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Odżywianie, czyli trzecia droga medycyny to dzieło przełomowe. Wskazuje 
współczesnej medycynie nowy i obiecujący kierunek. Po upływie kilku-
nastu lat od śmierci autora ta książka o  rozmiarach traktatu w dalszym 
ciągu zaskakuje, jako że jest pionierska i unikatowa; unikatowa dzięki pro-
stocie naturalnych metod leczenia, bezpiecznych i bezpłatnych, których 
skuteczność jest często zadziwiająca; unikatowa, ponieważ jest adresowana 
do naukowców, do lekarzy praktyków, ale również do tych, którzy pragną 
wprowadzić tę metodę odżywiania do swojej kuchni; unikatowa również 
dlatego, że dzięki szczegółowemu przedstawianiu argumentacji oraz pytań 
i przypadków pacjentów daje osobom, które nie są ekspertami dostęp do 
informacji, które wcześniej były przeznaczone tylko dla lekarzy specjalistów. 

Odżywianie, czyli trzecia droga medycyny to zarazem:
• metoda odżywiania, którą cechuje zauważalna skuteczność, metoda 

optymalizacji stanu zdrowia, metoda leczenia kilkudziesięciu nieule-
czalnych chorób, nadzieja dla wielu chorych;

• innowacyjny projekt naukowy, nowe spojrzenie na wiele chorób, wni-
kliwe dane dotyczące aktualnej wiedzy w zakresie czynników choro-
botwórczych, bardzo bogata bibliografia naukowa zawierająca książki 
wydane w wielu krajach, dokładne i  szczegółowe badania kliniczne, 
prawdopodobne hipotezy na temat przyczyn wielu chorób, których 
mechanizm do tej pory był nieznany, cenne narzędzie dla lekarzy 
i naukowców.

WSTĘP
DO NOWEGO WYDANIA
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Odżywianie, czyli trzecia droga medycyny

Podsumowując, nie jest bezzasadne stwierdzenie, że Odżywianie, czy-
li trzecia droga medycyny otwiera drzwi do tego, czym będzie medycyna 
w XXI wieku, oferując jednocześnie:
• holistyczną wizję pacjenta, który nie jest sprowadzony do jednego organu;
• nutriterapię widzianą jako najważniejszy lek w przypadku wielu chorób;
• medycynę, która działa bezpośrednio na przyczyny chorób, a nie tylko 

na ich objawy;
• aktywną rolę pacjentów w procesie leczenia;
• metodę leczenia pacjentów bez wystąpienia objawów niepożądanych;
• medycynę bezpłatną, niewpływającą negatywnie na środowisko, 

ekologiczną.

Niniejsze nowe wydanie Odżywiania, czyli trzeciej drogi medycyny ma na 
celu ułatwienie dostępu lekarzom, naukowcom oraz szerszej publiczności 
do tego cennego, ale obszernego dzieła. Zapewnia:

W celu lepszego zrozumienia
• Poprawniejsze rozmieszczenie na stronie oraz większą czytelność planu 

dzieła;
• Krótkie przedstawienie najbardziej technicznych, naukowych fragmen-

tów oraz syntezę ważnych informacji;
• Dokładniejsze wiadomości, szczególnie z zakresu immunologii, prze-

znaczone dla naukowców i lekarzy.

W celu lepszego poruszania się po książce
• Indeks chorób na końcu książki;
• Przewodnik tematyczny po książce za pomocą niektórych słów-kluczy.

W celu lepszego odżywiania się
• Tablice, które podsumowują podstawy metody;
• Odpowiedzi udzielone przez Jeana Seignaleta na najczęściej zadawane 

pytania;
• Część zawierającą praktyczne porady oraz listę menu.

Dodatkowo
Listy do doktora Seignaleta od jego pacjentów.
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W 1985 roku doktor Jean Seignalet stwierdza, że reumatoidalne zapalenie 
stawów (RZS), nieuleczalna choroba o nieznanej etiologii, może być sku-
tecznie leczone wyłącznie za pomocą jednej i prostej diety. Seignalet jest już 
wtedy emerytowanym lekarzem, specjalizującym się w wielu dziedzinach 
medycyny, posiadającym uznanie wśród swoich kolegów w szczególności 
dzięki pracom z zakresu immunologii i reumatologii. Jest autorem wielu 
publikacji oraz specjalistycznej książki, do której wstęp napisał profesor 
Dausset, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Jednakże jego 
naukowe hipotezy dotyczące współczesnego sposobu odżywiania budzą 
zaniepokojenie. Jego artykuły dotyczące odżywiania, chociaż zawierające 
naukową argumentację oraz wyniki poparte badaniami klinicznymi prze-
prowadzanymi z powodzeniem, są odrzucane przez komitety redakcyjne 
czasopism medycznych1. Osamotniony w swoich badaniach, jest jednak 
przekonany, że podąża właściwą ścieżką, a swoją metodę sprawdził teore-
tycznie i klinicznie na wielu chorych. Jego wnioski są zaskakujące: czynni-
kiem powodującym powstawanie większości współczesnych chorób prze-
wlekłych jest dzisiejszy sposób odżywiania. Prosta dieta może pomóc je 
pokonać.

