ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ
1.
2.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1

3.
4.

ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

2
7

5.
6.
7.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ : ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΜΥΘΟΙ

13
23
35

8.
9.
10.

ΝΕΡΟ
ΕΝΖΥΜΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

45
61
87

11.

Η ΠΕΨΗ

107

12.
13.

ΖΑΧΑΡΗ
ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΣΠΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

124
149

14.
15.
16.
17.
18.

Η ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ,ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΥΘΟΣ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ

152
158
162
164
166

19.
20.
21.
22.
23.

ΜΕΤΑΛΛΑ (ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΡΩΝ
ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ (ΑΖΥΜΟ)
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

167
168
169
171
173

24.

ΥΓΙΕΙΝΑ ΓΛΥΚΑ

174

25.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΧΥΜΩΝ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

177

26.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

180

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:
ΜΚΟ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ - Στάση ζωής:
Ζήσε βιώσιμα:

www.xortofagia.gr
http://live-sustainably.blogspot.com

E-mail:

xortofagia@yahoo.gr
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
2004

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
Αυτή η εργασία δεν θα είχε γίνει ποτέ. Η ζωή θέλησε να οδηγηθώ στη
γνώση μέσα από τραγικό τρόπο. Η είδηση έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία: ο
πατέρας μου είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον πνεύμονα στο τελικό στάδιο
με μετάσταση σε όλο το σώμα. Οι γιατροί έδιναν 3 μήνες ζωή. Ξεκίνησα
απεγνωσμένα την έρευνα στο διαδίκτυο για να βρω και την τελευταία
λεπτομέρεια που θα βοηθούσε στη θεραπεία του. Ο χρόνος και η βαρειά
ατμόσφαιρα με πίεζαν ασφυκτικά και δεν υπήρχε τίποτε ενθαρρυντικό στον
ορίζοντα. Το πρώτο θετικό που ανακάλυψα ήταν ότι οι καρκινοπαθείς δεν
πρέπει να τρώνε κρέας και άλλα ζωικά προϊόντα και καθώς συνέχιζα την
έρευνα τυχαία έπεσα σε κάποια από τις εναλλακτικές θεραπείες αλλά ήταν
ήδη πολύ αργά. Ο πατέρας θα υπέκυπτε με επώδυνο και βασανιστικό τρόπο
ακριβώς 3 μήνες και 5 ημέρες μετά την διάγνωση.
Συντετριμμένος από την απώλεια αλλά τώρα πιά οπλισμένος με πολύ
περισσότερο πείσμα και αποφασιστικότητα ήθελα να φτάσω την έρευνα σε
βάθος και να απαντήσω στο γιατι τελικά υπάρχει τόση ασθένεια στην εποχή
μας. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που είχα ήδη συγκεντρώσει έδειχναν
ξεκάθαρα ότι ο καρκίνος και οι άλλες εκφυλιστικές ασθένειες (καρδιακές
παθήσεις, διαβήτης, εγκεφαλικό) οφείλονται κατά κύριο λόγο στη
διατροφή.
Η αλήθεια ερχόταν σιγά σιγά στο φως. Μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες η
διατροφή μας άλλαξε ριζικά προς το χειρότερο και το πλέον ανθυγιεινό:
εγκαταλείψαμε την αγνή, πρωτογενή, φυσική διατροφή και παραδοθήκαμε
ολοκληρωτικά σε μια διατροφή ευκολίας με επεξεργασμένα προϊόντα, που
μπορεί να διαφημίζονται ως τροφές αλλά ουσιαστικά για τον οργανισμό μας
είναι μη τροφές. Σε αντίθεση με την πείνα και τον υποσιτισμό σε πολλές
φτωχές χώρες του κόσμου, εμείς πλέον βιώνουμε μιαν άλλη ιδιόμορφη
εξέλιξη που έχει ονομαστεί ο υποσιτισμός των πλουσίων. Αυτό σημαίνει ότι
ενώ υπάρχει αφθονία τροφής, αυτή δεν μπορεί να μας θρέψει γιατι είτε
είναι κενή σε θρεπτικά συστατικά ή αυτά δεν είναι σε μορφή αφομοιώσιμη
από τον οργανισμό μας. Γιατι τα θρεπτικά συστατικά δεν βρίσκονται στις
παραπλανητικές ετικέτες των συσκευασιών αλλά παρέχονται μόνο από την
ίδια τη Φύση και τις ζωντανές, ανεπεξέργαστες τροφές που μας δίνουν η
γη, τα φυτά και τα δέντρα. Και τελικά είναι αυτές οι ανεπάρκειες σε
θρεπτικά συστατικά σε συνδυασμό με την τοξίνωση του οργανισμού από
την ανθυγιεινή διατροφή που προκαλούν την επιδημία ασθενειών στην
εποχή μας.
Σκοπός μου λοιπόν, με την παρούσα επιλογή άρθρων ήταν να κάνω έναν
εισαγωγικό, πλήρη οδηγό για την διατροφή και την υγεία, που θα βάζει σε
τάξη τον τεράστιο και συχνά αμφιλεγόμενο όγκο πληροφοριών στα θέματα
διατροφής και υγείας και θα ξεκαθαρίζει την τεράστια σύγχυση γύρω από
το συγκεκριμένο θέμα. Σύγχυση που επιτείνεται επίσης με τις συμβουλές
και τις συνταγές των "ειδικών", τις εθνικές κουζίνες που ανταγωνίζονται η
μία την άλλη αλλά και τον συνεχή κατακλυσμό από διάφορες δίαιτες που η
κάθε μία αυτοαναγορεύεται ως η απόλυτη διατροφή.
Η μεγάλη πρόκληση ήταν να βρεθεί ένα γενικό κριτήριο και ένα σημείο
αναφοράς που θα βοηθήσει την ασφαλή πλοήγηση μας μέσα σε όλο αυτό

το χάος. Έτσι η βασική αρχή που διαπερνά αυτή τη συλλογή άρθρων είναι
ότι η διατροφή του ανθρώπου καθορίζεται από την ίδια την φύση και από
κανέναν άλλο. Αυτή μεσα από τους αιώνιους νόμους της και την διαδικασία
της εξέλιξης έχει δημιουργήσει τους οργανισμούς όλων των έμβιων όντων
στον πλανήτη και έχει καθορίσει για τον καθένα ξεχωριστά τις
παραμέτρους και συνθήκες καλής λειτουργίας τους έτσι ώστε να βρίσκονται
πάντα σε τέλεια κατάσταση υγείας. Με βάση αυτήν την αρχή η διατροφή
του ανθρώπου πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανατομική φυσιολογία του
πεπτικού μας συστήματος και σε καμμία περίπτωση σε επιβεβλημένες
συνήθειες που είναι ξένες προς αυτήν.
Για την ιστορία αναφέρω ότι χρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια για την
έρευνα, την μετάφραση και την δημιουργία του παρόντος οδηγού και
φιλοδοξία μου είναι να αποτελέσει για τον αναγνώστη την αφορμή να
επανεκτιμήσει την αξία της υγείας – το μεγαλύτερο αγαθό – και να μυηθεί
σε μια διαδικασία αναζήτησης και εμβάθυνσης στο ζήτημα της διατροφής
που αφ’ενός θα τον οδηγήσει σε γνώση ζωτικής σημασίας και αφ’ετέρου σε
μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της ζωής γενικότερα.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του πατέρα μου, Γρηγορίου Γεωργιάδη,
που αισθάνομαι ότι θυσιάστηκε για να αφυπνιστούμε στην αλήθεια εγώ και
η οικογένεια μου, αφιερώνω και προσφέρω την εργασία μου αυτή δωρεάν
σε όλο το κόσμο με την ελπίδα να πάψουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους
γύρω μας να υποφέρουν άδικα λόγω των λανθασμένων διατροφικών τους
επιλογών.
Υγεία σε όλους!
Χρήστος Γεωργιάδης

Αποποίηση Ευθυνών
Οι πηγές, τα άρθρα, τα βιβλία, οι σύνδεσμοι και όλο το υλικό που
χρησιμοποιήθηκε στο παρόν βιβλίο έχουν ως μοναδικό σκοπό την
πληροφόρηση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν την εξιδεικευμένη βοήθεια, την επαγγελματική κρίση ή
την παροχή θεραπείας ενός επαγγελματία της Υγείας/Διατροφής.
Ο μεταφραστής και επιμελητής του παρόντος οδηγού δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνος για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι
πληροφορίες που παρέχονται.

1. ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΖΩΗ
http://thedoctorwithin.com/index_fr.php?page=articles/a_normal_life.php
(Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ)

Γεννιέστε.
Δεν παίρνετε κανένα φάρμακο, ούτε κάνετε εμβόλια.
Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας έχετε τις συνηθισμένες ασθένειες, αλλά με
συντηρητική θεραπεία τις ξεπερνάτε χωρίς αντιβιοτικά ή φάρμακα, και χτίζετε την
φυσική ανοσοποιητική σας άμυνα.
Δεν τρώτε άσπρη ζάχαρη, άσπρο αλεύρι, υδρογονωμένα λίπη, πάρα πολύ κρέας ή τυρί,
ούτε πίνετε αναψυκτικά ή παστεριωμένο γάλα.
Επικεντρώνεστε στα φυσικά σιτηρά, τα φρούτα, τα λαχανικά, και μια καθαρή, φυσική
διατροφή.
Δεν μαθαίνετε ποτέ να πίνετε καφέ ή να καπνίζετε τσιγάρo.
Τα μόνα χάπια που παίρνετε είναι φυσικά αντιοξειδωτικά, ένζυμα και μέταλλα, ως μέρος
της καθημερινής σας διατροφής.
Πίνετε τουλάχιστον 1 λίτρο νερό κάθε ημέρα.
Στην ενηλικίωση, δεν αρρωσταίνετε ποτέ: κανένα κρύωμα, γρίπη, πονοκέφαλος,
διαβήτης, ADD(ΔΕΠ=Διαταραχή Διάσπασης Προσοχής), ούτε "πρόβλημα θυροειδή," ή
επιθέσεις πανικού, ούτε πόνοι της ανάπτυξης, κούραση, πεπτικές διαταραχές, ή υψηλή
πίεση αίματος.
Οι μόνοι πόνοι που δοκιμάζετε προέρχονται από τυχαίους τραυματισμούς. Ίσως κάνετε
μέτρια άσκηση ή αθλητική δραστηριότητα για να διατηρήσετε την κινητικότητα και τη
καλή φυσική κατάσταση. Προσέχετε με φροντίδα την σπονδυλική σας στήλη.
Ολόκληρη η ενηλικίωσή σας περνάει με αυτόν τον υγιή τρόπο.
Όσο γερνάτε, το μυαλό σας γίνεται οξύτερο, το σώμα σας ισχυρότερο, το
ανοσοποιητικό σύστημά σας πιό γερό.
Δεν δοκιμάζετε καμμία αρθρίτιδα, καρκίνο, ή οστεοπόρωση, ούτε Parkinson ή
Alzheimer.
Τελικά μια ημέρα μετά από 90 ή 100 χρόνια, τρέμετε όπως ένα κερί και σβήνετε.
Η παραπάνω παράγραφος μπορεί να είναι χρήσιμη στην επιλογή ενός γιατρού. Μερικοί
γιατροί θα πουν ότι όλο αυτό είναι αδύνατον. Για αυτούς έτσι είναι, γι’αυτό μην τους
επιλέξετε.
ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ. Επιπλέον, χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι το ζουν. Έτσι
ακούστε μόνο εκείνους που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε μια τέτοια
κατάσταση υγείας στην ζωή σας.
Επειδή τώρα έχουμε φθάσει στο κατώφλι μιας εποχής όπου η καλή υγεία μαζί με ένα
ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα δεν συνιστώνται απλώς και μόνο, αλλά είναι τα ίδια οι
καθοριστικοί παράγοντες της επιβίωσης.

TIM O'SHEA
Doctor οf Chiropractic - Χειροπρακτικός Γιατρός
Χειροπρακτική: Ένα σύστημα θεραπείας στο οποίο η ασθένεια θεωρείται αποτέλεσμα της
ανώμαλης λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Αποτρέπει την ασθένεια και διατηρεί την
υγεία και την ευημερία ενός ασθενή μέσω της μάλαξης της σπονδυλικής στήλης χωρίς τη χρήση
φαρμάκων ή χειρουργικής επέμβασης.
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Πάρτε την Yγεία σας στα χέρια σας
www.Educate-Yourself.org
The Freedom of Knowledge, The Power of Thought

Εισαγωγή και φιλοσοφική επισκόπηση
Ο σκοπός αυτού του ιστοχώρου είναι να βοηθήσει τους άνθρωπους να γίνουν αυτάρκεις
και αυτόνομοι σε όλα τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Η υπερ-εμπιστοσύνη και
υπερ-εξάρτηση του δυτικού κόσμου στην ορθόδοξη αλλοπαθητική ιατρική (συμβατικοί
γιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα),στα φάρμακα, και την τυποποιημένη δυτική
διατροφή μας έχουν φέρει σε μια λυπηρή κατάσταση εθνικής υγείας.Δεν υπάρχει
κανένας που να ενδιαφέρεται πιο πολύ για την διατήρηση της υγείας σας, από εσάς
τους ίδιους. Κατά την άποψή μας, πρέπει να δεχτείτε αυτή την βασική ευθύνη και όχι
να την εκχωρήσετε σε άλλους.Εκατομμύρια και εκατομμύρια Αμερικανών έχουν
υποφέρει (και πεθάνει) άσκοπα λόγω της ανόητης εγκατάλειψης της προσωπικής
ευθύνης για την υγειονομική τους περίθαλψη σε άλλα χέρια.
Η οργανωμένη ιατρική
Στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του αιώνα, η οργανωμένη ιατρική έχει συμμετάσχει σε μια
εξαπάτηση. Το κοινό έχει οδηγηθεί να πιστεύει ότι:
Α) Μόνο η αλλοπαθητική ιατρική είναι νόμιμη, αποδειγμένη, και αντάξια της δημόσιας
εμπιστοσύνης (ενώ όλες οι άλλες μορφές θεραπείας πρέπει να αντιμετωπίζονται με
δυσπιστία και να χαρακτηρίζονται ως αγυρτία, κ.λπ....) και ότι
Β) Οι αλλοπαθητικοί γιατροί είναι θεραπευτές.
Τίποτε απ’τα δύο δεν είναι αληθινό. Οι αλλοπαθητικοί γιατροί, ενώ εμφανίζονται ως
θεραπευτές,στην πραγματικότητα συμμετέχουν στην επιχείρηση της ‘διαχείρισης
ασθενών’. Η γνωστή ρουτίνα πάει κάπως έτσι: Ο ασθενής επισκέπτεται το γιατρό και του
λέει ποιό είναι το πρόβλημα. Ο γιατρός του γράφει μια συνταγή για να βελτιώσει τα
συμπτώματα. Η αιτία και η πρόληψη της ασθένειας δεν θίγονται ποτέ. Για τη
συντριπτική πλειοψηφία των χρόνιων πασχόντων, ο ασθενής επιστρέφει τακτικά και
επανειλημμένα για ‘επισκέψεις και τσέκ-απ’. Αυτό το σύστημα δένει τον πειθήνιο και
υπάκουο ασθενή με τακτικές επισκέψεις στο γιατρό, συγχρόνως κρατώντας τον φιλικό
σας φαρμακοποιό απασχολημένο με τις συνταγές.Φοβάμαι πως κάπως έτσι έχει όλο το
παιχνίδι. Στην πραγματικότητα, σχεδιάστηκε ακριβώς με αυτόν το τρόπο.Όλη αυτή
η δραστηριότητα είναι απόλυτα σύμφωνη με τον ασφαλιστικό κλάδο, δεδομένου ότι
με βάση αυτό το παράδειγμα, η ασφάλεια ζωής με ιατρική κάλυψη γίνεται μια απόλυτη
ανάγκη στη ζωή του καθενός.
Φυσικά, ο μέσος νέος αλλοπαθητικός γιατρός είναι χαρακτηριστικά απληροφόρητος για
το παιχνίδι.Είναι βαλμένος σε μια νοοτροπία και επηρεασμένος από την ιατρική σχολή
να θεωρεί ότι συμμετέχει σε μια τίμια περίθαλψη των ασθενών χρησιμοποιώντας τα
καλύτερα
εργαλεία
(και
φάρμακα)
διαθέσιμα
στη
σύγχρονη
επιστήμη.Εντούτοις,διατηρώντας το μυαλό του κλειστό, και όντας δεκτικός μόνο στη
"αναθεωρημένη σοφία των ομοτίμων του", ο νέος γιατρός καταλήγει συνήθως στη
διαιώνιση της προκατάληψης και της επιστημονικής ανεντιμότητας που διαπερνά το
μεγαλύτερο τμήμα της "ιατρικής επιστήμης" σήμερα.
Ο ρόλος της διατροφής
Ποιο ρόλο έχει διαδραματίσει η Τυποποιημένη Δυτική Διατροφή στον καθορισμό του
εθνικού προφίλ υγείας μας; .... Μεγάλο. Σήμερα, εκατομμύρια ανθρώποι πάσχουν από
χρόνιες παθήσεις που ούτε καν υπήρχαν τους προηγούμενους αιώνες. Ο διαβήτης και
οι καρδιακές παθήσεις, παραδείγματος χάριν, είναι παθήσεις του 20ού αιώνα. Το
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Χρόνιο Σύνδρομο Κούρασης ούτε καν είχε αναφερθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
'80.Όμως, μια μελέτη υπολόγισε ότι σήμερα,το 70% του ενήλικου αμερικανικού
πληθυσμού πάσχει από τη χρόνια κούραση! Πολλές σύγχρονες καταθλίψεις προέκυψαν
κατά ένα μεγάλο μέρος ως αποτέλεσμα μιας θεμελιώδους αλλαγής στην εθνική
διατροφή μας.
Η χρόνια χρήση των φαρμάκων και των εμβολίων έχει
διαδραματίσει επίσης έναν σημαντικό ρόλο.
Τέλος στα ιατρικά έξοδα
Σε αυτόν τον ιστοχώρο, θα ερευνήσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις στις σύγχρονες
ασθένειες και πώς μπορείτε να μάθετε να φροντίζετε τον εαυτό σας.Όλοι μας μπορούμε
να μάθουμε πως να πάρουμε τον έλεγχο του πεπρωμένου της υγείας στα χέρια μας και
να βάλουμε
ένα τέλος στην ανησυχία
και τα συναισθήματα απελπισίας που
προκαλούνται
από
την
εμπιστοσύνη
στο
σύστημα
της
αποκαλούμενης
‘ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης’.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ας σκεφτούμε μερικές από τις παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις:
1. Τι μπορώ να κάνω;
Πάρτε εσείς τον έλεγχο
και
σταματήστε να εξαρτάστε από τον γιατρό, το
νοσοκομείο, την κλινική, ή το φαρμακοποιό σας για να σας περιθάλψει. Μάθετε πώς
δουλεύει το σώμα, μάθετε πώς να αποφύγετε την ασθένεια, και μάθετε πώς να
θεραπεύσετε μόνοι σας ΟΛΕΣ τις ασθενικές καταστάσεις άν αρρωστήσετε.
2. Αλλά χρειαζόμαστε τους γιατρούς και τα νοσοκομεία!
τις οξείες ιατρικές
καταστάσεις
Μόνο σε πολύ περιορισμένες περιστάσεις. Για
έκτακτης ανάγκης όπως τα τροχαία ατυχήματα ή τις ξαφνικές καρδιακές προσβολές,
σίγουρα,θα θέλετε να πάτε σε ένα δωμάτιο έκτακτης ανάγκης ή ένα κέντρο πρώτων
βοηθειών, αλλά για ασθένειες ρουτίνας, χρόνια πάθηση, και ακόμα και για τις
αποκαλούμενες "μοιραίες" ασθένειες, θα είναι καλύτερο να ενημερωθείτε και να μάθετε
πώς να θεραπεύσετε την πάθηση με μια μη-φαρμακευτική προσέγγιση.
Οι
πιθανότητές σας για μακροπρόθεσμη επιβίωση είναι γενικά πολύ μεγαλύτερες
εάν ακολουθήσετε την εναλλακτική, φυσική οδό. Συνήθως, η λήψη φαρμάκων για
μακρά χρονική περίοδο θα χαμηλώσει την ανοσία σας,θα τοξινώσει το σώμα,θα
προκαλέσει εκφυλισμό οργάνων, και θα οδηγήσει σε σοβαρότερη, απειλητική για τη ζωή
ασθένεια.
Προφανώς, θα ήταν πολύ καλύτερο εάν η αμερικανική κυβέρνηση επέτρεπε στους
πολίτες της να επιλέξουν τη θεραπευτική μορφή και τον θεραπευτή της επιλογής τους,
αλλά στις περισσότερες πολιτείες απαγορεύεται και επιβάλλεται με την τακτική Gestapo.
Μπορείτε να ευχαριστήσετε τα καρτέλ φαρμάκων και τους συμμάχους τους στην
αλλοπαθητική ιατρική για αυτό.Α, και μην ξεχάσετε τους, λιπόψυχους, γλοιώδεις,και
διεφθαρμένους πολιτικούς που ξεπούλησαν τον αμερικανικό λαό σε αυτά τα
κατοχυρωμένα συμφέροντα με τη νομοθέτηση περιοριστικών νόμων κάτω από το
έμβλημα "της προστασίας του κοινού".
Άρα, ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ πραγματικά τους γιατρούς; Όχι, εσείς δεν τους χρειάζεστε. Η
οργανωμένη ιατρική σας έχει κάνει πλύση εγκεφάλου από την παιδική ηλικία με την
αντίληψη ότι τη χρειάζεστε.Το γεγονός είναι ότι, σας χρειάζονται ... κυρίως για να
διασφαλίσουν ότι τα χρήματα θα συνεχίσουν να έρχονται.
3. Πώς μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου;
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Μέσω της εκπαίδευσης και της κατανόησης ότι ο Δημιουργός των Πάντων, που
εργάζεται μέσω της Φύσης, σας έχει εφοδιάσει ήδη με όλο τον απαραίτητο ‘εξοπλισμό’
για να φροντίσετε τον εαυτό σας.
4. Άρα, τι πρέπει να κάνω;
Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε, είναι να μάθετε πώς να εργάζεστε με τη
Μητέρα Φύση και να παρατηρήσετε τους νόμους της. Και αυτή θα φροντίσει όλα τα
άλλα για σας!

4

ΑΛΛΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

εναντίον ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

από τα διαγράμματα του βιβλίου του Walene James
"Ανοσοποίηση: Η πραγματικότητα πίσω από το μύθο "

Περίθαλψη της Νόσου

Φροντίδα της Υγείας

1a.

Έμφαση στην αφαίρεση των
συμπτωμάτων. Στοχεύει σε γρήγορα
αποτελέσματα.

1b.

Έμφαση στην αφαίρεση των αιτίων
μέσω της γνώσης αλλά και της ένταξης
της φροντίδας Υγείας στις συνήθειες
διαβίωσης του ατόμου.Στοχεύει σε
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

2a.

Έμφαση στη διαχείριση και τον
έλεγχο. Ο επαγγελματίας
"διαχειρίζεται" ενώ ο ασθενής
"ακολουθεί διαταγές".

2b.

Έμφαση στην συμμετοχή του ασθενή
και την αποκατάσταση. Ο θεραπευτής
"δίνει οδηγίες" και ο ασθενής
κατευθύνει τη θεραπεία του.

3a.

Μέθοδοι τύπου γραμμής παραγωγής
προσανατολισμένες στο κέρδος.

3b.

Μέθοδοι με κέντρο τον άνθρωπο
προσανατολισμένες στην αυτονομία.

4a.

Βασίζεται στην τεχνολογική επέμβαση 4b.
και την αντικατάσταση, π.χ., τις
μεταμοσχεύσεις οργάνων, τις ενέσεις
ινσουλίνης, τη χειρουργική επέμβαση,
την ακτινοβολία, τα συνθετικά και
συχνά τοξικά φάρμακα
χημειοθεραπείας, και τα εμβόλια.
Εστίαση στην αντικατάσταση των
οργάνων ή των συστημάτων και των
λειτουργιών τους.

Βασίζεται σε αβλαβείς θεραπείες και
ουσίες, που δεν πραγματοποιούν
επιδρομή στο σώμα. Εστίαση στην
αναζωογόνηση των οργάνων και των
συστημάτων και την αποκατάσταση της
λειτουργίας τους.

5a.

Κλιμάκωση δαπανών και εξάρτησης.

5b.

Αποκλιμάκωση δαπανών και εξάρτησης.

6a.

Η ασθένεια και η ανικανότητα
προσεγγίζονται από την σκοπιά του
εξιλαστήριου θύματος και του
μελοδράματος.

6b.

Η ασθένεια και ανικανότητα θεωρούνται
αποτρέψιμες.

7α.

Μηχανιστική:το σώμα θεωρείται ως
ένα μαζικό αντικείμενο που περιέχει
ιδιαίτερα μέρη.

7b.

Οργανική: το σώμα θεωρείται ως μάζα
κάτω από την οποία βρίσκονται
ενέργεια, σχέδια διαβίωσης και
αλληλεπιδρώντες τομείς.

8α.

Αποσπασματική: Σώμα και μυαλό
8b.
αντιμετωπίζονται χωριστά.Τα μέρη του
σώματος θεωρούνται χωριστά και
αντιμετωπίζονται μεμονωμένα.

Ολιστική : Σώμα και μυαλό
αντιμετωπίζονται ως μια ενότητα.Τα
μέρη του σώματος αντιμετωπίζονται σε
σχέση με τα άλλα μέρη και πτυχές του
σώματος-μυαλού.

9α.

Αταβιστική:η ασθένεια θεωρείται ως
οντότητα χωριστή από τον ασθενή.

Σύγχρονη:η ασθένεια θεωρείται ως
διαδικασία αδιάσπαστη από τον ασθενή.

10α. Βασίζεται στην αντιπαλότητα:η
ασθένεια θεωρείται εχθρός.

9b.

10b. Ενοποιητική: η ασθένεια θεωρείται ότι
απεικονίζει μια αυτο-διορθωτική πτυχή
του σώματος-μυαλού ως απάντηση σε
κάποια εσωτερική αλλαγή στο
περιβάλλον του σωμάτος.
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11a. Εξωτερικεύει την αιτιότητα: Η εστίαση 11b. Εσωτερικεύει την αιτιότητα: Εστίαση
είναι έξω από τον ασθενή: ιοί,
στον ασθενή, τις επιλογές του, τις
βακτηρίδια, και πιέσεις στο
προδιαθέσεις του, τις συνήθειες του, και
περιβάλλον, αγνοώντας τους τοξικούς
τις αντιδράσεις του στις
περιβαλλοντικούς παράγοντες στα
περιβαλλοντικές επιρροές.
τρόφιμα, το νερό και τον αέρα.
12a. Προσανατολισμένη στην ασθένεια:
12b. Προσανατολισμένη στην υγεία: Εστίαση
Εστίαση στο καθορισμό, τον έλεγχο
στην υποστήριξη της φυσικής
και την καταστροφή των ασθενειών.Η
θεραπείας, του ανοσοποιητικού
έρευνα εστιάζεται στη φύση της
συστήματος, και τις αιτίες των
πάθησης όπως αντιπροσωπεύεται από
παθήσεων αντί των συμπτωμάτων.Η
τα συμπτώματα,και όχι τις αιτίες.Η
ασθένεια δεν θεωρείται ως υποπροϊόν
ασθένεια δεν θεωρείται ως αποτέλεσμα
της υγείας.
της τεχνολογικής επέμβασης.
13a. Χρήση στρατιωτικής ρητορικής: "
οικοδόμηση της άμυνας ", "πάλη",
"μάχη ενάντια", κ.λπ.

13b. Περιγραφική γλώσσα που προτείνει την
αρμονία και τη συνεργασία.

14a. Μονολιθική και καταναγκαστική.

14b. Πλουραλιστική, εθελοντική και με
πολλές επιλογές.

15a. Αρνητική: Στηρίζεται στο φόβο και τη
δυσπιστία του φυσικού κόσμου.

15b. Θετική: Στηρίζεται στη συνεργασία με
το φυσικό κόσμο. Ένα σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης.
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ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
του Dr. Joel Robbins
Ο Δρ Joel Robbins έκανε την προπτυχιακή εργασία του στο SAN Jacinto College στο
Χιούστον, Tέξας. Το 1978 αποφοίτησε από το Χειροπρακτικό Κολλέγιο του Κλήβελαντ
στο Κάνσας, με πτυχίο Χειροπρακτικού, (DC). Έκανε την πρακτική του στην Κλινική
Διατροφή και πήρε πτυχίο Φυσιοπαθητικού (ND) από το Αγγλο-αμερικανικό Ίδρυμα
Θεραπείας Χωρίς Φάρμακα. Ο Δρ Robbins πήρε πτυχίο ιατρικής (MD) από τη σχολή
ιατρικής του British West Indies College. Από το 1978 εξασκεί το πρόγραμμα του Υγεία
και Ευεξία στην Tούλσα,Οκλαχόμα. Ο στόχος του είναι να βρεί την αλήθεια όσον αφορά
την υγεία και την ασθένεια και έπειτα να περάσει αυτήν την γνώση στους ειλικρινείς
αναζητητές υγείας, έτσι ώστε και αυτοί να μπορούν επίσης να έχουν το δώρο της
υγείας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Εάν ρίξουμε μια τίμια ματιά στη φύση, θα παρατηρήσουμε ότι τρία πράγματα είναι
παρόντα:
1) Η φύση ακολουθεί καθορισμένους νόμους που δεν υπόκεινται σε άποψη ή
διαφορά
2) Κάθε πτυχή της ζωής αντανακλάται από τη φύση.
3) Η φύση κυβερνάται από το νόμο του ΑΙΤΙΟΥ και του ΑΙΤΙΑΤΟΥ.
Εάν έχουμε παραβιάσει έναν φυσικό νόμο, τότε έχουμε δημιουργήσει μια Αιτία, για την
οποία θα υποφέρουμε μια Επίπτωση.
Η άγνοια από εμας των νόμων της φύσης δεν αλλάζει αυτούς τους νόμους.
Υπάρχουν δύο λόγοι για την ασθένεια, ή την έλλειψη υγείας :
1) Άγνοια
2) Τεμπελιά
Στον τομέα της υγείας, υπάρχουν μερικοί καλοί κανόνες να ακολουθήσουμε για να
επιτύχουμε υγεία.
1) Ακολουθήστε τους νόμους της φύσης
2) Αφήστε την αλήθεια να είναι η αυθεντία σας και όχι η αυθεντία να είναι η
αλήθεια σας.
Ένας από τους νόμους της φύσης είναι ότι η έμφυτη νοημοσύνη του σώματος
προσπαθεί να κρατήσει το σώμα ζωντανό, ανεξαρτήτως κόστους. Το "κόστος" είναι αυτό
που αποκαλούμε "ασθένεια". Η ασθένεια είναι η προσπάθεια του σώματος να μας
κρατήσει ζωντανούς.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ;
Το σώμα θα μας κρατήσει ζωντανούς και υγιείς υπό τον όρο ότι το ταϊ'ζουμε την
"πραγματική τροφή". Η πραγματική τροφή είναι τροφή που είναι συμβατή με το
σώμα.Αυτή σε καμμία περίπτωση δεν παίρνει από το σώμα, αλλά συμβάλλει στην
ενίσχυση της υγείας και τη διατήρηση της ζωής. Δεν περιέχει τίποτα που είναι
επιβλαβές, τοξικό ή μη-χρησιμοποιήσιμο από το σώμα.
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Η πραγματική τροφή καθορίζεται για μας από τη φύση ως εξής:
1) Κάτι φαγώσιμο που μεγαλώνει από τη φύση –από το Βασίλειο των Φυτών
2) Τροφές που μπορούν να φαγωθούν χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία με
οποιοδήποτε τρόπο.
3) Τροφές που φτάνουν σε μας από τη φύση ως "πλήρεις συσκευασίες", δηλαδή
περιέχουν
εκ του φυσικού τους όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα για να τα
επεξεργαστεί
και να τα αφομοιώσει.
ΓΙΑΤΙ ΤΡΩΜΕ ΤΡΟΦΗ;
Οι μόνες ιδιότητες τροφής που απαιτεί το σώμα σε μια πλήρη συσκευασία είναι οι
ακόλουθες:
ΓΛΥΚΟΖΗ, ΠΡΩΤΕΪΝΗ, ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΝΖΥΜΑ, ΝΕΡΟ.
Εάν όλα αυτά τα συστατικά είναι στην τροφή, τότε η τροφή είναι πλήρης. Εάν
οποιαδήποτε από αυτά λείπουν, η τροφή δεν είναι "πραγματική τροφή ".
Η Πραγματική Τροφή παρέχεται από τη Φύση σε αυτήν την μορφή ως ωμά φρούτα και
λαχανικά. Τα ωμά φρούτα και λαχανικά περιέχουν όλα τα προαναφερθέντα μέρη. Εάν
τα τρόφιμα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, έχουν μαγειρευτεί ή έχουν αλλάξει με
οποιοδήποτε τρόπο ώστε να αλλαχτούν ή να αποβληθούν οποιαδήποτε από τα ανωτέρω
συστατικά, δεν είναι πλέον "Πραγματική Τροφή " όσον αφορά το Ανθρώπινο Σώμα.
ΤΑ ΦΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ
Το βασίλειο των Φυτών χρησιμοποιεί την ηλιοφάνεια, το διοξείδιο του άνθρακα, το
οξυγόνο, το νερό και τα οργανικά μέταλλα στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης για να
τραφούντα τα ίδια και να αναπτυχθούν. Το αποτέλεσμα είναι ένα ζωντανό φυτό (τροφή
για τα ζώα) που περιέχει:
γλυκόζη
πρωτεΐνη
λιπαρά οξέα
οργανικά μέταλλα
οργανικά ένζυμα (βιταμίνες)
νερό (καθαρό)
Ανόργανο Μετάλλο από τη Γη + Φωτοσύνθεση = Οργανικά Μέταλλα από Φυτά που
παρέχουν Πρωτεΐνη και Ένζυμα για τα ζώα και τους ανθρώπους.
Το ζωικό βασίλειο δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει φωτοσύνθεση, επομένως πρέπει να
στηριχθεί στο βασίλειο των φυτών να του ετοιμάσει τη τροφή του.
Οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των τροφών της φύσης (όπως παστερίωση,
μαγείρεμα, πρόσθεση συντηρητικών, κ.λπ....) σπάει τους δεσμούς μεταξύ των
συστατικών των τροφών και των συνημμένων ενζύμων τους καθώς επίσης καταστρέφει
και το ένζυμο. Το αποτέλεσμα είναι ανόργανα ή μετουσιωμένα συστατικά τροφών και
έτσι ανόργανη τροφή.
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Το ένζυμο πρέπει να είναι ζωντανό και συνδεμένο με το μέταλλο ή το συστατικό τροφής
να μπορέσει το σώμα να το χρησιμοποιεί. Το ένζυμο ενεργεί ως "διαβατήριο" για να μπει
το μέταλλο στο κύτταρο του σώματος και βοηθά στη χρησιμοποίηση αυτού του
μετάλλου από το κυττάρο. Οι ωμές τροφές είναι ζωντανές και έτσι παράγουν ζωή στο
σώμα. Επειδή έχουν άθικτα τα ένζυμα είναι οργανικές. Τα ένζυμα είναι καταλύτες ουσίες που βοηθούν το σώμα να εργαστεί αποτελεσματικότερα στη αξιοποίηση των
τροφών για το σκοπό της διατήρησης της ζωής.
Ένα παράδειγμα ανόργανης ουσίας είναι το επιτραπέζιο αλάτι. Είναι απλά νάτριο και
χλωρίδιο. Κανένα ένζυμο, κατά συνέπεια αυτό είναι νεκρό και το σώμα δεν μπορεί να το
χρησιμοποιήσει. Οι οργανισμοί μας δεν μπορούν να συνάψουν ένζυμα σε ανόργανες
ουσίες, παρά με πολύ μεγάλο κόστος. Είναι μόνο το βασίλειο των φυτών, μέσω της
διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, η οποία μπορεί να συνδέσει τα ένζυμα σε ανόργανα
στοιχεία και να τα κάνει ζωντανά ή οργανικά.
Όσο περισσότερο επεξεργαζόμαστε τις τροφές, τόσο λιγότερο θρεπτική αξία διατηρούν.
Αυτό συμβαίνει επειδή οι τροφές είναι ζωντανές οργανικές τροφές. Τα επεξεργασμένα
τρόφιμα, σε διάφορους βαθμούς, είναι ανόργανα ή "νεκρά" τρόφιμα.
Η παρακάτω είναι η ιεραρχία προετοιμασίας των τροφίμων που αρχίζει στην κορυφή
χωρίς καθόλου προετοιμασία αφήνοντας τα τρόφιμα με την πλήρη περιεκτικότητα των
θρεπτικών συστατικών τους, και τελειώνει στο κατώτατο σημείο με την επεξεργασία,
καθιστώντας τα τρόφιμα νεκρά και άχρηστα στο σώμα - ελάχιστη ή καμία θρεπτική αξία
δεν διατηρείται:
ΩΜΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΑ(ΠΛΗΡΗ)
ΑΠΟΧΥΜΩΣΗ και κατανάλωση αμέσως
μόλις το δέρμα των φρούτων ή των λαχανικών σπάσει, το οξυγόνο συνδυάζεται με τα
ένζυμα και τα σκοτώνει (αυτή η διαδικασία ονομάζεται "οξείδωση")
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΑ ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
Χάνεται το 2-5% της θρεπτικής αξίας
αποξηραμένα χωρίς χημικές ή πρόσθετες ουσίες
οι μάρκες ξηρών καρπών του εμπορίου περιέχουν διοξείδιο του θείου- εξαίρεση:
σταφίδες)
ΠΑΓΩΜΕΝΑ
πρόσφατα κομμένα που παγώνονται αμέσως
Χάνεται το 5-30% της θρεπτικής αξίας
ΒΡΑΣΜΕΝΑ στον ατμό
Χάνεται το 15 - 60% της θρεπτικής αξίας
βρασμένα στον ατμό σημαίνει ότι το πράσινο φασόλι είναι ακόμα λίγο τριζάτο (εάν είναι
μαλακό λίωμα, τότε είναι μαγειρεμένο)
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ
ψημένα, ψημένα στη σχάρα, βραστά, ψημένα στο γκρίλ, βρασμένα στον ατμό πάρα
πολύ, κονσερβοποιημένα στο σπίτι
το πράσινο φασόλι είναι μαλακό λίωμα
Χάνεται το 40 -100% της θρεπτικής αξίας, ανάλογα με το πόση ώρα μαγειρεύεται
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Χάνεται το 90 - 99% της θρεπτικής αξίας
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
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ΤΡΟΦΙΜΑ με ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΥΣΊΕΣ
Αυτά όχι μόνο έχουν χάσει το 100% της θρεπτικής αξίας τους, αλλά έχουν και τοξίνες
που έχουν προστεθεί πάνω τους
Το Εγχειρίδιο Ιατρικής Φυσιολογίας του Arthur C. Guyton, M.D., πιθανόν το πιο
αναγνωρισμένο βιβλίο ανθρώπινης φυσιολογίας δηλώνει:
"... η ρύθμιση της
συγκέντρωσης ιόντων υδρογόνου (pH ή όξινη/αλκαλική ισορροπία) είναι μια από τις
σημαντικότερες πτυχές της ομοιόστασης(homeostasis). " (Ομοιόσταση είναι η
δυνατότητα ή η τάση ενός οργανισμού ή ενός κυττάρου να διατηρήσει την εσωτερική
του ισορροπία με τη ρύθμιση των φυσιολογικών διαδικασιών του.)
Ορισμοί:
pH = μέτρο για το το πόσο όξινη ή πόσο αλκαλική είναι μια ουσία
κλίμακα pH = κλίμακα μέτρησης της οξύτητας και της αλκαλικότητας.

όξινος
ph Æ
1

ουδέτερος
7

αλκαλικός
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Όλες οι χημικές διαδικασίες έχουν ένα ιδανικό pH στο οποίο είναι οι αποδοτικότερες.
Παραδείγματος χάριν το σώμα λειτουργεί καλύτερα με μια εσωτερική χημεία που είναι
ελαφρώς αλκαλική (pH 7,0 έως 8.0). Το pH του αίματος είναι ακόμα πιό συγκεκριμένο:
Αίμα

ph 7.4 = Κανονικό

7.2 = Θάνατος

Η εσωτερική χημεία των σωμάτων μας λειτουργεί σε ένα αλκαλικό περιβάλλον. Το αίμα
μας πρέπει να διατηρήσει ένα pH 7,4. Εάν πέσει κάτω από αυτό στο 7,2 πεθαίνουμε.
Τα κύτταρα του σώματος σε υγεία είναι αλκαλικά. Στην ασθένεια το pH του κυττάρου
είναι κάτω από 7,0. Όσο περισσότερο όξινα γίνονται τα κύτταρα, τόσο πιό άρρωστοι
είμαστε και αισθανόμαστε. Τα κύτταρα δεν θα πεθάνουν έως ότου το pH τους πέσει
περίπου στο 3.5. Οι οργανισμοί μας παράγουν οξύ ως υποπροϊόν του κανονικού
μεταβολισμού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των οργανισμών μας που καίνε ή που
χρησιμοποιούν αλκαλικά για να παραμείνουν ζωντανοί. Δεδομένου ότι οι οργανισμοί μας
δεν κατασκευάζουν αλκαλικά, πρέπει να τους τα παρέχουμε από μια εξωτερική πηγή για
να μας προστατέψει από το να γίνουμε όξινοι και να πεθάνουμε.
Τα τρόφιμα είναι ο τρόπος αναπλήρωσης αλκαλικών στο σώμα. Ο κύριος καθοριστικός
παράγοντας των αλκαλικών είναι τα οργανικά μέταλλα. Κάποιος μπορεί να εξισώσει τα
οργανικά μέταλλα με τα αλκαλικά για να το καταλάβει καλύτερα. Οι τροφές είναι δύο
τύπων, όξινες ή αλκαλικές. Αυτό αναφέρεται στον τυπο της τέφρας των τροφών. (Που
σημαίνει ο τύπος υπολείμματος που παραμένει μετά από την πέψη και την επεξεργασία
των τροφών). Είναι όξινη, ή είναι αλκαλική; Εάν υπάρχει όξινο υπόλειμμα (ανόργανα
οξέα), το σώμα πρέπει να εξουδετερώσει αυτό το οξύ για να προστατέψει το αίμα από το
να γίνει όξινο. Το οξύ εξουδετερώνεται με αλκαλικό.
Ιδανικά υπάρχουν επαρκή αλκαλικά στη διατροφή για να γίνει αυτό. Εντούτοις, εάν δεν
υπάρχουν, το σώμα πρέπει να εξαγάγει αλκαλικά από τα κύτταρα του για να
εξουδετερώσει το οξύ. Αυτό, φυσικά, αναγκάζει τα κύτταρα να γίνουν όξινα, και έτσι
ασθενή. Επειδή οι οργανισμοί μας είναι μια αλκαλική οντότητα, προκειμένου να
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διατηρηθεί η υγεία, η πλειοψηφία της διατροφής μας πρέπει να αποτελείται από τροφές
αλκαλικής τέφρας.
Μπορούμε να παραμείνουμε σε υγεία με την κατανάλωση μιας διατροφής που είναι 7080% αλκαλική και 20-30% όξινη. Όσο πιό αλκαλική τόσο καλύτερα. Εάν γίνουμε πάρα
πολύ αλκαλικοί με την κατανάλωση μιας πλειοψηφίας αλκαλικών τροφίμων, θα χάσουμε
την όρεξή μας και αυτόματα θα θελήσουμε να κάνουμε νηστεία, και στο μεταξύ τα
κανονικά όξινα μεταβολικά υποπροϊόντα θα επιστρέψουν το pH του σώματος πίσω σε
κανονικά επίπεδα. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μερικές τροφές που είναι
κατάλληλες ως πραγματικά τροφή έχουν μια όξινη αντίδραση τέφρας. Αυτός είναι
πιθανώς ο τρόπος της φύσης να διατηρεί την ισορροπία έτσι ώστε ο καταναλωτής
πραγματικών τροφών να μην γίνεται πάρα πολύ αλκαλικός. Επίσης σημειώστε ότι το
όξινο περιεχόμενο αυτών των όξινων πραγματικών τροφών τέφρας είναι πολύ χαμηλό
και περιέχει επίσης πολύτιμες θρεπτικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
το σώμα.
Πρακάτω είναι ένα διάγραμμα με όξινες και αλκαλικές τροφές.
Όξινη/αλκαλική ισορροπία
Η διαίρεση των τροφών σε κατηγορίες όξινης τέφρας και αλκαλική τέφρας θα ήταν
γενικά η ακόλουθη:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τρόφιμα στην στήλη όξινη τέφρας παρατίθενται κατά σειρά από το
λιγότερο οξύ στο περισσότερο οξύ και στην στήλη αλκαλική τέφρας, τα τρόφιμα
παρατίθενται κατά σειρά από το πιό αλκαλικό εως το πιό ελάχιστα αλκαλικό.

ΟΞΙΝΗ ΤΕΦΡΑ
•

ΜΕΡΙΚΑ ΩΜΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (βακκίνια, δαμάσκηνα, κολοκύθι)

•

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ

•

ΠΟΛΥ ΨΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ/ΛΑΧΑΝΙΚΑ

•

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (τυρί, αυγά, γάλα, κ.λπ...)

•

ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

•

ΑΣΠΡΟ ΚΡΕΑΣ (ψάρια, πτηνά) ωμό, μέτρια ψημένο, καλοψημένο

•

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ (βόειο κρέας, χοιρινό κρέας, πρόβειο κρέας)
μέτρια ψημένο, καλοψημένο

•

ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ, ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ, ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
πιπέρια, κρεμμύδια, χρένο, κ.λπ.)

•

ΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

•

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΑΛΑΤΙ, ΑΛΚΟΟΛ,ΦΑΡΜΑΚΑ & ΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ

ωμό,

(σκόρδο, καυτά
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ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ
•

ΩΜΑ ΦΡΟΥΤΑ

•

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

•

ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ/ΛΑΧΑΝΙΚΑ

•

ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΡΑΣΜΕΝΑ στον ατμό ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

•

ΩΜΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ(αμύγδαλα, πεκάν, τα δυτικά ανακάρδια, κ.λπ.)

•

ΒΛΑΣΤΗΜΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Η μέση αμερικανική διατροφή αποτελείται από: 20-30% αλκαλικά τρόφιμα, ενώ η
διατροφή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον: 70-80% ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ &
20-30% ΟΞΙΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Δεν είναι ασυνήθιστο για το μέσο Αμερικανό να περάσει 7
έως 14 ημέρες χωρίς κατανάλωση ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ αλκαλικών τροφίμων.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ
http://www.healthfree.com/nutritional_power_secret.html

ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ!
Η κατανάλωση τροφής είναι μια ανάγκη, ένα κοινωνικό χόμπι και μια ευχάριστη
δραστηριότητα για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτό δεν ήταν πάντα έτσι. Στο RigVeda, το αρχαιότερο θρησκευτικό κείμενο που καταγράφηκε στη γη, τα ανθρώπινα όντα
στην προϊστορία δεν έτρωγαν τροφή καθόλου. Οι άνθρωποι άρχισαν την τροφή ως
πηγή ενέργειας πολύ έπειτα στη χρονική διαδρομή. Σε εκείνο το μακρόχρονο απόμακρο
παρελθόν, γράφεται ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν τροφή υποτιμόντουσαν με οίκτο!
Οποιαδήποτε ύπαρξη είναι σε καλή πνευματική κατάσταση πρέπει να είναι σε θέση να
δημιουργεί αφθονία ενέργειας για να λειτουργήσει το σώμα χωρίς οποιαδήποτε
εξωτερική πηγή ενέργειας.
Στο πρώτο βιβλίο του Μωυσή, που ονομάστηκε Γένεση (1:2930), ο ησραηλινός
Θεός Γιαχβέ παρέδωσε την ακόλουθη οδηγία στους ανθρώπους του: "Κοιτάξτε, σας έχω
δώσει κάθε φυτό που παράγει σπόρο που είναι επάνω στο πρόσωπο όλης της γης, και
κάθε δέντρο με σπόρο στα φρούτα του. Θα τους έχετε για τροφή. Και σε κάθε κτήνος
της γης, και σε κάθε πουλί του αέρα, και σε όλα όσα σέρνονται στη γη, όλα όσα έχουν
την αναπνοή της ζωής, έχω δώσει κάθε πράσινο φυτό για τροφή ".
Σύμφωνα με αυτά τα ίδια κείμενα, η μέση ηλικία των ανδρών και των γυναικών πριν
από τον κατακλυσμό ήταν περισσότερο από 900 έτη! Ο Γιαχβέ άλλαξε προφανώς το
μυαλό του ΜΕΤΑ τον κατακλυσμό και είπε στο Νώε ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να
φάει τη σάρκα των ζώων: (Γένεση 9:34)"Κάθε κινούμενο πράγμα που ζει θα είναι
τροφή για σας και όπως σας έδωσα τα πράσινα φυτά, σας τα δίνω όλα ". Μετά από αυτό
η μέση ηλικία του ατόμου ελαττώθηκε από 900 σε μόνο 120 έτη και λιγότερα!
Επιστημονικές μελέτες από Harvey και τη Marilyn Diamond στο
βιβλίο,μπεστσέλλερ τους, "Ικανός για τη ζωή", αποκαλύπτουν κάποιες πολύ
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της διατροφής στην υγεία και τη
μακροζωία.
Αναφέρουν ότι οι Times του Λος Άντζελες και η Weekly World News δημοσίευσαν
ένα άρθρο για ένα άτομο που ζει στη Κίνα ονόματι Wu Yunging. Ο κ. Yungying ήταν 142
ετών το 1980. Το άρθρο περιλαμβάνει μια φωτογραφία του που οδηγεί το ποδήλατό
του! Όταν πέρασε από συνέντευξη για τη διατροφή του, απάντησε, "τρώω καλαμπόκι,
ρύζι, γλυκές πατάτες, και άλλα φρούτα και λαχανικά."
Ο Δρ Alexander Leaf δημοσίευσε τα συμπεράσματα της έρευνάς του για τους
ηλικιωμένους στον κόσμο τον Ιανουάριο, έκδοση του περιοδικού National Geographic
του 1973.
Διαπίστωσε ότι οι τρεις πιό υγιείς και μακρόβιοι άνθρωποι στη γη είναι οι
Αμπχάζιοι της Ρωσίας, οι Vilacabambans του Ισημερινού και οι Hunzukuts του Πακιστάν.
Κανένας από αυτούς τους λαούς δεν πάσχει από τις δυτικές ασθένειες: ΟΥΤΕ
παχυσαρκία, ΟΥΤΕ καρκίνος, ΟΥΤΕ καρδιακή πάθηση! Κατά μέσο όρο αυτοί οι άνθρωποι
ζουν άνω των 100 ετών. Τα άτομα είναι φυσικά ενεργά και ακόμα γίνονται πατέρες στα
100 τους.
Η διατροφή όλων αυτών των ανθρώπων αποτελείται κατά 70-80 τοις εκατό από
υψηλές σε περιεχομένο νερού τροφές όπως τα ωμά, άψητα φρούτα και λαχανικά. Αυτοί
οι άνθρωποι τρώνε πολύ ελάχιστα ή κανένα ζωικό προϊόν. Ο τρόπος ζωής τους
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περιλαμβάνει πολλή άσκηση σε ένα χημικά-ελεύθερο, φυσικό περιβάλλον με καθαρό
αέρα και φρέσκο, μη μολυσμένο νερό.
Πώς η κατανάλωση του κρέατος μείωσε την υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής του
ατόμου τόσο δραστικά; Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν τρώνε κρέας καθώς
θεωρούν ότι η κατανάλωση των ζώων ως τροφή είναι όπως η δολοφονία του αδελφού ή
της αδελφής κάποιου. Η απλή λογική είναι ότι το πνεύμα κατοικεί σε κάθε μορφή ζωής
και επομένως πρέπει να του συμπεριφερθούμε όπως εσείς οι ίδιοι θα επιθυμούσατε να
σας συμπεριφερθούν -- ως μέλος της οικογένειας των ζωντανών όντων.
Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (S.A.D.) : ΝΕΚΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ =
ΝΕΚΡΟ ΣΩΜΑ
Η τυποποιημένη αμερικανική διατροφή (που συντομεύεται ως "SAD") είναι σχεδόν
το ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ της διατροφής των ανθρώπων του πλανήτη που ζουν τις
μακρύτερες, υγιέστερες ζωές. Η διατροφή SAD αποτελείται πρώτιστα από ΝΕΚΡΑ
τρόφιμα, δηλ. επεξεργασμένα, ραφιναρισμένα, μαγειρεμένα. Έχει μαγειρευτεί
κυριολεκτικά μέχρι ΘΑΝΑΤΟΥ. Δεν έχει απομείνει καθόλου ΖΩΗ σ’αυτήν.
Όταν οι γιατροί διαγνώνουν την υγεία του "μέσου Αμερικανού", η πρόγνωσή τους
για τη θεραπεία της ασθένειας και της δυνατότητάς να ανακτήσουν από την ασθένεια
είναι βασισμένη στις ακόλουθες στατιστικές:
Στη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ του μέσου Αμερικανού, κάθε πρόσωπο θα μασήσει και θα
καταπιεί τις ακόλουθες ποσότητες ΝΕΚΡΩΝ τροφίμων και τοξικών χημικών ουσιών:
22500 ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
5,780
ΚΙΛΑ ΑΣΠΡΗ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΖΑΧΑΡΗ
30,000 ΓΛΥΚΑ
37,500 ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ(DOUGHNUTS)
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ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΤΩΝ 1,300 ΚΙΛΩΝ
6
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΟΙΡΙΝΑ
3,000
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
3,000
ΨΑΡΙΑ
30.000 ΛΙΤΡΑ ΓΑΛΑ
30,000 ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ & ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ
20,000 ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
7,500
ΛΙΤΡΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
(Dr. Richard Schulze, σειρά μαθημάτων:Σταυροφορία Φυσικής θεραπείας, 1997)
Σύμφωνα με τον John Robbins, στο βίντεό του, "η διατροφή για μια νέα Αμερική", ο
μέσος αμερικανός που τρώει κρέας βάζει 45 κιλά ΖΩΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ στις φλέβες και τις
αρτηρίες τους ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ! Ο μέσος Αμερικανός κάνει πολύ λίγη άσκηση, έχει 11 κιλά
υπερβολικού βάρους, έχει υψηλή χοληστερόλη (το μέσο επίπεδο είναι 200) και θα έχει
υψηλή πίεση αίματος. Συνεπώς, η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ είναι οι καρδιακές
παθήσεις και το εγκεφαλικό. Σχεδόν ΤΟ ΜΙΣΟ όλων των θανάτων στις ΗΠΑ προκαλείται
από τις καρδιακές παθήσεις! Επιπλέον, άλλο ένα 20 τοις εκατό, το οποίο ανέρχεται σε
500.000 Αμερικανούς, πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο! Αυτός ο αριθμός αυξάνεται.
Σύμφωνα με το Δρ Matthias Rath, διευθυντή της καρδιαγγειακής ερευνητικής
μονάδας στο ίδρυμα Linus Pauling, οι ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, τα ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ, οι
ΚΑΡΚΙΝΟΙ, ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ, η ΑΣΘΕΝΕΙΑ του ΗΠΑΤΟΣ και η ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
προκαλούν το 70 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΟΛΩΝ των ΘΑΝΑΤΩΝ στις Ηνωμένες Πολιτείες ΚΑΘΕ
ΧΡΟΝΟ!
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΖΩΗ
Πολυάριθμες διατροφικές μελέτες έχουν καταδείξει αδιάψευστα ότι το ΤΟ ΣΩΜΑ ΘΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΕΞΙ ΟΡΟΙ:
ΘΕΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ
ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ
ΟΞΥΓΟΝΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ως "ζωντανή τροφή" ορίζεται οποιαδήποτε τροφή στην οποία η "δύναμη ζωής" ή τα
ένζυμα δεν έχουν καταστραφεί (από τη θερμότητα, τις χημικές ουσίες, την ακτινοβολία,
την αποσύνθεση, το πάγωμα, το ραφινάρισμα, κ.λπ.).
Τα ένζυμα είναι η "δύναμη ζωής" στις " ζωντανές τροφές ". Κάθε κύτταρο
οποιουδήποτε ζωντανού οργανισμού αρχίζει να πεθαίνει όταν θερμαίνεται σε
θερμοκρασία 42 βαθμών Κελσίου. Είναι καταφανές ότι, η μεγάλη πλειοψηφία των
τροφίμων που καταναλώνονται από τον Δυτικό άνθρωπο ΕΧΕΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΕΊ μέχρι
ΘΑΝΑΤΟΥ! Δεδομένου ότι τα κύτταρα πεθαίνουν στους 42 βαθμούς, οτιδήποτε έχει
βραστεί, έχει ψηθεί, έχει βράσει στον ατμό ή έχει τηγανιστεί είναι νεκρό. Εδώ
περιλαμβάνονται και τα ψημένα προιόντα, τα παστεριωμένα γαλακτοκομικά
προϊόντα,και οτιδήποτε είναι σε κουτί ή μπουκάλι -- σχεδόν όλα τα προιόντα σ’ένα
τυπικό παντοπωλείο,σουπερμάρκετ!
Κανένα ζώο στη φύση δεν καταναλώνει "νεκρά" τρόφιμα, δηλαδή τρόφιμα που
έχουν μαγειρευτεί ή έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία. Κανένα από τα ιδιαίτερα
εξελιγμένα είδη ζωών δεν ζεί με ανόργανο (νεκρό, άψυχο) υλικό, όπως η βρωμιά ή
βράχια. Όλα τα τρόφιμα τρώγονται με όλη την ζωτική τους δύναμη ή τα ένζυμα άθικτα.
Με άλλα λόγια, ωμή τροφή.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '20, έγινε ένα πείραμα από τους φύλακες
ζωολογικών κήπων σε μία προσπάθεια να εξοικονομηθούν χρήματα στους λογαριασμούς
τροφίμων.Τα σαρκοφάγα ζώα των ζωολογικών κήπων ταϊ'ζονταν μαγειρεμένο κρέας.
Όλα τα ζώα που ταϊ'στηκαν το μαγειρευμένο κρέας πέθαναν μέσα σε 30 ημέρες. Στην
άγρια φύση, τα σαρκοφάγα ζώα προτιμούν να φάνε το πρόσφατα σκοτωμένο κρέας
όποτε είναι δυνατόν.Περαιτέρω πειράματα έχουν αποδείξει ότι το μωρό μιας αγελάδας,
που ταϊ'ζεται μόνο παστεριωμένο γάλα αντί του ωμού γάλακτος από την μητέρα του, θα
πεθάνει μέσα σε 30 έως 60 ημέρες. (John Robbins Video)
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '30, ο Δρ Pottenger, ένας οδοντίατρος στην
Ουάσιγκτον DC, έκανε πειράματα με 600 γάτες, ταίζοντας τις μισές από αυτές με
επεξεργασμένα τρόφιμα και τις άλλες μισές, ωμά τρόφιμα. Οι 300 γάτες που έφαγαν τα
επεξεργασμένα τρόφιμα ανέπτυξαν εκφυλιστικές ασθένειες όπως καρκίνο, καρδιακές
παθήσεις και αρθρίτιδα. Το άλλο μισό παρέμεινε υγιές ως το τέλος της ζωής τους. Η
δεύτερη γενεά των γατών που τράφηκε με επεξεργασμένα τρόφιμα ανέπτυξε τις ίδιες
ασθένειες στην μέση της ζωής τους. Η τρίτη γενεά ανέπτυξε τις ασθένειες νωρίς στη
ζωή τους και η τέταρτη γενεά δεν ήταν ικανή να αναπαραγάγει καθόλου. Οι γάτες που
τράφηκαν με επεξεργασμένα τρόφιμα κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν ως είδος μέσα σε 4
γενεές!
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Σήμερα, το 25% των νέων στην Αμερική είναι στείροι... κάντε τους υπολογισμούς.
(Διάλεξη του Δρ Joel Robbins σχετικά με "τα παιδιά & την Δίετα Hallelujah ")
ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο νόμος του φυσικού κόσμου είναι ότι "για να ζήσει ένας οργανισμός, κάποιος άλλος
πρέπει να πεθάνει". Το πόρισμα σε αυτόν τον νόμο είναι ότι οι "ζωντανοί οργανισμοί
επιζούν με την κατανάλωση άλλων ζωντανών οργανισμών". Συνεπώς, μπορεί να
παρατηρηθεί ότι όσο περισσότερη ΖΩΗ υπάρχει στην τροφή, τόσο πιό θρεπτικό όφελος
περιέχει όταν καταναλώνεται.
Είναι εκπληκτικό που η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών – οι οποίοι τρώνε πάρα
πολύ κρέας -- πεθαίνουν από καρδιακές παθήσεις και καρκίνο και πάσχουν από
αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, μολύνσεις ιγμορείων, δυσκοιλιότητα, παχυσαρκία, υψηλή
χοληστερόλη και υψηλή πίεση αίματος, για να πούμε μόνο μερικές; Ευτυχώς, κάθε
κύτταρο στο σώμα σας αντικαθίσταται εντελώς κάθε 2 έτη. Το 98% σε λιγότερο από 1
έτος. Τα κύτταρα απαιτούν διαφορετικά χρονικά διαστήματα για να αναπαραχθούν,
παραδείγματος χάριν:
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 1 ΕΤΟΣ
ΑΙΜΑ 4 ΜΗΝΕΣ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ 3 ΜΗΝΕΣ
DNA 2 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΚΩΤΙ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΔΕΡΜΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΕΥΣΗΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ
(Δρ George Malkmus, " Δεν ειναι απαραίτητο να είστε άρρωστοι " video)
Εκτός από αυτήν την σταθερή διαδικασία επανοικοδόμησης, το σώμα έχει μια
ενσωματωμένη, φυσική υπεράσπιση ενάντια στην ασθένεια ικανή να εμποδίζει ή να
καταπολεμά την ασθένεια. Αυτό το αμυντικό σύστημα καλείται ανοσοποιητικό σύστημα.
Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από τα διάφορα όργανα του σώματος που
καθαρίζουν και απελευθερώνουν το σώμα από τις τοξικές ή επιβλαβείς ουσίες.
Το ανθρώπινο σώμα περιέχει περίπου 75 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. Το αίμα
περιέχει ένα μικρό σώμα μαχητών των τοξινών αποκαλούμενων " λεμφοκύτταρα" ή
λευκά κύτταρα αίματος. Αυτά αποτελούν μόνο το ένα τοις εκατό περίπου της συνολικής
μάζας του σώματος. Αυτά τα μικρά λεμφοκύτταρα "τρώνε" οτιδήποτε το σώμα θεωρεί
ότι είναι τοξικό, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων του καρκίνου. Σκοτώνουν τα
κύτταρα του καρκίνου με την παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου, μια μορφή
οξυγόνου.
Τα κύτταρα του καρκίνου είναι μεταλλαγμένα κύτταρα. Τα ιατρικά εγχειρίδια
φυσιολογίας δηλώνουν ότι "όλοι οι καρκίνοι προκαλούνται από την αποτυχία του
ανοσοποιητικού συστήματος να καταστρέψει τα μεταλλαγμένα κύτταρα ". Προφανώς, η
αποτελεσματική λύση για τον καρκίνο είναι να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό σύστημα του
σώματος!
Παρά την προφανή αυτήν απλότητα, η "βιομηχανία του καρκίνου" απασχολεί τώρα
περισσότερα άτομα για "να παλεψει" τον καρκίνο από τον αριθμό ατόμων που έχουν
πραγματικά καρκίνο! Αυτή η βιομηχανία έχει τζίρο $100 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ετησίως στις
ΗΠΑ μόνο. Τα γιγαντιαία, μονοπωλιακά κατοχυρωμένα συμφέροντα που περιλαμβάνουν
τη "βιομηχανία καρκίνου" περιλαμβάνουν επίσης τις φαρμακοβιομηχανίες που
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κατασκευάζουν τα φάρμακα χημειοθεραπείας (επιχείρηση $50 δισεκατομμυρίων
ετησίως!), την εταιρεία καρκίνου (που συλλέγουν $400 εκατομμύρια ετησίως), το
εθνικό ίδρυμα καρκίνου, τον
Αμερικανικό ιατρικό σύλλογο(AMA), την Διεύθυνση
Τροφίμων και φαρμάκων(FDA), και "ασφαλιστικές εταιρείες υγείας" που προωθούν
ψευδώς τη "πάλη" κατά του καρκίνου. (Charlotte Gerson, "η θεραπεία Gerson –
θεραπεύοντας την " ανίατη "ασθένεια", τόμος 1, βιντεοσκοπημένη διάλεξη)
Μέχρι σήμερα αυτά τα καθιερωμένα κατοχυρωμένα συμφέροντα δεν έχουν παράγει
ακόμα μια ενιαία εφαρμόσιμη λύση για τον καρκίνο. Στην πραγματικότητα, έχει
αποδειχθεί τώρα στατιστικά ότι τα θύματα του καρκίνου που δεν λαμβάνουν ΚΑΜΙΑ
ΤΕΛΕΙΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ έχουν μια πιό μακροχρόνια υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής και ένα
υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης από εκείνους που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία,
ακτινοβολία και χειρουργική επέμβαση! (Albert Earl Carter, "η απάντηση στον καρκίνο",
εκδόσεις ALM, 1988)
Στην πραγματικότητα, οι γιατροί και οι εναλλακτικοί επαγγελματίες υγειονομικής
περίθαλψης που ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΟΥΝ τον ΚΑΡΚΙΝΟ
συλλαμβάνονται, διώκονται ποινικά, ρίχνονται στη φυλακή, τιμωρούνται με πρόστιμα
και χάνουν την άδειά τους να εξασκούν την ιατρική. Εντούτοις, όλη αυτή η αναταραχή
φαίνεται να μην έχει σοβαρές συνέπειες μιας και υπάρχει ένα μεγάλος και αυξανόμενος
όγκος τεκμηριωμένων στοιχείων ότι μπορείτε να αποτρέψετε και να απελευθερωθείτε
από τον καρκίνο απλά με την κατανάλωση μιας διατροφής που αποτελείται αποκλειστικά
από οργανικά καλλιεργημένα ωμά φρούτα και λαχανικά και χυμούς.
(Δρ Lorraine Day, MD, " Ο καρκίνος δεν με φοβίζει άλλο πια!" Video, Rockford Press,
1996)
ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Εύκολα καταδεικνύεται ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ουσιαστικά μια ζωντανή μηχανή
άνθρακα/οξυγόνου που λειτουργεί με καύση σε χαμηλή θερμοκρασία καυσίμου από
ΑΝΘΡΑΚΑ, όπως οποιαδήποτε άλλη μηχανή εσωτερικής καύσης. Όπως μια μηχανή
αυτοκινήτου, ένα σώμα παίρνει καύσιμα, τα καίει και αποβάλλει το άκαυτο μέρος των
καυσίμων ως απόβλητα.
Το ΟΞΥΓΟΝΟ πρέπει για να συνδυαστεί με τα καύσιμα από ΑΝΘΡΑΚΑ ούτως ώστε να
καούν τα καύσιμα. Εάν πολύ λίγο οξυγόνο αναμιγνύεται με τα καύσιμα, τα καύσιμα δεν
θα καούν εντελώς. Εάν πολύ λίγα καύσιμα αναμιγνύονται με το οξυγόνο, τα καύσιμα
δεν θα καούν εντελώς. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι λιγότερη ενέργεια
και περισσότερα απόβλητα από τα άκαυστα καύσιμα -- υψηλότερες εκπομπές εξάτμισης
και χαμηλότερη απόδοση των μηχανών.
Εάν βάλετε λανθασμένο είδος καυσίμων στη ρεζερβουάρ, το αυτοκίνητο δεν θα
λειτουργεί αποτελεσματικά. Η χρησιμοποίηση των σωστών καυσίμων για τη μηχανή σας
θα κάνει την μηχανή του αυτοκινήτου σας και την "μηχανή" του σώματος σας να
λειτουργεί αποτελεσματικότερα.
Τα άκαυτα απόβλητα από τη μηχανή αποβάλλονται από το σύστημα εξάτμισης μέσω
του σωλήνα εξάτμισης. Εάν τα απόβλητα δεν αποβάλλονται, συσωρρεύονται στη
μηχανή, φράζουν τα πάντα και η μηχανή "σβήνει".
Τα κύρια όργανα του "συστήματος εξάτμισης" του σώματος περιλαμβάνουν τους
πνεύμονες, το δέρμα, το αίμα, το συκώτι, την χοληδόχο κύστη, τα νεφρά, τα έντερα, το
παχύ έντερο, τους λεμφαδένες και την ουροδόχο κύστη. Εάν το σώμα επιβαρύνεται
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αφόρητα από τα χαμηλής ποιότητας καύσιμα ή "τα μη αποβαλλόμενα από την εξάτμιση"
λόγω λανθασμένου είδους καυσίμων, η μηχανή του σώματος πεθαίνει επίσης.
Ποια είναι τα σωστά "καύσιμα" για ένα ανθρώπινο σώμα; Ποιο οικοδομικό υλικό είναι
καλύτερο για την κατασκευή ενός ισχυρού, ανθεκτικού σπιτιού; Άχυρο ή τούβλα;
Προφανώς, τα τούβλα είναι το οικοδομικό υλικό που προτιμάται από τη μακροχρόνια
εμπειρία επειδή το σπίτι που χτίζεται με αχύρο είναι αδύνατο και αποσυντίθεται
γρήγορα. Η ζωντανή τροφή είναι το τούβλο που χρησιμποιεί το σώμα για να χτίσει ένα
ισχυρό, ανθεκτικό σώμα. Τα ζωντανά, οργανικά καύσιμα στα οποία τα ζωντανά ένζυμα
δεν έχουν αφαιρεθεί με την επεξεργασία ή δεν έχουν σκοτωθεί με τη θερμότητα, την
ακτινοβολία ή τις τοξικές χημικές ουσίες είναι το προτιμόμενο οικοδομικό υλικό όλων
των μορφών ζωής στη γη.
Δεδομένου ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός πρέπει να
χρησιμοποιεί ζωντανά τρόφιμα ως καύσιμα. Οι μηχανές αυτοκινήτων είναι "ανόργανες"
ή νεκρές και μπορούν επομένως να χρησιμοποιήσουν τα ανόργανα καύσιμα. Σε ένα
ανθρώπινο σώμα, τα ζωντανά καύσιμα καίνε αποτελεσματικότερα από τα ΝΕΚΡΑ
τρόφιμα. Παράγεται περισσότερη ενέργεια με λιγότερη "καυσαέρια" και υψηλότερη
απόδοση.
Πώς ξέρετε ότι τα ζωντανά τρόφιμα είναι καλύτερα καύσιμα για το σώμα από τα
νεκρά τρόφιμα; Δοκιμάστε αυτό το πείραμα: τοποθετήστε ένα μικρό κομμάτι
μαγειρεμένου κρέατος σε ένα ρηχό πιάτο με νερό.Επίσης τοποθετήστε μια φρέσκια,
οργανική κορυφή καρότου σε ένα ρηχό πιάτο με νερό. Αφήστε τα σε ένα δωμάτιο με
θερμοκρασία 37 βαθμώς Κελσίου για αρκετές ημέρες. Θα παρατηρήσετε ότι το κρέας θα
σαπίσει, θα αποσυντεθεί και θα μυρίσει πολύ άσχημα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στο
κρέας μέσα στα έντερά σας! Αντίθετα, η κορυφή του καρότου, που είναι ένας ζωντανός
οργανισμός, θα βλαστήσει και θα αρχίσει να μεγαλώνει.
ΟΙ ΜΥΓΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;
Ο Louis Pasteur, ο διαπρεπής γάλλος φαρμακοποιός που εφηύρε "την παστερίωση",
την διαδικασία που θερμαίνεται το γάλα και τα τρόφιμα προκειμένου να σκοτωθούν τα
βακτηρίδια, πίστευε ότι "τα μικρόβια προκαλούν την ασθένεια". Στα πρόωρα πειράματά
του με τα βακτηρίδια προσπάθησε να καλλιεργήσει βακτήρια σε φρέσκα φρούτα χωρίς
επιτυχία. Εντούτοις, πέτυχε να κάνει τα βακτηρίδια να μεγαλώσουν σε σούπα που
σάπιζε.
Ένας σύγχρονος του Pasteur ήταν ο Antoine Beauchamps. Ο Antoine εξέτασε τη
θεωρία Pasteur ότι τα μικρόβια προκαλούν την ασθένεια, παρατηρώντας ότι οι μύγες
δεν προκαλούν τα απορρίματα. Μάλλον, εκείνα τα απορρίματα προσελκύουν τις μύγες.
Επιπλέον, εάν σκοτώσετε τις μύγες, οι μύγες θα επιστρέψουν εφ' όσον παραμένουν τα
απορρίματα. Το ίδιο συμβαίνει με το ανθρώπινο σώμα.
Δύο όροι πρέπει να ισχύουν για να πραγματοποιηθεί μια μόλυνση στο σώμα:
1) Το σώμα πρέπει να αποδυναμωθεί από κάτι άλλο ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τα βακτηρίδια.
Αυτό είναι προφανές δεδομένου ότι τα βακτηρίδια όπως ο στρεπτόκοκκος, η
φυματίωση, η πνευμονία, κ.λπ., είναι παρόντα όλα γύρω μας και μέσα κι’έξω από το
σώμα μας, και όμως δεν είμαστε πάντα άρρωστοι.
2) Πρέπει να υπάρξουν "τρόφιμα" για να τραφούν τα βακτηρίδια επάνω στο σώμα.
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Ο υγιής ιστός κυττάρων, όπως στους νωπούς καρπούς στο πείραμα του Louis
Pasteur, δεν προσφέρει τίποτα στα βακτηρίδια να τραφούν. Όλα τα βακτηρίδια είναι
καθαριστές. Όπως οι μύγες, τα βακτηρίδια τρώνε ΜΟΝΟ το νεκρό, τοξικό, σαπίζοντα ή
αποσυντεθειμένο ιστό. Οι ιοί, τα βακτηρίδια, οι μύκητες, κ.λπ., επιτίθενται στο σώμα
μόνο αφού το σώμα έχει γίνει αποδυναμωμένο από τα συσσωρευμένα "απορρίματα".
Παραδείγματος χάριν, το κρύωμα και οι πυρετοί δεν προκαλούνται από τα μικρόβια.
Αυτά είναι συμπτώματα της ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ τις ΤΟΞΙΝΕΣ
ΑΠΟ το ΣΩΜΑ. ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ Η ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΤΑΙ.
Στην πραγματικότητα , η πρόληψη και η θεραπεία "της ασθένειας" δεν είναι μόνο "να
σκοτώσουμε τις μύγες" -- πρέπει να καθαρίσουμε και να ξεφορτωθούμε τα απορρίματα
από τους οργανισμούς μας με τα οποία τρέφονται τα βακτηρίδια! Όταν το σώμα έιναι
καθαρό, η φυσική υπεράσπισή μας ενάντια στην ασθένεια και τα βακτηρίδια (το
ανοσοποιητικό σύστημα) θα είναι αρκετά ισχυρή να υπερασπίσει το σώμα μας από την
ασθένεια.
(Κατά την διάρκεια του θανάτου του ο Louis Pasteur αναγνώρισε ότι είχε κάνει
λάθος στην "θεωρία περί μικροβίων" ως αιτία πρόκλησης ασθένειάς.)
(Διάλεξη του Δρ Joel Robbins σχετικά με τους ενηλίκους, τα παιδιά & τη διατροφή με
ζωντανή τροφή)
ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ!
Ακριβώς όπως μια μηχανή αυτοκινήτου που έχει χρησιμοποιήσει τα λανθασμένα
καύσιμα, ένα ανθρώπινο σώμα που έχει χρησιμοποιήσει τα νεκρά καύσιμα για μια
χρονική περίοδο αρχίζει "να πεθαίνει". Ο θάνατος του σώματος αρχίζει όταν δεν
μπορούν να ξεφορτωθούν τα λευκά λεμφοκύτταρα ή τα λευκά κύτταρα αίματος του
σώματος τα τοξικά απόβλητα που αφήνονται πίσω από τη χρήση των νεκρών καυσίμων.
Όταν πάρα πολλά κύτταρα πεθαίνουν, ολόκληρο το σώμα πεθαίνει.
Ευτυχώς, το σώμα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει κάθε μονό κύτταρο με ένα
ολοκαίνουργιο αντίγραφο του κάθε έτος περίπου. Λόγω της συνεχούς προσπάθειας
ανανέωσης των κυττάρων του σώματος, μπορούμε να ανακτήσουμε από την ασθένεια
και να βελτιώσουμε την ποιότητα του σώματος - υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούμε τα
σωστά καύσιμα και δεν προσθέτουμε πάρα πολλές τοξικές ουσίες στο περιβάλλον των
ζωντανών κυττάρων. Μπορείτε να αποτρέψετε την ασθένεια από τα βακτηρίδια και τις
εκφυλιστικές ασθένειες και να απελευθερωθείτε από την ασθένεια απλά με την αλλαγή
του είδους καυσίμων που καταναλώνετε. Η επανοικοδόμηση των υγιών κυττάρων
απαιτεί τους ακόλουθους ΕΞΙ όρους:
1) ΘΕΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα κύτταρα έχουν συναισθήματα επίσης. Ένα κύτταρο είναι ένας ζωντανός
οργανισμός που επικοινωνεί με όλα τα άλλα κύτταρα. Μπορεί να καταδειχθεί ότι τα
μεμονωμένα κύτταρα αναστατώνονται ή καταπιέζονται από την πνευματική διάθεσή σας
ή από γεγονότα αναστάτωσης στο περιβάλλον γύρω τους. Όταν τα κύτταρα
αναστατώνονται ή πιέζονται δεν κάνουν τις εργασίες τους καλά.
2) ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
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Ζωντανά καύσιμα σημαίνει τα οργανικά καύσιμα. Τα κύτταρα πρέπει να ταϊστούν με
ζωντανά τρόφιμα που περιέχουν μη θερμασμένα ή επεξεργασμένα ένζυμα. Τα τρόφιμα
πρέπει να είναι χωρίς τοξικές ουσίες όπως είναι τα φυτοφάρμακα, τα συντηρητικά και η
ακτινοβολία. Για να δημιουργήσουν τα κύτταρα την πρωτεΐνη και να χτίσουν το σώμα
σας χρειάζονται και τα 22 αμινοξέα. Χρειάζονται όλες τις διαθέσιμες βιταμίνες και όλα τα
ανόργανα άλατα (ιχνοστοιχεία) στα ωμά φρούτα και λαχανικά, και τα λαχανικά του
ωκεανού όπως τα kelp και dulce. Χρειάζονται επίσης τα ουσιαστικά λίπη που βρίσκονται
στα λίπη των ζωντανών τροφών (ξηροί καρποί, ελιές, σπόροι, κ.λπ.).
3) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΞΙΝΗ ΝΕΡΟ
Το σώμα είναι νερό περισσότερο από 70%. Συμπτωματικά, τα ωμά φρούτα και
λαχανικά αποτελούνται επίσης από 70% νερό. Όλα τα κύτταρα του σώματος
χρειάζονται καθαρό νερό. Το πρέπει νερό να είναι απαλλαγμένο από μολύνση όπως οι
δηλητηριώδεις χημικές ουσίες χλώριο και φθορίδιο που εισάγονται στα δημοτικά
συστήματα νερού των μισών περίπου αμερικανικών πόλεων. Και οι δύο αυτές χημικές
ουσίες πραγματικά προκαλούν καρκίνο. Πίνετε μόνο αποσταγμένο νερό από γυάλινα
μπουκάλια. Τα πλαστικά μπουκάλια μπορούν να προκαλέσουν μια τοξική χημική
αντίδραση με το νερό, ειδικά όταν εκτίθενται στο φως του ήλιου.
4) ΟΞΥΓΟΝΟ
Η μίξη της θερμότητας με το οξυγόνο και τα καύσιμα προκαλεί την καύση, η οποία
παράγει την ενέργεια. Χρησιμοποιούμε την άσκηση για να πάρουμε οξυγόνο στο σώμα
και να κάνουμε το οξυγόνο να κυκλοφορήσει μέσω του αίματος έτσι ώστε να μπορέσει
να μεταφέρει τη τροφή στα κύτταρα. Αυτό απαιτεί τρεις τύπους ασκήσεων: αεροβική
(που οξυγονώνει) άσκηση, ασκήσεις δύναμης και λεμφατική υποκίνηση.
Το περπάτημα, το τρέξιμο, το τέντωμα, οι βαθιές ασκήσεις αναπνοής και σχεδόν κάθε
ενεργός αθλητισμός φέρνουν περισσότερο οξυγόνο στο σώμα.
5) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τα ζωντανά καύσιμα και το οξυγόνο παρέχουν την ενέργεια για τα κύτταρα. Αυτή η
ενέργεια χρησιμοποιείται για το χτίσιμο των νέων κυττάρων και την καθαριότητα του
σώματος από τις τοξίνες όπως τα νεκρά καύσιμα, τα απόβλητα, οι τοξικές χημικές
ουσίες, οι ιοί και η ακτινοβολία. Για να φτάσουν τα καύσιμα και το οξυγόνο στα
κύτταρα, πρέπει να μεταφερθούν σε όλο το σώμα από το αίμα. Η σωματική
δραστηριότητα κάνει το αίμα να κινηθεί σε όλο το σώμα.
Η έρευνα δείχνει ότι η χρησιμοποίηση ενός "rebounder" καλύπτει όλες τις ανάγκες
για άσκηση χωρίς καταστρεπτικές παρενέργειες. Η άσκηση αναπήδησης καταφέρνει τα
εξής:
-Φέρνει τις θρεπτικές ουσίες στα κύτταρα μέσω του αίματος.
-Βελτιώνει την κυκλοφορία και βοηθά να πάρει τα απόβλητα από τα κύτταρα για
αποβολή έξω από το σώμα.
-Χρησιμοποιεί τη βαρύτητα για να "αντληθούν" τα υγρά μέσω των τοιχωμάτων των
κυττάρων, κάτι που βοήθά να μπούν οι θρεπτικές ουσίες μέσα στα κύτταρα και να
βγούν τα απόβλητα.
6) ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το υποπροϊόν του καψίματος των καυσίμων είναι απόβλητα, όπως ο καπνός και η
τέφρα.
Συχνά
τα
ίδια
τα
καύσιμα
ΕΙΝΑΙ
απόβλητα
όσον
αφορά
τη
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μηχανή.Παραδείγματος χάριν, θα βάζατε ζάχαρη στη δεξαμενή του αυτοκινήτου σας;
Θα χύνατε λίπος και τοξική λάσπη στη δεξαμενή σας; Όχι επειδή η μηχανή τα
αντιλαμβάνεται ως απόβλητα. Δεν θα τα καψει και έτσι πρέπει να αποβληθούν. Πάρα
πολλά απόβλητα φράζουν τη μηχανή και την σταματούν. Αυτή η αρχή ισχύει επίσης για
τα τρόφιμα. Η κατανάλωση νεκρών τροφών αναγκάζει το σώμα σας να δουλεψει
σκληρά για να ωθήσει τα απόβλητα έξω. Αυτή η διαδικασία σας αφαιρεί ένα τεράστιο
ποσό ενέργειας, και σας αφήνει νωθρό.
Οι ανθρώπινοι οργανισμοί επεξεργάζονται τα νεκρά, τοξικά καύσιμα, όπως είναι το
μαγειρεμένο κρέας, ως απόβλητα.
ΔΙΑΙΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
Η δίαιτα με ζωντανές τροφές δεν είναι μια "δίαιτα" υπό την παραδοσιακή έννοια.
Είναι πραγματικά μια αλλαγή του τρόπου ζωής που είναι ένα πρόγραμμα διατροφής,
άσκησης και αποτοξίνωσης μέσω του καθαρισμού του παχέος εντέρου. Η "δίαιτα"
αναπτύχθηκε από το Δρ George Malkmus ως μέσο για να απελευθερωθεί από τον
καρκίνου του. Το πρόγραμμα όχι μόνο απελευθέρωσε το Δρ Malkmus από ένα όγκο
καρκίνου στο μέγεθος ενός μπέιζ-μπώλ στο παχύ έντερο του, αλλά θεράπευσε και
πολλά άλλα ανεπιθύμητα συμπτώματα επίσης. Από το 1976 σχεδόν εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν αρχίσει να ακολουθούν τη δίαιτα με ζωντανές τροφές που
δημιουργήθηκε από το Δρ Malkmus. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν παράσχει
γραπτές αποδείξεις δηλώνοντας ότι έχουν ανακουφιστεί σχεδόν από οποιαδήποτε
ανεπιθύμητη κατάσταση στο σωμά τους, όπως καρκίνο, καρδιακές παθήσεις, υψηλή
πίεση αίματος, διαβήτη, παχυσαρκία, και αρθρίτιδα.
Το πρόγραμμα είναι απλό. Καταναλώστε μόνο τα ωμά, οργανικά, άψητα φρούτα και
τα λαχανικά ΚΑΙ τους πρόσφατα στιμένους φρουτοχυμούς και φυτικούς χυμούς, ειδικά
χυμό καρότων. Κάντε καθημερινή άσκηση,απολαύστε φρέσκο αέρα και ηλιοφάνεια, και
πίνετε μόνο αποσταγμένο νερό. Δοκιμάστε το για 21 ημέρες και δείτε και μόνοι σας τη
διαφορά που τα ζωντανά καύσιμα κάνουν στη μηχανή σας!
ΑΛΛΑ, ΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΓΕΥΣΗ...
Υπάρχουν μερικοί από μας που μπορεί να έχουν κάποια δυσκολία να σταματήσουν
τις παλαιές συνήθειες κατανάλωσης νεκρών "σκουπιδοτροφών". Αυτές οι παλαιές
συνήθειες είναι βασισμένες στη συμπεριφορά που μας έμαθαν και σε αυτά που έχουμε
διδαχθεί από τότε που είμασταν μικρά παιδάκια. Παραδείγματος χάριν, διδαχθήκαμε από
τους γονείς και τους δασκάλους μας "να τρώμε το κρέας μας και να πίνουμε το γάλα
μας και έτσι θα μεγαλώσουμε και θα γίνουμε μεγάλοι και γεροί". Διδαχθήκαμε ότι το
"Wonderbread" χτίζει ισχυρούς οργανισμούς με 12 τρόπους"
Στην πραγματικότητα, η βιομηχανία κρέατος, η γαλακτοκομική βιομηχανία, η
βιομηχανία πουλερικών, και η βιομηχανία ψημένων αγαθών έχουν αγοράσει και έχουν
πληρώσει για το μεγαλύτερο μέρος της "διατροφικής" κατάρτισης στο σύστημα της
δημόσιας εκπαίδευσης τα προηγούμενα 70 ή περισσότερα χρόνια. Διδαχθήκαμε τις "4
βασικές ομάδες τροφίμων" -- φυσικά, ΤΡΕΙΣ από εκείνες τις ομάδες ήταν προϊόντα που
αντιπροσωπεύονταν από εκείνα τα εμπορικά κατοχυρωμένα συμφέροντα.
Το μεγαλύτερο μέρος της "διατροφικής " εκπαίδευσής μας έχει προέλθει από τις
πολύ ακριβές διαφημίσεις Της τηλεόρασης και ΤΩΝ περιοδικών που σας διδάσκουν να
θέλετε να φάτε την απανθρακωμένη σάρκα μιας νεκρής αγελάδας που σιγοκαίει σε ένα
άσπρο ψωμάκι αλευριού που έχει κάθε κόκκο ζωής και θρεπτικής αξίας αλεσμένο και
λευκασμένο εκτός του και το όποιο θα αναγκάσει τα κύτταρά σας να μεταλλαχθούν σε
καρκινώδεις όγκους που θα φάνε το σώμα σας ζωντανό έως ότου πεθάνετε από
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βασανιστικό πόνο! Τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό με πατάτες που
τις έχουν παγώσει μέχρι θανάτου και έπειτα βράσει ζωντανές σε ζεματιστό, ταγγισμένο
λίπος που θα κάνει τις φλέβες σας να φράξουν με λάσπη και να σας κάνουν να
πεθάνετε με μια αγωνιωδώς επίπονη καρδιακή προσβολή! Το τελικό συμπλήρωμα είναι
ένα ποτήρι ανθρακούχου νερού βρύσης που γεμίσανε με τοξικό αέριο χλωρίου και
φθορίου που έχει αναμιχθεί με 11 ή περισσότερα κουταλάκια του γλυκού νεκρής, χωρίς
διατροφική αξία, ραφιναρισμένης άσπρης ζάχαρης και τεχνητής αρωματικής ουσίας. Και
μετά, μας λένε με ένα χαρούμενο, χαμογελαστό πρόσωπο κλόουν ότι εμείς υποτίθεται
ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μια "ισορροπημένη διατροφή" και ότι ΕΧΕΙ
ΩΡΑΙΑ ΓΕΥΣΗ!! (John Robbins, " Διατροφή για μια νέα Αμερική " Video)
Εάν ψάχνετε κάποιον να κατηγορήσετε για όλες αυτές τις "θρεπτικές" αηδίες,
προσπαθήστε να κοιτάξετε πρώτα στον καθρέφτη του λουτρού. Με τις αθάνατες λέξεις
του W.C. Fields, " κάθε λεπτό γεννιέται ένας βλάκας".
Είναι καιρός να σταματήσουμε να πιστεύουμε τις διαφήμισεις πωλήσεων των εμπορικά
κατοχυρομένων συμφερόντων που κάνουν τζίρο πολλά δισεκατομμυρία δολαρία
ετησίως και να αρχίσουμε να παίρνουμε τον έλεγχο των μυαλών μας! Αυτό σημαίνει να
πάρουμε τον έλεγχο των επιλογών διατροφής μας, των οργανισμών μας και των ζωών
μας! Όσο υγιέστερο γίνεται το σώμα σας, τόσο περισσότερο θα βρίσκεττε τη χαρά στην
ευχάριστη γεύση και το άρωμα των "ζωντανών τροφών ".
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Πρωτεΐνη και προπαγάνδα του Michael Dye
http://www.all-creatures.org/cb/a-protein.html

