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1. Uvod 
Uspešnica »The Paleo Manifesto« je delo Johna Duranta. V svoji knjigi na drzen in zanimiv način z 

zgodovinskega, antropološkega in fiziološkega stališča bralcem posreduje preprosto idejo o tem, da 

vsa živa bitja lahko najbolje uspevajo (živijo, se razvijajo) ko v svojem življenju, tudi če je še tako 

spremenjeno in odtujeno od prvinskega življenja, začnejo posnemati nekaj ključnih elementov iz 

življenja prednikov, ki so živeli v naravnem okolju. In človek pri tem ni izjema. 

V tem povzetku je zbranih nekaj poudarkov in zanimivosti, ki naj vam služijo kot spodbuda za eno 

izmed najpomembnejših odločitev, ki jih boste kadarkoli sprejeli: za »paleo« način življenja. 

I del: Izvor 

2. Spoznaj svojo vrsto 
530 milijonov let pr.n.št do 2.6 milijonov let pr.n.št 

Kakšno  prehrano imajo gorile v živalskem vrtu? Hranijo jih s sadjem, zelenjavo in posebnimi briketi, 

obogatenimi z dodatnimi hranili ter  vitamini. Iz teh podatkov bi lahko sklepali, da je s prehrano teh 

živali vse v najlepšem redu in da je celo zdrava, saj ne vsebuje nobenih maščob, ki danes veljajo za 

glavnega krivca debelosti in srčno-žilnih bolezni. Toda zdravje goril Mokola in Bebaca je bilo ogroženo 

prav zaradi prekomerne telesne teže, ki jo je povzročila nepravilna prehrana.  

V živalskem vrtu so po preiskavah spremenili prehrano goril tako, da so iz njunega jedilnika izključili 

umetne brikete, polne sladkorja in jima poskušali nuditi sadje in zelenjavo, čim bolj podobno tisti, ki 

bi jo gorile jedle v svojem naravnem okolju.  

In rezultati? Spremembe so bile opazne že po enem tednu, ko sta se Mokolo in Bebac privadila na 

hrano z manjšo vsebnostjo sladkorja. Ne le da sta v nekaj mesecih oba izgubila okoli 10% odvečnih 

kilogramov; izginili so tudi nekateri negativni vedenjski vzorci, kot je bilo prekomerno puljenje dlake. 

Skrbniki v živalskem vrtu so opazili tudi, da sta gorili manj zdolgočaseni in da se je njuno splošno 

počutje precej izboljšalo. 

Gorile v živalskem vrtu in ljudje imamo poleg dednega zapisa, ki se ujema v več kot 95%, še eno 

pomembno skupno lastnost: živimo v civilizaciji, tj. v okolju, ki je spremenjeno. Da bi bili zdravi, 

moramo v svoje vsakdanje življenje vnesti več »prvinskosti«, ki se jo lahko naučimo iz življenja lovcev-

nabiralcev, naših prednikov iz paleolitika. 

3. Življenje v paleolitiku 
2.6 milijonov let pr.n.št  do 10,000 milijonov let pr.n.št 
Paleolitik je najstarejše in najdaljše obdobje prazgodovine, v katerem se je pred približno 2,6 milijoni 

let pojavil prvi človeški prednik. Glavne značilnosti tega obdobja (za življenje ljudi) so: lov, 

nabiralništvo in uporaba ognja.  

Možgani človečnjakov so bili na začetku le malo večji in sposobnejši od opičjih možganov,  v 

naslednjih dveh milijonih let pa se je velikost človeških možganov skoraj podvojila. Ključna za to 

spremembo pa je bila sprememba v prehrani naših prednikov. Čeprav možgani predstavljajo približno 

2 % telesne mase človeka, pa porabijo kar 20 % vse energije.  Drastičen razvoj možganov se je začel, 

ko so ljudje postali lovci in so se začeli prehranjevati z bolj hranilnim mesom. Ostali primati so ostali 

pri rastlinski prehrani – zaradi pomanjkanja pravih hranilnih snovi se njihovi možgani niso bolj razvili. 
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Naslednja velika prelomnica v razvoju človeštva je bila stalna naselitev in s tem povezana sprememba 

načina življenja. Ljudje so postali poljedelci in živinorejci.  

V knjigi je opisana zelo zanimiva primerjava lobanj. Primerjava zob nam lahko pove veliko o kvaliteti 

prehrane, saj so zobje del telesa, ki s hrano prvi pride v stik. V čeljusti lovca in nabiralca so močni in 

zdravi zobje, ki so se ohranili izpred več kot 2 milijonov let, čeljust poljedelca in živinorejca pa ima 

zelo slabe, opazno poškodovane in uničene zobe. Živinorejci in poljedelci so zaužili veliko več 

sladkorjev in manj beljakovin ter maščob, kar je vplivalo tudi na njihovo telesno velikost (bili so 

manjši) in splošno zdravje. 

Stalna naselitev in živinorejski ter poljedelski način življenja sta nekakšen paradoks. Danes lahko 

vidimo, da sta bila nujna za razvoj civilizacije, vendar pa  nista prinesla le napredka.  Med drugim je 

življenje v skupnosti blizu drugih ljudi pomenilo tudi več nesnage in bolezni, ki se jim je bilo treba 

zoperstaviti.  

4. Prva doba kmetijstva 
8,000 let pr.n.št   do  1769 let .n.št   

Kmalu po stalni naselitvi so se razvile prve visoke civilizacije; z njimi pa verstva in pisava (mejnik: 

prazgodovina – zgodovina). Tri veliki monoteizmi: judovstvo, krščanstvo in islam imajo skupne 

korenine – za »očeta« vseh treh verstev velja Abraham in po njem Mojzes, po katerem naj bi Bog 

človeštvu poslal zapovedi. V Tori, judovski sveti knjigi, so marsikateri predpisi in zapovedi na prvi 

pogled zelo radikalni in le če nanje pogledamo tudi z razvojnega vidika, jih lahko prav ovrednotimo. 

Doba, v kateri so živeli prvi živinorejci in poljedelci je bila tudi čas pospešenega razvoja človekove 

duhovnosti. Preko verskih zapovedi so voditelji skupnosti med drugim ohranjali osnovno higieno in 

skrbeli za urejen potek vsakodnevnega življenja. Poglejmo si nekaj primerov. 

• V Tori je zapisan t.i. »kashrut« (predpisi glede hrane) in nekatere živali so  označene za 

»nečiste«, npr. miši in krti, za katere danes vemo, da so eni izmed glavnih prenašalcev 

nalezljivih bolezni. 

• »Šabat« (sobota, dan počitka) je v judovstvu strogo zapovedan tedenski praznik. 

Tradicionalno se Judje nanj pripravljajo tudi z rituali očiščevanja, zato je zelo verjetno, da 

je ta zapoved način, s katerim so vsakogar »prisilili« k redni higieni, ki je nedvomno 

zmanjšala število smrtonosnih okužb in bolezni. 

• Pokop trupel mrtvih je ena izmed skupnih značilnosti prvih visokih civilizacij. Zakaj? Ne le 

da bi umrlim izkazali spoštovanje, temveč tudi zato, da bi odstranili vir »nečistoče« in 

bolezni. 

 

Preventivni učinki teh zapovedi oz. ukrepov so znanstveno dokazani. Konec 19. stoletja je judovski 

fizik dr. Maurice Fishberg raziskoval smrtnost Judov, ki so bili pogosto zaradi etičnega razlikovanja 

prisiljeni živeti v getih. Ugotovil je, da je pričakovana življenjska doba v judovskih skupnostih za kar 

devet let presegala tisto v nejudovskih skupnostih v ameriški zvezni državi Massachussets.  

 

Umivanje rok, izogibanje nekaterim vrstam hrane, odstranjevanje bioloških odpadkov in še mnogo 

drugega, kar danes počnemo vsi, a se pogosto sploh ne zavedamo, zakaj to počnemo, je posledica 
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razvoja v času prvih visokih civilizacij, ki je človeku omogočil preživetje v skupnosti in posledično 

neposredni bližini drugih ljudi. 

