk úgy fejlődött, hogy a hiányérzetre reagáljon, a jóllétünket szolgálja. Ezt az evolúciós 

kényszert pedig ötvöztük a paleo-kori vadászó-gyűjtögető ember által hozzáférhető élelmiszerekkel, 

és így alkottuk meg a tökéletes étrendet. Ha az ízlésünket követve, vagyis, az élményre törekedve 

alkotjuk meg az ételeinket a megfelelő alapanyagokból, akkor mindenképpen egészségesen és 

ízletesen fogunk étkezni, és ez az evolucionáris szemlélet irányelvei mentén sem lehetetlen.  

Egészen izgalmas, hogy akár étteremben is étkezhetünk egészségesen és ízletesen, nem? Csupán 

annyiról van szó, hogy ki kell vennünk az étrendünkből mindazt, ami betegséget okoz.  Ezt pedig úgy 

értem, hogy vissza kell mennünk a betegségek gyökeréhez, és eltávolítani mindent, ami ezen 

állapotokat előidézheti.  

Katalin: Kérlek, fejtsd ki bővebben, hogy miért, és mi alapján érzed úgy, hogy mindennek a gyökeréhez 

kell visszanyúlni, és az eredendő okokat megtalálni, ahelyett, hogy a nyilvánvaló tüneteket kezelnénk? 

Azt már említetted, hogy az evolúciós gondolatmenetet követitek, de szeretnék egy kicsit többet 

hallani, hogy erről mit gondolsz, mit gondoltok.  

Paul: Persze, rendben. Először is, tény, hogy a testünk úgy lett kitalálva, hogy egészséges legyen. Hiszen 

öngyógyító is: Az immunrendszerünktől kezdve minden úgy lett kitalálva, úgy működik együtt, hogy a 

testet egészségesen tartsa. Akár olyan hosszú időn át, mint nyolcvan-százhúsz év! Mégis, ha károsítja 

a szervezetünket valami, ami szabotálja az egészségünket, mint betegségek, fertőzések, rossz életvitel, 

helytelen étrend, mely megfosztaná a fontos tápanyagoktól – akkor nem csoda, hogy az egészségünk 

romlik. De ha mindezt elkerüljük, ha semmi nem károsít bennünket, akkor teljesen természetes módon 

lehetünk tökéletesen egészségesek. És még ha az is a helyzet, hogy károsítottuk magunkat – ha 

nekiállunk ezeket a károsító hatásokat lefaragni, akkor máris egészségesebbek lehetünk, erősebbek 

lehetünk, az öngyógyító képességünk is javulhat, az immunrendszerünk is megerősödik, és 

ellenállóbbak leszünk a fertőzésekkel szemben is. Ehhez pedig mindenképpen az az első lépés, hogy az 

étkezésünket rendbe tegyük. Fordítsunk figyelmet a táplálkozásra, az életmódra. Az életmódunk van a 

legnagyobb hatással az egészségünkre.  A legjobb lenne, ha úgy élhetnénk, amit én „ősi életnek” 

nevezek, vagyis, ahogy a kőkorszaki őseink élhettek, ahogyan az állatok élnek. Ez pedig a lehető 

legtermészetesebb életmód: testmozgás, napfény, kielégítő éjszakai alvás, őseinktől eredő, 

természetes, egészséges, kiegyensúlyozott, tápláló étrend. Ha mindez helyre kerül, a legtöbb 

betegségünk is „magától” megoldódik.  

Katalin: Igen, valóban sokkal több van az „egészséges élet” mögött, mint csupán a helyes étrend...  De 

ha már az étrendnél tartunk, látom, készítettetek egy remek diagramot arról, hogy milyen is a 

kiegyensúlyozott étrend a ti értelmezésetekben. Olyan ez az ábra, mint egy alma.  

Paul: Pontosan. Formára olyan, mint egy alma, de igazából a kínai jin-jang szimbólum ihlette. A 

feleségem kínai származású. A jin-jang a harmóniát, egyensúlyt szimbolizálja. Számunkra az egyik 

fontos szempont az egyensúly megtalálása az állati és növényi élelmiszerek között.  A paleo-mozgalom 

kissé túl nagy hangsúlyt fektet az állati eredetű élelmiszerekre, egyúttal a szénhidrátszegény 

táplálkozásra. Amikor mi kiadtuk a könyvünket, a legtöbb paleo-alapú diéta egyenesen kizárta a 

szénhidrátokat, beleértve akár a burgonyákat vagy az egyéb keményítős növényeket is, melyek 

egyébiránt nagyon egészségesek.  Ezért hát fontos, hogy belássuk, mennyire értékesek ezek, 

visszahozzuk és beválasszuk őket az étrendünkbe.  Tehát, ahogy már mondtam, fontos megtalálnunk 

az egyensúlyt az állati és növényi ételek között. És azt is említettem már, hogy éppen ekképpen 

alakítottuk ki az étrendünket: megnéztük a fontos tápanyagokat, és megállapítottuk, mennyi belőlük a 

tökéletes mennyiség, figyelembe véve a tápanyagok arányát is: semmiből ne legyen se túl kevés, se túl 

sok. Ez pedig pontosan az, amit a kiegyensúlyozott táplálkozásról gondolunk. És mi is a 
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kiegyensúlyozott táplálkozás? Az, hogy mindenből a megfelelő mennyiségben és arányban 

fogyasztunk. Ebből következik, hogy a helytelen, kiegyensúlyozatlan étrendben az arányok eltolódnak, 

bizonyos dolgokból túl sokat, másokból túl keveset fogyasztunk. És éppen ezért, mivel a kezdetektől 

fogva egy kiegyensúlyozott étrend kialakítása volt a célunk, ezért választottuk a jin-jang szimbólumot, 

mert ez ugyancsak a kiegyensúlyozottságot jelképezi.  