Η πρωτεΐνη είναι κατά πολύ η πιο ευρύτατα συζητημένη και δημοσιευμένη θρεπτική
απαίτηση του σώματός μας. Με όλες αυτές τις διαθέσιμες πληροφορίες για την
πρωτεΐνη, θα υποθέσετε ότι οι άνθρωποι είναι αρκετά καλά ενημερωμένοι για το θέμα.
Λάθος.
Ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει πάνω από 100 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως, τρεις
έως πέντε φορές παραπάνω απ’ όσο λένε τώρα οι ειδικοί ότι είναι απαραίτητο. Όλοι
ξέρουμε ότι η πρωτεΐνη είναι μια ουσιαστική θρεπτική ουσία, αλλά αυτό που δεν μας
έχουν πει είναι ότι οι υπερβολικές ποσότητες άπεπτης πρωτεΐνης μπορούν να είναι
επικίνδυνες στην υγεία μας.
Οι κίνδυνοι μιας υψηλής σε πρωτεΐνη διατροφής δεν είναι γνωστοί συνήθως από το
ευρύ κοινό επειδή έχουμε υποστεί την περισσότερη παραπληροφόρηση και προπαγάνδα
για την πρωτεΐνη από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία τροφής. Ένας συνδυασμός
ξεπερασμένων ζωικών πειραμάτων και ιδιοτελής κατήχηση που μεταμφιέζονται ως
διατροφική εκπαίδευση έχουν αφήσει τους περισσότερους ανθρώπους άσχημα
παραπληροφορημένους για τις πρωτεϊνικές ανάγκες του σώματός μας.
Διάφορες γενιές μαθητών και γιατρών διδάχθηκαν ανακριβώς ότι χρειαζόμαστε το
κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά για την πρωτεΐνη. Οι βιομηχανίες κρέατος,
γαλακτοκομικών και αυγών χρηματοδότησαν αυτήν την "διατροφική εκπαίδευση" και
έγινε πολιτική της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ κυβέρνησης. Ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων που
χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την αξίωση ότι τα ζωικά προϊόντα είναι ιδανικά
για τις ανθρώπινες πρωτεϊνικές ανάγκες βασίστηκε σε ένα τώρα ξεπερασμένο πείραμα
με αρουραίους που πραγματοποιήθηκε το 1914.
Οι ειδικοί στον τομέα της διατροφής και της ιατρικής επιστήμης έχουν αλλάξει δραστικά
τη σκέψη τους για τις ανθρώπινες πρωτεϊνικές ανάγκες από εκείνη την κακόφημη
μελέτη αρουραίων 90 χρόνια πριν, αλλά αυτή η εκσυγχρονισμένη γνώση φθάνει πολύ
αργά στο κοινό.
Έτσι, σε μια προσπάθεια να καλύψει αυτό το ευρύ κενό των πληροφοριών όσο το
δυνατόν πιό συνοπτικά, εδώ βρίσκεται μια περίληψη έξι-σημείων όσων πρέπει να
ξέρουμε για την πρωτεΐνη. Καθένα από αυτά τα έξι σημεία θα αποτελέσει έκπληξη στο
μέσο ενήλικο του οποίου η γνώση για την πρωτεΐνη περιορίζεται σε αυτό που διδάχθηκε
αρκετές δεκαετίες πριν στο σχολείο.
Το ιατρικό και διατροφικό κατεστημένο αργεί να δεχτεί τα στοιχεία που είναι αντίθετα
στο καθεστώς της ιδιοτελούς " διατροφικής εκπαίδευσης" που προωθείται από
σημαντικά εμπορικά συμφέροντα, ειδικά την κρεατοβιομηχανία και τη γαλακτοκομική
βιομηχανία. Αλλά η αντιμετώπιση των γεγονότων έχει αναγκάσει τους γιατρούς και τους
διατροφολόγους να οδηγήσουν όλο και περισσότερους ανθρώπους μακρυά από τα ζωικά
προϊόντα (χοληστερόλη, κορεσμένα λίπη, βλέννα, μηδέν ίνες, κ.λπ....) και σε
περισσότερα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πώς
στη διάρκεια των ετών οι ειδικές απόψεις και οι επίσημες πολιτικές στον τομέα της
υγείας και της διατροφής έχουν αλλάξει, μερικές φορές διστακτικά. Παραδείγματος
χάριν, σχετικά με το θέμα της πρωτεΐνης:
1)
Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να
ανησυχήσουν περισσότερο για τα ιατρικά προβλήματα που προκαλούνται με την
κατανάλωση πάρα πολλής πρωτεΐνης, παρά από την μη αρκετή πρόσληψη της. Η
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πρωτεΐνη είναι μια εξαιρετικά σημαντική θρεπτική ουσία, αλλά όταν παίρνουμε πάρα
πολλή, ή πρωτεΐνη που δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε, προκαλεί τα προβλήματα. Στο
βιβλίο "Your Health, Your Choice (Η υγεία σας, επιλογή σας)",ο Dr. Ted Morter, Jr.,
προειδοποιεί, "στην κοινωνία μας, μια από τις κύριες πηγές φυσιολογικών τοξινών είναι
η πάρα πολλή πρωτεΐνη."
Μπορεί να προκαλέσει σοκ σε ανθρώπους που προσπαθούν να καταναλώσουν όσο το
δυνατόν περισσότερη πρωτεΐνη όταν διαβάσουν σε σημαντικά ιατρικά περιοδικά και
επιστημονικές εκθέσεις ότι η υπερβολική πρωτεΐνη έχει βρεθεί ότι προωθεί την αύξηση
των κυττάρων του καρκίνου και μπορεί να προκαλέσει διαταραχές συκωτιού και
νεφρών, πεπτικά προβλήματα, ουρική αρθρίτιδα, αρθρίτιδα, ανεπάρκειες ασβεστίου
(συμπεριλαμβανομένης της οστεοπόρωσης) και άλλες επιβλαβείς ανισορροπίες
μετάλλων.
Ήταν γνωστό για δεκαετίες ότι οι πληθυσμοί που καταναλώνουν υψηλή σε πρωτεΐνη
διατροφή, βασισμένη στο κρέας έχουν τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου και την
χαμηλότερη διάρκεια ζωής (κατα μέσο όρο τόσο χαμηλή στα 30 - 40 χρόνια), έναντι
των πολιτισμών που τρέφονται με χαμηλή σε πρωτεΐνη χορτοφαγική διατροφή (με μέση
διάρκεια ζωής τόσο υψηλή έως τα 90 - 100 χρόνια).
Οι πολυάριθμες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα ζώα και οι άνθρωποι που
υποβάλλονται στις υψηλές σε πρωτεΐνη διατροφές έχουν αναπτύξει με συνέπεια τα
υψηλότερα ποσοστά καρκίνου. Όσον αφορά στους ανθρώπους,ο Τ. Colin Campbell,
καθηγητής διατροφικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του Cornell και ανώτερος
σύμβουλος επιστήμης στο αμερικανικό ίδρυμα για την έρευνα του καρκίνου, λέει ότι
υπάρχει "ένας ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της διατροφικής εισαγωγής πρωτεϊνης και
του καρκίνου του μαστού, του προστάτη, του πάγκρεατος και του παχέος εντέρου."
Επιπλέον,ο Myron Winick, διευθυντής του τμήματος ανθρώπινης διατροφής στο
πανεπιστήμιο Columbia, έχει βρεί ισχυρά στοιχεία "μιας σχέσης μεταξύ της υψηλής σε
πρωτεΐνη διατροφής και του καρκίνου του παχέος εντέρου."
Στο βιβλίο "Your Health, Your Choice (Η υγεία σας, επιλογή σας)",ο Dr. Morter γράφει
"το παράδοξο της πρωτεΐνης είναι ότι είναι όχι μόνο ουσιαστική αλλά και ενδεχομένως
καταστρεπτική για την υγεία. Τα επαρκή ποσά είναι ζωτικής σημασίας στην διατήρηση
της υγείας και της λειτουργικότητας των κυττάρων σας.Αλλά η αμείωτη κατανάλωση
υπερβολικής διαιτητικής πρωτεΐνης προκαλεί συμφόρηση στα κύτταρα και εξαναγκάζει
το pH των ζωτικών ρευστών σας να πέσει σε επίπεδα κυτταρικής ασφυξίας,που
παράγουν ασθένεια. Τα κύτταρα που επιβαρύνονται με πρωτεΐνη γίνονται τοξικά."
Γράφοντας στο τεύχος Σεπτεμβρίου 1982 του ιατρικού περιοδικού New England Journal
of Medicine, οι ερευνητές Δρ Barry Branner και Τimothy Meyer δηλώνουν ότι η "άπεπτη
πρωτεΐνη πρέπει να αποβληθεί από τα νεφρά.Αυτή η περιττή εργασία επιβαρύνει τα
νεφρά τόσο πολύ που βαθμιαία αναπτύσσονται τραύματα και οι ιστοί αρχίζουν να
σκληραίνουν." Στο παχύ εντέρο, αυτά τα υπερβολικά πρωτεϊνικά απόβλητα σαπίζουν σε
τοξικές ουσίες, μερικές από τις οποίες απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος.Ο
Δρ Willard Visek, καθηγητής κλινικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του ιατρικού
τμήματος του Ιλλινόις, προειδοποιεί, "μια υψηλή πρωτεϊνική διατροφή συντρίβει το
πάγκρεας και χαμηλώνει την αντίσταση στον καρκίνο καθώς επίσης συμβάλλει και στην
ανάπτυξη του διαβήτη."
Οποιοσδήποτε είναι επιτυχώς δασκαλεμένος από τη διατροφική εκπαίδευση της
κρεατοβιομηχανίας και της γαλακτοκοβιομηχανίας θα παραξενευόταν από τις
πολυάριθμες μελέτες που βρίσκουν ότι η οστεοπόρωση, μια ανεπάρκεια ασβεστίου που
καθιστά τα κόκκαλα πορώδη και εύθραυστα, είναι πολύ προεξέχουσα μεταξύ ανθρώπων
με μεγάλη κατανάλωση και πρωτεΐνης και ασβεστίου. Παραδείγματος χάριν, το
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περιοδικό Μαρτίου 1983 της κλινικής διατροφής(Clinical Nutrition) διαπίστωσε ότι στην
ηλικία των 65, η μετρήσιμη απώλεια οστών των κρεατοφάγων ήταν πέντε έως έξι φορές
χειρότερη απ'ό,τι των χορτοφάγων. Το τεύχος της 22 Αυγούστου 1984 του ιατρικού
βήματος(Medical Tribune) επίσης διαπίστωσε ότι οι χορτοφάγοι έχουν "πολύ ισχυρότερα
οστά."
Οι Αφρικανές γυναίκες Bantu προσλαμβάνουν μόνο 350 mg. ασβεστίου την ημέρα
(πολύ κάτω από την σύσταση των 1.200 mg του εθνικού γαλακτοκομικού Συμβουλίου National Dairy Council), αλλά σπάνια σπάνε κόκκαλα, και η οστεοπόρωση είναι σχεδόν
ανύπαρκτη, επειδή έχουν μια διατροφή χαμηλή σε πρωτεΐνη. Στο άλλο άκρο, οι
Εσκιμώοι έχουν την υψηλότερη εισαγωγή ασβεστίου στον κόσμο (περισσότερα από
2.000 mg ημερησίως), αλλά πάσχουν από ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
οστεοπόρωσης επειδή η διατροφή τους είναι επίσης η υψηλότερη σε πρωτεΐνη.
Η εξήγηση για αυτά τα συμπεράσματα είναι ότι η κατανάλωση κρέατος αφήνει ένα όξινο
υπόλειμμα, και η διατροφή με τροφές που παράγουν όξινο υπόλειμμα απαιτούν από το
σώμα να αποσύρει το ασβέστιο (ένα αλκαλικό μέταλλο) από τα κόκκαλα και τα δόντια
για να ισορροπήσει το pH του. Έτσι ακόμα κι αν καταναλώνουμε το ικανοποιητικό
ασβέστιο,μια υψηλή σε πρωτεΐνη διατροφή, βασισμένη στο κρέας θα αναγκάσει το
ασβέστιο να διυλιστεί από τα κόκκαλά μας. Ο Δρ John McDougall αναφέρει μια
μακροπρόθεσμη μελέτη που διαπιστώσε ότι ακόμη και με εισαγωγές ασβεστίου τόσο
υψηλές όπως 1.400 mgs. ημερησίως, εάν τα άτομα κατανάλωναν 75 γραμμάρια
πρωτεΐνης καθημερινά, υπήρχε περισσότερο ασβέστιο που χάνονταν στα ούρα τους από
όσο απορροφόταν στο σώμα τους. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για να
αποφύγουμε μια ανεπάρκεια ασβεστίου, μπορεί να είναι σημαντικότερο να μειωθεί η
πρωτεϊνική εισαγωγή από το να αυξηθεί η κατανάλωση ασβεστίου.
Στο βιβλίο του 1976, " Πώς να γίνουμε καλά (How to Get Well ) ", ο Δρ Paavo Airola,
ph.D., N.D., σημειώνει ότι "έχουμε διαπαιδαγωγηθεί να πιστεύουμε ότι μια υψηλή
πρωτεϊνική διατροφή είναι κάτι επιβεβλημένο εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε ένα υψηλό
επίπεδο υγείας και να αποτρέψουμε την ασθένεια. Οι συγγραφείς και οι "ειδικοί" υγείας
που υποστήριζαν την υψηλή πρωτεϊνική διατροφή παραπλανήθηκαν από την
η
οποία
χρηματοδοτήθηκε
από
τις
βιομηχανίες
διαστρεβλωμένη
έρευνα,
γαλακτοκομικών και κρέατος, ή από ανεπαρκείς και ξεπερασμένες πληροφορίες. Η πιό
πρόσφατη έρευνα, παγκόσμια, και επιστημονική και εμπειρική, παρουσιάζει όλο και
περισσότερο πειστικά ότι οι προηγούμενες πεποιθήσεις μας όσον αφορά τις υψηλές
απαιτήσεις πρωτεΐνης είναι ξεπερασμένες και ανακριβείς, και ότι η πραγματική
καθημερινή ανάγκη για πρωτεΐνη στην ανθρώπινη διατροφή είναι πολύ κάτω από αυτήν
που έχει θεωρηθεί από καιρό απαραίτητη. Οι ερευνητές, που εργάζονται ανεξάρτητα σε
πολλά μέρη του κόσμου, έφθασαν στο συμπέρασμα ότι η πραγματική καθημερινή
ανάγκη πρωτεΐνης μας είναι μόνο 25 έως 35 γραμμάρια (οι ωμές πρωτεϊ'νες
χρησιμοποιούνται δύο φορές καλύτερα από αυτές που μαγειρεύονται)... Αλλά αυτό που
είναι ακόμα σημαντικότερο είναι ότι , η παγκόσμια έρευνα φέρνει σχεδόν καθημερινά
την επιβεβαίωση της επιστημονικής προϋπόθεσης... ότι οι πρωτεϊ'νες, ουσιαστικές και
σημαντικές όπως είναι, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΤΑΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΌ την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΑΣ." Ο Δρ Airola
συνεχίζει: "Ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών που καταναλώνονται παραπάνω από την
πραγματική ανάγκη αφήνει τοξικά υπολείμματα μεταβολικών αποβλήτων στους ιστούς,
προκαλεί αυτο-τοξεμία, υπερ-οξύτητα και διατροφικές ανεπάρκειες, συσσώρευση
ουρικού οξέος και purines στους ιστούς, εντερική σήψη, και συμβάλλει στην ανάπτυξη
πολλών από τις πιό κοινές και σοβαρές ασθένειές μας, όπως η αρθρίτιδα, η βλάβη των
νεφρών, ουλίτιδα, σχιζοφρένια, οστεοπόρωση, αρτηριοσκλήρωση, καρδιακές παθήσεις,
και καρκίνο. Μια υψηλή πρωτεϊνική διατροφή προκαλεί επίσης την πρόωρη γήρανση και
χαμηλώνει την υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής."
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2) Είναι πολύ πιο εύκολο να καλυφθούν οι ελάχιστες καθημερινές απαιτήσεις μας σε
πρωτεΐνη από όσο οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται... ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ. Επειδή μεγάλο μέρος απ’όσα θεωρούσαν κάποτε οι ειδικοί για την πρωτεΐνη
έχει αποδειχθεί ανακριβές, οι συστάσεις της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ κυβέρνησης σχετικά με την
καθημερινή πρωτεϊνική κατανάλωση έχουν πέσει από τα 118 γραμμάρια στα 46 έως 56
γραμμάρια της δεκαετίας του '80, στο παρόν επίπεδο των 25 έως 35 γραμμαρίων.
Πολλοί διατροφολόγοι τώρα θεωρούν ότι 20 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως είναι
περισσότερο από αρκετά, και προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους της συνεχούς
κατανάλωσης πολύ περισσότερο από αυτό το ποσό. Ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει
λίγο πάνω από 100 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα.
Οι δραστικά μειωμένες συστάσεις για την πρωτεϊνική κατανάλωση είναι μια προφανής
ένδειξη ότι οι επίσημες πληροφορίες για την πρωτεΐνη που διδάχθηκαν σε όλους από
μαθητές μέχρι γιατρούς ήταν ανακριβείς, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική
προσπάθεια να ενημερωθεί το κοινό ότι όσα διδαχθήκαμε έχουν αποδειχθεί
λανθασμένα. Έτσι υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων με ιατρικά προβλήματα τα
οποία προκαλούνται επειδή τρώνε τέσσερις ή πέντε φορές παραπάνω πρωτεΐνη απ’όσο
είναι αναγκαίο, όμως παρ’όλα αυτά λόγω της παραπλάνησης η εμμονή τους είναι να
διασφαλίσουν ότι παίρνουν αρκετή πρωτεΐνη.
Ένας καλός τρόπος να καθορίσουμε ποια τρόφιμα παρέχουν ικανοποιητική πρωτεΐνη
είναι να εξετάσουμε τις συστάσεις για το ποσοστό πρωτεΐνης στην συνολική,καθημερινή
λήψη θερμίδων μας και έπειτα να δούμε ποια τρόφιμα πληρούν αυτές τις συστάσεις.
Αυτές οι συστάσεις κυμαίνονται από 2 1/2 έως 8 τοις εκατό. Οι εκθέσεις στο
αμερικανικό περιοδικό της κλινικής διατροφής(American Journal of Clinical Nutrition)
λένε ότι πρέπει να λαμβάνουμε 2 1/2 τοις εκατό της καθημερινής λήψης θερμίδων μας
από πρωτεΐνη, και ότι πολλοί πληθυσμοί έχουν ζήσει σε άριστη υγεία με αυτό το
ποσοστό. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας καθιέρωσε ένα ποσοστό 4 1/2 τοις εκατό. Το
συμβούλιο τροφίμων και διατροφής συστήνει 6 τοις εκατό, ενώ το εθνικό ερευνητικό
Συμβούλιο συστήνει 8 τοις εκατό.
Οι αριθμοί 6 και 8 τοις εκατό είναι παραπάνω από όσο οι περισσότεροι άνθρωποι
χρειάζονται, και τα υψηλότερα ποσοστά προορίζονται ως περιθώριο ασφάλειας. Και
όμως, αυτές οι συστάσεις καλύπτονται από τα περισσότερα φρούτα και ξεπερνιούνται
πολύ από τα περισσότερα λαχανικά. Παραδείγματος χάριν, το ποσοστό των θερμίδων
που παρέχονται από πρωτεΐνη στο σπανάκι είναι 49%, μπρόκολο 45%, κουνουπίδι
40%, μαρούλι 34%, μπιζέλια 30%, πράσινα φασόλια 26%, αγγούρια 24%, σέλινο 21%,
πατάτες 11%, γλυκές πατάτες 6%, μελίτωμα 10%, πεπόνι 9%, φράουλα 8%, πορτοκάλι
8%, καρπούζι 8%, ροδάκινο 6%, αχλάδι 5%, μπανάνα 5%, ανανάς 3%, και μήλο 1%.
Εξετάζοντας αυτούς τους αριθμούς, οποιοσδήποτε διατροφολόγος θα έπρεπε να
συμφωνήσει ότι είναι πολύ εύκολο για έναν χορτοφάγο να πάρει ικανοποιητική
πρωτεΐνη.
Δύο λόγοι που έχουμε τέτοιες χαμηλές πρωτεϊνικές απαιτήσεις, όπως σημειώνονται από
τον Harvey και την Marilyn Diamond στο βιβλίο " Κατάλληλοι για ζωή (Fit for Life) ",
είναι ότι, "το ανθρώπινο σώμα ανακυκλώνει 70 τοις εκατό των πρωτεϊνούχων
αποβλήτων του," και το σώμα μας χάνει μόνο περίπου 23 γραμμάρια πρωτεΐνης
ημερησίως.
3) Η ανάγκη να καταναλώσουμε τρόφιμα ή γεύματα που περιέχουν τη "πλήρη
πρωτεΐνη" είναι βασισμένη σε έναν λανθασμένο και ξεπερασμένο μύθο. Λόγω της
παρατεταμένης παραπληροφόρησης από μια μελέτη με αρουραίους του 1914, πολλοί
άνθρωποι θεωρούν ακόμα ότι πρέπει να φάνε ζωικά προϊόντα για να λάβουν τη "πλήρη
πρωτεΐνη." Και για άλλους ανθρώπους, αυτή η πλάνη αντικαταστάθηκε από μια δεύτερη
ανακριβή θεωρία ότι ο κατάλληλος συνδυασμός τροφίμων είναι απαραίτητος για να
λάβουμε τη "πλήρη πρωτεΐνη" από τα λαχανικά. Και οι δύο θεωρίες έχουν ανασκευαστεί
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αδιαφιλονίκητα, επειδή ξέρουμε τώρα ότι οι άνθρωποι μπορούν να ικανοποιήσουν
εντελώς τις πρωτεϊνικές ανάγκες τους και όλες τις άλλες θρεπτικές απαιτήσεις από τα
ωμά φρούτα και λαχανικά χωρίς να ανησυχούν για τον κατάλληλο συνδυασμό τροφών
ή να προσθέτουν πρωτεϊνικά συμπληρώματα ή ζωικά προϊόντα στη διατροφή τους.
Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η θεωρία πίσω από την ανάγκη να καταναλωθεί η
"πλήρης πρωτεΐνη" -- μια πεποίθηση που κάποτε θεωρούνταν γεγονός από τους
ιατρικούς και διατροφικούς ειδικούς -- δεν λαμβάνεται τώρα πια υπόψη. Παραδείγματος
χάριν, ο Δρ Alfred Harper, πρόεδρος των θρεπτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του
Wisconsin, Madison, και της Επιτροπής τροφίμων και διατροφής του εθνικού
ερευνητικού Συμβουλίου, δηλώνει ότι, "μια από τις μεγαλύτερες πλάνες που έχουν τόσο
διαιωνιστεί είναι ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη για την αποκαλούμενη πλήρη
πρωτεΐνη."
Η πρωτεΐνη αποτελείται από αμινοξέα, και αυτά τα αμινοξέα είναι κυριολεκτικά οι
δομικές μονάδες του σώματός μας. Υπάρχουν οκτώ ουσιαστικά αμινοξέα που
χρειαζόμαστε από τα τρόφιμα για να χτίσει το σώμα μας τη "πλήρη πρωτεΐνη," και
καθένα από αυτά τα αμινοξέα μπορεί να βρεθεί στα φρούτα και τα λαχανικά. (Υπάρχουν
συνολικά 23 αμινοξέα που χρειαζόμαστε, αλλά το σώμα μας είναι σε θέση να παραγάγει
15 αυτά, αφήνοντας οκτώ που πρέπει να προσλάβουμε από τα τρόφιμα.) Υπάρχουν
πολλά λαχανικά και μερικά φρούτα που περιέχουν και τα οκτώ ουσιαστικά αμινοξέα,
όπως καρότα, λαχανάκια Βρυξελλών, λάχανο, κουνουπίδι, καλαμπόκι, αγγούρι,
μελιτζάνα, κατσαρό λάχανο, μπάμια, μπιζέλια, πατάτες, θερινό κολοκύθι, γλυκοπατάτες,
ντομάτες και μπανάνες.
Αλλά ο λόγος που δεν χρειαζόμαστε και τα οκτώ ουσιαστικά αμινοξέα από μια τροφή ή
από ένα γεύμα είναι ότι το σώμα μας αποθηκεύει αμινοξέα για μελλοντική χρήση. Από
την πέψη των τροφών και από την ανακύκλωση των πρωτεϊνούχων αποβλήτων, το
σώμα μας διατηρεί ένα απόθεμα αμινοξέων, το οποίο κυκλοφορεί στα κύτταρα σε όλο το
σώμα μέσω του αίματος και του λυμφατικού συστήματος. Αυτά τα κύτταρα και το
συκώτι μας κάνουν συνεχώς καταθέσεις και αποσύρσεις από αυτό το απόθεμα,
βασιζόμενα στην προσφορά και τη ζήτηση των συγκεκριμένων αμινοξέων.
Η πεποίθηση ότι η ζωική πρωτεΐνη είναι ανώτερη από τις φυτικές χρονολογείται πίσω
στο 1914 όταν δύο ερευνητές ονόματι Osborn και Mendel διαπίστωσαν ότι οι αρουραίοι
μεγάλωναν γρηγορότερα με ζωική πρωτεΐνη από όσο με την φυτική πρωτεΐνη.Από αυτά
τα συμπεράσματα, το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά ονομάστηκαν ως πρωτεϊ'νες
"κατηγορίας Α", και οι φυτικές πρωτεϊ'νες ταξινομήθηκαν ως κατώτερη "κατηγορία Β."
Στα μέσα της δεκαετίας του '40, ερευνητές διαπίστωσαν ότι δέκα ουσιαστικά αμινοξέα
απαιτούνται για τη διατροφή ενός αρουραίου, και ότι το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα
αυγά παρείχαν και τα δέκα από αυτά τα αμινοξέα, ενώ το στάρι, το ρύζι και το
καλαμπόκι όχι. Οι βιομηχανίες κρέατος, γαλακτοκομικών και αυγών εκμεταλλεύτηκαν
στο έπακρο και τα δύο αυτά συμπεράσματα, με ελάχιστο σεβασμό για το γεγονός ότι οι
θρεπτικές απαιτήσεις των αρουραίων είναι πολύ διαφορετικές απ'αυτές των ανθρώπων.
Ανακαλύφθηκε το 1952 ότι οι άνθρωποι χρειαζόντουσαν μόνο οκτώ ουσιαστικά
αμινοξέα, και ότι τα φρούτα και τα λαχανικά είναι μια άριστη πηγή για όλα αυτά. Τα πιό
πρόσφατα πειράματα επίσης διαπίστωσαν ότι αν και η ζωική πρωτεΐνη επιταχύνει την
αύξηση των αρουραίων, η ζωική πρωτεΐνη οδηγεί επίσης σε μια πιό σύντομη διάρκεια
ζωής και υψηλότερα ποσοστά καρκίνου και άλλων ασθενειών. Υπάρχουν επίσης
σημαντικές διαφορές στις πρωτεϊνικές ανάγκες των ανθρώπων και των αρουραίων. Το
ανθρώπινο μητρικό γάλα αποτελείται από 5 τοις εκατό πρωτεΐνη, έναντι 49 τοις εκατό
πρωτεΐνης στο γάλα των αρουραίων. Για να φανεί πόσο ανίδεοι μπορούν να είναι οι
"ειδικοί", την εποχή που οι υψηλές σε πρωτεΐνη διατροφές θεωρούνταν ότι ήταν
υγιεινές, πολλοί ειδικοί αισθάνθηκαν ότι ήταν λάθος της φύσης που τα ανθρώπινα
θηλυκά παρήγαγαν γάλα με μόνο 5 τοις εκατό πρωτεΐνη.
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Στο μύθο "της πλήρους πρωτεΐνης " δόθηκε άλλη μια ώθηση το 1971 όταν έγραψε η
Frances Moore Lappe το βιβλίο "Διατροφή για έναν μικρό πλανήτη(Diet for a Small
Planet )". Η Lappe αποθάρρυνε την κατανάλωση κρέατος, αλλά προήγαγε τον
συνδυασμό τροφών με φυτικές πρωτεϊ'νες, όπως τα φασόλια και το ρύζι,για να λάβει
κανείς και τα οκτώ ουσιαστικά αμινοξέα σε ένα γεύμα. Αλλά μέχρι το 1981, η Lappe
πραγματοποίησε πρόσθετη έρευνα και συνειδητοποίησε ότι ο συνδυασμός των
χορτοφαγικών τροφών δεν ήταν απαραίτητος για να πάρει κανείς την κατάλληλη
πρωτεΐνη. Στη δέκατη επετειακή έκδοση της "Διατροφής της για έναν μικρό πλανήτη", η
Lappe αναγνώρισε ότι διαπράττει σφάλμα και αναγνώρισε ότι ο συνδυασμός τροφίμων
δεν είναι απαραίτητος για να λάβει κανείς την ικανοποιητική πρωτεΐνη από μια
χορτοφαγική διατροφή. Στην πραγματικότητα, ο Δρ John McDougall προειδοποιεί ότι οι
προσπάθειες να συνδυαστούν τα τρόφιμα για την πλήρη πρωτεΐνη είναι όχι μόνο
περιττές, αλλά και επικίνδυνες, επειδή "κάποιος που ακολουθεί τις συμβουλές για τον
συνδυασμό πρωτεϊνών μπορεί ακούσια να σχεδιάσει μια διατροφή που περιέχει μια
υπερβολική και επομένως επιβλαβή ποσότητα πρωτεΐνης."
4) Η πρωτεΐνη είναι ένα ουσιαστικό μέρος (του ζωντανού) σώματός μας και υπάρχει
μια διαφορά μεταξύ της πρωτεΐνης που έχει μαγειρευτεί και πρωτεΐνης στην ωμή
(ζωντανή) μορφή της. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το σώμα μας (που αποτελείται
από περίπου 100 τρισεκατομμύρια ζωντανά κύτταρα) αποτελείται από 15 τοις εκατό
πρωτεΐνη, καθιστώντας την πρωτεΐνη το κύριο στερεό στοιχείο στο σώμα μας, και
δεύτερη πίσω από το νερό, το οποίο αποτελεί το 70 τοις εκατό του σώματός μας. Η
πρωτεΐνη αποτελείται από τα αμινοξέα, και τα αμινοξέα αποτελούνται από τις αλυσίδες
των ατόμων. Αυτά τα άτομα που αποτελούν τα αμινοξέα που αποτελούν την πρωτεΐνη
γίνονται κυριολεκτικά οι δομικές μονάδες του σώματος μας.
Το πρόβλημα είναι ότι το μαγείρεμα σκοτώνει τα τρόφιμα και μετουσιώνει ή ρυθμίζει εκ
νέου τη μοριακή δομή της πρωτεΐνης, αναγκάζοντας τα αμινοξέα να υποστούν πήξη, ή
να συντηχθούν μεταξύ τους.
Ο Δρ Norman Walker υπογραμμίζει ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ατόμων που
είναι ζωντανά και των ατόμων που είναι νεκρά. Ο Δρ Walker λέει ότι η θερμότητα από
το μαγειρέμα θανατώνει και αλλάζει τη δόνηση των ατόμων που συνθέτουν τα αμινοξέα
τα οποία συνθέτουν την πρωτεΐνη που συνθέτει το σώμα μας. Σε ένα ανθρώπινο σώμα,
ο Δρ Walker σημειώνει ότι μέσα σε έξι λεπτά μετά το θάνατο, τα άτομά μας αλλάζουν τη
δόνησή τους και δεν είναι πλέον σε μια ζωντανή, οργανική μορφή. Έτσι η διαφορά
μεταξύ της μαγειρευμένης και της ωμής πρωτεΐνης είναι η διαφορά μεταξύ της ζωής και
του θανάτου των ατόμων που αποτελούν το 15 τοις εκατό του σώματός μας.
Ο Δρ Walker γράφει: "Ακριβώς όπως η ζωή είναι δυναμική, μαγνητική, οργανική, έτσι
είναι ο θάνατος στατικός, μη μαγνητικός, ανόργανος. Χρειάζεται ζωή για να γεννήσει
ζωή, και αυτό ισχύει για τα άτομα στα τρόφιμά μας. Όταν τα άτομα στα αμινοξέα είναι
ζωντανά, οργανικά άτομα, μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Όταν
καταστρέφονται με τη δολοφονία του ζώου και το μαγείρεμα των τροφίμων, οι ζωτικής
σημασίας παράγοντες που αφορούν τα άτομα στις λειτουργίες των αμινοξέων χάνονται."
Μπορείτε να δείτε την πρωτεΐνη να αλλάζει τη δομή της αμέσως μόλις ρίξετε ένα αυγό
σε ένα καυτό τηγάνι. Μόλις ακουμπήσει τη θερμότητα, η καθαρή, ρέουσα, σαν ζελές
ουσία που περιβάλλει τη λέκιθο των αυγών γίνεται λαστιχένια και άσπρη. Η πρωτεΐνη
δεν είναι η ίδια ουσία πριν και μετά από το μαγείρεμα. Στο βίντεο υψηλής ενεργειακής
διατροφής(The High Energy Diet video),ο Δρ Douglas Graham δηλώνει ότι η "πρωτεΐνη
καταστρέφεται στους 65 βαθμούς Κελσίου." Σε αυτήν την θερμοκρασία, λέει ο χημικός
δεσμός και η δομή της πρωτεΐνης "μετουσιώνονται," και μόλις συμβεί αυτό, δεν υπάρχει
τίποτα που μπορούμε να κάνουμε στην πρωτεΐνη " για να αναστρέψουμε την αλλοίωση
της".
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Αλλά ο Δρ Graham στέλνει ένα μικτό μήνυμα στο θέμα εάν το σώμα μας δεν μπορεί να
πάρει απολύτως κανένα όφελος από τη μαγειρεμένη πρωτεΐνη, ή εάν μπορούμε να
αφομοιώσουμε μόνο μια μικρή ποσότητα της πρωτεΐνης στα μαγειρεμένα τρόφιμα. Λέει
και τα δύο. Αμέσως μετά από τη ρήση ότι η πρωτεΐνη "μετουσιώνεται" και
"καταστρέφεται" με το μαγείρεμα, και ότι "δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτε χρήσιμο
από τα μαγειρεμένα τρόφιμα"... στον ίδιο βίντεο Δρ ο Graham δηλώνει ότι "μόνο μια
μικρή μερίδα πρωτεΐνης από αυτή (που μαγειρεύεται) είναι διαθέσιμη στους
ανθρώπους."
Στην "Βιώσιμη Υγεία (Living Health) ",ο Harvey και η Marilyn Diamond στέλνουν τα ίδια
μικτά μηνύματα ως προς το εάν η μαγειρεμένη πρωτεΐνη είναι ακατάλληλη προς χρήση
ή δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Γράφουν ότι, "όταν μαγειρεύονται, τα αμινοξέα λιώνουν
μεταξύ τους, καθιστώντας την πρωτεΐνη ακατάλληλη προς χρήση." Το βιβλίο δηλώνει
επίσης, "τα αμινοξέα καταστρέφονται ή μετατρέπονται σε μορφές που είτε είναι
εξαιρετικά δύσκολο είτε αδύνατο να αφομοιωθούν."
Έτσι, έχουμε τρεις επιλογές στον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε τη διαφορά μεταξύ
ωμής και μαγειρεμένης πρωτεΐνης. Μπορούμε να πιστεψουμε ότι:
α. τα ζωντανά κύτταρά μας δεν παίρνουν κανένα όφελος από τα νεκρά άτομα και τη
μετουσιωμένη πρωτεΐνη των μαγειρεμένων τροφίμων
β. σίγουρα πρέπει να παίρνουμε κάποιο μικρό όφελος από τη μαγειρεμένη πρωτεΐνη,
ακόμα κι αν το μεγαλύτερο μέρος της καταλήγει ως άπεπτη πρωτεΐνη που προκαλεί
πολλά ιατρικά προβλήματα (ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνουμε πώς τα νεκρά άτομα
μπορούν να γίνουν οι δομικές μονάδες για τα ζωντανά κύτταρά μας)
γ. ή μπορούμε να δεχτούμε την ορθόδοξη ιατρική και διατροφική "σοφία" που λέει ότι
ακόμα και μαγειρεμένη, η νεκρή και μετουσιωμένη πρωτεΐνη είναι εξίσου υγιής με την
ζωντανή πρωτεΐνη από τα ωμά τρόφιμα (και προσπαθήστε να μην σκεφτείτε για τη
διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου στις τροφές που βάζουμε στον οργανισμό μας).
Η πρώτη θέση,που υποστηρίζεται από τον George Malkmus ,θα θεωρούνταν η πιο
ριζοσπαστική από το ιατρικό και διατροφικό κατεστημένο.(Θυμηθείτε ,αυτοί οι ειδικοί
είναι οι ίδιοι που –όχι πολύ καιρό πριν –έλεγαν ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε
αρκετή πρωτεΐνη από τα φρούτα και λαχανικά,και κάποτε σύστηναν επίπεδα πρωτεΐνης
που τώρα γνωρίζουμε ότι είναι επικίνδυνα για την υγεία.
Η δεύτερη θέση είναι ένας κάπως αντιφατικός συμβιβασμός.Αλλά η τρίτη θέση, η οποία
είναι τώρα η επίσημη κυβερνητική πολιτική,είναι όντως και η πιο δύσκολη να
υπερασπιστείς.Ίσως όταν τα στοιχεία μελετηθούν πιο προσεκτικά, η θέση αυτή
ν’αλλάξει,όπως τόσες πολλές άλλες επίσημες,ορθόδοξες θέσεις στην διατροφή έχουν
εξελιχθεί.Τα στοιχεία για την διατροφική υπεροχή των ωμών τροφών είναι διαθέσιμα για
δεκαετίες,αλλά πληροφόρηση που είναι ενάντια σε εμπορικά συμφέροντα της αγοράς
αργεί να φτάσει στο κοινό.Ακολουθεί μια περίληψη αυτών των στοιχείων:

•

Όλα τα ζώα στη φύση τρώνε ωμή τροφή,έτσι τα άγρια ζώα που κρατούνται σε
αιχμαλωσία έχουν προσφέρει ένα καλό μέσο σύγκρισης των πλεονεκτημάτων της
ωμής τροφής σε αντίθεση με την μαγειρεμένη.Στις αρχές του 1900, ήταν
συνηθισμένο για ζωολογικούς κήπους,τσίρκα κλπ,να
εξοικονομούν χρήματα
ταίζοντας τα ζώα τους με αποφάγια από εστιατόρια.Αλλά η θνησιμότητα αυτών των
ζώων ήταν υψηλή και οι προσπάθειες να τα αναπαράγουν δεν ήταν πολύ
επιτυχείς.Όταν η διατροφή τους άλλαξε σε φυσικές,ωμές τροφές, η υγεία,
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•

μακροζωία και αναπαραγωγή των ζώων βελτιώθηκαν τρομερά.Μια μελέτη αυτού του
τύπου στον ζωολογικό κήπο της Φιλαδέλφειας περιγράφτηκε σ’ένα βιβλίο του 1923
με τον τίτλο Ασθένεια στα άγρια ζώα και πτηνά σε αιχμαλωσία (Disease in Captive
Wild Animals and Birds) του Dr. H. Fox.
Μιά από τις πιο γνωστές μελέτες ωμών τροφών σε αντίθεση με την μαγειρεμένες
ήταν μια δεκαετής ερευνητική εργασία που διενεργήθηκε από τον Dr. Francis M.
Pottenger,χρησιμοποιώντας 900 γάτες.Η μελέτη του δημοσιεύτηκε το 1946 στο
Αμερικανικό περιοδικό ορθοδοντικής και στοματικής χειρουργικής (American Journal
of Orthodontics and Oral Surgery).Ο Dr. Pottenger τάιζε όλες και τις 900 γάτες την
ίδια τροφή, με την μόνη διαφορά ότι η μιά ομάδα την λάμβανε ωμή και η άλλη
μαγειρεμένη.

Τα αποτελέσματα δραματικά αποκαλύπτουν τα πλεονεκτήματα των ωμών τροφών σε
σχέση με την μαγειρευτή διατροφή.Οι γάτες που τρέφονταν με ωμή,ζωντανή τροφή
γεννούσαν υγειή γατάκια από χρόνο σε χρόνο χωρίς προβλήματα υγείας και πρόωρους
θανάτους.Αλλά οι γάτες που τρέφονταν την ίδια τροφή,μόνο που ήταν
μαγειρεμένη,παρουσίασαν
καρδιοπάθεια,καρκίνο,νόσο
των
νεφρών
και
του
θυρεοειδή,πνευμονία,παράλυση,απώλεια
δοντιών,αρθρίτιδα,γεννετικές
δυσκολίες,μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον,διάρροια,οξυθυμία,προβλήματα συκωτιού
και οστεοπόρωση (τις ίδιες ασθένειες που συναντάμε στην κουλτούρα της μαγειρευτής
διατροφής των ανθρωπων). Η πρώτη γενιά γατάκια από γάτες που τρέφονταν με
μαγειρευτή τροφή ήταν ασθενή και αφύσικα,η δεύτερη γενιά συχνά γεννιόταν
αρρωστημένα ή πεθαμένα,και στην τρίτη γενιά, οι μητέρες ήταν στείρες.Ένα μεγάλο
μέρος του ίδιου φαινομένου μπορεί να παρατηρηθεί και στους ανθρώπους.Στο βιβλίο
του 1988, "Βελτιώνοντας την δίαιτα του Pritikin (Improving on Pritikin)", ο Ross Horne
σημειώνει, "υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ μαγειρέματος και επεξεργασίας των τροφών
και της εμφάνισης καρκίνου, και αντιθέτα, είναι γεγονός ότι οι ασθενείς με καρκίνο
κάνουν την καλύτερη ανάρρωση με απόλυτα ωμές χορτοφαγικές τροφές... Αυτό δείχνει
ότι όταν τα ζωτικής σημασίας όργανα είναι στη χαμηλότερη κατάσταση λειτουργίας
τους, μόνο οι ωμές τροφές τους δίνουν την δυνατότητα να παρέχουν τη σωματική
χημεία που είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η υγεία. Επομένως συνεπάγεται ότι, εάν
οι ωμές τροφές επιτρέπουν σε ένα ειδάλλως κατεστραμμένο σώμα να αποκαταστήσει
την υγεία του, τότε οι ωμές τροφές θα πρέπει να παρέχουν το μέγιστο όφελος στον
οποιοδήποτε -- άρρωστο ή υγειή."
Στο βιβλίο του 1980, η "Υγιείνη Επανάσταση (The Health Revolution)", ο Horne γράφει,
η "μαγειρεμένη πρωτεΐνη είναι δύσκολο να αφομοιωθεί, και όταν
η ημιτελώς
αφομοιωμένη πρωτεΐνη εισέρχεται στο παχύ έντερο αυτή σαπίζει και σχηματίζεται
αμμωνία." Ο Horne αναφέρει το Δρ Willard Visek, καθηγητή κλινικών επιστημών της
ιατρικής σχολής στο πανεπιστήμιο του Ιλλινόις ο οποίος λέει, "στην πέψη των
πρωτεϊνών, εκτιθόμαστε συνεχώς σε μεγάλα ποσά αμμωνίας στον εντερικό σωλήνα μας.
Η αμμωνία συμπεριφέρεται όπως οι χημικές ουσίες που προκαλούν καρκίνο ή προωθούν
την αύξησή του. Σκοτώνει τα κύτταρα, αυξάνει τη μόλυνση από ιούς, έχει επιπτώσεις
στο ρυθμό με τον οποίο διαιρούνται τα κύτταρα, και αυξάνει τη μάζα της επένδυσης των
εντέρων.Αυτό που είναι αξιοπερίεργο είναι ότι μέσα στο παχύ έντερο, η εμφάνιση του
καρκίνου πάει παράλληλα με τη συγκέντρωση αμμωνίας." Ο Δρ Visek αναφέρεται στο
βιβλίο "Τα Χρυσά επτά συν ένα(The Golden Seven Plus One) ", του Δρ C. Samuel West,
να λέει ότι, "η αμμωνία, η οποία παράγεται σε μεγάλα ποσά σαν υποπροϊόν του
μεταβολισμού του κρέατος, είναι ιδιαίτερα καρκινογόνος και μπορεί να προκαλέσει την
ανάπτυξη καρκίνου."
•

Τα μαγείρεμα της τροφής δημιουργεί επίσης πολλούς τύπους μεταλλαξιογόνων,
ιδιαίτερα με τις πρωτεϊ'νες. "Τα μεταλλαξιογόνα είναι χημικές ουσίες που μπορούν να
αλλάξουν το DNA στον πυρήνα ενός ζωντανού κυττάρου και έτσι αυξάνουν τον
κίνδυνο να γίνει το κύτταρο καρκινικό," εξηγεί ο Horne. "Τα περισσότερα
μεταλλαξιογόνα φαίνεται να διαμορφώνονται από μια επίδραση του μαγειρέματος
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στις πρωτεϊ'νες," σύμφωνα με τον Δρ Οliver Alabaster, συνεργάτη καθηγητή
ιατρικής και διευθυντή έρευνας του καρκίνου στο πανεπιστήμιο George Ουάσιγκτον,
στο βιβλίο του 1985, "Τι μπορείτε να κάνετε για να προλάβετε τον καρκίνο(What
You Can Do to Prevent Cancer) ". Ο Horne παραθέτει περαιτέρω αποσπάσματα από
το βιβλίο του Alabaster που λένε ότι, το ψήσιμο "χάμπουργκερ, βοδινού κρέατος,
ψαριού, κοτόπουλου, ή οποιουδήποτε άλλου κρέατος, θα δημιουργήσει
μεταλλαξιογόνα, και έτσι αυτό φαίνεται να είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια του
μαγειρέματος. Άλλα μεταλλαξιογόνα διαμορφώνονται από την δράση του
μαγειρέματος στους υδατάνθρακες.Ακόμη και μια δράση τόσο αθώα όπως το ψήσιμο
του ψωμιού έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί μεταλλαξιογόνες χημικές ουσίες μέσω
μιας διαδικασίας γνωστής ως αντίδραση αμαύρωσης(browning reaction). Αυτή η
αντίδραση εμφανίζεται επίσης όταν τηγανίζονται οι πατάτες και το βοδινό κρέας, ή
όταν θερμαίνονται οι ζάχαρες... Ευτυχώς, τα εκχυλίσματα πολύ λίγων φρούτων και
λαχανικών είναι μεταλλαξιογόνα. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει το αντίθετο.
Εργαστηριακές δοκιμές έχουν καταδείξει ότι διάφορες ουσίες στα τρόφιμα
(συμπεριλαμβανομένου του λάχανου, του μπρόκολου,της πράσινης πιπεριάς,της
μελιτζάνας,του κρεμμυδιού,του ανανά, του μήλου,του φύλλου πιπερόριζας και
μέντας) μπορούν πραγματικά να εμποδίσουν τη δράση πολλών μεταλλαξιογόνων."
Και τα αποτελέσματα της προσωπικής εμπειρίας πολλών ανθρώπων που έχουν
στραφεί κυρίως στα ωμά τρόφιμα της χορτοφαγικής διατροφής είναι ακόμα
εντυπωσιακότερα από τα επιστημονικά εργαστηριακά συμπεράσματα. Δεδομένου ότι
ο Αιδεσιμότατος George Malkmus θεράπευσε τον καρκίνο του στο παχύ έντερο και
άλλες ασθένειες 18 χρόνια πριν με τη στροφή του σε μια διατροφή ωμών φρούτων
και λαχανικών, έχει οδηγήσει πολλού άλλους στην ίδια κατεύθυνση. Οι προσωπικές
μαρτυρίες και οι επιστολές πολλών από αυτούς τους ανθρώπους έχουν εμφανιστεί
στις σελίδες ενημερωτικών δελτίων... άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από καρκίνο,
καρδιακές παθήσεις, σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτη, αρθρίτιδα, παχυσαρκία,
κοιλιακό πόνο και πολλά άλλα. Όλα αυτά από κάτι τόσο απλό όσο μια αλλαγή σε μια
χορτοφαγική διατροφή κυρίως ωμών φρούτων και λαχανικών, με έμφαση στον
φρέσκο φυτικό χυμό. (Η εξαγωγή του χυμού είναι σημαντική επειδή οι θρεπτικές
ουσίες στον ωμό φυτικό χυμό μπορούν να περάσουν στο κυτταρικό επίπεδο
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα γιατι οι θρεπτικές ουσίες είναι χωρισμένες από
τον πολτό, ή την ίνα. Αυτό επιτρέπει να αποφευχθεί η χρονοβόρα και ενεργοβόρα
διαδικασία της πέψης.)