5. Industrijska revolucija 
1769 do 1946 

Industrijska revolucija se je v Veliki Britaniji začela že konec  18. stoletja. Iz okolice Birminghama, ki 

velja za eno izmed najstarejših industrijskih območij, se je razširila po celotni Evropi. Življenje ljudi se 

je v tem času korenito spremenilo.  Razvoj tehnologije in uporaba električne energije sta prispevala 

tudi k razvoju znanosti in drugih ved, z razvojnega vidika (za človeško telo) pa je pomembno 

predvsem dejstvo, da nam je industrijska revolucija z vsemi svojimi izumi omogočila dostop do prej 

nedostopnih območij našega planeta. Ljudje so v tem času prvič  dosegli južni pol, leteli z zračnimi 

baloni in letali in ne nazadnje dosegli tudi vesolje. Ta odkritja so nam pokazala, kje so meje človeških 

fizičnih sposobnosti – kako visoko lahko leti in kako globoko se lahko spusti. Na teh ekstremnih 

potovanjih se je izkazalo, da nekateri habitati niso primerni za življenje človeka in znanstveniki so si 

začeli na vso moč prizadevati, da bi jih z novimi izumi lahko osvojili.  

 

Že leta 1884 je japonski mornarski zdravnik ugotovil, da so pomorščaki, ki so se prehranjevali skoraj 

izključeno s prečiščenim belim rižem, katerega proizvodnja je močno narasla prav v 19. stoletju, 

pogosto zboleli za boleznijo »beriberi«. Ta bolezen prizadene živčevje in srce, vzrok zanjo pa je 

pomanjkanje vitamina B1. Ugotovil je, da nadzorniki, ki so delali v pisarnah in so imeli dostop do 

boljše prehrane in člani posadk z Zahoda, ki so prav tako imeli bolj raznoliko prehrano, niso zboleli za 

to boleznijo. 

 

To je le eden izmed primerov, ki dokazujejo, kako sta znanost, ki je odkrila pomembna mikro-hranila 

in industrija začeli sodelovati na področju prehrane. Z namenom, da bi bilo ljudem dostopno skoraj 

vse, kar bi želeli početi in se pri tem ne bi zmanjšala kvaliteta njihovega življenja, so v Ameriki že leta 

1941 začeli proizvajati t.i. »Wonder Bread« (»čudežni kruh«) – bel kruh, ki je naj bi vseboval dodatna 

esencialno pomembna hranila in ljudje so ga nedvomno kupovali prav zaradi tega. 

 

Še en dokaz za to, kako močno se je v času industrijske revolucije spremenila prehrana ljudi je 

dejstvo, da se je prav v tem času začela pojavljati debelost kot bolezensko stanje. Ni naključje, da so 

bili prav prebivalci Velike Britanije (kjer se je pospešen industrijski razvoj začel) med prvimi, ki so 

začeli uživati večje količine sladkorja in industrijsko predelane hrane. Že leta 1863 je bila v Angliji 

izdana prva »moderna knjiga o dietah« z naslovom »Letter on Corpulence, Adressed to the Public« 

(»Pismo o debelosti, namenjeno javnosti«). 

 

V času industrijske revolucije pa se ni spremenila le prehrana. Ljudje so se začeli tudi manj gibati, saj 

so jim številni novi izumi pogosto olajšali težko fizično delo.  

 

Ob koncu industrijske dobe so ljudje že prišli do  mnogih spoznanj o sebi, lastnem telesu in njegovem 

delovanju ter razmerah, v katerih človek sploh lahko živi, kot so : točno določena težnost, zračni 

pritisk,  temperatura, dostop do pitne vode, menjavanje dneva in noči ter letnih časov  in še mnogo 

drugega. S koncem industrijske revolucije se je zaključilo raziskovanje fizičnih meja človekovega 

prostora, začelo pa se je odkrivanje novega vesolja – »cyberspace«, ki ni fizični prostor, temveč 

prostor interneta.  Začela se je doba informatike. 
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6. Doba informatike in moderne tehnologije 
1946 do danes 

Leta 1953 sta znanstvenika Francis Crick in Maurice Willkins potrdila nekatere domneve o molekuli 

DNK, nosilki življenja, in njeni vlogo pri dedovanju ter splošen pomen te molekule v biologiji. Za svoje 

odkritje sta leta 1962 prejela Nobelovo nagrado. Takoj ko so molekulo DNK raziskali, so ugotovili, da 

gre za zaporedje točno določenih nukleotidov, ki se ponavljajo v urejenem zaporedju, torej bi lahko 

za molekulo DNK rekli, da je v nekem smislu »digitalna«, tako kot so binarne kode v računalništvu.  

 

Bill Gates, ustanovitelj podjetja Microsoft, je nekoč izjavil: »Človeška DNK je kot računalniški 

program, vendar veliko bolj zapletena.« In kje se pojavljajo kode? V informacijski tehnologiji. Če na 

DNK pogledamo  na kodo človeškega telesa, lahko hitro razumemo, da je biologija prva in edina 

pristna informacijska tehnologija. Vsakdo, ne glede na to ali se spozna na moderne naprave ali ne, 

lahko postane »bioheker« in »odkodira« svoje telo, da začne prav delovati.  

 

Pravi računalniški hekerji v svojem žargonu uporabljajo dve frazi, ki sta zelo uporabni, če o svojem 

telesu razmišljamo kot o zelo napredni biološki inovaciji. Prva je »It is not a bug, it is a feature.« (»Ni 

napaka (v računalniku), ampak je posebnost.«) Tako je tudi s telesom. Dober primer za to je jutranja 

slabost, ki jo pogosto občutijo nosečnice. Funkcija te slabosti je, da ženski prepreči, da bi zaužila 

hrano z močnim okusom, ki bolj verjetno vsebuje škodljive toksine. Druga fraza pa je: »Garbage in, 

garbage out.« (»Odpadki noter, odpadki ven.«) Razlaga te fraze je zelo preprosta; če svojemu telesu 

pošiljamo napačne impulze in jemo napačno hrano, telo neha prav delovati. 

 

To je najnovejši način razumevanja človeškega telesa. Pomembno pa je, da se zavedamo, kako smo 

do te točke v razvoju prišli: od primatov preko lovcev –nabiralcev in poljedelcev-živinorejcev ter 

industrijskih potrošnikov-porabnikov do »biohekerjev«, ki lahko z znanjem o biologiji in evoluciji spet 

stopijo na pot vseživljenjskega zdravja in dobrega počutja. 
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II del: Tukaj in sedaj 

7. Hrana – splošno sprejeta resnica? 
 

Na vprašanje »Kaj je zdrava prehrana?« obstaja vsaj toliko različnih odgovorov, kolikor je vprašanih. 

Nasveti prihajajo z vseh strani: o »zdravi« prehrani nas obveščajo mediji, sorodniki, zdravstvo … 

Poglejmo samo nasvete glede beljakovin živalskega izvora. Lahko bi jih razvrstili v spekter od 

»popolnoma nič« (veganstvo) do »toliko mesa, kot hočete« (Atkinsonova dieta). Podobno je z 

ogljikovimi hidrati. Smernice prehranske piramide priporočajo, naj bi ogljikovi hidrati predstavljali kar 

60% dnevnega energijskega vnosa, medtem ko najnovejše raziskave kažejo, da bi se morali ogljikovim 

hidratom strogo izogibati.  

 

Potem pa je tu še stara modrost: »Jeste lahko vse v zmernih količinah.« In to ni nasvet, ki bi ljudem 

pomagal shujšati ali vzdrževati zdravo telesno težo. To je fraza, ki opravičuje nezdravo prehranjevanje 

»tu in tam« in ljudem pomaga, da se zaradi tega ne sekirajo preveč. 

Mnogi verjamejo, da nas bo rešila znanost z vedno novimi prehranskimi dopolnili in sredstvi za 

hujšanje, a to je daleč od resnice. 

 

Morda se sprašujete, kaj naj bi potem sploh jedli. Odgovor je v resnici preprost. Jesti bi morali tako 

kot preprosto kot ostali sesalci, kar tudi smo. To nam dokazujejo novorojenčki. Že v maternici 

dobivajo hrano, ki je prava za njih in po rojstvu jih matere hranijo z mlekom. Vsi se strinjajo da je to 

zdravo, a materino mleko ni zdravo, ker ima malo kalorij ali malo maščob (ravno nasprotno!) in tudi 

ni zdravo, ker je organsko ali vegansko ali ker ima »Fair Trade« certifikat. Potemtakem ne ustreza 

skoraj nobenemu kriteriju »moderne zdrave prehrane«, a še vedno se vsem zdi najbolj zdravo.  