Marginalizowany, będzie podążał swoją drogą, poświęcając swój wolny 
czas i lecząc bezpłatnie przez 20 lat rosnącą liczbę chętnych pacjentów, cier-

1 Jean Seignalet opublikował dziesiątki artykułów z różnych dziedzin medycyny specjalistycznej, z których 
78 było przedstawionych komitetom redakcyjnym, 56 we Francji, 22 w czasopismach anglojęzycznych.

KRÓTKA HISTORIA
NIESTANDARDOWEJ KSIĄŻKI
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Odżywianie, czyli trzecia droga medycyny

piących na różne schorzenia: 2500 pacjentów leczonych długoterminowo, 
91 współczesnych chorób odpowiadających na tę metodę.

Książka Odżywianie, czyli trzecia droga medycyny została wydana po raz 
pierwszy w 1996 roku dzięki wsparciu profesora Henri’ego Joyeux’a. W tym 
dziele doktor Jean Seignalet zwraca się do pacjentów, ale i do lekarzy, którzy 
chcieliby zapoznać się z jego badaniami, aby leczyć i rozumieć współczesne 
choroby. Osiem lat później jego dzieło, wydane po raz piąty*, zostało uzu-
pełnione o wyniki najnowszych badań klinicznych i dostosowane do najak-
tualniejszych odkryć naukowych. Zawiera opisy 115 chorób, z których 91 
(+22) dobrze odpowiada na zmianę sposobu żywienia i 24 (+18), na które 
nie ma to wpływu. Potwierdza i udoskonala teorie Seignaleta oraz stanowi 
świadectwo jego sukcesu. Wyniki te są wymierne w perspektywie biologicz-
nej, a pozytywne efekty utrzymywały się odpowiednio długo i występowały 
wystarczająco często, aby wykluczyć efekt placebo. Zdecydowana większość 
pacjentów odnotowała poprawę stanu zdrowia i ustąpienie choroby prowa-
dzące aż do całkowitej remisji. Jednak medycyna instytucjonalna nigdy nie 
chciała zapoznać się z wynikami tych badań. Nie odnosi się to do zwykłych 
obywateli, osób chorych, ale również osób aktywnych oraz osób chcących 
osiągnąć optymalną kondycję fizyczną, które sprawiły, że książka stała się 
znana, a które dzięki poczcie pantoflowej poznały zawarte w niej teorie, 
często przekazywane przez praktyków stosujących medycynę niekonwen-
cjonalną. Wiele osób, z różnych środowisk, z różnych krajów, może dzisiaj 
spontanicznie zaświadczyć w internecie, w książkach lub na spotkaniach 
o dobroczynnych skutkach, jakie udało im się osiągnąć.

Obecnie lekarze coraz częściej polecają metodę Seignaleta, przekonani o jej 
pozytywnych efektach, które zaobserwowali ich pacjenci.

Mamy nadzieję, że to najnowsze wydanie, które zawiera dodatkowo liczne 
narzędzia ułatwiające lekturę, pozwoli Państwu na najpełniejsze skorzysta-
nie z wyjątkowego potencjału opisywanych badań oraz skutecznej metody, 
której spróbowały już tysiące ludzi.

doktor Dominique Seignalet i Anne Seignalet

* Dotyczy piątego wydania w języku francuskim.
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Trzy lata i osiem miesięcy po wydaniu po raz czwarty niniejszej książki, wydaje 
mi się konieczne, aby wydać piątą edycję. Nie chodzi tutaj o zwykłą aktuali-
zację, ale o uwzględnienie wielu nowych faktów, które powodują prawdziwą 
zmianę moich poglądów. Nie ma rozdziału, który nie byłby przeformułowany 
w wielu miejscach, a niektóre rozdziały zostały całkowicie zmienione.

Główne zmiany w stosunku do poprzedniej wersji są następujące:

1) Dodanie niektórych danych naukowych;
Wiadomości w zakresie jelita cienkiego, genetyki, środowiska, immunologii, 

chemii i fizjologii komórki, rozmieszczone w kilku ważnych miejscach tekstu, 
zostały uproszczone i jak najlepiej objaśnione. Przewidziano specjalny rozdział 
poświęcony enzymom, które są jednym z trzech filarów mojej teorii. Wprowa-
dzono niektóre nowe elementy:

* Opis różnych typów połączeń między enterocytami;
* Opis macierzy pozakomórkowej, całkowicie nierozdzielnej od komórki.