Αλλά ο George Malkmus δεν ήταν ο πρώτος -- ούτε θα είναι ο τελευταίος – που θα έχει
τέλεια αποτελέσματα από τη στροφή στις ωμές τροφές. Τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν από τον αιδεσιμότατο Malkmus και την Hallelujah Acres είναι πολύ
σύμφωνα και με άλλους που έχουν δώσει έμφαση στη διατροφή με ωμά τρόφιμα και
φρέσκο φυτικό χυμό. Ο Δρ Norman Walker ήταν σοβαρά άρρωστος στα '40 του, αλλά
θεραπεύθηκε με χυμούς των ωμών λαχανικών, και έζησε μέχρι άνω των 100 ετών,
γράφοντας το τελευταίο βιβλίο του όταν πέρασε τον αιώνα. Και από τη δεκαετία του
'20, η θεραπεία Gerson που αναπτύχθηκε από τον Δρ Max Gerson έχει επιτύχει με
φρέσκους φυτικούς χυμούς αποτελέσματα που είναι ασύγκριτα σε σχέση με την
ορθόδοξη ιατρική πρακτική. Οι "ανίατες" ασθένειες θεραπεύονται στην κλινική Gerson,
όπως ο καρκίνος των πνευμόνων, το επεκτεινόμενο μελάνωμα, το λέμφωμα, ο καρκίνος
των οστών, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του
εγκεφάλου, ο καρκίνος του συκωτιού, ο καρκίνος του προστάτη, η σκλήρυνση κατά
πλάκας, το σοβαρό άσθμα, το εμφύσημα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο διαβήτης, ο
λύκος και άλλα.
Έτσι, είτε εξετάσετε την επιστημονική ανάλυση ή την πραγματική εμπειρία, υπάρχουν
ισχυρά στοιχεία ανωτερότητας της ωμής πρωτεΐνης από τη μαγειρεμένη. Η επιστημονική
ανάλυση της διάκρισης μεταξύ της ζωής και θανάτου των ατόμων που γίνονται οι
δομικές μονάδες του σώματός μας, καθώς επίσης η μετουσίωση της πρωτεΐνης και τα
μεταλλαξιογόνα που προκαλούνται από το μαγείρεμα της πρωτεΐνης βοηθούν να
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εξηγηθεί η προσωπική εμπειρία των πολλών ιατρικών προβλημάτων που προκαλούνται
από τις υπερβολικές ποσότητες άπεπτης, μαγειρεμένης πρωτεΐνης, καθώς επίσης και τα
μεγάλα αποτελέσματα που έχουν δει οι άνθρωποι με τη στροφή στη ωμή διατροφή.
5) Το μαγειρευμένο κρέας δεν είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης(λευκώματος). Ο λόγος
που το μαγειρεμένο κρέας δεν είναι μια καλή πηγή λευκώματος για τους ανθρώπους
είναι και επειδή αυτό είναι μαγειρεμένο και επειδή είναι κρέας. Πραγματικά, το
μαγειρεμένο κρέας δεν είναι μια καλή πηγή λευκώματος για οποιοδήποτε ζώο (όπως οι
εργαστηριακές δοκιμές έχουν παρουσιάσει).
Και το κρέας με οποιαδήποτε μορφή δεν είναι καλό για τους ανθρώπους. Όπως
σημειώνεται στο βιβλίο "Οι Diamonds για την Βιώσιμη Υγεία (the Diamonds in Living
Health) ", δεν έχουμε το πεπτικό σύστημα για να αφομοιώσουμε την πρωτεΐνη από
σάρκα: Δεν έχουμε τα δόντια ενός σαρκοφάγου ούτε το σάλιο του. Το αλκαλικό σάλιο
μας σχεδιάστηκε για να αφομοιώνει τους σύνθετους υδατάνθρακες από τις φυτικές
τροφές, ενώ το σάλιο των σαρκοφάγων είναι τόσο όξινο που μπορεί πραγματικά να
διαλύσει κόκκαλα. Οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τη
χοληστερόλη ή το ουρικό οξύ από το κρέας. Οι πεπτικές οδοί των σαρκοφάγων είναι
κοντές, περίπου τρεις φορές το μήκος του κορμού τους, κάτι που επιτρέπει τη γρήγορη
αποβολή της αποσυντιθέμενης και σήπουσας σάρκας. Όλα τα φυτοφάγα έχουν μακριά
έντερα, 8 έως 12 φορές το μήκος του κορμού τους, για να παρέχουν έναν μακρύ χρόνο
διέλευσης που βοηθά να αφομοιωθούν και να εξαχθούν οι θρεπτικές ουσίες από τις
φυτικές τροφές.
Και όλη η πρωτεΐνη προέρχεται τελικά από φυτικές τροφές. Το θέμα είναι εάν παίρνουμε
αυτήν την πρωτεΐνη άμεσα από τις φυτικές τροφές, ή εάν προσπαθούμε να τις πάρουμε
από δεύτερο χέρι δηλαδή από τα ζώα που κι’αυτα τις έχουν πάρει από τις φυτικές
τροφές.
6) Η κατανάλωση κρέατος -- ή πρωτεΐνης γενικά -- δεν σας δίνει δύναμη, ενέργεια ή
αντοχή. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να διαλυθεί η θεωρία ότι το κρέας
απαιτείται για τη δύναμη είναι να εξετάσει κανείς το ζωικό βασίλειο. Τα φυτοφάγα ζώα
όπως τα βοοειδή, τα άλογα και οι ελέφαντες είναι αυτά που είναι γνωστά για τη δύναμη
και την αντοχή. Ποιό σαρκοφάγο είχε ποτέ τη δύναμη ή την αντοχή για να
χρησιμοποιηθεί ως υποζύγιο; Το ισχυρότερο ζώο στη γη, για το μέγεθός του, είναι ο
γορίλλας με την ασημένια-πλάτη, που είναι τρεις φορές το μέγεθος του ανθρώπου,
αλλά έχει 30 φορές τη δύναμή μας. Αυτοί οι γορίλλες "δεν τρώνε τίποτα άλλο από
φρούτα και φύλλα μπαμπού και μπορούν να αναποδογυρίσουν το αυτοκίνητό σας εάν
θέλουν," σημειώνουν οι Diamonds στην Βιώσιμη Υγεία. Είναι δύσκολο να υποστηριχτεί
ότι χρειαζόμαστε το κρέας για δύναμη.
Και η πρωτεΐνη δεν μας δίνει ενέργεια. Η πρωτεΐνη είναι για την οικοδόμηση των
κυττάρων. Το καύσιμο για να παρέχει στα κυττάρα μας ενέργεια προέρχεται από τη
γλυκόζη και τους υδατάνθρακες των φρούτων και των λαχανικών.
Όπως επισημαίνεται από τον John Robbins στο βιβλίο "Διατροφή για μια νέα
Αμερική(Diet for a New Americα)", πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η πρωτεϊνική
κατανάλωση δεν είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια σκληρής εργασίας και άσκησης
απ'ό,τι κατά τη διάρκεια ανάπαυσης. Ο Robbins γράφει, "Είναι αλήθεια ότι,
χρειαζόμαστε την πρωτεΐνη για να αντικαταστήσουμε τα ένζυμα, να επανοικοδομήσουμε
τα αιμοσφαίρια του αίματος, για να μεγαλώνουν οι τρίχες, να παραγάγουμε αντισώματα,
και για να εκπληρώνουμε ορισμένους άλλους συγκεκριμένους στόχους... (Αλλά) μελέτη
μετά από μελέτη έχει διαπιστώσει ότι η πρωτεϊνική καύση δεν είναι υψηλότερη κατά τη
διάρκεια της άσκησης απ'ό,τι σε καταστάσεις ανάπαυσης.Γί αυτό (ο χορτοφάγος) Dave
Scott μπορεί να κάνει τα παγκόσμιο ρεκόρ στο τρίαθλο χωρίς να καταναλώνει πολύ
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πρωτεΐνη. Και για αυτό ο Sixto Linares μπορεί να κολυμπήσει 4,8 μίλια, να κάνει
ποδήλατο για 185 μίλια, και να τρέξει 52,4 μίλια σε μία ημέρα χωρίς κρέας,
γαλακτοκομικά, αυγά, ή οποιοδήποτε είδος πρωτεϊνικού συμπληρώματος στη διατροφή
του. Η δημοφιλής ιδέα ότι χρειαζόμαστε την πρόσθετη πρωτεΐνη εάν εργαζόμαστε
σκληρά αποδεικνύεται απλά ένα ακόμη μέρος της μυθολογίας της πρωτεΐνης, το "βοδινό
κρέας μας δίνει δύναμη" επιρροή που μας έχουν πλασάρει εκείνοι που ωφελούνται από
τη συνήθεια μας για κρέας." Για να καταδειχθεί πόσο καλά είναι θεμελιωμένη αυτή η
θέση στην τρέχουσα επιστημονική γνώση, ο Robbins παραθέτει αποσπάσματα από την
Εθνική Ακαδημία Επιστήμης(National Academy of Science) που λέει, "υπάρχουν λίγα
στοιχεία ότι η μυϊκή δραστηριότητα αυξάνει την ανάγκη για πρωτεΐνη."
Η πρωτεΐνη απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να αφομοιωθεί(χωνευθεί) από
οποιοδήποτε άλλο τύπο τροφής. Στο βιβλίο "Η Υγεία σας, Επιλογή σας(Your Health,
Your Choice) ", ο Δρ Ted Morter, γράφει: "Η πρωτεΐνη είναι τροφή αρνητικής ενέργειας.
Η πρωτεΐνη λέγεται ότι είναι παραγωγός ενέργειας. Εντούτοις, χρησιμοποιείται ενέργεια
για να χωνευθεί, και απαιτείται ενέργεια για να εξουδετερώσει την υπερβολική όξινη
τέφρα που αφήνει. Η πρωτεΐνη χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια απ’όση παράγει.
Είναι μια αρνητική πηγή ενέργειας."
Ένα τεύχος του 1978 του περιοδικού της Αμερικανικής Ιατρικής Ενωσης(Journal of the
American Medical Association) προειδοποιεί τους αθλητές ενάντια στη λήψη
πρωτεϊνικών συμπληρωμάτων, σημειώνοντας, "οι αθλητές χρειάζονται το ίδιο ποσό
πρωτεϊνικών τροφίμων όπως οι μη αθλητές. Η πρωτεΐνη δεν αυξάνει τη δύναμη. Στην
πραγματικότητα, συχνά χρειάζεται μεγαλύτερη ενέργεια για να αφομοιωθεί και να
μεταβολιστεί η υπερβολή πρωτεΐνη."
Οι περισσότεροι αθλητές δεν γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για την πρωτεΐνη, αλλά
έχουν υπάρξει προσπάθειες να γνωστοποιηθεί αυτή η προειδοποίηση. Παραδείγματος
χάριν,ο George Beinhorn έγραψε στο τεύχος Απριλίου 1975 του περιοδικού ο Κόσμος
του Ποδηλάτου(Bike World) ότι, " η υπερβολική πρωτεΐνη απομυζά ενέργεια από τους
λειτουργώντες μύς... Επίσης έχει ανακαλυφθεί ότι πάρα πολλή πρωτεΐνη είναι
πραγματικά τοξική. Με απλά λόγια,είναι δηλητηριώδης... Η πρωτεΐνη έχει απολαύσει μια
θαυμάσια φήμη μεταξύ των αθλητών. Φράσεις όπως "πρωτεϊνική δύναμη," "πρωτεΐνη
για ενέργεια," "πρωτεϊνικά χάπια για τον ασκούμενο αθλητή"... είναι όλές ψεύτικες και
παραπλανητικές."
Ο Robbins δίνει πρόσθετα στοιχεία για αυτήν την αξίωση στο βιβλίο "Πραγματικότητες
για τη Δεκαετία του '90(Realities for the 90's ) " ονομάζοντας μερικούς από τους
μεγαλύτερους παγκόσμιους αθλητές, όλοι κάτοχοι παγκόσμιων ρεκόρ στον τομέα τους,
οι οποίοι συμβαίνει να είναι χορτοφάγοι: ο Dave Scott, έξι-φορές νικητής του Ironman
Triathlon (και το μόνο άτομο που το έχει κερδίσει περισσότερο από δύο φορές), ο Sixto
linares, κάτοχος παγκόσμιων ρεκόρ στο εικοσιτετράωρο triathlon, ο Paavo Nurmi, 20
παγκόσμια ρεκόρ και εννέα ολυμπιακά μετάλλια στο τρέξιμο απόστασης, ο Robert
Sweetgall, ο καλύτερος αθλητής βάδην απόστασης παγκοσμίως , ο Murray Rose,
παγκόσμια ρεκόρ στα 400 και 1500-μέτρα ελεύθερη κολύμβηση , η Estelle Gray και ο
Cheryl Marek, παγκόσμιο ρεκόρ στην ποδηλασία τάντεμ ανώμαλου δρόμου, ο Henry
Aaron, πρωταθλητής όλων των εποχών του μπειζμπόλ, ο Stan Price, κάτοχος
παγκόσμιων ρεκόρ στην άρση βαρών , ο Andreas Cahling, πρωταθλητής Mr.
International στο body building ,ο Roy Hilligan, πρωταθλητής Mr. America στο body
building, ο Ridgely Abele, οκτώ εθνικά πρωταθλήματα στο karate και ο Dan Millman,
παγκόσμιος πρωταθλητής ενόργανης... όλοι τους χορτοφάγοι.
Αυτός είναι ένας κατάλογος που θα εξέπλησσε το μέσο Αμερικανό, βάσει αυτών που
έχουμε διδαχθεί να πιστεύουμε για την πρωτεΐνη και το κρέας.
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Συνοψίζοντας, είναι δύσκολο να αποφύγουμε το συμπέρασμα ότι σχεδόν όλα όσα μας
έχουν πει για την πρωτεΐνη είναι λάθος. Δεν χρειαζόμαστε όση πρωτεΐνη έχουμε
διδαχθεί και η κατανάλωση πάρα πολλής πρωτεΐνης είναι επικίνδυνη στην υγεία μας.
Δεν πρέπει να τρώμε τη "πλήρη πρωτεΐνη." Το σώμα μας χρειάζεται την πρωτεΐνη από
τα ωμά τρόφιμα, επειδή οι δομικές μονάδες για τα ζωντανά κύτταρά μας πρέπει να είναι
ζωντανές αντί νεκρές. Η μαγειρευμένη πρωτεΐνη περιέχει μεταλλαξιογόνα που είναι
επικίνδυνα στην υγεία μας, και μερικοί διατροφολόγοι λένε ότι η μαγειρεμένη πρωτεΐνη
είναι αδύνατον ή πολύ δύσκολο να αφομοιωθεί. Το μαγειρευμένο κρέας δεν είναι μια
καλή πηγή λευκώματος. Και η πρωτεΐνη δεν έχει καμία σχέση με τη δύναμη, την
ενέργεια ή τη αντοχή.
Αλλά η πρωτεΐνη είναι σημαντική. Και η καλύτερη πηγή λευκώματός μας είναι τα ίδια
ωμά φρούτα και λαχανικά που παρέχουν και όλες τις άλλες θρεπτικές ουσίες -βιταμίνες, ανόργανα άλατα(μέταλλα ή ιχνοστοιχεία), ένζυμα και υδατάνθρακες – που
χρειαζόμαστε. Ο καλύτερος τρόπος να αποκτηθούν όλες αυτές οι θρεπτικές ουσίες,
συμπεριλαμβανομένης της πρωτεΐνης, είναι να καταναλώνουμε μια ισορροπημένη
ποικιλία φρέσκων, ωμών φρούτων και λαχανικών. Το ποσοστό των θερμίδων που
αποτελούνται από πρωτεΐνη στα περισσότερα φρούτα και λαχανικά είναι ίσο ή ξεπερνά
αυτό του μητρικού γάλακτος, το οποίο σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες
πρωτεϊνικές ανάγκες κατά την διάρκεια της γρηγορότερης ανάπτυξης μας. Έτσι λοιπόν
μην αφήνετε οποιονδήποτε να σας πει ότι δεν μπορείτε να πάρετε αρκετή πρωτεΐνη από
τα φρούτα και λαχανικά.
Όταν εξετάσετε τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται με τη κατανάλωση πάρα πολύ
άπεπτης (μαγειρεμένης) πρωτεΐνης, θα συμμεριστείτε την άποψη ότι το σώμα μας είναι
ένας ζωντανός οργανισμός φτιαγμένος από ζωντανά κύτταρα, και η πρωτεΐνη αποτελεί
το 15 τοις εκατό του σώματός μας, επομένως η πρωτεΐνη που παίρνουμε μέσα μας
πρέπει να είναι ζωντανή παρά νεκρή. Καταναλώνοντας μια υψηλή ποσότητα νεκρής,
μαγειρεμένης πρωτεΐνης είναι παρόμοιο με τη λήψη μέγα-δόσεων συνθετικών βιταμινών
που δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε. Θα κάναμε καλύτερα να εστιάσουμε στην
ποιότητα, παρά την ποσότητα, θρεπτικών ουσιών, και να διασφαλίσουμε ότι η πρωτεΐνη
(και οι άλλες θρεπτικές ουσίες) που καταναλώνουμε είναι σε φυσική, ζωντανή μορφή
που το σώμα μας μπορεί να αφομοιώσει στο κυτταρικό επίπεδο και να χρησιμοποιήσει
για να χτίσει τα υγιή νέα ζωντανά κύτταρα.
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Πρωτεΐνη : Γεγονότα & μύθοι
http://www.healthfree.com/nutritional_power_myth.html#1
" Ποτέ δεν έχουν τόσοι πολλοί μπερδευτεί τόσο πολύ για ένα θέμα για το οποίο ξέρουν
τόσα λίγα."

Η λέξη "πρωτεΐνη" προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και σημαίνει "πρωταρχικής
σπουδαιότητας". Τα αμινοξέα, τα συστατικά μέρη της πρωτεΐνης, είναι η βιοχημική βάση
για τη ζωή και απαιτούνται από κάθε κύτταρο. Τα αντισώματα του ανοσοποιητικού
συστήματος είναι πρωτεϊνικά. Οι ενδοκρινείς ορμόνες είναι πρωτεϊνικές. Το τσιμέντο που
κρατά τα κύτταρά μας μαζί αποτελείται από πρωτεΐνη.
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Τι έχουν κοινό όλοι οι ακόλουθοι παγκόσμιοι πρωταθλητές, εκτός από τη δύναμη και
την αντοχή; Πρέπει να τρώνε πάρα πολύ κρέας, σωστά;
Henry Aaron - πρωταθλητής μπέιζ-μπώλ όλων των εποχών
Dave Scott - 6-φορές νικητής του Τρίαθλου Ironman (ο μόνος που το κερδίσε πάνω
από δύο φορές!)
Sixto Linares - Κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στο εικοσιτετράωρο Τρίαθλο
Paavo Nurmi - 20 Παγκόσμια ρεκόρ και 9 ολυμπιακά μετάλλια στο τρέξιμο απόστασης
Stan Price - Κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στις ασκήσεις πάγκου με βάρη
Andreas Cahling - πρωταθλητής Mr. International Body Building
Roy Hilligan - πρωταθλητής Mr. America Body Building
Ridgely Abele - 8-φορές πρωταθλητής στο Καράτε
Όλοι αυτοί οι αθλητές είναι ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΙ. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί περισσότεροι
κορυφαίοι αθλητές που έχουν ανακαλύψει ότι η κατανάλωση κρέατος μειώνει τη
δύναμη και την αντοχή.
Τα ισχυρότερα ζώα στη γη είναι επίσης χορτοφάγα: Ελέφαντες, βόδια, άλογα,
μουλάρια, καμήλες, νεροβούβαλοι, κ.λπ.... Ο γορίλλας Silverback είναι 3-φορές το
μέγεθος ενός ατόμου και είναι 30-φορές ισχυρότερος. Ένας γορίλλας Silverback είναι
τόσο ισχυρός που θα μπορούσε να ρίξει ένα άτομο 100-κιλών πέρα από τον δρόμο όπως
ένα Frizbee! Τι τρώει ένας γορίλλας; Ωμά φρούτα και λαχανικά.
Ο John Robbins, στο βιβλίο του, "Διατροφή για μια νέα Αμερική", αναφέρει ότι "...
μελέτη μετά από μελέτη έχει διαπιστώσει ότι η πρωτεϊνική καύση δεν είναι υψηλότερη
κατά τη διάρκεια της άσκησης απ'ό,τι σε κατάσταση ανάπαυσης."
Το περιοδικό της αμερικανικής ιατρικής ένωσης του 1978 προειδοποιεί τους αθλητές
(και τους μη-αθλητές) ενάντια στη λήψη πρωτεϊνικών συμπληρωμάτων, δηλώνοντας ότι
"οι αθλητές χρειάζονται το ίδιο ποσό πρωτεϊνικών τροφίμων με τους μη-αθλητές. Η
πρωτεΐνη δεν αυξάνει τη δύναμη. Πράγματι, συχνά χρειάζεται μεγαλύτερη ενέργεια για
να αφομοιώσεις και να μεταβολίσεις την υπερβολική πρωτεΐνη."
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ήταν γνωστό για δεκαετίες ότι οι πληθυσμοί που καταναλώνουν υψηλές σε πρωτεΐνη,
βασισμένες στο κρέας διατροφές έχουν τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου και τις
χαμηλότερες διάρκειες ζωής (υπολογισμός μέσου όρου τόσο χαμηλός από 30 έως 40
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έτη), έναντι των πολιτισμών που τρέφονται με χαμηλές σε πρωτεΐνη χορτοφάγες
διατροφές. Μερικοί από αυτούς έχουν διάρκειες ζωής περισσότερο από 90 χρόνια.
Ο Δρ Alexander Leaf δημοσίευσε τα συμπεράσματα της έρευνάς του για τους
ηλικιωμένους στον κόσμο στην έκδοση του Ιανουάριο του 1973 του περιοδικού National
Geographic. Διαπίστωσε ότι οι τρεις οι πιό με συνέπεια υγιείς και μακρόβιοι άνθρωποι
στη γη είναι οι Αμπχάζιοι (Abkhazians) της Ρωσίας, οι Vilacabambans του Ισημερινού
και οι Hunzukuts του Πακιστάν. Κανένας από αυτούς τους λαούς δεν πάσχει από τις
δυτικές ασθένειες: ΚΑΘΟΛΟΥ παχυσαρκία, ΚΑΝΕΝΑΣ καρκίνος, ΚΑΜΙΑ καρδιακή
πάθηση! Κατά μέσο όρο αυτοί οι άνθρωποι ζουν για να είναι άνω των 100 ετών. Τα
άτομα είναι φυσικά ενεργά και ακόμα γίνονται πατέρες στα 100.
Η διατροφή όλων αυτών των ανθρώπων αποτελείται από τα τρόφιμα υψηλού
περιεχομένου σε νερό 70-80 τοις εκατό όπως τα ωμά, άψητα φρούτα και τα λαχανικά.
Αυτοί οι άνθρωποι τρώνε πολύ ελάχιστα ή καθόλου ζωικά προϊόντα.
Η πρωτεΐνη του κρέατος είναι η δυσκολότερη τροφή για να αφομοιώσει το σώμα. Ο
μέσος χρόνος για να περάσουν τα τρόφιμα (εκτός από τα φρούτα) μέσω ολόκληρης της
γαστροεντερικής οδού είναι μεταξύ 25 και 30 ωρών. Όταν τρώμε κρέας, ο χρόνος αυτός
είναι περισσότερο από διπλάσιος!
Η έρευνα που δημοσιεύεται στο Ιατρικό περιοδικό της Νέας Αγγλίας του Σεπτεμβρίου
1982, δηλώνει ότι "η άπεπτη πρωτεΐνη πρέπει να αποβληθεί από τα νεφρά. Η περιττή
αυτή εργασία πιέζει τα νεφρά τόσο πολύ ώστε βαθμιαία αναπτύσσονται τραύματα και
ιστοί αρχίζουν να σκληραίνουν."
Στο παχύ έντερο, αυτά τα υπερβολικά πρωτεϊνικά απόβλητα σαπίζουν σε τοξικές ουσίες,
μερικές από τις οποίες απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος. Η Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις αναφέρει ότι "μια υψηλή πρωτεϊνική διατροφή προκαλεί
βλάβη στο πάγκρεας και χαμηλώνει την αντίσταση στον καρκίνο καθώς επίσης
συμβάλλει και στην ανάπτυξη του διαβήτη."
ΠΟΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΙΝΑΙ "ΑΡΚΕΤΗ"
Το μητρικό γάλα περιέχει πρωτεΐνη λιγότερη από 5%. Αυτή η πρωτεΐνη είναι αρκετή για
να επιτρέψει σε ένα νήπιο να διπλασιάσει το "βάρος και το μέγεθος του κατά τη
διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της ζωής! Μετά από αυτό, η ανάγκη για πρωτεΐνη
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ. Ανεξάρτητοι ερευνητές σε όλο τον κόσμο συμφωνούν ότι η ανθρώπινη
ανάγκη για πρωτεΐνη κάθε ημέρα είναι μόνο 25 - 35 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ (περίπου 1 ουγγιά).
Πολλοί διατροφολόγοι θεωρούν ότι μόνο 20 γραμμάρια ημερησίως είναι περισσότερο
από αρκετά. Εν τω μεταξύ, ο ΜΕΣΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ τρώει περισσότερα από 100
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ πρωτεϊνης την ημέρα - 5 φορές παραπάνω από την πραγματική ανάγκη!
Οι εκθέσεις στο Αμερικανικό Περιοδικό Κλινικής Διατροφής λένε ότι οι άνθρωποι δεν
πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο από το 2,5% της καθημερινής λήψης θερμίδων
τους από πρωτεΐνη. Ακόμη και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει ότι οι άνθρωποι δεν
χρειάζονται περισσότερο από το 4,5% των θερμίδων τους από πρωτεΐνη.
Ας δούμε πόσες θερμίδες παρέχονται από την πρωτεΐνη στα συνηθισμένα ωμά φρούτα
και λαχανικά;
ΣΠΑΝΑΚΙ = 49%
ΑΓΓΟΥΡΙΑ = 24%
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ = 40%
ΠΑΤΑΤΕΣ = 11%
ΜΠΙΖΕΛΙΑ = 30%
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ΠΕΠΟΝΙ = 10%
ΓΛΥΚΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ = 6%
ΦΡΑΟΥΛΕΣ = 8%
ΠΕΠΟΝΙ = 9%
ΚΑΡΠΟΥΖΙ = 8%
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ = 8%
ΜΠΡΟΚΟΛΟ = 45%
ΜΑΡΟΥΛΙ = 34%

ΡΟΔΑΚΙΝΑ = 6%
ΑΧΛΑΔΙΑ = 5%

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΣΟΛΙΑ = 26%
ΜΠΑΝΑΝΕΣ = 5%
ΣΕΛΙΝΟ = 21%
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΡΩΝΕ ΚΡΕΑΣ;
Δεδομένου ότι οι οργανισμοί μας ανακυκλώνουν 70% των πρωτεϊνικών αποβλήτων,
χάνουμε μόνο περίπου 23 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως. Για να ξαναγεμίσει αυτήν την
χαμένη πρωτεΐνη, το σώμα σας χρειάζεται περίπου μόνο 700 γραμμάρια πρωτεΐνης
μηνιαίως! Έτσι, γιατί σκεφτόμαστε ότι πρέπει να φάμε τεράστια ποσά κρέατος για να
είμαστε υγιείς; Η διαφήμιση. Το κρέας και οι γαλακτοκομικές βιομηχανίες ξοδεύουν
απέραντα ποσά χρημάτων στην τηλεόραση και τα περιοδικά για διαφήμιση κάθε χρόνο για
να πείσουν τους Αμερικανούς ότι πρέπει να φάμε τεράστια ποσά κρέατος αγελάδων,
τυριού, γάλακτος, αυγών, κοτόπουλου και άλλων ανάμεικτων ζωικών προϊόντων.
Ποιά είναι η αλήθεια για το κρέας ως πηγή πρωτεΐνης(λευκώματος); Η Επιτροπή
Τροφίμων και Διατροφής του Εθνικού Ερευνητικού Συμβουλίου δηλώνει ότι, "μια από τις
μεγαλύτερες πλάνες που διαιωνίζονται πάντα είναι ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη για
την αποκαλούμενη "πλήρη πρωτεΐνη."
Το γεγονός είναι ότι η πρωτεΐνη αποτελείται από αμινοξέα. Τα αμινοξέα είναι κυριολεκτικά
οι δομικές μονάδες του ανθρώπινου σώματος. Υπάρχουν συνολικά 23 αμινοξέα που
απαιτούνται από το σώμα, 15 από τα οποία κατασκευάζει ο οργανισμός μας στο συκώτι –
εφόσον βέβαια το συκώτι είναι σε καλή λειτουργία. Τα άλλα 8 αμινοξέα πρέπει να
προέλθουν από τα τρόφιμα έτσι ώστε το σώμα να μπορεί να φτιάξει μια πλήρη πρωτεΐνη.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΤΟ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟ ΚΤΗΝΟΣ!
Η ιδέα ότι πρέπει να φάμε κρέας για να παρέχουμε πρωτεΐνη στους οργανισμούς μας είναι
ένα ψέμα. Αντικειμενικά, οι οργανισμοί μας ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να αφομοιώσουν την
πρωτεΐνη που βρίσκεται στο κρέας ή οποιαδήποτε άλλα τρόφιμα. Τα τρόφιμα πρέπει να
αφομοιωθούν και να χωριστούν σε αμινοξέα. Το συκώτι ανασχηματίζει τα αμινοξέα σε
χρησιμοποιήσιμη πρωτεΐνη για τους οργανισμούς μας. Καθένα από τα αμινοξέα που
απαιτεί το σώμα μας βρίσκεται στα ωμά φρούτα και τα λαχανικά!
Επιπλέον, όταν μαγειρεύεται το κρέας τα αμινοξέα στο κρέας πήζουν ή καταστρέφονται.
Το κρέας αποδεσμεύει μεγάλα ποσά ουρικού οξέος στους οργανισμούς μας όταν τρώγεται.
Το ουρικό οξύ είναι τοξικό στο ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα δεν έχει καν και το
ένζυμο "uricase" για να διασπάσει το ουρικό οξΰ.
Για να πάρουν οι άνθρωποι οποιαδήποτε θρεπτική αξία από το κρέας θα έπρεπε να
φαγωθεί ωμό, όπως κάνουν τα σαρκοφάγα. Εντούτοις, τα σαρκοφάγα ζώα, που μπορούν
να ζήσουν με ωμό κρέας, έχουν πολύ ελάχιστα από κοινού με τους ανθρώπους.
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Εδώ είναι ένας κατάλογος φυσιολογικών διαφορών μεταξύ του ανθρώπου και των
σαρκοφάγων:
Σαρκοφάγα : μακριά, αιχμηρά δόντια εστιασμένα στο ξέσκιμα και το μάσημα της σάρκας.
Κινήσεις σαγονιών πάνω-κάτω ΜΟΝΟ για ξέσκιμα και δάγκωμα.
Άνθρωπος: Έχει τραπεζίτες για συντριβή και άλεση και σαγόνια που κινούνται από πλευρά
σε πλευρά για μάσημα χορταρικών.
Σαρκοφάγα : Το σάλιο τους είναι όξινο για την αφομοίωση της ζωικής πρωτεΐνης.
Άνθρωπος: Το σάλιο του είναι αλκαλικό και περιέχει το ένζυμο ptyalin για πέψη του
άμυλου.
Σαρκοφάγα : Το στομάχι τους είναι ένας απλός στρογγυλός σάκος που εκκρίνει 10 φορές
περισσότερο υδροχλωρικό οξύ απ’ότι στους ανθρώπους.
Άνθρωπος: Το στομάχι είναι στενόμακρο, σύνθετο και συνεχίζει με το δωδεκαδάκτυλο,
τον σωλήνα που οδηγεί στο λεπτό έντερο.
Σαρκοφάγα : Τα έντερα είναι 3 φορές το μήκος του κορμού τους, σχεδιασμένα για τη
γρήγορη αποβολή του κρέατος, το οποίο σαπίζει γρήγορα.
Άνθρωπος: Τα έντερα είναι 12 φορές το μήκος των κορμών μας, με σκοπό να κρατήσει τα
τρόφιμα έως ότου εξαχθούν όλες οι θρεπτικές ουσίες.
Σαρκοφάγα : Το συκώτι τους θα αποβάλει 10 - 15 φορές περισσότερο ουρικό οξύ από το
ανθρώπινο συκώτι.
Άνθρωπος: Το συκώτι μας δεν παράγει καθόλου το ένζυμο "uricase" για να αποβάλει το
ουρικό οξύ.
Σαρκοφάγα : Δεν ιδρώνουν μέσω του δέρματός τους και δεν έχουν πόρους.
Άνθρωπος: Ιδρώνει μέσω του δέρματος για να αποβάλει τα απόβλητα.
Σαρκοφάγα : Τα ούρα είναι όξινα.
Άνθρωπος: Τα ούρα είναι αλκαλικά.
Σαρκοφάγα : Η γλώσσα είναι τραχιά για το γλείψιμο του αίματος και της σάρκας.
Άνθρωπος: Η γλώσσα είναι ομαλή.
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΤΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ ΣΑΣ "ΚΑΛΟΨΗΜΕΝΕΣ";
Σύμφωνα με τον John Robbins, στο βίντεό του, "Διατροφή για μια νέα Αμερική", ο μέσος
Αμερικανός κρεατοφάγος χύνει 45 κιλά ΖΩΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ στις φλέβες και τις αρτηρίες του
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ! Ο μέσος Αμερικανός κατά τη διάρκεια της ζωής του θα φάει περίπου, 12
ολόκληρες ΑΓΕΛΑΔΕΣ των 1.300 κιλών, 6 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΟΙΡΙΝΑ, 3.000 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ,
3.000 ΨΑΡΙΑ και 30.000 λίτρα ΓΑΛΑ, για να μην αναφέρουμε όλα τα άλλα κρεατικά και
γαλακτοκομικά προϊόντα και υποπροϊόντα.
Ο μέσος Αμερικανός είναι υπέρβαρος 11 κιλά, έχει υψηλή χοληστερόλη (το μέσο επίπεδο
είναι 200) και θα έχει υψηλή πίεση αίματος. Συνεπώς, η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ
είναι καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό. Σχεδόν ΤΟ ΜΙΣΟ όλων των θανάτων στις ΗΠΑ
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προκαλείται από τις καρδιακές παθήσεις! Επιπλέον, άλλο ένα 20 τοις εκατό, το οποίο
ανέρχεται σε 500.000 Αμερικανούς, πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο! Αυτός ο αριθμός
αυξάνεται.
Σύμφωνα με τον Δρ Matthias Rath, διευθυντή της Καρδιαγγειακής Ερευνητικής Μονάδας
στο ίδρυμα Linus Pauling, οι ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, τα ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ, ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ο
ΔΙΑΒΗΤΗΣ, η ΑΣΘΕΝΕΙΑ του ΗΠΑΤΟΣ και η ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ προκαλούν το 70 ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ ΟΛΩΝ των ΘΑΝΑΤΩΝ στις Ηνωμένες Πολιτείες ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ!
Επιπλέον, η υπερβολική πρωτεϊνική κατανάλωση είναι άμεσα αρμόδια για την
οστεοπόρωση, το χάλασμα των δοντιών και την ουλίτιδα, την υψηλή χοληστερόλη, την
οξέωση, τη δυσκοιλιότητα, τις μολύνσεις και την αδυναμία των νεφρών, την ασθένεια του
ήπατος, τη κατακράτηση ύδατος, την αρθρίτιδα, τον καρκίνο, το διαβήτη, τις αλλεργίες,
την υπέρταση και το αδύνατο ανοσοποιητικό σύστημα, για να αναφέρουμε μερικές.
(Πηγή: " Το Σχέδιο PRO Vita " του Jack Tips, ND, Ph.D., έκδοση 1996.)
Οι ΤΟΞΙΝΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ στα ΖΩΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΝΑΙ 100 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΜΕΣ από εκείνες που βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά. Το ωμό
ασπράδι
αυγού και το δηλητήριο του κροταλία, χημικά, είναι ουσιαστικά το ίδιο.
Πρωτεϊ'νες που σαπίζουν στο παχύ έντερο προκαλούν τις περισσότερες από τις ασθένειες,
όπως καρκίνος, και άλλες ασθένειες, όπως οι πονοκέφαλοι, που έχουν επιπτώσεις στους
ανθρώπους σήμερα. Το τοξικό φορτίο στο σώμα που προκαλείται από την υπερβολική
πρωτεϊνική κατανάλωση δημιουργεί τα "απορρίματα" που οι ιοί και τα βακτηρίδια
τρέφονται με αυτά. Η αντικανονικά αφομοιωμένη πρωτεΐνη δηλητηριάζει το λεμφατικό
σύστημα, την κυκλοφορία του αίματος και τα ζωτικής σημασίας όργανα.
Οι χημικές ουσίες που δίνονται στα εμπορικά εκτρεφόμενα ζώα που προορίζονται για
σφαγή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
πενικιλίνη, tetracycline, λυματο-λάσπη που "έχει απολυμαθεί" με καίσιο- 137, ραδιενεργά
πυρηνικά απόβλητα και παχυντικές ουσίες. Τα βοοειδή ταϊ'ζονται συχνά εκατοντάδες κιλά
ΣΚΟΝΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ για να αυξήσουν το βάρος τους πρίν πάνε στο σφαγείο. Μόλις
σκοτωθεί η αγελάδα, το σφάγιο βυθίζεται σε θειώδες άλας νατρίου για να σκοτώσει τη
δυσωδία της αποσύνθεσης και να κάνει το κρέας κόκκινο αντί του γκρίζου της νεκρής
σάρκας. Οι Αμερικανοί τρώνε περισσότερες από 300 εκατομμύρια νεκρές αγελάδες που
έχουν αντιμετωπιστεί έτσι κάθε χρόνο! (Πηγή.: Harvey και Marilyn Diamond, "Ικανότητα
για ζωή", 1985)
Οι απάνθρωπες αγριότητες της εμπορικής παραγωγής κρέατος που συνδυάζονται με την
τεράστια κατάχρηση, τα απόβλητα στο έδαφος και τους λιγοστεύοντες υδάτινους πόρους
τεκμηριώνονται λεπτομερώς από τον John Robbins στην τηλεοπτική ταινία του και το
βιβλίο του με τίτλο "Διατροφή για μια νέα Αμερική".
Η ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ ΖΩΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εάν κανείς αντιλαμβάνεται τα ζώα ως ηλίθια, βρώμικα και κτηνώδη, αυτό ίσως βοηθά να
διευκολυνθεί το ηθικό φορτίο της δολοφονίας και της κατανάλωσης τους. Οι χοίροι, μαζί
με τα άλλα προς τροφή ζώα, είναι ιδιαίτερα ευφυείς. Ο καθηγητής Stanley Curtis του
κρατικού πανεπιστημίου Penn έχει διδάξει τους χοίρους να καταλαβαίνουν τις σύνθετες
σχέσεις μεταξύ ενεργειών και αντικειμένων προκειμένου να παίξουν βιντεο-παιχνίδια. Οι
χοίροι έχουν αποδειχθεί ότι είναι συγκεντρωμένοι, δημιουργικοί, καινοτόμοι και ίσοι σε
νοημοσύνη με τους χιμπατζήδες.
Τα προς τροφή ζώα σφάζονται κατά εκατομμύρια. Συχνά γδέρνονται, βράζονται και
σφάζονται ζωντανά! Αν επρόκειτο να αποβάλουμε την κατανάλωση κρέατος εξ
ολοκλήρου, οι πόροι τροφίμων του κόσμου θα ήταν επαρκείς για να ταϊ'σουν 10
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δισεκατομμύρια ανθρώπους το 1998. Κατά μέσο όρο, χρειάζονται 15 κιλά σιταριού για να
παράγουμε μόνο ένα κιλό βόειου κρέατος, 6 κιλά σιταριού για να παράγουμε ένα κιλό
χοιρινού κρέατος, 3 κιλά σιταριού για να παράγουμε ένα κιλό κοτόπουλου και 9 κιλά
ιχθυαλεύρου για να παράγουμε ένα κιλό εκτρεφόμενων ψαριών. Το ίδιο σιτάρι μπορεί να
καταναλωθεί άμεσα από τους ανθρώπους.
Η καταστροφή του περιβάλλοντός μας που προκαλείται από την παραγωγή εκτρεφόμενων
ζώων είναι μια απέραντη δαπάνη που δεν υπολογίζεται στην τιμή που καταβάλλετε για το
κιλό του κρέατος στο κρεοπωλείο.
Παραδείγματος χάριν, τα τεράστια ποσά σιταριού και βοσκοτόπων που χρησιμοποιούνται
για να εκθρέψουν τον παγκόσμιο πληθυσμό των 1,3 δισεκατομμυρίων βοοειδών βόειου
κρέατος. Το συνδυασμένο βάρος των εξημερωμένων βοοειδών στη γη είναι περισσότερο
από αυτό όλων των ανθρώπων! Σε όλο τον κόσμο, το 60 τοις εκατό του εδάφους προς
βόσκηση είναι υπερχρησιμοποιημένο-- η κύρια αιτία της εδαφολογικής καταστροφής και
ερήμωσης. Περίπου το 90 τοις εκατό του γόνιμου εδάφους των ΗΠΑ χάνει χώμα από τον
άνεμο και τη διάβρωση του νερού 13 φορές πιο γρήγορα από το φυσικά βιώσιμο ποσοστό.
Τα βοοειδή αναστατώνουν τα οικοσυστήματα της μισής και παραπάνω μάζας του
παγκόσμιου εδάφους. Για να προσθέσει σε αυτήν την τάση αυτοκτονίας, η αμερικανική
κυβέρνηση επιχορηγεί τους εκτροφείς βοοειδών(ranchers) στα δημόσια εδάφη με $500
εκατομμυρία δολλάρια κάθε χρόνο!
Η αποκαλούμενη Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος(EPA) αποφάσισε ότι η γεωργία
είναι απαλλάξιμη από τον νόμο περί καθαρού νερού στις ΗΠΑ ακόμα κι αν το 60 τοις
εκατό των ποταμών και των ρυακιών μας θεωρούνται "εξασθενημένα" λόγω των
αγροτοκτηνοτροφικών ύδατικών αποβλήτων. Τα γουρούνια, παραδείγματος χάριν,
εκκρίνουν 32 φορές το βάρος τους σε περιττώματα και ούρα κάθε χρόνο. Στη κεντρική
Καλιφόρνια, 1.600 γαλακτοκομεία παράγουν τα περιττώματα και τα ούρα μιας πόλης 21
εκατομμυρίων ανθρώπων.Είναι απίστευτο αλλά ετησίως παράγονται πέντε ΤΟΝΟΙ κοπριάς
από τα εκτρεφόμενα ζώα για κάθε αμερικανικό πολίτη. Αυτό ισοδυναμεί με 130 φορές
περισσότερα απόβλητα από όσα παράγονται από τους ανθρώπους! Αυτά τα απόβλητα
πετιούνται ή διαρρέουν μέσω του χώματος στην παροχή του γλυκού νερού μας.
Υπάρχουν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο των οποίων το καθημερινό εισόδημα
είναι λιγότερο από $1 δολλάριο ημερησίως. Ξοδεύουν το 70 τοις εκατό του εισοδήματός
τους στα τρόφιμα, όμως με τις αυξανόμενες τιμές στο σιτάρι λόγω του ανταγωνισμού με
τα εκτρεφόμενα ζώα προκαλείται αυξανόμενη πείνα παγκοσμίως. Ειρωνικά, το 1991, η
Επιτροπή Ιατρών για Υπεύθυνη Ιατρική ανακοίνωσε τις "νέες τέσσερις ομάδες τροφίμων":
που είναι, φρούτα, λαχανικά, ανεπεξέργαστα δημητριακά και όσπρια (φασόλια &
μπιζέλια). Το κρέας και τα γαλακτοκομικά θεωρούνται "προαιρετικά" και δεν θεωρούνται
απαραίτητα για την καλή υγεία.
Μια περαιτέρω προσβολή στη νοημοσύνη μας, ή την έλλειψη αυτής, όσον αφορά την
κατανάλωση κρέατος, έχει αποκαλυφθεί από την πιό εκτενή μελέτη της διατροφής και του
τρόπου ζωής που έγινε ποτε, και αποκαλείται το Πρότζεκτ Κίνα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η
κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης συνδέεται με τη χρόνια πάθηση! (πηγή: "101 λόγοι για
τους οποίους είμαι χορτοφάγος" - έκδοση του 1998, από την Pamela Rice)
Οι απάνθρωπες αγριότητες της εμπορικής παραγωγής κρέατος που συνδυάζονται με την
τεράστια κατάχρηση και σπατάλη του λιγοστεύοντος εδάφους και των υδάτινων πόρων
μας τεκμηριώνονται λεπτομερώς από τον John Robbins στην τηλεοπτικά ταινία και το
βιβλίο του με τίτλο, "Διατροφή για μια νέα Αμερική".
ΣΑΡΚΟΦΑΓΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ - ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ... ΠΩ ΠΩ!
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Μπορείτε να θυμηθείτε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Charleton Heston με
τίτλο "Soylent Green". Στην ταινία ο χαρακτήρας που παίζεται από τον Heston
ανακαλύπτει ότι οι πράσινοι σβόλοι που σερβίρονται στους ανθρώπους ως τρόφιμα κάθε
ημέρα φτιάχνονταν από ανακυκλωμένα υπολοίματα νεκρών ανθρώπινων σωμάτων,
κάνοντας τον καθένα τους ανυποψίαστο κανίβαλο! Ίσως είμαστε μόνο ένα βήμα μακρυά
από εκείνη την πραγματικότητα.
Σήμερα, πέρα από τις εκστρατείες δημοσίων σχέσεων και τα ελκυστικά σλόγκαν, εμείς
έχουμε μια νέα τροφική αλυσίδα, που έχει κάπως έτσι : Για λόγους αποδοτικότητας και
οικονομικών, πολλοί εκτροφείς ταϊ'ζουν τα ζώα τους τα πάντα. Επαναλαμβάνω: τα πάντα.
Οι περιβαλλοντικοί δημοσιογράφοι, Satchell και Hedges, μας λένε: Τα "γεωργικά
απορρίματα όπως οι κούκλες του καλαμποκιού, οι φλούδες ρυζιού, τα φρούτα και οι
φυτικές αποφλοιώσεις, μαζί με τα υποπροϊόντα σιταριού από τη λιανική παραγωγή των
ψημένων αγαθών, δημητριακά, και μπύρα, χρησιμοποιούνται από καιρό για να παχαίνουν
τα βοοειδή."
Οι Συντάκτες συνεχίζουν, "επιπλέον, περίπου 18 δισεκατομμύρια κιλα ετησίως των
αποβλήτων των σφαγείων όπως αίμα, κόκκαλα, και σπλάχνα, καθώς επίσης και τα
υπολείμματα από εκατομμύρια γάτες και σκυλιά που τους έκαναν ευθανασία οι κτηνίατροι
και τα ζωικά καταφύγια, δίνονται ετησίως στα εκτρεφόμενα ζώα ως ζωοτροφήμετατρέποντας στη διαδικασία τα βοοειδή και τα γουρούνια από χορτοφάγα που είναι εκ
του φυσικού τους σε ανυποψίαστα σαρκοφάγα."
Πολλοί από τους υπερήφανους εκτροφείς βοοειδών της Αμερικής όχι μόνο μετέτρεψαν τα
φυτοφάγα σε σαρκοφάγα, αλλά αυτοί επίσης κατάφεραν να μετατρέψουν τις αγελάδες
τους σε κανιβάλους!
Ας δούμε ένα άρθρο που τιτλοφορείται "Η σκοτεινή πλευρά της ανακύκλωσης" από το
φθινωπορινό τεύχος , του 1990, του περιοδικού Earth Island Journal για να μάθουμε για
τα "εργοστάσια επεξεργασίας" νεκρών ζώων:
"Το πάτωμα του εργοστασίου έχει ψηλούς σωρούς με " ακατέργαστο προϊόν ": χιλιάδες
νεκρά σκυλιά και γάτες,κεφάλια και οπλές από βοοειδή, πρόβατα, χοίρους και άλογα.
Ολόκληρα κουνάβια, αρουραίοι και ρακούν - όλα αναμένουν να υποβληθούν σε
επεξεργασία. Στη θερμότητα των 32-βαθμών, οι σωροί των νεκρών ζώων φαίνονται να
έχουν μια δική τους ζωή καθώς εκατομμύρια σκουλήκια συρρέουν πάνω από τα ψοφίμια.
"Δύο άντρες με μπαντάνες στα πρόσωπα βάζουν μπροστά τις μίνι-μπουλντόζες Bobcat,
που φορτώνουν" το ακατέργαστο προιόν"σε ένα ανοξείδωτο καζάνι βάθους 3 μέτρων.
Είναι εργάτες χωρίς χαρτιά από το Μεξικό, που κάνουν μια βρώμικη δουλειά. Μια
γιγαντιαία λεπίδα-μύλος στο κατώτατο σημείο του καζανιού αρχίζει να γυρίζει. Τα
συνθλιβόμενα κόκκαλα και το άλεσμα της σάρκας είναι ήχοι από έναν εφιάλτη που δεν θα
ξεχάσετε ποτέ.
"Ο καθαρισμός λίπους είναι η διαδικασία μαγειρέματος του ακατέργαστου ζωικού υλικού
για να αφαιρεθεί η υγρασία και το λίπος. Τα εργοστάσια καθαρισμού λίπους λειτουργούν
όπως μια γιγαντιαία κουζίνα. Η κουζίνα, ή "ο αρχιμάγειρας," συνδυάζει το ακατέργαστο
προϊόν προκειμένου να διατηρηθεί μια ορισμένη αναλογία μεταξύ των πτωμάτων των
κατοικίδιων ζώων, των εκτρεφόμενων ζώων, των αποβλήτων πουλερικών και των
επιστροφών των σουπερμάρκετ.
"Μόλις κοπεί η μάζα σε μικρά κομμάτια, μεταφέρεται σε ένα άλλο μαχαιρωτό τρυπάνι για
λεπτό τεμαχισμό. Έπειτα μαγειρεύεται στους 280 βαθμούς για μια ώρα. Η συνεχής
διαδικασία μαγειρέματος σε παρτίδες συνεχίζεται ασταμάτητα 24 ώρες την ημέρα, επτά
ημέρες την εβδομάδα καθώς το κρέας λειώνει και φεύγει από τα κόκκαλα στην καυτή
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"σούπα." Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μαγειρέματος, η σούπα παράγει ένα
λίπος από μια κίτρινη λιπαρή ουσία ή ζωικό λίπος που ανέρχεται στην κορυφή και
αφαιρείται. Το μαγειρεμένο κρέας και τα κόκκαλα στέλνονται σε έναν άλλο τύπο μύλου με
σφύρες, ο οποίος συμπιέζει εκτός την υπόλοιπη υγρασία και κονιοποιεί το προϊόν σε
σκόνη μικρών κόκκων.
Δονούμενα κόσκινα κοσκινίζουν εκτός την υπερβολική τρίχα και τα μεγαλύτερα κομμάτια
κόκκαλων. Μόλις τελειώσουν τη παρτίδα, το μόνο που απομένει είναι κίτρινο λίπος,
ζωοτροφή και ζωοτροφή από κόκκαλα.
"Όπως εξηγεί το Αμερικανικό Περιοδικό Κτηνιατρικής Έρευνας, αυτό το ανακυκλωμένο
γεύμα κρέατος και κόκκαλων χρησιμοποιείται ως" πηγή πρωτείνης και άλλων θρεπτικών
ουσιών στην διατροφή των πουλερικών και των χοίρων και στις τροφές των κατοικίδιων
ζώων, ενώ μικρότερα ποσά χρησιμοποιούνται στην τροφή των βοοειδών και των
προβάτων. Το ζωικό λίπος χρησιμοποιείται επίσης στις ζωικές τροφές ως πηγή ενέργειας."
Κάθε ημέρα, εκατοντάδες εργοστασίων καθαρισμού λίπους στα στις ΗΠΑ μεταφέρουν με
φορτηγά εκατομμύρια τόνων αυτού του "βελτιωτή τροφής" στα αγροκτήματα
πουλερικών, στα εκτροφεία βοοειδών, στα γαλακτοκομικά αγροκτήματα και στι φάρμες
γουρουνιών, στα ιχθυοτροφία και τους κατασκευαστές ζωοτροφής όπου αναμιγνύεται με
άλλα συστατικά για να ταϊ'σει δισεκατομμύρια ζώων που σαρκοφάγοι άνθρωποι, στη
συνέχεια, θα φάνε.
"Τα εργοστάσια καθαρισμού λίπους έχουν διαφορετικές ειδικότητες. Η ταμπέλα
προσδιορισμού μιας ιδιαίτερης "παρτίδας" προϊόντος καθορίζεται από την υπεροχή ενός
συγκεκριμένου ζώου. Μερικά ονόματα ετικετών του προϊόντος είναι: κρεατάλευρο,
υποπροϊόντα κρέατος, γεύμα πουλερικών, υποπροϊόντα πουλερικών, ιχθυάλευρο, έλαιο
ψαριών, κίτρινο λίπος, ζωικό λίπος, λίπος βόειου κρέατος και λίπος κοτόπουλου.
" Τα εργοστάσια καθαρισμού λίπους εκτελούν μια από τις πολυτιμότερες λειτουργίες στη
γη: ανακυκλώνουν τα χρησιμοποιημένα ζώα. Χωρίς αυτά, οι πόλεις μας θα διέτρεχαν τον
κίνδυνο να γεμίσουν με ασθενή και σαπίζοντα ψοφίμια. Θανατηφόροι ιοί και βακτηρίδια
θα διαδίδονταν ανεξέλεγκτα στον πληθυσμό.
"Ο θάνατος είναι το υπ’αριθμόν ένα εμπόρευμα σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα όπου
η ζήτηση για συστατικά ζωοτροφών υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά ακατέργαστου
προϊόντος. Αλλά αυτό το επιμελημένο σύστημα
παραγωγής τροφίμων μέσω της
διαχείρισης των αποβλήτων έχει εξελιχθεί σε έναν εφιάλτη ανακύκλωσης. Τα εργοστάσια
καθαρισμού λίπους επεξεργάζονται αναπόφευκτα τοξικά απόβλητα.
"Τα νεκρά ζώα ("το ακατέργαστο προιόν") συνοδεύονται από σωρεία ανεπιθύμητων
συστατικών. Τα φυτοφάρμακα εισέρχονται στη διαδικασία μέσω των δηλητηριασμένων
ζώων, και το λίπος ψαριών που περιέχει παράνομο DDT και άλλα οργανοφωσφορικά
(organophosphates) που έχουν συσσωρευτεί στους οργανισμούς του σκουμπριού και του
τόνου των δυτικών ακτών.
"Επειδή τα ζώα συχνά πετιούνται στο καζάνι με τα περιλαίμια για ψύλλους ακόμα επάνω
τους, τα οργανοφωσφορικά που περιέχουν και τα εντομοκτόνα μπαίνουν επίσης στο
μίγμα. Το εντομοκτόνο Dursban φθάνει υπό μορφή μπαλωμάτων εντομοκτόνου βοοειδών.
Η διαρροή φαρμακευτικών ειδών από τα αντιβιοτικά στα εκτρεφόμενα ζώα, και τα
φάρμακα ευθανασίας που δίνονται στα κατοικίδια ζώα συμπεριλαμβάνονται επίσης. Τα
βαριά μέταλλα συσσωρεύονται από ποικίλες πηγές: ετικέττες ταυτότητας κατοικίδιων
ζώων, χειρουργικές καρφίτσες και βελόνες.
"Ακόμα και πλαστικά καταλήγουν στο καζάνι. Τα απούλητα κρέατα των σουπερμάρκετ, τα
κοτόπουλα και τα ψάρια φθάνουν σε δίσκους styrofoam και εύκαμπτες συσκευασίες.
Κανένας δεν έχει το χρόνο για την κουραστική αγγαρεία να αφαιρέσει τις συσκευασίες
από χιλιάδες πακέτα κρέας. Περισσότερο πλαστικό προστίθεται στο καζάνι με την άφιξη
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των ετικεττών ταυτότητας των βοοειδών, των πλαστικών μπαλωμάτων εντομοκτόνου και
των πράσινων πλαστικών τσαντών που περιέχουν τα κατοικίδια ζώα από τους
κτηνιάτρους.
" Οι υπέρογκες δαπάνες εργασίας είναι ένας από τους οικονομικούς παράγοντες που
αναγκάζουν τις μεγαλοεταιρείες εμπορίου σάρκας να εξαπατήσουν. Είναι πάρα πολύ
δαπανηρό για το προσωπικό των εργοστασίων να κόψει τα περιλαίμια ψύλλων ή να
ξεπακετάρει τις χαλασμένες μπριζόλες.Κάθε εβδομάδα, εκατομμύρια συσκευασιών
κρέατος τυλιγμένου πλαστικό περνά από τη διαδικασία καθαρισμού λίπους και γίνεται ένα
από τα ανεπιθύμητα συστατικά στη ζωοτροφή.
" Τα εργοστάσια καθαρισμού λίπους έχουν γίνει σιωπηλοί συνεργάτες στην τροφική
αλυσίδα μας. Αναρωτιέστε πόση επεξεργασμένη σάρκα από αυτήν που ταίζεται στα ζώα θα
φάνε τελικά οι άνθρωποι; Μια έκθεση του 1991 του Αμερικανικού Υπουργείου
Γεωργίας(USDA) δηλώνει ότι "περίπου 3,5 δισεκατομμύρια κιλά ζωοτροφής και
ζωοτροφής από κόκκαλα, γεύμα αίματος και γεύμα φτερών παρήχθησαν το 1983." Από
εκείνο το ποσό, το 34 τοις εκατό χρησιμοποιήθηκαν σε τρόφιμα κατοικίδιων ζώων, το 34
τοις εκατό στην τροφή πουλερικών, το 20 τοις εκατό στη τροφή χοίρων και το 10 τοις
εκατό στην τροφή βόειου κρέατος και γαλακτοκομικών βοοειδών. Το Περιοδικό Scientific
American αναφέρει μια δραματική άνοδο στη χρήση της ζωικής πρωτεΐνης στην εμπορική
γαλακτοκομική τροφή από το 1987.
Ας εξετάσουμε κάποιους πιθανούς λόγους υγείας για την μη χορήγηση επεξεργασμένων
ζωοτροφών στα ζώα που γίνονται τελικά ανθρώπινη τροφή.
"Το 1990, το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας(USDA) και η Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων(FDA) συγκάλεσαν μια επιτροπή που κυριαρχούνταν από τις βιομηχανίες
βοοειδών, γαλακτοκομικών,πρόβατων, και των βιομηχανιών επεξεργασίας ζωοτροφών.
Προώθησαν μια "εθελοντική απαγόρευση" στη σίτιση των αγελάδων με επεξαργασμένες
αγελάδες. Αυτό ήταν απλά ένας ελιγμός δημόσιων σχέσεων. Μια παρόμοια εθελοντική
απαγόρευση απέτυχε άθλια στη Μεγάλη Βρετανία. Η σίτιση πρωτεΐνης μηρυκαστικών στις
αγελάδες συνεχίζεται σε ποσοστό εκατομμυρίων κιλών την ημέρα.
Ένας τελικός εξευτελισμός. Τα βοοειδή που τόσοι πολλοί άνθρωποι τρώνε κάθε ημέρα όχι
μόνο παχαίνουν τη σάρκα των ομοίων τους, αλλά ταϊ'ζονται επίσης με την κοπριά άλλων
ειδών. Δέστε με τα μάτια σας σε αυτές τις πληροφορίες από τις ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ειδήσεις :
"Οι κουτσουλιές του κοτόπουλου ειδικότερα, που ένας τόνος κοστίζει από $15 έως $45
δολάρια σε σύγκριση με μέχρι και $125 ενός τόνου αλφάλφα, χρησιμοποιείται όλο και
περισσότερο ως τροφή από τους εκτροφείς βοοειδών παρά τους πιθανούς κινδύνους
υγείας για τους καταναλωτές... όλο και περισσότεροι αγρότες στρέφονται στην
κουτσουλιά κοτόπουλου ως φτηνότερη εναλλακτική λύση έναντι του σιταριού και του
σανού."
Η ίδια ιστορία αναφέρει τον αγρότη Lamar Carter, ο οποίος ταϊ'ζει τα 800 κεφάλια
βοοειδών του με ένα μαγικό παρασκεύασμα πίτουρου σόγιας και κουτσουλιάς
κοτόπουλου: "Οι αγελάδες μου είναι ολόπαχες. Εάν δεν είχα κουτσουλιά κοτόπουλου, θα
έπρεπε να πουλήσω το μισό μου κοπάδι. Οι άλλες ζωοτροφές είναι πάρα πολύ ακριβές."
Οι δημοσιογράφοι Satchell και Hedges δηλώνουν: "Η κουτσουλιά κοτόπουλου περιέχει
συχνά καμπυλοβακτηρίδια(campylobacter) και βακτηρίδια σαλμονέλας, τα οποία μπορούν
να προκαλέσουν ασθένεια στους ανθρώπους, καθώς επίσης και εντερικά παράσιτα, τα
υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων, και τοξικά βαριά μέταλλα όπως αρσενικό,
μόλυβδος, κάδμιο, και υδράργυρος. Αυτές οι τοξίνες και τα βακτηρίδια μεταφέρονται στα
βοοειδή και μπορούν να ανακυκλωθούν στους ανθρώπους που τρώνε το βόειο κρέας που
μολύνεται από τα περιττώματα κατά τη διάρκεια της σφαγής."
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" Οι κατασκευαστές ζωοτροφών και οι αγρότες επίσης έχουν αρχίσει τη χρησιμοποίηση ή
τη δοκιμή των αφυδατωμένων τροφικών απορριμάτων, των λιπών που πετιούνται από τα
τηγανίσματα εστιατορίων και τις παγίδες λίπους, τη σκόνη τσιμέντο-κλιβάνων, ακόμη και
του δημοσιογραφικού χαρτιού και του χαρτονιού που προέρχονται από κυτταρίνη φυτών.
Οι ερευνητές επιπλέον έχουν πειραματιστεί με το κοπριά βοοειδών και γουρουνιών, και
την ηλύ από τον καθαρισμό ανθρώπινων λυμμάτων. Οι νέες πρόσθετες ουσίες τροφών
εισάγονται τόσο γρήγορα, λέει ο Ντάνιελ McChesney, επικεφαλής της ασφάλειας
ζωοτροφών στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων, που η κυβέρνηση δεν
μπορεί να προλάβει να τις καλύψει με νέους κανονισμούς." (Online Γνώμη αριθ. 6 του
Hallelujah Acres- 11 Σεπτεμβρίου ..1997 "Από την αγελάδα στο βόειο κρέας
κανιβάλων...!" του Chet Day)
Κοπριά βοοειδών και χοιρινών και η ηλύς καθαρισμού ανθρώπινων λυμμάτων είναι μεταξύ
των πιθανών ζωοτροφών για τα ζώα που τρώγονται από ανθρώπους.
Τα βοοειδή ταϊ'ζονται συχνά εκατοντάδες κιλά ΣΚΟΝΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ για να αυξήσουν
το βάρος τους πρίν πάνε στο σφαγείο. Μόλις σκοτωθεί η αγελάδα, το σφάγιο βυθίζεται σε
θειώδες άλας νατρίου για να σκοτώσει τη δυσωδία της αποσύνθεσης και να γίνει το κρέας
κόκκινο αντί του γκρίζου της νεκρής σάρκας. Οι Αμερικανοί τρώει περισσότερα από 300
εκατομμύρια νεκρές αγελάδες που έχουν αντιμετωπιστεί έτσι κάθε χρόνο! (Πηγή.: Harvey
και Marilyn Diamond, "Ικανότητα για ζωή", 1985)

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ
Εάν θα επιθυμούσατε να λάβετε ένα ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του σχεδίου " ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ " ή για έναν λεπτομερή κατάλογο όλων των βοηθητικών βιβλίων, άρθρων,
βιντεοταινιών σχετικά με "τη διατροφή με ζωντανές τροφές" και για την οικοδόμηση του
ανοσοποιητικού συστήματός σας:
Στείλτε E-MAIL στο: livediet@healthfree.com .
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ΝΕΡΟ
www.thedoctorwithin.com
Tim O'Shea

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μερικά χρόνια προτού συντηρηθεί με κρυοστατικό τρόπο,ο Walt Disney έκανε μια
εκπαιδευτική ταινία κινουμένων σχεδίων με τα επιστημονικά
εργαστήρια Bell που
λεγόταν Hemo ο θαυμάσιος. Δεν παρουσιάστηκε στους κινηματογράφους αλλά
προβλήθηκε στα σχολεία.Ο Hemo ο θαυμάσιος ήταν η ιστορία του ανθρώπινου αίματος,
μια επιστημονική ταινία για παιδιά.Ήταν μπροστά απο την εποχή της και σήμερα θα
θεωρούταν πιθανώς επιπέδου ενήλικα,έτσι όπως είναι τα πράγματα, αφήνοντας μας όλους
άναυδους.
Στην αρχή της ταινίας υποβάλλεται η ερώτηση – με ποια ουσία στη γη μοιάζει το
ανθρώπινο αίμα περισσότερο; Μένουμε έκπληκτοι με την απάντηση:το θαλασσινό νερό.
Και έπειτα λέγεται η ιστορία για το πώς όλη η ζωή εξελίχθηκε από τον ωκεανό, και μετά
παρουσιάζονται πρωτόγονες μορφές ζωής όπως μονοκύτταρα πλάσματα, μέχρι και
τσούχτρες, τα οποία έχουν ένα κάπως πρωτόγονο πρόδρομο κυκλοφοριακού συστήματος
που ξεπλένει-μέσα-έξω, κατόπιν περνώντας βαθμιαία στις πιό σύνθετες μορφές που
άρχισαν να έχουν μια πρωτόγονη καρδιά και μερικά αιμοφόρα αγγεία. Και όλο αυτό
εξελίχθηκε στο κυκλοφοριακό σύστημα των θηλαστικών.
Αιώνες αργότερα, το αίμα μας είναι ακόμα νερό πάνω από 90% - εν τούτοις μη αλμυρό
νερό, φυσικά. Ακόμα κι αν είναι το υπόλοιπο 10% που μας κάνει ανθρώπους και έχει
πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξελιχθεί, είμαστε ακόμα μια μονάδα H2Ο.
Σκέφτομαι ότι ήταν ο Tom Robbins που είπε
"Οι άνθρωποι εφευρέθηκαν από το νερό ως μέσο για να μεταφερθεί αυτό από μέρος σε
μέρος"
ΕΝΤΑΞΕΙ.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Χωρίς τρόφιμα, οι περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν σε έναν μήνα, εάν έχουν νερό.
Χωρίς νερό,σε 10 ημέρες. Το νερό αποτελεί το 75% του σώματος,το 90% του αίματος,
και το 85% του εγκεφάλου.
Ένα περίεργο μικρό βιβλίο δημοσιεύθηκε το 1994 που έκανε αίσθηση: Οι πολλές κραυγές
του σώματος για νερό, από ένα γιατρό ονόματι Batmanghelidj. Η θέση αυτού του
γιατρού είναι ότι η αιτία των περισσότερων ασθενειών είναι απλά η αφυδάτωση. Ο Δρ B
παρέχει το συλλογισμό καθώς επίσης και δεκάδες μελετημένων περιπτώσεων για να
υποστηρίξει ότι είναι δυνατή η θεραπεία ποικίλων ασθενειών απλά πίνοντας δύο ως τρία
λίτρα νερό την ημέρα.
Αμφισβητώντας μια τέτοια θεωρία λόγω της συντριπτικής απλότητάς της, ο αναγνώστης
ενημερώνεται ότι όσον αφορά την φυσιολογία μας, έχει τέλεια εφαρμογή. Όπως
επισημαίνει ο Δρ B, το στεγνό στόμα είναι το τελευταίο σημάδι δίψας. Το σάλιο παράγεται
ακόμη και στη χρόνια αφυδάτωση, επειδή είναι ένα χωνευτικό ένζυμο. Η δίψα, ή η
ανάγκη για νερό στο κυταρρικό επίπεδο είναι κάτι εξ ολοκλήρου διαφορετικό. Η χρόνια
αφυδάτωση φέρνει τα συμπτώματά της, τα οποία έχουμε ρυθμιστεί να καλύπτουμε, είτε
με τα τρόφιμα είτε με τα φάρμακα. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα των σημάτων
αφυδάτωσης:
ΣΥΜΠΤΩΜΑ

----------

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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•
•
•
•

πεπτικό έλκος
λαχτάρα για γλυκά
κατάθλιψη
αλλεργίες

αντιοξέα
ζάχαρη
καταπραϋντικά φάρμακα
αντι-ισταμίνες

Ο Δρ B εκθέτει την επιτυχή θεραπεία του 3000 ασθενών με πεπτικό έλκος
χρησιμοποιώντας το νερό μόνο. Ανεκδοτικός; Εξηγεί πώς ο πόνος του έλκους είναι στην
πραγματικότητα ένα σήμα δίψας. Έχει πραγματικά νόημα: εάν το έντερο είναι πάρα πολύ
αφυδατωμένο για να αναζωογονήσει επαρκώς την επένδυση βλέννας του κάθε φορά
αφότου έχουν περάσει από εκεί τα όξινα προϊόντα της πέψης, η επένδυση θα έχει
ένόχληση και πόνο. Το έντερο δεν προστατεύεται από το χωνευτικό οξύ όπως το στομάχι.
Τα αντιοξέα μόνο προσωρινά θα καλύψουν το πρόβλημα. Η νέα υδάτωση της πεπτικής
οδού θα επιτρέψει στο έντερο να διαμορφώσει επαρκή βλεννώδη επένδυση, μειώνοντας
κατά συνέπεια την όξινη ενόχληση. (σ.31)
Ομοίως με την κατάθλιψη, τις αλλεργίες, το άσθμα, την αρθρίτιδα, το διαβήτη, και τον
εθισμό στα γλυκά, ο Δρ Batmanghelidj επιδεικνύει πώς η εξισορρόπηση των εξτρακυτταρικών (extracellular) ρευστών και το χαμήλωμα της συγκέντρωσης του αίματος σε
μια κανονικότερη διάλυση μπορούν να φέρουν τη συνεπή λύση σε αυτές και πολλές άλλες
ασθένειες.
Είναι σχεδόν πάρα πολύ απλό. Αλλά ο Δρ B βάζει τον αναγνώστη μέσα στη φυσιολογία
κάθε ασθένειας. Η προϋπόθεσή του είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Προφανώς μια τέτοια
προσέγγιση δεν πρόκειται να κερδίσει την εύνοια των καρτέλ φαρμάκων.Εδώ είναι ένας
τύπος που λέει ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται άλλο πια τα φάρμακα για την καρδιά ,τα
διουριτικά ,την ινσουλίνη,το Prozac ,το viagra και τα παυσίπονα. Το μόνο που χρειάζονται
πραγματικά είναι δύο λίτρα νερό την ημέρα.Κι αν έχει δίκιο και οι άνθρωποι το
ανακαλύψουν; Η βιομηχανία φαρμάκων είναι η βάση του $1,5 τρισεκατομμυρίου
δολαρίων ιατρικού προϋπολογισμού μας. Βλέπετε τους κινδύνους;
Έτσι φυσικά ο καλός γιατρός έπεσε σε τρομερό τοίχο όταν προσπάθησε να τραβήξει την
προσοχή και τη χρηματοδότηση από το AMA(American Medical Association-Αμερικανικός
Ιατρικός Σύλλογος) και άλλα μεγάλα ίδρυματα για την έρευνα των θεωριών του.
Αγνοήθηκε ευγενικά. Αλλά πολλοί άνθρωποι αγοράζουν το βιβλίο.
ΔΙΟΥΡΙΤΙΚΑ(DIURETICS); ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΝΕΡΟ!
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φαίνονται να ξέρουν τη λέξη διουρητικός αλλά ξέρουν τι
είναι αραιωτής αίματος.
Οι απόψεις του Δρ Batmanghelidj για την θεραπεία της υψηλής πίεσης αίματος με
διουριτικά δεν μπορούν να αναιρεθούν πραγματικά. Εξηγεί ότι ολόκληρη η επικρατούσα
θεωρία είναι βασισμένη σε μια ψεύτικη προϋπόθεση: οι γιατροί λένε Πω πω, έχετε υψηλή
πίεση αίματος; Πάρα πολύ αίμα, πάρα πολύ ρευστό στο σώμα. Πάρτε αυτά τα φάρμακα
για να σας κάνουν να ξεφορτωθείτε το νερό, αραιώστε το αίμα λίγο.Αυτό θα πάρει το
φόρτο από την καρδιά σας και έτσι δεν θα της ειναι απαραίτητο να δουλέυει τόσο σκληρά.
Προς μεγάλη έκπληξη, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστέυουν αυτήν την τρομερή
διαστρέβλωση της φυσιολογικής πραγματικότητας και παίρνουν τα χάπια τους σαν
καλοί,μικροί ασθενείς. Μετά έχουν τις καρδιακές προσβολές τους στο πρόγραμμα και
πηγαίνουν μέσα για bypass, όπως τα καλά μικρά πειραματόζωα,και κάνοντας τις
καρδιακές παθήσεις τον #1 δολοφόνο των Αμερικανών τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες.
Ο Δρ Batmanghelidj επισημαίνει το προφανές:τα διουριτικά αυξάνουν την αφυδάτωση.
Σας κάνουν να χάνετε περισσότερο νερό. Αλλά η αρχική αιτία της υψηλής πίεσης αίματος
ήταν αρχικά η απώλεια ρευστών.Όσο λιγότερα ρευστά, τόσο περισσότερο τα αιμοφόρα
αγγεία κλείνουν. Προφανώς τα αιμοφόρα αγγεία δεν μπορούν να αφήσουν περιθώρια για
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αέρα όταν μειώνεται ο όγκος αίματος. Έτσι τα αιμοφόρα αγγεία φυσικά συστέλλονται, ή
κλείνουν, με το λιγότερο όγκο αίματος. Η συστολή είναι αυτή που προκαλεί την υψηλή
πίεση αίματος - είναι πιό δύσκολο να ωθηθεί το νερό μέσα από ένα λεπτό λάστιχο κήπου
παρά από ένα χοντρό.
Επίσης όσο λιγότερα ρευστά,τόσο πιο παχύρευστο το αίμα γίνεται. Και αυτό κάνει τα
αιμοφόρα αγγεία να κλείσουν λίγο περισσότερο, προκειμένου να αποτραπεί τι; Απώλεια
νερού.
Με την προσθήκη περισσότερου νερού στο σύστημα, η καρδιά δεν θα είναι τόσο
απελπισμένη να κρεμαστεί επάνω στο νάτριο και στο νερό. Ο αυξημένος όγκος αίματος,
και επειδή επίσης το αίμα θα είναι πιό αραιό, θα χαλαρώσουν τα αγγεία και θα τα ανοίξουν
ευρύτερα. Μια τέτοια απλή μέθοδος χαμηλώνει με συνέπεια την πίεση του αίματος, σε
μακροπρόθεσμη βάση.
Το καταπληκτικό πράγμα δεν είναι ότι αυτό είναι τόσο παράλογα απλό.Αλλά το πώς στους
ανθρώπους που εμπιστευόμαστε την υγεία μας τους διαφεύγει κάτι τόσο θεμελιώδες όσο
η υδάτωση. Και φανταστείτε τι γίνεται με τα πιο περίπλοκα πράγματα;
Είτε ο Δρ Batmanghelidj είναι σωστός είτε οι γιατροί του HMO(Health Maintenance
Organization-ΙΚΑ) που πωλούν Lopressor και Cardizem είναι σωστοί. Δεν μπορεί να είναι
και οι δύο.
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΗ ΕΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΑΦΥΔΑΤΩΝΕΤΑΙ
Ξέρουμε ότι η χοληστερόλη έχει πολλές σημαντικές εργασίες. Είναι απαραίτητη για την
παραγωγή ορμονών, είναι η μόνωση για τα νεύρα, και τις μεμβράνες όλων των κυττάρων
μας. Αλλά σε κατάσταση χρόνιας αφυδάτωσης, το νερό εξάγεται συνεχώς από τα κύτταρα
μας, για τις πολλές διαδικασίες του σώματος. Για να προστατεύσει τα κύτταρα από την
απώλεια πάρα πολύ νερού, η χοληστερόλη χύνεται μεταξύ των ρωγμών των κυττάρων,
ως κάποια προστατευτική στεγανωτική ουσία μεταξύ των μεμβρανών των κυττάρων.
(Batmanghieldj, σ.83) Πολλοί άνθρωποι που τρώνε πολλά αυγά μπορούν ακόμα να έχουν
την κανονική χοληστερόλη αίματος, εφ' όσον έχουν πάντα αφθονία νερού. Το σώμα
αισθάνεται μόνο την ανάγκη να σφραγίσει τις μεμβράνες κυττάρων με χοληστερόλη εάν
υπάρχει λόγος να συντηρηθεί το νερό.Και έτσι έχουμε υψηλή χοληστερόλη. Στο
ενυδατωμένο σώμα, δεν υπάρχει καμία υπερβολική παραγωγή χοληστερόλης.
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΨΑ
Όταν είμαστε διψασμένοι, δεν πίνουμε νερό.Πίνουμε καφέ ,κόλα,Δρ Pepper διέτης,
παγωμένο τσάι, μπύρα, γάλα και οτιδήποτε άλλο μας έχουν επηρεάσει να αγοράζουμε. Και
ισχυριζόμαστε ότι δεν χρειάζεται να πιούμε νερό επειδή όλα αυτά τα ποτά έχουν νερό
μέσα τους. Σωστό;
Λάθος. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά η ουσία είναι αυτή: όλα αυτά τα ποτά είναι στη
πραγματικότητα διουριτικά- κάνουν τα κύτταρα και το σώμα να χάσουν νερό.Η ζάχαρη
και η καφεϊ'νη σ’αυτά τα ποτά τραβούν το νερό από τα κύτταρα προκειμένου να
διατηρηθεί η λεπτή ισορροπία του pH και των ηλεκτρολυτών στο αίμα. Αποτέλεσμα:
αφυδάτωση των κυττάρων. Η αφυδάτωση των κυττάρων είναι η #1 αιτία της γήρανσης.
Επίσης συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στις εκφυλιστικές ασθένειες, όπως την αρθρίτιδα,
την υπέρταση, και το διαβήτη.
Ένας τρόπος να καταλάβετε εάν είστε αφυδατωμένοι είναι να ελέγξετε το χρώμα των
ούρων σας. Εάν είναι σκοτεινής απόχρωσης πάντα, είστε πιθανώς αφυδατωμένοι. Βάζω
στοίχημα ότι ένα από τα παραπάνω ποτά είναι το ποτό επιλογής σας.
Η λύση είναι μόνο μια:
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ΔΥΟ ΛΙΤΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Δεν είναι εύκολο. Εκτός αν ήδη έχετε αυτήν την συνήθεια, η κατανάλωση δύο λίτρων
νερού ημερησίως απαιτεί προσπάθεια.Είναι τουλάχιστον οκτώ μεγάλα ποτήρια. Κάθε
ημέρα. Απαιτεί προγραμματισμό και πειθαρχία. Αλλά είναι φτηνό και αβλαβές, και εάν
έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων ρυτίδων στις
γωνίες των ματιών ,τότε οφείλετε να δώσετε σ’αυτήν την αυτονόητη προσέγγιση μια
ευκαιρία δοκιμής. Στην απίθανη περίπτωση που "δεν θα φέρει αποτέλεσμα" μετά από δύο
μήνες,κάτι άλλο θα πρέπει να γίνει. Πιθανόν στην κατηγορία των γαλακτοκομικών ή της
ζάχαρης. Αλλά διαβάστε μερικές από τις απόψεις ασθενών στο βιβλίο του Δρ B, και θα
βρείτε πιθανότατα ανθρώπους με σοβαρότερα προβλήματα από τα δικά σας που
ανάκτησαν συνολικά. Πολλοί έπαιρναν πριν πολλαπλά φάρμακα.
Ξέρω - σκέφτεστε ότι θα περνάτε τη ζωή σας στην τουαλέτα εάν πιείτε 2 λίτρα
ημερησίως, σωστά; Το αστείο πράγμα είναι,ότι η κύστη είναι ένα μυϊκό όργανο. Όπως
οποιοδήποτε άλλος μυς, αποδυναμώνεται με την αδράνεια και ενισχύεται με τη
χρήση.Όσο περισσότερο νερό πίνετε,τόσο περισσότερο θα αυξηθεί η δύναμη και η
ικανότητα της κύστης. Τόσο πολύ που σύντομα δεν θα ειναι απαραίτητο να κάνετε τα
πρόσθετα ταξίδια στο λουτρό, ακόμα κι αν θα πίνετε περισσότερο νερό.
Σκεφτείτε όλους τους ανθρώπους που αφυδατώνονται ακριβώς επειδή επιθυμούν να
αποφύγουν την τουαλέτα. Πού είναι οι προτεραιότητές μας; Πού είναι η εκπαίδευσή μας;
Το νερό είναι η ζωή του κυττάρου.
Δύο λίτρα είναι η απαραίτητη πρόσληψη για να διατηρηθεί η κανονική καλή υγεία. Εάν
θέλετε να ελπίζετε στις εφαρμογές αντι-γήρανσης, η πρόσληψη ανεβαίνει σε ΤΡΙΑ λίτρα.
Προφανώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσπαθήσεις. Αλλά για τη μέγιστη υδάτωση
των κυττάρων του δέρματος, τρία είναι ο αριθμός.
ΤΟ PH ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ο καθένας έχει μια γενική ιδέα του pH: όξινο σημαίνει πράγματα όπως το ξίδι, και η κόκα
κόλα, το οξύ μπαταριών, και τα εσπεριδοειδή. Βασικό ή αλκαλικό σημαίνει πράγματα
όπως το σαπούνι,το γάλα, και το πίτουρο.
Όξινο / βασικό – αυτή είναι η κλίμακα που αποκαλούμε pH. Η κλίμακα πηγαίνει από το 1
έως το 14. Είναι μια κλίμακα : αυτό σημαίνει ότι το pH 6 είναι 10 φορές περισσότερο οξύ
από το pH 7. Όσο χαμηλότερος ο αριθμός τόσο πιό όξινο,όσο υψηλότερος ο αριθμός τόσο
πιό βασικό:

ΟΞΙΝΟ

1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--11--12--13--14

ΒΑΣΙΚΟ

Όλες οι ζωντανές ουσίες έχουν ένα pH, και επίσης μια βέλτιστη κλίμακα του pH.
Οποιοδήποτε τυποποιημένο κείμενο φυσιολογίας, όπως του Guyton παραδείγματος χάριν,
αναφέρει ότι η κλίμακα του pH του αίματος είναι 7,3 - 7,45 για την ανθρώπινη ζωή. Πιό
όξινοι από 7,3, πεθαίνουμε. Πιό βασικοί από 7,45, πεθαίνουμε.
Να ένα παράδειγμα για να δούμε πόσο εφευρετικό είναι το σώμα στην προστασία. Εάν
αδειάσετε ένα μπουκάλι κοκα κόλας σε 40 λίτρα νερού, το pH θα ελαττωθεί από 7,8 σε
4,6 αμέσως. (Whang, σ.22)Εμείς όμως έχουμε πολύ λιγότερη ποσότητα αίματος: μόνο 5
λίτρα. Έτσι τι αποτρέπει ένα μπουκάλι κόλας από τη δολοφονία μας με το χαμήλωμα του
pH του αίματος μας κάτω από το όριο 7,3; Ένα μικρό τέχνασμα που το σώμα έχει εξελίξει
κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών:η ρύθμιση(buffering). Η ρύθμιση είναι πώς το
σώμα αλλάζει τα όξινα τρόφιμα που τρώμε προκειμένου να κρατηθεί το pH στο αίμα
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σχεδόν πάντα ίδιο. Υπάρχουν δύο κύρια είδη ρύθμισης, και εσείς μπορείτε να διαβάσετε
γι’αυτά την επόμενη φορά που θα αποφασίσετε να πάρετε πτυχίο ιατρικής.(Guyton,σ.387)
Τώρα,το θέμα εδώ είναι ότι αυτή η σταθερή επιβάρυνση στο σώμα να ρυθμίσει όλες αυτές
τις κολες,το Johnnie Walker,τα burgers,τα μεζεδάκια, και την άσπρη ζάχαρη – εξαντλεί τα
αποθέματα του σώματος σε μέταλλα, ένζυμα, και βιταμίνες. Πραγματικά, τα σπαταλά, με
τέτοιο τρόπο προξενώντας πρόωρη γήρανση.Τα αποθέματα αυτά ήταν υποτίθεται για να
χρησιμοποιηθούν για τις κανονικές λειτουργίες της ζωής,και όχι για να απαλλάξουν το
σώμα από τα φτιαγμένα απο τον άνθρωπο άπεπτα χημικά που εσφαλμένα αποκαλούνται
τροφές.
Αυτού του είδους η ρύθμιση καταναλώνει επίσης το ελεύθερο οξυγόνο και προξενεί βλάβη
στα κύτταρα και τους ιστούς μέσω της οξείδωσης. Και τώρα μιλάμε πάλι για τις ελεύθερες
ρίζες. Και τη γήρανση.
Όταν πίνουμε νερό, διευκολύνουμε το σώμα να κάνει το αίμα πιό βασικό (υψηλότερος
αριθμός). Το pH του νερού της βρύσης είναι περίπου 8,4, και του εμφιαλωμένου 7,8
περίπου.Όσο περισσότερο μπορούμε να κρατήσουμε το αίμα πιό κοντά στον υψηλότερο
αριθμό, το 7,45, τόσο πιό αργά γερνάμε.Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του αίματος που
είναι pH 7,3 και αίματος που είναι pH 7,45. Το υψηλότερου αριθμού αίμα έχει 64%
περισσότερο ελεύθερο οξυγόνο από το χαμηλότερο αριθμό (Whang,σ.21).Είναι μεγάλη
διαφορά.Στη διάρκεια των χρόνων, μια τέτοια διαφορά στην καθημερινή επιβάρυνση
σίγουρα μετράει.
Μειώνοντας το ποσοστό ρύθμισης που απαιτούμε από το σώμα να κάνει είναι ένας άλλος
μεγάλος λόγος για έναν πίνουμε ένα τόνο νερού κάθε ημέρα.
ΕΝΤΑΞΕΙ, η σημασία του νερού είναι αρκετά προφανής. Η επόμενη ερώτηση είναι - έχει
διαφορά τι είδος νερού πίνουμε; της βρύσης, νερό πηγής, εμφιαλωμένο, φιλτραρισμένο,
αποσταγμένο, μεταλλικό νερό, τι;
ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ
Νερό πόλεων, δημοτικό νερό, νερό βρύσης –εδώ δεν χωράει κανένα επιχείρημα ότι ένας
από τους κύριους λόγους για την εξόντωση των μολυσματικών ασθενειών, όπως είδαμε
στο κεφάλαιο για τους εμβολιασμούς, ήταν η ελεγχόμενη παροχή νερού. Μετά από όλους
εκείνους τους αιώνες, κατάλαβαν τελικά οι άνθρωποι ότι δεν θα πέθαιναν τόσο γρήγορα
εάν το νερό που έπιναν θα μπορούσε να μην είναι μολυσμένο με λύματα.
Έτσι το 1800, η κορωνίδα της πολιτισμένης πόλης, και στην Ευρώπη και στην Αμερική,
ήταν η δημοτική παροχή νερού και το σύστημα λυμάτων. Αυτή η εξέλιξη ήταν η
μεγαλύτερη πρόοδος υγείας στην ιστορία.
Κατόπιν η πολιτική είχε μια επιδίωξη.Άραγε πώς θα μπορούσε να πείσει τους ανθρώπους
οτι τα βιομηχανικά απόβλητα έπρεπε να προστεθούν στο νερό προκειμένου να το
καταστήσουν "ασφαλές";Με κέρδη ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως; Τα
χρήματα θα άλλαζαν χέρια μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων και της χημικής
βιομηχανίας, για να μην αναφέρουμε το κράτος και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που θα
πρέπει να περάσουν τους νόμους για να στηθεί το σκηνικό.
Πρώτος διαγωνιζόμενος:
ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ;
Το χλωρίδιο όπως υπάρχει στη φύση είναι ένα στοιχείο, ένα ακατέργαστο μέταλλο που
είναι πραγματικά ένα ουσιαστικό μέταλλο στην ανθρώπινη διατροφή, όπως είδαμε στο
κεφάλαιο για τα μέταλλα. Εξελιχθήκαμε από το αλμυρό νερό του ωκεανού, ο οποίος έχει
το φυσικό χλωριούχο νάτριο.
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Το βιομηχανικό χλώριο, σε αντίθεση, είναι ένα τελείως άλλο πράγμα. Το βιομηχανικό
χλώριο δεν είναι μια φυσική ένωση. Πρέπει να κατασκευαστεί, με τη διάβαση ηλεκτρικού
ρεύματος μέσω του κανονικού άλατος (χλωριούχο νάτριο).Το αποτέλεσμα είναι ένα τοξικό
αέριο που μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί για να παραχθούν πολλά βιομηχανικά
προϊόντα. Τα παραδείγματα είναι φάρμακα, πλαστικά, διαλύτες, στεγανωτικές ουσίες,
χλωρίνη, τσιπ υπολογιστών, χρώματα, και απολυμαντικά (Chlorophiles)
Από εδώ και πέρα, "χλώριο" θα σημαίνει το βιομηχανικό τύπο.
Το αέριο χλωρίνης ήταν ένα όπλο που χρησιμοποιήθηκε στον 1ο Π.Π. Αυτή η ισχυρή
νευροτοξίνη είναι τόσο δηλητηριώδης που απαγορεύτηκε από τους διεθνείς κώδικες
πολέμου.Το αέριο χλωρίνης οι πνεύμονές μας δεν μπορούν να το φιλτράρουν και να το
κρατήσουν έξω – και μπαίνει μέσα γρηγορότερα από το οξυγόνο, και απορροφάται
αμέσως στην κυκλοφορία του αίματος όταν εισπνέεται. Εάν η συγκέντρωση είναι
επαρκής, ο θάνατος είναι στιγμιαίος.
Οι Ευρωπαίοι τα θυμούνται όλα αυτά - εκεί συνέβη ο 1ος Π.Π.. Οι πισίνες στο μεγαλύτερο
μέρος της Ευρώπης δεν είναι χλωριωμένες. Όταν οι ευρωπαιοί αθλητές έρχονται να
αγωνιστούν σε αγώνες κολύμβησης στις ΗΠΑ, προτιμούν να χάσουν παρά να
κολυμπήσουν σε μια χλωριωμένη πισίνα.
Το πρόβλημα είναι ότι το αέριο χλωρίνης σχηματίζεται όπου το χλωριωμένο νερό έρχεται
σε επαφή με τον αέρα.Γι’αυτό η μύτη σας καίει όταν βάζετε το πρόσωπό σας κοντά στην
επιφάνεια μιας χλωριωμένης πισίνας. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με το νερό της βρύσης, αν
και σε μικρότερο βαθμό.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ;
Το χλώριο έχει χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ σαν επεξεργασία στον καθαρισμό του νερού το
μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου αιώνα.
Όταν προστίθεται στην παροχή νερού μας,ένα μέρος του χλωρίου ενώνεται με τους
ελεύθερους μολυσματικούς παράγοντες όπως το σίδηρο, το μαγγάνιο, και το σουλφίδιο
του υδρογόνου.Το υπόλοιπο χλώριο μπορεί να σκοτώσει τους περισσότερους
μικροοργανισμούς και βακτήρια. Το χλώριο ήταν σίγουρα αρμόδιο για μια ριζική πτώση σε
περιπτώσεις τυφοειδούς νωρίς τον περασμένο αιώνα. (Επιθεώρηση ύδατος)Το ίδιο συνέβη
με τη χολέρα και την αμοιβαδική δυσεντερία. (Rathburn)
Το Cryptosporidium και Giardia είναι δύο μικρόβια ανθεκτικά στο χλώριο επειδή
διαμορφώνουν προστατευτικές κύστεις. Αλλά τα περισσότερα άλλα μικρόβια στην παροχή
νερού σκοτώνονται με την προσθήκη του χλωρίου. Τώρα προφανώς δεν θέλουμε
μικροιούς στο πόσιμο νερό μας, έτσι φαίνεται ότι το χλώριο έχει κάποιο όφελος. Το
πρόβλημα είναι με:
- τα προστιθέμενα ποσά χλωρίου
- τα καρκινογόνα υποπροϊόντα χλωρίου (οργανοχλώρια)
Οι χημικές ουσίες μετριούνται στο νερό με μονάδες που καλούνται PPM, ή μέρη ανά
εκατομμύριο. Το τυποποιημένο ποσό χλωρίου επαρκές για να σκοτώσει τα μικρόβια είναι
0,5 PPM, όπως συμφωνείται από τους περισσότερους επιστήμονες. Αυτό είναι η
συνιστώμενη δόση για τις δημοτικές παροχές νερού. Το πρόβλημα προκύπτει όταν δεν
έχουν οι επιστήμονες τον έλεγχο της εισαγωγής. Συνήθως είναι ο τοπικός υπεύθυνος για
το νερό. Και αυτός ο τύπος είναι παντού όσον αφορά τα συνεπή επίπεδα. Μερικές πόλεις
έχουν βρεθεί για να έχουν τα επίπεδα τόσο υψηλά όπως 50 PPM
Το δεύτερο πρόβλημα είναι τα υποπροϊόντα. Το χλώριο έχει μια ενοχλητική συνήθεια να
αντιδρά με τους υδρογονάνθρακες (οργανική ουσία) για να σχηματίσει μικρούς διαβόλους
όπως
τα trihalomethanes
- THMs. Σίγουρα καρκινογόνα (Simmon),και η
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EPA(Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος) έχει θέσει ως στόχο τα επίπεδα THM να μην
υπερβούν τα 80 PPB. Μέρη ανά δισεκατομμύριο. Αλλά αυτός ο αριθμός είναι πραγματικά
μια εικασία. Κανένας δεν ξέρει πραγματικά πόσα THM είναι απαραίτητο να μπούν μέσα
μας με το καθημερινό νερό της βρύσης προκειμένου να αναγκαστεί τελικά ένα μονό
κύτταρο να μεταλλαχθεί.Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οπωσδήποτε κάποιο ποσό THM μπορεί
να προκαλέσει καρκίνο.
Προβλέψιμα γραμμένα σε επίπεδο καθυστερημένων διανοητικώς,το 99% των ιστοχώρων
παρουσιάζουν το χλώριο ως ασφαλές αλλά αναγκαίο κακό. Πάντα λένε ότι είναι μια
οικονομική ανααγκαιότητα και ότι ο κίνδυνος καρκίνου επισκιάζεται από τη σημασία του
στην απολύμανση του πόσιμου νερού του έθνους, κ.λπ.
Αλλά άλλοι άνθρωποι δεν είναι τόσο βέβαιοι. Όταν ερευνήσετε τη λέξη "οργανοχλώρια"
μια εξ’ολοκλήρου διαφορετική πτυχή θα προκύψει.
ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΑ
Όλον τον προηγούμενο αιώνα, η βιομηχανία είχε ωφεληθεί από την παράξενη αντίδραση
μεταξύ
χλωρίου και οργανικής ουσίας. Μέχρι τώρα περίπου 11.000 διαφορετικά
οργανοχλώρια έχουν δημιουργηθεί από τη χημική βιομηχανία. Μερικά από αυτά έχουν
μεγάλη βιομηχανική αξία επειδή είναι τόσο σταθερά.Διασπώνται πολύ αργά.Ένα προφανές
παράδειγμα είναι ο σωλήνας PVC, ο οποίος είχε φέρει επανάσταση στη βιομηχανία
υδραυλικών τα προηγούμενα 15 χρόνια. Πλαστικοί σωλήνες - ευκολότεροι να δουλευτούν
από την συγκόλληση χαλκού. Το πλαστικό PVC είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή
βιομηχανικών προϊόντων χλωρίου, που αποτελούν περίπου το 50% του συνόλου (πώς
γίνονται οι χημικές ουσίες χλωρίου). Πραγματικά σταθερό.
Αλλά είναι ακριβώς η ιδέα της σταθερότητας που καθιστά τα υποπροϊόντα του χλωρίου
τόσο επικίνδυνα. Θέλετε
να μάθετε μια νέα λέξη; Νάτην:
βιο-αθροιστικός
(bioaccumulative). Όταν αυτά τα πλαστικά τελικά διασπώνται, τα προϊόντα της
διάσπασης διαρκούν ακόμα περισσότερο - για δεκαετίες. Αυτό σημαίνει τη συσσωρευτική
συγκέντρωση στους λιπαρούς ιστούς των ζωντανών οργανισμών που εκτίθενται στο ίδιο
νερό ή αέρα. Στα κύτταρα, αυτό μπορεί να σημαίνει πρόβλημα:
•
•
•
•
•
•
•

-

γενετική μεταλλαγή
διάσπαση ορμονών
γεννέτικες ατέλειες
στειρότητα
χαμηλά σπερματικά επίπεδα
καρκίνος
νευρολογική ζημία

Fackelman, σελ. 142

Το βιο-αθροιστικό σημαίνει ότι αυτά τα υποπροϊόντα χλωρίου δυεισδείουν συνεχώς την
τροφική αλυσίδα επανειλημμένα. Τα μεμονωμένα είδη φορείς πεθαίνουν, αλλά οι χημικές
ουσίες παραμένουν αμετάβλητες,από δεκαετία σε δεκαετία. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα
επίπεδα των PCBs και διοξινών που βρίσκονται στο κρέας και τα ψάρια μπορούν σήμερα
να είναι εκατομμύρια φορές περισσότερα από τα ποσά που βρίσκονται στη φύση. (Η
κρίση του χλωρίου)
Η αργή φθορά της υδραυλικής εγκατάστασης PVC, χρόνο με το χρόνο, είναι ένας μεγάλος
ξεχωριστός λόγος για τον οποίο είναι κακό να πίνετε το νερό της βρύσης, ανεξάρτητα από
την ποιότητα του ίδιου του νερού. Τουλάχιστον ο χαλκός ήταν ένα ουσιαστικό
ιχνοστοιχείο για τους ανθρώπους.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα οργανοχλώρια μιμούνται το οιστρογόνο, και
συμπεριλαμβάνονται επομένως στα xenoestrogens που είδαμε στο κεφάλαιο HRT
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(www.thedoctorwithin.com).Πηγαίνετε σ’αυτό κεφάλαιο για μια συζήτηση
αναπαραγωγικού και ορμονικού χάους που προκαλείται από τη χημική ρύπανση.

του

Το λευκασμένο χαρτί είναι μια άλλη μεγάλη αγορά για το χλώριο. Η Αμερική χρησιμοποιεί
πολύ χαρτί,στο μεγαλύτερο μέρος του άσπρο. Το χλώριο είναι η δημοφιλέστερη μέθοδος
λεύκανσης. Το πρόβλημα είναι ότι σαν
αποτέλεσμα έχουμε 300 διαφορετικά
οργανοχλώρια.Μαντέψτε πόσο ρίχνεται στις λίμνες, τους ποταμούς, και τους ωκεανούς
του κόσμου κάθε χρόνο.Για πέστε. 4 εκατομμύρια τόνοι! (Πολτός και χαρτί)
Και για να μην παραπλανάμε,θα ξέρετε εκείνα τα 300 οργανοχλώρια που
απελευθερώνονται στο νερό;Είναι μόνο αυτά που έχουμε προσδιορίσει.Υπάρχουν
κυριολεκτικά χιλιάδες άλλα των οποίων οι δράσεις είναι συνολικά άγνωστες σε μας.
Όταν μπουν στο σώμα, τα οργανοχλώρια περιβάλλονται προστατευτικά στα κύτταρα του
λίπους –που είναι η πιό πρόσφορη περιοχή για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και
συσσώρευση.
ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΚΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
Το χλώριο που δεσμεύεται στον άνθρακα είναι πραγματικά ένας καλός συνδυασμός για τη
δολοφονία των παρασίτων.Εξετάστε τους τόνους
του χλωρντάν, του DDT, της
διοξίνης, και της ατραζίνης που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
50 ετών και έχουν πεταχτεί στο χώμα και το νερό μας, και σκόπιμα και τυχαία. Καμία
αμφιβολία για αυτό: η ουσία σκοτώνει τα ζωύφια.
Δύο ισραηλινοί ερευνητές τεκμηρίωσαν μια πτώση 50% στην εμφάνιση καρκίνου του
μαστού αφότου τέθηκε σε ισχύ μια απαγόρευση στα χλώριο-βασισμένα φυτοφάρμακα.
(Richter)Το επισήμαναν στην τροφή για τις αγελάδες,και έπειτα πέρναγε στο γάλα. Οι
ερευνητές εξήγησαν τη δραματική επίδραση στην εμφάνιση καρκίνου χαρακτηρίζοντας το
οργανοχλώριο ως πλήρη καρκινογόνο ουσία.
Αυτό σημαίνει μια τοξίνη που είναι σε θέση και να δημιουργήσει έναν όγκο και να
επιταχύνει έναν υπάρχοντα όγκο.
Αυτό ήταν στο Ισραήλ. Δεν είχαμε ποτέ μια τέτοια απαγόρευση.
ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΑ
Επίσης τα φυτοφάρμακα,τα εποξικά, το νεοπρένιο, και πολλά άλλα πλαστικά έχουν βάση
το χλωρίο. Ίδιος λόγος: αργή διάσπαση.Φαίνεται ότι μόνο περίπου 1% του παραγόμενου
χλωρίου χρησιμοποιείται στην επεξεργασία πόσιμου νερού.(κρίση χλωρίου)
Θυμάστε το αποφυλλιστικό Agent Orange στο Βιετνάμ; Η διοξίνη ήταν ο δολοφόνος στο
Agent Orange (τι είναι διοξίνη; ) Η διοξίνη είναι ένα υποπροϊόν χλωρίου που είναι τόσο
ακατάλυτο και κυρίαρχο που βρίσκεται ακόμη και στους οργανισμούς των φαλαινών και
των πολικών αρκούδων στο βόρειο πόλο.
Πάντα να θυμόσαστε ότι "οικονομική αναγκαιότητα" συχνά σημαίνει μια κατάσταση
ευνοϊκή στο μεγάλο χρήμα. Με μια παραγωγή περίπου 40 εκατομμύρια τόνους ετησίως,
το χλώριο είναι μεγάλη επιχείρηση από το 1990.Εταιρείες όπως οι Dow, Bayer, Olin, και
Alezo δεν μπορεί να ενδιαφέρονται και πολύ για τις επιπτώσεις στην υγεία σαν
αποτέλεσμα της μαζικής χλωρίωσης. (κρίση χλωρίου)
ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Το 1990, ένας γιατρός ονόματι J.M. Price έβγαλε το βιβλίο Χοληστερόλη, Στεφανιαίες
αρτηρίες, και χλώριο. Το βιβλίο είναι δύσκολο να βρεθεί σήμερα, αλλά προβλήθηκε και
διαδόθηκε από την GREENPEACE. Αυτός ο γιατρός χρωματίζει μια αξιοσημείωτη εικόνα
της φυσιολογίας και της πολιτικής του χλωρίου.
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Οι καρδιακές παθήσεις είναι ο νούμερο ένα δολοφόνος των Αμερικανών για δεκαετίες, και
βεβαίως δεν φαίνεται ότι κάτι θ’αλλάξει σύντομα. Πολλοί ασθενείς είχαν προβλήματα
καρδιάς για μεγάλο διάστημα της ζωής τους, με φάρμακα και χρόνια μειωμένης φυσικής
ικανότητας. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότεροι ένοχοι εκτός από τη διατροφή με
πολλά λιπαρά.
Οι καρδιακές προσβολές σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ετησίως. Για περίπου το 40%,
το πρώτο -πρώτο σύμπτωμά τους είναι θάνατος. Μια τέτοια αποδυνάμωση της καρδιάς
δεν συνέβη ολονυκτίς. Μπορεί να είχε πάρει 20 χρόνια για να εξελιχθεί. Όπως οι αρτηρίες
που τροφοδοτούν την καρδιά φράζουν με τσιμέντο χοληστερόλης, το ίδιο πράγμα
συμβαίνει παντού στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου. Εάν σπάσει ένα μικρό
αγγείο αίματος στον εγκέφαλο επειδή είναι γεμάτο κατάλοιπα,ο άνθρωπος υφίσταται
εγκεφαλικό. Μερικά είναι ήπια και μετά βίας αξιοπρόσεχτα άλλα είναι αμέσως μοιραία. Το
ζήτημα εδώ είναι ότι, οι επιθέσεις και οι καρδιακές προσβολές είναι δύο εκδόσεις του ίδιου
πράγματος: αρτηριακή συγκέντρωση χοληστερόλης.
Και τι δουλειά έχει αυτό με το χλώριο; Περιμένετε - έρχεται. Εκατό χρόνια πριν ο όρος
καρδιακή προσβολή ούτε καν υπήρχε ακόμη. Η πρώτη κλινική περιγραφή καρδιακής
προσβολής δεν έγινε πριν το 1912.(Joseph, σ.37) Στη δεκαετία του '30 και τη δεκαετία
του '40, η επίπτωση των καρδιακών παθήσεων αυξήθηκε εντυπωσιακά, μέχρι που τη
δεκαετία του '80, ήταν ο #1 δολοφόνος των Αμερικανών. Ο Δρ Joseph τονίζει ότι δεν
υπάρχει καμμιά ένδειξη αρτηριοσκλήρωσης(atherosclerosis-φραγμένες αρτηρίες) πριν
από τον 20ο αιώνα, ακόμα κι αν πολλοί πολιτισμοί ευνόησαν τις διατροφές με πολλα
λιπαρά.
Μόλις η χλωρίωση του δημόσιου πόσιμου νερού γίνεται συνηθισμένη τότε αρχίζουν να
ανεβαίνουν στα ύψη οι καρδιακές παθήσεις.(σ.51). Πραγματικά υπάρχει μια καθυστέρηση
10-20 ετών στην προοδευτική εμφάνιση των φραγμένων αρτηριών που συμπίπτει αρκετά
καλά με την αυξανόμενη χλωρίωση στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ίδιου εκείνου χρονικού
διαστήματος.
Στους πολέμους και της Κορέας και του Βιετνάμ, πολλοί 20χρονοι που υποβάλλονταν σε
χειρουργική επέμβαση στα πεδία μάχης βρέθηκαν να έχουν προχωρημένη atherosclerosis
(φραγμένες από χοληστερόλη αρτηρίες) κοντά στην καρδιά. (Joseph,σ.54)Η αιτία ήταν
καταφανής: το πόσιμο νερό που τους μεταφέραμε περιείχε 10 φορές το ποσό χλωρίου
που καθορίζεται σαν ασφαλές επίπεδο από την FDA(Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων).
Ο συλλογισμός πίσω από αυτό ήταν χαρακτηριστικά στρατιωτικός: τα παιδιά μας
χρειάζονται προστασία από όλα εκείνα τα ξένα μικρόβια,Vern. Αξίζουν 10πλάσια
προστασία.
Ο μηχανισμός φθοράς των αρτηριών από το χλώριο δεν είναι καμία θεωρία. Πολύ στέρεα
έχει καθοριστεί ότι το χλώριο χαρακώνει την εσωτερική επένδυση των αρτηριών και με
αυτόν τον τρόπο παρέχει μια θέση για την υπερβολική μάζα χοληστερόλης να αρχίσει τη
διαδικασία στοκαρίσματος επάνω στις αρτηρίες.
Ο Joseph τελειώνει με την προϋπόθεση ότι η προοδευτική απόφραξη των αρτηριών δεν
μπορεί να υπάρξει εκτός αν το χλώριο καταναλώνεται σε κάποια υπερβολή. Περιγράφει
λεπτομερώς το ελεγχόμενο πείραμά του που προκαλεί atherosclerosis στα πουλιά, με τη
μόνη μεταβλητή που είναι η παρουσία χλωριωμένου πόσιμου νερού - το νερό της
βρύσης. (σ.65) Οι αορτές του 95% της ομάδας χλωρίου ήταν όλες γεμάτες χοληστερόλη
ακριβώς σε μερικές εβδομάδες! Τα πουλιά ήταν μαραμένα και ασθενικά.
Ο κίτρινος Τύπος τριγυρίζει τη χοληστερόλη.Την μια εβδομάδα λένε ότι το πολύ λίπος δεν
είναι τόσο κακό,την επόμενη εβδομάδα τα αυγά είναι σίγουρα έξω,την επόμενη το
βουτύρο είναι μέσα.. Αυτή η τεχνική έρχεται κατευθεία από τον Edward L. Bernays. Γιατί
όλοι υποθέτουν για τη #1 αιτία του θανάτου στις ΗΠΑ;
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ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΨΗ
Ένα πράγμα είναι σίγουρο -το χλώριο σκοτώνει τα βακτηρίδια.Το πρόβλημα με αυτό είναι
τα φιλικά βακτηριδία που υποτίθεται ότι βρίσκονται στο παχύ έντερο. Η εργασία τους: τα
τελικά στάδια της πέψης, καθώς επίσης και η σύνθεση βιταμινών. Το χλώριο είναι στην
ίδια κατηγορία με τα αντιβιοτικά - σκοτώνει όλα τα βακτηρίδια,και τα καλα και τα κακά. Η
ίδια φονική δύναμη που κάνει το χλώριο ένα καλό απολυμαντικό για το πόσιμο νερό το
κάνει επίσης μια επιβλαβή πρόσθετη ουσία. Χρειαζόμαστε τα καλά βακτηρίδιά μας,τα
αποκαλούμενα προβιωτικά(probiotics). Πολλοί ερευνητές αναφέρονται σ’αυτά ως το
δεύτερο ανοσοποιητικό σύστημά μας. Αν και μπορούμε να ζήσουμε χωρίς προβιωτικά, το
πεπτικό σύστημα αναγκάζεται να λειτουργήσει με μειωμένη αποτελεσματικότητα.Στη
πορεία του χρόνου, η υγεία μας υποφέρει σαν αποτέλεσμα της επίθεσης του χλωρίου στα
προβιωτικά.
Σήμερα περίπου τα τρία τέταρτα των αμερικανικών πόλεων χλωριώνουν το πόσιμο
νερό.Είναι πολλά τα χρήματα. Και πολύ δύσκολο να κουνηθεί αυτό το πλοίο. Μερικές
πόλεις, όπως σε μέρη του Λος Άντζελες, έχουν διαπιστώσει ότι ο καθαρισμός όζοντος είναι
φτηνότερος και μη τοξικός. Άλλες πόλεις πειραματίζονται με έναν συνδυασμό κυλίνδρων
τιτανίου και υπεριώδες φώς UV. (Popular Science) Αλλά οι δεκαετίες μεγάλων πληρωμών,
και της νομοθετημένης χλωρίωσης- είναι μια εδραιωμένη πρακτική.Βεβαίως η
GREENPEACE και οι ακτιβιστές για το χλώριο δεν διαβάζονται ευρέως.Ακόμη και οι
εισαγωγικές πληροφορίες σε αυτό το κεφάλαιο δεν κατανοούνται συνήθως, αν και
μπορούν να ανακαλυφθούν με λίγη έρευνα.
ΦΘΟΡΙΔΙΟ (FLUORIDE)
Τουλάχιστον το χλώριο θα εξατμιστεί από ένα ποτήρι νερού εάν το αφήσετε να καθίσει για
μια ώρα ή κάπου τόσο. Καμία τέτοια τύχη με το φθορίδιο. Ακόμη και το μαγείρεμα, η
επεξεργασία τροφίμων, η διήθηση, ή η πέψη δεν αφαιρούν το φθορίδιο. Πηγαίνει
κατ’ευθείαν στην τροφική αλυσίδα. Συσσωρεύεται στα κύτταρα λίπους.
Το φθορίδιο προστίθεται στην παροχή νερού των περισσότερων αμερικανικών πόλεων για
το φαινομενικό σκοπό της οδοντικής υγιεινής. Ο αναγνώστης θα μείνει καταπληκτικός
γιατι θα ανακαλύψει ότι ένα τέτοιο πράγμα είναι όχι μόνο απίθανο, αλλά πραγματικά η
αντιστροφή της πραγματικότητας.
Στις ΗΠΑ φθοριώνουν το πόσιμο νερό τόσες πολλές δεκαετίες που ούτε καν το
σκεφτόμαστε.
Πολύ λίγα άρθρα εμφανίζονται πια για τη φθοριοποίηση στις εφημερίδες και τα περιοδικά.
Αυτό δεν είναι τυχαίο.
Τι θα κάνατε εάν ανακαλύπτατε ξαφνικά ότι το φθορίδιο δεν ήταν ασφαλές καθόλου,
αλλά πραγματικά ήταν ένα καρκινογόνο βιομηχανικό απόβλητο; Τι θα σκεφτόσαστε
εάν ανακαλύπτατε ξαφνικά ότι το φθορίδιο καθόλου δεν σταματά την αποσύνθεση των
δοντιών, αλλά πραγματικά αναγκάζει τα δόντια να σαπίσουν και να χαλάσουν, και ότι με
τον ίδιο μηχανισμό προκαλεί επίσης την οστεοπόρωση; Και αφού έχετε ανακαλύψει όλα
αυτά, θα σας εξέπλησσε το γεγονός ότι όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας ήξεραν
αυτά τα γεγονότα για χρόνια, αλλά επειδή ελέγχονται από τα πολιτικά συμφέροντα των
πυρηνικών όπλων, του αργιλίου, και των κατασκευαστών φωσφορικού άλατος τα
κρατούσαν μυστικά; Γιατί το έκαναν αυτό; Έτσι ώστε, λόγω της συνολικής έλλειψης
επιστημονικών αποδείξεων,τα τοξικά βιομηχανικά απόβλητα να μπορεσούν να περάσουν
στο κοινό ως θρεπτική ουσία με τα απαραίτητα οφέλη υγείας,έναντι ποσού ύψους $10
δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ή παραπάνω.
Πώς μια εξαπάτηση αυτού του μεγέθους πέρασε στο σοφιστικέ,και παρατηρητικό
αμερικανικό κοινό; Ίσως ο Lance Ito θα μπορούσε να απαντήσει σε μια ερώτηση σαν
αυτή. Ας αρχίσουμε απ’την αρχή.
54

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΘΟΡΙΔΙΟ;
Το φθόριο είναι ένα στοιχείο. Είναι ένα αέριο,που ποτέ δεν εμφανίζεται στην φύση στην
ελεύθερη μορφή του. Στα μικροσκοπικά ποσά που αναμειγνύεται με άλλα μέταλλα,
παρατίθεται συχνά ως ιχνοστοιχείο, μια θρεπτική ουσία για την ανθρώπινη
διατροφή.Άλλες πηγές διαφωνούν, υποστηρίζοντας ότι "καμία πειραματική εργασία ή
κλινική παρατήρηση δεν έχει αποδείξει ότι το φθόριο είναι με οποιοδήποτε τρόπο
ουσιαστικό για τα ζώα ή τον άνθρωπο." (Alesen, σ.5)
Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φθορίδιο ή τη φθοριοποίηση. Το φθορίδιο που
προστίθεται στο πόσιμο νερό είναι μια ένωση του φθορίου που είναι ένα χημικό
υποπροϊόν του αργιλίου, του χάλυβα, του τσιμέντου, του φωσφορικού άλατος, και της
κατασκευής πυρηνικών όπλων.Αυτό το φθορίδιο είναι κατασκευασμένο από τον άνθρωπο.
Σε αυτήν την μορφή, το φθορίδιο δεν έχει καμία θρεπτική αξία. Είναι μια από τις
καυστικότερες βιομηχανικές χημικές ουσίες. Το φθορίδιο είναι η ενεργός τοξίνη στα
δηλητήρια αρουραίων και τη κατσαριδόσκονη. (Dustrude)
Το "υδροφθορικό οξύ χρησιμοποιείται για να καθαρίσει την υψηλή βενζίνη οκτανίου, για
να κάνει τους φθωράνθρακες και τους χλωροφθωράνθρακες για τους ψύκτες και τα
κλιματιστικά μηχανήματα,χρησιμοιείται επίσης στις οθόνες υπολογιστών, τους λαμπτήρες
φθορισμού, τους ημιαγωγούς, τα πλαστικά, τα ζιζανιοκτόνα, -- και την οδοντόπαστα. Έχει
επίσης τη δυνατότητα να καψει τη σάρκα μέχρι το κόκκαλο, να καταστρέψει τα μάτια, και
να κάψει τους πνεύμονες έτσι ώστε τα θύματα πνίγονται στο δικό τους σωματικό υγρό." Foulkes
Όταν μπει στο σώμα, το φθορίδιο είναι καταστροφέας των ανθρώπινων ενζύμων.Αυτό το
κάνει με την αλλαγή των μορφών τους. Θα θυμάστε από το κεφάλαιο για τα ένζυμα
(www.thedoctorwithin.com) ότι στην ανθρώπινη βιοχημεία, χιλιάδες ένζυμα είναι
απαραίτητα για
τις διάφορες ουσιαστικές
αντιδράσεις των
κυττάρων που
πραγματοποιούνται κάθε δευτερόλεπτο που είμαστε ζωντανοί. (Howell)Χωρίς ένζυμα, θα
πεθαίναμε στιγμιαία.
ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Το χλώριο και το φθορίδιο προστίθενται σκόπιμα στο νερό.Δεν έχουμε αναφέρει ακόμη
και τα εκατομμύρια των τόνων των βιομηχανικών ρύπων που γλιστρούν στα υπόγεια
ύδατα κάθε χρόνο. Για να δώσουμε μόνο ένα μικρό παράδειγμα, το Κογκρέσσο έκανε μια
μελέτη το 1979 για την έκταση της βιομηχανικής ρύπανσης μεταξύ 1950 και 1970.
Έλεγξαν ακριβώς ένα μέρος απ’αυτό που πετάχτηκε πραγματικά στην παροχή νερού της
Αμερικής: το κορυφαίο 14% των βιομηχανικών που μολλύνουν έριξε 1,5 τρισεκατομμύριο λίβρες βιομηχανικών αποβλήτων στην παροχή νερού σε εκείνη την
περίοδο των 20 ετών.
Το υπόλοιπο 86% τι απέγινε;
Νομίζετε ότι η κατάσταση βελτιώθηκε από το 1970;Προσέξτε αυτό:
Η μόνη ομοσπονδιακή υπηρεσία για την εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού είναι η EPA
(Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος). Το 1997, μετά από τους θανάτους
κρυπτοσποριδίου (cryptosporidium) στο Μιλγουώκι και Las Vegas,ο Clinton προσπάθησε
να αναβαθμίσει τις διατάξεις του νόμου περί ασφαλούς πόσιμου νερού του 1986. Αλλά η
EPA ρυθμίζει μόνο περίπου 60 ουσίες-όμως υπάρχουν χιλιάδες χημικοί ρύποι στο νερό!
Και οι πολιτείες χωριστά υποστηρίζουν ότι η συμμόρφωση με τους περιορισμούς σε αυτά
τα 60 είναι "πάρα πολύ ακριβή" επειδή ακριβώς δεν έχουν τα χρήματα.Τα περισσότερα
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συστήματα υδροδότησης λειτουργούν με πολύ παλαιό σχεδιασμό και με ανεπαρκή
ικανότητα. (Kupua ,σ.16)
Κατά συνέπεια, το 1991-1992 μόνο,η EPA ανέφερε πάνω από 250.000 παραβιάσεις
του νόμου περί ασφαλούς πόσιμου νερού, που έχει επιπτώσεις σε περισσότερους από 100
εκατομμύρια Αμερικανούς. (Συμβούλιο προστασίας των φυσικών πόρων)Για αυτές τις
250.000 παραβιάσεις, μαντέψτε σε πόσους η EPA έλαβε μέτρα επιβολής. Για μαντέψτε.
Περίπου 600.
Φαίνεται πως είμαστε μόνοι μας εδώ.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΓΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ;
Το νερό της βρύσης σε αυτήν την χώρα φαίνεται πως έχει μερικά προβλήματα:
οργανοχλώρια
φθορίδιο
PCBs
THMs
βαριά μέταλλα
ανθεκτικά βακτηρίδια
Ίσως σκέφτεστε ότι αφού δημιουργήσαμε το πρόβλημα, θα μπορούσαμε να το λύσουμε.
Αλλά ακόμα κι αν η GREENPEACE ή κάποιος άλλος αναλάμβανε την κυβέρνηση του
κόσμου αύριο και σταματούσε όλη την περαιτέρω ρύπανση, θα πέρναγαν χρόνια,
δεκαετίες προτού το νερό ξαναγίνει όπως ήταν πριν από τη βιομηχανική επανάσταση.
Αυτοί οι μολυσματικοί παράγοντες θα είναι γύρω μας για αιώνες . Ήδη ο καθένας ξέρει τι
σημαίνει η έννοια της ημιζωής.Διαφορετικές πηγές στοιχείων, διαφορετικά χρονικά
πλαίσια, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: το νερό δεν μπορεί να καθαριστεί κατά την
διάρκεια της ζωής μας,ότι κι’αν γίνει. Γράφοντας μια πρόταση σαν κι’ αυτήν είναι πολύ
σοκαριστικό.
Πού είναι η ομάδα των ninja μου;
Τί μπορούμε να κάνουμε λοιπόν;
Κατ’αρχήν μη πίνετε νερό της βρύσης. Αλλά αυτό επίσης σημαίνει να μη πλένετε τα
λαχανικά, να μη κάνετε παγάκια, ή να μαγειρεύετε με το νερό της βρύσης; Ναι, επειδή η
θερμότητα δεν καταστρέφει το φθορίδιο, τα βαριά μέταλλα, ή άλλους μολυσματικούς
παράγοντες. Θυμηθείτε τη λέξη βιο-αθροιστικός (bioaccumulative).
Έτσι το πρώτο βήμα είναι
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Σωστά - το κουβαλάτε σπίτι από την αγορά κάθε εβδομάδα. Ή το μπουκάλι 5-γαλονιών
από το κατάστημα νερού. Είναι αυτό αρκετά ασφαλές; Ίσως. Ποιος ξέρει; Πρέπει να
εμπιστευθείτε δύο ομάδες ανθρώπων προκειμένου να είστε σίγουρες:
- τις νομοθετικές υπηρεσίες
- τους πωλητές
Τα καταστήματα νερού πωλούν νερό αντίστροφης όσμωσης - κανένα μετάλλο. Το
εμφιαλωμένο νερό είναι μόνο τόσο καλό όσο το σύστημα ελέγχου σε ισχύ.Πατήστε πόδι.
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ΦΙΛΤΡΑ
"Άν δεν αγοράσετε φίλτρο ή θα είστε εσείς το φίλτρο." Αυτό
εταιρίας.

είναι το σύνθημα μιας

Σήμερα υπάρχει αρκετή συνείδηση σε επίπεδο βάσης για τους κινδύνους του νερού της
βρύσης γι’αυτο και τα φτηνά φίλτρα άνθρακα που συνδέονται εύκολα στη βρύση της
κουζίνας είναι τώρα διαθέσιμα σε οποιοδήποτε κατάστημα οικακών. Είναι πιθανό ότι τέτοια
φίλτρα ξεφορτώνονται το μεγαλύτερο μέρος του χλωρίου - για λίγο. Αλλά για να
αφαιρέσει πραγματικά τα ανθεκτικά βακτηρίδια, το φθορίδιο, τα βαριά μέταλλα, και
άλλους μολυσματικούς παράγοντες, ο πελάτης πρέπει να εξετάσει ένα από τα ακριβά
φίλτρα πόσιμου νερού. Αυτά κοστίζουν μεταξύ 200 και 400 δολαρίων και έρχονται σε
μοντέλα και για επάνω και για κάτω από το νεροχύτη.
Τα ονόματα όπως Alpine, MultiPure, και Spectrapure είναι μεταξύ των δεκάδων
εμπορικών σημάτων που έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 20 ετών.
Το Multipure φαίνεται να είναι μακράν μπροστά αυτή τη στιγμή. Το καθένα υποστηρίζει
ότι είναι το καλύτερο, φυσικά, αλλά μπορούμε να βρούμε μερικές σημαντικές ομοιότητες
στη διαφήμισή τους. Όταν αρχίζετε να συγκρίνετε τα καλύτερα φίλτρα νερού,
παρατηρείτε τις κοινές ανησυχίες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

χλώριο
THMs
chloriform
chloramines
κύστεις lamblia cryptosporidium και giardia
φθορίδιο
φυτοφάρμακα και τοξικές χημικές ουσίες
βαριά μέταλλα
μέταλλα
MTBEs
νιτρικά άλατα

Ο αφανισμός των μικροβίων δεν είναι μεγάλη δουλειά μιας και το μεγαλύτερο μέρος
γίνεται από το χλώριο. Οι περισσότεροι μολυσματικοί παράγοντες αφαιρούνται από τα
καλύτερα φίλτρα. Το πρόβλημα κατά την επιλογή ενός φίλτρου φαίνεται να συνοψίζεται
σε τέσσερις κύριες ανησυχίες: φθορίδιο, μέταλλα, THMs, και νιτρικά άλατα. Δύσκολο να
βρείς ένα φίλτρο που τα κάνει όλα: πολλά φίλτρα αντίστροφης όσμωσης κατακρατούν
τους περισσότερους μολυσματικούς παράγοντες, αλλά και τα υγιή μέταλλα. Πολλά από τα
ακριβά φίλτρα άνθρακα δεν θα αφαιρέσουν το φθορίδιο ή τα νιτρικά άλατα, αλλά
αφήνουν τα υγιή μέταλλα.
Το φθορίδιο είναι προφανώς κάτι πολύ σημαντικό. Ανακαλύψτε εάν το φίλτρο που είστε
έτοιμος να αγοράσετε αφαιρεί το φθορίδιο, και σε ποιο ποσοστό. Μετά από όσα έχουμε
μάθει για το φθορίδιο, θα περιμέναμε ένα φίλτρο που να το αφαιρεί, εσείς τί λέτε; Το
πρόβλημα είναι: η ζήτηση. Λόγω της προπαγάνδας υπερ του φθοριδίου, οι περισσότεροι
Αμερικανοί δεν κατανοούν ακόμη ότι το φθορίδιο είναι κακό, και επομένως δεν
σκέφτονται για αυτό όταν εξετάζουν κάποιο φίλτρο νερού.
Η NSF είναι μια μη κερδοσκοπική υπηρεσία δοκιμών που εξετάζει τα φίλτρα νερού τα
τελευταία 50 χρόνια. Πάντα ρωτήστε –άν πιστοποιείται από την NSF -; Γιατί; Να μην
ξεγελαστήτε εάν λέει " δοκιμασμένο από την NSF." Μεγάλη διαφορά.
Τα μέταλλα είναι ένας τομέας κάποιας διαμάχης. Έχετε τη συζήτηση για το σκληρό /
μαλακό νερό. Το σκληρό νερό έχει περισσότερα μέταλλα, το οποίο είναι προφανώς
καλύτερο για τα κόκκαλα και τα δόντια, και πιθανόν για την καρδιά επίσης. Αυτό έχει
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νόημα, αν και όπως είδαμε στο κεφάλαιο των μετάλλων, τα στοιχειώδη μέταλλα είναι τα
λιγότερο απορροφούμενα απ’όλους τους τύπους. Στοιχειώδη σημαίνει από τους βράχους,
και αυτό είναι το είδος που βρίσκεται στα νερά πηγής, και επομένως στο φιλτραρισμένο
νερό, εκτός από την αντίστροφη όσμωση. Κατά την άποψή μου, το σκληρό νερό είναι
καλύτερο από το αποσταγμένο.
Οι περισσότεροι φυσιοπαθητικοί και ολιστικοί διατροφολόγοι δεν συμπαθούν
το
αποσταγμένο νερό επειδή λένε ότι διυλίζει τα μέταλλα από τα κόκκαλα και τα δόντια.
Γενικά, αυτό φαίνεται λογικό, αν και ο Δρ Y λέει ότι αυτό δεν κάνει οποιαδήποτε διαφορά
εκτός αν το πρόσωπο είναι εξαιρετικά υποσιτιζόμενο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει
καμία επίσημη μελέτη που να συγκρίνει το αποσταγμένο με το μεταλλικό νερό, έτσι το
όλο θέμα είναι αρκετά θεωρητικό. Αλλά όταν σκεπτόμαστε την φυλη των Hunzas και ότι
η διάρκεια ζωής τους που φτάνει τα 120-χρόνια έχει αποδοθεί στα παγετώδη μεταλλικά
νερά που έπιναν,τότε κάποιος μπορεί να δει την αξία των μετάλλων στο πόσιμο νερό. Ένα
ακριβό φίλτρο νερού πρέπει να λάβει υπόψη αυτήν την συζήτηση και να δώσει τους
λόγους για τη σημασία ή μη του να φιλτράρονται εκτός ορισμένα μέταλλα.
Είναι θέμα επιλογής: αντίστροφη όσμωση ή φίλτρο άνθρακα. Με την αντίστροφη όσμωση
δεν έχετε καμία διήθηση φθοριδίου, κανένα μέταλλο, και τη σπατάλη περίπου 4-9
γαλονιών για να πάρετε ένα γαλόνι καθαρού νερού. (A'o, σ.72)Με τα περισσότερα ακριβά
φίλτρα πλέγματος άνθρακα, μπορείτε να τα ξεφορτωθείτε όλα εκτός από το φθορίδιο, και
θα έχετε ακόμα τα μέταλλα.
Υπάρχουν ερωτήματα για τη δύναμη πωλήσεων των φίλτρων. Κάντε "τα να χορέψουν για
σας. Προειδοποίηση - μόνο 5 πολιτείες έχουν οποιουσδήποτε κανονισμούς για αυτά που
οι κατασκευαστές φίλτρων νερού μπορούν να πουν. Στο διαδίκτυο - είναι μια απέραντη
ζούγκλα!
Υπάρχει ένα άριστο μικρό βιβλίο που μπορεί να γλυτώσει πολύ ερευνητικό χρόνο: Μην
πιείτε το νερό. Ο συγγραφέας μπαίνει με μεγάλη λεπτομέρεια στη σύγκριση των ιδιοτήτων
και της ποιότητας των βασικών μονάδων φίλτρων. Επισημαίνει τα πλεονεκτήματα
τοποθέτησης ενός φίλτρου KDF πριν από το φίλτρο άνθρακα προκειμένου να ασφαλιστεί
ότι τα βακτηρίδια δεν θα αρχίσουν να αυξάνονται μέσα στον άνθρακα.
Κλείνοντας κατά την άποψή μου, εάν θέλετε να λύσετε ολόκληρο το πρόβλημα διήθησης,
αγοράστε απλά ένα Multipure και βάλτε κάτω από το νεροχύτη. (1.831.763.1967)
Επόμενο πρόβλημα.
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ
Συγνώμη που αυτό το κεφάλαιο ήταν υπερφορτωμένο με πληροφοριές. Τα όσα
αναφέρονται πραγματικά μόνο γρατσουνίζουν την επιφάνεια της έρευνας που έχει γίνει σε
αυτές τις περιοχές. Ο σκοπός του κεφαλαίου ήταν να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με μερικά
από τα βασικά ζητήματα όσον αφορά το πόσιμο νερό, ζητήματα που είναι συστηματικά
κρυμμένα από τα μέσα, για προφανείς λόγους. Αποδείξτε ότι δεν είναι έτσι, εάν
μπορείτε.Μην προσποιείστε όμως ότι αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Όταν διαβάζετε
κάτι που πιστοποιεί την αγνότητα του νερού της βρύσης ή τη σημασία του φθοριδίου,
ίσως τώρα θα παρατηρήσετε πώς αναφέρονται μελέτες αλλά δεν παρατίθεντε ποτέ.
Κοιτάξτε πίσω από αυτό που διαβάζετε και προσπαθήστε να δείτε την πειστική τακτική του
ανηψιού του Freud. Εκτιμήστε την άρτια εκμάθηση μιας τέχνης.
Η φυσιολογική σημασία της υδάτωσης έχει πραγματικά τονιστεί από γιατρούς και
διατροφολόγους, όχι σκόπιμα, αλλά επειδή απλά δεν διδάσκεται. Οι ιδέες του Δρ
Batmanghelidj πρέπει να αντιμετωπιστούν –ή αυτός έχει δίκιο ή ειδάλλως υπάρχει ένα
σημαντικό χάσμα στην πληροφόρηση υγείας μας.
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Είναι ατυχές που η λάσπη της πολιτικής μπαίνει σε μια συζήτηση για την αγνότητα του
νερού. Αλλά μόλις ανακαλύψετε πώς και γιατί το νερό μας κατάντησε έτσι, οι πολιτικές
επιρροές θα είναι σαν ένας ελέφαντας στο καθιστικό – πολύ δύσκολο να τον αγνοήσεις.
Όχι δεν είναι καυτές ειδήσεις. Η πολιτική ελέγξει την επιστήμη από τότε που κλείδωσαν
τον Γαλιλαίο σε εκείνη την πολυόροφη φυλακή όταν ανακάλυψε ότι η γη γύριζε γύρω από
τον ήλιο. Γι’αυτό δεν πρέπει να αναμένετε πολλή υποστήριξη εάν προσπαθείτε να
συζητήσετε ή να τεκμηριώσετε ότι μόλις μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο. Τα πειραματόζωα
ξέρουν ότι τους λένε.
Το υπόλοιπο του παγόβουνου αφήνεται σε σας. Αυτό το κεφάλαιο είναι ακριβώς η κορυφή
του. Με μια μικρή περαιτέρω μελέτη, ίσως δεν κάνετε το ίδιο λάθος που έκανε ο
καπετάνιος του τιτανικού, σκεπτόμενος ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο νερό που μπορεί
να σας βλάψει.
πνευματικά δικαιώματα 2000 NewWest
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ΕΝΖΥΜΑ : ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ
www.thedoctorwithin.com
Tim O'Shea

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

"Η χαρά της ζωής εξαρτάται από ένα υγιές στομάχι ενώ η κακή πέψη μας οδηγεί στο
σκεπτικισμό, τη δυσπιστία, τις μαύρες φαντασίες, και τις σκέψεις του θανάτου." - Joseph
Conrad
Γιατί πεθαίνουμε; Γιατί γερνάμε; Γιατί τα πράγματα φθείρονται; Ζούμε απλά τη ζωή μας
και έπειτα ξαφνικά εμφανίζεται απ’το πουθενά ένας μολυσμένος ιός και προκαλεί μια
ασθένεια που μας σκοτώνει; Εκτός φυσικά αν μπορεί να βρεθεί το σωστό φάρμακο για
"να σκοτώσει τον ιό."
To πιστεύετε αυτό; Η πλειοψηφία των ανθρώπων στην Αμερική πραγματικά το πιστεύει,
αλλά οι αριθμοί τους μειώνονται σταθερά. Οι άνθρωποι αρχίζουν τώρα να
αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος ζωής έχει να κάνει με την ευαισθησία στην ασθένεια.Ο
τρόπος ζωής: ξέρετε - διατροφή, επίπεδο πίεσης (stress), διανοητική κατάσταση,
καθημερινή φυσική μετακίνηση, ή η έλλειψη της. Και οχι φυσικά ζητήματα ιών.
Πολλοί από εμάς σήμερα γινόμαστε απαρηγόρητοι βλέποντας τους γονείς μας να
πεθαίνουν απο τις ίδιες ασθένειες που πέθαναν οι παππούδες και γιαγιάδες μας. Παρά
όλες τις "σημαντικές ανακαλύψεις" που διαβάζουμε συνεχώς στο Τύπο, η υγεία μας σαν
έθνος δεν βελτιώνεται στο ελάχιστο.
Στο κεφάλαιο ένα (www.thedoctorwithin.com) είδαμε τους
δολοφόνους των Αμερικανών:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 πιο σημαντικούς

Καρδιακές παθήσεις ......... 726.000
Καρκίνος .................... 539.000
Εγκεφαλικό ................. 159.000
COPD (Χρόνια εμφρακτική πνευμονική νόσος) ... 109.000
Ατυχήματα ............... 95.000
Πνευμονία/γρίπη ........ 24.000
Διαβήτης ............... 62.000
Αυτοκτονία ................ 30.000
Ασθένεια νεφρών ....... 25.000
Ασθένεια ήπατος ....... 25.000

Εθνικές στατιστικές ζωτικής σημασίας, 2001
Εκτός από τα ατυχήματα και την αυτοκτονία, αυτές οι ασθένειες είναι κατά ένα μεγάλο
μέρος αποτρέψιμες, υπό την έννοια ότι προκαλούνται ή επιδεινώνονται απο τις πολυετείς
κακές διατροφικές συνήθειες. Αυτές οι ασθένειες δεν πετούν στον αέρα της νύχτας και
εισβάλλουν στους καθαρούς, αθώους οργανισμούς μας. Φορτώνοντας τον οργανισμό μας
με απονεκρωμένες τροφές που δεν χωνεύονται, σκοτώνουμε αργά και σταθερά τα
κύτταρα του σώματος και τους ιστούς, απο εβδομάδα σε εβδομάδα, και απο μήνα σε
μήνα. Οποιοδήποτε ιδιαίτερο όργανο υποκύψει πρώτο – απο εκείνο λέμε ότι κάποιος
πέθανε: είχε καρδιά, είχε συκώτι, είχε στομάχι, πνεύμονα, κ.λπ.
ΟΝΟΜΑΣΕ ΤΟ ΔΗΛΗΤΉΡΙΟ ΣΟΥ
Τα αναμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν για 75 χρόνια έρχονται στο
προσκήνιο και τεκμηριώνουν ότι ο καθοριστικός παράγοντας της υγείας και της
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μακροζωίας αντιστοιχεί σε έναν απλό όρο: τοξικότητα αίματος. Η τοξικότητα σημαίνει
δηλητήριο.
Ως δηλητήρια σκέπτεστε πράγματα όπως το αρσενικό, ή το κυανίδιο, ή το δηλητήριο
αρουραίων, ή πράγματα που οι μυστικοί πράκτορες δαγκώνουν σε κάψουλες αμέσως πριν
συλληφθούν στις ταινίες James Bond. Όπως κάθε καλός ninja γνωρίζει, υπάρχουν πολλά
επίπεδα και τύποι δηλητήριων. Τα καλύτερα σας σκοτώνουν αργά και είναι μη
ανιχνεύσιμα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τα πιό αργά δηλητήρια απ’όλα: τα τρόφιμα που
τρώμε.
Τα σύγχρονα τρόφιμα που περιλαμβάνει η αμερικανική διατροφή, είναι δηλητήρια. Γιατί
το λέω αυτό; Ένα καλό δηλητήριο:
1.
2.
3.
4.
5.

θα εμποδίσει τη ροή του αίματος,
θα μειώσει το ποσό οξυγόνου στους ιστούς
θα παρεμποδίσει ένα ή περισσότερα σημαντικά συστήματα του σώματος,
πραγματικά θα προκαλέσει τον εθισμό στο ίδιο το δηλητήριο
τελικά θα σκοτώσει το θύμα χωρίς να ανιχνευτεί ποτέ

Κανένα δηλητήριο στην ιστορία δεν έχει επιτύχει αυτούς τους στόχους στην κλίμακα που
τα επεξεργασμένα τρόφιμα το έχουν καταφέρει.
ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
Τι είναι ένζυμα; Περιβαλλόμαστε από τα παραδείγματα της ενζυμικής δραστηριότητας
κάθε ημέρα. Πάρτε μια μπανάνα. Πράσινη.Βάλτε την σε ένα περβάζι για μια-δυο ημέρες.
Γίνεται κίτρινη και ωριμάζει.Αυτό οφείλεται στα ένζυμα που εργάζονται.
Ένας αλλιγάτορας σας σκοτώνει σε ένα έλος. Αλλά δεν σας τρώει αμέσως. Αντ' αυτού σας
σέρνει μακριά και σας αφήνει να σαπίσετε για μερικές εβδομάδες. Κατόπιν όταν έχετε
‘καρυκευτεί αρκετά’, γίνεστε ενα entree. Τί προκάλεσε την αλλαγή;Τα ένζυμα.
Ένα σκυλί θάβει ένα κόκκαλο. Ήταν πάρα πολύ σκληρό. Δύο εβδομάδες αργότερα το
ξεσκάβει. Ωραίο και μαλακό. Υum-yum.Και αυτό οφείλεται στα ένζυμα που εργάζονται.
"Χωρίς ένζυμα, οι σπόροι δεν θα βλάσταναν, τα φρούτα δεν θα ωρίμαζαν, τα φύλλα δεν
θα άλλαζαν χρώμα, και δεν θα υπήρχατε." - d'Raye, σ.3
Πολύ απλά, τα ένζυμα είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες όλων των ζωντανών κυττάρων
που επιφέρουν τις αλλαγές. Τα ένζυμα είναι συγκεκριμένες πρωτείνες που είναι ενεργές
σε κάθε κύτταρο του σώματος σας κάθε δευτερόλεπτο. Τα ένζυμα μετατρέπουν τα
πράγματα σε χρησιμοποιήσιμες μορφές.
Όπως ο Δρ Royal Lee είπε πολύ καιρό πριν,τα ένζυμα
"... είναι η σημαντικότερη μονάδα στο ανθρώπινο σώμα, επειδή κάθε χημική αλλαγή που
πραγματοποιείται για την επισκευή των ιστών ή την αφομοίωση της τροφής περιλαμβάνει
τη δραστηριότητα των ενζύμων. Χωρίς ενζυμική δραστηριότητα δεν υπάρχει καμία ζωή.
Κανένα φυτό ή ζώο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη δραστηριότητα των ενζύμων του." Συνομιλίες, 1955
Βιολογικά, δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από ένα σύνολο ζωντανών κυττάρων. Ότι
συμβαίνει στα κύτταρά μας συμβαίνει σε μας. Οι λειτουργίες ζωής των κυττάρων
διενεργούνται από τα ένζυμα.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Το αυτοκίνητο στο γκαράζ σας είναι άχρηστο αν δεν του βάλετε κάυσιμο και αρχίσετε να
το οδηγείτε.Το ίδιο πράγμα και με τα ένζυμα. Απο μόνα τους τα ένζυμα είναι ακριβώς
κομμάτια του παζλ. Για να εκτελέσουν τις πραγματικά χιλιάδες εργασίες τους τα ένζυμα,
κάποιοι αρωγοί είναι απαραίτητοι. Οι γιατροί αποκαλούν αυτούς τους αρωγούς
συμπαράγοντες(co-factors).Οι περισσότεροι συμπαράγοντες είναι
βιταμίνες και
μέταλλα. Τα ένζυμα και οι συμπαράγοντες ενορχηστρώνονται σε μια βιοχημική συμφωνία
αποκαλούμενη σύμπλεγμα(complex). Είναι το ενζυμικό σύμπλεγμα που επιφέρει την
ενζυμική δραστηριότητα - χωρίς όλους τους παίκτες, δεν γίνεται το παιχνίδι.
"Οι θρεπτικές ουσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν μεμονωμένα...Η απουσία
οποιασδήποτε από αυτές τις ουσιαστικές θρεπτικές ουσίες είναι αρκετή να καταστρέψει
την υγεία μας." - Erasmus, σ.73
Ένα ενζυμικό συμπλήρωμα πρέπει να περιέχει αυτούς τους συμπαράγοντες. Εάν όχι, το
ίδιο το σώμα πρέπει να παράσχει τις ελλείπουσες θρεπτικές ουσίες. Εάν ο ασθενής είναι
ανεπαρκής σε βιταμίνες ή μέταλλα, η λήψη ενός απομονωμένου ενζυμικού
συμπληρώματος δεν θα έχει πολλή ευεργετική επίδραση. Η ενζυμική δραστηριότητα είναι
μια σημαντική ομαδική προσπάθεια.
"Ένα ένζυμο είναι ένας λειτουργών μηχανισμός, όχι ένας χημικό..... το ίδιο το ένζυμο
είναι μια ζωντανή ουσία." - Συνομιλίες για την διατροφή
Οι βιταμίνες που αναφέρουμε εδώ δεν είναι οι συνθετικές που βλέπετε συνήθως στα
καταστήματα. Μόνο οι φυσικές ολόκληρες βιταμίνες τροφίμων μπορούν να συνεργαστούν
με τα ένζυμα. Όπως ο Δρ Lee έγραψε σχεδόν 50 χρόνια πριν:
"Όταν παίρνετε μια βιταμίνη από αυτήν την ομάδα και την κρυσταλλώνετε και την βάζετε
σε ένα μπουκάλι, γίνεται μια... χημική ουσία. Δεν είναι πλέον μέρος μιας ζωντανής
ουσίας. Δεν είναι πλέον ένα μέρος του ζωντανού μηχανισμού που αποκαλούμε ένζυμο."
Για περισσότερα σχετικά με τα πλήρη τρόφιμα ενάντια στις συνθετικές βιταμίνες δείτε το
Κεφάλαιο 11 - το ασκορβικό οξύ δεν είναι βιταμίνη C
Η μεγάλη ιδέα εδώ είναι ότι οι βιταμίνες, τα μέταλλα, και τα ένζυμα χρειάζονται το ένα το
άλλο, όπως τα τρία πόδια ενός σκαμνιού. Στη φρενήρη αγορά των σημερινών
συμπληρωμάτων τροφίμων, είναι σαν να μας επιτίθεται απο όλες τις πλευρές άνθρωποι
που κραυγάζουν βιταμίνες!, άλλοι που φωνάζουν μέταλλα!, και άλλοι που φωνάζουν
ένζυμα! Σαν να ήταν από μόνο του το καθένα απο αυτά το μαγικό χάπι που μπορεί να
θεραπεύσει τα πάντα. Οι πραγματικές ιδέες είναι συνεργασία, σύμπραξη, και
συμπαραγωγή. Τίποτα δεν υπάρχει μεμονωμένα στο σώμα. Ένα ένζυμο χωρίς
συμπαράγοντες δεν αναπτύσσει καμία ενζυμική δραστηριότητα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Τα ένζυμα είναι γνωστό οτι κάνουν πολύ συγκεκριμένες εργασίες. Η δραστηριότητά τους
συγκρίνεται με τα κλειδιά που πρέπει να ταιριάξουν σε ορισμένες κλειδαριές. Τα ένζυμα
είναι πρωτείνες μακράς αλυσίδας(long-chain) που διατηρούν την συνοχή τους σε πολύ
συγκεκριμένες μορφές χάρις στους δεσμούς υδρογόνου. Σκεφτείτε ένα κουβάρι νήμα που
κρατιέται σε μια πολύ παράξενη μορφή απο μικροσκοπικές ίνες Velcro. Εάν συμβεί τίποτα
στους Velcro-ειδείς δεσμούς, η ενζυμική πρωτείνη ξετυλίγεται, χάνοντας τη μορφή της.
Χωρίς τη μορφή, το κλειδί δεν μπορεί πλέον να ταιριάξει στην κλειδαριά. Τότε δεν είναι
πλέον ένα ένζυμο – αλλά μια άλλη ξένη πρωτείνη. Και τι προκαλούν οι ξένες πρωτείνες
στο σώμα μας; Σωστά- φλεγμονή. Αντίδραση του ανοσοποιητικού. Και αυτή ακριβώς είναι
η έννοια της αυτανοσίας. Το σώμα επιτίθεται τώρα στο εαυτό του επειδή αισθάνεται ότι
ένα ξενο σώμα έχει εισβάλλει.Ο εαυτός μας έχει γίνει μη- εαυτός.
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Εάν οι δεσμοί σπάσουν, τα ένζυμα καταρρέουν, και δεν μπορούν πλέον να κάνουν τη
συγκεκριμένη εργασία τους. Ένα τέτοιο κατεστραμμένο ένζυμο λέγεται ότι είναι
αλλοιωμένο. Διάφορα πράγματα αναγκάζουν ένα ένζυμο να γίνει αλλοιωμένο:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

θέρμανση επάνω από 48 βαθμούς Κελσίου (μαγείρεμα)
φάρμακα
οινόπνευμα
φθορίδιο (fluoride)
ελεύθερες ρίζες(free radicals)
επεξεργασία τροφίμων
κονσερβοποίηση
ακτινοβολία
γενετική εφαρμοσμένη μηχανική

ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΩΜΩΝ
Ο Edward Howell MD, με παγκόσμιο κύρος στα ένζυμα και την ανθρώπινη διατροφή, λέει
για το πώς τα ένζυμα αλλοιώνονται επάνω από τους 48 βαθμούς Κελσίου. Δεδομένου ότι
το νερό βράζει στους 100 βαθμούς, μπορείτε να δείτε πώς το μαγείρεμα είναι
καταστρεπτικό στα περισσότερα τρόφιμα. Γι’αυτό οσον αφορά τα λαχανικά, το βράσιμο
στον ατμό είναι πολύ καλύτερο από το πολύ ψήσιμο.Το πολύ ψήσιμο καταστρέφει τα
ένζυμα και τις βιταμίνες.
Ένας άλλος εμπειρογνώμονας σε αυτήν την περιοχή ήταν ο Δρ Francis Pottenger. Τα
διάσημα πειράματά του με τις γάτες στη δεκαετία του '30 είναι εξίσου σχετικά σήμερα
όπως πάντα. Πήρε δύο ομάδες γατών και για χρόνια προσωπικά επόπτευσε τη σίτισή τους.
Στην μια ομάδα δόθηκαν αποκλειστικά ωμά, άψητα τρόφιμα. Στην άλλη δόθηκαν μόνο
μαγειρεμένα τρόφιμα. Τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά σαφή: όλες οι γάτες που
τρέφονταν με ωμή τροφή έζησαν μια μακριά, υγιή ζωή. Οι γάτες που τρέφονταν με
μαγειρεμένη τροφή αρρώστησαν και πέθαναν πολύ νεώτερες. (Bieler, σ.192)
Επίσης παρατηρήθηκε ότι γάτες που αρρώστησαν με την μακροπρόθεσμη μαγειρεμένη
διατροφή δεν μπορούσαν να επανακτήσουν την υγεία τους ακόμα και όταν τις
επανέφεραν στην ωμή διατροφή. Αμετάκλητη ζημία. Οι γάτες που τρέφονταν με
μαγειρεμένη τροφή παρήγαγαν μόνο δύο ασθενικές γενεές, η δεύτερη των οποίων ήταν
σταθερά στείρα. Φυσική επιλογή.
Οι μανιώδεις συστάσεις διατροφής που ακούγονται σήμερα και που αγνοούν αυτήν την
βασική προϋπόθεση είναι όλο και περισσότερο λανθασμένες. Τα ωμά τρόφιμα αντι για τα
μαγειρεμένα,τα βρασμένα στον ατμό λαχανικά,τα χαμηλοβρασμένα αντι για τα πολυβρασμένα, τα λιγοψημμένα κρέατα αντι για τα καλο-ψημμένα: όσο πιό άθικτα είναι τα
ένζυμα ακόμα στα τρόφιμα, τόσο λιγότερο φορολογούμε τα ενζυμικά αποθέματα του
σώματος.
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
Έχουμε δύο κύριους τύπους ενζύμων στους οργανισμούς μας. Ο Δρ Edward Howell
στο βασικό έργο του Ενζυμική Διατροφή (Enzyme Nutrition) , μας λέει ότι είναι σαν μας
δίνεται ένας τραπεζικός λογαριασμός ενζυμικής ενέργειας στην αρχή της ζωής μας. Ο
τραπεζικός λογαριασμός περιέχει δύο τύπους ενζυμικών νομισμάτων:
- τα μεταβολικά ένζυμα
- τα πεπτικά ένζυμα
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Όσο περισσότερα χρησιμοποιήσουμε άπο αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό για την πέψη,
τόσο λιγότερα αφήνονται για χιλιάδες άλλες εργασίες που τα μεταβολικά ένζυμα πρέπει
να εκτελέσουν στους οργανισμούς μας. Δευτερεύουσες λεπτομέρειες όπως η σκέψη,η
αναπνοή, το περπάτημα, η όραση,η ζωή των κυττάρων, κ.λπ.... όλα εξαρτώνται από τα
ένζυμα.Σκεφτείτε τους ανθρώπους που είναι υπέρμετρα υπέρβαροι. Εκτελούν όλες αυτές
τις υπόλοιπες λειτουργίες καλά, ή φαίνονται εξασθενισμένοι;Είναι προφανές.Ο
λόγος:πρέπει να ξοδέψουν πάρα πολύ απο τον τραπεζικό λογαριασμό ενζύμων τους
προσπαθώντας να αφομοιώσουν σωρούς τροφίμων που δεν χωνεύονται και που συνεχώς
προσλαμβάνουν. Έτσι δεν περισεύει και πολύ για τις βασικές ζωτικές λειτουργείες.
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ
Μεταβολικά σημαίνει οτι έχουν να κάνουν με την λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων
του σώματος. Ζωή των κυττάρων, μετάδοση σημάτων μέσω των νεύρων, σήματα
εγκεφάλου, διανομή ορμονών, ανταλλαγή οξυγόνου, λειτουργία συκωτιού, ισορροπία
οξέων-βάσεων στο αίμα, και άλλα τέτοια πράγματα. Όλες αυτές οι εργασίες απαιτούν τα
συγκεκριμένα ένζυμα προκειμένου να συμβούν, απο δευτερολέπτο σε δευτερολέπτο. Τα
μεταβολικά ένζυμα είναι τα εργαζόμενα πρωτεϊνικά μόρια που λειτουργούν ολόκληρο
αυτό το βιοχημικό τσίρκο όλη την ημέρα.
Τα μεταβολικά ένζυμα είναι αυτά που πραγματικά χρησιμοποιούν τις θρεπτικές ουσίες που
έχουν διασπαστεί απο τα χωνευτικά ένζυμα, υπό τον όρο ότι η κανονική πέψη έχει
πραγματοποιηθεί. Έτσι η άμεση αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο τύπων ενζύμων χωνευτικών και μεταβολικών - δεν είναι ένα πραγματικά μεγάλο θέμα για αντιπαράθεση.
ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ
Η κατηγορία ενζύμων που πιθανώς είσαστε πιο εξοικειωμένοι είναι αυτή που περιλαμβάνει
την πέψη. Το στόμα, το στομάχι, το πάγκρεας, το συκώτι, και το έντερο παράγουν
διάφορα ένζυμα των οποίων εργασία είναι να χωρίσουν οποιαδήποτε τρόφιμα που τρώμε
στα χρησιμοποιήσιμα συστατικά. Ανεξάρτητα από το πόσο είναι λιπαρά, ανεξάρτητα από
το πόσο παραπάνω τυρί, ή πόση άσπρη ζάχαρη, πόσες χημικές ουσίες, ανεξάρτητα από το
πόσο δυσκολοχώνευτη είναι μια τροφή, το σώμα σας θα δοκιμάσει να την διασπάσει με τη
βοήθεια των ενζύμων.Μερικά τρόφιμα είναι πολύ εύκολα στο σώμα. Αυτά είναι, εκείνα
που περιέχουν μέσα σε τους όλα τα απαραίτητα ένζυμα για την πλήρη πέψη τους.
Παραδείγμα: μήλα, καλαμπόκι, καρπούζι, πράσινες πιπερές, αχλάδια, σέλινο, κ.λπ. Ωμά
φρούτα και λαχανικά. Αυτά τα τρόφιμα δεν απαιτούν απο το σώμα να σπαταλήσει
ενέργεια για την παραγωγή πολλών ισχυρών χωνευτικών υγρών προκειμένου να τα
μετατρέψει σε μια χρησιμοποιήσιμη μορφή.
ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΗΣ
Όλοι ξέρουμε ότι η ανθρώπινη τροφή χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
•
•
•

λίπη
πρωτεΐνες
υδατάνθρακες

65

Κάθε ένα είναι ένα μεγάλο μόριο φιαγμένο από μικρότερες μονάδες. Δεδομένου ότι
το σώμα προτιμά τις μικρότερες μονάδες, αυτές οι μεγάλες αλυσίδες λίπους,
πρωτείνης, και υδατανθράκων πρέπει να διαχωριστούν(διασπαστούν). Τα λίπη
διασπώνται σε λιπαρά οξέα,οι πρωτεϊ'νες διαχωρίζονται
σε αμινοξέα,οι
υδατάνθρακες χωρίζονται
σε μόρια
γλυκόζης. Η διαδικασία αυτού του
αναλυτικού διαχωρισμού καλείται πέψη.
Κάθε τύπος τροφίμων έχει ένα ειδικό ένζυμο για να κάνει αυτόν τον αναλυτικό
διαχωρισμό να συμβεί:
•
•
•

Η λιπάση είναι το ένζυμο που διασπά το λίπος.
Η πρωτεάση διασπά την πρωτεΐνη.
Η αμυλάση διασπά τους υδατάνθρακες.