 

Ste že kdaj pomislili na to, da se mnenja zdravi prehrani začnejo razhajati približno takrat, ko se otrok 

neha prehranjevati z materinim mlekom? Ljudje se razvijemo iz dojenčkov, ko imamo na izbiro samo 

eno vrsto hrane (materino mleko)  v odrasle ljudi, ko lahko jemo praktično karkoli in ostanemo na 

videz relativno zdravi. Kaj se zgodi potem? Pojavijo se debelost, sladkorna bolezen, srčno-žilne 

bolezni in mnoge druge nevšečnosti. Takrat se veliko ljudi odloči, da je čas za spremembo. Posegati 

začnejo po hrani, ki jo propagirajo mediji: z malo kalorij in malo maščob, vegetarijanski in veganski, ki 

pa je daleč od prehrane, ki bi jo ljudje morali jesti za zdravje. To je prehrana, ki ustreza evolucijskim 

standardom prvih obrokov, ki jih človek v svojem življenju zaužije. To pa so hranila, ki jih prejema že v 

maternici in materino mleko. 

 

Obstaja nekaj splošnih smernic glede zdrave prehrane, ki pa jih večina ljudi narobe razume, zato je 

dobro, da si te pojme razjasnimo. 

 

-Nasvet  #1: »Uživajte manj procesirane hrane.« (»processed food«) 

Izraz »procesiran« tu ni najbolj na mestu.  Bolj ustrezen bi bil izraz »industrijska prehrana« in 

primeri le-te so številni: CocaCola  in druge sladke gazirane pijače, margarina, hamburgerji … 

Vendar tudi vsa »industrijska hrana« ni slaba. Pomislite samo na prehranska dopolnila z 

vitamini ali zdravila … 
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Ne glede na to, katere diete se ljudje lotijo, četudi je zelo čudaška, je vsem skupno to, da 

odsvetujejo »industrijsko hrano« (nekatera prehranska dopolnila izvzeta). Dejstvo je, da bo 

vsakdo, ki bo prenehal piti sladke gazirane pijače postal bolj zdrav. 

 

-Nasvet #2: »Uživajte več cele - (po) polne (oziroma polnozrnate) hrane.« (»whole food«) 

Ta izraz se je začel pojavljati kot nasprotje »procesirani hrani«.  V resnici ta izraz pomeni 

kmetijsko pridelano (in v nekem smislu tudi procesirano) hrano, ki pa ni industrijsko 

predelana. 

 

-Nasvet #3: »Uživajte organsko hrano.« 

»Organsko« še zdaleč ne pomeni tudi »zdravo«. Organski sladkor je še vedno sladkor. Gre le 

za moderno (marketinško) obliko nasprotovanja »industrijski prehrani«. In kot je zapisano že 

v enem izmed prejšnjih odstavkov; logično je, da se bo kvaliteta prehrane izboljšala, če iz nje 

izločimo nezdravo industrijsko predelano hrano. 

 

-Napačni nasvet #4: »Uživajte hrano z malo kalorij in malo maščob.« (ne upoštevajte !!!) 

To je  ena izmed večjih zmot moderne dobe. Kalorija ni enaka kaloriji in vzdrževanje zdrave 

telesne teže ne temelji le na vnosu in porabljanju kalorij. Na občutek sitosti še zdaleč ne 

vpliva le število kalorij, temveč tudi količina mikro-hranil in tudi psihološki učinki, kot je 

velikost porcije. Zelo verjetno je, da strah pred maščobami izhaja iz dejstva, da 1 gram 

maščobe vsebuje več energije (v smislu kalorij) kot 1 g beljakovin ali 1 g ogljikovih hidratov. In 

nismo več daleč od splošno veljavnega prepričanja, da so za nizkokaloričen jedilnik potrebni 

predvsem ogljikovi hidrati, kar priporoča prehranska piramida. Toda pomislite:  živila, bogata 

z ogljikovimi hidrati so sredstvo, s katerim na hitro vzredijo živino za zakol in to je preprost 

dokaz za to, da kalorija ni enaka kaloriji in da prehrana, ki temelji na ogljikovih hidratih  pri 

hujšanju, ne pomaga, temveč ga zavira. 

 

Problem je v tem, da ljudje debelost (telesno maščobo) povezujejo z maščobo v prehrani. Vendar ti 

dve vrsti maščobe nista isti. Maščoba je postala krivec za debelost in z njo povezane bolezni. Ljudje so 

naučeni strahu pred nasičenimi maščobami in holesterolom. Toda naše telo potrebuje holesterol, ki 

ima v telesu številne funkcije; med drugim je gradnik spolnih hormonov. In če ga v telo ne vnesemo 

dovolj s hrano, ga telo ustvari še več! Enako je z nasičenimi maščobami. V materinem mleku je 

približno 40% nasičenih maščob. Ta vrednost je enaka deležu nasičenih maščob (glede na vso 

maščobo) v človeškem telesu. Nasičene maščobe so gradniki celičnih membran im mielinskih ovojnic 

našega živčevja. In funkcijo teh maščob zagotavlja ravno »nasičenost«. To pomeni, da molekule niso 

reaktivne in ne reagirajo s prostimi radikali. Veliko bolj zdrave so tudi za uporabo pri kuhanju, saj 

visoka temperatura minimalno spremeni njihovo strukturo in ne postanejo žarke. Zato je tudi strah 

pred rdečim mesom popolnoma odveč. 

 

Leta 2010 so bili v publikaciji »The American Journal of Clinical Nutrition« objavljeni rezultati 

raziskave o povezavi nasičenih maščob in srčno-žilnih bolezni; znanstveniki so ovrgli kakršnekoli 

povezave. Vendar se kljub temu javno mnenje spreminja zelo počasi. Marsikateri zdravnik je na 

tekočem z vsemi novimi spoznanji s področja prehrane, vendar je v zelo težki situaciji: s tem, da bi 

svojim pacientom svetoval prehranski piramidi (skoraj) diametralno nasproten način prehrane, bi 

lahko izgubil kredibilnost, mogoče bi ga pacienti celo tožili … 



The Paleo Manifesto  povzetek knjige 

9 
 

Obstaja še en »strah«, ki je globoko zakoreninjen v zavesti mnogih ljudi. In sicer strah pred vso hrano 

živalskega izvora, ki je neposredno povezana tudi z večjim vnosom maščob. Tukaj ima prste vmes 

vegetarijanski lobi, ki enači »jesti meso« in »ubijati živali«. Pod pritiskom takšnih lobijev je klonilo 

tudi slavno podjetje Mc`Donalds. Do leta 1990 je bil Mc`Donaldsov krompirček ocvrt v goveji masti, 

vendar so bili prisiljeni zamenjati maščobo živalskega izvora z umetnimi rastlinskimi trans-nasičenimi 

maščobami, ki so za telo zelo škodljive in v nasprotju z nasičenimi maščobami v goveji masti (kot je 

pojasnjeno v enem izmed prejšnjih odstavkov) hitro postanejo žarke. 

 

Če se vrnemo k standardom, ki jih je naši prehrani določila evolucija, pomislimo na to, kaj so jedli 

ljudje v paleolitiku. Uživali so skoraj vse organe živali, ki so jih ulovili (in se sploh niso ozirali na to, da 

bi zaužili preveč maščob!), jajca, sadje, koreninice oreščke … Bili so oportunistični vsejedci. Živeli so 

brez zdravil, debelosti in z njo povezane sladkoren bolezni ali srčno-žilnih bolezni pa med njimi 

praktično ni bilo.  

 

Posnemanje prehrane ljudi iz paleolitika se imenuje »paleo dieta«. V zadnjih nekaj letih se ta način 

prehranjevanja bolj podrobno raziskuje s številnimi študijami. V knjigi »The Paleo Manifesto« pa nam 

avtor predstavi nekaj preprostih smernic te diete za zdrav način življenja. 

 

8. Hrana – osnove zdrave prehrane 
Avtor knjige »The Paleo Manifesto« strni nasvete za zdravo prehranjevanje v 4 kratke točke, ki jih v 

nadaljevanju pojasni. To so: 

1. Kaj jesti? Oponašajte prehrano starodavnega lovca-nabiralca. 

2. Kako jesti? Upoštevajte starodavne načine kuhanja  (priprave hrane). 

3. Česa ne jesti? Izogibajte se industrijsko predelani hrani, sladkorju in semenom. 

5.  Naredite svoje prehranjevanje smiselno: preizkušajte, prilagajajte, uživajte. 

 

To ne pomeni, da dobesednega oponašanja prehrane lovcev-nabiralcev. Pomeni pa posnemanje 

učinka, ki ga ima »paleo prehrana« na naš metabolizem. To lahko dosežemo tako, da upoštevamo 

neka preprostih nasvetov. 