Katalin: Igen, ez az ábra nagyon meggyőző, nemcsak a képi megjelenítés, de a tartalma miatt is.  

Katalin: Említetted a keményítőtartalmú növényeket. Mindenekelőtt, mik ezek a „biztonságos 

keményítők”, mitől azok, és mások miért nem azok, vagyis, hogy is van ez az egész dolog a 

keményítőtartalmú ételekkel, szerintetek?  

Paul: Igen, szóval, először is, a keményítők nagyon is fontosak az egészségünk érdekében. Ennek pedig 

több oka is van. Először is: az emészthető keményítők glükózzá bomlanak. Más, nem-keményítős 

gyökérzöldségek inkább cukrosak, és felerészt glükózzá, másrészt fruktózzá bomlanak, holott jóval 

több glükózra van szükségünk, mint fruktózra.  És ha túl sok fruktózt fogyasztunk, az felszívódási 

zavarokhoz vezethet, ami pedig a beleink baktériumflórájára marad feladatként – és ha ott marad, 

akkor a vékonybelünkben csupa káros baktérium burjánzását segítheti elő, ezzel pedig további károkat 

okoz. Vagyis fontos a megfelelő szénhidrátbevitel, és fontos, hogy főleg glükózból vigyük be. Tehát ez 

azt jelenti, hogy egy teljes, valódi ételeken alapuló étrenden szükséges, hogy fogyassz keményítő 

forrásokat, biztonságos keményítőforrásokból. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy az 

emlegetett biztonságos keményítőtartalmú növények egyúttal rostforrások is, mégpedig egy bizonyos 

fajta rosté, amit rezisztens keményítőnek nevezünk. Főleg, ha megfőzzük, majd hagyunk lehűlni, és 

hűtjük okét akár pár napig. A rezisztens keményítők, mint kiderült, különösen hasznosak. Tehát a 

különféle keményítők változatos palettájából kellene fogyasztanunk: zöldségekből, gyümölcsökből, és 

az igazán különleges rezisztens keményítőkből, melyek egészen más típusú rostok, mint a többiek, de 

kiegészítik őket. Tehát mindenképpen ajánlott a rezisztens keményítők fogyasztása, és ha egyáltalán 

nem fogyasztunk keményítőtartalmú növényeket, akkor nem tudjuk ezt a bélflórát 

támogató keményítőfajtát bevinni. És még az afféle tápanyagoktól, mint a kálium, magnézium és 

egyebek, ezektől függetlenül is, a keményítőtartalmú növények táplálóak, mindenen túl csupán 

a keményítőtartalmuk miatt is, ami rostot és energiát szolgáltat.  

Tehát: biztonsággal mondhatjuk, hogy a keményítők igenis nagyon fontos részei a helyes 

táplálkozásnak.  És abban is megegyeztünk, hogy a paleo étrend bizonyos aspektusai kiiktatják a 

gabonaféléket és babféléket: mindezt pedig annak érdekében, hogy az étrend minél egészségesebb 

lehessen. Fontos megérteni viszont, hogy miért: ezek a növények velünk együtt fejlődtek a termékeny 

mezőkön, még az őskorban. A mezők és az emlősök együtt fejlődtek. A mezők, legelők nem élhetnek a 

növényevő, legelésző állatok nélkül, mint a gazellák, bölények, zebrák, tehenek. Ezek az állatok 

karbantartják a legelőket, elpusztítva az invazív sarjakat.  Ez a dolguk. Mert, ha éppen a fák túl magasra 

nőnének, akkor az árnyékuk miatt elpusztulna minden sarj és fű, és erdő lenne helyette.  Ez persze 

mind kezdődhet úgy is, hogy egy erdőtűz után elhalnak a fák, de lassan sarjadnak a füvek; az állatok 

lelegelik a füvet és a sarjakat, ezáltal az erdő egyszerűen nem nő vissza.  Ez a fűfélék sorsa. A magjaikat 

a talajszint felett érlelik, és ezeket a magvakat végül lelegelik a kérődző patások. A növények nem 

szeretnék, hogy a magjaikat az efféle legelésző állatok megegyék, de mégis, szaporodni akarnak: vagyis 

az elfogyasztott magvak a legelő állatok trágyájából gyorsabban nőhetnek, de ehhez az kell, hogy a 

trágya az egész magot táplálja. Vagyis: a fűfélék és babfélék magjainak nem érdeke, hogy 

megemésszék őket, sőt: úgy evolválódtak, hogy minél több emésztést nehezítő anyagot 

tartalmazzanak annak érdekében, hogy az emésztőrendszerünk ne bánhasson el velük.  Bizonyos 

növények esetében a főzés lebontja ezeket a gátló antitápanyagokat, és ezekből lesznek a „biztonságos 
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keményítőink”. Olyasmik, mint a fehér rizs. A talajszint felett érleli a magjait, mégis egy azon növények 

közül, melyeket nem legeltek le a mezei állatok, és ezért nem növesztettek káros héjat, védekező 

mechanizmust, ezáltal biztonságos. A burgonya szintúgy. Persze, némely keményítős növényben 

jelenlevő méreganyag túléli a főzést, úgyhogy jobb, ha elkerüljük őket.  

Katalin: Ezek pedig a gabonafélék és hüvelyesek, igaz?  

Paul: Pontosan.  

Katalin: És ezért van, hogy például a rizs az általatok ajánlott biztonságos keményítők közé tartozik.  

 Paul: Igen, ahogy bizonyos hüvelyesek is, mint például a lencse, már amennyiben helyesen készítjük 

elő a főzéshez. Ha beáztatjuk a lencsét, mielőtt megfőznénk, azt is lehetőleg nyomás alatt, kuktában, 

akkor az is biztonságosnak számít. 