Τώρα πολλοί γιατροί και άλλοι χωρίς υπόβαθρο στη διατροφή θα πουν ότι
μπορούμε να φάμε οτιδήποτε θέλουμε επειδή τα χωνευτικά ένζυμα του σώματος
σχεδιάζονται για να διασπάσουν τα τρόφιμα. Αυτό θα ίσχυε εάν τρώγαμε μια κατά
80% φυσική διατροφή. Εννοώ μια διατροφή στην οποία τα περισσότερα τρόφιμα
περιέχουν μέσα τους τα απαραίτητα ένζυμα για την πλήρη διάσπαση. Η φυσική
διατροφή δεν αφήνει πίσω της
κανένα υπόλειμμα από τη χωνευτική
δραστηριότητα. Αυτή είναι η κανονική πέψη.
Αλλά δεν έχουμε μια φυσική διατροφή. Οι περισσότεροι από μας έχουν την
διατροφή SAD – (the Standard American Diet) η τυποποιημένη αμερικανική
διατροφή. Ξέρετε - burgers, τηγανητά, πίτσα, μπύρα, τσιπ, donuts, κοκα κόλα,
κ.λπ.... Αυτά είναι μη-τρόφιμα,καινούργια στο ανθρώπινο είδος
που
παρουσιάζονται τον προηγούμενο αιώνα. Τα χωνευτικά συστήματά μας δεν
σχεδιάστηκαν ποτέ για να διασπάσουν αυτά τα παράξενα χημικά (bizzarros). Έτσι
όλα αυτά δεν αφομοιώνονται - κάθονται ακριβώς εκεί και σαπίζουν. Ανώμαλη
διατροφή = ανώμαλη πέψη.
ΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ
ELIMINATION)

ΕΜΜΕΣΗ

ΑΠΟΒΟΛΗ

(TOXEMIA

AND

VICARIOUS

Η τοξιναιμία σημαίνει δηλητηρίαση του αίματος.Πίσω στο 1926, ένας διάσημος
θεραπευτής απο το Κολοράντο ο γιατρός JH Tilden, έγραψε ένα βιβλίο που ήταν
το αποκορύφωμα κλινικής εμπειρίας μιας ολόκληρης ζωής , Εξήγηση για την
τοξιναιμία (Toxemia Explained). Ο Δρ Tilden ήταν ριζοσπαστικός. Δεν πίστευε οτι
τα φάρμακα θεραπεύουν τις ασθένειες. Είχε μια απλή θέση:
"... κάθε αποκαλούμενη ασθένεια είναι μια κρίση της τοξιναιμίας, που σημαίνει
ότι η τοξίνη έχει συσσωρεύτει στο αίμα πάνω από το σημείο ανεκτικότητας... η
κρίση,η αποκαλούμενη ασθένεια -πέστε την κρύωμα, γρίπη,πνευμονία,
πονοκέφαλο, ή τυφοειδή πυρετό - είναι μια έμμεση αποβολή. Η φύση προσπαθεί
να απελευθερώσει το σώμα απο την τοξίνη." - Εξήγηση για την τοξιναιμία σ.49
Επινοείται έτσι το όνομα μιας ασθένειας για κάποιο μέρος του σώματος στο οποίο οι
τοξίνες έχουν συσσωρευτεί τόσο πολύ έτσι ώστε εκείνο το μέρος του σώματος
αρχίζει να δυσλειτουργεί.
Αυτή η έννοια της ασθένειας, γνωστή ως έμμεση αποβολή, δεν έχει ποτέ
διαψευστεί. Αυτό που συμβαίνει είναι, οτι οι κανονικές λεωφόροι για την αποβολή
των αποβλήτων - συκώτι, νεφρά, παχύ έντερο - συντρίβονται κάτω από το βάρος

της συσσώρευσης δηλητήριων. Σαν ένστικτο επιβίωσης, τα διάφορα άλλα όργανα
του σώματος που δεν σχεδιάστηκαν για την αποβολή των τοξινών
στρατολογούνται για να βοηθήσουν να ξεφορτωθεί το σώμα τα απόβλητα.
Δοκιμάζουν απελπισμένα μέτρα για να αποβληθούν τα άπεπτα, σαπίζοντα
δηλητήρια, και συχνά υφίστανται φλεγμονή ή ασθενούν και τα ίδια στην
προσπάθεια.
Ένα προφανές παράδειγμα αυτής της ιδέας είναι η ακμή. Η ακμή δεν είναι ένα
πρόβλημα του δέρματος. Είναι μια έμμεση αποβολή:το αίμα και το παχύ έντερο
είναι τόσο γεμάτα με δηλητήρια που συσσωρεύονται πιο γρήγορα από όσο μπορούν
να αποβληθούν έτσι ώστε το σώμα δοκιμάζει μια ακραία λύση: αποβάλλει τα
δηλητήρια μέσω του μεγαλύτερου οργάνου του σώματος: το δέρμα. Μια
εναλλακτική διαδρομή διαφυγής. Δεδομένου ότι τα δηλητήρια φεύγουν, ενοχλούν
το κανονικό δέρμα και προκαλούν αναφυλαξία, ερυθρότητα, ή εκρήξεις πύου,
όπως τα σπυράκια. Γί αυτό οι κρέμες και τα λοσιόν δέρματος δεν λειτουργούν σε
ένα τέτοιο σενάριο. Δεν είναι ένα πρόβλημα του δέρματος. Είναι πρόβλημα της
χρόνιας δηλητηρίασης του αίματος λόγω μιας άπεπτης διατροφής. Οι άνθρωποι του
τρίτου κόσμου περνούν σπάνια ακμή. Η ακμή είναι μια ασθένεια της υπερβολής,
μια συνέπεια του τρόπου ζωής του fast food.
Το χρόνιο "ανίατο" έκζεμα και η ψωρίαση εμπίπτουν συχνά στην ίδια κατηγορία. Οι
άνθρωποι υποφέρουν χωρίς λόγο για χρόνια απο αυτές τις ασθένειες, υπό την
καθοδήγηση του καλοπροαίρετου αλλά ανίδεου δερματολόγου που τους έχει πείσει
ότι η μόνη ελπίδα τους είναι να βρούν το σωστό φάρμακο για τη "ασθένεια του
δέρματος τους."
Το ίδιο και με τα νεφρά. Η αρχική εργασία τους ήταν απλά να διατηρήσουν την
ισορροπία νερού και ηλεκτρολυτών στο αίμα.Αλλά με την εμφάνιση των
σύγχρονων τροφών του εμπόριου, ξαφνικά τα νεφρά βρίσκονται να ξοδεύουν όλη
τους την ενέργεια προσπαθώντας να φιλτράρουν έξω από το αίμα όλα αυτά τα νέα
κατασκευασμένα απο τον άνθρωπο χημικά - μια λειτουργία για την οποία δεν
είχαν ποτέ σχεδιαστεί. Αποτέλεσμα: η ασθένεια νεφρών είναι σήμερα η 9η
αιτία θανάτου στις ΗΠΑ. (Ιστορικές στατιστικές)
Ο Δρ Henry Bieler προσφέρει ένα άλλο παράδειγμα της έμμεσης αποβολής: οι
πνεύμονες αναλαμβάνουν στην συνέχεια μετά τα νεφρά. Όταν το επίπεδο τοξινών
στο αίμα υπερβαίνει την ικανότητα των νεφρών να αποβληθούν μέσω των ούρων,
οι πνεύμονες προσπαθούν να αναπληρώσουν για αυτήν τη βραδύτητα. Οι
πνεύμονες εκκρίνουν μερικές από τις τοξίνες του αίματος μέσω των βλεννωδών
μεμβρανών τους. Τέτοια τοξικότητα ενοχλεί και προκαλλεί φλεγμονή στις λεπτές
μεμβράνες των πνευμόνων, και μπορεί να είναι η αρχική αιτία της πνευμονίας, της
βρογχίτιδας, του άσθματος, του οιδήματος ή ουσιαστικά οποιουδήποτε
άλλουδήποτε προβλήματος των πνευμόνων. (σ.164)
Το ίδιο πράγμα και με το κρύωμα.Το κρύωμα είναι απλά ο τρόπος του σώματος
να πει ότι το επίπεδο τοξικότητας έχει ξεπεράσει τώρα τη δυνατότητα του σώματος
να ξεφορτωθεί τα απόβλητα μέσω των κανονικών λεωφόρων:παχύ έντερο, νεφρά,
και συκώτι. Έτσι θα δοκιμάσει τις εναλλακτικές ή έμμεσες διαδρομές: μύτη, στόμα,
λαιμός, μάτια, πνεύμονες.
Ο Bieler χρησιμοποιεί αυτό το ίδιο πρότυπο για να εξηγήσει την
δυσμηνόρροια(dysmenorrhea) και την πυελική φλεγμονώδή ασθένεια(pelvic
inflammatory disease): ενόχληση των θηλυκών οργάνων όταν χρησιμοποιούνται
ως εναλλακτικές διαδρομές της αφαίρεσης τοξινών από το αίμα, κάθε μήνα. Στην
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εμμηνόπαυση, όταν περιέρχεται αυτή η οδός αποτοξίνωσης σε αχρηστία,διάφορα
νέα προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν ως αποτέλεσμα (έμμεση αποβολή σελ.
172): ένα όργανο αναπαραγωγής χρησιμοποιείται ως όργανο έκτακτης ανάγκης
για αποτοξίνωση.
Πάλι, η θεωρία της έμμεσης αποβολής του Tilden είναι ότι πολλές ασθένειες είναι
πραγματικά ακριβώς η προσπάθεια έκτακτης ανάγκης ενός οργάνου να αποβάλλει
τα υπερβολικά δηλητήρια επειδή οι αρχικές λεωφόροι είναι υπερφορτωμένες. Εάν
εκείνο το μέρος του σώματος καταβάλλεται στη διαδικασία,τότε ασθενεί και εμείς
προσποιούμαστε ότι εκείνο το όργανο,απομονωμένο από το υπόλοιπο σώμα, είναι
το πρόβλημα.
Τέτοια σκέψη είναι κάτι περισσότερο από απλοϊκή και ανειλικρινής.Εάν οι ιατρικές
αποφάσεις είναι βασισμένες σε λανθασμένες αντιλήψεις χαρακτηρίζοντας το
ασθενές όργανο ως ασθένεια, τα αποτελέσματα μπορούν να κυμανθούν από
ατελέσφορα ως μοιραία.
Ο Δρ Tilden θεώρησε ότι τα άπεπτα τρόφιμα στα έντερα και στο αίμα ήταν η αρχική
αιτία κάθε ασθένειας. Οι ιδέες του τεκμηριώνονται τώρα στα περισσότερα περιοδικά
γαστροεντερολογίας, τα οποία ερευνούν με μεγάλη λεπτομέρεια το "σύγχρονο"
φαινόμενο του
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ- LEAKY GUT SYNDROME
Ο λόγος που η τροφή παραμένει άπεπτη είναι η έλλειψη ενζύμων.
Εδώ τι συμβαίνει: Τρώμε τα σκάρτα τρόφιμα. Δεν μπορούμε να τα χωνεύσουμε.
Παραμένουν στα έντερά μας σε μορφή σήψης για ολόκληρες εβδομάδες. Τελικά η
προστατευτική εντερική επένδυση αποδυναμώνεται και επιτρέπει σε ένα μερος
σάπιας,άπεπτης τροφής να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Όταν βρεθούν
στο αίμα, τα τοξικά υπολείμματα μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε. Σαν
ξένη πρωτεΐνη, τα υπολείμματα μπορούν έπειτα να αρχίσουν μια φλεγμονώδη
αντίδραση στην ιδιαίτερη θέση όπου τυχαίνει να καταλήξουν. Η βιαστική διάγνωση
είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα επιτόπιας φλεγμονής – οι αρθρώσεις, οι μύες, το
συκώτι, τα νεφρά, τα έντερα, το στομάχι, οτιδήποτε.
Κατόπιν μας δίνονται φάρμακα για να καλύψουμε τα συμπτώματα. Οι γιατροί
προσποιούνται ότι μπορούν να θεραπεύσουν το "προβληματικό" μέρος σε
απομόνωση από το υπόλοιπο σώμα.Γι’αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το
Δρ Tilden, αυτοί οι τύποι χρόνιων, μυστήριων ασθενειών σχεδόν πάντα έχουν την
τοξιναιμία ως ελλοχεύουσα αιτία.
Ο Δρ Tilden ήταν μπροστά απο την εποχή του. Οι ιδέες του είναι μακράν ανώτερες
από τις σύγχρονες θεραπείες με φάρμακα. Στις περισσότερες χρόνιες καταστάσεις
ασθενειών, ειδικά κάποιας που έχει προκαλέσει σύγχυση σε όλες τις ιατρικές
μεγαλοφυίες, η προσέγγιση Tilden πρέπει να δοκιμαστεί πρώτα, εάν κάποιος θέλει
να έχει οποιαδήποτε ελπίδα μιας πλήρους, μόνιμης αποκατάστασης.
Ο Thomas Sydenham, ο διασημότερος άγγλος παθολόγος του 17ου αιώνα,
υποστήριξε τον Tilden πολύ καιρό πριν:
"Η ασθένεια δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια εκ μέρους του σώματος να
ξεφορτωθεί την νεκρη υπο σήψη ύλη (Morbific matter)." - Bieler, σ.40
Morbific - σημαίνει νεκρός και σε σήψη.
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Περισσότερα για το παχύ έντερο:
του παχέος εντέρου

www.thedoctorwithin.com: Ταξίδι στο κέντρο

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ(Shelf-Life business)
Ας μιλήσουμε για τα επεξεργασμένα τρόφιμα.Κατ’αρχήν,πώς όλα αυτά τα τεχνητά,
απονεκρωμένα τρόφιμα έγιναν τα κύρια συστατικά της αμερικανικής διατροφής;
Μακροχρόνια ιστορία. Το 1910 ο γιατρός Harvey Wiley ήταν ο πρώτος
προϊστάμενος της αρχικής FDA(Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων-Food and Drug
Administration).Ο Δρ Ουίλι ήταν μεγάλος κριτής της νόθευσης των τροφίμων.
Ήταν ενάντια στο λευκασμένο αλεύρι, την επεξεργασμένη ζάχαρη, και την πώληση
νοθευμένων,νεκρωμένων τροφίμων. Προσπάθησε κάποτε να απαγορεύσει στην
επιχείρηση Coca Cola να στέλνει το προιόν της στις άλλες πολιτείες επειδή περιείχε
άσπρη ζάχαρη, την οποία ο Δρ Ουίλι σωστά περιέγραψε ως νοθευμένη τροφή.
Κατόπιν ο Ουίλι άρχισε πραγματικά να κατάσχει τις αποστολές του λευκασμένου
αλευριού. Μια νομική μάχη ακολούθησε και έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο
το 1913.Ο Ουίλι κέρδισε. Η χλωρίνη αποδείχθηκε ένα κενό υλικό πληρώσεως του
οποίου κύριος σκοπός ήταν να σκοτώνει τα ζωύφια και να δίνει όγκο στο αλεύρι.
Αυτός ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ,ούτε έχει αντιστραφεί. Σύντομα έκτοτε τα
τεράστια οικονομικά συμφέροντα που ελέγχουν την επεξεργασία τροφίμων
ενώθηκαν μαζί και κατάφεραν να διώξουν τον Ουίλι απο την θέση του. Από τότε
έχουμε άσπρο αλεύρι, το οποίο δεν έχει καμία διατροφικη αξία - καμία βιταμίνη,
κανένα μετάλλο, κανένα ένζυμο, και που περιέχει συχνά τα μεγάλα ποσά χλωρίνης
- (Bealle, Royal Lee).Αυτό δηλώνουν ακόμη και σήμερα οι ετικέτες ψωμιού όταν
μιλούν για το "αλεύκαντο αλεύρι."Σαν να είναι κάποιο καυτό εμπορικό ατου ότι το
ψωμί δεν έχει τον δολοφόνο-ζωύφιων μέσα του.
Η επεξεργασία τροφίμων υπάρχει τα τελευταία 90 χρόνια περίπου. Η επεξεργασία
τροφίμων ήρθε κυρίως κατά τη διάρκεια της εμπόλεμης περιόδου όταν έπρεπε να
υπολογίσουμε πώς να μεταφέρουμε μεγάλες ποσότητες τροφίμων στους
στρατιώτες του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου χωρίς να χαλάσουν καθ’οδόν. Οι
επιστήμονες ανακάλυψαν ότι αποδοτικότερες ήταν οι μέθοδοι αφαίρεσης ενζύμων
από τα τρόφιμα, που τόσο καλύτερα μεταφερόντουσαν και τόσο περισσότερο
διαρκούσαν. Μετά τον πόλεμο, οι ίδιες τεχνικές εφαρμόστηκαν στις επιχειρήσεις
σουπερμάρκετ. Ο κλάδος των σουπερμάρκετ σύντομα ανακάλυψε ότι τα κέρδη θα
μπορούσαν να αυξηθούν πολύ εάν τα τρόφιμα μπορούσαν να διαρκέσουν
περισσότερο χωρίς να χαλάσουν.Αλλά άν αυτό σήμαινε ότι θα αφαιρούσαν επίσης
την περισσότερη ή όλη την διατροφική αξία από τα τρόφιμα μαζί με τα ένζυμα,
hey,αυτό θα ήταν πάρα πολύ κακό. Οι παρασκευαστές τροφίμων όμως δεν
δραστηριοποιούνταν στον κλάδο υγείας. Συμμετείχαν στην επιχείρηση διάρκεια
ζωής στο ράφι.(Shelf-Life business).
Οι επιστημονικές μέθοδοι ενζυμικής αφαίρεσης και συντήρησης τροφίμων έγιναν
έπειτα όλο και περισσότερο περίπλοκες συνεχίζοντας μέχρι σήμερα. Επιπλέον,
μπήκαν οι χημικές πρόσθετες ουσίες, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα για να θρέψουν
το σώμα –είναι ακριβώς για τα χρήματα. Και τώρα δύο καινούργιοι όροι είναι
ακτινοβολία και γενετική εφαρμοσμένη μηχανική. Σκέφτεστε ότι οποιαδήποτε από
αυτές τις μεθόδους έχει τίποτα να κάνει με την αύξηση της θρεπτικής αξίας των
τροφίμων; Μάλλον ονειρεύεστε. Αυτή είναι μια μεγάλη επιχείρηση, που οδηγείται
από ένα κίνητρο μόνο.
ΚΑΛΟ ΣΥΚΩΤΙ - ΚΑΛΗ ΖΩΗ
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Ένα από τα πρώτα όργανα που συντρίβονται από το σταθερό κατακλυσμό των
τοξικών γρήγορων τροφίμων(fast foods) είναι το συκώτι, το σημαντικότερο όργανο
του σώματος.Ο Bieler θεωρεί ότι εάν το συκώτι ήταν σε θέση να αντεπεξέλθει στον
καθαρισμό του αίματος απ’ όλα τα άπεπτα υπολείμματα που ωθούμε κάτω από τους
οισοφάγους μας, θα ζούσαμε λίγο πολύ επ’αόριστο. (Bieler, σ.63).Προτού μπουν
στη γενική κυκλοφορία, τα χωνευμένα τρόφιμα από το έντερο περνούν πρώτα από
το συκώτι μέσω της πυλέας φλέβας. Το συκώτι έπειτα υποτίθεται ότι επιλέγει τι θα
κάνει τα χωνευμένα τρόφιμα
Ι. δημιουργει τους νέους ιστούς του σώματος
ΙΙ. απελευθερώνει ενέργεια
ΙΙΙ. αποθηκεύει τις θρεπτικές ουσίες για μελλοντική χρήση
Δυστυχώς σε μια διατροφή χωρίς ένζυμα που αποτελείται κατα 80% από σκληρά
λίπη και επεξεργασμένες ζάχαρες, το συκώτι έχει μετά βίας το χρόνο να ασχοληθεί
με αυτές τις τυποποιημένες λειτουργίες ζωής. Αντ' αυτού σπαταλά το μεγαλύτερο
μέρος της ενέργειας και της δύναμής του ακριβώς προσπαθώντας να επεξεργαστεί
νερό σε έναν υπόνομο χημικών ουσιών. Τα κύταρρα του συκωτιού πεθαίνουν,
επέρχεται η κίρρωση, και αυτή είναι σήμερα η 10η αιτία θανάτου στις ΗΠΑ.
(ιστορικές στατιστικές).
Το ανθρώπινο συκώτι εξελίχθηκε μέσα από 60 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης του
συκωτιού των ζώων. Για όλα εκτός από τα τελευταία 100 απο τα 200.000 χρόνια
ανθρώπινης παρουσίας, η ανθρώπινη διατροφή ήταν απλά φρούτα και λαχανικά,
με λίγη ζωική πρωτεΐνη. Κατά συνέπεια το συκώτι μπόρεσε να αναπτυχθεί κανονικά
και να επικεντρωθεί στους κύριους στόχους του, οι οποίοι δεν περιέλαβαν την
επεξεργασία τοξικών αποβλήτων. Τα σύγχρονα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι ένας
κλονισμός στην ανθρώπινη εξέλιξη.( η τροφή είναι το καλύτερο φάρμακο
σου,σ.183)
Ο Bieler εξηγεί την ηλιθιότητα της προσπάθειας να αναγκαστούν το συκώτι και τα
νεφρά να εργαστούν σκληρότερα ωθώντας τα λανθασμένα σε δράση μεσω
επινεφρίδιας-υποκίνησης με στεροειδή και διουρητικά φάρμακα, η οποία είναι η
τυποποιημένη ιατρική προσέγγιση. Αυτή είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση και θα
οδηγήσει τελικά στην καταστροφή των οργάνων. Το απλό γεγονός είναι ότι, το
συκώτι και τα νεφρά δεν προορίστηκαν ποτέ να λειτουργήσουν κατ’αυτόν τον
σκληρό τρόπο, ξοδεύοντας όλη τη μεταβολική ενέργειά τους στην προσπαθεία να
αντιμετωπίσουν τα χωρίς ένζυμα, επεξεργασμένα χημικά των τροφίμων από τη
φρικτή διατροφή μας. (Bieler,σ.142)
WESTON A. PRICE
Κάποτε υπήρξε ένας οδοντίατρος ονόματι Δρ Weston A. Price. Στη δεκαετία του
'30, αυτός και η σύζυγός του πήγαν σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώνοντας στοιχεία
από δεκάδες χώρες. Έψαχνε τους υγιέστερους ανθρώπους στη γη. Δηλαδή αυτούς
με τη μακρύτερη διάρκεια ζωής, καμία εκφυλιστική ασθένεια, καμία αποσύνθεση
δοντιών,με τα ισχυρότερα κόκκαλα, και τις καλύτερες σωματικές διαπλάσεις.
Όπου πήγε, ο Δρ Price έλεγχε τα κόκκαλα και τα δόντια των διάφορων φυλών και
των πολιτισμών, όπως:
•
•
•
•

Ελβετικά αλπικά χωριά
Φίτζι
Εσκιμώοι
Ινδιάνοι Seminole
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•
•
•
•

Καναδοί Ινδιάνοι
πρωτόγονοι Σκωτσέζοι
Μελανησία
Χαβάη

Αυτό που βρήκε ο Price ήταν τρομακτικό και αναμφισβήτητο: συνολικά, αυτοί οι
πρωτόγονοι πολιτισμοί και κουλτούρες απολάμβαναν υγιή δόντια,ισχυρά
κόκκαλα,και ζωές γενικά απαλλαγμένες από εκφυλιστικές ασθένειες, υπό τον όρο
ότι υπήρχε επαρκής φυσική τροφή και νερό πλούσιο σε μέταλλα. Κατόπιν σταθερά,
μόλις τα χωρίς ένζυμα τρόφιμα του εμπορίου διατέθηκαν σε αυτούς τους απλούς
ανθρώπους, μέσα σε μερικά χρόνια, τα δόντια τους ήταν σάπια, τα κόκκαλά τους
μαλάκωναν, και δοκίμαζαν την αρχή των επιδημικών εκφυλιστικών ασθενειών,
ακριβώς όπως αυτές που επικρατούν στην Αμερική σήμερα. Όπως ο Royal Lee και
ο JH Tilden, ο Price μιλά για το άσπρο αλεύρι,την άσπρη ζάχαρη, και τα
επεξεργασμένα,
απονεκρωμένα και νοθευμένα τρόφιμα.
Ο κοινός παράγοντας στα νέα τρόφιμα που διείσδυσαν και αλλοίωσαν τις διατροφές
αυτών των πρωτόγονων κοινωνιών, πάλι, ήταν η έλλειψη ενζύμων.
Ο Δρ Price εξέτασε επίσης τα αρχαία κρανία από τους χώρους ενταφιασμών
πολλών από αυτούς τους πολιτισμούς.Προσπάθησε να συσχετίσει το ποσό
αποσύνθεσης των δοντιών με το σχηματισμό των οδοντικών αψίδων, καθώς επίσης
και το σχηματισμό των κόκκαλων του προσώπου και των ρουθουνιών. Απο
τοποθεσία σε τοποθεσία,τα συμπεράσματα του Price ήταν συντριπτικά συνεπή:
όταν οι απομονωμένοι άνθρωποι είχαν μια πρωτόγονη διατροφή που αποτελείτο
από ψάρια, ολόκληρα σιτηρά,ωμά γαλακτοκομικά, και ένα πλούσιο σε μέταλλα
περιβάλλον, οι άνθρωποι απολάμβαναν τέλεια δόντια, και μια πολύ χαμηλή έκταση
λοιμωδών και εκφυλιστικών ασθενειών. Ο Price συσχέτισε πέρα από κάθε
αμφιβολία την έκθεση των πρωτόγονων ανθρώπων στο άσπρο αλεύρι και την
άσπρη ζάχαρη με όλα τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εκλέπτυνση κόκκαλων
Παραμόρφωση του προσώπου
Στοματική αναπνοή, επειδή τα ρουθούνια δεν αναπτύχθηκαν κατάλληλα
Ασυγκράτητη αποσύνθεση δοντιών
Φυματίωση
Αρθρίτιδα

Ο Price επιδεικνύει πώς ο φυσικός εκφυλισμός μιας ομάδας ανθρώπων που είχαν
απολαύσει σχεδόν την τέλεια υγεία για αιώνες - πώς αυτή η κατάσταση μπορεί να
καταστραφεί μέσα σε μερικά χρόνια από έκθεση στα τρόφιμα του εμπορίου άσπρη ζάχαρη, άσπρο αλεύρι, και επεξεργασμένα,απονεκρωμένα προϊόντα.
Το βιβλίο του Δρ Price ονομάζεται διατροφή και φυσικός εκφυλισμός(Nutrition and
Physical Degeneration),και κυκλοφορεί ακόμα. Κανένας διατροφολόγος ή
διαιτολόγος δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι καλά πληροφορημένος χωρίς μια
λεπτομερή κατανόηση αυτής της εργασίας-ορόσημο. Θυμηθείτε, οι διατροφολόγοι
και οι διαιτολόγοι είναι αυτοί που σχεδιάζουν τα γεύματα των νοσοκομείων, την
κουζίνα των αερογραμμών, και τα γεύματα στο σχολείο.
Η ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Λόγω της διαφήμισης, και της "συγκαλυμμένης" διαφήμισης στην οποία
προκαθορισμένες πληροφορίες τροποποιούνται ώστε να μοιάζουν με σκληρές
ειδήσεις, οι μανίες δίαιτας είναι τόσο ασυγκράτητες σήμερα όπως πάντα. Φάτε
σύμφωνα με τον τύπο αίματός σας, φάτε σύμφωνα με τον τύπο του σωμάτος σας,
φάτε σύμφωνα με το ωροσκόπιό σας, φάτε σύμφωνα με τις ανακτημένες μνήμες
σας, φάτε σύμφωνα με το τι λέει το τεστ των μυών σας, τρώτε σύμφωνα με την
εθνικότητα σας, τρώτε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης τριχών σας - η
ψευδο-επιστήμη(junk science) είναι στο αποκορύφωμά της στην Αμερική σήμερα.
Όχι λιγότερο αντιεπιστημονική είναι η αυτήν την περίοδο δημοφιλής υψηλή
πρωτεϊνική διατροφή.
Εκμεταλλευόμενη το μύθο χολεστερόλης/καρδιακών παθήσεων, και τους
κινδύνους του φάσματος των υδατανθράκων, η υψηλή πρωτεϊνική διατροφή είναι
ο νέος Μεσσίας - η απόλυτη υγιεινή διατροφή. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι
μακρύτερα από την αλήθεια. Προφανώς εάν κάποιος ταράζει τα τηγανητά και το
παγωτό και τη κοκα κόλα όλη ημέρα, και ξαφνικά περάσει στην υψηλή πρωτεϊνική
διατροφή,θα υπάρξουν μερικές άμεσες βελτιώσεις στον τρόπο που ο ασθενής
αισθάνεται. Αλλά πιθανόν θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα από μια ολική διατροφή
εσπεριδοειδών, ή τη διατροφή του Price με ωμό γάλα και κέικ σίκαλης. Μια
μακροπρόθεσμη υψηλή πρωτεϊνική διατροφή που αποκλείει τα καλά λιπαρά και
τους φυσικούς υδατάνθρακες είναι πολύ καταστρεπτική στα νεφρά, το συκώτι, και
το αίμα.
Τα προϊόντα διάσπασης της επεξεργασμένης τεχνητής πρωτεΐνης είναι ιδιαίτερα
όξινα στο αίμα. Αυτό θέτει σε κίνηση ολόκληρο το πρόγραμμα αποθήκευσης
ασβεστίου χάρις στον οποίο το pH του αίματος σώζεται από όλον αυτό τον
επικίνδυνο οξυνισμό μέσω της αφαίρεσης ασβεστίου από τα κόκκαλα και τα δόντια.
Η επόμενη προσπάθεια του σώματος είναι η απόθεση κρυστάλλων ουρικού οξέος
στις αρθρώσεις και τα όργανα, οστεοπόρωση, και ολική διταραχή της λειτουργίας
του νεφρού και του επινεφρίδιου που περαιτέρω προσπαθούν να ρυθμίσουν το pH
του αίματος.Πάρα πολλή πρωτεΐνη στη διατροφή σαπίζει στην πεπτική
οδό,δημιουργεί μπλοκάρισμα,σύνδρομο διαρροής εντέρου, και ένα ολόκληρο
πλήθος εντερικών διαταραχών. Το υπερβολικό άζωτο στο σύστημα από όλα εκείνα
τα υπερβολικά αμινοξέα επιβαρύνει περαιτέρω το αίμα.
Οι διαφημιστές τροφίμων προσποιούνται ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πρωτεΐνη
και λιγότερο λίπος.Όσο περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότερο λίπος,τοσο καλύτερο.
Η αλήθεια είναι οτι οι Αμερικανοί καταναλώνουν κατα μέσο όρο 125 γραμμάρια
πρωτεΐνης την ημέρα,ενώ απαιτώνται μόνο 25 γρ. (McDougall) Δεν είμαστε
ανεπαρκείς σε πρωτεΐνη σε αυτήν την χώρα. Αυτό συμβαίνει μόνο σε χώρες του
τρίτου κόσμου που πεινούν. Ο λόγος για αυτήν την Πρωτεϊνική θρησκεία είναι
απλά οικονομικός :τα υψηλά πρωτεϊνικά τρόφιμα είναι ακριβά. Είναι θέμα
πωλήσεων. Σε κίνδυνο είναι δισεκατομμύρια δολλάρια $ στα τρόφιμα και
δισεκατομμύρια $ στη διαφήμιση.
Η υψηλή πρωτεϊνική διατροφή φυσικά προωθείται επιθετικά από ολόκληρο το
κύκλωμα προώθησης της σόγιας. Διαδίδοντας το ψέμα ότι η σόγια είναι μια
πλήρης, ασφαλής πρωτεΐνη, μακράν ανώτερη από εκείνες τις ζωικές πρωτεϊ'νες τις
φορτωμένες με λίπος-, οι πωλητές σόγιας απολαμβάνουν τεράστια επιτυχία με τη
βοήθεια των συνεπών και πανταχού παρουσών μεθόδων πειθούς σε όλα τα μέσα.
Αυτή η αντίληψη είναι εξίσου λανθασμένη και επικίνδυνη όσο η ίδια η υψηλή
πρωτεϊνική
διατροφή.
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Τα μανιακοί της διατροφής επιθυμούν να περιπλέξουν τα πράγματα, παράγοντας
κανόνες και σχέδια από το πουθενά. Συνήθως με τελικό σκοπό πωλήσεις
βιβλίων,συμπληρωμάτων ή τροφίμων. Ένα λογικό ποσοστό λιπών, πρωτεΐνης, και
υδατανθράκων είναι ακριβώς κοινή λογική. Λιγότερο σημαντικό από το ποσοστό
των λιπών, της πρωτεΐνης, και των υδατανθράκων είναι η μορφή με την οποία το
καθένα παρουσιάζεται. Εύπεπτο ή άπεπτο; Φυσικό ή επεξεργασμένο;Ωμό ή
μαγειρεμμένο; Ψεκασμένο ή οργανικό(βιολογικό); Καθαρίζει ή φράζει; Με ή χωρίς
ένζυμα; Αυτά είναι τα πραγματικά ζητήματα που καθορίζουν την αξία τροφίμων.
Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θα έπρεπε να ρωτήσουμε.
Η άλλη σημαντική παρερμηνεία είναι η χωρίς λίπος (fat – free) φοβία που έχει
καταλάβει αυτήν την χώρα. Ελεγχόμενες μέσω της διαφήμισης από τα τεράστια
συμφέροντα της βιομηχανίας τροφίμων, οι ψεύτικες πληροφορίες είναι παντού για
τους κινδύνους του λίπους και της χοληστερόλης και πώς αυτό προκαλεί τις
καρδιακές παθήσεις, κ.λπ.... Η λύση; Επεξεργασμένη σόγια,μια τοξική,άπεπτη μητροφή που περιέχειτο τον χειρότερο πιθανό τύπο λίπους: αλλοιωμένα λίπη. Η
ειρωνεία είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν πραγματικά τώρα ανεπάρκεια λίπους,γιατί
έχουν εξαπατηθεί στη σκέψη ότι όλα τα λίπη είναι κακά. Χρειαζόμαστε τα καλά
λίπη, τα ουσιαστικά λιπαρά οξέα, και δεν τα παίρνουμε. (Erasmus)
ΓΑΛΑ – ΜΙΑ ΑΠΟΝΕΚΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΖΥΜΑ ΤΡΟΦΗ
Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα: Η απουσία ενζύμων στα σύγχρονα γαλακτοκομικά
προϊόντα υπάρχει εξ ορισμού: το γάλα προφέρεται "παστεριωμένο" μόνο όταν
αφαιρεθούν όλα τα ένζυμα με τη θέρμανση. Από το παστεριωμένο γάλα παίρνουμε
έπειτα βουτύρο, παγωτό, τυρί, γιαούρτι, και σοκολάτα γάλακτος. Το πρόβλημα
είναι οτι όλα αυτά τα τρόφιμα δεν μπορούν να χωνευθούν. Τα άπεπτα τρόφιμα
πηγαίνουν σε όλο το σώμα και προκαλούν τη χρόνια χαμηλού βαθμου φλεγμονή.
Και παρεμποδίσεις. Γίαυτό οι ολιστικοί διατροφολόγοι γενικά συμφωνούν ότι το
γάλα είναι η #1 αιτία των αλλεργιών. Δεν το πιστεύετε; Σταματήστε όλα τα
γαλακτοκομικά για 60 ημέρες από τον αλλεργικό ή τον ασθματικό ασθενή. Η λέξη
κλειδί εδώ είναι όλα. Δείτε τι συμβαίνει στις αλλεργίες (το κατώτατο όριο της
ικανότητας αμέσης αντιδράσης www.thedoctorwithin.com)
Ναι ξέρω τι σκέφτεστε - από πού θα πάρουμε το ασβέστιό μας;Μεγάλη έκπληξη: το
γάλα δεν είναι μια καλή πηγή ασβεστίου επειδή το ένζυμο φωσφατάση, που είναι
απαραίτητη για να απορροφηθεί το ασβέστιο, καταστράφηκε από την παστερίωση!
(Douglass)Ο μόνος λόγος που σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμαστε το γάλα για το
ασβέστιο είναι ότι το έχουμε ακούσει όλη μας τη ζωή - στην TV, στα προγράμματα
σχολικής διατροφής, από τους διαιτολόγους. Αλλά μαντέψτε ποιος πλήρωσε για
όλη αυτή την διαφήμιση και προώθηση;
Πηγαίνοντας πίσω στη δεκαετία του '50, η Αμερικανική Γαλακτοκομική Ένωση
ξόδεψε εκατομμύρια παρέχοντας τα "εκπαιδευτικά" υλικά για τα αμερικανικά
σχολεία στα οποία τα γαλακτοκομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως μια από τις
τέσσερις ομάδες τροφίμων. Αυτό δεν είχε ποτέ τίποτα να κάνει με την επιστήμη –
ήταν μάρκετινγκ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως οι τέσσερις ομάδες τροφίμων.
Το κατασκεύασαν! (McDougall)
Έτσι, όπως και τις απαιτήσεις ασβεστίου των παιδιών:
"... το παστεριωμένο γάλα είναι ανίκανο να ανοικοδομήσει
συντηρήσει τα κόκκαλα και τα δόντια." - Royal Lee,1955

ή
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Και όπως για την πέψη:
" το εμπορικά τροποποιημένο γάλα και οι παιδικές τροφές είναι όλες ξένες στην
πέψη συκωτιού του μωρού και μπορούν να παραγάγουν διάρροια, αλλεργίες
γάλακτος, και δυσκοιλιότητα." - Χ. Bieler, 1965
Δεν είναι μόνο οι Αφρικανοί που έχουν δυσανεξία λακτόζης - όλοι οι άνθρωποι
έχουν δυσανεξία λακτόζης στο παστεριωμένο γάλα. Αλλά είναι ένα ακόμα παιχνίδι
λέξεων:η λακτόζη είναι ζάχαρη γάλακτος. Δεν είμαστε αλλεργικοί στη ζάχαρη
γάλακτος είμαστε αλλεργικοί στο γάλα. Κανένα ένζυμο = μηδενικής θρεπτικής
αξίας τρόφιμα (junk food). (Twogood)Το γάλα είναι τροφή χωρίς θρεπτική
αξία.Νομίζετε ότι το μωρό σας το χρειάζεται; Σκεφτείτε πάλι. Το παστεριωμένο
γάλα της αγελάδας ευαισθητοποιεί το μωρό σας σε μια αφύσικη μη φαγώσιμη,
αλλεργιογόνο πρωτεΐνη. Εξετάστε αυτό:
Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που κατάφερε να αφαιρέσει τα ένζυμα από το γάλα
Για ολόκληρη την ιστορία σχετικά με το γάλα,διαβάστε το καθόλου γάλα(No Milk)
του Twogood και την ανεξιστόρητη ιστορία του γάλακτος(The Untold Story of
Milk) του Δρ Ron Schmid. Επίσης το κεφάλαιο για τους παιδιάτρους στον ιστοχώρο
- www.thedoctorwithin.com
Το γάλα είναι ένα πολύ κοινό παράδειγμα τεχνητής, κατασκευασμένης από τον
άνθρωπο τροφής για την οποία ένας αιώνας διαφήμισης έχει δημιουργήσει την
αυταπάτη οτι πρόκειται για ένα υγιές βασικό προιόν.
Τα ίδια ισχύουν και για τα άλλα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτά δηλαδή που έχουν
απονεκρωθεί από τη βιομηχανία τροφίμων με την αφαίρεση όλων των ενζύμων. Το
πρόβλημα είναι οτι μόνο τα ένζυμα τα έκαναν να είναι μια ζωντανή οντότητα.
Τα ανωτέρω σχόλια για το γάλα αναφέρονται μόνο στο παστεριωμένο γάλα. Το
ωμό γάλα από τις αγελάδες που ζουν σε ένα φυσικό πλούσιο σε μέταλλα
περιβάλλον είναι μια άλλη ιστορία. Ο Δρ Price τεκμηριώνει λεπτομερώς την υγεία
των Ελβετών χωρικών των Άλπεων, που είναι αποκομμένοι από τα επεξεργασμένα
τρόφιμα. Μερικοί από αυτούς τους υγιείς ανθρώπους έζησαν με μια διατροφή με
άξονα το ακατέργαστο βούτυρο και το ακατέργαστο τυρί, από τις αγελάδες και τις
αίγες. Η υγεία τους ήταν πολύ καλύτερη από των περισσότερων από εμάς σήμερα.
Το μύνημα είναι ότι τα φυσικά, μη επεξεργασμένα, μη-παστεριωμένα
γαλακτοκομικά προϊόντα θα μπορούσαν να είναι μια υπερθετική θρεπτική βάση,
επειδή είναι γεμάτα με τις λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, D, και E, μέταλλα και ένζυμα.
Αυτό που καταστρέφει το γάλα είναι ο πολιτισμός: σκοτώνοντας τα ένζυμα με τη
θερμότητα, προσθέτοντας τα αντιβιοτικά και τις ορμόνες στη διατροφή των
αγελάδων, κρατώντας τις αγελάδες σε ένα περιβάλλον ανεπαρκές σε μέταλλα, και
προετοιμάζοντας τεχνητά το γάλα για μεγάλες περιόδους αποθήκευσης. (Price)
ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ: ΕΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ
Ας μιλήσουμε για τη τροφή που τρώμε. Τώρα οι περισσότεροι από μας ξέρουμε τι
θα πρέπε να τρώμε. Αλλά όταν πραγματικά έρθει η στιγμή,η οποία έρχεται αρκετές
φορές την ημέρα,πολλοί από εμάς τρώμε απλά τα τρόφιμα που "τραβάει η όρεξη
μας." Δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε πραγματικά για αυτό, σωστό;
Δισεκατομμύρια δολαρία ξοδεύονται επηρεάζοντας μας για αυτό που πρέπει να
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αισθανθούμε οτι"τραβάει η όρεξη μας".Κοιτάξτε στην TV, στις διαφημίσεις στους
εξωτερικούς χώρους,στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες - με τι μας επιτίθενται
συνεχώς; Εικόνες burgers, τηγανητών, παγωτού, τσιπς, PEPSI, γλυκών, donuts,
γάλακτος, τυριού,κ.λπ.... Και μόνο το άκουσμα αυτών των λέξεων κάνει τα σάλια
μας στο Παβλοφιανό(pavlov) στόμα μας να τρέχουν. Αυτά είναι τα καλύτερα
δηλητήρια που έχουν ποτέ φτιαχτεί. Όχι μόνο περιέχουν ελάχιστη ή καμία
περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά.Αλλά ακόμα κι αν περιείχαν δεν υπάρχει
σχεδόν καμία πιθανότητα να τα πάρουμε επειδή αυτά τα τρόφιμα δεν έχουν κανένα
ένζυμο μέσα τους. Όλα αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Επομένως
ολόκληρο το φορτίο της πέψης τοποθετείται στα ένζυμα του σώματός μας. Τα
τρόφιμα διασπώνται μόνο μερικώς, ή καθόλου, από τα χωνευτικά ένζυμά μας,
επειδή πολλά τρόφιμα είναι τόσο ξένα,τόσο επεξεργασμένα, έχουν τόσα πολλά
χημικά και συντηρητικά, και είναι τόσο νέα στο ανθρώπινο είδος ώστε επιβαρύνουν
δραματικά τη δυνατότητα του σώματός μας να τα μεταβολίσει.
Τα φυσικά και ωμά τρόφιμα περιέχουν τις θρεπτικές ουσίες, όπως τις βιταμίνες, τα
μέταλλα, και τα ένζυμα. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν να περιγραφούν ως
απονεκρωμένα
- δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε. Τα "τρόφιμα του εμπορίου" γίνονται για να πωληθούν, για να
διαρκέσουν στο ράφι για πολύ καιρό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη
διατροφή.
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΜΕΣΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΜΕΣΑ
Τι συμβαίνει λοιπόν με όλη αυτή την άπεπτη τροφή; Πού πηγαίνει; Αυτό που
συμβαίνει είναι ότι πολλή μπαίνει μέσα, αλλά ποτέ δεν βγαίνει. Λίγο ασαφές; Ο
μέσος 35άρης έχει μεταξύ 2-10 κιλά άπεπτων τροφίμων στο έντερο μόνο, ακόμη
και σύμφωνα με την FDA. (Αντερσον)Ο John Wayne σε νεκροψία που
διενεργήθηκε βρέθηκε να έχει κοντά στα 20 κιλά! Ο Elvis είχε περισσότερα από 9
κιλά.
Όπως σημειώνεται παραπάνω, αυτά τα σαπίζοντα κατάλοιπα δεν μένουν μόνο στο
έντερο, αλλά μπορούν να μπούν στην κυκλοφορία του αίματος, και να
εναποτεθούν σε σχεδόν οποιοδήποτε μέρος του σώματος.Αυτή η τροφή είναι ξένη
και μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή σε οποιαδήποτε περιοχή εναποτεθεί. Οι
γαστρεντερολόγοι αποκαλούν την κατάσταση αυτή με τον όρο σύνδρομο
διαρροής εντέρου. Μπορεί να είναι ο μηχανισμός για ακριβώς οποιαδήποτε –
ίτιδα που μπορείτε να σκεφτείτε: αρθρίτιδα, γαστρίτιδα, κολίτιδα, ηπατίτιδα,
νεφρίτιδα, myositis, bursitis, κ.λπ.... Καθώς επίσης και τις αλλεργίες. Τέτοια
επιπλέοντα κατάλοιπα προκαλούν την αντίδραση του ανοσοποιητικού. Εάν είναι
πάντα εκεί, το σώμα αντιδρά πάντα σ’αυτά.Τα συμπτώματα αυτής της αντίδρασης
είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

κούραση
βουλωμένη μύτη
άσθμα
φτέρνισμα
παρεμποδισμένα ιγμόρεια
αναφυλαξίες δέρματος
ινομύωμα
σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ!
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Η αντίδραση στα άπεπτα τρόφιμα έχει ενοχοποιειθεί ως η αιτία για πάνω από το
90% των αλλεργιών. (Βλ. το κεφάλαιο 8 - το κατώτατο όριο της ικανότητας
αμέσης αντιδράσης -- www.thedoctorwithin.com) Όλες αυτές οι παθήσεις δεν
εμφανίζονται συνήθως χωρίς λόγο, ή λόγω κάποιας γενετικής τάσης. Οι άνθρωποι
προσποιούνται ότι είναι αλλεργικοί στη σκόνη,τη γύρη, τη τρίχα σκυλιών,στη
γούνα γατών,στα φτερά αλόγων,στις φάσεις του φεγγαριού!Αλλά γιατί να ψάξουμε
μια εξωτερική αιτία όταν το προφανές σας κοιτάζει επίμονα στο πρόσωπο;Χρόνια
κατανάλωσης τροφίμων που δεν μπορούν να χωνευθούν έχουν προβλέψιμες και
καθορισμένες φυσικές συνέπειες. Η διατροφή δεν έχει μόνο επιπτώσεις στην υγεία
σας.Η διατροφή καθορίζει την υγεία σας.
Ξέρετε άτομα που κάνουν αλλεργικές ενέσεις και παίρνουν χάπια αλλεργίας για
χρόνια και που έχουν ακόμα αλλεργίες κάθε χρόνο; Γιατί να τους θεραπεύσει ο
αλλεργιολόγος; Προστασια του επαγγέλματος, Vern. Το κομμάτι του γρίφου που
λείπει είναι τα ένζυμα. Δοκιμάστε το πρόγραμμα 60 ημερών.
ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ
Μια πολύ σαφής αλυσίδα γεγονότων συνδέει την ενζυμική μείωση με τη διαδικασία
της γήρανσης: τα άπεπτα τρόφιμα φράζουν την πεπτική οδό. Τα μπλοκαρισμένα
τρόφιμα σαπίζουν εκεί, και δημιουργούν τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες. Οι
ελεύθερες ρίζες καταστρέφουν τα κύτταρα, προκαλώντας την πρόωρη γήρανση
των ιστών. Οι ελεύθερες ρίζες επιτίθενται στη μεμβράνη των κυττάρων
αναγκάζοντας τα να συρρικνωθούν και να αφυδατωθούν, και υποβάλλοντας το
DNA σε αλλαγή από εξωτερικές δυνάμεις. Τα μεγάλα άπεπτα μόρια διαρρέουν στην
κυκλοφορία του αίματος από το έντερο,κάνοντας το αίμα κολλώδες(παχύρευστο),
και εμποδίζοντας την κανονική διανομή οξυγόνου στο σώμα. Τα κύτταρα
αναγκάζονται να πεινάσουν,και έτσι προκαλείται ο πρόωρος θάνατος τους. Αυτό
δεν είναι ούτε καν αμφισβητούμενο - οποιοδήποτε κείμενο παθολογίας αναφέρει το
σύνδρομο διαρροής εντέρου,την υπέρταση, και την χρόνια παρεμποδισμένη
κυκλοφορία ως αποτέλεσμα των άπεπτων λιπών.
Ακόμα χειρότερα, ένα μεγάλο μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος εξαρτάται
από την κυκλοφορία των λευκών κυττάρων. Όταν το αίμα μπλοκάρει από την
άπεπτη λάσπη, αυτά τα κύτταρα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Αποτέλεσμα:
μειωμένη άνοσοποιητική λειτουργία. Γήρανση.
Πριν πενήντα χρόνια, στο σπίτι κάποιου που είχε πεθάνει έπρεπε να προετοιμάσουν
το πτώμα αμέσως μετά το θάνατο επειδή θα σάπιζε σύντομα. Σήμερα δεν υπάρχει
τέτοια βιασύνη. Μετά από μια ζωή συντηρητικών, καρυκευμάτων,τεχνητών
πρόσθετων ουσιών,υδρογονωμένων λιπών,και σκληρών λιπών το σύγχρονο πτώμα
μπορεί να παρμείνει για μερικές ημέρες χωρίς να αποσυντεθεί. Είναι παστωμενό.
Όπως λέει ο Bieler, έχουμε καταφέρει την μουμμιοποίηση των ζωντανών.
(σ.220)
ΑΡΡΩΣΤΑ ΖΩΑ
Ο Δρ Howell κάνει την παρατήρηση ότι οι άνθρωποι είναι τα μόνα ζώα που, στο
φυσικό περιβάλλον τους, ζουν την ζωή τους με ασθένεια. Για σκεφτείτε: πόσες
ανθρώπινες ασθένειες υπάρχουν στα εγχειρίδια παθολογίας; 1000; Ποιό άλλο ζώο
στη φύση παθαίνει έστω και 5 ασθένειες; Γιατί; Ο Δρ Howell εξηγεί ότι οι άνθρωποι
είναι τα μόνα ζώα που τρώνε επεξεργασμένα τρόφιμα, τα μόνα ζώα που διαβιούν
με τρόφιμα δίχως ένζυμα:
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"Όλα τα άγρια πλάσματα παίρνουν τα ενζυμικά συμπληρώματά τους από τα ίδια τα
ωμά τρόφιμα." - Ενζυμική διατροφή (Enzyme Nutrition) σ.7
Το σάλιο των αλόγων και των βοοειδών δεν περιέχει καν ένζυμα, όπως το δικό
μας. Η εργασία της πέψης βοηθιέται κατά ένα μεγάλο μέρος από τα ένζυμα στη
χλόη ή το σανό που τρώνε. Μια φάλαινα που είχε 32 φώκιες στο στομάχι της
βρέθηκε να μην εκκρίνει κανένα χωνευτικό ένζυμο!(Howell) Η πέψη
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των ενζύμων που περιλαμβάνονταν μέσα στις
ίδιες τις φώκιες. Σκεφτείτε το φορτίο που αυτό αφαιρεί από το χωνευτικό σύστημα
της φάλαινας κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ή ακριβέστερα, δεδομένου ότι
είμαστε η εξαίρεση, σκεφτείτε το φορτίο που οι χωρίς ένζυμα τροφές προσθέτουν
στο συστήμα μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεγάλες ποσότητες ενέργειας
παράγοντας και διατηρώντας τα χωνευτικά ένζυμα που ο Δρ Howell περιγράφει ως
"παθολογικά πλούσια."Τι σπατάλη ενέργειας. Και με τι τίμημα.
Πάνω από 60 χρόνια πριν, ο καλύτερος χειρούργος της Γαλλίας επισήμανε τα
ανεπαρκή αποτελέσματα των εμπορικών τροφίμων που δόθηκαν σε σκυλιά ράτσας:
"Στις διαδοχικές γενεές των καθαρής φυλής σκυλιών, η νευρικότητα παρατηρείται
συχνά ότι αυξάνει. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται στα ζώα που εκτρέφονται υπό
τους τεχνητούς όρους, ζουν σε άνετα σκυλόσπιτα, και που τους παρέχονται
τρόφιμα επιλογής αρκετά διαφορετικά από αυτά των προγόνων τους,τα
ποιμενικά,τα οποία πάλεψαν και νίκησαν τους λύκους .." - Alexis Carrel,σ.106
ΑΙΜΑ: ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επιστρέφοντας στο αίμα τώρα, και την ιδέα της τοξικότητας, θυμηθείτε ότι το αίμα
ήταν ο μεταφορέας που μετέφερε όλα τα άπεπτα κατάλοιπα των τροφών σε
διάφορα σημεία σε όλο το σώμα. Αλλά αυτός ο τύπος υπολοιμμάτων έχει επίσης
αισθητά αποτελέσματα και στα ίδια τα κόκκινα κύτταρα του αίματος. Τα άπεπτα
λίπη και η πρωτεΐνη στη διατροφή προκαλούν συνήθως μια πάθηση γνωστή με τον
όρο συνάθροιση ερυθροκυττάρων, η οποία είναι μια συμπαγής μάζα κόκκινων
κυττάρων. Αυτό προκαλεί προβλήματα κυκλοφορίας και μπορεί να είναι η αρχική
αιτία της χρόνιας κόπωσης. Είναι λογικό - εάν τα κύτταρα του αίματος είναι όλα
κολλημένα μαζί σαν γρόμποι λαδιού κινητήρων, δεν μπορούν να κυλήσουν πολύ
εύκολα μέσα στα αγγεία του αίματος. Η κυκλοφορία είναι ο μόνος τρόπος για τα
κύτταρα του σώματος να λάβουν οξυγόνο, το οποίο χρειάζονται κάθε
δευτερόλεπτο. Η συνάθροιση των κόκκινων κυττάρων μειώνει γραφικά το ποσό
οξυγόνου που μεταφέρεται στους ιστούς.Δεν μιλάμε πλέον μόνο για κόπωση.Η
έλλειψη οξυγόνου προκαλεί εκφυλισμό των ιστών ,πρόωρη γήρανση, και πρόωρο
θανάτο.
Σκεφτείτε την επιβάρυνση που τα συγκεντρωμένα κόκκινα κύτταρα του αίματος
προκαλούν στην καρδιά. Τα κόκκινα κύτταρα υποτίθεται ότι είναι ελεύθερα και
χωριστά έτσι ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα. Ποια είναι η #1 αιτία
του θανάτου στις ΗΠΑ;
Σχεδόν 100 χρόνια πριν ο Alexis Carrel κατέδειξε πώς η μακροζωία των κυττάρων
καθορίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από δύο πράγματα: τη δυνατότητά τους να
προσλάβουν οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες και να αποβάλουν τα απόβλητα. Αυτό
είναι όλο. Η μακροζωία των κυττάρων καθορίζει προφανώς τη μακροζωία του
σώματος. Η συνάθροιση των κόκκινων κυττάρων από την καθημερινή
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επεξεργασμένη διατροφή εμποδίζει το οξυγόνο να μπει μέσα και τα απόβλητα να
βγουν έξω. Δεν είναι επιστήμη των πυραύλων.
ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
Εκείνες οι σουβλιές στα πόδια ή τους βραχίονες είναι μερικές φορές απλά το
αποτέλεσμα των μυών που αναγκάζονται να λειτουργήσουν χωρίς ικανοποιητικό
οξυγόνο, κραυγάζοντας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάλι, η έλλειψη διαθέσιμου
οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει τον εκφυλισμό και τη δυσλειτουργία οποιουδήποτε
οργάνου ή συστήματος ολόκληρου του σώματος: αρτηρίες, καρδιά, πνεύμονες,
δέρμα, νεφρά, πέψη, κ.λ.π. Οι κρύσταλλοι χοληστερόλης που περιφέρονται ως
στερεά κατάλοιπα στο αίμα λόγω των επικίνδυνα υψηλών επιπέδων χοληστερόλης
αίματος - αυτοί οι κρύσταλλοι φωλιάζουν κλασικά στις αρθρώσεις και τους μύες,
και προκαλούν χολόλιθους, ουρική αρθρίτιδα(ποδάγρα), ινομύωμα, και αρθρίτιδα.
Αυτά και πολλά άλλα προβλήματα άρχισαν με μια διατροφή που της έλειπαν τα
ένζυμα – μια απονεκρωμένη, επεξεργασμένη διατροφή που παρέμεινε αμετάβλητη
για χρόνια. Πόσοι από μας στα 40 μας τρώμε ακόμα με τον ίδιο τρόπο όπως όταν
ήμαστε έφηβοι; Είναι ο δρόμος στην καταστροφή. Είμαστε ακριβώς σάρκα και αίμα
τελικά.
ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΠΩΣΗ
Έχετε πάθει ποτέ τροφική δηλητηρίαση; Ή θα ξέρετε ίσως κάποιον. Κάθε ημέρα
στην Αμερική 200.000 άνθρωποι παθαίνουν τροφική δηλητηρίαση, 900
νοσηλεύονται, και 14 πεθαίνουν.(Schlosser) Συνήθως φανταζόμαστε την τροφική
δηλητηρίαση ως βίαιη πάθηση, με εμμετό, και που μας καταντά ανίκανους για
μερικές ημέρες, επειδή φάγαμε κάποια κακή τροφή σε ένα εστιατόριο. Αλλά
υπάρχει ένας άλλος τύπος τροφικής δηλητηρίασης που είναι πιό κοινός, στην
πραγματικότητα είναι επιδημία. Είναι ο τύπος διαταραχής που οι γιατροί και τα
νοσοκομεία δεν μπορούν ακριβώς να διαγνώσουν. Οι δοκιμές είναι όλες αρνητικές.
Αλλά το πρόβλημα επιμένει και συνεχίζει: καμία ενέργεια, διαλείποντες αιχμηροί
πόνοι στην περιοχή του στομάχου, κακό δέρμα, κακή αναπνοή, χρόνιες χαμηλής
βαθμίδας αλλεργίες, σταθερό συναίσθημα της επικείμενης καταστροφής – σαν τα
πράγματα να μην είναι "εντάξει."
Η γενικόλογη διάγνωση είναι σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.
Αυτός ο τύπος τροφικής δηλητηρίασης προκύπτει από χρόνια κατανάλωσης μιας
διατροφής ανεπαρκούς σε ένζυμα, βιταμίνες, και μέταλλα. Όλα εκείνα τα πρόχειρα
και γρήγορα φαγητά και γαλακτοκομικά απλά δεν μπορούν να χωνευτούν. Το
σώμα λιμοκτονεί από την έλλειψη θρεπτικών ουσιών. Οι ολιστικοί γιατροί
αποκαλούν αυτό το φαινομένο υποσιτισμό των εύπορων.Είναι περίεργο πώς
κάποιος με 30 ή 35 κιλά υπερβολικού βάρους μπορεί να πεινάει, αλλά αυτό
ακριβώς συμβαίνει. Η σταθερή πείνα τους είναι ένας πόθος του σώματος που δεν
εκπληρώνεται ποτέ,και που ελπίζει πάντα ότι μερικές πραγματικές θρεπτικές ουσίες
θα περάσουν από τον ουρανίσκο. Αλλά αντ' αυτού,εξακολουθεί η τυποποιημένη
κατανάλωση - γλυκά, τρόφιμα ευκολίας, υδρογονωμένα λίπη και έλαια, που
καρυκεύονται για γεύση με έναν τόνο άσπρη ζάχαρη και αλάτι.Yum-yum. Τρόφιμα
άνεσης. Και γί αυτό οι παχύσαρκοι άνθρωποι δεν μπορούν να χάσουν βάρος – εάν
περικόψουν την κατανάλωσή τους τότε το σώμα τους πραγματικά σκέφτεται ότι
λιμοκτονεί και προσπαθεί να συντηρήσει απ’όλα όσο το δυνατόν περισσότερο
επειδή έχει μπει σε κατάσταση επιβίωσης.
ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΠΕΨΙΑ
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Καούρα,φούσκωμα,αέρια, πόνος στομαχιού, που αισθάνεται πλήρες στην αρχή του
φαγητού, κοιλιακός περιορισμός, ανικανοποίητη πείνα - αυτά είναι κοινά
συμπτώματα της ενζυμικής ανεπάρκειας. Αλλά οι περισσότεροι γιατροί
μεταχειρίζονται αυτά τα προβλήματα σαν ήταν σημάδια
ανεπάρκειας
φαρμάκων! Τα τέλεια παραδείγματα είναι Tagamet και Prilosec - τυποποιημένα
φάρμακα που δίνονται για τη δυσπεψία και την καούρα.Τώρα ο κύριος λόγος που
υπάρχει πόνος είναι απλός: μπλοκάρισμα. Όλες αυτές οι πίτσες και τα τηγανητά και
τα tacos(κρεατόπιτα) και το γιαούρτι είναι απονεκρωμένα
τρόφιμα: κανένα
ένζυμο. Κατά συνέπεια, όταν βρεθούν στο στομάχι, κάθονται ακριβώς εκεί. Το
στομάχι παράγει όλο και περισσότερα οξέα και χωνευτικά ένζυμα που προσπαθούν
να διασπάσουν την πολύ-ψημμένη, φορτωμένη χημικά λάσπη που εσφαλμένα
αποκαλούμε τροφή. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Όλος αυτός ο χωνευτικός χυμός
που παραμένει εκεί ανίκανος να κάνει την εργασία του προκαλεί δυσφορία.Καίει το
στομάχι.Στην κατάποση, το οξύ ανεβαίνει πίσω στον οισοφάγο προκαλώντας μια
επίπονη πάθηση που είναι γνωστή ως reflux esophagitis, ή καούρα, ή για τον
πραγματικά ανίδεο - προβολή στομάχου δια μέσου του διαφράγματος (hiatal
hernia).
Έτσι πρώτα οι μεγαλοφυίες δοκιμάζουν το Tagamet, με την ιδέα ότι όλο το
υπερβολικό οξύ πρέπει να απορροφηθεί. Όταν αυτό δεν πετύχει, εισάγουν το
Prilosec. Η πονηρή λογική πίσω από αυτή την ιδέα είναι να σταματήσει όλη η
πέψη παύοντας την περαιτέρω παραγωγή χωνευτικών χυμών! Βραχυπρόθεσμα, η
ταλαιπωρία αναβάλλεται, αλλά τι γίνεται με την ελλοχεύουσα αιτία - τη λάσπη που
κάθεται εκεί στο στομάχι;Αρχίζει τώρα να σαπίζει (ξυνίζει, σαπίζει,ή υφίσταται
ζυμώση, ανάλογα με το εάν είναι λίπος, πρωτείνη ή υδατάνθρακας). Κατόπιν
έχουμε το εντερικό μπλοκάρισμα,το οποίο προωθεί ασθένειες όπως το πεπτικό
έλκος, το σύνδρομο ευερέθιστων εντέρων, την ασθένεια του Crohn, τη
χρόνια κολίτιδα, το σύνδρομο διαρροής εντέρου, και τον καρκίνο του
παχέος εντέρου. Έτσι τα αντι-χωνευτικά φάρμακα όπως το Prilosec μπορούν να
προκαλέσουν μια πάθηση που οι γιατροί αποκαλούν αυτόματη-δηλητηρίαση.
ταξίδι στο κέντρο του παχέος εντέρου--(Βλ. το κεφάλαιο 9:
www.thedoctorwithin.com)
ΜΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ
Οι διαιτολόγοι και οι διατροφολόγοι μπαίνουν σε τόση φασαρία να ταξινομήσουν τα
τρόφιμα σύμφωνα με το περιεχόμενο, λέγοντας σας ότι αυτά τα τρόφιμα έχουν
τόσα mg ασβεστίου, ότι κάποιο έχει τόσο πολλή πρωτεΐνη, ή μιλούν για τις
θερμίδες, ή το συνδυασμό τροφίμων, ή τους υδατάνθρακες, ή για διατροφή
σύμφωνα με τον τύπο αίματός σας, ή τον τύπο του σώματος, ή κάποια ζώνη, και
άλλες πολλές έννοιες της μόδας. Αλλά πραγματικά έχει πολύ λιγότερη σημασία τι
υπάρχει μεσα στα τρόφιμα.Σημασία έχει ποιό πόσο θρεπτικών ουσιών καταλήγει
τελικά στα κύτταρα σας.
Μην εγκλωβίζεστε στο παιχνίδι των χιλιοστογραμμαρίων. Ή το παιχνίδι των
θερμίδων.Αρχίστε με τα βασικά. Εάν η τροφή δεν διασπάστηκε ποτέ στην πεπτική
οδό, τότε απλά πέρασε απο μέσα σας. Ή χειρότερα, είναι ακόμα εκεί.Τελικα δεν
έχει σημασία τι τρώμε.Σημασία έχει μόνο τι μπορούμε να χωνέψουμε.
ΠΟΣΟ ΧΟΝΤΡΗ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ;
Έπρεπε να περάσει από μια περιστρεφόμενη πόρτα σε δύο δόσεις; Φωτογραφία του
γυμνασίου που μοιάζει αεροφωτογραφία; Οι κτηνοτρόφοι γουρουνιών έμαθαν
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πολύ καιρό πριν ότι τα γουρούνια παχαίνουν
δύο φορές πιό γρήγορα εάν
ταϊ'ζονται με μαγειρεμένα τρόφιμα. Το μαγείρεμα καταστρέφει τί;Σωστά.Τα ένζυμα.
Μόλις δύο χρόνια πριν, οι στατιστικές όσον αφορά την παχυσαρκία έδειχναν ότι
περίπου ένας στους οκτώ Αμερικανούς ήταν παχύσαρκος. Ο ορισμός του
παχύσαρκου είναι ότι κάποιος ζυγίζει 30% περισσότερο από το κανονικό βάρος
του. Τα κέντρα για τον έλεγχο ασθενειών στην Ατλάντα λένε τώρα:ο ένας στους
τρεις
Αμερικανούς είναι παχύσαρκος! Για όποιον αμφισβητεί αυτούς τους
αριθμούς, η εμπειρική επαλήθευση μπορεί να βοηθήσει: πηγαίνετε στο εμπορικό
κέντρο και καθίστε σε ένα παγκάκι για μισή ώρα.
Οι άνθρωποι παχαίνουν επειδή τρώνε τα μαγειρεμένα και επεξεργασμένα τρόφιμα τρόφιμα χωρίς ένζυμα που δεν μπορούν να χωνευτούν.
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ
Ακόμη περισσότερο από την ποιότητα των τροφίμων, είναι η ποσότητα που κάνει
χοντρούς τους Αμερικανούς.
Σκεφτείτε: για την κανονική διατροφή, οι άνθρωποι χρειάζονται περίπου 25
γραμμάρια
πρωτεΐνης την ημέρα. Η μέση κατανάλωση μας είναι 125
γραμμάρια! (McDougall) Όσον αφορά την άσπρη ζάχαρη, καταναλώνουμε έναν
μέσο όρο 72 κιλών το άτομο ετησίως. Πόσο χρειαζόμαστε; Μηδέν! Η άσπρη
ζάχαρη δεν έχει καμία διατροφική αξία (ζάχαρη: ο γλυκός κλέφτης της ζωής www.thedoctorwithin.com)
Όσον αφορά τα λίπη,αυτή είναι μια ολόκληρη ιστορία από μόνη της. Το σώμα
απαιτεί το ουσιαστικό λίπος για βέλτιστη υγεία, αλλά μόνο τα φυσικά λίπη - όπως
στα αβοκάντο,στα ωμά καρύδια,τον λιναρόσπορο, την καρύδα, και τα ψάρια. Αυτά
τα τρόφιμα περιέχουν το ένζυμο για τα λίπη που ονομάζεται lipase - που ο ρόλος
του είναι να διασπά τα λίπη. Αλλά τέτοιες τροφές δεν τρώμε. Τα λίπη που
φορτώνουμε τον οργανισμό μας είναι τεχνητά, λίπη φτιαγμένα από τον άνθρωπο
όπως αυτά που υπάρχουν στα τσιπς,στα τηγανητά, και στην μαργαρίνη. Αυτά τα
τεχνητά
λίπη
είναι
μη-τρόφιμα,
άπεπτα
,
και
είναι
βιοσυσσωρευτικά(bioaccumulative). Τα φτιαγμένα από τον άνθρωπο σκληρά λίπη
προκαλλούν τις φραγμένες αρτηρίες,και την κυταρίτιδα.Όταν εισέλθουν στο σώμα
γίνονται ξυνά τρανς-λιπαρά οξέα.Τα ξυνά τρανς-λιπαρά οξέα είναι ο κυριότερος
παραγωγός ελεύθερων ριζών. Και αυτό σημαίνει γήρανση,βλάβη κυττάρων, και
μεταλλαγή DNA - επιβεβαιωμένες επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο διακοπών σε
ηλιόλουστο ICU(Intensive care unit-Μονάδα εντατικής θεραπείας) με όλα τα έξοδα
πληρωμένα.
Κατόπιν εξετάστε την ποσότητα σκληρών λιπών που τρώμε. Ίσως έχετε
παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια την ώθηση προς την κατανάλωση όλο και
περισσότερων. Στα εστιατόρια γρήγορων τροφίμων προσφέρεται στον πελάτη μια
κανονική μερίδα τηγανητών που είναι άπεπτα από μόνα τους. Αλλά με πολύ λίγα
χρήματα παραπάνω, μπορείτε να πάρετε μια μερίδα μεγέθους-γουρουνιού, η οποία
εγγυάται την υπερκατανάλωση, και την παχυσαρκία.Το ίδιο πράγμα με τα μεγέθη
μη αλκοολούχων ποτών - η υπερφόρτωση άσπρης ζάχαρης μετατρέπεται σε
περισσότερο λίπος. Οι άνθρωποι ωθούνται στην αγορά αυτών των γελοίων μερίδων
επειδή σκέφτονται ότι παίρνουν μια καλύτερη προσφορά. Έχουμε ξεχάσει την
καθολική αρχή: τα σκουπίδια σε καλύτερη τιμή παραμένουν σκουπίδια.
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Μια από τις χειρότερες εμπειρίες που αναφέρθηκε από τους επιζώντες της πορείας
θανάτου του Bataan στο τέλος του 2ου Π.Π. ήταν όταν οι αμερικανικοί γιατροί δεν
πίστευαν τους λιμοκτονούντες φυλακισμένους όταν αυτοί τους είπαν τι έτρωγαν
προκειμένου να επιζήσουν. Ακριβώς για να επιζήσουμε, χρειαζόμαστε πραγματικά
πολύ λίγα τρόφιμα. Για την καλή υγεία, προφανώς χρειαζόμαστε αρκετά
περισσότερα, αλλά το θέμα είναι ότι - τα περισσότερα από τα προβλήματα υγείας
μας σε αυτή τη χώρα είναι το αποτέλεσμα της υπερβολικής τροφής που
συνδέεται με την έλλειψη θρεπτικών ουσιών.
Τα περισσότερα άρρωστα ζώα αρνούνται όλα τα τρόφιμα έως ότου η θεραπευτική
δύναμη της φύσης ( vis medicatrix naturae) έχει την ευκαιρία να απομακρύνει τα
δηλητήρια. Συχνά το μεγαλύτερο μέρος του δηλητήριου είναι άπεπτα, σαπίζοντα
τρόφιμα που έχουν κατά κάποιο τρόπο μπλοκαριστεί στην πεπτική οδό.Η
πρόσληψη τροφής σε μια τέτοια κατάσταση συνθέτει μόνο το πρόβλημα. Η φύση
ξέρει καλύτερα. Έτσι ξεχάστε την παλαιά λαική ρήση:να τρως καλά όταν έχεις
κρύωμα.Όχι φαγητό στον πυρετό ούτε και στο κρύωμα έως ότου ο ασθενής
αιστανθεί πεινασμένος. Ακούστε την έμφυτη σοφία του σώματος.Είναι συνήθως
σωστή.
ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΠΙΣΩ!
Ποιά είναι λοιπόν η λύση; Η ίδια οπως και το πρόβλημα: ένζυμα.Ή κάντε μια
80% φυσική διατροφή γεμάτη φυσικά ένζυμα, ειδάλλως βάλτε πίσω στα τρόφιμα
τα ένζυμα που αφαιρέθηκαν από την επεξεργασία τροφίμων. Βάλτε πίσω στο σώμα
τα ένζυμα που μπορούν να αποτοξινώσουν (detox) το αίμα και τους ιστούς,εκεί
όπου όλο αυτό το μισό-αφομοιωμένο υπόλειμμα έχει κατοικήσει. Θέλετε να
αποτοξινώσετε το σύστημα; Είναι επιλογή σας: πλήρεις(φυσικές) τροφές ή
ένζυμα πλήρους τροφής.
Φυσικά τα ενζυμικά συμπληρώματα δεν παίρνουν τίποτα από το σώμα και δεν
απαιτούν καμία ενέργεια από το σώμα για να τα ξεφορτωθεί αφού θα έχουν κάνει
την εργασία τους. Τα φυσικά ενζυμικά συμπληρώματα περιέχουν μέσα τους
ακριβώς ότι μια τέλεια τροφή πρέπει να περιέχει: όλα τα απαραίτητα ένζυμα για
την πλήρη διάσπαση και απορρόφηση από το σώμα, χωρίς να αφήνεται τίποτα.
Τρεις κάψουλες τρεις φορές ημερησίως για 60 ημέρες. Τι θα μπορούσε να είναι
απλούστερο;
ΕΝΖΥΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια τα ισχυρά ένζυμα πλήρους τροφής είναι διαθέσιμα.
Ο Δρ Howell ο ίδιος, που πέθανε το 1988, βεβαίως θα είχε χαιρετίσει ένα
συμπλήρωμα τόσο καθαρό και ισχυρό όσο τα φυσικά ένζυμα πλήρους τροφής
διαθέσιμα σήμερα, τα οποία μπορούν να ληφθούν μαζί με τα γεύματα και
χρησιμεύσουν στο να αντικαταστήσουν τα ένζυμα που αφαιρούνται στην
επεξεργασία τροφίμων.
Τα ενζυμικά συμπληρώματα είναι μια τόσο απλή λύση σε ένα ολόκληρο φάσμα
προκλήσεων υγείας, πολλές από τις οποίες είναι απειλητικές για τη ζωή, που γενικά
δεν εξετάζονται από τους επικρατούντες επαγγελματίες.Οι περισσότεροι γιατροί
διδάσκονται να ψάξουν τη δραματική διάσωση, το γρήγορης δράσης φάρμακο,την
ηρωική μάχη που θα αρπάξει τον ασθενή από τα σαγόνια του θανάτου, ή
οτιδήποτε.Είναι πιό προκλητικό, είναι "πραγματική ιατρική." Το πρώτο πρόβλημα
είναι ότι οι περισσότεροι γιατροί δεν ξέρουν καν για την ύπαρξη των ενζύμων
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πλήρους τροφής, επειδή τέτοια συμπληρώματα είναι πάρα πολύ φτηνά για να
πωληθούν από τις φαρμακοβιομηχανίες. Ακόμα.
Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί έχουν μια πολύ περιορισμένη έκθεση στα
ένζυμα στις ιατρικές σχολές. Η μόνη αναφορά που έχουν συνήθως είναι σε αυτό
που βρίσκεται στη Φυσιολογία του Guyton, το τυποποιημένο κείμενο. Μαθαίνουν
ότι τα ένζυμα είναι "καταλύτες," που σημαίνει τις ουσίες που αναγκάζουν τα
πράγματα να συμβούν αλλά τα ίδια παραμένουν αμετάβλητα στη διαδικασία. Ο Δρ
Howell, που ο ίδιος ήταν γιατρός, απέδειξε ότι όχι μόνο αυτή η ιδέα ήταν ακριβής,
αλλά ότι υπήρξε μια μεγάλη και δυναμική ανταλλαγή μεταξύ των ενζύμων της
πέψης και των ενζύμων όλων των άλλων λειτουργιών ζωής, οι οποίες καλούνται
ένζυμα του μεταβολισμού.
Λιγότερο από 20 χωνευτικά ένζυμα έχουν ανακαλυφθεί αλλά υπάρχουν
τουλάχιστον 5000 μεταβολικά ένζυμα. Τα ένζυμα είναι σε μια σταθερή κατάσταση
ροής και αναδιοργάνωσης. Εάν δεν ήταν έτσι, οι πιο πολύ από εμάς θα είχαμε
πεθάνει πολύ καιρό πριν, επειδή δεν θα ήμαστε σε θέση να δανειστούμε από τα
μεταβολικά ένζυμά μας για να βοηθήσουμε τα υπερβεβαρυμμένα χωνευτικά μας
ένζυμα.Αλληλοεπικαλυπτόμενη προσαρμογή: επιβίωση.
Υπάρχουν διάφορα υψηλής ποιότητας ενζυμικά συμπληρώματα στην αγορά
σήμερα. Υπάρχουν επίσης και πολλά μέτρια ή άνευ αξίας. Πώς καταλαβαίνετε τη
διαφορά;
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΖΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΡΟΦΗΣ
1. είναι από aspergillus, που καλλιεργείται στον σπόρο σιτηρών
2. περιέχουν όλους τους απαραίτητους συμπαράγοντες(cofactors)
3. είναι συνολικά βιοδιαθέσιμα στα κύτταρα.