 

1. Nehamo s štetjem kalorij. Tega lovci-nabiralci niso počeli. Ravno nasprotno. Prizadevali so 

si dobiti najbolj energijsko bogato hrano, ki so jo lahko ujeli z minimalnim energijskim 

vložkom, pri čemer debelosti med njimi ni bilo. Debelost je bolezen moderne dobe, glavni 

krivec za to pa niso neporabljene kalorije temveč umetna hrana, ki zmoti delovanje našega 

metabolizma. 

 

2. Uživamo prave prehranske skupine. To pomeni, da povečamo vnos beljakovin in maščob. 

Povedano v razmerjih: obrnemo prehransko piramido na glavo. 60% delež hrane, ki naj bi ga 

predstavljali ogljikovi hidrati, bi morale v resnici predstavljati zdrave maščobe in beljakovine. 

3. Ne izogibamo se (zdravi! – ne industrijski) maščobi in uživamo različne živalske organe; 

od možganov do jeter. Logika, ki se skriva za tem je preprosta. Če uživamo sesalca (žival) v 

celoti, lahko dobimo vsa hranila, ki jih sesalec (človek) potrebuje. 
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4. Uživamo raznoliko hrano rastlinskega izvora in poskušamo uživati čim bolj raznobarvne 

rastline. Pomembno je namreč, da zaužijemo raznolika hranila in čim manj toksičnih snovi, ki 

jih rastline (v primerjavi z živalmi) vsebujejo veliko. Če uživamo raznoliko hrano rastlinskega 

izvora, si lahko zagotovimo raznolika hranila in zaužijemo minimalno količino toksičnih snovi, 

saj vsaka rastlina vsebuje drugačne toksine. Med rastline sodijo tudi škrobna živila, ki jih je 

celo priporočljivo uživati v manjših količinah: krompir in riž. 

 

5. Preizkušamo z mlekom in mlečnimi izdelki – kako jih sprejema naše telo? Za mladiče 

sesalcev je mleko edina hrana, to pa ne velja tudi za odrasle. Danes ima približno 35% 

odstotkov svetovne populacije gen za rezistenco na laktozo (disaharid v mleku), kar pomeni, 

da je niso sposobni prebaviti. Po drugi strani je mleko vir nekaterih hormonov in mineralov 

(kalcij) in zato koristen tudi za telo odraslega. Fermentiranje (proces s katerim pripravijo npr. 

jogurt) je eden izmed starodavnih načinov kuhanja in s takšno hrano v telo vnesemo nekatere 

za prebavo koristne bakterije. Če ugotovite, da niste rezistentni na laktozo, potem je 

priporočljivo, da uživate tudi mleko in mlečne izdelke. Mleko naj bo obdelano pri čim nižji 

temperaturi (ali sploh ne) in seveda z vso maščobo. Izogibajte se  izdelkom z nizko vsebnostjo 

maščob, saj so vsi po vrsti umetno obdelani in zato škodljivi za naše telo. 

 

6. Hrano pripravljamo pri najnižji možni temperaturi. Pri kuhanju uporabljamo 

tradicionalne maščobe in olja: živalska mast, maslo, kokosovo in olivno olje. 

Visokotermična obdelava hrane pospeši oksidacijo; hrana močno porjavi ali celo počrni. 

Oksidirani kosi so kancerogeni! 

 

7. Stročnice, semena, oreščke pred uživanjem namočimo v vodi. Stročnicam se sicer 

izogibamo oziroma jih uživamo v manjših količinah.  Če te vrste živil namočimo v vodi, se iz 

njihove ovojnice, ki vsebuje veliko toksičnih snovi, ti strupi izločijo v vodo. Najbolje je, da se 

žitom, kot so oves, koruza in pšenica popolnoma izognemo, saj njihova semena vsebujejo za 

naš organizem strupene proteine. 

 

8. Uživamo morsko travo in morske alge ter ribe. Morje je polno mineralov, ki jih vsebujejo  

tudi morski organizmi. Poleg tega so ribe bogate tudi z omega 3 maščobnimi kislinami. 

Najbolj zdrave vrste  rib so skuše, sardine slaniki in inčuni. 

 

9. Solimo za okus in po okusu. Če se izogibamo industrijsko predlani močno soljeni hrani, 

potem je strah pred povišanim krvnim pritiskom zaradi prevelikih količin soli popolnoma 

odveč. Merilo za slanost naj bo naš okus. 

 

10. Pijemo nesladkan čaj. Stari kitajski pregovor pravi: »Bolje je biti brez hrane 3 dni, kot le 1 

dan brez čaja.« Na Kitajskem so čaj prvotno pili kot zdravilo, kasneje pa se je razširilo pitje 

čaja tudi za užitek. Ne le da je bila prevreta voda varnejša za pitje, saj so s segrevanjem uničili 

škodljive bakterije, temveč so ljudje že zelo zgodaj izkusili tudi zdravilne učinke čaja. Zeleni 

čaj je odlična preventiva zoper srčno-žilne bolezni, diabetes in celo demenco. Poleg tega 

vsebuje tudi kofein, ki v nasprotju s tistim v kavi ne zmoti spalnega cikla, zato je zeleni čaj 

tudi odličen energijski napitek.  
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11. Izogibamo se sladkorju. Sladkor se v naši prehrani pojavlja v mnogo različnih oblikah 

(glukoza, fruktoza, saharoza, laktoza), a uživanje sladkorja v večjih količinah je zelo škodljivo. 

Ko zaužijemo kakršnokoli obliko sladkorja, se raven sladkorja v krvi dvigne. Nekaj sladkorja 

telo takoj porabi za energijo, preostanek pa se uskladišči. Pri tem sodeluje hormon inzulin, ki 

povzroči, da se glukoza (monomer sladkorja) v jetrih in mišicah shrani kot glikogen ali pa se 

pretvori v maščobo. To, kolikšen delež glukoze se bo shranil v jetrih kot glikogen je odvisno 

od tega, kako izpraznjene so zaloge v jetrih, ki pa se zelo hitro spet napolnijo, saj energijska 

kapaciteta teh  zalog približno ustreza nekaj koščkom sadja ali največ dvema decilitroma 

sadnega soka, kar je zelo malo. Torej  se večina odvečnega sladkorja shrani v obliki 

maščobnega tkiva. Da bi to preprečili, je priporočljivo uživati sadje kot eno izmed redkih 

dovoljenih »sladkih živil« zjutraj, ko so zaloge glikogena v jetrih najverjetneje izpraznjene. Za 

tiste, ki pa želijo shujšati, je najbolje, da sadje za nekaj časa popolnoma izločijo iz svoje 

prehrane. 

 

12.  Pazimo na to, kaj pijemo. Osnovna pijača je voda. Tudi nesladkani čaj lahko pijemo po 

želji. Pitje kave je sprejemljivo, po nekaterih raziskavah celo priporočljivo, toda seveda brez 

sladkorja. Alkohol poskušamo zmanjšati na minimum, saj vsebuje veliko sladkorja. Mleko 

lahko pijejo samo osebe, ki niso rezistente na laktozo. Poleg tega je pomembno, da je sveže, s 

polno vsebnostjo maščob in ni termično obdelano.  Vsakršne druge vrste mleka, kot so riževo 

ali ovseno mleko se odsvetujejo. Sadne sokove in sladke gazirane pijače popolnoma izločimo 

iz svoje prehrane. 

 

13. Kako se vsega skupaj lotiti? Avtor knjige »The Paleo Manifesto« priporoča, da začetniki 

začnejo z »ortodoksnim« paleo načinom življenja. To pomeni, da se 1 mesec strogo držijo 

vseh zgoraj navedenih nasvetov. Pri tem si lahko pomagajo z dodatno literaturo, v veliko 

pomoč je začetnikom lahko knjiga avtorja Marka Sissona »The Primal Blueprint«. Kasneje 

lahko začnemo z eksperimentiranjem. Poskusimo nove vrste hrane in nove »paleo« recepte. 

Najpomembnejše pri vsem skupaj pa je, da še vedno uživamo v življenju in da se zaradi 

sprememb v svojem življenjskem slogu ne distanciramo od drugih ljudi. Avtor knjige navaja 

primere iz svojega življenja, ki dokazujejo, da »paleo« ni odločitev, ki nas »zapečati do smrti«, 

ampak je popolnoma združljiv z načinom življenja drugih ljudi, ki te odločitve niso sprejeli. V 

knjigi zapiše, da takrat, ko je gost na večerji vedno je, kar mu ponudijo in tudi obisku v 

najnovejši piceriji se ne bi odpovedal zato, ker živi »paleo«. Včasih si lahko privoščimo tudi 

manjša odstopanja in to brez občutka krivde, pomembno pa je, da teh izjem ne uporabimo 

kot izgovor za to, da se vrnemo k starim (slabim) navadam. 