Katalin: Igen, volt egy másik riportunk Sally Fallonnal, a Weston A. Price Alapítvány alapítójával, akivel 

éppen erről beszélgettünk, hogy miként lehetséges a hüvelyesek biztonságos előkészítése. De 

visszatérve a fehér rizsre, ez sokaknak meglepő lehet, hiszen eddig a rizs alatt, az egészséges életmód 

hívei szerint, csakis a barna rizst értettük, a teljes kiőrlésű rizsre gondoltunk. Hogyhogy ti mégis a fehér 

rizst ajánljátok? 

 Paul: Ez igaz. A barna rizs is jó, tény. De a legtöbb esetben az a helyzet, hogy csak találgatni tudunk a 

káros hatóanyagokat illetően, és ha gabonaféléről van szó, ezen káros anyagok főleg a korpában 

találhatók, mely a magot takarja. Vagyis a teljes kiőrlésű gabonák tartalmazzák a héjat is.  A rizs 

esetében pedig feltételezhetjük, hogy a héjban, korpában található toxinok lebomlanak a főzés során, 

de nem mondhatjuk, hogy biztosan így lenne. A korpában található toxinokat nem ilyen egyszerű 

lebontani. Úgyhogy lehet, hogy szigorú ítélet, talán jogtalanul is, de mi inkább azt mondanánk, hogy a 

rizst illetően a fehér rizs jobb, mint a barna. Katalin: Nos igen, a táplálkozástudományban sok ehhez 

hasonló ítélet van.  Igazából, a személyes véleményem az, hogy a szénhidrátigény erősen egyéni, vagyis 

aligha van mindenki számára megfelelő étrend, mivel mind más-más igényekkel, más biokémiai 

alapokról indulunk, és mindent másképpen dolgozunk fel.  Tehát kár, hogy nincs egy igazi „használati 

utasítás” az emberi szervezethez, egyúttal a tökéletes étrendhez sem.  Viszont akárhogy legyen is, van 

néhány irányelv, amit alkalmazhat bárki, aki egészségesebben szeretne étkezni, és ezeket alátámasztja 

számos kutatás, tudományos és evolúciós bizonyíték. 

 Paul: Köszönöm, Katalin. Titkon azt hittem, hogy azt mondod, hogy létezik egy általános használati 

utasítás az emberi szervezethez!  

Katalin: De hát nincs!  

Paul: Nincs hát.  

Katalin: Pontosan! A könyv egy másik aspektusa, amit ki akartam emelni ma, az az, hogy bevezet 

bizonyos „támogató” élelmiszereket.  Ez olyasmi, amit nagyon nagyra tartok. Ugyanis számos olyan 

klienssel dolgoztam együtt, akivel a paleo étrend autoimmun verzióját próbáltuk, és tudjuk, hogy 

hatalmas hatása van az ilyen támogató szuper-ételeknek.  Tapasztalatom szerint, ezen ételek 

meggyorsították a gyógyulási folyamatot. Mik ezek az általatok ajánlott szuper-ételek, és miért ilyen 

fontosak? 

Paul: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Tulajdonképpen arra az elméletre vezethető vissza, hogy 

minden tápanyagból igyekszünk az optimális mennyiség bevitelére törekedni. Se túl kevés, se túl sok. 

Ez az alapelv.  És vannak bizonyos élelmiszerek, mint a tojássárgája, a máj: melyek rendkívül táplálóak, 
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viszonylag kis mennyiségre vetítve is. Tehát hasznos ételek, melyeket ajánlott olyanok számára bevenni 

az étrendbe, akik sok kalóriára kevés tápanyagot fogyasztanak, és ezért alultápláltak a kalóriabevitel 

ellenére. Nagyon sokan vannak így, és számukra az ilyen tápanyagdús ételek fogyasztása igenis 

javasolt.  Azonban ezeket a tápanyagokat könnyű túlfogyasztani is. A máj például kitűnő vas-, A- és B-

vitaminforrás, de mindezekből könnyű túlfogyasztani.  

Vagyis, még a tápanyagdús ételeknél is figyelni kell, hogy ne fogyasszuk túl őket, csak egy bizonyos, 

ajánlott mennyiségben fogyasszuk. Emiatt van, hogy a májhoz hasonlóan tápanyagdús élelmiszereket 

csak korlátozott mennyiségben ajánljuk, és ez alatt körülbelül azt kell érteni, hogy heti 150 gr máj, és 

max. napi 3 tojássárgája.  Ezekre az ételekre úgy kell gondolni, mintha táplálékkiegészítők 

lennének.  Olyasféle táplálékkiegészítők, melyekből napi egy-egy tablettát vesz be az ember: fontos, 

hogy rendszeresen fogyasszuk, de nem szabad túlságosan sokat.  

Katalin: És persze mennyivel jobb, hogy teljes értékű ételekből visszük be a tápanyagokat, mint 

tablettából!  

Paul: Hát persze. Szóval, vannak ezek a tápanyagok, melyek fontosak, hogy fogyasszuk őket valódi 

ételekből, és fontos, hogy szokássá tegyük fogyasztásukat, de nem szabad, hogy túlzásba vigyük. A 

kulcs annyi, hogy szokásunkká kell tennünk, hogy a heti, napi ajánlott bevitelt magunkhoz vegyük, mint 

például a tojásból, májból; de akkor is csak épp eleget, nem túl sokat. Ez a lényeg.  

Katalin: És mi a helyzet az erjesztett, fermentált zöldségekkel? Lehet azokból is túl sokat fogyasztani? 

Vagy van erre vonatkozó irányelv?  

Paul: Igen, mindenből lehet túl sokat enni. Az erjesztett zöldségekből is. Ezekkel kapcsolatban a 

legfontosabb tényező a maximum mennyiség megállapítása. Az erjesztett zöldségek esetében, 

ideálisan akkor fogyasszuk őket, amikor már elég mennyiségű tejsavbaktériumot tudunk termelni. 