Ο παλαιότερος και μεγαλύτερος παραγωγός ενζυμικών συμπληρωμάτων στις ΗΠΑ
είναι η National Enzyme Company. Αυτή ήταν επιχείρηση του Δρ Howell. Σήμερα
παράγουν ένζυμα για περίπου 400 επιχειρήσεις συμπληρωμάτων. Οι επιστήμονες
ανακάλυψαν δεκαετίες πριν ότι τα παραγόμενα από aspergillus ένζυμα ήταν τα
καλύτερα συμπληρώματα για τους ανθρώπους επειδή ήταν ευρέος φάσματος, και
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε ολόκληρη τη κλίμακα του pH που υπάρχει
στην ανθρώπινη πεπτική οδό. Το ευρύ φάσμα σημαίνει ότι τα ένζυμα μπορούν να
αφομοιώσουν τα λίπη, τις πρωτεϊ'νες, και τους υδατάνθρακες. Οι καλύτερες
επιχειρήσεις προσθέτουν επίσης κελλουλάση(cellulase). Αυτό είναι το ένζυμο
αφομοίωσης των φυτικών ινών, το οποίο επιτρέπει στις βιταμίνες και τα μέταλλα
μέσα στην ίνα να απελευθερωθούν και να τεθούν στην διάθεση της κυκλοφορίας
του αίματος.
Ο οισοφάγος, το στομάχι, τα τμήματα του λεπτού εντέρου, και του παχέος εντέρου
κατανέμονται σε ένα ευρύ φάσμα pH. Αυτός σημαίνει μια όξινη/αλκαλική
κλίμακα.Τα ένζυμα που παράγονται από Aspergillus λειτουργούν καλά σε όλα αυτά
τα περιβάλλοντα.
Τα καλύτερα ενζυμικά συμπληρώματα περιέχουν όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και
τα μέταλλα που είναι απαραίτητα ως συμπαράγοντες για να πραγματοποιηθεί η
ενζυμική δραστηριότητα, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Χωρίς την ύπαρξη
συμπαραγόντων, οι απαραίτητες βιταμίνες και τα μέταλλα θα προέλθουν από τις
εφεδρείες του σώματος, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο μια γενική αρνητική
επίπτωση. Θυμηθείτε,από μόνα τους τα ένζυμα,οι βιταμίνες, και τα μέταλλα είναι
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άνευ αξίας. Ο μόνος τρόπος που λειτουργούν είναι όχι μεμονωμένα αλλά πρέπει
να είναι όλα ταυτόχρονα παρόντα.
Το τελικό χαρακτηριστικό γνώρισμα -η
βιολογική διαθεσιμότητα
υπογραμμίζεται μόνο από μια επιχείρηση απ’όσο γνωρίζω (Infinity - 1.800.572
6204). Αυτή η επιχείρηση βεβαιώνει ότι τα ενζυμικά συγκροτήματα μπορούν να
απορροφηθούν
στο κυτταρικό επίπεδο, χωρίς να προκύπτει μεταβολικό
υπόλειμμα. Έτσι όχι μόνο είναι ικανά τα τρόφιμα να περάσουν από την πεπτική οδό
στην κυκλοφορία του αίματος.Αλλά έχουν επίσης διαχωριστεί σε απλές μονάδες
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντελώς από τα κύτταρα. Αυτό μπορεί να
χαρακτηριστεί ως καθαρό προϊόν - τίποτα που να αφήνεται στο αίμα αφότου
κάνει την δουλειά του. Πλήρης πέψη.
ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, εκτός αν ο ασθενής καταναλώνει κατα 80% ωμή
τροφή, πρέπει να πάρει τα ενζυμικά συμπληρώματα προκειμένου να διασφαλιστεί η
πλήρης διάσπαση των τροφών και η αποθρομβοποίηση των κόκκινων κυττάρων
του αίματος. Το τέχνασμα είναι να βρεθεί ένα ενζυμικό συμπλήρωμα που θα
1. απορροφάται εύκολα στην κυκλοφορία του αίματος
2. λαμβάνεται εύκολα από τα κύτταρα
3. και δεν θα αφήνει πίσω του κανένα μεταβολικό υπόλειμμα.

Οι ολιστικοί διατροφολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν δύο προφανή οφέλη
στην αρχή ενός απλού προγράμματος ενζυμικής θεραπείας:
- πέψη
- αποτοξίνωση του αίματος
Όταν τα ενζυμικά συμπληρώματα λαμβάνονται με ένα γεύμα,το μεγαλύτερο μέρος
της ενζυμικής ενέργειας χρησιμοποιείται στην αφομοίωση εκείνων των τροφών.
Όταν τα ενζυμικά συμπληρώματα λαμβάνονται σε ένα κενό στομάχι,
απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος και αναλαμβάνουν να διαχωρίσουν τα
άπεπτα κατάλοιπα που υπάρχουν στην κυκλοφορία του αίματος.
Και οι δύο αυτές λειτουργίες είναι ζωτικής σημασίας στη βέλτιστη υγεία. Το σώμα
μας είναι τα κύτταρα - όταν τα απόβλητα δεν μπορούν να αφαιρεθούν, εμφανίζεται
η γήρανση και η βλάβη.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Χωρίς υπόβαθρο στη διατροφή, ο οικογενειακός παθολόγος δεν μπορεί να είναι η
καλύτερη πηγή πληροφοριών όσον αφορά τα ένζυμα πλήρους τροφής. Γιατί;
Επειδή ο ασθενής θα κάνει το πρώτο βήμα στην επικίνδυνη κατεύθυνση γνωστή ως
:εγώ μπορώ να είμαι αρμόδιος για την υγεία μου. Όπως ο Δρ Mendelsohn εξήγησε,
οι περισσότεροι γιατροί δεν υποστηρίζουν αυτήν την ιδέα, επειδή τείνει να
αφαιρέσει τον έλεγχο των πραγμάτων από τους γιατρούς. Και εάν δεν θεωρείτε ότι
το όνομα ολόκληρου του παιχνιδιού είναι Έλεγχος, παρατηρείστε οποιοδήποτε
τηλεοπτικό κανάλι με ένα χρονόμετρο και πέστε μου πόση ώρα θα περάσει χωρίς
κάποιος να σας πει να πάρετε κάποιο τύπο φαρμάκου. Πέντε λεπτά;Δέκα; Η
δουλειά σας είναι να χρειαστείτε όσο το δυνατόν περισσότερα φάρμακα από τώρα
και μέχρι την ημέρα που θα πεθάνετε. Η δουλειά τους είναι να σας τα πωλήσουν.
Έχει αυτό τίποτα κάνει με την υγεία; Σπάνια.Έχει όμως να κάνει με τα οικονομικά
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των φαρμακευτικών εταιριών. Η υγεία είναι ένα εξ ολοκλήρου διαφορετικό θέμα
συνολικά.
Οι περισσότεροι γιατροί λένε στους ασθενείς ότι η διατροφή έχει πολύ λίγο να
κάνει με την ιδιαίτερη ασθένειά τους. Έχετε ποτέ ακούσει κάποιο γιατρό να κάνει
μια λεπτομερή ανάλυση της διατροφής ενός ασθενή πρίν τον διαγνώσει ως
διαβητικό και τον βάλει στην ινσουλίνη για όλη του τη ζωή; Φυσικά όχι.Είναι πια
θέμα πωλήσεων και μάρκετινγκ. Περιστασιακά οι γιατροί μπορεί να πουν ότι η
διατροφή μπορεί να είχε συμβάλει σε μια ασθένεια, αλλά σχεδόν ποτέ δεν θα πουν
ότι η διατροφή μπορεί να θεραπεύσει μια ασθένεια. Η θεραπεία της ασθένειας
προέρχεται από ένα μόνο πράγμα:τα φάρμακα.
ΑΚΡΑ ΥΓΕΙΑ Η ΑΠΛΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ;
Ένας άνθρωπος δεν είναι μια στατική μάζα κυττάρων, αλλά μια ζωντανή
διαδικασία. Κάθε ημέρα έχουμε μια πιθανότητα ή να βελτιώσουμε τη γενική υγεία
μας,ή απλά να επιζήσουμε για άλλες 24 ώρες. Κάθε ημέρα, κάθε γεύμα, είναι
μια ευκαιρία να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα, για να στηρίξει τις
εφεδρίες του σώματος μέσω των θρεπτικών επιλογών. Σε οποιαδήποτε δεδομένη
χρονική στιγμή, η υγεία μας είναι απλά το συσσωρευτικό αποτέλεσμα όλων αυτών
των προηγούμενων επιλογών.
Τρεις αντίθετες δυνάμεις είναι συνεχώς εν δράσει, και προσπαθούν να ελέγξουν
την επιλογή της τροφής μας:
1. ο ενημερωμένος εγκέφαλός μας
2. οι διαφήμιστικές επιδεξιότητες της βιομηχανίας τροφίμων
3. τα μη-θρεπτικά πρόσθετα τροφίμων των οποίων ο μόνος σκοπός είναι
να μας εθίσουν σε ορισμένα τρόφιμα με την διέγερση του γευστικού
κάλυκα και του νευρικού συστήματος
Τρώγοντας όταν δεν είμαστε πεινασμένοι,ή τρώγοντας μόνο και μόνο για να
βγάλουμε την ημέρα,επιλέγοντας τα πιό βολικά διαθέσιμα τρόφιμα, αυτά με την
δόση ζάχαρης, ή του επεξεργασμένου λίπους – θα μας επιτρέψουν απλά να
επιζήσουμε.
Αλλά υπάρχει και μια άλλη επιλογή διαθέσιμη μπροστά μας –να επιλέξουμε τα
τρόφιμα που αποτοξινώνουν το σώμα, ενισχύουν την ανοσία μας,
αποθρομβοποιούν το αίμα μας, και βελτιστοποιούν την ποιότητα της ζωής μας.
Η ικανότητα μας να κάνουμε λογικές επιλογές βασισμένες στις πραγματικές
ανάγκες του σώματος παρά στις προγραμματισμένες παρορμήσεις που προσπαθεί
να μας επιβάλλει η βιομηχανία τροφίμων - αυτή η ικανότητα θα καθορίσει τη
συνολική υγεία μας.
Κοιτάξτε γύρω σας ή πηγαίντε σε ένα εμπορικό κέντρο. Πόσο συχνά βλέπετε ένα
παράδειγμα αυτής της Άκρας Υγείας, ακόμη και μεταξύ των νέων; Πού είναι; Ή
μήπως βλέπετε τους φουσκωμένους, ατημέλητους, δυστυχισμένους ανθρώπους με
κακό δέρμα και μπλοκαρισμένο έντερο; Τα επεξεργασμένα τρόφιμα γίνονται τα
κύτταρά μας. Γινόμαστε επεξεργασμένα τρόφιμα. Μην υποτιμήσετε ποτέ τις
δυνάμεις που δρουν 24 ώρες την ημέρα για να μας κάνουν να καταναλώσουμε όσο
το δυνατόν περισσότερα επεξεργασμένα γαλακτοκομικά, υδρογονωμένο λάδι
σόγιας, άσπρη ζάχαρη, και άσπρο αλεύρι.
Εθιζόμαστε στα πράγματα που μας δηλητηριάζουν.
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40/20
Εάν έχετε χτυπήσει τα 40 και τρώτε ακόμα με τον τρόπο που τρώγατε στα
20, έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες να γεράσετε πολύ γρηγορότερα
από το κανονικό. Φθείρεστε τρώγοντας. Το σώμα έχει εξαντλήσει τις
προσπάθειές του να διαχωρίσει όλες εκείνες τις χημικές ουσίες, όλα εκείνα
τα συντηρητικά, όλο αυτό το υδρογονωμένο λίπος. Δεδομένου ότι ακόμα
προσλαμβάνετε την ίδια τροφή,αυτή πρέπει να καταλήξει κάπου. - Μέσα
σας. Με σπάνιες εξαιρέσεις, στα 40 δεν μπορείτε απλά να φάτε με τον
τρόπο που το κάνατε στα 20. Όχι εάν πρόκειται να είστε αρκετά υγιείς για
να αποφύγετε τους γιατρούς και τα νοσοκομεία. Τρόφιμα ευκολίας;
Χρειάζεστε τα τρόφιμα ευκολίας; Φτωχό μωρό, μωρό, μωρό. Πόσο άνετα
θα είσαι στη μονάδα εντατικής θεραπείας;
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ
Το καλύτερο σχέδιο δράσης θα ήταν να τρώμε μια διατροφή που αποτελείται από
ωμή,πλούσια σε ένζυμα τροφή περισσότερο από 80%. Κανένα επιχείρημα εκεί.
Αλλά οι περισσότεροι από μας δεν μπορούν απλά να αντισταθούν σε όλη αυτή την
επιρροή και διαφήμιση, και μπαίνουμε στη λογική ότι έτσι " προοριζόμαστε να
ζούμε τη ζωή και ας πάνε στο κάλο όλα τ’άλλα," κ.λπ.Αυτή η γραμμή συλλογισμού
φέρνει τους περισσότερους από μας στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ευτυχώς, σήμερα
έχουμε έναν τρόπο να ελαχιστοποιήσουμε τουλάχιστον την απόφραξη, και τα
τοξικά υπολείμματα των άπεπτων τροφίμων.
Ότι βάζουμε στο στόμα μας είναι μια απόφαση, ακόμα κι αν είναι ασυναίσθητη.
Κάθε επιλογή τροφής θέτει δύο ερωτήματα:
- αυτό θα θρέψει το σώμα;
ή
- αυτό θα φράξει το σώμα;
Οι αθροιστικές επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων καθορίζουν εάν τοξινώνουμε ή
αποτοξινώνουμε καθημερινά το σώμα μας– εάν αρρωσταίνουμε ή γινόμαστε
καλύτερα,εάν χτίζουμε τις εφεδρίες ανοσίας μας ή αν τις ξοδεύουμε προωθώντας
τον εκφυλισμό ή τις επιβραδύνουμε, εάν κινούμαστε προς τη ζωή ή το θάνατο ..
Γήρανση ή αντι-γήρανση.
ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΒΗΜΑ
Τα ενζυμικά συμπληρώματα τροφίμων μπορούν να είναι το κλειδί στην υγεία,
χωρίς να μεταβάλλουμε το παραμικρό άλλο πράγμα. Αποτοξινώνεται το αίμα.Τι
άλλη εναλλακτική λύση υπάρχει; Οι τοξίνες συσσωρεύονται στο αίμα. Αποτέλεσμα:
αλλεργίες, αυτοάνοσες ουσίες, αρθρίτιδα, ή οποιοσδήποτε τύπος ασθένειας που
ξεκινά με μια χρόνια,χαμηλού βαθμού φλεγμονή του ενός ή του άλλου μέρους του
σώματος.Ακούγεται πάρα πολύ απλό. Αλλά αυτή είναι η σφραγίδα της κλασικής
θεραπείας -η απλότητα.
Δεν προσθέτουμε τίποτα νέο. Αντικαθιστάμε απλά κάτι που έχει αφαιρεθεί τεχνητά
από την επεξεργασία τροφίμων:τα ένζυμα. Επιτρέπουμε στο σώμα να βρεί την
κανονική ισορροπία. Αυτό κυρίως σημαίνει την διακοπή της δηλητηρίασης.
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Έαν δεν παίρνουμε ικανοποιητικά ένζυμα για να διασπάσουμε εντελώς την τροφή
μας,θα τρώμε πάρα πολύ.Χρόνο με το χρόνο, εμείς φουσκώνουμε σαν μπαλόνιακοιτάξτε γύρω σας! Ακόμη και όσοι από μας δεν είμαστε υπέρβαροι, έχουμε μια
απόφαση να πάρουμε. Εάν επιμείνουμε να κολλήσουμε στη σύγχρονη αμερικανική
επεξεργασμένη διατροφή, η μόνη σωτηρία μας από "το σκάψιμο των τάφων μας με
τα δόντια μας" είναι τα: ένζυμα πλήρους τροφής.
Η σημασία αυτού του κεφαλαίου δύσκολα μπορεί να υπερτονιστεί. Άνεξάρτητα απο
την διατροφή, το πρόγραμμα φαρμάκων,και την κατάσταση του σώματος, εάν το
ζήτημα της πρόσληψης ενζύμων δεν αντιμετωπίζεται σχολαστικά σε καθημερινή
βάση, εσείς σπαταλάτε το χρόνο σας. Και δεν σας ενδιαφέρει σοβαρά να γίνετε
καλύτερα.Και κάτι πραγματικά πολύ κοινό -- τόσοι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν
την ασθένεια ή την επίφαση της ασθένειας ως βάση δύναμης,ως μέσο για να
αποκτήσουν αγάπη,προσοχή,συμπάθεια.Ανίκανοι να καλύψουν αυτές τις ανάγκες
ως κανονικά άτομα, βρίσκουν τη θέση τους,τη δύναμή τους στην ασθένεια. Όσο
πιό δραματική και απειλητική για τη ζωή τόσο καλύτερα.
Με οποιοδήποτε ασθένεια ή χρόνιο εκφυλισμό, ένα πρόγραμμα ενζύμων είναι η
αφετηρία, το ελάχιστο,η βάση οποιασδήποτε θεραπευτικής αγωγής που έχει τη
μικρότερη ελπίδα της επιτυχίας. Όχι βιταμίνες,όχι σόγια,όχι φάρμακα,όχι Zango ή
άλγη ή πολυβιταμίνες - απλά ένζυμα πλήρους τροφής.
© Πνευματικά δικαιώματα MMIV - TwoTrees
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
www.thedoctorwithin. com
Tim O'Shea

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αυτό το κεφάλαιο έχει μερικές συγκεκριμένες εφαρμογές:
1. για εκείνους που έχουν φθάσει στο όριο μεταξύ αυτο-απαίχθειας και αυτοεκτίμησης όπου δεν μπορούν πλέον να υπομείνουν άλλο την κατάσταση του
σώματός τους και είναι προετοιμασμένοι να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί για να
αντιστρέψουν την παλίρροια
2. για εκείνους που έχουν αρχίσει ένα πρόγραμμα διατροφής ή συμπληρωμάτων
χωρίς αποτελέσματα,ή μπορεί να έχουν φτάσει σε σημείο όπου αισθάνονται
στασιμότητα στην πρόοδό τους.
3. για εκείνους με μακροπρόθεσμες αλλεργίες που τα χρόνια ενέσεων και χαπιών
δεν τους έχουν θεραπεύσει
4. για εκείνους που υποπτεύονται ότι δεν αποβάλλουν κανονικά
5. για εκείνους που έχουν διαγνωστεί με μια από τις ακόλουθες αδιέξοδες ετικέτες:
Σύνδρομο ευερέθιστων εντέρου
Σπαστική κολίτιδα
ασθένεια του Crohn (τοπική εντερίτιδα)
Χρόνια κολίτιδα
σύνδρομο διαρροής εντέρου
Περιφερειακός ειλεός
Οισοφαγική αντιστροφή (Esophageal reflux)
σύνδρομο κακής αφομοίωσης θρεπτικών συστατικών (Malabsorption)
Μυκητίαση βλεννογόνων υμένων (Candida albicans)
Χρόνιο σύνδρομο κούρασης
Αυτή δεν είναι μια συζήτηση για τη βελτίωση των παραπάνω παθήσεων. Μιλάμε για
τη λύση: η επιστροφή στην κανονική λειτουργία των συστημάτων. Εάν τα σημεία
1-4 ισχύουν για σας, και κατανοήσετε τις αρχές που αναφέρονται στις ιατρικές
πηγές στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, τα προβλήματά σας μπορούν με το καλό να
τελειώσουν.
Πολλοί γιατροί έχουν σημειώσει την κεντρική σημασία του παχέος εντέρου στην
υγεία του σώματος, από τους αρχαίους μέχρι τους σύγχρονους. Οι παθολόγοι από
την αρχαία Ρώμη και την Ελλάδα θεώρησαν ότι "ο θάνατος αρχίζει στο παχύ
έντερο."(Ιπποκράτης) Αυτοί οι θεραπευτές θεώρησαν το παχύ έντερο ως κέντρο
ζωής του σώματος - ένα από τα σημαντικότερα όργανά του.
Η σημασία του παχέος εντέρου φαίνεται συχνά να υποβαθμίζεται από τη σημερινή
επικρατούσα προσέγγιση, στην οποία το παχύ έντερο θεωρείται απλά ως ο
υπόνομος του σώματος, αδιαφορώντας για τις πολλές κρίσιμες, δυναμικές
βιολογικές λειτουργίες του. Συνεπώς, τα ποσοστά θανάτου από τον καρκίνο του
παχέος εντέρου είναι τα πιο υψηλά στην μέχρι τώρα ιστορία της χώρας μας. Ο
καρκίνος του παχέος εντέρου είναι τώρα ο νούμερο #3 καρκίνος στις ΗΠΑ.Ο
παραπάνω κατάλογος "ασθενειών" εμφανίζεται σήμερα σε επιδημικές αναλογίες,
και με την τυποποιημένη θεραπεία σχεδόν δεν θεραπεύεται ποτέ.
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Η ειρωνεία είναι ότι το να επιστρέψει κανείς στην κανονική κατάσταση είναι τόσο
απλό. Το μεγαλύτερο εμπόδιο φαίνεται ότι είναι το να το ανακαλύψει κανείς.
Ας αρχίσουμε με λίγα
ΒΑΣΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Η πεπτική οδός μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μακρύς σωλήνας από το ένα άκρο στο
άλλο. Τα τρόφιμα πηγαίνουν από την μια άκρη,τα απόβλητα βγαίνουν απ’την άλη.
Ο σωλήνας διαιρείται σε τμήματα που ξέρουμε:
Στόμα
Λαιμός
Οισοφάγος
Στομάχι
Λεπτό έντερο
Μεγάλο έντερο
Το μεγάλο έντερο ονομάζεται επίσης παχύ έντερο.
Αυτός είναι ολόκληρος ο σωλήνας, από πάνω μέχρι κάτω. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί ένα περίεργο γεγονός: το εσωτερικό του σωλήνα θεωρείται ακόμα
έξω από το σώμα.Δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Η τροφή που βρίσκεται εκεί στα
έντερά σας είναι ακόμα έξω από το σώμα.Ο λόγος: δεν έχει απορροφηθεί στην
κυκλοφορία του αίματος ακόμα.
Ακολουθήστε ένα σταφύλι μέσω του σωλήνα.
Βάζετε το σταφύλι στο στόμα σας. Το μάσημα απελευθερώνει τα ένζυμα του
σταφυλιού, τα οποία πρόκειται να βοηθήσουν να το διασπάσουν στα συστατικά
μέρη του. Καταπίνετε το μασημένο σταφύλι. Πηγαίνει κάτω από τον οισοφάγο και
καταλήγει στο στομάχι. Εκεί το σταφύλι αναδεύεται λίγο περισσότερο, και εκεί
μερικοί από τους χωνευτικούς χυμούς του σώματος το διασπούν περαιτέρω. Μετά
από μια περίπου ώρα αυτής της διαδικασίας, το στομάχι φτύνει τα μασημένα μόρια
σταφυλιών στο επόμενο τμήμα του σωλήνα, το λεπτό έντερο.
Το λεπτό έντερο είναι περίπου 6 μέτρα μακρύ. Αφού προστίθενται περισσότερα
ένζυμα, τότε είναι που τα μόρια του σταφυλιού παίρνουν αρχικά μέσα στο σώμα.
Κάπως έτσι συμβαίνει αυτό: το εσωτερικό του λεπτού εντέρου είναι φοδραρισμένο
με ένα βελούδινο στρώμα μικροσκοπικών σαν δάχτυλα προβολών αποκαλούμενων
μικρολάχνες(microvilli). Είναι κάπως σαν μια μικροσκοπική έκδοση εκείνου του
διαφανούς πλαστικού συσκευασίας με τις φουσκάλες. Οι μικρολάχνες αυξάνουν
την απορροφητικη επιφάνεια του παχέος εντέρου στο μέγεθος ενός γηπαίδου
ποδοσφαίρου. Η απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών που περιλαμβάνονται στα
μόρια σταφυλιών συμβαίνει μέσω των μικρολαχνών. Οι θρεπτικές ουσίες περνούν
από το εσωτερικό του λεπτού εντέρου μέσω του τοιχώματος των εντέρων, στην
κυκλοφορία του αίματος.
Μετά από αρκετές ώρες που έχουν δώσει στο λεπτό έντερο αρκετή πιθανότητα να
απορροφήσει όλες τις θρεπτικές ουσίες, τα άπεπτα απόβλητα, ο,τιδήποτε έχει
απομείνει από το σταφύλι που δεν απορροφήθηκε,σπρώχνεται κατα μήκος του
σωλήνα και προωθείται στο τελικό τμήμα του σωλήνα: το παχύ έντερο.
Το παχύ έντερο είναι ένας μυϊκός σωλήνας περίπου 1,8 μέτρα μακρύς.Καθ’όλο το
μήκος των τοιχωμάτων υπάρχουν πτυχές(infoldings)τα αποκαλούμενα haustrae,
τα οποία χαρακτηρίζουν τα τμήματα του παχέος εντέρου.
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Μέχρι το τέλος της εφηβείας, η μετάβαση μέσω του παχέος εντέρου πρέπει να είναι
περίπου 5 εκατοστά σε διάμετρο. Οι έφηβοι πρέπει να έχουν μικρό προβλήμα
αποβολής, επειδή η διαδικασία επικόλλησης άπεπτων στρωμάτων αποβλήτων στην
επένδυση των τοιχωμάτων του παχέος εντέρου δεν είναι προχωρημένη. Με μια
απεριόριστη διατροφή υψηλή σε ξινισμένα λίπη και υπερβολική πρωτεΐνη,ο
εσωτερικός διάδρομος γίνεται βαθμιαία όλο και μικρότερος, απαιτώντας
περισσότερη δύναμη για να τα ωθήσει όλα κατα μήκος. Το σφιξιμο στην τουαλέτα
είναι ένα προφανές σημάδι ενός παρεμποδισμένου παχέος εντέρου και δεν είναι
κανονικό.
Η αποβολή πρέπει να είναι αβίαστη,ανεξαρτήτως ηλικίας. Η παραγωγή ‘σβόλων
κουνελιών’ με μεγάλη προσπάθεια είναι ένα σημάδι σοβαρής παρεμπόδισης, καθώς
επίσης και σημάδι ένος τοξινομένου(toxifying) τρόπου ζωής. Οι έφηβοι που
εκπαιδεύονται να τρώνε πολλές ωμές ζωντανές τροφές δεν πρόκειται ποτέ να
έχουν την εμπειρία της σταδιακής δημιουργίας στρωμάτων λάσπης στο έντερο.
Εδώ βλέπουμε τη διάκριση μεταξύ μέσου και κανονικού.
Ο μέσος αμερικανός έφηβος έχει μια κακή διατροφή και λίγες διαιτητικές
συμβουλές, τρώγοντας περίπου 125 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως ενώ μόνο
περίπου 25 γραμμάρια είναι αναγκαία. Ο κανονικός αμερικανός έφηβος πιθανόν να
έχει εκπαιδευτεί στο τι πρέπει να φάει για την βέλτιστη υγεία, και ξέρει οτι τα
περισσότερα διαθέσιμα τρόφιμα στην καφετέρια είναι άπεπτα και στερούνται
θρεπτικών ουσιών.
Υπάρχουν τρεις αρχικοί λόγοι που τα τρόφιμα μένουν στην πεπτική οδό και
σαπίζουν:
1. Σκοτώνουμε τα φιλικά βακτηρίδιά μας
2. Ο Οξυνισμός του σώματος μειώνει την ενζυμική παραγωγή
3. Η βλεννώδης πλάκα(mucoid plaque) στην εντερική επένδυση σταματά τον
περισταλτισμό
Ας τα δούμε αναλυτικά.
1.ΦΙΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
Το παχύ έντερο,το οποίο λανθασμένα περιγράφεται ως ο υπόνομος του σώματος,
βουίζει πραγματικά με δραστηριότητα ζωής. Τα εκατομμύρια των φιλικών
βακτηριδίων δουλεύουν σκληρά στο παχύ έντερ.Η εργασία τους είναι το τελικό
στάδιο της πέψης,αφήνοντας μόνο να αποβληθεί ότι είναι απολύτως άχρηστο για
το σώμα. Τα φιλικά βακτηρίδια, που ζυγίζουν τουλάχιστον 1.2 κιλά στο κανονικό
παχύ έντερο -περισσότερα από 400 είδη- λειτουργούν επίσης για να κρατήσουν τα
κακά βακτηρίδια υπό έλεγχο. (Shahani) Φαίνεται ότι τα περισσότερα βακτηρίδια
στον κόσμο και στο σώμα είναι πραγματικά ευεργετικά στην υγεία μας. Τα
βακτηρίδια είναι οι καθαριστές του κόσμου, που ξεφορτώνονται τα αποσυντιθέμενα
και ασθενή κύτταρα. Σκεφτείτε μια παραλία χωρίς τα βακτηρίδια. Τι θα συνέβαινε
σε όλα εκείνα τα νεκρά ψάρια που πεθαίνουν εκεί;Σίγουρα δεν θα ήταν καλό μέρος
για ένα Club MED.
Πώς τα φιλικά βακτηρίδια,τα αποκαλούμενα προβιοτικά(probiotics), κρατούν τα
κακά βακτηρίδια υπό έλεγχο; Σκεφτείτε ένα συνωστισμένο θέατρο.Μπαίνετε μέσα,
και δεν υπάρχει καμία θέση να καθίσετε.Όλα τα καθίσματα είναι πιασμένα. Έτσι δεν
μπορείτε να μείνετε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τα βακτηρίδια. Υπάρχουν μόνο
ορισμένα "καθίσματα" στο παχύ έντερο. Εάν είναι όλα κατειλλημένα από τα φιλικά
βακτηρίδια,δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για τα κακά βακτηρίδια να μείνουν και
να αρχίσουν να αναπαράγονται. Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, όπως
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ο Simon Martin, τα κανονικά προβιοτικά πρέπει να είναι πιό πολυάριθμα και από
τα ίδια τα κύτταρα της εντερικής επένδυσης.
Να γιατί τα προβιοτικά είναι τόσο σημαντικά. Οι κανονικοί άνθρωποι έχουν γενικά
μερικά κύτταρα καρκίνου, μύκητες
Candida, Ε. COLI, σταφυλόκοκκο,
στρεπτόκοκκο, και οποιοδήποτε αριθμό άλλων ενδεχομένως κακών οργανισμών
που μπορείτε να σκεφτείτε στην πεπτική οδό τους τις περισσότερες φορές. Αλλά
δεν παθαίνουν οποιαδήποτε ασθένεια. Οι ερευνητές ξέρουν, παραδείγματος χάριν,
ότι το 50% των αντρών πέρα από την ηλικία των 75 πραγματικά έχουν
καρκίνο του προστάτη, που βρίσκεται στην αυτοψία, αλλά μόνο το 2%
πεθαίνουν απ’αυτόν. Γιατί; Το σώμα περιέβαλλε τον καρκίνο σε κάψουλα:
περιόρισε και έλεγξε την αύξησή του, τον περιχαράκωσε.Αυτός που ανακάλυψε τον
ιό του HIV(ιός ανοσοποιητκής ανεπάρκειας) ο ίδιος, ο Δρ Luc Montagnier, είπε ότι ο
HIV δεν μπορεί από μόνος του να προκαλέσει AIDS.(η Ερχόμενη Πανούκλα)Το
εξασθενημένο ανοσοποιητικό περιβάλλον είναι επίσης απαραίτητο.Το ίδιο πράγμα
ισχύει με την candida ή τα περισσότερα άλλα βακτηρίδια.Κανονικά κρατούνται υπό
έλεγχο από τα επαρκή φιλικά βακτηρίδια. Το Ε. COLI είναι πραγματικά προβιοτικό
όταν κρατείται υπό έλεγχο από την κανονική φιλική χλωρίδα.Μόνο όταν τα φιλικά
προβιοτικά βακτηρίδια σκοτώνονται τότε οι ενδεχομένως κακοί οργανισμοί έχουν
μια πιθανότητα να αποκτήσουν μια βάση και να αναλάβουν δράση. Τα κακά
βακτηρίδια καλούνται τότε οπορτουνιστές(opportunists).
Έτσι τα προβιοτικά(φιλικά βακτηρίδια) είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ολόκληρο το
κλειδί είναι ισορροπία. Το πρόβλημα είναι ότι τα φιλικά βακτηρίδιά μας
σκοτώνονται συνεχώς. Πώς;Οι ένοχοι είναι οι ίδιοι όπως αναφέρονται
στο
κεφάλαιο για τις αλλεργίες:
τα αντιβιοτικά που παίρνουμε
τα αντιβιοτικά που δίνονται στα ζώα των οποίων το κρέας τρώμε
τα αντιοξέα, όπως Zantac, Tagamet, Prilosec, κ.λπ.
τα NSAID, όπως Advil, Tylenol, Excedrin, Motrin, κ.λπ.
τα συνταγογραφημένα και μη φάρμακα
η άσπρη ζάχαρη
τα ανθρακούχα ποτά
τα αντι-ισταμινικά(antihistamines)
το χλωριωμένο νερό
το φθοριομένο νερό
ο καφές
Χωρίς φιλικά προβιοτικά, το τελικό στάδιο της πέψης δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί στο παχύ έντερο. Τα κατάλοιπα αποσυντίθενται εκεί.Τα
καιροσκοπικά βακτηρίδια και η candida albicans αρχίζουν να παίρνουν το πάνω
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χέρι.Ο Bernard Jensen,λέει για τη σχέση μεταξύ των κακών βακτηριδίων και των
άπεπτων τροφών:
"...τα βακτηρίδια και ιοί, που είναι οι πτωματοφάγοι των κυττάρων, δεν είναι εκεί
επειδή δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Είναι εκεί επειδή υπάρχει
υποσιτιζόμενος,με
μειωμένα
ένζυμα,
ασθενής,
και
νεκρωτικός
ιστός.
Λειτουργώντας ως βιολογικό τμήμα υγιεινής της φύσης, πρέπει να διασπάσουν και
να αποβάλουν τον άρρωστο ιστό για να αποτρέψουν την περαιτέρω δηλητηρίαση
του σώματος. Εάν σταματήσετε τη δράση τους, επιτρέπετε τη συνεχή δηλητηρίαση
σας από τον αποσυντιθέμενο ιστό."- Κενή συγκομιδή σ.113
Ο Jensen θίγει εδώ ένα θέμα που δεν πρέπει να μας διαφύγει. Μιλά για τα
σαπίζοντα τρόφιμα στο παχύ έντερο καθώς επίσης και για τα ασθενή ζωντανά
κύτταρα του ίδιου του παχέος εντέρου,που και τα δύο προσελκύουν τα βακτηρίδια.
Είναι η ίδια κατάσταση σε δύο χωριστές περιπτώσεις:
• Άπεπτα τρόφιμα στο παχύ έντερο
• Βακτηριακή μόλυνση σε ένα ασθενές όργανο του σώματος (το παχύ έντερο)
Σε καμία περίπτωση δεν είναι τα βακτηρίδια που προκαλούν την ασθένεια.Αυτά
προσπαθούν να αποτρέψουν την ασθένεια με την διάσπαση του νεκρού ιστού. Είτε
είναι γιαούρτι που σαπίζει στο μπλοκαρισμένο παχύ έντερο,ή ένα νεκρό κογιότ στο
δάσος,ή τα μολυσμένα κύτταρα του συκωτιού στο σώμα ενός αλκοολικού,τα
βακτηρίδια κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν καλύτερα:να καθαρίζουν. Όταν τα
βακτηρίδια "εντοπίζονται" ως αιτία της ασθένειας, παρά ένα σημάδι της ασθένειας,
η ιατρική προσέγγιση είναι να δοκιμάσουν να τα σκοτώσουν. Αλλά αυτό ισοδυναμεί
με δολοφονία των σκουπιδιάριδων.Τα απορρίματα παραμένουν. Η κατανόηση μιας
τέτοιας απλής έννοιας είναι κεντρική στην κατεύθυνση μιας ολιστικής θεώρησης
της υγείας.
Η χρόνια άπεπτη τροφή είναι συχνά παρούσα σε ποσότητες πάρα πολύ μεγάλες για
οποιαδήποτε βακτηρίδια να την σαρώσουν. Τα κατάλοιπα έπειτα επικονιάζονται
επάνω στην εσωτερική επένδυση του παχέος εντέρου κάνοντας το τελικά ομαλό
και γυαλιστερό, όπως το εσωτερικό καινούργιας κάννης κυνηγετικών όπλων. Όταν
αυτό συμβαίνει, η απορρόφηση μπλοκάρεται. (Rogers)
2. ΟΞΥΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Εδώ θα μιλήσουμε για το pH. Αυτό σημαίνει την όξινη-βασική ισορροπία.Όπως
π.χ. το σαπούνι είναι βασικό ή αλκαλικό, και τα πορτοκάλια είναι όξινα. Τώρα στο
σώμα ορισμένα πράγματα λειτουργούν σωστά μόνο εάν είναι ακριβώς στο σωστό
pH. Η επένδυση του στομάχου πρέπει παραδείγματος χάριν να είναι αλκαλική
προκειμένου να εξουδετερώσει τα όξινα χωνευτικά ένζυμα. Διαφορετικά θα
καίγαμε συνεχώς τρύπες στην επένδυση του στομάχου. Όλες οι φάσεις της πέψης
εξαρτώνται συνολικά από μια λεπτή όξινη-βασική ισορροπία.
Το πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα τρόφιμα στην τυποποιημένη αμερικανική
διατροφή - το μεγάλο MAC (μπέργκερ), τα τηγανητά, η κόκα κόλα, η πίτσα, κ.λπ.
είναι παραγωγοί οξέος. Αυτό σημαίνει ότι χαμηλώνουν το pH του σώματος: πάρα
πολύ όξινο. Η ισορροπία αναστατώνεται: πολλά ένζυμα δεν μπορούν να
λειτουργήσουν. Η πέψη εμποδίζεται: τα τρόφιμα κάθονται εκεί και σαπίζουν. Ένα
μπουκάλι μισού λίτρου κόκα κόλας έχει pH περίπου 2.Πολύ όξινο. Για να
επαναφέρουμε το pH μέχρι το κανονικό 7,3 μας, θα έπρεπε να αραιώσουμε τη
κόκα κόλα με περίπου 40 λίτρα νερού. Αλλά δεν πίνουμε συνήθως 40 λίτρα
νερού μετά από κάθε κόκα κόλα. Τότε πώς λειτουργεί;
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Το αίμα πρέπει να διατηρεί ένα pH μεταξύ 7,3 και 7.45.(Guyton). Αν όχι,
πεθαίνουμε. Με όλα τα όξινα τρόφιμα που συνεχίζουμε να τρώμε, το σώμα
προσπαθεί απελπισμένα να κρατήσει το pH του μέσα στη κλίμακα. Τα πρώτα
πράγματα που δοκιμάζει είναι η ρύθμιση μέσω των διττανθρακικών αλάτων στο
αίμα και τους πνεύμονες.(Guyton, σ.392)Έπειτα, το σώμα αρχίζει να σκουπίζει τα
πρόσθετα οξέα στους ιστούς, ειδικά στους μύες και τις αρθρώσεις. Από εκεί
προέρχεται η συγκέντρωση γαλακτικού οξέος. Εάν κι’αυτό δεν είναι ακόμα αρκετό,
ως τελική προσπάθεια για να αποφευχθεί ο οξυνισμός, το σώμα θα αφαιρέσει τα
οξέα από το διάλυμα, υπό μορφή στερεών κρυστάλλων και αλάτων. Αυτός είναι ο
ακριβής μηχανισμός των χολόλιθων, της πέτρας των νεφρών, των κρυστάλλων
ουρικού όξέος, της πλάκας, και των κρυστάλλων χοληστερόλης. Μια
ενσωματωμένη προστασία για αυτο-συντήρηση.Θεωρούμε αυτές τις πέτρες ως
μεγάλα ιατρικά προβλήματα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς ένα σημάδι
ότι τα συστήματα του σώματος λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Διαφορετικά θα
ήμαστε νεκροί λόγω οξέωσης.
Τί συμβαίνει λοιπόν στο παχύ έντερο από μια υπερ-όξινη διατροφή;Με μια λέξη,
ένζυμα. Ή μάλλον, έλλειψη ενζύμων. Τα ένζυμα είναι απαραίτητα για να
διαχωρίσουν και να αφομοιώσουν τα τρόφιμα. Εάν το περιβάλλον είναι πάρα πολύ
όξινο, τα ένζυμα στο στομάχι και το λεπτό έντερο δεν λειτουργούν πολύ
καλά.Όταν η τροφή φτάσει στο παχύ έντερο,όση υποτίθεται ότι αφομοιώνεται
πρέπει να έχει ήδη αφομοιωθεί. Αλλά δεν έχει. Έτσι η άπεπτη τροφή πετιέται στο
παχύ έντερο.Δεν υπάρχει κανένα χωνευτικό ένζυμο στο παχύ έντερο.Έτσι η τροφή
κάθεται εκεί και σαπίζει.
Τώρα, τα μέταλλα μπορούν να απορροφηθούν μόνο σε ένα ορισμένο pH και αυτά
είναι ένα απαραίτητο συστατικό του ενζυμικού σχηματισμού. Έτσι δημιουργείται
ένας φαύλος κύκλος: ο οξυνισμός του σώματος προκαλλεί την μείωση των
μετάλλων, τα οποία προκαλούν τη μειωμένη ενζυμική παραγωγή, η οποία
αναγκάζει τα τρόφιμα να σαπίζουν στη πεπτική οδό.Η οποία περαιτέρω μπλοκάρει
την απορρόφηση νερού, θρεπτικών ουσιών, και μετάλλων. Ένας κατήφορος.
Απορρόφηση.Άλλη μια
κρίσιμη εργασία του παχέος εντέρου είναι η
επαναπορρόφηση των ηλεκτρολυτών και η επανάκτηση του νερού πίσω στη
κυκλοφορία του αίματος, έτσι ώστε εμείς να μην τα χάνουμε συνεχώς αυτά. Οι
ηλεκτρολύτες είναι σημαντικά μέταλλα, όπως το νάτριο και το κάλιο που
διοχετέυουν το ηλεκτρικό φορτίο μέσω του σώματος. Είναι απαραίτητα για την
κανονική λειτουργία των κυττάρων.Σκοπός του σώματος είναι να διατηρήσει όσο
το δυνατόν περισσότερο νερό, νάτριο,κάλιο,ασβέστιο, και μαγνήσιο, για μέγιστη
προστασία. Θυμηθείτε, είμαστε σχεδόν 70% νερό.Το παχύ έντερο είναι η λογική
θέση για να συμβεί αυτή η επαναπορρόφηση δεδομένου ότι είναι το τελευταίο
τμήμα του σωλήνα.
Στον άρρωστο άνθρωπο,το παχύ έντερο είναι μπλοκαρισμένο. Το νερό και οι
ηλεκτρολύτες δεν επαναπορροφούνται εκ νέου. Πού πηγαίνουν;Έξω. Το σώμα
χάνει νερό,γενική αφυδάτωση, θάνατος κυττάρων, πρόωρη γήρανση, καταστροφή
νεφρών,διασκορπισμός των ηλεκτρολυτών, πήξιμο αίματος,και κατά συνέπεια
ολόκληρο το φάσμα της καταρρέουσας υγείας κατόπιν ακολουθεί. Η
παρεμποδισμένη απορρόφηση είναι από μόνη της αρκετή να σας σκοτώσει αργά.
3.Η ΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΠΛΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟ
Η βλεννώδης πλάκα (mucoid plaque) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από
πολλούς
ολιστικούς
γιατρούς
και
ερευνητές
για
να
περιγράψει
τα
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ομοιόμορφα,ελαστικής υφής στρώματα βλέννας και σαπίζοντων τροφίμων που
συμπαγοποιούνται χρόνο με το χρόνο κατά μήκος ολόκληρου του μήκους της
πεπτικής οδού. (Αντερσον)
Ο περισταλτισμός είναι η κανονική ρυθμική μυϊκή δράση του εντέρου για να
ωθηθούν τα τρόφιμα κατά μήκος της πεπτικής οδού και έξω από το σώμα.
Η βλεννώδης πλάκα διαμορφώνεται καθώς το έντερο συνεχίζει να παράγει βλέννα
ως φυσική αντίδραση σε κάτι που του προκαλεί ερεθισμό:τα άπεπτα τρόφιμα. Τα
τρόφιμα δεν προορίζονται να καθίσουν ακριβώς εκεί και να σαπίζουν. Είμαστε
φτιαγμένοι να αποθηκεύουμε μόνο τρία γεύματα (Jensen.) Αλλά οι περισσότεροι
Αμερικανοί αποθηκεύουν εννέα, δώδεκα, ή ακόμα και περισσότερα γεύματα προτού
να βγεί το ένα. Αυτός ο αυξανόμενος χρόνος διέλευσης προκαλεί ερεθισμό στην
εντερική επένδυση.Η βλέννα δεν είναι αρκετά ισχυρή να κινήσει την τοξική,χωρίς
ένζυμα λάσπη των Taco Supremes(μεξικάνικη πίτα) και των τηγανισμένων
δαχτυλιδιών κρεμμυδιών με κέτσαπ. Αλλά το σώμα συνεχίζει να προσπαθεί
γενναία, και παράγει όλο και περισσότερη βλέννα συνεχώς. Τελικά η βλέννα
γίνεται ένα με τα άπεπτα στοιχεία, όπως και με τα τρανς-λιπαρά οξέα από τη σχάρα
και τα τσιπ με ξινή κρέμα. Και αυτό συνεχίζετα από ημέρα σε ημέρα,και από
εβδομάδα σε εβδομάδα, συνέχεια, κ.λπ. Και τα στρώματα γίνονται όλο και
παχύτερα και σκληρότερα και το παχύ έντερο αυξάνεται σε διάμετρο. Και
απορροφάμε όλο και λιγότερο τις θρεπτικές ουσίες και χάνουμε όλο και
περισσότερο νερό και μέταλλα.
Θέλετε να ανακαλύψετε το χρόνο διέλευσής σας; Δοκιμάστε αυτήν την απλή
δοκιμή: φάτε κάτι που συνήθως δεν τρώτε που θα είναι εύκολα ορατό όταν βγεί.Το
παγωμένο καλαμπόκι και τα φυστίκια είναι μερικά καλά παραδείγματα. Απλά
σημειώστε το χρόνο από την ώρα που τα φάγατε μέχρι την ώρα που θα τα δείτε να
βγαίνουν.Αυτός είναι ο χρόνος διέλευσής σας, τουλάχιστον του υλικού που δεν
τσιμεντάρεται στους τοίχους του παχέος εντέρου.
Τα εντερικά τοιχώματα περιέχουν μακριούς μύες των οποίων η δουλειά είναι να
ωθούν τα τρόφιμα κατά μήκος. Αυτοί οι μύες βαθμιαία υπερτεντώνονται και
αποδυναμώνονται από την πίεση πάρα πολλών αποβλήτων που τα πιέζουν,και τα
επεκτείνουν προς τα έξω, όπως φουσκώνει ένα μακρύ λεπτό μπαλόνι. Κατά
συνέπεια ο περισταλτισμός - η κανονική κυματοειδής μυϊκή κίνηση του παχέος
εντέρου - εμποδίζεται περαιτέρω και προωθείται και πάλι το μπλοκάρισμα.
Η βλεννώδης πλάκα εμποδίζει την εισροή και την εκροή, με συνέπεια την έλλειψη
θρεπτικών ουσιών,νερού, και απορρόφησης ηλεκτρολυτών, καθώς επίσης και την
κατακράτηση τοξικής σήψης(putrefaction) σε μπλοκαρισμένα εξογκώματα(με
μορφή μπαλονιού) του εντέρου. Επιπλέον, τα παθογόνα βακτηρίδια, τα παράσιτα,
και ο μύκητας candida αναπτύσσονται στο στρώμα βλεννώδους πλάκας και
προστατεύονται πραγματικά από τα φάρμακα ή τις φυσικές βοτανικές θεραπείες και
τις προσπάθειες να αφαιρεθούν. Οι ερευνητές αναφέρονται στη βλεννώδη πλάκα
ως "μέσο καλλιέργειας" για αυτούς τους οργανισμούς. (Forstner)
Η βλεννώδης πλάκα περιγράφεται ως φυσική απάντηση σε ένα αφύσικο ερέθισμα.
Είναι μια απαραίτητη προστασία που το σώμα παράγει για να προστατευθεί από τα
δηλητήρια. Η βλεννώδης πλάκα είναι ένα προϊόν της σταθερής παραγωγής βλέννας
από τα glycocalyx κύτταρα επένδυσης του εντέρου, που παρουσιάστηκε χάρις στη
σύγχρονη αμερικανική διατροφή των τεχνητών, κενών, επεξεργασμένων,και
φορτωμένων με χημικά, ορμόνες, και αντιβιοτικά τροφών. Πολλοί γιατροί έχουν
σημειώσει ότι όταν αυτή η πλάκα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί με καθαρισμό,αυτό
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μπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή από ουσιαστικά οποιαδήποτε ασθένεια. Απλά,
αίτιο και αιτιατό.
Η βλεννώδης πλάκα έχει συνδεθεί σίγουρα με τον γαστρικό καρκίνο με την
απλή μεταλλαγή των κυττάρων επένδυσης - metaplasia. (Sipponen, Filipe) Καμία
μεγάλη έκπληξη εδώ - η ζημία των κυττάρων προκαλείται από την παρεμπόδιση
εισροής/εκροής, και μετά από έναν ορισμένο χρόνο, η μετάλλαξη εμφανίζεται.
Ένας άλλος μηχανισμός είναι ότι η σταθερή έκκριση βλέννας παγιδεύει τις τοξίνες,
αλλά δεδομένου ότι η κανονική διέλευση εμποδίζεται, οι τοξίνες κλειδώνονται σε
μια θέση, συχνά για χρόνια, με συνέπεια την ενόχληση και την ενδεχόμενη
μεταλλαγή κυττάρων. Τα κύτταρα εμποτίζονται στα απόβλητά τους, συνέχεια.
Σε μια διάλεξη στο San Jose της Καλιφόρνιας στις 26 Σεπτεμβρίου 1998, ο Δρ
Richard Anderson είπε την ιστορία ενός από τους ασθενείς του που υποβλήθηκαν
σε καθαρισμό στη Χαβάη μερικά χρόνια πριν. Ο ασθενής κοιτούσε τις μακριές
λουρίδες της ελαστικής βλεννώδους πλάκας, μερικές πάνω από 6 μέτρα μήκος!
Συναρπασμένος, ο ασθενής κρέμασε τις λουρίδες στο σκοινί απλώματος του
σπιτιού του. Πήρε έπειτα ένα κομμάτι της πλάκας, και το συσκεύασε σε ένα κιβώτιο
και το έστειλε στην ηπειρωτική χώρα για να αποδείξει τι του συνέβη. Ταχυδρόμησε
τη συσκευασία στο τοπικό ταχυδρομείο στη Χαβάη.
Μερικές ημέρες αργότερα, δύο ανώτεροι ταχυδρομικοί υπάλληλοι με σοβαρό ύφος
χτύπησαν την πόρτα του ασθενή και τον ρώτησαν εάν είχε στείλει μια τέτοια
συσκευασία σε κάποια διεύθυνση. Ο ασθενής είπε ναι, και ρώτησε ποιο ήταν το
πρόβλημα. Απάντησαν ότι το ταχυδρομείο έχει σκυλιά που μυρίζουν όλες τις
συσκευασίες που ταχυδρομούνται από το νησί, και ότι ένα από τα σκυλιά είχε
ερεθιστεί με αυτήν την συσκευασία. Ο ασθενής ρώτησε τί ήταν εκπαιδευμένα τα
σκυλιά να ανιχνεύουν. Μόνο δύο πράγματα, ήταν η απάντηση: φάρμακα και
εκρηκτικές ύλες. Ποιο σκυλί ήταν; Αυτό για τις εκρηκτικές ύλες. Ο ασθενής ήταν
δύσπιστος, ειδικά όταν υπενθύμισε ότι είχε εργαστεί στα πυρομαχικά περίπου 25
χρόνια πριν, και η εργασία του ήταν να χειρίζεται εκρηκτικές ύλες! Εξήγησε στους
δύο πράκτορες για τον καθαρισμό και την αποτοξίνωση και αυτοί έφυγαν
ικανοποιημένοι. Αυτή η ιστορία εξηγεί τη δύναμη ενός τέτοιου εντερικού
καθαρισμού: το σώμα είχε διατηρήσει αυτές τις ισχυρές τοξίνες στη βλεννώδη
πλάκα της επένδυσης του παχέος εντέρου, που αποθηκεύτηκαν σε μια
συγκέντρωση αρκετά ισχυρή να ανιχνευθεί από τα σκυλιά πάνω από το στρώμα
του τυλίγματος μιας σφραγισμένης συσκευασίας περίπου 25 χρόνια αργότερα!
Φυσικά είναι ανεκδοτικό, αλλά ο Αντερσον το κάνει αυτό 15 χρόνια και έχει
καθαρίσει αρκετές χιλιάδες ασθενών.Έχει συσσωρεύσει έναν τόνο κλινικών
στοιχείων, αλλά όχι μέσω των διπλά τυφλών μελετών. (Μόνο τα φάρμακα
απαιτούν τις διπλά τυφλές μελέτες.)Το ελαστικό στρώμα βλεννώδους πλάκας
σφραγίζει μέσα του τοξίνες και αποτρέπει την απορρόφηση νερού και θρεπτικών
ουσιών. Η τοξική λάσπη προωθεί τον πολλαπλασιασμό των παθολογικών
βακτηριδίων και των μυκητών, όπως η candida.
Τώρα οι κακές ειδήσεις.
Υπάρχει άλλος ένας ξεχωριστός δαίμονας εν δράσει στο μπλοκαρισμένο παχύ
έντερο. Το όνομά του είναι
ΑΥΤΟ-ΤΟΞΙΝΩΣΗ (AUTOINTOXICATION)
Να πώς γίνεται: Η λάσπη που σταματάει τις εργασίες είναι τα άπεπτα τρόφιμα.
Άπεπτα σημαίνει: σήψη, ζύμωση,και ότι ξινίζει. Πρωτεϊ'νες, λίπη, και
υδατάνθρακες, αντίστοιχα. Θέλετε να δείτε με τι μοιάζει; Αφήστε λίγο κρέας,
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μερικές τηγανιτές πατάτες, και λίγο ψωμί έξω για μια εβδομάδα. Ένα
μπλοκαρισμένο παχύ έντερο μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο, λόγω του σχετικού
χρονικού πλαισίου: σε πολλούς ανθρώπους η λάσπη κάθεται στο παχύ έντερο για
εβδομάδες ή ακόμα και περισσότερο.Τα τοιχώματα του παχέος εντέρου κανονικά
είναι πολύ καλά σφραγισμένα προκειμένου να προστατευθεί το σώμα από την
επανα-απορρόφηση των αποβλήτων που είναι έτοιμα να αποβληθούν. Είναι ένα
περίπλοκο σχέδιο, προορισμένο να επιτρέπει στο νερό και τους ηλεκτρολύτες να
περνούν πίσω στο σώμα, αλλά χωρίς να αφήνεται κανένα τοξικό δηλητήριο να
περάσει.Μείνετε μαζί μου τώρα.Η μακροπρόθεσμη συγκέντρωση άπεπτων
τροφίμων στο παχύ έντερο ,οδηγεί τελικά σε μια κατάσταση που οι γιατροί
αποκαλούν σύνδρομο διαρροής εντέρου (Leaky Gut Syndrome).
Ουσιαστικά αυτό που συμβαινεί είναι ότι η λάσπη έχει δημιουργήσει τόσο πολύ
μπλοκάρισμα που οι εσωτερικές μεμβράνες του παχέος εντέρου αρχίζουν τις
διαρροές. Μερικά από τα τοξικά συντρίμματα ωθούνται μέσω των τοιχωμάτων του
παχέος εντέρου, μαζί με το νερό και τους ηλεκτρολύτες, πίσω στην κυκλοφορία
του αίματος.Εξ ου και το όνομα αυτο-τοξίνωση: δηλητηριάζεστε.
Όταν μπουν στην κυκλοφορία του αίματος, τα άπεπτα συντρίμματα, τώρα μια ξένη
ερεθιστική ουσία, μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε όργανο ή ιστό
βρουν χώρο. Η χρόνια φλεγμονή αρχίζει, και βαθμιαία,ο εκφυλισμός εκείνου του
οργάνου. Εδώ είναι μερικές από τις ασθένειες που μια τέτοια δαδικασία μπορεί να
προκαλέσει:
Χρόνιες αλλεργίες
Ίκτερος
Ασθένεια νεφρών
Ακμή
Ηπατίτιδα
Ψωρίαση
Εκτυφλωτικοί πονοκέφαλοι
AIDS
Αρθρίτιδα
Πανγκρεατίτιδα
Χρόνιο σύνδρομο κόπωσης

Κατάθλιψη
Μολύνσεις
Ινομύωμα
Σηψαιμία
Σύνδρομο πολλαπλάσιου πόνου
αρθρώσεων
Δερματίτιδα
Αυτοάνοσες διαταραχές
Μυκητίαση Candida albicans
Καρκίνος

για να πούμε μόνο μερικά. Αυτή η λίστα έχει ληφθεί από ένα άρθρο του γιατρού Leo
Galland, που έχει κάνει εκτενή έρευνα σε αυτόν τον τομέα της υπερδιαπερατότητας(hyperpermeability), όπως εμφανίζεται στον κατάλογο με τις πάνω από
150 αναφορές στο τέλος του άρθρου.
Το παράξενο είναι πως όταν οι άνθρωποι με μέση νοημοσύνη ακούνε για πρώτη φορά για
το Σύνδρομο Διαρροής Εντέρου, αυτοί συνήθως το καταλαβαίνουν αμέσως επειδή
φαίνεται λογικό. Πολύ συχνά, είναι οι διατροφολόγοι, οι διαιτολόγοι, και οι γιατροί που
έχουν την τάση να αμφισβητούν την ύπαρξη της υπερ-διαπερατότητας , ή του Συνδρόμου
Διαρροής Εντέρου. Ακόμα κι αν έχουν υπάρξει χρόνια άφθονης έρευνας στα καλύτερα
ιατρικά περιοδικά τεκμηριώνοντας λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά και τη φύση του, το
Σύνδρομο Διαρροής Εντέρου δεν διδάσκεται συνήθως ως τμήμα του ιατρικού
προγράμματος σπουδών, ή του βραχυνμένου προγράμματος σπουδών που παρουσιάζεται
στους διατροφολόγους και τους διαιτολόγους. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους
επομένως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αφού πήραν τα πτυχία τους χωρίς καν να
ακούσουν για την υπερ-διαπερατότητα ή το Σύνδρομο Διαρροής Εντέρου, δεν πρέπει να
υπάρχει.Πολύ περίεργο.
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Ο Δρ Galland δεν έχει καμία τέτοια ψευδαίσθηση.Ανιχνεύει τη φυσιολογία του πώς τα
μεγάλα μόρια του "τοξικού/αντιγονικού φορτίου" (άπεπτη λάσπη) καταφέρνουν να
διαρρεύσουν μέσω των εντερικών τοιχωμάτων και να εισάγονται αρχικά στο συκώτι
προτού βγουν στην κυκλοφορία του αίματος. Ο Δρ Galland περιγράφει ότι το "υψηλό
κόστος" της αποτοξινωτικής δράσης του συκωτιού είναι:η δημιουργία των ελεύθερων
ριζών και άλλων "αντιδραστικών μεσαζόντων" που οι ίδιοι μπορούν να περάσουν στην
κυκλοφορία του αίματος εάν το τοξικό φορτίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλο για τις άμυνες
του συκωτιού. Εδώ βλέπουμε τις λεπτομέρειες της αυτο-τοξίνωσης,και όχι κάποιους New
Age λογοτεχνικους στοχασμούς. Ο Δρ Galland επισημαίνει το ευρύ φάσμα των
παθολογικών καταστάσεων, που απαριθμούνται παραπάνω, οι οποίες μπορούν να
προκληθούν ακριβώς μέσω αυτού του μηχανισμού.Πολύ εξελιγμένοι δείκτες έχουν
επινοηθεί που μπορούν να μετρήσουν τις τοξίνες που "διαρρέουν" στο σώμα. (S. Martin)
Ο Jensen καταλήγει στο αξίωμα ότι η ασθένεια παίρνει το όνομα της0 από το σημείο
του σώματος όπου οι τοξίνες εγκαθίστανται τελικά.
Ο Candida albicans,ο καιροσκοπικός μύκητας, μπορεί να είναι και αιτία και αποτέλεσμα
του Συνδρόμου Διαρροής Εντέρου. Μόλις ο candida κάνει μια βάση στο έντερο,βγάζει
"ρίζες" μέσω του τοιχωμάτων του εντέρου, προκαλώντας ανοίγματα μέσω των οποίων τα
μεγάλες μόρια και οι τοξίνες μπορούν να διαρρεύσουν.Τα ίδια τα κύτταρα του Candida
μπορούν έτσι να εισαχθούν στην κυκλοφορία του αίματος σε αυτήν τον τρόπο. (Simon
Martin)
Η γιατρός Sherry Rogers, εμπλέκει το Σύνδρομο Διαρροής Εντέρου ως αρχική αιτία για τις
αυτοάνοσες ασθένειες όπως την σκλήρυνση κατά πλάκας, την ρευματοειδή αρθρίτιδα και
τον συστημικό Λύκο(systemic lupus). Αυτή λέει ότι τέτοιες καταστάσεις μπορούν να είναι
το αποτέλεσμα του "σχηματισμού αυτοαντισωμάτων λόγω της διαρροής αντιγόνων που
μοιάζουν με σωματικό ιστό ..."
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Ας μιλήσουμε για προώθηση για ένα λεπτό. Η κανονική αποβολή περιλαμβάνει τη
ρυθμική συστολή των μυών στα τοιχώματα του παχέος εντέρου, για να ωθήσει έξω τα
απόβλητα.Ξανά, αυτή η φυσική, κυματοειδής κίνηση καλείται περισταλτισμός.
Είναι κανονικό να αποβάλλετε δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα. Χρόνος διέλευσης:
πόσος χρόνος μεσολαβεί μεταξύ της πρόσληψης της τροφής και της αποβολής της. Ο
κανονικός χρόνος διέλευσης είναι λιγότερο από 24 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι μόνο δύο ή
τρία γεύματα πρέπει να είναι σε διέλευση σε όλη την πεπτική οδό κάθε φορά. Το πρωινό
που βάζουμε ΜΕΣΑ σήμερα ωθεί ΕΞΩ το χθεσινό πρωινό ή μεσημεριανό γεύμα.Η τοξική
περιττωματική ύλη υποτίθεται ότι φεύγει τελείως από το σώμα σε μια ημέρα,και δεν
καθυστερεί ούτως ώστε να τοξινώσει.Αυτό είναι το σχέδιο. Πολλοί από τους ανθρώπους
που ξέρετε έχουν μεγαλώσει θεωρώντας ότι είναι κανονικό να αποβάλλουν μόνο μιά φορά
κάθε δύο ή τρεις ημέρες. Ή ακόμα και περισσότερο. Αυτός σημαίνει ότι αυτοί πάντα
αποθηκεύουν ΕΝΝΕΑ γεύματα ή περισσότερα στην πεπτική οδό. Τα απόβλητα από εννέα ή
περισσότερα γεύματα είναι πάντα μέσα τους.
Θέλετε να παρακολουθήσετε το χρόνο διέλευσής σας; Χρησιμοποιήστε έναν δείκτη όπως
το καλαμπόκι ίσως. Χρονομετρηστε το.
Το πρόβλημα είναι ότι όσο περισσότερο τα τρόφιμα είναι στο παχύ έντερο,τόσο
περισσότερο αρχίζουν να σαπίζουν και να τοξινώνουν το σώμα. Τα σύγχρονα εύκολα
τρόφιμα και τα κενά παλιοτρόφιμα(junk foods) έχουν αυξήσει πολύ το χρόνο διέλευσης,
για δύο λόγους:
1. Είναι άπεπτα
2. Στερούνται φυτικών ινών
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Το παχύ έντερο γίνεται έτσι έδαφος αναπαραγωγής για τα παθολογικά βακτηρίδια των
οποίων τα τοξικά υποπροϊόντα προσθέτουν περαιτέρω στο σύνολο των βιοχημικών
δηλητήριων. Όλο αυτό το αηδιαστικό πράγμα είναι έπειτα διαθέσιμο να απορροφηθεί εκ
νέου στην κυκλοφορία του αίματος, λόγω του Συνδρόμου Διαρροής Εντέρου . Από το
κεφάλαιο σχετικά με τις αλλεργίες (www.thedoctorwithin.com), θα θυμηθείτε ότι αυτό
σημαίνει την υπερ-διαπερατότητα του τοιχώματος των εντέρων: η ουσία περνάει
κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος ενώ δεν θα έπρεπε, λόγω της καταστροφής των
κυττάρων επένδυσης των τοιχωμάτων του παχέος εντέρου. Τα μεγάλα μόρια των
σαπιζόντων λιπών, πρωτεϊ'νών, και υδατανθράκων, που μπορούν επίσης να σύρουν μαζί
τους τα τοξικά απόβλητα των παθολογικών βακτηριδίων που έχουν αναπαραχθεί στη
σαπρή λάσπη, όλα αυτά μπορούν να διαρρεύσουν κατευθείαν στην κυκλοφορία του
αίματος. Από εκεί οι τοξίνες έχουν πρόσβαση σε κάθε κύτταρο στο σώμα.Πήρατε μια
εικόνα;
Ας την κάνουμε χειρότερη. Υποθέστε πολλά άπεπτα τσιπς και μαργαρίνη στο μίγμα.
Κανένα ένζυμο. Λιγότερο από ένα ποτήρι νερού την ημέρα.Σωστά - εδώ φτιάχνουμε
τσιμέντο.Η στερεά συμπύκνωση των μη μεταβολιζομένων λυμάτων, που κολλάει
καθημερινά και επιστρώνεται σε όλο και παχύτερα στρώματα κατά μήκος των εσωτερικών
πτυχών, τα haustrae, του παχέος εντέρου.Βλεννώδης πλάκα.Νομίζετε ότι η εσωτερική
διάμετρος της κάνης εκείνου του κυνηγετικού όπλου γίνεται μεγαλύτερη, ή μικρότερη από
χρόνο σε χρόνο;
ΜΠΑΛΟΝΙ 1,8 ΜΕΤΡΩΝ
Το παχύ έντερο μπορεί θαυμάσια να προεκταθεί: μπορεί να επεκτείνει μέχρι πέντε φορές
το κανονικό μέγεθός του όταν γεμίζεται. Οι χειρούργοι αναφέρουν έντερα που έχουν
επεκταθεί μέχρι 30 εκατοστά σε διάμετρο, με έναν κεντρικό ανοίγμα μεγέθους ενός
μολυβιοΰ.(Καθαρισμός ιστών σελ. 27) Οι τεχνικοί που μετρούν το ποσοστό λίπους του
σώματος ασθενών ημέρα παρα ημέρα ,αρχίζουν να παρατηρουν ένα περίεργο γεγονός:
πολλοί άνθρωποι με σχεδόν κανονικές αναγνώσεις λίπους σώματος έχουν τεράστιες
κοιλίες. Έγκυοι φορτηγατζήδες με κοκκαλιάρικα πόδια.Ο λόγος: δεν είναι λίπος. Είναι ένα
παχύ έντερο τέρατος,γεμάτο λάσπη,πέντε φορές μεγαλύτερο του κανονικού μεγέθους
του, που επεκτείνεται εξωτερικά.(Rich.Anderson) Πραγματικά έτσι είναι - εάν δεν ήταν,
πολλοί άνθρωποι θα ήταν νεκροί στα είκοσι τους επειδή τα τοιχώματα του παχέος εντέρου
τους θα ήταν τόσο πασαλλειμένα με στρώσεις λάσπης που δεν θα υπήρχε κανένα
πέρασμα για αποβολή. Το παχύ έντερο απλά θα έκλεινε.
Κάνετε κοιλιακούς; Προσπαθείτε να ισιώσετε εκείνη την κοιλιά, και δεν είστε πραγματικά
υπέρβαροι; Αλλά δεν γίνεται επίπεδη, σωστά; Δεν είναι λίπος. Πιθανότατα είναι σαπίζοντα
τρόφιμα στο παχύ έντερο. Πώς είναι η αποβολή;Ο χρόνος διέλευσης;
Στο συναρπαστικό βιβλίο του, Καθαρίστε και Εξαγνίστε, ο Δρ Richard Anderson αναφέρει
τη συνάντηση του με έναν γιατρό που δεν θέλησε να ονομάσει. Αυτός ο γιατρός, αφού
άκουσε τη διάλεξη του Αντερσον για την βλεννώδη πλάκα και το εκτεταμένο,τοξικό παχύ
έντερο, είπε στο ακροατήριο:
"Έχω περάσει δώδεκα χρόνια εργαζόμενος στον τομέα της διάγνωσης δια
νεκροψίας. Έχω δει πολλές χιλιάδες τεμαχισμένα πτώματα.Αυτό που σας λέει ο
Rich είναι η απόλυτη αλήθεια.Ο καθένας το έχει εκεί. Έχουμε τον τρόπο να
στερεώνουμε μια μάνικα στα ανώτερα έντερα και με την ενίσχυση ισχυρών
χημικών ουσιών, φυσάμε κυριολεκτικά το υλικό έξω από τα έντερα. Έχω δει τη
βαριά "κοιλιά μπύρας" και τους αποκαλούμενους παχιούς ανθρώπους να χάνουν
όλο αυτόν τον όγκο σε πέντε λεπτά. Δεν ήταν λίπος. Ήταν το βλεννώδες στρώμα
για το οποίο μιλούσε ο Rich.Και σε εκείνη την ακάθαρτη ουσία βλέπουμε όλα τα
είδη των σκουληκιών, βακτηριδίων, μυκήτων, και πολλών μη αναγνωρίσιμων
πραγμάτων. Είναι σχεδόν απίστευτο ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με
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εκείνη την βρωμιά μέσα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν νεκροί φυσικά, και
δεν είναι δύσκολο να φανεί γιατί."
(Αντερσον σ.2-46)
Πιθανόν δεν θα διαβάσετε μια ιστορία σαν αυτήν στον Τύπο.
Ο διακεκριμένος χειρούργος, ο Δρ Harvey Kellogg, του σανατορίου της Kellogg στο
Μπατλ-Κρηκ Μίτσιγκαν, του οποίου η εμπειρία αφορούσε το παχύ έντερο των ζώντων,
συμφώνησε:
"Από τις 22.000 εγχειρήσεις που έχω εκτελέσει προσωπικά, δεν έχω βρεί ποτέ ούτε ένα
κανονικό παχύ έντερο. Από τις 100.000 που διενεργήθηκαν κάτω από την αρμοδιότητά
μου, όχι πάνω από το 6% ήταν κανονικά."
Ο Δρ Kellogg υπολόγισε ότι πάνω από το 90% των "ασθενειών του πολιτισμού"
οφείλονταν σε ένα μπλοκαρισμένο και μη-λειτουργών παχύ έντερο. - αναφέρεται στο
Ιριδολογία(Iridology):η επιστήμη και η πρακτική σ.408
Εάν οι "κανονικοί" άνθρωποι μπορούν να έχουν μέχρι 10 κιλά άπεπτων τροφίμων στο
παχύ έντερο, πόσα μπορεί να έχει ο Βούδας των μπάρμπεκιου; 20 κιλά; 40;Η φαντασία
ζαλίζεται.
Λίγο περισσότερα υδραυλικά, τώρα.Το παχύ έντερο αρχίζει στη χαμηλότερο δεξί μέρος
της κοιλίας, ανεβαίνει προς τα επάνω περίπου 20 εκατοστά και έπειτα κάνει μια ορθή
γωνία ευθεία πέρα από την ανώτερη κοιλία στην αριστερή πλευρά. Κατόπιν στρίβει προς
τα κάτω πάλι, και έπειτα έξω. Επισημάνετε αυτήν την πορεία με το δάχτυλό σας.
ΕΝΤΑΞΕΙ. Το τμήμα του παχέος εντέρου που διαπερνά κατ' ευθείαν απέναντι από μια
πλευρά στην άλλη είναι γνωστό ως εγκάρσιο παχύ έντερο.
Οι ερευνητές γαστρεντερολόγοι τώρα ξέρουν ότι στο γεμισμένο και επεκταθέν εγκάρσιο
παχύ έντερο, το οριζόντιο τμήμα, το πρόσθετο βάρος είναι αρκετό να το κάνει να
εμφανίσει πρόπτωση, ή να πέσει κάτω, έτσι ώστε να βρίσκεται επάνω σε όργανα που
κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν σε επαφή, όπως την κύστη, τη μήτρα, τον προστάτη, ή
τις ωοθήκες. Ο Δρ stephen Chang στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας τώρα έχει δείξει ότι
ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων του Συνδρόμου διαρροής εντέρων με ένα παχύ έντερο
που έχει πάθει καθίζηση μπορεί πραγματικά να είναι ο μηχανισμός για την τοξίνωση,τη
μόλυνση, και την ασθένεια οποιουδήποτε οργάνου που αγγίζει τώρα αυτόν τον
διαρρέοντα, κρεμώμενο τοξικό σωλήνα. (Ross Anderson) Προφανώς θα ήταν μια
ατελέσφορη σπατάλη φαρμάκων το να θεραπεύσουμε αυτές τις νέες μολύνσεις
μεμονωμένα, εφ' όσον συνεχίζεται η διαδικασία της αυτο-τοξίνωσης, εσείς τί λέτε;
Μιά άλλη κοινή κατάσταση είναι
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ (REFLUX)
Εντερικό reflux, γαστρικό reflux, οισοφαγικό reflux - ποιός σκοτίζεται;Όλα οφείλονται
στην ίδια αιτία.Οι σωλήνες είναι γεμάτοι. Αρχίζετε να τρώτε και είστε ήδη πλήρεις. Τα
στομαχικά υγρά ανεβαίνουν προς τα επάνω και καίνε τη λεπτή επένδυση του οισοφάγου.
Καούρα. Κλασική εσφαλμένη διάγνωση:προβολή στομάχου δια μέσου του διαφράγματος
(hiatal hernia), η οποία είναι κάτι σπάνιο και απολύτως διαφορετικό και ανεξάρτητο.Το
Reflux είναι κάτι πιό κοινό και εύκολα εξηγούμενο, λαμβάνοντας υπόψη την κενή, τοξική,
άπεπτη αμερικανική διατροφή που διδάσκουμε στα παιδιά μας. Όταν η γενική πίεση
μπορεί να ανακουφιστεί από ένα καθαρισμένο παχύ έντερο,η διέλευση επιστρέφει και το
reflux εξαφανίζεται.Το Reflux δεν ήταν ποτέ το ελλοχεύον πρόβλημα. Όπως και τα
υπόλοιπα,το reflux ήταν ακριβώς ένα σημάδι του προβλήματος: μπλοκαρισμένοι σωλήνες.
Παίρνετε πολλές πληροφορίες εδώ, περισσότερες από όσες οι περισσότεροι γιατροί θα
ήθελαν να σκεφτούν. Η ιατρική στάση απέναντι στο παχύ έντερο υποστηρίζει γενικά την
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άποψη του υπόνομου.Έτσι είναι πολύ πιο απλή η αντιμετώπιση: καθαρτικά που
αναγκάζουν το πιό πρόσφατο περιεχόμενο να βγεί έξω με την εισαγωγή ενός διαβρωτικού
ερεθιστικού φαρμάκου στα έντερα. Αλλά η τσιμενταρισμένη λάσπη παραμένει. Περίπου
44 εκατομμύρια Αμερικανοί εξαρτώνται από τα καθαρτικά για την αποβολή.Με $23
δισεκατομμύρια ετησίως που δίνουν οι αμερικανοί ασθενείς στα αντιβιοτικά (κεφάλαιο
3),το ενδιαφέρον για τον κανονικό επανοικισμό της χλωρίδας δεν παίρνει πολύ
δημοσιότητα.
Η άποψη του παχέος εντέρου ως ζωντανού, αναπνέοντος, ενεργού, ζωτικής σημασίας
οργάνου δεν είναι πιθανώς κάτι που εσείς πρόκειται να ακούσετε στην επόμενη επίσκεψη
σας στα ιατρεία του ασφαλιστικού φορέα υγείας(Health Maintenance Organization). Τα
διαβρωτικά καθαρτικά μπορούν να φέρουν μια ημέρα ή δύο ανακούφισης, αλλά η
ελλοχεύουσα κατάσταση εμμένει. Τα αντιβιοτικά μπορούν να σκοτώσουν όλα τα
βακτηρίδια για λίγο διάστημα, αλλά κατ’αρχήν γιατί ήταν εκεί τα κακά βακτηρίδια;
Σαπίζοντα τρόφιμα. Και τι γίνεται με τα φιλικά βακτηρίδια που σκοτώνονται επίσης από τα
αντιβιοτικά; Ποιός θα κάνει την εργασία τους; Κανένας.
Κατόπιν υπάρχουν τα τυποποιημένα φάρμακα που οι περισσότεροι γιατροί χρησιμοποιούν.
Ένα από τα πιό κοινά είναι το Prilosec. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο για τα ένζυμα το
Prilosec είναι ένας ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας του HCl (υδροχλωρικό οξύ).Ο
συλλογισμός έχει ως εξής: ο ασθενής έχει τρομερά καυστικό πόνο στα έντερα και κακή
πέψη και αποβολή. Πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ οξύ στο στομαχι. Έτσι το Prilosec
σταματάει το οξύ του στομάχου και το κάψιμο σταματά. Για σήμερα. Αλλά μαντέψτε και τί
άλλο σταματά.Η πέψη. Χωρίς υδροχλωρικό οξύ, η πρωτεΐνη δεν διασπάται, και κάθεται
εκεί και σαπίζει, περαιτέρω συμβάλλοντας στην τοξική συγκέντρωση. Αυτό καλείται
θεραπεία στο πρόβλημα με τη βλάβη του ασθενή.
Για το reflux,ο καθαρισμός του παχέος εντέρου θα πάρει την πίεση από το χαμηλότερο
μέρος του κομματιού του γαστρεντερικού σωλήνα,και θα δόσει το περιθώριο στο
περιεχόμενο του λεπτού εντέρου και του στομαχιού να κινηθεί προς τα κάτω. Όχι άλλα
καταβρέχοντα οξέα στον οισοφάγο. Είναι απλή υδραυλική εγκατάσταση. Αλλά οι φυσικές
θεραπείες αγνοούνται πάντα εάν παρεμποδίζουν τις πωλήσεις φαρμάκων.
Ένα άλλο φάρμακο -το Propulsid - υποθετικά λειτουργεί με τον εξαναγκασμό των
σφηνωμένων τροφίμων έξω από τα έντερα. Δυστυχώς, τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν
πεθάνει από καρδιακή ανεπάρκεια εξ αιτίας του,ώστε να αποσυρθεί από την αγορά μετά
από 6 μήνες, τον Αύγουστο του 2000. (Rubin) [ Αυτή είναι η τυποποιημένη διαδικασία.
Ακόμα κι αν η FDA ξέρει ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν από ένα φάρμακο, το κρατούν στην
αγορά μέχρι και ένα χρόνο για να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις φαρμάκων να ανακτήσουν
μερική από την επένδυσή τους! ]
Στο παχύ έντερο, τα στρώματα του συμπιεσμένου εσωτερικού τσιμέντου αποτρέπουν την
επαναρρόφηση του νερού και των ηλεκτρολυτών, καθώς επίσης και την επιστροφή της
κανονικής δραστηριότητας της χλωρίδας. Η αφυδάτωση και η δυσπεψία ακολουθούν. Τα
τοξικά συντρίμμια αρχίζουν να ενοχλούν και προκαλούν φλεγμονή στα λεπτά βλεννογόνα
κύτταρα της εσωτερικής επένδυσης. Η ασπιρίνη,το Motrin, και το Tylenol επιδεινώνουν
περαιτέρω την επένδυση. (Rogers)
Η χρόνια φλεγμονή της εσωτερικής επένδυσης του παχέος εντέρου - η κολίτιδα - είναι
επιδημική. Είναι ένας πρόδρομος στον καρκίνο. Πολλοί ασθενείς έχουν διαπιστώσει ότι
μετά από την αποτοξίνωση του παχέος εντέρου και το ξεφόρτωμα των σαπίζοντων
αποβλήτων που ήταν μέσα εκεί για εβδομάδες ή μήνες, ξαφνικά η κολίτιδα τους είναι
ιστορία!
Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
είναι τώρα ο τρίτος πιό κοινός καρκίνος στην Αμερική. Απλός μηχανισμός: παρεμπόδιση
99