9. Post 
Kako pogosto bi morali jesti? Je res zdravo »vzdrževati konstanto raven sladkorja v krvi« in jesti 

vsakih nekaj ur? Če primerjamo prehrano večine ljudi s prehrano lovcev-nabiralcev, lahko opazimo 

kar precejšnja odstopanja. Raziskave so pokazale, da so lovci-nabiralci zaužili manjše število obrokov, 

takrat ko je bila hrana sploh na voljo, poleg tega pa so bila v njihovem vsakodnevnem življenju tudi 

obdobja, ko dalj časa niso zaužili ničesar (post). Pri tem so pogosto občutili zelo nizko stopnjo lakote, 

kar je zdravo. V resnici je pomembno le to, da  poslušamo svoje telo in jemo le takrat, ko začutimo 

lakoto. Kakršnokoli načrtovanje obrokov na vsakih nekaj ur je popolnoma odveč in celo zdravju 

škodljivo. 
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Post danes najpogosteje povezujemo z religijo, ki mu pripisuje celo meditativne razsežnosti, 

najnovejša spoznanja pa kažejo na to, da ima post lahko zelo pozitivne učinke na zdravje človeka. 

Pomislite na preprost primer, ki ga v življenju doživi vsak človek. Izguba apetita takrat, ko zbolimo. To 

je dokaz, da post telesu pomaga premagovati okužbe in poškodbe. Poleg tega pozitivno vpliva na 

možgane. Najnovejše študije kažejo, da post pomaga pacientom z Alzheimerjevo boleznijo in drugimi 

psihičnimi težavami. 

 

S postenjem lahko privadimo svoje telo, da začne energijo pridobivati iz ketonov, ki so stranski 

presnovni produkt maščob, in jih telo, ki je navajeno rednih obrokov »sladkorja« ne izkorišča, kar 

dejansko pomeni, da s postom lahko »pokurimo« maščobo, ki je shranjena v telesu. 

 

Prvi post je lahko precej neprijeten, saj telo še ni navajeno izkoriščati energije iz maščobnih zalog. 

Zato je najbolje, da zvečer pojemo zgodnjo večerjo, zjutraj pa si privoščimo pozni zajtrk, saj tako več 

kot polovico posta prespimo. 

 

Eden izmed načinov postenja je t.i. »intermittent fasting« (»občasno postenje s prekinitvami«). Gre 

za post, ki traja 16 (14) – 24 ur. Več kot je sladkorja v prehrani posameznika, več težav lahko izkusi pri 

(prvem) postenju, saj telo ni navajeno izkoriščati energijskih zalog iz maščob oz. ketonov. Med 

postom lahko uživamo vodo, nesladkan čaj ali nesladkano kavo. Občutek lakote, ki se pojavi po 

prvem obroku, ki ga izpustimo, je normalen. Dlje kot traja post, bolj postopno mora biti privajanje 

nazaj na hrano. Dobra ideja je, da post prekinemo skupaj in v družbi počasi uživamo svoj obrok.  

Obstaja tudi posebna oblika »postenja«, ko oseba uživa samo z maščobami bogato hrano, kot je 

smetana ali kokosov olje. Postenje se odsvetuje otrokom, nosečnicam in osebam z zdravstvenimi 

težavami. 

10. Gibanje 
V času industrijske revolucije se je gibanje v človekovem življenju drastično zmanjšalo, saj je človeško 

moč (silo) nadomestila strojna. Ljudje so sprevideli, da je brez gibanja mogoče preživeti, poleg tega 

pa uspeh (v karieri) v modernem življenju pogosto zahteva ure in ure sedenja vsak dan. Vse to je 

prispevalo k temu, da je mnogo ljudi izgubilo motivacijo za gibanje. Vprašanje, ki se na tem mestu 

postavlja je, kako to motivacijo pridobiti nazaj. Skrivnost je v notranji motivaciji, ki izvira iz zavesti, da 

naredimo nekaj dobrega za svoje telo in se pri tem sprostimo.  

Vsak dober načrt za trening vsebuje 3 vrste treninga.  

 

1. Trening pri visoki intenzivnosti. (»HIIT – High Intensity Interval Trainig«) 

Gre za krajše intervale, ko izvajamo neko športno aktivnost (tek, plavanje …) pri zelo visoki 

intenzivnosti, sledi pa ji interval počitka. Tako izboljšamo svojo moč in eksplozivnost ter 

povečamo pljučno kapaciteto. 

 

2. Konstanto spreminjanje, ki prepreči dolgočasenje ali poškodbe zaradi ponavljanja vedno 

istih gibov. 

 

3. Funkcionalni gibi. To niso gibi, v katere nas silijo naprave za vadbo v telovadnicah, temveč 

naravni gibi, ki jih lahko izvajamo brez kakršnihkoli pripomočkov. Zato je zelo koristen način 

vadbe tek ali vaje za moč s težo lastnega telesa. 
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11. Stojte, hodite, tecite! 
Vzravnano gibanje na dveh nogah je način gibanja, ki definira človeštvo.  Lovci – nabiralci so  

povprečno naredili 6 (ženske) – 9 milj (moški), kar je približno 9,6-1,4 km na dan. Toda kaj se je 

zgodilo z nami? Danes povprečen Američan naredi 1,5 milje na dan, kar je več kot štirikrat manj od 

razdalje, ki bi jo bilo priporočljivo prehoditi ali preteči na dan. Večino časa presedimo, čeprav 

človeško telo sploh ni ustvarjeni za sedenje, ki ga danes razumemo kot obliko počitka. Lovci-nabiralci 

niso počivali v sedečem položaju, temveč so med počitkom čepeli, saj je ta položaj mnogo bolj 

naraven za človeka. Ko sedimo, imamo namreč sključen hrbet, nategnjene kolenske vezi in skrčeno 

Ahilovo tetivo. Raziskave dokazujejo, da niti redna telesna vadba ne more v celoti odtehtati škodljivih 

učinkov sedenja.  Eden izmed njih je tudi povišana raven sladkorja v krvi in posledično tudi povišana 

raven inzulina. Rešitev za to je, da med sedečim delom vsakih 20 minut vstanemo in se malo 

sprehodimo naokoli za približno 2 minuti.  

Vendar pa moramo kljub rednim odmorom poskrbeti, da bo sedenja v našem življenju čim manj. To 

lahko dosežemo tudi s »stoječo delovno postajo«, ki koristi tudi našemu umu. Med stanjem se 

namreč poveča raven človekove kreativnosti, kar dokazujejo primeri pisateljev in filozofov, ki so 

dokazano delali stoje, kot so Charles Dickens, Friedrich Nietzsche in Ernest Hemingway.  Stoječ način 

življenja pa ima še eno prednost; po dnevu, ki ga preživimo večinoma na nogah smo fizično izčrpani in 

zvečer brez težav zaspimo. 

Tek si zasluži častno mesto med aktivnostmi vsakega človeka, saj je to oblika gibanja, za katero je 

ustvarjeno človeško telo. Mnogi se danes teka izogibajo, saj ga povezujejo s številnimi poškodbami in 

dejansko imajo v nekem smislu prav. Skoraj vsak tekač letno prestane vsaj manjšo poškodbo, katere 

vzrok pa je predvsem v nepravilni tehniki teka. Skoraj vsi tekaški čevlji nas prisilijo v tek, s katerim v 

koraku pristanemo na peti in ne na sprednjem delu stopala, kar povzroča večji pritisk na sklepe in 

zato povečuje možnost poškodb.  

Rešitev za to je bosi tek – tek lovcev-nabiralcev. Prehod na bosi tek naj bo počasen, da se občutljiva 

stopala na to privadijo.  Vendar pa to ne pomeni, da na začetku tečemo s »čevlji za bosi tek«. Takoj 

moramo začeti trenirati popolnoma bosi. Pomembno je, da se pri bosem teku trudimo, da korak 

začnemo oziroma končamo s sprednjim delom stopala, vendar ne na prstih. Bosi tek zahteva več 

pozornosti, saj se moramo ves čas koncentrirati na ovire, ki so nam na poti in so potencialna 

nevarnost za naša stopala. Zato tek s slušalkami ne pride v poštev. Poleg tega svojo pozornost med 

tekom usmerjamo tudi na sproščenost nog. Če začutimo (hudo) bolečino, prenehamo. To je znak, da 

je nekaj narobe in ker se želimo izogniti poškodbam, moramo ves čas poslušati svoje telo. 