Tehát az erjesztés során rengeteg tejsavbaktérium termelődik, mely önmagában, bizonyos 

mennyiségben nem káros, de akárhogy is nézzük, kalóriatartalmú. És olyasféle üres kalóriaként 

működik túlzott mennyiségben, mint mondjuk az olajok vagy a cukor. Nem tesz jót, ha túl sokat 

fogyasztunk, különösen, ha a kalóriához nem járul megfelelő arányú tápanyag. Visszatérve: a 

fermentált zöldséglé fogyasztásával, melyben az erjedés végbemegy, túlzott mennyiségű tejsavat 

tudunk fogyasztani a léből, és akkor még nem is beszéltünk maguknak az erjesztett zöldségeknek a 

tejsavtartalmáról. A fermentált zöldségeket egyébként nagyon egészséges fogyasztani. A 

visszavonulásainkon azonban – tudod, Észak-Karolina partjain...   

Katalin: Ó igen, azokról hallottam!  

Paul: … Nos, ott minden étkezéshez kínálunk erjesztett, fermentált zöldségféléket.  Belekeverjük 

bizonyos fogásokba is, és minden étkezéshez kínálunk bizonyos ilyen savanyúságokat kisebb 

mennyiségben. Az az igazság, hogy ezeket nagyon könnyű elkészíteni, és amint elérnek egy bizonyos 

állapotot, egyszerűen elvannak a hűtőben is, vagyis, nagyon könnyű folyamatosan, akár minden 

étkezéshez fogyasztani belőlük.  

Katalin: De ezek szerint az ilyen savanyúságok valóban „táplálékkiegészítők”.   

Paul: Igen, és nem is akármilyenek.  Táplálóak, tele vannak hasznos baktériumokkal, változatos 

tápanyagokat és baktériumtörzseket szolgáltatnak a beleink számára, az erjedési folyamatok pedig 

hozzáférhetővé tesznek számos fontos vitamint és tápanyagot. Például, rengeteg ember nem fogyaszt 

elég nukleinsavat. Tudod, RNSt, DNSt. Nyilvánvalóan tápláló RNSt, DNSt fogyasztani, nukleinsavakká 

bontani, hogy aztán a saját szervezetünk ugyanezen nukleinsavak építésére felhasználhassa.  Az 
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erjesztett élelmiszerekkel arányában kiemelkedő mennyiségű DNSt fogyasztunk. Ezek az umami íz 

felelősei is.  Vagyis az umami-ízű dolgok fogyasztása előnyös: sok ilyen táplálék pedig erjesztett. Ilyen 

például a tamarindszósz, az erjesztett halszósz, a nyers erjesztett sajtok, és egyéb hasonló umami-ízű 

élelmiszerek.   

 

Katalin: Ez remekül hangzik... umami, DNS, csupa izgalmas dolog és kifejezés! És a csontleves? A 

csontleves miképpen lesz „táplálékkiegészítő”?  

Paul: Ó igen, a csontleves. Bizony. Csak, hogy a tudományos zsargonnal folytathassam, az 

extracelluláris mátrixot említeném, ami miatt fontos a csontleves.  

Katalin: Remek!  

Paul: A testünk sejtjeit extracelluláris mátrix támogatja. A sejtek a mátrixon élnek, a mátrix pedig a 

sejtek között épül és támogatja őket. Olyan ez az egész, mint egy renoválandó épület. Megvan az 

acélszerkezet, megvan az utcafront, de a lényeg mégis az az állványzat, amelyre állva a munkások 

visszaépítik az eredeti formákat. Az extracelluláris mátrix, pontosan ez. És alapvető fontosságú, annak 

érdekében, hogy a sejtjeink jól működjenek. És csak manapság kezdenek ráébredni az emberek, hogy 

mennyire fontos is ez az extracelluláris mátrix, illetve a mátrix szerkezetének az egészsége. Az emberi 

test folyamatosan lebomlik és újraépül. A fertőzések megkezdik az extracelluláris mátrixot, hiszen ezzel 

érik el, hogy   közlekedhessenek a sejtek közt, hogy más helyekre terjedjenek át. Tehát emiatt is 

folyamatosan rombolás alatt áll az extracelluláris mátrix. A legtöbben pedig alapjában sem 

rendelkeznek a megfelelő mennyiségű extracelluláris mátrix rendszerrel. Ezért kiemelkedően fontos, 

hogy olyan anyagokból, mint csirkeláb, kollagén, ízületek, inak és egyéb, általában el nem fogyasztott 

állati részek felhasználásával is készítsünk fogyasztható élelmiszert, ami ezeket pótolja.  Önmagukban 

ezek nem lennének fogyaszthatók, de ha pár órán át főzzük őket, a tápanyag hozzáférhetővé válik 

belőlük, és a főtt lével, levessel elfogyaszthatjuk ezeket a kiemelkedően fontos tápanyagokat az amúgy 

nem fogyasztható részekből.  

Katalin: Igen, és olyan lesz, mint a zselé...  

Paul: Igaz, és nagyon is finom!  