της εισροής και εκροής από τη σαπίζουσα,λασπώδη πλάκα. Τα κύτταρα επένδυσης της
επιφάνειας του εντέρου κολυμπούν στις τοξίνες από ημέρα σε ημέρα, έπειτα εβδομάδες
και μήνες. Δεν μπορείτε ούτε να πάρετε τις θρεπτικές ουσίες,ούτε να ξεφορτωθείτε τα
απόβλητα.Ότι δηλαδή έχει να κάνει με τις ανάγκες κυττάρων.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου επίσης από καιρό έχει συνδεθεί άμεσα με τη χλωρίωση
του πόσιμου νερού του δικτύου της πολης. (Βλ. το κεφάλαιο για το νερό www.thedoctorwithin.com) Ο μηχανισμός είναι απλός: το χλώριο αποστειρώνει το παχύ
έντερο σκοτώνοντας τα κανονικά φιλικά βακτηρίδια που πρέπει να ζήσουν εκεί. Μια
έκθεση του 1989 από τα πανεπιστήμια του Όουκ Ριτζ έδειξε τον βέβαιο συσχετισμό μεταξύ
της αυξανόμενης εμφάνισης καρκίνου και των δεκαπέντε ετών χλωρίου στο πόσιμο νερό
του Ντένβερ.( Eco-Update)
Χωρίς τη χλωρίδα, η λάσπη ενισχύεται και τα λεπτά επιθήλια(epithelial) κύτταρα της
επένδυσης του παχέος εντέρου γεμίζουν με τοξικά,αποσυντιθέμενα απόβλητα.Το ίδιο
σενάριο: τα κύτταρα δεν μπορούν να εκτελέσουν τις δύο απαραίτητες λειτουργίες κάθε
ζωντανού κυττάρου - διατροφή και αφαίρεση αποβλήτων. Πολλά κύτταρα πεθαίνουν,
αλλά κάποια άλλα απλά μεταλλάσονται.Αυτό είναι ο καρκίνος: αλλοιωμένα ή
μεταλλαγμένα κύτταρα.
Τα τμήματα του παχέος εντέρου μπορούν να μαζέψουν και να γίνουν πολύ στενά,σαν
κορδέλλες, που μπλοκάρουν εύκολα με τα απόβλητα. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που
ονομάζεται ασθένεια του Crohn, και τα στενά τμήματα καλούνται στενώσεις.Υπερβολική
δύναμη είναι έπειτα απαραίτητη για να ωθήσει τα απόβλητα μέσα από αυτά τα
μπλοκαρισμένα στενά περάσματα. Μεταξύ των στενεμμένων τμημάτων, θύλακες με τοξικά
δηλητήρια μπορούν τότε να διογκωθούν προς τα έξω σαν μπαλόνι, λόγω της μη
κανονικής διέλευσης των αποβλήτων. Αυτές οι θύλακες είναι πολύ φιλόξενα
περιβάλλοντα για τα κακά βακτηρίδια και τα παράσιτα για να εγκατασταθούν. Φανταστείτε
τη δύναμη των υποπροϊόντων που εκπέμπονται από τα παθολογικά βακτηρίδια που τα ίδια
τρέφονται από την τοξική λάσπη.Η αυτο-τοξίνωση προχωράει.
Το απελπισμένο αντανακλαστικό του εντέρου να δοκιμάσει να αποβάλει το αυξανόμενο
δηλητηριώδες φορτίο οδηγεί συνήθως στη βίαιη και επίπονη σύσπαση των μυών των
τοιχωμάτων του παχέος εντέρου – σπαστική κολίτιδα. Το πρόβλημα δεν είναι με το παχύ
έντερο. Το πρόβλημα είναι με τον άνθρωπο που συνεχίζει να δηλητηριάζει τον εαυτό του.
Η οπισθοτομία(Resection), ή η αφαίρεση ενός προβληματικού τμήματος του παχέος
εντέρου, είναι μια κοινή ιατρική σύσταση στην επίμονη περίπτωση του "προβληματικού
παχέος εντέρου". Μερικές φορές τα σφηνωμένα απόβλητα έχουν γίνει όπως το σκληρό
λάστιχο ή ακόμα έχουν σκληρύνει σαν τσιμέντο. Τα καθαρτικά και τα φάρμακα δεν θα
κάνουν τίποτα. Η τυποποιημένη ιατρική σκέψη είναι, όταν αποτυγχάνουν τα φάρμακα,
κάτι πρέπει να αποκοπεί. Η μέθοδος Kragen: το σώμα είναι ένα αυτοκίνητο.Σίγουρα αυτή
δεν είναι μια πολύ ολιστική ή μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων, αλλά αυτή
πληρώνει τους λογαριασμούς. Και έχει αποκτήσει κάποια παράδοση. Το συνηθισμένο
αποτέλεσμα είναι ότι ο εγχειρισμένος ιστός που διαμορφώνεται μετά από τη χειρουργική
επέμβαση μπορεί σύντομα να διαμορφώσει τόση παρεμπόδιση όση το αρχικό άπεπτο
φορτίο τσιμέντου.
Για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, η οπισθοτομία είναι στερεότυπη.Ο καθαρισμός δεν
είναι ούτε καν μια ιατρική επιλογή σε εκείνο το σημείο.Αυτό που δεν θα σας πουν ποτέ
είναι ότι το ένα τρίτο όλων των οπισθοτομιών του παχέος εντέρου λόγω καρκίνου
καταλήγει στην επανεμφάνιση του καρκίνου αργότερα. (Yamada σ.1801) Είναι λογικό:
εάν κατ’αρχήν δεν αφαιρέσετε την αιτία του καρκίνου –την αυτο-τοξίνωση - τι θα
εμποδίσει τον καρκίνο να επιστρέψει;
Η σύνδεση του συνδρόμου διαρροής εντέρου με τις
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ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
πρέπει τώρα να είναι προφανής. Τα συμπτώματα αλλεργίας είναι ένα από τα σημάδια της
αυτο-τοξίνωσης. Οι περισσότερες αλλεργίες είναι αλλεργίες τροφίμων, και το σύνδρομο
διαρροής εντέρου είναι ένας μηχανισμός και μια εξήγηση ολόκληρης εκείνης της
διαδικασίας: άπεπτα τρόφιμα, που σαπίζουν στο έντερο, που διαρρέουν στην κυκλοφορία
του αίματος,και άρα συμπτώματα αλλεργίας. Όταν οι γιατροί "δεν μπορούν να βρούν την
αιτία" των αλλεργιών σας, εδώ είναι. Διαβάστε το κεφάλαιο σχετικά με τις αλλεργίες: Το
κατώτατο όριο της ικανότητας αμέσης αντιδράσης (www.thedoctorwithin.com).
Είναι καιρός για έναν έλεγχο της πραγματικότητας.Το παχύ έντερο πρέπει να θεωρηθεί ως
ένα κέντρο ζωής του σώματος, κατά την άποψή μου,και όχι ως υπόνομος. Συντηρεί το
νερό και τα μέταλλα, δημιουργεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για τα προβιωτικά βακτηρίδια
που προάγουν την ζωή, και παρέχει μια ανεμπόδιστη πορεία για την αποβολή αποβλήτων
- αυτές είναι οι αναπόφευκτες λειτουργίες του παχέος εντέρου, και πρέπει να είναι οι
μόνοι στόχοι οποιουδήποτε προγράμματος θεραπείας.
Πίσω στη του δεκαετία του '20 ο Δρ Αλέξης Carrel βραβευμένος με Νόμπελ,άρχισε το
διάσημο πείραμά του στο οποίο απέδειξε ότι τα ζωντανά κύτταρα θα μπορούσαν να
κρατηθούν ζωντανά επ’άπειρον απλά ελέγχοντας τις θρεπτικές ουσίες και την αφαίρεση
αποβλήτων στο περιβάλλον διάλυμα. Μετά από 28 χρόνια, τα αρχικά κύτταρα συκωτιού
κοτόπουλου ήταν ακόμα ζωντανά στο ειδικό πιάτο, και το επιχείρημα του Δρ Carrel's
αποδείχθηκε. Για τα ζωντανά κύτταρα, υπάρχουν δύο κύριες απαιτήσεις: κατάλληλες
θρεπτικές ουσίες, και ανεμπόδιστη αποβολή των αποβλήτων. Με ένα παρεμποδισμένο
παχύ έντερο, όλα τα κύτταρα του σώματος υποφέρουν: η αυτο-τοξίνωση δηλητηριάζει
ολόκληρο το σώμα, όλους τους ιστούς του, και όλα τα όργανά του. Αυτό μπορεί να είναι η
αιτία σχεδόν οποιασδήποτε ασθένειας, ειδικά εκείνων των παθήσεων που αναφέρονται
στα βιβλία παθολογίας με "αιτία άγνωστη."Ο γιατρός JH Tilden προχώρησε πραγματικά
τόσο πολύ ώστε να πει ότι αυτός ο τύπος χρόνιας δηλητηρίασης αίματος ήταν η μόνη
ασθένεια.(Εξήγηση για την τοξιναιμία )
Αυτή είναι μια συνοπτική επισκόπηση για το πώς πρέπει να λειτουργεί το παχύ έντερο.Για
την πλειοψηφία των Αμερικανών δεν λειτουργεί έτσι. Τα ποσοστά θανάτου από τον
καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν αυξηθεί από το 1971.Έτσι η άλλη πλευρά του
νομίσματος είναι ότι ένα καθαρό, απελευθερωμένο παχύ έντερο μπορεί εντυπωσιακά να
δώσει ώθηση στην υγεία ολόκληρου του σώματος,επιτρέποντας στις φυσικές άμυνες του
σώματος να αρχίσουν την υπεράσπιση του. Η ασθένεια δεν μπορεί να συνυπάρξει σε ένα
υγιές σώμα.
Με βάση τις προηγούμενες πληροφορίες,σε τι κατάσταση νομίζετε ότι είναι το παχύ σας
έντερο;Σφηνωμένο; Με διαγνωσθείσα παθολογία;Σαν έγκυου Βούδα;Με μέσου όρου
λειτουργία, αλλά μερικά στρώματα τσιμέντου είναι πιθανά; Ακόμη και το υγιέστερο παχύ
έντερο μπορεί να ωφεληθεί από περιοδικό καθαρισμό.
ΛΥΣΕΙΣ
Η υδροθεραπεία του παχέος εντέρου όταν γίνεται από έναν εξουσιοδοτημένο ειδικό
είναι κάτι περισσότερο από ένα κλύσμα. Η άποψή μου είναι ότι η πραγματική αξία της
είναι ότι ενεργεί ως έναυσμα για τον καθαρισμό.Μια εβδομαδιαία συντήρηση μπορεί να
μην επιτρέψει τον κανονικό πολλαπλασιασμό των φιλικών βακτηριδίων του σώματος,
επειδή συνεχώς θα κατακλύζονται έξω. Αλλά για να αρχίσουν τα πράγματα να κινούνται
στο άτομο που έχει αποφασίσει την αποτοξίνωση,ο καθαρισμός μπορεί βεβαίως να είναι
αποτελεσματικός.
μπορεί να έχει άμεσα και δραματικά
Η ρύθμιση της σπονδυλικής στήλης
αποτελέσματα στην παθολογία του παχέος εντέρου, ειδικά με την σπαστική κολίτιδα. Το
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πλέγμα νεύρων μέσω του οποίου ο εγκέφαλος ελέγχει τη δράση του παχέος εντέρου,είναι
εκείνα τα νεύρα που βγαίνουν από τον νωτιαίο μυελό μεταξύ των οσφυικών σπονδύλων.
Τα νεύρα δίνουν εντολή στο παχύ έντερο να λειτουργήσει ή όχι. Οποιοσδήποτε σπασμός
είναι ένα μπλοκαρισμένο ανακλαστικό τόξο: ο διακόπτης είναι κλειστός,κολλημένος. Η
συγκεκριμένη ρύθμιση του εμπλεκόμενου σπονδύλου μπορεί να διακόψει αμέσως την
κολλημένη αντανάκλαση σπασμού, και να αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία του
παχέος εντέρου. Καμία διάγνωση για το παχύ έντερο δεν πρέπει να αγνοήσει αυτήν την
απλή βιο-μηχανική προσέγγιση.
Το σπλαγχνικό μασάζ από έναν εκπαιδευμένο θεράποντα μπορεί βεβαίως να είναι
προσωρινά ευεργετικό.
καθαρισμού του παχέος
Υπάρχουν ποικίλα αποτελεσματικά φυσικά προγράμματα
εντέρου. Δεν θα τα ανακαλύψετε στον Kaiser ή στο ΙΚΑ. Δεν περιλαμβάνουν φάρμακα ή
χειρουργική επέμβαση επομένως η ασφάλεια δεν τα καλύπτει. Μεγάλη έκπληξη.
Υπάρχουν
διάφορες
αποτελεσματικές
ολιστικές
θεραπείες
καθαρισμού,
και οι περισσότερες είναι φυτικές.
Ο απλούστερος και ασφαλέστερος τύπος που έχω δοκιμάσει είναι ένα φυτικό μίγμα που
ονομάζεται Εντερικό Καθαριστικό(Intestinal Cleansing Formula).Δεν πρόκειται για καμιά
καυστική ουσία ή ερεθιστικό,και με την ικανοποιητική εισαγωγή νερού, αυτά τα βότανα
φαίνεται να βγάζουν από το αδιέξοδο του μπλοκαρίσματος τους περισσότερους
ανθρώπους, συνήθως με άμεσα αποτελέσματα. Για να ξύσουν εντελώς όλα τα στρώματα
των σφηνωμένων συντριμμιών που κολλιούνται επάνω στα τοιχώματα του παχέος
εντέρου σαν στόκος – θα τους πάρει εβδομάδες ή μήνες. Αλλά οι ασθενείς γενικά βλέπουν
άμεσα την απόδειξη ότι με αυτά τα βότανα κατευθύνονται προς εκείνο τον στόχο.
Κοιτάξτε επίσης στο OxyPowder: www.oxypowder.com/colon/
Ένας άλλος καθαρισμός επινοήθηκε από τον Δρ Richard Anderson από την Καλιφόρνια,ο
οποίος έχει επίσης μια κλινική αποτοξίνωσης στο Μεξικό. Η εστίαση του Δρ Anderson's
είναι να αφαιρέσει την βλεννώδη πλάκα, το λεπτό ελαστικό στρώμα της παλαιάς βλέννας
από ολόκληρο το μήκος και του λεπτού και του παχέος εντέρου. Η βλεννώδης πλάκα είναι
καλά τεκμηριωμένη με δεκάδες ιατρικές παραπομπές που δίνονται σε όλο το βιβλίο του Δρ
Anderson.
Η άποψή μου είναι πάντα προς την ευκολία, την απλότητα, και ενεργώντας σε πλήρη
ολιστικό συνχρονισμό
με το σώμα, που προσπαθεί να αποκαταστήσει τρόπους
λειτουργίας που έχουν χαθεί. Ενισχύστε τη χλωρίδα, αρχίστε μια διατροφή καθαρισμού,
και αποκαταστήστε την κανονική πέψη και την αβίαστη αποβολή.Δεν υπάρχει μαγικό
χάπι.Εδώ χρειαζόμαστε για 60 ημέρες
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ
1. Επισυνάψτε τη νέα δυτική διατροφή στην πόρτα του ψυγείου, με μαγνήτη, σε μια
θέση της μέγιστης δυνατότητας ενοχής (www.thedoctorwithin.com).
2. Κανένα γαλακτοκομικό: παστεριωμένο γάλα, τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, άσπρες σάλτσες,
κρεμώδεις σούπες, παγωτό.
3. Καμία άσπρη ζάχαρη: μπισκότα, donuts, μη αλκοολούχα ποτά, καραμέλα, junky
επιδόρπια
4. Φάτε πολύ, αλλά από τη νέα δυτική διατροφή. Να μην είστε ποτέ πεινασμένος.
5. Πιείτε 2 λίτρα νερού την ημέρα (όχι νερό βρύσης).
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6. Τρεις ολόκληρες ενζυμικές κάψουλες τροφίμων, τρεις φορές ημερησίως.
(DigestAMeal -- δείτε το ενζυμικό κεφάλαιο - www.thedoctorwithin.com)
7. Πρώτος μήνας: 2 - 8 καθαριστικές κάψουλες βοτάνων την ημέρα.Πάρτε το
μέγιστο.(π.χ., Εντερικό Καθαριστικό Βοτάνων)
8. Δύο - έξι κάψουλες χλωρίδας ανά γεύμα (μίγματα, π.χ. συνολική χλωρίδα
σώματος(Total Body Flora),όχι μεμονωμένα είδη -- δείτε στα προϊόντα)
9. Σκεφτείτε την διακοπή όλων των φαρμάκων εκτός αν είναι απειλείται η ζωή , και των
συνταγογραφημένων και αυτών χωρίς συνταγή.
10. Να κάνετε ρύθμιση της οσφυικής χώρας.
Αυτό είναι. Μια αποτοξίνωση 60-ημερών του παχέος εντέρου.Το να κάνετε μέρος αυτού
είναι χάσιμο χρόνου. Είναι ενιαίο πρόγραμμα.
Στο απίθανο γεγονός που το πρόγραμμα αυτό αποτύχει, το επόμενο βήμα θα ήταν το
σχέδιο καθαρισμού β:
1. Κοκτέιλ Psyllium με έναν κουτάλι σούπας υδρολυμένο βεντονίτη(Hydrolyzed
Bentonite), 1-3 ανά ημέρα
2. 5 - 8 βοτανικές κάψουλες ανά ημέρα (π.χ., κάψουλες)
3. 8 - 18 κάψουλες χλωρίδας ανά ημέρα (συνολική χλωρίδα σώματος-Total Body
Flora)
4. Φρούτα και φυτική διατροφή για 6 εβδομάδες, έπειτα μια εβδομάδα νηστείας με
χυμό. Συνεχιστείτε έως ότου φύγει η βλεννώδης πλάκα.
Η δυσκολία με το σχέδιο β είναι ότι είναι ένα πλήρους απασχόλησης πρόγραμμα για
περίοδο δύο μηνών.
Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Οι φυσικές θεραπείες είναι διαφορετικές από τα φάρμακα.Καταρχήν, τα φάρμακα δεν
θεραπεύουν τίποτα, ούτε είναι αυτή η πρόθεσή τους. Η εστίαση των φαρμάκων είναι να
καλυφθούν τα συμπτώματα. Το ελλοχεύον πρόβλημα μπορεί να παραμένει,και τί
έγινε;Πάντα υπάρχει κάποιο επι πλέον φάρμακο να δοκιμάσετε – γι’αυτό και υπάρχουν
12.000 φάρμακα στην αγορά.
Σε μια πραγματική θεραπευτική κατάσταση, ειδικά μια που περιλαμβάνει αποτοξίνωση,
μπορούν να υπάρξουν μερικά νέα δυσάρεστα συμπτώματα που είναι το αποτέλεσμα της
προσωρινής μετατόπισης πίσω στο κανονικό. Αυτά περιλαμβάνουν παροδικούς ίλιγγους,
αποπροσανατολισμό, ή αναφυλαξία δέρματος.Οι ολιστικοί θεραπευτές είναι αρκετά
εξοικειωμένοι με τη θεραπευτική κρίση, και το θεωρούν γενικά ως καλό σημάδι ότι το
σώμα αποκρίνεται και κάνει μια αναγκαία αλλαγή.
Στο παράδειγμα αποτοξίνωσης του παχέος εντέρου, το σώμα προστατεύεται συχνά από
μια τοξίνη - φάρμακα, χημικές ουσίες, πρόσθετα, κ.λπ... – με το να την περιβάλλει μέσα
στα κύτταρα λίπους και τα βλεννώδη στρώματα. Κατ' αυτό τον τρόπο οι τοξίνες μπορούν
να παραμείνουν για χρόνια σε πολλές περιοχές του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του
παχέος εντέρου,περιστοιχισμένες και ανίκανες να κάνουν άμεση ζημιά στο σώμα. Είναι
ένας μηχανισμός επιβίωσης, καλά τεκμηριωμένος. Κατόπιν όταν το άτομο αρχίζει έναν
βοτανικό καθαρισμό, αυτές οι τοξίνες μπορούν ξαφνικά να ελευθερωθούν και να μπουν εκ
νέου στην κυκλοφορία του αίματος καθώς οι προστατευτικές ενθυλακώσεις
καταστρέφονται από τα βότανα.Ελαφρύς ίλιγγος ή ναυτία μπορεί να εμφανιστεί, αλλά
μόνο για έναν σύντομο χρόνο.Αν δεν έχουν ενημερωθεί, οι ασθενείς που δεν έχουν
γνώση των φυσικών θεραπειών μπορεί να ανησυχήσουν και να σκεφτούν ότι "κάτι
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κάνουν λάθος".Ειδικά εάν έχουν ζήσει τη ζωή τους έχοντας επειρεασθεί να πιστέυουν ότι
πρέπει να παίρνουν φάρμακα για οποιοδήποτε και κάθε σύμπτωμα.
Το καλύτερο σχέδιο δράσης είναι να πιείτε αρκετά ποτήρια νερού προκειμένου να
διευκολυνθεί να καθαρίσει το αίμα. Πολλοί από τους πονοκεφάλους(λόγω ποτού) του
πρωινού θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί από τους αλκοολικούς πίνοντας δύο
ποτήρια νερού προτού λιποθυμήσουν το προηγούμενο βράδυ. Είναι η αφυδάτωση λόγω
της υψηλής συγκέντρωσης του τοξικού οινοπνεύματος που φέρνει τα συμπτώματα."Η ίδια
ιδέα ισχύει στην αποτοξίνωση του παχέος εντέρου.Να αναμένετε αυτή την θεραπευτική
κρίση.Μην πανικοβληθήτε.Ο καθένας αποτοξινώνεται με διαφορετικό ρυθμό. Απλά
υπαναχωρήστε λίγο στα βότανα για καμμιά ημέρα, και συνεχιστείτε.
SBO AND JSH
Το πιό πρόσφατο είδος,στο μπαράζ των συμπληρωμάτων που αντιπροσωπεύουν την
εκρηκτική φούρια της ψευδο-επιστήμης(Junk Science),είναι οι κάψουλες χλωρίδας που
περιέχουν οργανισμούς "βασισμένους στο χώμα."Μην εξαπατάσθε από αυτή την απάτη.
Ένα από αυτά τα συμπληρώματα χλωρίδας SBO καυχάται ότι περιέχει 38 τυπους των
καλών βακτηριδίων.Αυτό που υπονοούν είναι ότι εδώ υπάρχουν 38 τύποι της κανονικής
χλωρίδας που βρίσκονται στο ανθρώπινο παχύ έντερο, αλλά μια πιό προσεκτική εξέταση
αποκαλύπτει ότι μόνο 5 από αυτούς έχουν οποιαδήποτε δυνατότητα να βρίσκονται στην
ανθρώπινη πεπτική οδό.Οι υπόλοιποι βρίσκονται στις ριζούλες των φυτών,άρα SBOs.
Τώρα ο καθένας ξέρει ότι οι βακτηριακοί οργανισμοί είναι απαραίτητοι στις ριζούλες των
φυτών για την απορρόφηση μετάλλων από το χώμα στο φυτό. Αλλά αυτό είναι το άκρον
άωτον της αστήρικτης ιδιοτροπίας να δοκιμάζουν να εξισώσουν τα εδαφολογικά
βακτηρίδια με αυτά που ανήκουν μέσα στο ανθρώπινο παχύ έντερο. Αυτό είναι γελοίο!
Τέτοια βακτηρίδια δεν μπορούν να θεωρηθούν προβιωτικά. Δεν υπάρχει καμία νόμιμη
μελέτη για να υποστηριχθεί μια τέτοια θεωρία. Κάποιος παραποιεί τα πράγματα προς
όφελος του με τη λήψη ενός ρυπαρού εκχυλίσματος απο την γη και τη προσποίηση ότι
αυτό έχει αξία στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό είναι άγριο εναλλακτικό μάρκετινγκ. Μην τη
πατήσετε.
Μερικές φορές θα ακούσετε ισχυρισμούς για μυθικές θεραπείες με τη λήψη ενός από αυτά
τα καθαριστικά
του παχέος εντέρου που περιέχει τους βασισμένους στο χώμα
οργανισμούς. Είναι πιθανό ότι αυτά τα άτομα ήταν τόσο τοξικά που το σώμα ποθούσε
απελπισμένα οποιαδήποτε βοτανική αφορμή για απελευθέρωση. Τα περισσότερα προϊόντα
SBO περιέχουν κάποιο ποσοστό των παραδοσιακών βοτανικών μέσων καθαρισμού έτσι
μπορούν προφανώς να έχουν κάποια ευεργετική επίδραση. Αλλά ένας τέτοιος ασθενής
καθαρίζεται παρά τα SBO,και όχι λόγω αυτών.Θα ήταν καλύτερα να επιλεγεί ένα προϊόν
που περιέχει μόνο τα μη διαβρωτικά βότανα, παραλείποντας την εισαγωγή ξένων
μικροοργανισμών στο ιδιαίτερο περιβάλλον του ανθρώπινου παχέος εντέρου.
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ
Πόσο καιρό πρέπει να αποτοξινωθείτε; Πότε θα ξέρετε ότι "αυτό ήταν όλο"; Καλή
ερώτηση. Η άποψή μου είναι ότι αρχικά, ο στόχος σας είναι ακριβώς να αποβάλλετε σε
καθημερινή βάση, αλλά χωρίς την πραγματική ταλαιπωρία. Σε κάποιο σημείο, μια ημέρα
θα δοκιμάσετε την κάθαρση(catharsis), ή μεγάλη καθαρτίκη κέννωση. Μερικοί άνθρωποι
γίνονται νευρικοί όταν συμβαίνει αυτό και καλούν το γιατρό, σκεπτόμενοι ότι"οι
εγκέφαλοί τους έχουν βγεί" ή κάποια άλλη τέτοια παραίσθηση.Οι περισσότεροι θα
δοκιμάσουν ένας συναίσθημα ελαφρότητας και κάθαρότητας που είχαν να νοιώσουν για
χρόνια. Αυτή είναι η αρχή της αποτοξίνωσης. Στην αρχή νόμιζα ότι αυτή η κάθαρση ήταν
ο τελικός στόχος της αποτοξίνωσης. Αλλά με όσο περισσότερους ανθρώπους μίλησα και
όσο διάβαζα, έμαθα ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα αποτοξίνωσης.Η αρχική κάθαρση είναι
ακριβώς η αρχή. Όπως το σκάψιμο των γεωλόγων βαθύτερα στη γη για να βρουν τα
προϊστορικά στρώματα του βράχου, η αποτοξίνωση μπορεί βαθμιαία να αποκαλύψει και να
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ελευθερώσει τα βαθύτερα επίπεδα συντηρημένων τοξινών μέσα στο παχύ έντερο,στα
κύτταρα λίπους, και αλλού.Στα εφηβικά σας χρόνια και όταν είσασταν στα είκοσι σας,
σκεφτείτε όλα τα σκάρτα τρόφιμα που φάγατε – χρόνια τοξίνωσης. Εάν όλο αυτό το
δηλητήριο έβγαινε αμέσως, το αποτέλεσμα θα ήταν θάνατος. Το σώμα δεν θα επιτρέψει
κάτι τέτοιο να συμβεί.Η βαθμιαία αποτοξίνωση είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός.
Ακόμη και άνθρωποι που έχουν εξαιρετικά καθαρή διατροφή, οι οποίοι μπορεί να είναι
χορτοφάγοι και να τρώνε κυρίως ωμές τροφές, συχνά κάνουν ή νηστείες ρουτίνας,ή
προγράμματα για το παχύ έντερο,ή καθαρισμό συκωτιού και έχουν εκπληκτικά
αποτελέσματα.Στοχεύουν στο βέλτιστο καθαρό αίμα -στην μέγιστη αγνότητα της
βιολογικής έκτασης, ακριβώς όπως στο ειδικό πιάτο του Δρ Carrel. Αυτό είναι ο αληθινός
στόχος οποιουδήποτε προγράμματος αποτοξίνωσης - ανασκάψτε βαθιά και βγάλτε έξω τα
παλαιά συντρίμμια,σταδιακά επίπεδο,επίπεδο. Κατόπιν κρατηθήτε καθαροί.
Το ποσοστό αποτοξίνωσης πρέπει να ελεγχθεί έτσι ώστε η ακραία κούραση και η
παρατεταμένη ναυτία να αποφεύγονται.Προς τί η βιασύνη; Εκτός από τις παροδικές,
στιγμιαίες ταλαιπωρίες, ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης πρέπει να φέρει νέα ενέργεια και
δύναμη, σχεδόν αμέσως.
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ
Για το μέσο Αμερικανό, το Πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο. Για εκείνους με πρόβλημα στο
παχύ έντερο είναι σχεδόν αδύνατο: η Candida και άλλοι οργανισμοί θα ποθούν τις
δόσεις τους σε γάλα και ζάχαρη. Αλλά είναι αντιπαραγωγικό να σκέφτεστε ότι μπορείτε να
πάρετε κάποιο μαγικό χάπι όπως το Εντερικό Καθαριστικό και όλα τα προβλήματα του
παχέος εντέρου σας θα περάσουν σε μια εβδομάδα. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να συμβεί
αυτό είναι όταν μια αλλαγή του τρόπου ζωής, που περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω βήματα,
θα επιτρέψει στο σώμα σας να θεραπευθεί.
Εάν ακολουθείσετε πραγματικά το Πρόγραμμα σαν να εξαρτάται η ζωή σας από αυτό,τότε
θα πετύχει.Τέτοιοι καθαρισμοί μεταμορφώνουν την ζωή, ακόμη και για τους ανθρώπους
με τις σοβαρότερες καταστάσεις.Αφού τινάξετε τον πίθηκο, θα είστε ελεύθεροι. Το υγιές
σώμα απορρίπτει οποιαδήποτε και όλες τις καταστάσεις νόσου. Το σώμα θεραπεύεται από
το εσωτερικό προς τα έξω, και το δικό σας δεν είναι εξαίρεση. Ανεξάρτητα από το αν
σκέφτεστε ότι έχετε εξαντλήσει τα περιθώρια, ανεξάρτητα από το πόσο απελπιστική σας
έχουν πεί ότι είναι η κατάσταση σας, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό είστε έτσι,
ανεξάρτητα από το τι έχετε ήδη δοκιμάσει, ένα γεγονός είναι με το μέρος σας: είστε
ακριβώς σάρκα και αίμα. Η σάρκα και το αίμα πρέπει να ακολουθήσουν τους
αμετάβλητους βιοχημικούς νόμους. Όχι δεν ξέρουμε ποιοί είναι όλοι αυτοί οι νόμοι. Αλλά
το σώμα σας ξέρει. Όπως ακριβώς στο 28-ετές πείραμα στο πιατάκι του Αλέξη Carrel, εάν
εσείς αποτοξινώσετε τα κύτταρά σας, θα ζήσουν.
Σημαντικές δυνάμεις τάσσονται σήμερα ενάντια στο δικαίωμά σας να επιλέξετε μηεπικρατούσες τεχνικές όπως αυτή του καθαρίσμου του παχέος εντέρου . Μπορείτε να το
κάνετε.Δεν μπορείτε να μάθετε εύκολα για αυτό. Έτσι λοιπόν ποιός οδηγεί το λεωφορείο
εδώ; Ποιος ελέγχει την υγεία του σώματός σας;
---------------------- Πνευματικά δικαιώματα New West 2003
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Η Πέψη
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ JAN DRIES «ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΚΔ. ΒΑΣΔΕΚΗ

Κάθε
χρόνο
ξοδεύονται
εκατομμύρια
δολάρια
για
φάρμακα
που
μπορούν να δώσουν
προσωρινή
μόνο
ανακούφιση από την
κακουχία και την
αδιαθεσία
που
προκαλείται από την
αποσύνθεση
της
τροφής στο στομάχι
και στα έντερα.
Οι κάτοικοι των ΗΠΑ
καταναλώνουν
κυριολεκτικά φορτία
παρασκευασμάτων
που στοχεύουν στην
εξουδετέρωση τους
οξέος, την εξάλειψη
των
αερίων,
την
ανακούφιση
του
πόνου ακόμα και την
ανακούφιση
των
πονοκεφάλων
που
προκαλούνται
από
την
υπερδιέγερση
του
στομάχου.
Ορμονικές
ουσίες
και ένζυμα όπως η
πεψίνη
χρησιμοποιούνται
για να βοηθήσουν
την πέψη. Και όμως
ο
πόνος
και
η
κακουχία
είναι
εκείνο που θεωρείται
ομαλή
κατάσταση,
ενώ μια κατάσταση
χωρίς ανησυχία, από
ειρωνεία θεωρείται
σαν ανώμαλη.
Το να νιώθει κανείς
ευτυχής
και
να
αναπαύεται ήσυχα είναι τα ορόσημα της καλής υγείας. Ο πόνος και η κακουχία
δεν είναι. Η κανονική πέψη δεν μπορεί να εξισωθεί με κανένα σημάδι ή
σύμπτωμα διαταραχής.
Από το βιβλίο του Dr Herbert M. Shelton: Πώς να Κάνετε Εύκολο το Συνδυασμό Τροφών
Σαν Αντόνιο, Τέξας, 1951
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Η ουσία του συνδυασμού τροφών είναι να εξασφαλίσει ομαλή και εύκολη πέψη μετά την
κατανάλωση πολλών τροφών στη διάρκεια ενός γεύματος. Όπως τα ζώα σήμερα, οι
πρώτοι άνθρωποι έτρωγαν μόνο ένα είδος τροφής σε κάθε γεύμα.
Καμιά φορά υποστηρίζεται ότι οι αγελάδες τρώνε περισσότερο από ένα μόνο είδος χόρτου,
ή χόρτο που περιέχει και άλλα φυτά ταυτόχρονα. Ασφαλώς τα πλούσια φυσικά λιβάδια,
ειδικά τα αλπικά λιβάδια, περιέχουν πλούσια ποικιλία βλάστησης, αλλά παρ' όλα αυτά η
ποικιλία περιορίζεται είτε σε αγροστώδη είτε σε ποώδη φυτά. Και κάθε αγελάδα είναι
ευσυνείδητα σχολαστική στην επιλογή του τι τρώει —όλα τα φυτοφάγα είναι το ίδιο
προσεκτικά— αποφεύγοντας τις νεραγκουλες, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε χόρτο που
έχει φυτρώσει μέσα από κοπριά. Στη σαβάνα, τα πιο πολλά ζώα τρώνε ορισμένα φυτά
μόνο και αφήνουν τα άλλα. Από ένστικτο τα ζώα ξέρουν τι να φάνε και ποιες τροφές πάνε
ή δεν πάνε μαζί.
Οι άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι πολιτισμένοι σήμερα. Καλλιεργούν φυτά και ασχολούνται
πολύ να ετοιμάσουν το φαγητό τους. Μερικοί σχολιαστές βλέπουν μία βελτίωση σε αυτό,
αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν τόσο εύκολα την εξελικτική τους φύση.
Δεσμεύονται ακόμα από έναν αριθμό φυσιολογικών νόμων, και ειδικά από εκείνους που
σχετίζονται με την πέψη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πραγματικότητα το ανθρώπινο
πεπτικό σύστημα έχει αλλάξει πολύ λίγο από τους προϊστορικούς χρόνους. Η σύγχρονη
βιομηχανία τροφίμων μπορεί να παράγει νόστιμες τροφές με τον πιο ορεκτικό τρόπο,
αλλά τα προϊόντα αυτά μπορεί να χωνεύονται δύσκολα γιατί κανείς δε σκέφτηκε να λάβει
υπόψη του την ανθρώπινη φυσιολογία της πέψης. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να αναμένεται
από τους ανθρώπους να μην τρώνε τίποτα εκτός από φυσικές τροφές όπως τα φρούτα και
οι ξηροί καρποί.
Σκεφτείτε ότι μερικοί άνθρωποι όντως τρώνε μόνο φρούτα και ξηρούς καρπούς και έχουν
μικρή μόνο ανάγκη συνδυασμού τροφών. Το πρότυπο φαγητού τους είναι τόσο απλό και
η επιλογή φαγητού τους τόσο περιορισμένη, ώστε τους είναι κυριολεκτικά αδύνατο να
παραβιάσουν τους κανόνες του συνδυασμού τροφών.
Το μέσο άτομο όμως και οποιοσδήποτε που έχει κάποιο σεβασμό για την υγεία του,
προτιμάει μια ποικίλη διατροφή. Ένα τέτοιο άτομο δεν πρέπει να ζει μια ζωή γεμάτη από
κανόνες που λίγοι άλλοι ακολουθούν: το φαγητό μπορεί να είναι μία πολύ κοινωνική
δραστηριότητα. Η τροφή ποτέ δεν πρέπει να κυριαρχεί τον τρόπο ζωής κάποιου και ποτέ
να μη γίνεται τίποτα περισσότερο από ένα μέρος της ζωής.
Το κύριο θέμα του βιβλίου αυτού είναι ο συνδυασμός της τροφής και, ειδικά για αυτό το
λόγο, το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την πέψη και το ανθρώπινο πεπτικό σύστημα. Η
ανατομία και η φυσιολογία του πεπτικού συστήματος καλύπτονται σχετικά επί τροχάδην,
εκτός από εκεί όπου προσκρούουν σε απόψεις σχετικές με το συνδυασμό τροφών οπότε
παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό είναι βασικό για μία κατανόηση του
πώς λειτουργεί ο συνδυασμός τροφών και τι οφέλη μπορεί να δώσει.
Το Πεπτικό Συστημα
Το πεπτικό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει τον πεπτικό σωλήνα, τη μεγάλη
οδό που αρχίζει από το στόμα και τελειώνει στον πρωκτό. Το ολικό μήκος του είναι
συνήθως μεταξύ 7 και 8 μέτρων. Ο μηχανισμός της πέψης είναι μία διαδικασία που
ακολουθείται στην εσωτερική επιφάνεια τμημάτων του σωλήνα, του οποίου η συνολική
επιφάνεια είναι 400 τετραγωνικά μέτρα. Μια τέτοια τεράστια επιφάνεια είναι συνέπεια της
πολύπλοκης δομής των τοιχωμάτων του στομάχου και των εντέρων. Όπως τα φυτά σε
ένα χωράφι παίρνουν την τροφή τους από το χώμα, έτσι και το ανθρώπινο σώμα παίρνει
την τροφή του από την επιφάνεια του πεπτικού συστήματος. Όσο πιο μεγάλη είναι η
επιφάνεια τόσο πιο καλά μπορούν να απορροφηθούν οι θρεπτικές ουσίες.
Η διαδικασία της πέψης είναι μία διαδικασία αποσύνθεσης: η διάσπαση πολλών ουσιών
στα βασικά συστατικά τους. Ένα μήλο, για παράδειγμα, αποτελείται από νερό, πρωτεΐνες,
λίπος, υδατάνθρακες, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, οξέα, χρωστικές ουσίες και λοιπά. Η
πέψη απελευθερώνει όλες αυτές τις ουσίες (πολλές από τις οποίες είναι και οι ίδιες
σύνθετες) για να χρησιμοποιηθούν όσο μπορούν καλύτερα για τη θρέψη. Από αυτές τις
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ουσίες που απελευθερώνονται, εκείνες που δε γίνονται δομικά υλικά για την ανάπτυξη
των ιστών, συμβάλλουν στη διαδικασία του μεταβολισμού μετατρεπόμενες σε ενέργεια.
Η πέψη γίνεται με τη βοήθεια ενζύμων, καταλυτών που προάγουν βιοχημικές διαδικασίες.
Το αποτέλεσμα τους εξαρτάται από το βαθμό οξύτητας (την τιμή ρΗ) που υπάρχει στο
περιβάλλον στο οποίο είναι ενεργά. Αν ο βαθμός οξύτητας μεταβάλλεται γρήγορα ή
έντονα, η δραστηριότητα τους σταματάει.
Το πεπτικό σύστημα αρχίζει στο στόμα όπου βρίσκονται η γλώσσα και οι σιελογόνοι
αδένες. Ανάμεσα στο στόμα και το στομάχι εκτείνεται η σωληνοειδής δίοδος που λέγεται
οισοφάγος. Το στομάχι είναι ένας μακρόστενος σάκος στον οποίο η τροφή αναμιγνύεται
με γαστρικό υγρό, ανακατεύεται και ζυμώνεται από τους μυς των τοιχωμάτων του
στομάχου. Η χολή που γαλακτωματοποιεί τα λίπη εκκρίνεται από τη χοληδόχο κύστη στο
δωδεκαδάκτυλο που από πολλές απόψεις είναι το κέντρο της διαδικασίας της πέψης. Το
πάγκρεας επίσης παράγει τρία υγρά που χωνεύουν τα λίπη, τους υδατάνθρακες και τις
πρωτεΐνες, Η πέψη συνεχίζεται στο λεπτό έντερο από το οποίο τα διασπασμένα στοιχεία
απορροφώνται από το εντερικό τοίχωμα, αφήνοντας να προχωρήσουν μόνο άχρηστα υλικά και νερό. Οι θρεπτικές ουσίες που απορροφώνται πηγαίνουν με το αίμα στο συκώτι
όπου γίνονται πολλές άλλες διαδικασίες. Από το λεπτό έντερο, το περιεχόμενο πηγαίνει
σταδιακά στο τυφλό έντερο μέσω της ειλεοτυφλικής βαλβίδας και από εκεί στο παχύ
έντερο. Η λειτουργία του παχέος εντέρου είναι μόνο ονομαστικά πεπτική, αλλά είναι
βασική για την φυσική αίσθηση της πέψης όπως τη νιώθει το άτομο, και για τη
συμπλήρωση όλης της προσπάθειας. Το νερό και τα άλλα υγρά αφαιρούνται από το
άχρηστο υλικό, σχηματίζονται και συμπιέζονται τα κόπρανα και τελικά αποβάλλονται μέσω
του ορθού και του πρωκτού.
Μέσα στο μήκος αυτού του σωλήνα γίνονται πολλές διαδικασίες. Αν η διατροφή μας
αποτελούνταν από έναν τύπο τροφής μόνο, ποτέ δε θα αντιμετωπίζαμε κανένα πρόβλημα
πέψης. Αλλά η κατανάλωση πολλών διαφορετικών τύπων τροφής ταυτόχρονα κάνει την
πέψη πιο δύσκολη — εκτός αν λάβουμε υπόψη ποιες τροφές μπορούν και δεν μπορούν να
συνδυαστούν. Τα γεύματα πρέπει να συντίθενται έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει η
φυσική διαδικασία πέψης με τον καλύτερο τρόπο και αυτό γίνεται αποκλειστικά δυνατό με
το συνδυασμό τροφών που έχουν αρμονική σχέση μεταξύ τους.
Η Φυσιολογία της Πέψης
Η παρακολούθηση των διαδικασιών της πέψης σημαίνει να μελετήσουμε κάθε μέρος του
πεπτικού συστήματος με τη σειρά, συμπεριλαμβανομένης όπου είναι απαραίτητο και της
ανατομικής περιγραφής και λεπτομέρειας. Αλλά ακόμα και από την αρχή της, γίνονται
φανερές οι εγγενείς πολυπλοκότητες της πέψης: τα χείλη σχηματίζουν τη μετάβαση
μεταξύ δυο πολύ διαφορετικών και υψηλής ευαισθησίας περιοχών ιστού: του δέρματος
και του βλεννογόνου υμένα του στόματος. Το πεπτικό σύστημα δεν είναι αυθύπαρκτο
αλλά συνδέεται στενά με το νευρικό και αγγειακό σύστημα. Ρυθμίζεται από τον
υποθάλαμο, μια λεπτή περιοχή μεγέθους κερασιού του μπροστινού μέρους του εγκεφάλου
πίσω από τα μάτια.
Όμως, το πεπτικό σύστημα είναι ακόμα πιο λεπτομερές και ευαίσθητο. Όλες οι αισθήσεις
και όλα τα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του πεπτικού
συστήματος. Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα πεπτικά προβλήματα μπορεί να
παρουσιαστούν από οποιαδήποτε από πολλές σωματικές και διανοητικές αιτίες
συμπεριλαμβανομένων και των συναισθηματικών διαταραχών, της ανησυχίας και του
στρες. Η προσεκτική πρακτική του συνδυασμού τροφών δεν είναι αρκετή από μόνη της: η
διάθεση μας, ο τρόπος που κερδίζουμε το φαγητό μας και το τι σημαίνει το φαγητό για
μας είναι το ίδιο σημαντικά. Ένα άτομο που τρώει όταν δεν πεινάει, θα έχει κακή χώνεψη.
Ένα άτομο που κάθεται στο τραπέζι όταν δεν το περίμενε ή που τρώει όντας θυμωμένο,
φοβισμένο ή σε έξαψη, δε θα ωφεληθεί ακόμα και από έναν προσεκτικά επιλεγμένο
συνδυασμό τροφών. Οι άνθρωποι δεν τρώνε μόνο με το στόμα τους αλλά με τα μάτια, τις
μύτες και ολόκληρο το είναι τους. Είναι απόλυτα κρίσιμο να το καταλάβετε.
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Το Στόμα
Το στόμα περιβάλλει τη στοματική κοιλότητα —το χώρο που περιβάλλεται από τα χείλη,
τα μάγουλα και τις σιαγόνες— και επενδύεται με επιθηλιακά κύτταρα με τη μορφή
βλεννογόνου υμένα. Μέσα στο στόμα υπάρχουν τα δόντια και τα ούλα, η μαλακή και
σκληρή υπερώα και η γλώσσα (και οι υπογλώσσιοι ιστοί). Τρία ζεύγη σιελογόνων αδένων
παράγουν σάλιο και υγραίνουν το στόμα. Και στη γλώσσα κυριαρχούν οι γευστικοί
κάλυκες, κάπου 10.000 σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους, απλωμένοι σε οκτώ μεγάλες
περιοχές, μέσω των οποίων διακρίνονται όλες οι γεύσεις.
Η δουλειά των δοντιών είναι να λιώνουν την τροφή: οι κοπτήρες κόβουν την τροφή σε
κομμάτια. Οι γομφίοι την κάνουν πολτό και οι κυνόδοντες χρησιμοποιούνται και για να
κρατάνε την τροφή ακίνητη καθώς την κόβουν οι κοπτήρες και για να περιορίζουν τα
μεγάλα κομμάτια τροφής σε μικρότερα, πιο ευκολομάσητα. Μόνο όταν τρώμε φυσικούς
τύπους τροφής με φυσικό τρόπο —όπως π.χ. συμβαίνει όταν τρώμε μήλα, μούρα και ωμά
καρότα— κάνουμε πλήρη χρήση των δοντιών μας. Τον περισσότερο καιρό η τροφή που
τρώμε έχει ήδη κοπεί σε μικρά κομμάτια και έχει μαγειρευτεί ή ψηθεί στην κουζίνα.
Κατά έναν τρόπο το σώμα αντιστοιχεί σε μία προσωπική κουζίνα. Είναι εκπληκτικό,
αντίθετα, πόσο πολύ έχει αντικαταστήσει η κουζίνα τα καθήκοντα του στόματος.
Μια συνέπεια του ότι η τροφή κόβεται σε μικρότερα κομμάτια ή γίνεται πιο μαλακή από
πριν, είναι ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην παράγουμε αρκετό σάλιο: η τροφή μπορεί
να καταπωθεί πολύ γρήγορα και να μην μπορέσει το σάλιο να παίξει το ρόλο του.
Το σάλιο δεν έχει μία αλλά τουλάχιστον δύο επιδράσεις στην τροφή. Αυτό είναι το πρώτο
στοιχείο της διαδικασίας της πέψης, ενεργώντας επί του αμύλου και της πρωτεΐνης ακόμα
πριν καταπωθεί η τροφή'. Και σχηματίζει ένα περιτύλιγμα γύρω από την τροφή, ένα
προστατευτικό και λιπαντικό στρώμα που διευκολύνει την κατάποση και την κατάβαση
στο στομάχι στη συνέχεια. Επιπλέον το περιτύλιγμα αυτό σκοτώνει τα επιβλαβή
βακτηρίδια.
Η σύνθεση του σάλιου δεν είναι ομοιόμορφα ίδια αλλά εξαρτάται από το σημείο που
εκκρίνεται και την ταχύτητα με την οποία παράγεται. Ένα σημαντικό συστατικό είναι η
άλφα-αμυλάση πτυελίνη, ένα ένζυμο που μπορεί να διασπά το άμυλο, μια διαδικασία που
αρχίζει έτσι από το στόμα. Ένα τέτοιο πεπτικό αποτέλεσμα στην τροφή πριν ακόμα
καταπωθεί είναι γνωστό σαν πρόπεψη.
Το σάλιο αρχικά παράγεται από αντανακλαστική ενέργεια που προκαλείται από τα
ερεθίσματα της οσμής και της γεύσης φαγητού. Μετά η παρουσία της τροφής σε επαφή με
το βλεννογόνο του στόματος και της γλώσσας μαζί με τις μασητικές κινήσεις της κάτω
σιαγόνας προκαλούν επιπλέον έκκριση σάλιου.
Η παραγωγή σάλιου επηρεάζεται επίσης από τον τύπο τροφής που μπαίνει στο στόμα.
Τροφές πλούσιες σε άμυλα (όπως το ψωμί, οι πατάτες, τα κάστανα) προκαλούν έκκριση
μεγάλων ποσοτήτων σάλιου, ενώ οι τροφές με πολλές πρωτεΐνες, μικρότερων. Ένα
κάστανο που μπαίνει στο στόμα πρέπει να μασηθεί πολλή ώρα και έτσι παράγεται άφθονο
σάλιο. Ένα φουντούκι ή αμύγδαλο απλά δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Για να μικρύνουν το
χρόνο μάσησης, οι άνθρωποι άρχισαν να ψήνουν τα κάστανα ή το ψωμί, αλλά με τη
θερμότητα το άμυλο καταστρέφεται. Χωρίς το άμυλο, ή τουλάχιστον το άμυλο που μπορεί
να χωνευτεί, τα κάστανα μπορεί κάλλιστα να είναι σαν τα φουντούκια ή τα αμύγδαλα και
κατά συνέπεια παράγεται λιγότερο σάλιο.
Κάθε μέρα το στόμα μας παράγει 1-1,5 λίτρο σάλιο. / Μεταξύ άλλων συστατικών περιέχει
άλατα ασβεστίου και φωσφορικά άλατα που μεταξύ τους ρυθμίζουν το βαθμό οξύτητας
(το ρΗ) του σάλιου, μια ιδιότητα που έχει μεγάλη σημασία στην καθολική λειτουργία της
πτυελίνης. Ερευνητές περασμένων δεκαετιών, όπως οι καλοί γιατροί Η&γ και δΗεΙίοη,
υπολόγισαν ότι η πτυελίνη είναι ενεργή μόνο σε αλκαλικό περιβάλλον. Σήμερα ξέρουμε
καλύτερα. Η πτυελίνη ενεργεί καλύτερα σε ένα περιβάλλον που είναι μεταξύ ουδέτερου
και ελαφρά όξινου, με καλύτερο εκείνο που έχει τιμές ρΗ μεταξύ 7 και 5,5. Σε κάθε
περίπτωση δεν υπάρχουν τροφές που να είναι τόσο ουδέτερες ή αλκαλικές.
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Η τροφή που είναι πλούσια σε άμυλο πρέπει να συνδυάζεται μόνο με τροφές που δε
μειώνουν την τιμή του ρΗ στο στόμα. Οξύ με άμυλο είναι κακός συνδυασμός: οι τροφές
που είναι υπερβολικά όξινες εξουδετερώνουν τη λειτουργία της πτυελίνης.
Το Στομάχι
Το ανθρώπινο στομάχι έχει ένα πολύ ειδικό σχήμα. Δεν είναι πολύ μεγάλο και το
εξωτερικό τοίχωμα του είναι φτιαγμένο από στρώματα μυών. Και αυτό επίσης έχει περισσότερες από μία λειτουργίες. Αλλά το στομάχι είναι κατά κύριο λόγο το μέρος στο
οποίο πηγαίνει η τροφή από το στόμα, μασημένη και λουσμένη με σάλιο, για να αναμιχθεί
με το γαστρικό υγρό. Το πόσο όξινο είναι αυτό το γαστρικό υγρό, εξαρτάται από τον τύπο
της τροφής: μεγάλες ποσότητες τροφής με πολλές πρωτεΐνες οδηγούν σε μεγάλο βαθμό
οξύτητας (χαμηλή τιμή ρΗ).
Ασχετα με το είδος της τροφής που τρώγεται, το περιεχόμενο του στομάχου βρέχεται
πάντα με οξύ. Τα οξέα παράγονται από και μέσα στο στομάχι και έχουν τρεις κύριους
σκοπούς: πρώτο, να απαλλάξουν την τροφή από τα επιβλαβή βακτηρίδια, δεύτερο να
σταθεροποιήσουν τα σάκχαρα που απελευθερώνονται από την επίδραση των ενζύμων του
σάλιου ή τρώγονται άμεσα και, τρίτο, να διασπούν την πρωτεΐνη. Η τελευταία αυτή
λειτουργία γίνεται από το ένζυμο πεψίνη που μπορεί να ενεργήσει μόνο σε όξινο
περιβάλλον.
Το γαστρικό υγρό στο στομάχι ενός βρέφους είναι λιγότερο όξινο: το λίπος του γάλακτος
υφίσταται μία αρχική πεπτική φάση στο στομάχι μέσω της ενέργειας του ενζύμου λιπάση.
Η φάση έχει μικρότερη μόνο σημασία στους ενήλικες.
Γαστρικό Υγρό
Κάπου
3
λίτρα
γαστρικού
υγρού
εκκρίνονται
από το στομάχι
κάθε
μέρα. Το
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Όταν το λίπος φτάνει στο δωδεκαδάκτυλο, η ορμόνη
εντερογαστρόνη εκκρίνεται στο αίμα. Κινούμενη πίσω στο
στομάχι, η ορμόνη επιβραδύνει εκεί την έκκριση
γαστρικού υγρού και τις πεπτικές κινήσεις του τοιχώματος
του στομάχου.
σημαντικότερο συστατικό σε αυτό είναι το ένζυμο που διασπά την πρωτεΐνη (η πεψίνη σε
όλες τις παραλλαγές της), το υδροχλωρικό οξύ (ΗΟ) και η βλέννα.
Υπάρχουν συνολικά οκτώ διαφορετικές πεψίνες που δημιουργούνται όταν διασπώνται
μέρη του μορίου των ουσιών που είναι τα προδρομικά στάδια τους (πεψινογενείς). Έχουν
τιμή ρΗ μικρότερη από 6. Από μόνο του το υδροχλωρικό οξύ θα εξασφαλίσει μία τιμή ρΗ
γύρω στο 1 για το γαστρικό υγρό. Αυτή αυξάνεται σε μία γενική τιμή μεταξύ 2 και 4 από
το ανασταλτικό αποτέλεσμα του πολτώδους μίγματος τροφής-οξέος στο οποίο
περιορίζεται το περιεχόμενο του στομάχου. Η πεψίνη ενεργεί καλύτερα σε αυτές τις τιμές
οξύτητας.
Η βλεννογόνος μεμβράνη στα τοιχώματα του πυθμένα και του σώματος περιέχει
πρωτογενή κύτταρα, δευτερογενή κύτταρα και επιφανειακά κύτταρα. Οι πεψινογενείς
ουσίες δημιουργούνται στα πρωτογενή κύτταρα, το υδροχλωρικό οξύ στα επιφανειακά
κύτταρα, και τα δευτερογενή κύτταρα εκκρίνουν βλέννα που προστατεύει τα τοιχώματα
του στομαχιού από το υδροχλωρικό οξύ.
Πεπτικά υγρά παράγονται στο στομάχι και αλλού σαν αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τρία
ερεθίσματα: της επίδρασης των αισθήσεων και του μυαλού, τοπικών μηχανισμών του
στομάχου και μηχανισμών των εντέρων.
Οι αισθήσεις και το μυαλό. Η όραση, η οσμή και/ή γεύση φαγητού προκαλούν έκκριση
γαστρικού υγρού σαν αντανακλαστική ενέργεια. Ακόμα και η σκέψη φαγητού μπορεί να
την προκαλέσει. Τα συναισθήματα επηρεάζουν έντονα τη διέγερση, ή την αναστολή, της
έκκρισης γαστρικού υγρού. Η ένταση και η επιθετικότητα προκαλούν την παραγωγή περισσότερου γαστρικού υγρού και μπορούν να οδηγήσουν με τον καιρό σε γαστρικό έλκος
καθώς τα όξινα υγρά προσβάλλουν τα τοιχώματα του στομάχου. Αντίθετα ο φόβος
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επιβραδύνει
την
παραγωγή
γαστρικού
υγρού,
η
απουσία του
οποίου
μπορεί
να
κάνει πολύ
δύσκολη
την πέψη.
Οι
μηχανισμοί
του
στομάχου.
Όταν
ο
χυμός
φτάσει στα
κάτω
τμήματα του
στομάχου,
ειδικότερα
στο
πυλωρικό
άντρο,
εκκρίνεται
στο αίμα η
ορμόνη
γαστρίνη.
Αυτή
επανέρχεται
στα
ανώτερα
τμήματα του
στομάχου
όπου προκαλεί
την
έκκριση και
άλλου
γαστρικού
υγρού. Αυτό
είναι μέρος
του
μηχανισμού
με τον οποίο το στομάχι παρακολουθεί πού ακριβώς βρίσκεται το φαγητό και σε ποιο
στάδιο πέψης έχει φτάσει, εκκρίνοντας όσο γαστρικό υγρό χρειάζεται.
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Εντερικοί μηχανισμοί. Η γαστρίνη εκκρίνεται στην κυκλοφορία του αίματος όχι μόνο
στο πυλωρικό άντρο του στομάχου αλλά και εντελώς έξω από το στομάχι, στο πρώτο
τμήμα του εντέρου, το δωδεκαδάκτυλο. Εκεί επίσης είναι που εκκρίνονται στο αίμα η
ορμόνη σεκρετίνη και ένα συγκεκριμένο πεπτίδιο και μαζί έχουν σαν αποτέλεσμα την
επιβράδυνση της έκκρισης γαστρικού υγρού, εξουδετερώνοντας τη δράση της γαστρίνης
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Η εικόνα αυτή δείχνει ένα στομάχι στο οποίο υπάρχει ακόμα τροφή από ένα
προηγούμενο γεύμα (4), ακόμα καθώς καταναλώνεται νέα τροφή (1,2,3). Σε
ό,τι αφορά στο στομάχι, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τελευταίου
στρώματος του προηγούμενου γεύματος και του πρώτου στρώματος του νέου
γεύματος. Αν είναι συμβατά, δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνος προβλημάτων
χώνεψης. Τροφές που δεν μπορούν να συνδυαστούν μπορεί να φαγωθούν η
μία μετά την άλλη χωρίς να χρειάζεται να αδειάσει το στομάχι στο ενδιάμεσο.
Τροφές που δεν πρέπει να συνδυαστούν, όπως εκείνες με τις πολλές
πρωτεΐνες με εκείνες με το πολύ άμυλο, πρέπει πάντα να τρώγονται με άδειο
στομάχι για να εξασφαλιστεί ο διαχωρισμός τους.
που προκαλεί την έκκριση του γαστρικού υγρού. Οι αντίθετες ενέργειες της γαστρίνης και
της σεκρετίνης ενεργούν με τον τρόπο αυτό σαν ένας άλλος ρυθμιστικός μηχανισμός.
Η ενέργεια του στομάχου. Καθώς το στομάχι γεμίζει σταδιακά, πράγμα που γίνεται σε
στρώματα το ένα επάνω από το άλλο, το τοίχωμα του τυλίγει σταδιακά την τροφή. Μέρος
της λειτουργίας του στομάχου, στο κάτω-κάτω, είναι να φέρει την τροφή σε επαφή με τα
τοιχώματα του, στα οποία βρίσκονται οι αδένες που παράγουν γαστρικά υγρά για την
πέψη. Πραγματική και συνεχής επαφή διευκολύνεται από ισχυρά μυϊκά κύματα στο
τοίχωμα του στομάχου που δημιουργούν μία κίνηση σαν ζύμωμα. Τη στιγμή που η τροφή
αγγίζει το τοίχωμα του στομάχου, αρχίζει το ζύμωμα, προκαλούμενο κατά ένα μέρος από
αντανακλαστική ενέργεια αλλά περισσότερο από την επίδραση της ορμόνης γαστρίνης του
αίματος.
Η γαστρίνη διεγείρει και την έκκριση γαστρικού υγρού και τα μυϊκά κύματα (τονικές
συστολές). Τα μυϊκά κύματα κάνουν το περιεχόμενο του στομάχου να αναμιχθεί πλήρως
και να βραχεί με γαστρικό υγρό. Αρχίζουν από το επάνω μέρος του στομάχου (τον
πυθμένα) και κινούνται κατά μήκος ολόκληρου του οργάνου σε μία προοδευτική συστολή
που λέγεται περίσταλση και η οποία σταματάει
μόνο στον πυλωρικό σφιγκτήρα, την είσοδο στο δωδεκαδάκτυλο. Το πυλωρικό άντρο και
ο πυλωρός μαζί συνιστούν στην πραγματικότητα το κύριο σημείο ζυμώματος της τροφής:
το άντρον ωθεί την τροφή προς τον πυλωρό και ο πυλωρός περιορίζει την έξοδο της
τροφής και έτσι την συμπιέζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο της λειτουργίας του
στομάχου, σε σχέση με το οποίο ο πυθμένας και το σώμα του στομάχου πρέπει να
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θεωρηθούν σαν απλά δοχεία τροφής που περιμένει την επεξεργασία της από το άντρο και
τον πυλωρό.
Το πόσο γρήγορα αδειάζει το στομάχι εξαρτάται από το είδος της τροφής που
καταναλώνεται, το συνδυασμό των τροφών, το πώς επηρεάζεται η ισορροπία οξέωνβάσεων και περισσότερο από όλα, από τη γενική ποσότητα φαγητού που τρώγεται.
Το λίπος αναστέλλει τη γαστρική κινητικότητα. Η παρουσία λίπους στο
δωδεκαδάκτυλο προκαλεί αμέσως επιβράδυνση και αδυνάτισμα των μυϊκών συστολών του
στομαχικού τοιχώματος. Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό εξαρτάται από
την έκκριση εντερογαστρόνης, μιας ορμόνης (στην πραγματικότητα ενός συμπλέγματος
ορμονών) που εκκρίνεται στο αίμα και επανέρχεται στο στομάχι για να αναστείλει και την
έκκριση γαστρικού υγρού και τη γαστρική κινητικότητα.
Όταν η γαστρική κινητικότητα περιοριστεί, η τροφή προσκολλάται αυτόματα στα
τοιχώματα του στομάχου για περισσότερο χρόνο και η αντίδραση των ενζύμων έχει
μεγαλύτερη περίοδο για να συμβεί — επειδή είναι πιο πλεονεκτικό για την πέψη της
πρωτεΐνης. Οι τροφές με πολλές πρωτεΐνες περιέχουν μεγάλη αναλογία λίπους. Οι τροφές
με λίγες πρωτεΐνες περιέχουν λίγο ή καθόλου λίπος. Αυτό είναι ένα μέτρο της φυσικής
σχέσης μεταξύ πρωτεΐνης και λίπους.
Τα δημητριακά δεν περιέχουν πολύ λίπος (1,7-7,1% του όγκου) παρά το σχετικά υψηλό
σε πρωτεΐνες περιεχόμενο (7,4-12,6%). Να γιατί είναι καλή ιδέα να συνδυάζετε
δημητριακά με λίπη: η πρωτεΐνη χωνεύεται πολύ πιο εύκολα. Τα λαχανικά που
χωνεύονται δύσκολα λόγω της συμπαγούς κατασκευής τους, ωφελούνται επίσης από την
προσθήκη λίπους με τη μορφή γαρνιτούρας σαλάτας ή μαγιονέζας.
Το Πέρασμα της Τροφής από το Στομάχι
Γεμίζοντας το στομάχι. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις για το πώς αντιμετωπίζει το
στομάχι την τροφή που τρώγεται. Οι πιο πολλοί άνθρωποι φαίνεται να φαντάζονται το
στομάχι σαν κάποιου είδους καζάνι στο οποίο η τροφή σιγοβράζει μαζί με ένα ζωμό
γαστρικού υγρού. Όμως, το στομάχι είναι ένα πολύ ευκίνητο όργανο και η πέψη εξαρτάται από την εσωτερική του επιφάνεια μόνο. Η τροφή στο στομάχι κατευθύνεται από το
βάρος της στο κάτω μέρος του, το πυλωρικό άντρο. Εκεί, με την περίσταλση, το στομάχι
την πιέζει ανάμεσα στα τοιχώματα του και την είσοδο του δωδεκαδάκτυλου. Το στομάχι
γεμίζει σταδιακά από έξω προς τα μέσα, στρώμα-στρώμα, σύμφωνα με τη σειρά του
γεύματος. Ό,τι τρώγεται πρώτο κολλάει στο τοίχωμα του στομαχιού. Ό,τι τρώγεται μετά
κάθεται από πάνω και ό,τι τρώγεται τελευταίο πηγαίνει στο μέσο του στομαχιού.
Το πώς γεμίζει σταδιακά το στομάχι έχει γίνει αντικείμενο σημαντικής έρευνας με ακτίνες
Χ και πειραματόζωα. Στα πειράματα με τα ζώα, τους έδιναν να φάνε διαδοχικά
χρωματιστές τροφές, άφηναν να αρχίσει η πέψη, τα θανάτωναν και τα πάγωναν πριν γίνει
η αυτοψία. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή.
Η περίσταλση του στομάχου εξασφαλίζει ότι ο πολτώδης χυμός ανακατεύεται καλά με
γαστρικό υγρό. Η χωνεμένη τροφή πιέζεται προς τον πυλωρό και έξω από το στομάχι, για
να κάνει χώρο στην τροφή που δεν έχει ακόμα χωνευτεί.
Θα θεωρήσουμε τώρα ένα παραδοσιακό γεύμα με τέσσερα πιάτα που αποτελείται από
ορεκτικό, μία σούπα ή συνοδευτικό πιάτο, ένα κύριο πιάτο και ένα επιδόρπιο.
Το ορεκτικό θα σχηματίσει το πρώτο στρώμα στο στομάχι, το συνοδευτικό πιάτο θα κάτσει
από πάνω, μετά θα πάει το κύριο πιάτο και τέλος το επιδόρπιο.
Ανάλογα με το είδος του φαγητού μπορεί να απαιτηθεί πολύς χρόνος για το καθένα από
αυτά τα περιεχόμενα χωριστά, για να αναμιχθεί με το γαστρικό υγρό και, όπως είδαμε, μία
τέτοια ανάμιξη είναι βασική για να σκοτωθούν τα επιβλαβή βακτηρίδια, να
σταθεροποιηθούν τα σάκχαρα και να διασπασθούν οι πρωτεΐνες. Αν η ανάμιξη γίνει πολύ
αργά (όπως συμβαίνει πολύ συχνά) υπάρχει κίνδυνος ζύμωσης μέσα στο στομάχι (ή
λιγότερο συνηθισμένα μετά). Η ζύμωση με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή σε σημεία του
στομαχιού που δεν είναι σε επαφή με γαστρικό υγρό, και ειδικά στο μέσο του στομάχου.
116