12. Termoregulacija 
Termoregulacija je proces, s katerim telo uravnava lastno temperaturo glede na temperaturo okolja. 

Ljudje smo, tako kot ostali sesalci, toplokrvni (endotermni), kar pomeni, da naše telo lahko ustvarja 

lastno toploto in se tudi ohlaja, če je to potrebno. Središče za termoregulacijo je v hipotalamusu.  

V paleolitiku so človečnjaki izgubili živalski kožuh. Pri njih se je razvil nov sistem ohlajanja: potenje, ki 

je bilo ključno za ohlajanje pri lovu in posledično teku na dolge razdalje. Oblačenje in odkritje ognja 

kot zunanjih virov toplote, pa je našim prednikom omogočilo tudi migracije v habitate z večjimi 

temperaturnimi razlikami in nižjimi temperaturami. 
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Že starodavne verske prakse opisujejo zdravilne učinke izpostavljanja ekstremnim temperaturam, kot 

npr. v savni, ki se kombinira z mrzlo kopeljo, moderne študije pa pojasnjujejo zakaj. Tudi človekov 

termoregulacijski sistem se, če je večkrat izpostavljen ekstremom  in s tem povezanim stresom, utrdi 

in postane močnejši. Poleg tega pa je reden obisk savne tudi zelo sproščujoč in nam pomaga pri 

obvladovanju vsakodnevnega stresa. 

Termogeneza – ustvarjanje toplote je proces, ki je zelo energetsko potraten.  Na splošno velja, da 

telo pri rekreaciji porabi veliko manj energije kot za ohranjanje stalne telesne temperature, zato je 

izpostavljanje nizkim temperaturam (ledena kopel, plavanje v mrzli vodi …) tudi način porabljanja 

maščobnih zalog v telesu. 

13. Sončni vzhod – sončni zahod 
a. Dan 

Življenje na Zemlji brez Sonca ne bi obstajalo. Ob prisotnosti sončne svetlobe naše telo sintetizira 

vitamin D, ki je pomemben gradnik zob in kosti. Poleg tega ima tudi druge pozitivne učinke na zdravje 

človeka, saj varuje notranje organe pred rakavimi obolenji. Kontrasti med dnevom in nočjo vplivajo 

na našo notranjo biološko uro. Vendar se kljub temu, da ima Sonce tako pomembno vlogo v našem 

življenju, mnogi dobesedno skrivajo pred njim. Cele dneve preživljajo v svojih stanovanjih, ponoči pa 

sončno svetlobo nadomeščajo s svetlobo umetnih luči. Poleg tega danes veliko ljudi misli, da je Sonce 

škodljivo in pretirava s prestrašenostjo zaradi kožnega raka.  

Odnos ljudi do Sonca se je skozi zgodovino spreminjal. Prelomnice v tem »odnosu« so bile naslednje: 

prehod živalskih prednikov iz morja na kopno, razvoj temne polti (lovci-nabiralci), ki mu je sledil 

razvoj svetle polti (poljedelci-živinorejci) in s tem povezan začetek izogibanja sonca, pojav ur in 

električne razsvetljave ter zadnji modni trendi, ki propagirajo (prekomerno) zagorelost. Vidimo lahko, 

da odnos do Sonca zadnjih nekaj stoletij ni bil ravno uravnovešen. Prekomerno izogibanje soncu je 

povzročalo rahitis in druge bolezni, prekomerno izpostavljanje pa sončne opekline. 

Rešitev, ki nam omogoča, da prejmemo dovolj sončne svetlobe za pozitivne učinke na zdravje in pri 

tem ne utrpimo sončnih opeklin je, da se redno izpostavljamo Soncu, vendar le za kratek čas – 

približno 20 minut, seveda brez kreme za sončenje.  Če pa smo na izpostavljeni sončni svetlobi dlje 

časa,  potem zaradi preprečevanja sončnih opeklin moramo uporabljati kremo z zaščitnim faktorjem, 

a pri tem ne pretiravajmo. Faktor ne narašča linearno, zato faktor 60 ni dvakrat boljša zaščita kot 

faktor 30. Bolj pomembno je, da izberemo sredstvo, ki nas zaščiti pred celotnim spektrom UV žarkov, 

torej UVa in UVb. Odveč pa niso tudi redni pregledi kože, ki jih lahko opravimo kar sami. Če na koži 

opazimo spremenjena materina znamenja ali nenavadne pigmentacije, moramo čim prej obiskati 

zdravnika, saj je to lahko znak za kožnega raka. 

b. Sončni zahod - noč 
Spanje vpliva na človeško telo na mnogo načinov. Od kvalitete spanja so odvisni razpoloženje, 

miselna aktivnost, presnova, sposobnosti pri športu, aktivnost imunskega sistema in tudi raven 

stresa, ki jo posameznik občuti. 

Evolucijska funkcija spanja je znanstvenikom še vedno uganka; pojavljajo se različne teorije glede 

spanja, vsem pa je skupno to, da se med spanjem organizem obnovi. Čas spanja se med živalskimi 

vrstami zelo razlikuje, splošno pravilo pa je, da plenilci (npr. lev) spijo dlje kot plen (npr. antilopa), saj 

so manj časa izpostavljeni nevarnostim v okolju. 
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Spalne navade modernega človeka se precej razlikujejo od vzorcev spanja naših prednikov. Lovci-

nabiralci niso spali v enem neprekinjenem intervalu, ampak večkrat za zelo kratek čas tudi preko 

dneva, saj so ponoči morali paziti na številne nevarnosti  in stražiti ogenj. Spremenile pa so se tudi 

druge spalne navade, in sicer: na čem spimo, s kom spimo, okolje in raven zvoka, ki ga poslušamo 

med spanjem 

Nagon po tem, da si vrsta ustvari udoben kraj za počitek je prirojen in univerzalen. Tudi lovci – 

nabiralci so si za spanje poiskali mehkejšo površino na tleh, ki so jo pogrnili z živalsko kožo. Danes ima 

večina ljudi premehko ležišče.  Pretiravanje z mehkimi blazinami in odejami je odveč in lahko celo 

povzroča bolečine v hrbtu. 

Spanje je bilo včasih skupno. Predvsem otroci, so spali v fizičnem kontaktu z materami, danes pa si 

starši želijo, da bi njihovi otroci že kot dojenčki spali v svoji sobi. To je morda res lažje za starše, za  

majhne otroke pa je zelo težko, saj je eden izmed njihovih glavnih strahov strah pred osamitvijo, 

predvsem takrat, ko je tema. 

Lahko si predstavljate, da spanje ob drugih članih plemena ni bilo ravno tiho, danes pa se izoliramo v 

svojo sobo in poskušamo čim bolj odstraniti vse vire zvoka. Starši že majhne otroke učijo, da je za 

spanje potrebna popolna tišina in na ta način se ljudje naučimo odvisnosti od pogojev za spanje, ki 

sploh niso naravni. 

In še zadnja razlika: lovci-nabiralci so zaspali brez težav, danes pa ima mnogo ljudi težave s spanjem. 

Premostiti jih skušajo s tabletami in drugimi sredstvi, ki obljubljajo boljši spanec, a to ni trajna rešitev. 

Po neprespanih nočeh se počutijo utrujene in brezvoljne, saj se ne zavedajo, da je ključ do dobrega 

spanca v resnici sinhronizacija notranje biološke ure in ritma v katerem ta diktira našemu telesu. 

Znanstveniki, ki raziskujejo vesolje in druge ekstremna okolja, kjer se biološka ura človeka zmede 

zaradi nenaravne svetlobe, danes uporabljajo posebne naprave, ki se imenujejo »zeitgeberji«, ki v 

točno določenih intervalih s pravo svetlobo človeškemu telesu pomagajo, da se pripravi na spanje, 

tudi če je okolica še zelo svetla, ali obratno. 