Katalin: Tény, én is szeretem! Tehát... Visszatérve a húshoz és egyéb fehérjeforrásokhoz... Mi a 

véleményed az egészséges forrásokról? A könyvedben említed a táplálékláncot, és hogy mi, emberek 

vagyunk a csúcsán, míg a legalján a zöld leveles növények és algák állnak. Vagyis a holisztikus, 

tápláléklánc-elméleten alapuló teóriád szerint az embereknek azokat az állatokat kellene 

fogyasztaniuk, melyek az említett zöld növényeket fogyasztják. Paul: Igen... Az említett zöld növények 

rengeteg tápanyagot szolgáltatnak számunkra, a klorofill roppant tápláló. Számos egyéb, mint például 

az Omega3 zsírsavak, elengedhetetlen tápanyagok, az algák pedig kitűnő forrásai ezeknek a 

zsírsavaknak.  Egyúttal bizonyos növények magvai Omega6 zsírsavakban is gazdagok, melyekből sokan 

túl sokat fogyasztanak. Egyszerűen azért, mert az élelmiszeripar számára könnyebb magokból 

dolgozni.  A magok tele vannak zsírral, kalóriával. Az emberek pedig imádják a kalóriadús dolgokat, 

nem? Ezzel szemben a zöldségek, tengeri algák alig tartalmaznak kalóriát, mégis tele vannak 

tápanyaggal.  

Katalin: Ez így van!  

Paul: Vagyis, a helyes táplálkozás érdekében az a legjobb, ha a zöld levelesekből indulunk ki, még akkor 

is, ha a fehérjékről van szó.  Tehát például fogyasszunk sok tengeri herkentyűt, hiszen ezek pontosan a 
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zöld tengeri növényekkel, algákkal táplálkoznak. vagy fogyasszunk olyan szabadon nevelt állatokból 

származó fehérjeforrásokat, melyek zöld növényeket legelő állatoktól származnak.  Füveket, 

gyógynövényeket legelnek, mint például a marha, bárány. A harmadik kategória pedig a szárnyasok, 

madarak, melyek magokat fogyasztanak.  Ez egy kicsit ellenük játszik, ugyanis nem szeretnénk túl sok 

Omega6-ot fogyasztani. Ami viszont, ami a szárnyasok mellett szól, főleg autoimmunitás esetén az, 

hogy potenciálisan veszélyes lehet túl sok olyan élőlénnyel táplálkozni, melyek DNS-e túlságosan 

hasonlít a magunkéhoz, vagyis, emlősök, mint mi. Amikor olyan szárazföldi jószágokat eszünk, mint a 

bárány, marha, sertés, akkor magunkhoz viszonylag közel álló lényeket eszünk. És ez kicsit megemeli 

az autoimmunitás rizikóját. Az ételeinkben található anyagok a bélflóránkba kerülnek, ahol pedig 

immunogénné válnak, ugyanis az immunrendszerünk kiválóan fel tudja ismerni a baktériumokat, és 

azonnal antitesteket választ ki ellenük. És ha ezek az anyagok olyan állatokból, olyan állatok 

elfogyasztásával kerülnek az emésztőrendszerünkbe, melyek túlságosan hasonlítanak ránk 

genetikailag, vagyis emlősök, akkor arra is van esély, hogy az antitestek, melyeket ezen anyagok ellen 

választunk ki, a saját sejtjeinket is megtámadhatják. Vagyis a bárány, marha esetén nagyobb ennek a 

mechanizmusnak a kockázata.  Azok, akik eleve autoimmun betegségekben szenvednek, jobban teszik, 

ha inkább a szárnyashúst, tenger gyümölcseit részesítik előnyben, azonban akiknél ez nem probléma, 

ajánlottak a vörös húsok is a tengeri halak, tenger gyümölcsei mellé. A tenger gyümölcsei mindig 

nagyon hasznos. Emellé pedig aszerint válasszunk „földi” fehérjeforrást, hogy milyen eséllyel lehet 

autoimmunitással kapcsolatos problémánk.  

Katalin: OK. Ez igazán izgalmas új gondolat, amit most vázoltál.  Nem is emlékszem, hogy a könyvedben 

ez előkerült volna így. Vagyis, ez egy újabb kutatás, ugye?  

Paul: Igen, pontosan.  Az után blogoltam csak róla.   

Katalin: OK, rendben... Ezt nagyon jó tudni. Érdekes! Vagyis, az autoimmun betegségekben szenvedők 

számára inkább ajánlott a szárnyashús és a tenger gyümölcsei, mint fehérjeforrás? És persze, 

gondolom, az is fontos, hogy szabadtartású csirke legyen, például, amelyek kapirgálnak, és 

bogarakat meg zöldeket is csipegetnek...  

Paul: Természetesen, ez alapszabály: mindig kívánatosabb az egészséges állatok fogyasztása, mint az 

egészségteleneké. Akármi is betegíti meg az állatot, gyulladást okoz, a gyulladás pedig immunválaszt 

okoz. Számos ilyen gyulladást okozó vagy jelző anyag ugyanaz az állatok szervezetében és a mi 

szervezetünkben, és ha velük együtt elfogyasztjuk ezeket, akkor a mi szervezetünkben is gyulladást 

okozhat.  Tehát ajánlatos kerülni a beteg állatokat. És persze, legtöbbször az a helyzet, hogy az 

egészséges állatok egyszerűen finomabbak.  

Katalin: És az állatok is csak akkor egészségesek, ha azt eszik, amit természetes lenne enniük.   

Paul: Így van. És ha a napon vannak és mozoghatnak is.   

Katalin: Mint a szabadtartású, legelésző, kapirgálós állatok, ilyesmi.   

Paul: Pontosan.  

Katalin: Rendben, és mi a helyzet zsírokkal? Szeretek a zsírokról beszélgetni, mert a mai 

táplálkozástudományban ez az egyik legellentmondásosabb terület.  Tehát, mesélnél a zsírokat érintő 

kutatásaidról?  

Paul: Igen. Nos, mindenekelőtt, a zsír is olyan, mint minden más tápanyag: lehet túl kevés és lehet túl 

sok.  Az általános tanács szerint eddig túl keveset fogyasztottunk. Mi azt javasoljuk, napi három 

tojássárgája elfogyasztása nagyon tápláló és egészséges. Nem is csoda, ha belegondolsz, az a feladata, 
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hogy táplálja a kiscsirkét, míg a tojásban van, tehát ha egy egész csibényi tápanyag van benne, akkor, 

hogy is ne lehetne tápláló számunkra is?  