2) Powstały cztery nowe rozdziały:
* O enzymach, już wspomniany;
* O autoimmunologicznych chorobach wątrobowo-żółciowych;
* O chorobach metabolicznych wynikających z zanieczyszczeń;
* Rozdział o nowotworach dwukrotnie zwiększył swoją objętość.

WSTĘP
DO PIĄTEGO WYDANIA*

* Wydanie w języku francuskim.
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Odżywianie, czyli trzecia droga medycyny

3) Opisy nowych schorzeń:
Czwarte wydanie opisywało 75 chorób, w tym 69 często wyleczalnych za 

pomocą diety hipotoksycznej i 6 niewyleczalnych w ten sposób.

Piąte wydanie opisuje 115 chorób, z których 91 (+22) dobrze odpowiada na 
zmianę sposobu żywienia i 24 (+18), na które nie ma to wpływu. Jest szcze-
gólnie interesujące, żeby spróbować zrozumieć przyczyny, dla których zmiana 
sposobu żywienia nie ma wpływu na niektóre choroby, ponieważ prowadzi to 
do wyjaśnienia w części lub całkowicie mechanizmu tych chorób.

Wśród nowych chorób, na które zmiana sposobu odżywiania często ma pozy-
tywny wpływ, znajduje się przewlekłe zapalenie wielochrząstkowe, pierwotne 
stwardniające zapalenie dróg żółciowych, niektóre przypadki celiakii niewy-
leczalne przez wykluczenie pszenicy, żyta i jęczmienia, autoimmunologiczna 
choroba Addisona, autyzm, choroba tętnic obwodowych, niestrawność, nieżyt 
żołądka i refluks żołądkowo-przełykowy.

4) Pogłębienie niektórych tematów:
Niektóre pytania, które uznałem za ważne, zostały bardziej szczegółowo 

rozwinięte niż w czwartym wydaniu, chodzi o mój sposób patrzenia na: auto-
immunizację, efekt cieplarniany i bezpieczeństwo energii jądrowej.

Inne obszary zostały omówione po raz pierwszy: napromieniowa-
nie żywności, korzystne efekty mojej metody u  sportowców oraz pojęcia 
mikro- i makroeliminacji.

5) Zasadnicze zmiany kilku rozdziałów:
Mam tu na myśli fragmenty o łuszczycowym zapaleniu stawów, stwardnie-

niu rozsianym, fibromialgii, migrenach, egzemach, owrzodzeniach jamy ust-
nej, sarkoidozie, zespole wieloczynnikowej nadwrażliwości chemicznej i zespole 
chronicznego zmęczenia.

6) Dokładniejsze wyniki:
Obecnie 2500 pacjentów stosuje przygotowane przeze mnie zasady żywienia, 

większość od kilku lat. Pozwala to na wyciągnięcie bardziej zdecydowanych 
wniosków. Częste powodzenie pozwala mi nie wątpić w skuteczność metody 
w przypadkach takich chorób jak toczeń rumieniowaty układowy, twardzina 
skóry, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu 2, choroba zwyrodnieniowa sta-



Wstęp do piątego wydania

wów, choroba Crohna, trądzik, astma, choroba Behçeta, żeby ograniczyć się 
tylko do kilku przykładów.

Piąte wydanie niniejszej książki było zatem konieczne. Mam nadzieję, że zo-
stanie ono przyjęte przez moich czytelników tak samo dobrze jak poprzednie.

doktor Jean Seignalet





Jest to kompendium współczesnej wiedzy naukowej o wpływie od-
żywiania na nasze zdrowie, napisane przez doktora medycyny, który 
swoje sukcesy w uzdrawianiu opiera na wielu badaniach naukowych.  

Poznaj żywność funkcjonalną,
która zapobiega i eliminuje choroby!

Po medycynie konwencjonalnej i alternatywnej pojawia się trzecia 
droga do zdrowia, którą jest odżywianie. Opisany w tej publikacji na-
ukowo udowodniony system odżywiania posiada moc uzdrawiania 
z tak zwanych chorób nieuleczalnych. Został sprawdzony na ponad 
2500 osobach, z niemal 90% skutecznością. Stwierdzono u nich re-
misję objawów, co umożliwiło powrót do komfortowego życia.

Odżywianie jako medycyna XXI wieku oferuje:
• żywność widzianą jako najważniejszy lek w przypadku leczenia 

wielu chorób,
• metodę, która działa bezpośrednio na przyczyny chorób, a nie 

tylko na ich objawy,
• holistyczną wizję pacjenta, który nie jest sprowadzony do jednego, 

chorego organu,
• aktywną, świadomą rolę chorych w procesie samoleczenia,
• sposób leczenia bez ryzyka wystąpienia niepożądanych objawów,
• medycynę bezpłatną, bezpieczną i ekologiczną.

Nowe odżywianie – zdrowsze życie

Patroni:
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