Za konec pa še nekaj nasvetov za boljši spanec. Vsaj 1 uro pred spanjem prekinemo z delom za 

računalnikom in se posvetimo bolj sproščujočim aktivnostim. Če je le mogoče, si eno uro pred 

spanjem nastavimo alarm, ki nas opozori, da naj se začne priprava na spanec. Običajne budilke ne 

upoštevajo ciklov, skozi katere gre telo med spanjem, zato so za nas bolj kot ne škodljive. Danes na 

trgu že obstajajo naprave, ki merijo cikle med spanjem in nas glede na to zbudijo ob najprimernejšem 

trenutku približno ob želenem času. Vendar si tudi brez takšne naprave lahko pomagamo tako, da se 

zjutraj, takoj ko se zbudimo izpostavimo sončni svetlobi in svojemu telesu damo signal, da je čas za 

začetek novega dneva. 
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III del: Vizija 

14. Vizija - lovec 
V zadnjem času se vedno več ljudi zanima za (ribo)lov, ker jim ni vseeno, kakšne kvalitete je njihova 

hrana in si želijo biti prepričani o tem, da je naravnega izvora. Kljub vsemu pa se v sodobni družbi 

pojavlja fenomen »Bambi učinek«. Gre za to, da smo ljudje precej občutljivi do ubijanja živali, ki jih 

imamo za prisrčne (srne, zajci …), kar nedvomno izvira iz pravljic, basni in risank, medtem ko se nam 

ubijanje živali, ki jih imamo za škodljive (podgane, golobi …) sploh ne zdi problematično. Da bi na to 

pogledali bolj racionalno, se moramo zavedati, da je življenje podgane vredno točno toliko kot 

življenje srne oziroma, da podgana pri tem, ko jo ubijemo ne čuti nič manj bolečine kot srna. Zgodba 

o Bambiju je ljubka pravljica,  ki govori predvsem o človekovi morali in čustvih, nič pa nas ne nauči o 

ekologiji srnjadi. 

Pretirana skrb za določene vrste živali je v določenih habitatih že pripeljala do ekološke katastrofe, saj 

so ljudje nekatere živalske vrste popolnoma iztrebili, druge pa so se prekomerno namnožile. Aktivisti, 

ki se zavzemajo za »etično blagostanje« živali, pogosto zahtevajo stvari, ki so nenaravne. To dokazuje 

ameriški primer o prepovedi zakola konjev. Leta 2006 so v ZDA opazili, da veliko lastnikov izkorišča 

konje, saj so našli odrasle slepe konje ali konje, ki so živeli brez določenih udov. Zato so aktivisti za 

pravice živali z lobiranjem dosegli, da se je zakol konj prepovedal. Ta zakon pa posledično ni prinesel 

blagostanja teh živali, temveč so se razmere le še poslabšale. Konjerejci so začeli živali tihotapiti v 

Mehiko, kjer so pogoji v klavnicah mnogo slabši kot v ZDA, in tako so zakon ukinili leta 2011. 

Najbolj etična odločitev je, da ne prenehamo  z lovljenjem živali (oziroma z uživanjem njihovega 

mesa), temveč ponovno definiramo svoje mesto v prehranski verigi. Ljudje bi morali v ekosistemu 

zavzeti mesto plenilcev, ki so jih v preteklosti iztrebili. Avtor knjige navaja nekaj primerov živalskih 

vrst, ki so invazivne in ogrožajo ekosisteme, v katerih so se namnožile, a bi jih človek vseeno lahko 

lovil za hrano, kot npr. azijski krap, vrsta divjega prašiča, črni legvan…Tako bi lahko ohranili veliko 

ogroženih živalskih vrst in obenem poskrbeli, da bi se število prekomerno razmnoženih živali, ki bi jih 

uporabili za lastno prehrano, sorazmerno zmanjšalo.  

15. Vizija – nabiralec 
Paleo dieta še zdaleč ne pomeni, da jemo izključno samo meso. Paleo dieta posnema prehrano naših 

prednikov, ki so bili lovci in NABIRALCI, torej prehrana rastlinskega izvora nikakor ni izključena. 

Predvsem vegetarijanci in vegani so prepričani, da vzreja živali, ki jih gojijo za meso, škodi okolju in še 

prav imajo. Res je, da velike živalske farme uporabljajo škodljiva gnojila za gojenje krmnih rastlin in da 

takšne  monokulture izčrpavajo zemljo. Res je tudi, da vzreja živali pomeni, da je takšne rastline 

potrebno nasaditi na večjih njivah in zato na poljih zmanjkuje prostora za tradicionalne rastline. Drži 

tudi, da so antibiotiki, s katerimi na takšnih farmah zdravijo živali, škodljivi ne le zanje, temveč tudi za 

človeka. 

 Po drugi strani pa tradicionalno kmetijstvo ni vegetarijanska utopija.  Delovanje tradicionalne (danes 

bi ji rekli »organska«) kmetije temelji na sožitju med živalskimi in rastlinskimi vrstami. Živalsko gnojilo 

zagotavlja vsa potrebna hranila, ki jih potrebujejo rastline, prašiče lahko hranijo malodane z 

biološkimi ostanki in še vedno pridelajo visokokakovostno meso, prežvekovalci pa se pasejo na 

površinah, ki so neprimerne za gojenje poljščin. Živali kmetiji prinašajo mnoge koristi. Zagotavljajo 

hrano, s tem da dobesedno »pretvarjajo« (za nas) nekoristno travo  v meso, jajca in mleko, 
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zagotavljajo gnojilo (živalski iztrebki), so pa tudi vir moči, ki jo kmetje lahko uporabijo za transport in 

oranje zemlje. Torej: brez živali ni »organskih« kmetij in predelkov. 

Industrijska revolucija je živalim naredila veliko krivico. Njihova funkcija se je skrčila, saj so živalsko 

moč nadomestili stroji, njihove iztrebke pa umetna gnojila. V očeh ljudi so živali dobesedno postale le 

hrana. Trajno sožitje med človekom, živalmi in rastlinami se je marsikje končalo. Pojavile so se velike  

industrijske farme, ki si prizadevajo predvsem za zaslužek,  za sožitje med človekom in naravo pa jim 

je malo mar. V takšnih okoliščinah so se razvila sodobna gibanja kot so vegetarijanstvo in veganstvo, 

ki pa za človeka, kot smo že ugotovili, niso naravna. Industrijske farme so sredstvo, ki spreminja 

odnos do mesa.  Uporaba antibiotikov, neustrezna krma in krut zakol so dejstva, ki nas pripravijo do 

tega, da se nam meso začne gnusiti. Poleg tega lahko podležemo tudi »Bambi učinku« in živali se nam 

začnejo smiliti, kar je popolnoma umetno: takšna čustva do živali, ki niso naš domači ljubljenček, so 

nam privzgojile risanke.  

Leta 2008 so v ZDA izvedli zanimivo raziskavo, ki je pokazala, da bolj kot izobrazba, inteligenca, verska 

pripadnost ali politično prepričanje, na sočutje do živali vpliva spol. Na trditev: »Znanstvenikom bi 

morali dovoliti, da izvajajo raziskave na psih in šimpanzih tudi, če bi te živali pri raziskavah ranili, pod 

pogojem, da bi s tem lahko pridobili nove informacije, koristne za zdravljenje ljudi.« Od 1400 

vprašanih, bi se jih je med moškimi strinjalo kar 52%, med ženskami pa le 27%. Približno tretjina 

žensk je strogo nasprotovalo trditvi (31%), med moškimi jih je strogo nasprotovalo trditvi le 14%. Oba 

podatka kažeta, da ženske občutijo večje sočutje do živali kot moški. K temu prispevata tako narava 

kot vzgoja.  Moški so že po svoji naravi bolj kruti od žensk in bolj nagnjeni k impulzivnosti, poleg tega 

pa jih k temu spodbuja tudi okolje. Dečki naj ne bi bili »mevže«, medtem ko je deklicam to dovoljeno. 

Mnogi moški, ki so se odločili za vegetarijanstvo, so sčasoma ugotovili, da se jim njihov novi način 

prehrane ne zdi »možat« in to spoznanje je popolnoma psihološke narave. Vegetarijanstvo je 

pomenilo zanikanje njihove starodavne vloge lovcev. 

Po drugi strani pa so ženske mnogo lažja tarča vegetarijanske in veganske propagande. Evolucijsko 

gledano, imajo ženske močneje razvit t.i. »refleks za gnus« kot moški. Ta težnja je starodavnim 

materam lovkam-nabiralkam pomagala pri preživetju. Noseče matere in novorojenčki so še posebej 

občutljivi za okužbe in le ta refleks jim je preprečil, da bi zaužile škodljivo vrsto hrane ali z njo hranile 

svoje otroke. Ne gre za to, da imajo ženske »šibke želodce« kot se moški pogosto šalijo; to je 

evolucijsko prirojena lastnost, ki je ženskam v paleolitiku omogočala preživetje.  