De az emberek elkezdtek félni a zsíroktól, és azt tanácsolták a többinek, hogy ne fogyasszák; egyenek 

csupa tojásfehérjét, a sárgáját pedig dobják ki. Rémes ötlet! Sokan aggódnak a zsír miatt, viszont jött a 

paleo étrend, mely szénhidrátszegény, és hirtelen nagyon népszerű lett a zsír. Sokan felülemelkedtek 

a zsírtól való félelmükön, és örömmel fogyasztani kezdték, még túl is fogyasztották. Azóta ez olyan 

mértéket öltött, hogy sokan vajat és kókuszzsírt tesznek a kávéjukba, nem is keveset. Aztán ott vannak 

a ketogén étrenden élők, akik még annál is több zsírt fogyasztanak.  A barátom, Seth Rogers nagyon 

érdekes fickó volt, mindig is imádott szembeúszni az árral, és kipróbálni csupa meghökkentő új dolgot 

és önmagán kísérletezni. Nos, valami, amire rájött például, hogy ha több zsírt fogyaszt, javul a 

reakcióideje! 

 Az agy, az idegek főleg zsírból épülnek fel, ahogy az idegeket védő mielinhüvely és az idegrostok is 

mind-mind lipidekből, melyeket pedig zsírból állítunk elő. Nem csoda hát, hogy bőséges 

zsírfogyasztással javul az idegrendszerünk teljesítménye. Az agyunk jobban forog, a reakcióidőnk javul. 

Viszont azt is fontos tudni, hogy káros hatásai is lehetnek. Ha túl sok zsírt fogyasztunk, az extra kalória 

a test izmai körül rakódik le, beleértve a szívet is. Amikor pedig ez a zsír lerakódik, káros, reaktív oxigén 

szabadul fel, ami károsítja a sejteket. Seth rengeteg zsírt evett. Szívelégtelenségben halt meg. Tehát 

mindkét oldalon vannak érvek és veszélyek is, és nyilvánvaló, hogy hiába vág az eszünk, ha elvisz 

a szívroham, tehát a lényeg megint csak az, hogy kiegyensúlyozott étrendet kell követni. A 

könyvünkben is ezt kutatjuk, hogy mi az optimális mennyiség. Zsírok alatt valójában sok-sok különféle 

tápanyagot értünk. Különféle zsírsavakat, különféle lipideket, mint például a rendkívül tápláló 

koleszterint is, vagyis, nagyon sok faktor van, amit itt finomhangolni kell.  

Katalin: Értem.  Úgy fest tehát, hogy végül minden a kiegyensúlyozottsághoz kanyarodik vissza, és hogy 

ezt magunknak kell megtalálni... Említettük, hogy nincs „mindenkire illő” tökéletes étrend, csupán 

irányelvek vannak, melyeket követve mindenki megtalálhatja a maga számára tökéletes összeállítást 

és mennyiségeket, természetesen, az alapelvek betartásával.  

Paul: Igen. Úgy gondolom, hogy az alapelvek követése jó stratégia, persze az egyéni ízlésünknek 

megfelelő apróbb változtatásokkal.  Elég csak egy kicsit alakítani ahhoz, hogy szívesebben étkezzünk 

az alapelveket is betartva.  Azt is említettük már, hogy az agyunk úgy fejlődött, hogy egészségesen 

tartson minket. Azt mondanám, hogy az első, legfontosabb lépés az, hogy csupa teljes értékű 

természetes élelmiszert válasszunk; a második az, hogy igyekezzünk egyre közelebb kerülni a tökéletes 

mennyiségekhez azáltal, hogy követjük az irányelveket és kiegészítő ételekkel támogatjuk meg a 

bevitelünket. Ezután pedig jöhet már az, amikor a saját, velünk született késztetéseinknek és 

ízlésünknek is engedve, de tudatosan étkezünk. Figyelni kell a testünkre: jól esik ez nekem? Jól érzem 

magam tőle? Vagy kezd elmenni tőle a kedvem, mert túl sokat ettem belőle? Ez mindig jó jele annak, 

hogy valamit félre kell tenni, és valami másból, újból fogyasztani többet, ha az jobban esik.  

Katalin: De persze mindennek valódi ételek fogyasztásával kell megvalósulnia. Sokan, amikor átállnak 

a paleo diétára, panaszkodnak, hogy „ó egek, meghalok egy kis édességért” vagy bármi hasonlóért... 

Ehhez pedig a beleink működésének és flórájának is van köze.  Úgyhogy „a testünkre hallgatni” és a 

„sóvárgásainkra hallgatni” néha trükkös.  

Paul: Igen. Aki édességet kíván, az valószínűleg túl hirtelen csökkentette túl kevésre az elfogyasztott 

szénhidrát mennyiségét. A megoldás ilyenkor az, hogy több keményítőtartalmú növényt kell 

fogyasztani.  Például, burgonyát. Ezzel pedig az édesség iránti vágy is hamar elmúlik.  
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Katalin: Világos. Tehát megint rajtunk múlik, hogy miként javítgatjuk. Kezünkben az alap, és aztán a 

saját igényeink szerint alakítjuk... Beszéltünk pár szóban a „kiegészítő élelmiszerekről”, de a 

könyvedben meglehetősen terjedelmes szakaszt szentelsz a táplálékkiegészítőknek, és számos 

javaslatod is van.  Megtennéd, hogy kiemeled a legfontosabbakat?  

Paul: Persze. Meglepően könnyű alultápláltnak lenni manapság, hiszen sok változás történt a modern 

korral. Sok közülük kívánatos, de sajnos az történt, hogy ezzel az ételeink tápértéke jelentősen 

csökkent. Vegyük például a víztisztítást.  A vízben rengeteg olyan fertőző anyag volt, ami az embert 

megbetegítette, így hát sokkal, sokkal jobb, hogy a vizet ma már tisztítják, de ezzel együtt elveszik 

annak oldott ásványianyag-tartalma is, és alig van már magnézium és kalcium a vízben.  Persze, ihatunk 

ásványvizet, hogy ezt pótoljuk, vagy ihatunk csapvizet és táplálékkiegészítő formájában veszünk 

magunkhoz némi kalciumot és magnéziumot. Ezek a legfontosabbak.  

És vannak még más ilyen anyagok, a leggyakrabban ajánlott kiegészítő például a C-vitamin. 

Bevihetnénk teljes értékű ételekből is, természetesen, mint például paprikából, hiszen mindenki tudja, 

hogy sok benne a C-vitamin. De az emberek nem szeretnek túl sokat enni, mégis, fontos, hogy elég 

tápanyagot vigyünk be.  Ezért ajánlott a táplálékkiegészítők használata. Sok közülük teljesen 

biztonságosan használható, és mivel nagyon könnyen kialakulhatnak hiánybetegségek, és az emberek 

nem szeretnek, nem tudnak annyit enni, hogy bevigyenek eleget belőlük, inkább fogyasszanak 

kiegészítőt. Hiszen ki tudna megenni fél kiló paprikát csakis azért, hogy megfelelő mennyiségű C-

vitaminhoz jusson? Ezért javasoljuk a C-vitamintartalmú kiegészítő fogyasztását. Másik példa. A 

legtöbb ember nem fogyaszt elég tenger gyümölcseit, tengeri algát. Ezért javasoljuk a jód pótlását. Ez 

is biztonságos: ha konzisztensen fogyasztunk elég jódot, sokkal kisebb a pajzsmirigy-megbetegedés 

esélye. Viszont, ha jódhiányosan táplálkozunk, majd egyszer-egyszer jó sokat viszünk be egy-egy tenger 

gyümölcsei-lakomával, vagy akár kiegészítővel, a jódszintünk extrém ingadozása sokkal nagyobb 

eséllyel okoz gondot. Ezért javasoljuk a konzisztens, alacsony dózisú jódkiegészítést. Aztán ott van a D-

vitamin. Európa északi részein vagy az Észak-Egyesült Államokban, ahol élek, hosszú és sötét a tél, és 

aligha süt annyit a nap, hogy elegendő D-vitaminhoz jussunk, így okosabb táplálékkiegészítő 

formájában pótolni.  

Jó néhány dolog van tehát, amit javasolunk, de főleg azokat, amelyek hiánya nagyon könnyen okoz 

betegséget, de nagyon könnyű és biztonságos akár nagy dózisban is kiegészítőként bevinni. Még ha 

egészségesen élünk és étkezünk is, nem éri meg a kockázat, a haszon viszont annál nagyobb.  

Katalin: A könyvedben igazán részletesen taglalod ezt a témát. Igazán nagyon javaslom mindenkinek, 

hogy olvassa el ezt a részt, és persze a többit is... Nos, most térjünk át egy kicsit más témára. Mondd, 

a táplálkozáson, étrenden túl mit ajánlotok az egészséges életmód érdekében? Mint tudjuk, az 

egészség az étkezéssel kezdődik, de mennyi minden van még az ételeken túl, ami hozzájárul az 

egészséges élethez! A legfontosabb dolgok ezek között pedig meglehetősen egyszerűek, mégis, a 

modern, zaklatott életvitelű ember számára nehezen megvalósíthatók. Ilyen például az alvás.  Mondd, 

miért ilyen fontos az alvás, és mit tehetünk, hogy egészségesebben, többet és jobban alhassunk?  

Paul: Az alvás valóban nagyon fontos, és egyáltalán, a cirkadián ritmus is nagyon fontos.  Eleve, nagyon 

fontos az, hogy ritmus legyen az életünkben. Számos olyan tevékenység van, amit nappal érdemes 

végezni: fizikai tevékenységek, napfényen való tartózkodás testedzés, szociális kapcsolataink ápolása, 

étkezés: csupa olyasmi, aminek a nappal az ideje. És ott vannak az esti dolgok. A gyenge, narancsos-

vörös fény, mint a tábortűz, vagy gyertyafény ideje.  Ilyenkor kellene megnyugodnunk. Ilyenkor már 

nem szabadna stresszes helyzetekkel foglalkozni, csakis békés, szeretetteljes dolgokkal a szeretteink 

körében, és persze egy jóízűt aludni. Aztán magunktól, kipihenten ébredni. Mindezek teljesen 
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természetes dolgok voltak, mielőtt Thomas Edison feltalálta volna a villanyizzót...  A kőkorszakban 

aligha tettük ki magunkat kék fényeknek.  

Katalin: És iPadek sem voltak…  

Paul: … és a TV-t sem néztük éjfélig! De manapság van már tévénk, manapság van már számítógépünk, 

van autónk, és este járunk találkozókra. Ma már éjjel, este is megtehetünk bármit, amit eddig csak 

nappal tehettünk, ez pedig rettentő hatással van a szervezetünkre, mely évmilliókon át úgy fejlődött, 

hogy tizenkét órányi békét teremtsünk magunknak este, melyből legalább nyolc alvás. De akárhogy is, 

tizenkét óra béke, stresszmentes pihenés. Ha ezt a tizenkét órát megadhatnánk magunknak, 

az egészségünk hihetetlen mértékben javulna. De a modern életben ezt rendkívül nehéz megtenni. 