Danes na te karte igrajo vegetarijanski lobiji, saj meso živali pogosto predstavljajo kot »odpadek«, 

»mrhovino« ali »truplo«. Takšen odnos do mesa pa prej ali slej odvrne marsikaterega moškega, da ne 

govorimo o ženskah, ki so evolucijsko bolj nagnjene k temu, da se jim določena vrsta hrane gnusi in 

zato še lažje podležejo takšnim trikom. 

Leta 2003 je ameriška organizacija PETA (»People for Ethical Tretment of Animals«) odprla razstavo 

»Holocaust on Your Plate« (Holokavst na vašem krožniku). Na tej razstavi so primerjali slike Judov, ki 

so jih strpali v koncentracijska taborišča s prizori z industrijskih farm, kjer živali strpajo v kletke. 

Razstavo je sicer sponzoriral judovski donator, a je kljub temu med Judi sprožila veliko jeze in 

razočaranja nad trivialnostjo, s katero si je organizacija drznila obravnavati holokavst. Ta namerno 

izzivalna taktika je pokazala veliko pomanjkanje zavedanja o vlogi, ki jo je »gnus« odigral v 

preganjanju Judov med holokavstom. 
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Zgodovinsko gledano se vegetarijanstvo pojavlja tudi v številnih verstvih, kjer ga lahko razumemo kot 

čisto moralno prakso, pa tudi v številnih modernih gibanjih s sumljivim in celo zlonamernim ozadjem.  

Zelo popularno je bilo vegetarijanstvo v času  »dobe očiščevanja« (»Progessive Era« in »Clean Living 

Movement«), v okviru katere se je razvila tudi ideja o prohibiciji v ZDA (čas prepovedi alkohola med 

letoma  1920 in 1933. Želja po »očiščevanju« in« izboljšanju« človeštva je privedla tudi do evgenike. 

Gre za nemoralno družbeno filozofijo in vejo humane genetike, ki si prizadeva, da bi človeško 

populacijo sestavljali le popolni osebki, ki ustrezajo točno določenim normam. Ostareli, pohabljeni, 

bolni in pripadniki določenih etičnih skupin ter ras pa v takšni družbi nimajo mesta in si zato zaslužijo 

smrt.  

Moderni vegetarijanci se ne zavedajo, da je njihovo prepričanje osnovano na »gnusu« in da je meja 

med takšnim prepričanjem in skrajnimi ter zelo nevarnimi ideološkimi nazori zelo tanka. Dokaz 

takšnih nevarnih povezav med vegetarijanstvom in evgeniko je Hitler, ki je bil sam vegetarijanec, 

ljudi, ki so jedli veliko mesa (sam naj bi ga užival le »občasno«), pa so se mu gnusili. Označil jih je za 

»jedce trupel« (»Leichenfresser«). 

Obstaja še dva pomembna vidika gibanj kot sta vegetarijanstvo in veganstvo, o katerih bi bilo dobro 

razmisliti. Prej kot za osebno odločitev za zdravo življenje, gre za bogate lobije, ki sočutje ljudi do 

»trpečih« živali izkoriščajo za svoj zaslužek. Govorimo seveda o milijonih. Zelo zgovoren je podatek, 

da je PETA (prej omenjena organizacija) leta 2008 razpisala nagrado milijon dolarjev za laboratorij, ki 

bi prvi ustvaril umetno meso iz celice piščanca, s tem da bi moral biti produkt na tržišču do 30.6. 

2012. Dvema laboratorijema je skoraj uspelo, zato je PETA podaljšala rok za dovršitev tega poskusa. 

Nedvomno imajo takšne nagrade večji učinek kot stavke in bojkoti, ki se jih včasih poslužujejo 

določene interesne skupine.  

Naslednje dejstvo pa je, da ljudje vegetarijanstvo pogosto povezujejo z bolj zdravim načinom 

življenja. Pogosto so vegetarijanci tisti, ki opustijo kajenje, pitje alkohola in se več gibajo. A te 

pozitivne lastnosti so lahko le krinka. To dokazuje raziskava, ki so jo leta 2012 izvedli v Nemčiji. 

Vzorec, ki je štel 4181 ljudi je bil sestavljen iz 1,3% vegetarijancev in 4,5% bivših vegetarijancev. 

Raziskovalci so vprašane intervjuvali o depresiji, napadih zaskrbljenosti, motnjah prehranjevanja in 

njihovi pogostosti pojavljanja. Rezultati so bili zelo presenetljivi. Vegetarijanci so dosegli najvišjo 

stopnjo vseh psiholoških motenj, sledili so jim bivši vegetarijanci. Med vsejedci pa so bili k boleznim, 

katerih raziskovanje je bilo vključeno v raziskavo, bolj nagnjeni ljudje, ki so uživali manj mesa. 

Rhys Southan, bivši vegan, ki je spet začel uživati meso, je ustanovil svoj blog »Let Them Eat Meat« 

(»Dovolite jim jesti meso«), na katerem kritično ocenjuje argumente veganov proti uživanju mesa. 

Med drugim navaja tudi nekaj nasvetov, ki vegetarijancem in veganom, ki se vrnejo nazaj k prvotni 

prehrani pomaga, da premagajo odpor do mesa. V knjigi je zapisano, da je pomembno, da se na to 

postopno privadijo,  in zlagoma povečujejo količino mesa, ki jo zaužijejo, pri vsem skupaj pa je 

najpomembneje, da se znebijo »gnusa« do mesa, ki za človeka ni naravno čustvo. 

Zaključek – habitati, stari in novi 
Okolje, v katerem živimo, ima neznansko velik vpliv na razvoj posameznika in njegovo sprejemanje 

odločitev o prihodnosti. Habitat je za modernega človeka vse, kar nas obdaja, kjer živimo. Naš habitat 

so fizični prostori: avto, dom, pisarna, šola; odločitve o hrani, ki jo kupimo; in omejitve, ki nam jih pri 

tem določajo finančna sredstva. Nikoli v zgodovini človeštva spreminjanje habitat ni bilo lažje, kot je 

danes. Stanje lahko spremenimo v trenutku. V trgovini kupimo drugačno hrano, družiti se začnemo z 
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ljudmi, ki imajo zdrave prehranjevalne navade, sedeče delovno mesto nadomestimo s stoječim, 

uporabljamo moderne žarnice, ki raven osvetlitve prilagajajo delu dneva in še mnogo drugega. 

Pogledati pa moramo tudi širše. Pomembne niso le osebne navade ali navade lokalne skupnosti, 

temveč tudi blagostanje celotnega planeta Zemlje. Kako lahko sedem milijard ljudi živi tako, da imajo 

vsi dovolj hrane in drugih virov, ki jim ne omogoča le, da preživijo, ampak, da uživajo življenje v 

polnosti? Rešitev je mnogo, kot vedno pa moramo problem začeti reševati pri sebi. Pomembno je, da 

se trudimo uživati čim bolj lokalno pridelano hrano. Naslednji ukrep, ki ga lahko stori prav vsakdo je, 

da svoje prednike iz paleolitika začne posnemati tudi v skromnosti. Kupujemo manj stvari, 

porabljamo manj virov. Veliko hrane pridelamo na lastnem vrtu – s tem spodbujamo tradicionalno 

kmetijstvo in se zoperstavimo uničujočim načinom, ki jih uporablja industrijsko kmetijstvo. 

Ta povzetek pa naj zaključi misel  filozofa Georga Carlina o tem, da bo planet Zemlja obstajal še dolgo 

po tem, ko človeštva ne bo več, saj je naš planet sistem, ki se samo-ohranja. Domišljavo je misliti, da 

lahko ljudje uničimo Zemljo. Ne. Ljudje lahko uničimo le sebe; druga bitja, ki so živela že mnogo pred 

nami in ki so osnova za življenje na zemlji, kot npr. cianobakterije, bodo živela ne glede na to, ali 

bomo ljudje obstajali ali ne. 

Situacija v kateri se je znašlo človeštvo, kliče po tveganju in spremembah; naših habitatov in tudi 

človeka samega. 

Obiščite 

HunterGatherer.com/Resources 

HunterGatherer.com/Notes. 

Knjigo lahko kupite: http://www.amazon.co.uk/Paleo-Manifesto-Ancient-Wisdom-

Lifelong/dp/0307889181/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1410703716&sr=1-

1&keywords=john+durant  

Za dodatne informacije o Paleo gibanju in knjigah me lahko kontaktirate na: 

janez.hudovernik@proacta.si ali preko LN: https://www.linkedin.com/in/hudovernik  