Mára mindenki napja minimum tizenhat órás. És nagyon nehéz ebből lefaragni, hogy nemcsak az 

alvásra jusson elég idő, de az alvás előtti relaxációra. És az ébredés utáni békés indulásra. Hiszen még 

ha természetesen, magunktól ébredünk is, a legjobb, ha még egy órányit pihenünk, és csak aztán 

fogunk a tennivalóinkhoz. A legtöbben nem engedhetik ezt meg maguknak.  

Katalin: Igen, a legtöbbek számára ez maga az utópia. Viszont nagyon tudatosan törekednünk kell erre, 

különösen, ha van krónikus betegségünk, amin javítani szeretnénk...  

Paul: Igen.  Az elvonulásainkon éppen ezt tanítjuk meg a résztvevőknek, hogy miként strukturálhatják 

át a napjukat, és iktathatnak be megnyugtató dolgokat estére, alvás előttre. Például, furcsán hangzik, 

de sokakban nem tudatosul, hogy akár este is főzhetnek.  Különösen, ha van egy elektromos kuktánk, 

ami lekapcsolja magát, ha az étel elkészül: elég csak beledobálni a hozzávalókat. Szinte nulla stressz, 

és kész, főtt ételünk van. Ha pedig este főzünk, a másnap sokkal szabadabb lehet, több időnk jut másra. 

Hiszen nem kell azonnal megenni, ami elkészült, tökéletesen jól elvan az étel másnapig, vagy azutáni 

napig. Efféle apró trükkökre gondolok, hogy végezzünk több olyan tevékenységet, melyek segítenek az 

esti rutin kialakításában, a relaxációban, és egyúttal időt szabadítanak fel nekünk másnap.  

Katalin: Értem. Vagyis, használjuk a modern kor vívmányait egy kevésbé modern életvitelhez!  

Paul: Erre gondolok.  

Katalin: Még valami, amiről beszélni szerettem volna, az a krónikus megbetegedések kérdése.  

Paul: Igen, nos, azt már mondtam, hogy ha egészségesek akarunk lenni, a legfontosabb az, hogy 

kiiktassunk mindent, ami megbetegít minket. Ha ezt megtettük, akkor a szervezetünk meggyógyíthatja 

magát. Belemerültem a krónikus fertőzések témájába, miután rájöttem, hogy magam is, egész 

életemben szenvedtem tőlük. Meséltem, hogy életem első négy évét megkeserítették. De miután 

rájöttem, hogy éppen ezek a krónikus megbetegedések az okozói a többi egészségügyi problémámnak, 

már azonosítani és kezelni tudtam őket.  Azt hiszem, hogy amikor a betegségek okait kutatjuk, a 

legtöbben olyasmikre gondolnak, mint a genetika, de a valóság az, hogy a géneknek ehhez nem olyan 

sok köze van.  

A legtöbb genetikai mutáció csupán hajlamot okoz, tehát ha valaki rosszul étkezik, az bizonyos 

emberekre rosszabb hatással van, mint másokra, és ez a génjeik miatt van. De ha egészségesen 

táplálkozna, épp olyan egészséges lehetne, mint bárki más, a génjeitől függetlenül.  Vagyis, hacsak 

valaki nem különösen szerencsétlen ebben a tekintetben, maguk a gének nem betegítenek meg 

minket, sokkal inkább a rossz ételek, a helytelen táplálkozás, egészségtelen életvitel, vagy olyasmi, 

mint egy fertőzés vagy rossz állapotú bélflóra, ami miatt nem tudunk olyan jól védekezni, mert a 

beleink mikrobái nem tudják megfelelően támogatni az immunrendszert. Úgy gondolom, ezek a 

betegségek valódi okai. Ha mindezekre ügyelünk, ha javítunk a bélflóránk állapotán, ha az evolucionáris 
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szemlélet elvei szerint élünk, vagyis a helyes, tápanyagdús étkezést, és a lassabb, ősibb életvitelt 

folytatunk, akkor szemmel látható javulás érhető el az állapotunkban.  

A krónikus fertőzéseket illetően: ez az a problémakör, melyben a modern orvostudomány segíthet. 

Diagnózist állíthatnak fel és gyógyíthatják is a fennálló problémákat.  Nagyon fontos megérteni, hogy 

mik lehetnek a betegségek okai, és hogyan lehet a legtöbbet kihozni az orvostudomány vívmányaiból. 

Az elvonulásainkon ilyesmikkel is foglalkozunk. Az elvonulás előtt a vendégeink egészségi mutatóit 

mind összegyűjtjük, melyeket az orvosok rutinszerűen vizsgálnak. Megnézzük, az eredmények utalnak-

e valamire; összevetjük a tünetekkel, és nagyon gyakran kiderül, hogy mi is a helyzet az emberek 

fertőzéseivel. Hiszen mindenki érintett.  

Vannak olyan fertőzések, amelyek egyszerűen mindenkit érintenek. Például, a citomegalovírus a világ 

embereinek 94%-át érinti. Aztán más fertőzések olyanok, amiket az emberek az életük során nagyon 

nagy eséllyel elkapnak. Ezeknek a fertőzéseknek az előfordulása az életkor előrehaladtával 

exponenciálisan növekszik. Húszéves korukra az emberek húsz százaléka, ötvenéves korukra az 

emberek ötven százaléka, nyolcvanéves korukra szinte mindenki megkapja.  Tehát mire negyven-ötven 

évesek leszünk, több tucatnyi fertőzésen esünk át, és ezek egyre jobban terhelik az egészségünket, 

hacsak nem segítünk a szervezetünkön helyes étkezéssel és életmóddal.  

Katalin: Ezek a fertőzések sokak számára nagyon ijesztően hangzanak, de innen nézve ezek is olyan 

lehetőségeket tárnak fel, aminek a valódi okait megcélozva javíthatunk az egészségünkön. Nos, Dr. 

Jaminet, Paul, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, és ilyen sok mindent megosztottál 

velünk.  

Paul: Én is köszönöm, Katalin.  