Ένα γλυκό επιδόρπιο ή φρούτο σε ένα γεμάτο στομάχι προκαλεί πάντα ζύμωση, επειδή η
ζάχαρη δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το γαστρικό υγρό.
Το άδειο στομάχι. Μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση είναι: Πρέπει πάντα να αδειάζει το
στομάχι πριν φάμε το επόμενο γεύμα; Η απάντηση εξαρτάται από το τι περιείχε το
στομάχι. Τό στομάχι αδειάζει αργά: μετά από βαριά, λιπαρά γεύματα, μπορεί να περάσουν
έξι ή ακόμα και επτά ώρες, αλλά μετά την κατανάλωση ευκολοχώνευτων τροφών μπορεί
να χρειαστεί λιγότερος χρόνος.
Μετά από την ανάπαυση της νύχτας το στομάχι είναι πάντα άδειο. Αν δεν είναι το
ξέρουμε: νιώθουμε ναυτία, η αναπνοή μας μυρίζει και η γλώσσα μας είναι άσπρη. Ένα
άδειο στομάχι δέχεται εύκολα την επόμενη τροφή: η τροφή μπαίνει με σειρά και αδειάζει
με την ίδια σειρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακόμα και αν υπάρχουν τα κατάλοιπα κάποιας
τροφής στο στομάχι, δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα αν το κατάλοιπο ανακατεύεται
εύκολα με το νέο γεύμα. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό -όπως όταν ένα γεύμα με πολλές
πρωτεΐνες που δεν έχει χωνευτεί πλήρως ενώνεται με ένα γεύμα πλούσιο σε άμυλο ή
ζάχαρο — γίνεται ένας κακός συνδυασμός τροφών στο στομάχι και αρχίζουν τα...
πυροτεχνήματα.
Ένα στομάχι που είναι πάρα πολύ γεμάτο. Μια από τις πιο συχνές αιτίες πεπτικών
προβλημάτων που συνεπάγονται εσωτερική ζύμωση και τοξική υποβάθμιση είναι χωρίς
αμφιβολία η κατανάλωση πάρα πολύ φαγητού κάθε φορά, είτε η τροφή είναι ένα είδος
είτε είναι μίγμα. Το στομάχι δεν είναι πραγματικά τόσο πολύ μεγάλο και πρέπει να
προσπαθήσουμε να συνηθίσουμε την ιδέα ότι μία μέτρια ποσότητα φαγητού πρέπει να
είναι αρκετή για οποιοδήποτε γεύμα. «Λίγο και συχνά» είναι μια πασίγνωστη περιγραφή
καλής συνήθειας φαγητού — και είναι απόλυτα σωστή και πρέπει να τη φέρνουμε στο νου
κάθε φορά που παρουσιάζονται προβλήματα πέψης. Είναι πραγματικά κρίμα ότι οι πιο
πολλοί άνθρωποι αγνοούν σκόπιμα τον κανόνα αυτό και επιμένουν να τρώνε τρία ή ακόμα
και δύο γεύματα σε καθορισμένες ώρες της ημέρας. Στην πραγματικότητα τρώγοντας
τόσο λίγες φορές την ημέρα, ενθαρρύνουμε τους εαυτούς μας να τρώμε πάρα πολύ κάθε
φορά. Αυτό είναι λογικό, βέβαια, κατά το ότι χρειαζόμαστε μια ορισμένη ποσότητα
φαγητού κάθε μέρα, αλλά για το στομάχι είναι μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στο αν η
ίδια ποσότητα μοιράζεται σε δύο ή σε
πέντε γεύματα.
Πολλοί βιολόγοι τονίζουν ότι ο ιδανικός όγκος για ένα γεύμα που μπορεί να χωνευτεί
ομαλά, ίσως να είναι κάπου στο 1/4 του λίτρου. Αυτό αντιπροσωπεύει μία ποσότητα που
δεν προκαλεί φούσκωμα των εξωτερικών τοιχωμάτων του στομαχιού. Αν η ποσότητα
διπλασιαστεί, τα τοιχώματα φουσκώνουν αλλά ακόμα σε παραδεκτά περιθώρια. Έξι φορές
η ίδια ποσότητα (1,5 λίτρο) όμως, είναι περίπου το μέγιστο που μπορεί να σηκώσει το
στομάχι με πλήρη διαστολή και μπορούμε να υποθέσουμε ότι το στομάχι υποφέρει από
αυτό. Η ελαστικότητα του στομαχιού περιορίζεται, ίσως μόνιμα, και η κοιλιά αρχίζει να
φουσκώνει.
Ένας όγκος 1,5 λίτρου είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από το στομάχι. Ο κίνδυνος
ζύμωσης στο μέσο του στομαχιού είναι μεγάλος: υπάρχει απλά πάρα πολύ υλικό ί για να
αναμιχθεί καλά με το γαστρικό υγρό. Η κατανάλωση τροφής που είναι πλούσια σε νερό
όμως, περιορίζει πολύ τον όγκο όταν φτάσει στο στομάχι επειδή το νερό φεύγει γρήγορα
από το στομάχι — να γιατί η διατήρηση της ισορροπίας οξέων-βάσεων είναι τόσο
σημαντική για
τη διατροφή.
Ιδανικά κανένα γεύμα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 500-600 γραμμάρια σε συνολικό βάρος.
Το οχήμα του στομαχιού. Αν τρώει κανείς πάρα πολύ φαγητό μονομιάς, και δεν
λαμβάνει υπόψη των συνδυασμόν τροφών, το στομάχι φορτώνεται πολύ και αρχίζει να
διογκώνεται. Υπάρχουν τρία συνηθισμένα σχήματα που παίρνει το στομάχι: στο βιβλίο
αυτό περιγράφονται σαν αγκιστροειδές, μακρόστενο και κέρατο έλκης.
Το αγκιστροειδές στομάχι παρουσιάζεται συχνά αν και ίσως είναι το λιγότερο όμοιο με το
αρχικό σχήμα του στομαχιού. Μεγάλο μέρος του εξωτερικού τοιχώματος είναι
117

κατακόρυφο έτσι ώστε το μισό περίπου στομάχι είναι σχεδόν κυλινδρικό, πριν γυρίσει σε
ένα ατελές άγκιστρο.
Το μακρόστενο στομάχι παρουσιάζεται πιο συχνά στις γυναίκες παρά στους άντρες. Το
στομάχι τεντώνεται εκπληκτικά πολύ προς τα κάτω, μέχρι τον τέταρτο οσφυϊκό σπόνδυλο,
ίσως και πιο κάτω. Η τροφή μαζεύεται σε έναν όγκο στη βάση (όπως και στο
αγκιστροειδές στομάχι) και ο πυθμήν και το σώμα γίνονται τότε πάρα πολύ κατάλληλοι
χώροι για να γίνει ζύμωση.
Το στομάχι με σχήμα κεράτου έλκης προκαλείται από τις διαταμένες σπείρες του λεπτού
εντέρου καθώς η ποσότητα φαγητού περνάει από μέσα, πιέζοντας το στομάχι από κάτω.
Πόση στη διάρκεια γευμάτων. Η πώση στη διάρκεια των γευμάτων έχει μικρή ή
καθόλου επίδραση στην πέψη της στερεάς τροφής για τον απλό λόγο ότι τα υγρά περνάνε
στον πεπτικό σωλήνα πολύ πιο γρήγορα. Όταν τρώμε σούπα, το νερό της περνάει
κατευθείαν κάτω μέσα από πτυχές του βραχύτερου εσωτερικού καμπύλου τοιχώματος του
στομάχου και στον πυλωρό: τα υγρά πάντα παίρνουν τον πιο ευθύ δρόμο ακολουθώντας
τη βαρύτητα. Όταν το υγρό φύγει γρήγορα, η υπόλοιπη τροφή μένει με τη μορφή μιας
χρήσιμα εύπλαστης μάζας.
Η πώση δεν αραιώνει το γαστρικό υγρό (όπως υποστηρίζεται καμιά φορά). Από το
στομαχικό τοίχωμα παράγεται γαστρικό υγρό οποτεδήποτε είναι απαραίτητο και σε
οποιαδήποτε ποσότητα είναι απαραίτητη. Πραγματικά οι άνθρωποι με έλκος του στομάχου
υποφέρουν από υπερπαραγωγή γαστρικού υγρού. Δεν θα ήταν λίγο πιο εύκολο αν
μπορούσαν να θεραπεύσουν όλα τα προβλήματα τους πίνοντας ένα ποτήρι νερό για να
αραιώσουν το γαστρικό υγρό στο στομάχι τους! Οι τροφολογικοί βιολόγοι J.F. de Wijin και
W.T.J.M Hekkens δεν ακολουθούν αυτές τις ιδέες: «Είναι δημιούργημα της φαντασίας το
να υποθέσουμε ότι το να πίνει κανείς στη διάρκεια ενός γεύματος μπορεί να είναι
επιβλαβές επειδή προκαλεί αραίωση του γαστρικού υγρού.»
Στη διάρκεια γευμάτων που αποτελούνται κυρίως από δημητριακά ή ψωμί όμως, δεν
συνιστάται να πίνετε ενώ υπάρχει ακόμα τροφή στο στόμα, επειδή η πώση κάνει αδύνατο
το μάσημα. Για όμοιους λόγους, δεν συνιστάται να βουτάμε κομμάτια ψωμί στο τσάι, τον
καφέ ή άλλα υγρά: το ψωμί γίνεται τόσο μαλακό ώστε δεν μπορεί να μασηθεί εύκολα και
η πιθανότητα της πρόπεψης στο στόμα χάνεται.
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Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας σε σχέση με την πώση:πίνετε όταν διψάτε. Όμως το είδος
του ποτού που πίνουμε μπορεί επίσης να επηρεάσει την πέψη. Μπορούμε πάντοτε να
πίνουμε απλό νερό της βρύσης (χωρίς ανθρακικό) που δεν έχει καμία επίδραση στην
πέψη. Τα αναψυκτικά, η κόκα κόλα, η μπίρα και το κρασί είναι τελείως διαφορετικά. Η
κόκα κόλα έχει μεγάλο βαθμό οξύτητας (ρΗ 1,9) και διακόπτει την πέψη αμύλου
κάνοντας το σάλιο πιο όξινο. Παρενοχλεί επίσης την πέψη των τροφών με πολλές
πρωτείνες αναστέλλοντας το γαστρικό υγρό (το οξύ αναστέλλει το οξύ).
Όσοι πραγματικά είναι φανατικοί με την υγεία τους, τρώνε τη σούπα τους στο τέλος του
γεύματος (που δεν φαίνεται πολύ λογικό) ή τείνουν να πίνουν μόνο πριν ή μετά το
φαγητό.
Αέρας στο στομάχι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σχηματιστεί μία φυσαλίδα αέρα στο
επάνω μέρος του στομαχιού, τον πυθμένα. Οι φυσαλίδες προκαλούνται από κατάποση
αέρα ενώ τρώμε και ειδικά όταν τρώμε πάρα πολύ γρήγορα. Και οι δυο αυτοί παράγοντες
εξηγούν γιατί πρέπει να ρεύονται τα μωρά. Ένα άτομο που τρώει πολύ γρήγορα και πάρα
πολύ δημιουργεί μία μεγάλη φυσαλίδα με αέρα στο στομάχι. Καθώς το στομάχι αρχίζει τη
μυϊκή του περίσταλση για να ζυμώσει την τροφή και ενώ ο πυλωρός είναι ακόμα κλειστός
νιώθουμε ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Αν το κάτω τμήμα του οισοφάγου αφήσει τον αέρα
να φύγει προς τα επάνω, το άτομο ρεύεται. Η νευρική ένταση μπορεί να ενισχύσει αυτή
τη διαδικασία. Η υπερχλωρυδρία είναι εκείνο που συμβαίνει όταν γαστρικό υγρό βγαίνει
και αυτό από το στομάχι στο κάτω μέρος του οισοφάγου. Η ζύμωση ή ο τοξικός
εκφυλισμός στο στομάχι μπορεί να κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη καθώς
συγκεντρώνονται και πιέζονται αέρια στο στομάχι.
Το άδειασμα του στομαχιού. Το στομάχι είναι ένα είδος χώρου αποθήκευσης στον οποίο η
τροφή αποθηκεύεται μέχρι να χωνευτεί μία σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης. Είναι επίσης ο
χώρος στον οποίο η τροφή αποκτά τη σωστη θερμοκρασία. Η τροφή που είναι πολύ ζεστή
ψύχεται και η τροφή που είναι πολύ κρύα ζεσταίνεται και φτάνει στη θερμοκρασία του
σώματος. Η ενζυμικές διαδικασίες της πέψης πραγματοποιούνται μόνο στη σωστή θερμοκρασία.
Το πόσο χρόνο χρειάζεται το στομάχι για να αδειάσει, εξαρτάται από έναν αριθμό
παραγόντων από τους οποίους ο πιο αποφασιστικός είναι η συνολική ποσότητα φαγητού
που φαγώθηκε. Επιπλέον, είναι ο τύπος της τροφής, η σύνθεση του μενού
(συμπεριλαμβανομένου και του αν έχει γίνει προσπάθεια αρμονικού συνδυασμού τροφών), η κατάσταση της ισορροπίας οξέων-βάσεων του σώματος, το πόσο καλά τρώγεται η
τροφή (και ειδικά πώς μασιέται), η παρούσα κατάσταση του πεπτικού συστήματος και τα
λοιπά. Αν το γεύμα αποτελείται κυρίως από φρούτα, η πέψη θα είναι πολύ γρήγορη. Αν
όμως βάλετε κρέμα σαντιγί στα φρούτα η πέψη θα επιβραδυνθεί. Τα ωμά λαχανικά και η
βραστή τροφή κάνουν περισσότερο να χωνευτούν. Και τροφές με πολλές πρωτείνες
(όπως είναι τα πιάτα με κρέας και ψάρι, τα πιάτα που περιέχουν όσπρια και τα πιάτα που
ετοιμάζονται με προϊόντα σόγιας) απαιτούν μεγάλο χρόνο πέψης.
Ένα στομάχι που περιέχει περίπου 900 χιλιοστόλιτρα τροφής που ανήκει σε ένα
παραδοσιακού στιλ μενού, χρειάζεται 6-7 ώρες για να χωνευτεί. Τροφές που είναι ιδιαίτερα βαριές και παχιές, μπορούν να μείνουν στο στομάχι πολύ περισσότερο χρόνο και
να υπόκεινται έτσι στον κίνδυνο ζύμωσης και τοξικής υποβάθμισης.
Το Δωδεκαδάκτυλο
Το δωδεκαδάκτυλο μπορεί να περιγραφεί σαν το κέντρο της πέψης. Εκεί είναι που γίνεται
η κύρια πέψη πρωτείνης, αμύλου και λίπους. Σε σχέση με το τι γίνεται εκεί, η πέψη λίγου
αμύλου στο στόμα και η πέψη ενός μέρους της πρωτείνης στο στομάχι, μπορούν να μη
θεωρηθούν τίποτα περισσότερο από συμβολή σε μία διαδικασία πρόπέψης. Κατά τον ίδιο
τρόπο η τελευταία και πολύ πιο περιορισμένη πεπτική διαδικασία στο λεπτό και το παχύ
έντερο, μπορεί να περιγραφεί σαν μετάπεψη. Εκείνο που σημαίνουν όλα αυτά είναι ότι η
καθολική διαδικασία της πέψης είναι πολύ πολύπλοκη.
Μία άλλη αξιόλογη διαδικασία πραγματοποιείται στο δωδεκαδάκτυλο και έχει σημαντική
σχέση με το συνδυασμό των τροφών. Το περιεχόμενο του στομαχιού που έρχεται από το
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στομάχι λουσμένο με οξέα αποκτά μια ουδετερότητα αλκάλεων-οξέων. Τα παγκρεατικά
υγρά που πηγαίνουν στο δωδεκαδάκτυλο περιέχουν νερό και διτανθρακική σόδα, μία
ουσία που έχει μεγάλη ικανότητα να αντιδρά με τα οξέα. Το περιβάλλον του στομαχιού
είναι έντονα όξινο, αλλά το περιβάλλον του δωδεκαδάκτυλου και των εντέρων (υπό την
επίδραση των παγκρεατικών και εντερικών υγρών) είναι αλκαλικό ή μόνο πολύ λίγο όξινο
(ρΗ 6,5-8), επειδή έτσι πρέπει να είναι για να λειτουργήσουν σωστά τα τοπικά ένζυμα. Ο
πυλωρός δεν ανοίγει για να αφήσει να βγει η τροφή από το στομάχι και να πάει στο
δωδεκαδάκτυλο μέχρι να επιτευχθεί η σωστή τιμή ρΗ στο δωδεκαδάκτυλο.
Η

διαδικασία της εξουδετέρωσης αρχίζει πραγματικά στην άκρη ακριβώς του στομαχιού και
πραγματοποιείται σε μία γραμμική απόσταση 10 εκατοστών μόνο. Αλλά ο πυλωρός
στέλνει μια μικρή μόνο ποσότητα τροφής στο δωδεκαδάκτυλο κάθε φορά, πράγμα που
είναι μία από τις αιτίες για τις οποίες το στομάχι αδειάζει τόσο αργά. Αυτό όμως, αν όχι
οτιδήποτε άλλο, είναι ένα πλεονέκτημα, επειδή επιτρέπει να γίνει η πέψη στο
δωδεκαδάκτυλο με συγκριτικά αργό ρυθμό και άρα πλήρης.
Κάθε τροφή περιέχει πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λίπος. Ακόμα και αν ένα άτομο τρώει
ένα μόνο τύπο τροφής, τα τρία αυτά συστατικά υπάρχουν πάντα. Αλλά το Ι πάγκρεας δεν
120

μπορεί να εκκρίνει ταυτόχρονα τρία διαφορετικά ένζυμα, ένα για την κάθε θρεπτική
ουσία, επειδή υπάρχει ένας μόνο πόρος από το πάγκρεας στο δωδεκαδάκτυλο. Έτσι το
πάγκρεας επιλέγει αποτελεσματικά τη σειρά με την οποία θα χωνευτούν τα συστατικά της
τροφής, ανάλογα με την αναλογία αυτών οτην τροφή. Μετά αττό ένα γεύμα με πολλή
πρωτείνη, παράγεται το ένζυμο πεπτάση και εκκρίνεται πρώτο. Μετά από ένα γεύμα
πλούσιο σε άμυλο έρχεται πρώτο το ένζυμο αμυλάση. Και μετά από ένα γεύμα πλούσιο σε
λίπη έρχεται πρώτο η παγκρεατική λιπάση.
Η λειτουργία του παγκρέατος στην έκκριση ενζύμων μπορεί να διαταραχθεί από
ακατάλληλο συνδυασμό τροφών. Η διαταραχή μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν
πολλές διαφορετικές τροφές καταναλώνονται αμέσως, και όταν μπαίνει στο
δωδεκαδάκτυλο χυμός με ασυνήθιστη σύνθεση μείγματος (περιέχοντας ίσως τόσο
πρωτεΐνη όσο και άμυλο, ή —χειρότερα— λίγη πρωτεΐνη ή άμυλο που μόλις τα έχει αγγίξει
η προηγούμενη πεπτική διαδικασία).
Η χολή που μπαίνει στο δωδεκαδάκτυλο από τη χοληδόχο κύστη δεν περιέχει πεπτικά
ένζυμα αλλά ενεργεί σαν γαλακτωματοποιητής. Η δομή του λίπους στην τροφή μεταβάλλεται έτσι ώστε η παγκρεατική λιπάση διασπά το τριγλυκερίδιο για να σχηματίσει
μονογλυκερίδιο και ελεύθερα λιπαρά οξέα.
Η ορμόνη χολοκυστοκινίνη είναι εκείνη που διεγείρει τη χοληδόχο κύστη να εκκρίνει
χολή. Χολή εκκρίνεται επίσης σε κάποια ποσότητα από το συκώτι και μαζί με τη χολή από
τη χοληδόχο κύστη πηγαίνει στο δωδεκαδάκτυλο. Η παρουσία λιπών και πεπτιδίων στο
στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο προκαλεί έτσι αποτελεσματικά την παραγωγή και την
έκκριση χολής, όπως και η κατανάλωση κρόκων αυγού, επειδή προκαλεί έντονη συστολή
της χοληδόχου κύστης.
Το Λεπτό Έντερο
Το λεπτό έντερο έχει δυο τμήματα που εισχωρούν το ένα μέσα στο άλλο χωρίς σχεδόν να
γίνεται αντιληπτό. Το πρώτο μέρος είναι η νήστιδα και το άλλο ο ειλεός. Σχεδόν από κάθε
άποψη, η πέψη ολοκληρώνεται στο λεπτό έντερο (και έτσι η διαδικασία εκεί μπορεί να
περιγραφεί σαν μετάπεψη). Οι θρεπτικές ουσίες και τα άλλα συστατικά όπως τα μεταλλικά
στοιχεία και οι βιταμίνες, στα οποία έχει διασπαστεί η τροφή στη διάρκεια της πέψης,
περνάνε τώρα από το εντερικό τοίχωμα και απορροφώνται ή μεταφέρονται από το αίμα.
Ας εξετάσουμε τώρα με συντομία την πέψη όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα,
σημειώνοντας ιδιαίτερα έναν αριθμό σημαντικών φυσιολογικών απόψεων.
Το άμυλο υφίσταται πρόπεψη στο στόμα με τη μεσολάβηση του ενζύμου πτυελίνη του
σάλιου. Στο στομάχι, τα σάκχαρα που ήδη έχουν ελευθερωθεί σταθεροποιούνται με το
γαστρικό υγρό για να προληφθεί η ζύμωση. Δεν γίνεται άλλη πέψη του αμύλου στο
στομάχι. Στο δωδεκαδάκτυλο, όμως, τα σύνθετα σάκχαρα που αποτελούν το άμυλο
υφίστανται επιπλέον διάσπαση από την παγκρεατική αμυλάση και γίνονται δισακχαρίτες.
Και οι δισακχαρίτες αυτοί δέχονται την τελική πεπτική διεργασία στο λεπτό έντερο επειδή
στο βλεννογόνο υμένα του εντέρου υπάρχουν αδένες που παράγουν ποικίλα ένζυμα:
μαλτάση, που διασπά την μαλτόζη σε γλυκόζη· σακχαράση, που διασπά τη σακχαρόζη
(ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα) σε φρουκτόζη· και λακτάση που διασπά τη λακτόζη
(το γαλακτοζάχαρο) σε γαλακτόζη.
Η πέψη των πρωτεϊνών αρχίζει στο στομάχι όπου το υδροχλωρικό οξύ που εκκρίνεται εκεί
ενεργοποιεί τα πεψινογόνα έτσι ώστε να σχηματίσουν όλες ή τις περισσότερες από τις
οκτώ διαφορετικές πεψίνες. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο διάσπασης της πρωτεΐνης. Στο
δωδεκαδάκτυλο, το παγκρεατικό υγρό μετατρέπει το θρυψινογόνο και το
χυμοθρυψινογόνο σε θρυψίνη και χυμοθρυψίνη και μετά τα ένζυμα αυτά διασπούν την
πρωτεΐνη σε διπεπτίδια. Στο λεπτό έντερο τελικά τα πεπτίδια διασπώνται σε αμινοξέα υπό
την ενέργεια του ενζύμου διπεπτιδάση. Μετά, διάφορα συστήματα επαναπορρόφησης
μεταφέρουν τα αμινοξέα από το έντερο στο αίμα.
Το λίπος υφίσταται πέψη πάντα τελευταίο. Τα μωρά χωνεύουν λίγο λίπος από το γάλα στο
στομάχι, αλλά στους ενήλικες η πέψη του λίπους γίνεται κυριολεκτικά στο
δωδεκαδάκτυλο, με τη βοήθεια της χολής και της παγκρεατικής λιπάσης. Στο λεπτό
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έντερο, τα λιπαρά οξέα και τα μονογλυκερίδια απορροφώνται από το βλεννογόνο υμένα
της νήστιδας και τα άλατα της χολής απορροφώνται μόνο στον ειλεό.
Το λεπτό έντερο είναι γνωστό για τα δυνατά περισταλτικά κύματα που όχι μόνο πιέζουν
την τροφή στη συνεχή πορεία της αλλά τη φέρνουν σε σωστή επαφή με τα εντερικά
τοιχώματα όπου ολοκληρώνονται οι διάφορες διαδικασίες της πέψης που περιγράφηκαν.
Το Παχύ Έντερο
Το παχύ έντερο αποτελείται από το τυφλό έντερο, από το οποίο κρέμεται η σκωληκοειδής
απόφυση, το ανιόν τμήμα, το εγκάρσιο και το κατιόν τμήμα και το ορθό που καταλήγει
στον πρωκτό.
Έχει πολλές λειτουργίες, συγκεκριμένα την επαναπορρόφηση νερού και μεταλλικών
στοιχείων, τη στερεοποίηση και αποβολή των κοπράνων» τη σύνθεση ορισμένων βιταμινών (ειδικά της βιταμίνης Β12) και την τελική διευθέτηση των πεπτικών δυσκολιών. Ο
ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά. Τίποτα δεν πάει χαμένο.
Ακόμα και καθώς υφίστανται επαναπορρόφηση το νερό και τα άλατα από το παχύ έντερο,
γίνεται μία τελική προσπάθεια να χωνευτούν οι θρεπτικές ουσίες που δεν έχουν ήδη
χωνευτεί.
Μεγάλο μέρος του έργου του παχέος εντέρου αφορά ελεγχόμενη ζύμωση, στην οποία
παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο το τυφλό έντερο. Το λεπτό έντερο αδειάζει μικρές
ποσότητες χυμού στο τυφλό έντερο μέσω της ειλεοτυφλικής βαλβίδας. Εκεί, στον αρχικό
«θάλαμο» του παχέος εντέρου, γίνεται μια ζύμωση υπό την επίδραση του βακίλου
Escherichia coli. Εκεί βρίσκεται κυρίως η εντερική χλωρίδα.
Η φυσική διαδικασία της ζύμωσης —όπως τη βρίσκουμε για παράδειγμα στο παχύ έντερο
των ανθρωποειδών πιθήκων— σπάνια βρίσκεται στους ανθρώπους, τουλάχιστον στις
προηγμένες χώρες, λόγω της επίμονης κατανάλωσης λάθος τροφών. Αντίθετα στους πιο
πολλούς ανθρώπους, το παχύ έντερο έχει εκφυλιστεί σε ένα δοχείο άχρηστων υλικών και
των αποτελεσμάτων της ζύμωσης και της τοξικής υποβάθμισης που έγιναν νωρίτερα στη
διαδικασία της πέψης. Τα επακόλουθα αποτελέσματα είναι δυσκοιλιότητα, εντερικές
ασθένειες και διαταραχές, η διάταση των εντερικών τοιχωμάτων από τα αέρια και έντονη
αδιαθεσία.
Ένας από τους μεγάλους στόχους του συνδυασμού τροφής είναι να βελτιώσει τη
λειτουργία του παχέος εντέρου, ενός οργάνου στο οποίο, όπως σωστά είπε ο Dr Nolfi,
«παραμονεύει ο θάνατος».
Η πολυετής εμπειρία μου στο συνδυασμό τροφών μαζί με τη γνώση μου για τα
αποτελέσματα των κλυσμάτων, της νηστείας και διάφορων άλλων πρακτικών που έχουν
σχέση με τη δίαιτα και την πέψη, απέδειξαν προς ικανοποίηση μου ότι η χωρίς
προβλήματα πέψη είναι η θεμελιώδης βάση της καλής υγείας. Στην πραγματικότητα, όσο
πιο καλή είναι η λειτουργία της πέψης, τόσο μικρότερη είναι η πραγματική ανάγκη για
φαγητό. Αυτοί που έχουν διακόψει το φαύλο κύκλο αυτό, είναι ικανοί να παράγουν πολλή
ενέργεια από μικρή ποσότητα τροφής μόνο. Και η χρησιμοποίηση λιγότερης τροφής με τη
σειρά σημαίνει λιγότερα απόβλητα, λιγότερη δηλητηρίαση, λιγότερη «οξύτητα», λιγότερη
ενέργεια που χρησιμοποιείται για την ασχολία με την τροφή, και ανακούφιση και ευχαρίστηση από την ομαλή πέψη και την πιο καλή γενική υγεία.
Αλλεργική Αντίδραση
Οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι υποφέρουν από αλλεργία σε τροφές μπορούν να
αντιληφθούν μία γρήγορη βελτίωση στην κατάσταση τους αν επικεντρωθούν στο συνδυασμό των τροφών.
Αυτό μπορεί να ακούγεται αλαζονικό, για να μην πούμε απίστευτο, κατά το ότι η αλλεργία
είναι μία διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος και δεν έχει άμεση σχέση με την
πέψη. Όμως, με το συνδυασμό των τροφών, δεν απομακρύνεται η αιτία της αλλεργίας
αλλά οι παράγοντες που προκαλούν την αντίδραση. Η κατανάλωση διαφορετικών τροφών
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τυχαία και ανακατεμένες δημιουργεί μια διαταραγμένη πέψη: σχηματίζονται αέρια και
τοξίνες και παραμένουν κατάλοιπα πρωτεϊνών στα έντερα.
Αυτά απορροφώνται από το αίμα μέσω του εντερικού τοιχώματος, προκαλώντας μία
αλλεργική αντίδραση.
Οι καλυμμένες αλλεργίες (αλλεργίες όπου το κύριο αλλεργιογόνο είναι δύσκολο να
εντοπιστεί ή είναι άγνωστο), είναι σχετικά εύκολο να θεραπευτούν με το συνδυασμό των
τροφών. Ένα τεστ αλλεργίας μπορεί να δείξει ότι ένα άτομο δεν είναι αλλεργικό στο
ψωμί, στο κρέας ή στο τυρί, αλλά υποφέρει από αλλεργική αντίδραση όταν τρώει ψωμί με
κρέας ή με τυρί. Αυτό είναι αλλεργία όχι στις ίδιες τις τροφές αλλά στις δηλητηριώδεις
ουσίες ή στα κατάλοιπα πρωτεϊνών που μπαίνουν στο αίμα λόγω συνδυασμού τροφών.
Ο αρμονικός συνδυασμός τροφών έχει σαν αποτέλεσμα τέλεια πέψη. Η τέλεια πέψη
βελτιώνει το μεταβολισμό σαν σύνολο, κάνοντας γενικά λιγότερο πιθανές τις αλλεργικές
αντιδράσεις.
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"Η γεύση της γλυκύτητας, της οποίας το λίγο παραπάνω απ΄το λίγο είναι πάρα, πάρα
πολύ."
- Χενρυ IV, μέρος Ι
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αμερικανοί είναι εθισμένοι στη ζάχαρη. Καταναλώνουμε
κατά μέσο όρο 68 κιλά ανά άτομο ετησίως. (Appleton, σ.10)Για πολλούς από εμάς,
αυτό σημαίνει ότι τρώμε το βάρος μας σε ζάχαρη κάθε χρόνο! Έτσι θα ήταν χρήσιμο να
ανακαλύψουμε τι σημαίνει αυτό –τι πραγματικά είναι η ζάχαρη, ποιά διατροφική έχει
αξία, και ποιά προβλήματα προκαλεί.
Η βιομηχανία ζάχαρης είναι μεγάλη: $100 δισεκατομμύρια ετησίως. Όπως συμβαίνει
και με οποιοδήποτε άλλο κλάδο δισεκατομμυρίων δολαρίων, και εδώ υπάρχει ένας τόνος
πληροφοριών που θα υποστηρίξει μια τέτοια αυτοκρατορία οπουδήποτε κι’ αν κοιτάξετε τα μέσα ενημέρωσης, τα βιβλιοπωλεία,τη διαφήμιση κ.λπ.Σε πλοία σαν αυτό δεν αρέσει το
κούνημα.
Από την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα που υποστηρίζει ότι η άσπρη ζάχαρη είναι
δηλητήριο, ένα επιβλαβές φάρμακο, που ελάχιστα διαφέρει από την κοκαϊ'νη, κ.λπ....
Μερικές αξιώσεις είναι αληθινές, άλλες είναι απλά απόψεις,που συχνά συνορεύουν με την
υστερία.Εμείς εδώ θα εστιάσουμε σε αυτό που πραγματικά μπορούμε να επαληθεύσουμε
για τη ζάχαρη, και να αποφύγουμε ενδεχομένως τα λάθη της παραπληροφόρησης και στις
δύο πλευρές του φράκτη.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ H ΖΑΧΑΡΗ;
Αυτό είναι εύκολο - είναι η άσπρη ουσία στο κουτί της ζάχαρης. Η επεξεργασμένη άσπρη
ζάχαρη είναι μόνο ένας τύπος, εντούτοις. Υπάρχει επίσης καφε ζάχαρη, ακατέργαστη
ζάχαρη, σάκχαρα φρούτων, σάκχαρα καλαμποκιού, σάκχαρα γάλακτος, σάκχαρα
τεύτλων, οινόπνευμα, μονοσακχαρίτες,δυσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες. Όλα αυτά είναι
επίσης ζάχαρη.
Ας αρχίσουμε με την άσπρη ζάχαρη. Γίνεται με την επεξεργασία του ζαχαροκάλαμου, μια
διαδικασία που περιλαμβάνει πολλές χημικές ουσίες. Ή από τα τεύτλα, των οποίων ο
καθαρισμός περιλαμβάνει επίσης συνθετικές χημικές ουσίες, και από τον ξυλάνθρακα. Το
μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το τελικό προϊόν δεν περιέχει καμία από τις θρεπτικές ουσίες,
τις βιταμίνες, ή τα μέταλλα του αρχικού φυτού. Η άσπρη ζάχαρη είναι ένας απλός
υδατάνθρακας, που σημαίνει ένα διαχωρισμένο σε συστατικά, τεχνητό υποπροϊόν του
αρχικού φυτού. Το αρχικό φυτό ήταν ένας σύνθετος υδατάνθρακας,που σημαίνει ότι
περιείχε όλες τις ιδιότητες των ολόκληρων τροφίμων: βιταμίνες, μέταλλα, ένζυμα.
Η επεξεργασμένη ζάχαρη από τα τεύτλα και το ζαχαροκάλαμο είναι η σακχαρόζη. Μέχρι
τα μέσα της δεκαετίας του '70, η σακχαρόζη ήταν η κύρια ζάχαρη που κατανάλωναν οι
Αμερικανοί. Αυτό άλλαξε όταν ανακάλυψαν οι κατασκευαστές μια φτηνότερη πηγή
επεξεργασμένης ζάχαρης:το καλαμπόκι.Εξελίχθηκε μια διαδικασία που θα μπορούσε να
αλλάξει τη φυσική φρουκτόζη στο καλαμπόκι σε γλυκόζη, και έπειτα με την προσθήκη
συνθετικών χημικών ουσιών, να αλλάξει τη γλυκόζη πάλι σε έναν τεχνητό, συνθετικό
τύπο φρουκτόζης αποκαλούμενης υψηλής φρουκτόζης. (Freeston)
Η υψηλή φρουκτόζη έγινε μεγάλη πραγματικά γρήγορα.Το 1984, η Coke και PEPSI
άλλαξαν από το ζαχαροκάλαμο στους HFCS.Μόνο αληθινοί ειδήμονες θα μπορούσαν να
καταλάβουν τη διαφορά, αλλά δεν υπήρχαν πολλοί από μας.
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Σήμερα το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης (HFCS) είναι η προτιμώμενη
γλυκαντική ουσία στα περισσότερα μη αλκοολούχα ποτά και επεξεργασμένα τρόφιμα.
Διαβάστε τις ετικέτες. Από το 1997, η παγκόσμια παραγωγή HFCS υπερέβη τα 8
δισεκατομμύρια κιλά. (Freeston)
Θυμηθείτε, η φυσική φρουκτόζη περιλαμβάνεται στα περισσότερα ακατέργαστα φρούτα
και λαχανικά. Είναι φυσική τροφή. Τα μέτρια ποσά φυσικής φρουκτόζης μπορούν να
αφομοιωθούν εύκολα από το σώμα χωρίς πίεση ή τη μείωση των αποθεμάτων μας σε
μέταλλα. Η φυσική φρουκτόζη δεν ανεβάζει στα ύψη τη ζάχαρη του αίματος, εκτός αν
κανείς το παρακάνει. Η φυσική φρουκτόζη δεν εθίζει.
Το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης,αντίθετα, δεν μπορεί να αφομοιωθεί
καλά,στην πραγματικότητα εμποδίζει τη πέψη,είναι εθιστικό, και προκαλεί έναν μεγάλο
αριθμό βιοχημικών λαθών, όπως θα δούμε.Το HFCS είναι τεχνητό.Μη-τροφή.
Σε αυτό το κεφαλαίο ως ζάχαρη εννοείται η επεξεργασμένη,συνθετική ζάχαρη από τα
τεύτλα, το ζαχαροκάλαμο, και το HFCS. Τα επιβλαβή φυσικά αποτελέσματα είναι
ουσιαστικά τα ίδια και για τα τρία.Περισσότερα αργότερα.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ;
Ο καθένας ξέρει ότι τα τρόφιμα χωρίζονται με τρεις κατηγορίες: λίπη, πρωτεΐνη, και
υδατάνθρακες. Τα περισσότερα τρόφιμα έχουν και τα τρία, σε διαφορετικές αναλογίες.
Οι υδατάνθρακες αποτελούνται από τον άνθρακα, το υδρογόνο, και το οξυγόνο.Οι
κύριοι υδατάνθρακες είναι τα σάκχαρα,τα άμυλα, και η κυτταρίνη. (Dorland, σ.121)
Τα σάκχαρα είναι γλυκοί υδατάνθρακες, είτε ενιαία είτε διπλά μόρια: μονοσακχαρίτες ή
δυσακχαρίτες (monosaccharides-disaccharides).
Τα άμυλα είναι η κύρια μορφή αποθήκευσης υδατανθράκων στα φυτά. Τα άμυλα είναι
πολυσακχαρίτες, το οποίο σημαίνει σειρές περισσότερων από δύο μορίων υδατανθράκα.
Τα άμυλα διασπώνται σε ζάχαρες – γι’αυτό εάν κρατήσετε ένα κράκερ στο στόμα σας για
ένα λεπτό, αρχίζει να γίνεται γλυκό.
Η κυτταρίνη αποτελείται από τις μακριές, ινώδεις σειρές υδατάνθρακα, κυρίως για τη
δομική υποστήριξη των φυτών. Είναι η κυτταρίνη που παρέχει σε μας τις ίνες στη
διατροφή.
Τα φρούτα περιέχουν κυρίως σάκχαρα, ενώ τα λαχανικά περιέχουν κυρίως άμυλα. Και τα
δύο περιέχουν κυτταρίνη.
ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΛΟΥ
Ένα μήλο περιέχει τη φυσική ζάχαρη: τη φρουκτόζη. Μια πατάτα περιέχει το φυσικό
άμυλο. Αλλά αυτά είναι ολόκληρα τρόφιμα που περιέχουν πολύ περισσότερα από
απομονωμένους υδατάνθρακες. Τα μήλα και οι πατάτες που καλλιεργούνται σε καλό χώμα
περιέχουν επίσης βιταμίνες, μέταλλα, και ένζυμα. Τέτοια τροφές είναι σύνθετοι
υδατάνθρακες,που σημαίνει ότι είναι πλήρεις τροφές.
Το πρόβλημα μπαίνει με τα επεξεργασμένα σάκχαρα και το επεξεργασμένο άμυλο. Η
άσπρη επιτραπέζια ζάχαρη δεν έχει καμία θρεπτική ουσία. Το άσπρο ψωμί είναι ένα
επεξεργασμένο, τεχνητό άμυλο. Αυτά δεν είναι τρόφιμα - δεν τρέφουν. Τα αποκαλούμε
απλούς υδατάνθρακες. Ακόμα και όταν διαχωρίζονται σε μεμονωμένα μόρια γλυκόζης
κατά την πέψη, είναι απολύτως διαφορετικά από το τελικό προϊόν γλυκόζης ενός
χωνευμένου μήλου, παραδείγματος χάριν. Κι’αυτό επειδή τα μήλα δεν διασπώνται απλά
σε απομονωμένα μόρια γλυκόζης. Άλλες θρεπτικές ουσίες και συμπαράγοντες(co-factors)
είναι παρούσες, οι οποίες είναι απαραίτητες στο σώμα για να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη:
ένζυμα, μέταλλα, βιταμίνες.
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Η άσπρη ζάχαρη και το άσπρο ψωμί απαιτούν από το σώμα ένζυμα,βιταμίνες,μέταλλα, και
ινσουλίνη προκειμένου να δράσουν. Και μιλάμε για δράση ενόχλησης,αφαίρεσης, και
υπεράσπισης αντί της διατροφής.
Όλες τα ένζυμα και οι θρεπτικές ουσίες έχουν αφαιρεθεί εσκεμμένα από την άσπρη
ζάχαρη και το άσπρο αλεύρι κατά την επεξεργασία. Το αποτέλεσμα είναι ένας
συνθετικός,φτιαγμένος από τον άνθρωπο υδατάνθρακας, που δεν εμφανίζεται πουθενά
στη φύση. Το σώμα θεωρεί μια τέτοια ξένη ουσία σαν φάρμακο.
Ένας άλλος τρόπος να το εξετάσουμε είναι αυτός: όταν οι σύνθετοι υδατάνθρακες
διασπώνται, το αποτέλεσμα είναι ένα χρησιμοποιήσιμο μόριο γλυκόζης. Όταν οι απλοί
(επεξεργασμένοι) υδατάνθρακες καταλήγουν να ζυμωθούν στην πεπτική οδό επειδή δεν
μπορούν να διασπαστούν, το αποτελέσμα είναι οινόπνευμα, οξικό οξύ, νερό και διοξείδιο
του άνθρακα. (Dufty ,σ.183) Όχι τόσο χρησιμοποιήσιμα, εκτός από το νερό.
Εκτός από αυτά τα υποπροϊόντα, οι απλοί υδατάνθρακες αυξάνουν τη γλυκόζη του
αίματος κατά ένα ανεξέλεγκτο, αφύσικο ποσό. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα με
την επεξεργασμένη ζάχαρη: η ποσότητα της καθαρής γλυκόζης που ξαφνικά
προσλαμβάνεται.
Τα περισσότερα βιβλία, οι περισσότεροι γιατροί, και οι περισσότεροι διατροφολόγοι
αποτυγχάνουν να κάνουν αυτήν την απλή διάκριση μεταξύ απλών και σύνθετων
υδατανθράκων. Μιλούν για τα μήλα και τη κόκα κόλα και τα δύο ως υδατάνθρακες,
επειδή λένε ότι και τα δύο διασπώνται τελικά σε γλυκόζη, και ότι αυτή τη μορφή έχει
ανάγκη το σώμα. Είναι η τυποποιημένη ιατρική προσέγγιση.Η ίδια νοοτροπία που
σκέφτεται ότι η βιταμίνη C είναι ασκορβικό οξύ (βλ. το κεφάλαιο 11). Η ίδια νοοτροπία
που σκέφτεται ότι το γάλα είναι μια καλή πηγή λευκώματος, ή ασβεστίου.Πλούτος
πληροφοριών, πολύ λίγη κατανόηση. Αυτός είναι ο τύπος διατροφολόγων που συγχέουν
την οργανική κηπουρική με την οργανική χημεία, και συζητούν όταν αγοράζετε οργανικά
προϊόντα στην υπεραγορά, ότι είναι τα προϊόντα που είναι βασισμένα στον άνθρακα. Ή ο
τύπος νοοτροπίας "διατροφής" που βάζει τους ασθενείς με bypass να τρώνε πατάτες
πουρέ και σάλτσα κρέατος και να πίνουν κουτάκια γλυκών αναψυκτικών την ημέρα μετά
από τη χειρουργική επέμβαση γιατί έτσι "θα ανακτήσουν τη δύναμή τους."
Οι περισσότεροι διατροφολόγοι εκπαιδεύονται να σκεφτούν ότι ο διαβήτης είναι γενετικός
και επομένως πρέπει να ελεγχθεί με φάρμακα.
Όπως οποιαδήποτε άλλη περιοχή που αφορά την υγεία,το μεγαλύτερο μέρος αυτών που
δημοσιεύονται για τη δίετα και τη διατροφή είναι αβάσιμες εικασίες.Ακόμα χειρότερα εάν
έχουν και πιστοποιητικά. Μην με κάνετε να αρχίσω.
Με τη ζάχαρη, η πρόσληψη είναι πολύ διαφορετική από την πέψη: ακριβώς επειδή τη
φάγατε δεν σημαίνει ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Γί αυτό οι διάφορες δίετες με
βάση τη μέτρηση θερμίδων ή τον συνδυασμό τροφών η ανάλογα με τον τύπο του αίματος
ή η δίετα ζώνης και άλλες τέτοιες περαστικές μανίες είναι τόσο ξεκάρφωτες: δεν έχει
σημασία τι τρώτε.Σημασία έχει τι χωνεύετε.
Εάν ξαναδιαβάσετε τα τελευταία τρία τμήματα, πιθανότατα θα ξέρετε περισσότερα για τη
ζάχαρη από το 90% των επαγγελματιών της υγείας. Αυτό θα γίνει προφανές όταν
φτάνουμε στο διαβήτη.
ΜΙΝΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Τα μπλουζ της ζάχαρης από τον William Dufty ήταν ένα κλασικό βιβλίο της δεκαετίας του
'70.Με έναν απλό, συναρπαστικό τρόπο, το βιβλίο παρέχει μια ευρεία ιστορική και
πολιτική περιγραφή των οικονομικών της ζάχαρης από τον 15ο αιώνα μέχρι το παρόν. Στα
βασικά στοιχεία του ο Dufty αναφέρεται λεπτομερώς στις εμπορικές αυτοκρατορίες που
προέκυψαν γύρω από τη ζάχαρη: μελάσα, ρούμι, και σκλάβοι.Μόνο οι φόροι στη ζάχαρη
έφεραν μεγάλο πλούτο στους κυβερνήτες της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, και της
Ολλανδίας, καθώς επίσης και στους εμπόρους σκλάβων,στους ιδιοκτήτες πλοίων, και
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στους ιδιοκτήτες φυτειών. (σελ. 33) Πολλές σύγχρονες περιουσίες των οποίων τα
ονόματα θα αναγνωρίζαμε σήμερα συσσωρεύθηκαν εκείνη την εποχή. Ο Dufty κάνει τον
παραλληλισμο μεταξύ οπίου και ζάχαρης, δεδομένου ότι και τα δύο ήταν πράγματα που
δεν χρειαζόμαστε πραγματικά, και τα δύο έγιναν πηγές τεράστιων εισοδημάτων και
φόρων, και τα δύο έχουν κάποια σκοτεινή ιστορία που περιλαμβάνει απέραντο ανθρώπινο
πόνο, και τα δύο μπορούν να προκαλέσουν φυσικό εκφυλισμό και θάνατο μετά από μια
μεγάλη περίοδο εξάρτησης.
Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ(ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΗΡΘΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
Κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων της βιομηχανίας ζάχαρης,το ζαχαροκάλαμο γινόταν
μελάσα και ρούμι,και μεταφέρονταν απ’τους ωκεανούς. Η ίδια η ζάχαρη ήταν
ακατέργαστη με ανοικτό καφέ χρώμα, και ακόμα διατηρούσε μερικές από τις αρχικές
θρεπτικές ουσίες. Η φυσική ζάχαρη δεν προκαλεί διαβήτη.Εάν τρώτε πάρα πολύ φυσικό
μέλι,απλά αρρωσταίνετε.
Ο καθαρισμός του ζαχαροκάλαμου εξελίχθηκε βαθμιαία, και εξαπλώθηκε σε όλο τον
κόσμο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο καθαρισμός άρχισε με τους παλαιούς μύλους απο
πέτρα, που κινόντουσαν από τους ποταμούς ή τον άνεμο,εκεί όπου αλέθαν το στάρι σε
αλεύρι. Καθώς πέρνουσε ο χρόνος, τα μηχανήματα μπορούσαν όλο και καλύτερα να
αφαιρούν τον εξωτερικό φλοιό του σταριού και να αφήνουν μόνο τον άσπρο εσωτερικό
απλό υδατάνθρακα, απαλλαγμένο από μέταλλα και βιταμίνες.Το ίδιο έγινε με τα τεύτλα
και το ζαχαροκάλαμο. Οι μέθοδοι επεξεργασίας,οι οποίες αφαιρούσαν όλες τις βιταμίνες,τα
μέταλλα, και τα ένζυμα, έγιναν τόσο καλές στην παραγωγή των άσπρων κρυστάλλων,
που η τιμή της ζάχαρης κατέβηκε και κατεβαίνει, σε όλο τον κόσμο.
Η κατανάλωση ζάχαρης, εντούτοις, ανέβηκε. Αυτό που ήταν μια λιχουδιά μόνο για τους
πλουσίους, εξελίχθηκε να γίνει βασικό προιόν για τον καθένα.Σήμερα υπολογίζεται ότι η
ζάχαρη αποτελεί περίπου το 20% των θερμίδων της μέσης αμερικανικής διατροφής!
Ακριβώς φανταστείτε - αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο,το 20% αυτών που τρώνε οι
Αμερικανοί δεν έχει καμία περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Χειρότερα ακόμα, είναι
καταστρεπτικό για τον οργανισμό, όπως θα δούμε.
Ο Dufty προσφέρει αμέτρητες αποδείξεις ότι η σύγχρονη ανθρωπότητα εκφυλίζεται,
υποβιβάζεται εξελικτικά ως φυλή, γίνεται πιό άρρωστη και πιό αδύναμη από δεκαετία σε
δεκαετία. Βεβαίως τίποτα στα 20 χρόνια αφότου βγήκαν τα μπλουζ της ζάχαρης δεν
μπορεί να αμφισβητήσει αυτήν την ιδέα: κοιτάξτε γύρω σας. Φαίνεται ότι τα μισά από τα
παιδιά σχολικής ηλικίας παίρνουν είτε Ritalin,ή εισπνευστήρες, είτε φάρμακα για κάποια
αλλεργία τις περισσότερες φορές.Δείτε την άνοδο των εκφυλιστικών ασθενειών στο
κεφάλαιο ένα.
Σε μια πιό εμπεριστατωμένη εργασία, ο Δρ Weston Price είχε καταλήξει στα ίδια
συμπεράσματα στη Διατροφή και φυσικός εκφυλισμός (το περιοδικό- ορόσημο που
εξέδιδε). Στη δεκαετία του '30, ο Δρ Price ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο εξετάζοντας τα
δόντια και τα κρανία κάθε πρωτόγονης φυλής που θα μπορούσε να βρεί - Ινδιάνοι της
Αμερικής, Ελβετοί χωρικοί των Άλπεων, Εσκιμώοι, αυτόχθοντες(aborigines), Σκωτσέζοι
πρωτόγονοι, νησιώτες των Φίτζι, και άλλοι.
Τα συμπεράσματα του Price δεν υπόκεινται σε αμφισβήτηση – από περίπτωση σε
περίπτωση, όταν οι άνθρωποι εκτείθεντο στα δυτικά τρόφιμα - άσπρη ζάχαρη και άσπρο
αλεύρι - μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, θα είχαν ποσοστά χαλασμένων δοντιών, φυματίωσης
και αρθρίτιδας ίδια με τα "εκπολιτισμένα" έθνη.Ο Price διαπίστωσε ότι εφ' όσον μια ομάδα
ανθρώπων μπορούσε να εξακολουθεί να τρώει τα "πρωτόγονα" απλά τρόφιμα της, τα
ποσοστά χαλασμένων δοντιών και εκφυλιστικών ασθενειών ήταν σχεδόν μηδέν.
Η εργασία του Price δεν έχει καταρριφθεί ποτέ.
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ΠΟΣΗ ΖΑΧΑΡΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;
Άσπρη ζάχαρη, καθόλου, σύμφωνα με τον Dufty. Αλλά οι σύγχρονες ανάγκες είναι κάτι
που δημιουργείται από το εμπόριο, με τη διαφήμιση,και την πολιτική. Πόσους ανθρώπους
ξέρετε που πίνουν τουλάχιστον ένα κουτάκι αναψυκτικό - μη αλκοολούχο ποτό την
ημέρα; Εάν η ζάχαρη από κάθε κουτάκι θα μπορούσε να κρυσταλλωθεί, θα ανερχόταν σε
10 κουταλάκια του γλυκού. (Appleton, σ.16)Βάλτε 10 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη στο
κατώτατο σημείο σ’ένα κενό κουτί κόκα κόλας και κοιτάξτε το. Είναι πολύ; Σε μια
κανονική κυκλοφορία του αίματος, που είναι περίπου 5 λίτρα,πρέπει να κυκλοφορούν 2
περίπου κουταλάκια του γλυκού γλυκόζη σε οποιοδήποτε στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι ένα
κουτί κόκα κόλας αυξάνει τη ζάχαρη του αίματος 5 φορές πάνω από το κανονικό επίπεδό
του, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.
Ας σταματήσουμε εδώ ένα λεπτό. Αυτό είναι ένα μη αλκοολούχο ποτό. Ξέρετε κανέναν
που να πίνει περισσότερα από ένα μη αλκοολούχα ποτά την ημέρα; Πόσα την ώρα;Για
κάντε τον πολλαπλασιασμό.
Σε αυτό, προσθέστε τη ζάχαρη στα επιδόρπια, το παγωτό, τις μαρμελάδες, το ζελέ, τους
συσκευασμένους φρουτοχυμούς, και την καραμέλα.Και δεν έχουμε επίσης συμπεριλάβει
την κρυμμένη ζάχαρη που βρίσκεται στο κέτσαπ, τα επεξεργασμένα κρέατα, τις παιδικές
τροφές, τα καρυκεύματα, τα δημητριακά, και τα περισσότερα άλλα επεξεργασμένα
τρόφιμα την ετικέτα των οποίων μπορείτε πιθανότητα να διαβάσετε.
Και επ'ευκαιρία ξέρατε ότι το οινόπνευμα είναι μια ζάχαρη; Έτσι προσθέστε το κρασί,τη
μπύρα,το ποτό. Και ακόμη και τον καπνό!Μήπως τώρα έχετε μια καλύτερη εικόνα;Αλήθεια
ξέρετε κανέναν με μόνο 2 κουταλάκια του γλυκού της γλυκόζης στο αίμα;
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Η απλούστερη ζάχαρη απ’όλες είναι η γλυκόζη. Και οι φυσικές και οι επεξεργασμένες
ζάχαρες διασπώνται τελικά σε γλυκόζη, η οποία είναι ένα ενιαίο μόριο. Η γλυκόζη
απορροφάται εύκολα μέσω της πεπτικής οδού. Πηγαίνει αμέσως στην κυκλοφορία του
αίματος.
Η γλυκόζη είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των κυττάρων, ειδικά για τη λειτουργία των
κυττάρων του εγκεφάλου.
Το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.Όταν είναι πάρα πολύ
γινόμαστε διαβητικοί και όταν είναι πάρα πολύ ελάχιστο λιποθυμούμε.
Το σώμα έχει επινοήσει πολλούς τρόπους για να κρατάει το επίπεδο γλυκόζης μέσα σε μια
ορισμένη κλίμακα: 90 - 140 χιλιοστόγραμμα ανά deciliter. (Guyton, σ.863)
Το πάγκρεας και οι επινεφρίδιοι αδένες συνεργάζονται για να ρυθμίζουν με ακρίβεια τα
επίπεδα ζάχαρης του αίματος πάντα. Καθώς το αίμα ρέει,το πάγκρεας αισθάνεται την
υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη και εκκρίνει ινσουλίνη. Η ινσουλίνη ξεφορτώνεται τη
γλυκόζη με δύο τρόπους
- μέσα στα κύτταρα
- με αποθήκευση στο συκώτι, υπό μορφή γλυκογόνου.
Τα επινεφρίδια κάνουν το αντίθετο όταν η ζάχαρη αίματος είναι πάρα πολύ χαμηλή,
στέλνουν μια ορμόνη αποκαλούμενη cortisol στο συκώτι για να πάρουν μερική από την
αποθηκευμένη γλυκόζη. Το σώμα είναι έπειτα έτοιμο για δράση: πάλη ή φυγή.
Ένα τέλειο σύστημα, που εξελίχθηκε στην διάρκεια αμέτρητων χιλιετιών,απόλυτα ικανό
να ισορροπεί την ζάχαρη του αίματος, με μια διατροφή φυσικών τροφίμων. Κατόπιν η
φτιαγμένη από τον άνθρωπο ζάχαρη ήρθε στη σκηνή - μια ένωση που η φύση δεν θα
μπορούσε ποτέ να έχει εφεύρει. Αυτή η νέα χημική ουσία, που προσφέρει τόσο πολλή
καθαρισμένη γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματος χωρίς το όφελος της συνηθισμένης
συνοδευτικής ίνας, τα μέταλλα, τις βιταμίνες και τα ένζυμα - ήταν μια επίθεση σε μια
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ανθρώπινη βιοχημεία που είχε εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων. Όλα αυτά τα
πολύτιμα αποθέματα των θρεπτικών ουσιών για τα οποία το σώμα είχε άλλα σχέδια,
πρέπει τώρα να κινητοποιηθούν και να καταναλωθούν προκειμένου να αντιμετωπίσει τα
72 κιλά ετησίως μιας απονεκρωμένης,μη φαγώσιμης τροφής.Εξ ου και η φράση
"υποσιτισμός της αφθονίας."
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
Το οινόπνευμα είναι μια ζάχαρη. Είναι μια καθαρισμένη ζάχαρη, και επιπλέον - είναι μια
ζάχαρη προερχόμενη από ζύμωση. Ζυμωμένη σημαίνει μισό- αφομοιωμένη. Σε άλλο
κεφάλαιο, είδαμε πώς ο καρκίνος αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον με ελάχιστο ή καθόλου
οξυγόνο.Γι’υτό ο καρκίνος αγάπαει τη καθάρισμένη,επεξεργασμένη ζάχαρη –αφού δεν
χωνεύται καλά,η ζάχαρη ζυμώνεται μέσα στο σώμα. Με το οινόπνευμα, έχει ήδη υποστεί
ζύμωση όταν το πίνουμε. Η ζύμωση εμφανίζεται σε ένα αναερόβιο περιβάλλον: καθόλου
οξυγόνο ..
Ξέρουμε τις πηγές οινοπνευματωδών ποτών:
ποτό
κρασί
μπύρα
ουίσκυ
τζιν
ρούμι
βότκα

πηγή
σταφύλια
κριθάρι
καλαμπόκι ή σίκαλη
μούρα σίκαλης και ιουνιπέρου(αγριοκυπάρισσο)
ζαχαροκάλαμο
σίτος

Αυτά τα οινοπνευματώδη ποτά είναι οι ζυμωμένες ζάχαρες των μεμονωμένων φρούτων ή
των σπόρων. Το οινόπνευμα είναι μια υπερ-επεξεργασμένη(super-refined) ουσία.
Εισάγεται στο σώμα χωρίς βιταμίνες,μέταλλα,ή ένζυμα που θα βοηθούσαν την διάσπαση
του. Τουλάχιστον τα προϊόντα ζάχαρης πρέπει να περάσουν μέσω του πεπτικού
συστήματος πρίν εισαχθούν στην κυκλοφορία του αίματος. Αλλά το οινόπνευμα
απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος αμέσως, από το στομάχι. Το οινόπνευμα κάνει
μια άμεση επίθεση σε όλα τα αποθέματα του σώματος σε ένζυμα,ινσουλίνη,βιταμίνες,και
μέταλλα, τα οποία επιδιώκουν να το διασπάσουν και να διατηρήσουν το λεπτό pH του
αίματος.Μ’άυτον τον τρόπο το οινόπνευμα γερνά το σώμα τόσο γρήγορα –γι’αυτό πολλοί
αλκοολικοί φαίνονται τόσο γέροι. Χρόνια αφυδάτωση. (Βλ. το κεφάλαιο για το νερό)
Όλες οι πληροφορίες για την άσπρη ζάχαρη σε αυτό το κεφάλαιο μπορούν επίσης να
εφαρμοστούν στο οινόπνευμα.Όμως τα κακά αποτελέσματα στα συστήματα του σώματος
από το οινόπνευμα είναι πολύ χειρότερα, επειδή η επεξεργασία έχει προχωρήσει ένα βήμα
παραπέρα- στη
ζύμωση – και έτσι η πέψη δεν είναι απαραίτητη πριν από την
απορρόφηση.
Θυμηθείτε εκείνο το κομμάτι των δημόσιων σχέσεων μερικά χρόνια πριν για το πώς ένα
ποτηράκι κρασί αποτρέπει τις καρδιακές προσβολές; Το μόνο όφελος ήταν το φυσικό
αντιοξειδωτικό pycnogenol στα σταφύλια - θα μπορούσατε να πάρετε την ίδια επίδραση
από
την
κατανάλωση
του
χυμού
σταφυλιών.Άλλο
ένα
αριστούργημα
Οργουελλικού(Orwellian) μάρκετινγκ, από τους ίδιους ανθρώπους που σας είπαν
μαργαριτάρια όπως:
- μια ασπιρίνη ημερησίως αποτρέπει την καρδιακή προσβολή
- δεν πρέπει να τρώμε λίπη
- το γάλα χτίζει ισχυρά κόκκαλα και δόντια
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΝΩΣΗ; ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΞΕΖΟΥΜΙΣΜΑ
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Μη βλέπετε που οι αθλητές στις διαφημίσεις της TV πίνουν ασταμάτητα διάσημα
αναψυκτικά (μη αλκοολούχα ποτά), κανένας από αυτούς δεν είναι τόσο ηλίθιος. Τι
πίνουν αυτοί στον πάγκο; Νερό. Η ψευδαίσθηση της ενέργειας από την καθαρισμένη
ζάχαρη είναι κάτι που οι διαφημιστές έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο για δεκαετίες.Η
αρχική έκρηξη νευρικής ενέργειας ακολουθείται αμέσως από ένα σώμα σε κρίση που
σπαταλά την ενέργεια του προσπαθώντας να φέρει τα πράγματα πίσω στο κανονικό.
Αυτές οι προσπάθειες καθιστούν το σώμα κουρασμένο, νυσταλέο, και ξεζουμισμένο.
Όχι μόνο οι διαφημιστές ζάχαρης, αλλά πολλοί ιατρικοί "ειδικοί" πληρωμένοι από την
αυτοκρατορία ζάχαρης έγραψαν χιλιάδες "ερευνητικές" εργασίες που απεδείκνυαν ότι η
ζάχαρη ήταν ευεργετική και έδινε ενέργεια στους ανθρώπους.Ο Dufty αναφέρει
παραδείγματα αυτής της εξαπάτησης για πάνω από τρεις αιώνες.Ακόμα και σήμερα
συμβαίνει.Παραδείγματα μπορούν να βρεθούν σχεδόν κάθε μήνα στα δημοφιλή
περιοδικά.Σκεφτείτε ότι
βιομηχανίες δισεκατομμύριων δολαρίων μπορούν να
εξαγοράσουν μερικούς επιστήμονες στη πορεία.
Το αρχικό κύμα ενέργειας είναι ο επινεφρίδιος κλονισμός που αντιδρά σε μια μη-τροφή
στο σύστημα. Πάλη ή φυγή. Η καθαρισμένη ζάχαρη υποκινεί μια ολόκληρη σειρά
αντιδρασεων του οργανισμού, οι οποίες είναι περιττές, σπαταλούν την ενέργεια των
κυττάρων και των συστημάτων, και ακολουθεί μια κατάσταση εξάντλησης αμέσως μόλις
το σύντομο ξέσπασμα υποχωρήσει.Κατόπιν πέφτεις και ο πίθηκος χρειάζεται κι’άλλο
σφηνάκι.
ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
επεξεργασμένη) ΖΑΧΑΡΗ;

ΣΤΟ

ΣΩΜΑ

Η

ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ(ραφιναρισμένη,

Ένα άριστο διάγραμμα στις σελίδες 68-72 του βιβλίου Appleton δίνει μια γρήγορη
επισκόπηση. Μερικά αποσπάσματα:
Καθαρισμένη(επεξεργασμένη,λευκή) ζάχαρη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

καταστέλλει το ανοσοποιητικό
σύστημα
προκαλλεί υπερδραστηριότητα
στα παιδιά
βλάβη στα νεφρά
ανεπάρκεια σε μέταλλα, ειδικά
χρώμιο, χαλκό,ασβέστιο και
μαγνήσιο
καθιστά το αίμα όξινο
αποσύνθεση δοντιών
επιταχύνει τη γήρανση
χωνευτικές διαταραχές
αρθρίτιδα
άσθμα
Candida albicans(μύκητας που
προσβάλλει
ιστούς
και
βλεννογόνο)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

μειωμένη ροή αίματος στην
καρδιά
προκαλλεί οστεοπόρωση
προκαλλεί αλλεργίες τροφίμων
προκαλλεί έκζεμα
αρτηριοσκλήρωση
(atherosclerosis)
σχηματισμός
ελεύθερων
ριζών(free radicals)
απώλεια ενζυμικής λειτουργίας
αύξηση
του
μέγεθος
του
συκωτιού και των νεφρών
εύθραυστοι τένοντες
ημικρανίες
θρόμβοι αίματος
κατάθλιψη

Ο Appleton αναφέρεται στο καθένα απ’αυτά τα προβλημάτα με μια ξεχωριστή μελέτη.
Αυτά τα συμπτώματα είναι ακριβώς διάφορες εκδηλώσεις ενός κύριου μηχανισμού: η
ζάχαρη δεν μπορεί να αφομοιωθεί. Η ζάχαρη αδρανοποιεί τα χωνευτικά ένζυμα.
Παραμένει στη πεπτικη οδό,όπου υφίσταται ζύμωση.Κάποια ποσότητα από την τοξική
μάζα διαρρέει βαθμιαία στην κυκλοφορία του αίματος και κάνει το αίμα όξινο.Το σώμα
δοκιμάζει απελπισμένα μέτρα για να διατηρήσει το κανονικό pH του αίματος. Ο παραπάνω
κατάλογος συμπτωμάτων παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών,
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τα σημάδια της αποτυχίας τους, ή αλλίως του εκφυλισμού ενός ιστού που έχει γίνει ο
τελικός αποδέκτης των καταλοίπων σε ζύμωση σε ένα υπερφορτωμένο σύστημα.
ΟΞΙΝΟ

ΑΙΜΑ

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο για το νερό, το pH πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’όψιν όταν
πίνονται μη αλκοολούχα ποτά. Εάν αδειάσετε ένα μπουκάλι κοκα κόλας σε 40 λίτρα
νερού, το pH θα ελαττωθεί από 7,8 σε 4,6 αμέσως. (Whang, σ.22)Η κλίμακα επιβίωσής
μας είναι pH 7,3 - 7,45 στο αίμα.Έτσι προφανώς το σώμα πρέπει να περάσει από όλα τα
είδη περίπλοκων διεργασιών για να διασφαλίσει ότι τα 5 λίτρα αίματος μας δεν θα γίνουν
πάρα πολύ όξινα. Αυτή η διαδικασία σπαταλά τις βιταμίνες, τα μέταλλα, και τα ένζυμα που
θα έπρεπε να έχουν χρησιμοποιηθεί για τον κανονικό μεταβολισμό. Βλέπετε πώς η ζάχαρη
μπορεί να γεράσει το σώμα; Φθαρμένα επινεφρίδια, εξαντλημένο πάγκρεας.
Ένα άλλο πρόβλημα με μια υπερβολικά όξινη πεπτική οδό είναι ότι τα καλά βακτηρίδια, η
εντερική χλωρίδα, καταστρέφονται. Η εργασία τους ήταν τα τελικά στάδια της πέψης.
Χωρίς αυτά,η σήψη και η στασιμότητα των τροφίμων προωθούνται, αντί της πέψης.Οι
μισό-αφομοιωμένοι υδατάνθρακες βρίσκονται σε ζύμωση, ακριβώς όπως με την
κατασκευή του κρασιού ή των ποτών. Οι μισό-αφομοιωμένοι υδατάνθρακες διαρρέουν
στην κυκλοφορία του αίματος άθικτοι και προκαλούν προβλήματα στις αρθρώσεις,στους
μύες,στα όργανα –σε οποιαδήποτε θέση καταλήξουν. Παραδείγματα των ασθενειών που
έρχονται περίπου με αυτόν τον τρόπο:
- οστεοαρθρίτιδα
εντέρων
- ηπατίτιδα
- Candida albicans
- κίρρωση
- reflux(αντίστροφη ροή)/ καούρα
- ασθένεια νεφρών
στομάχου
- χρόνια κόπωση
- χρόνιες αλλεργίες
- σύνδρομο κολίτιδων/ευερέθιστων
--------------Η Candida albicans είναι μια κοινή μόλυνση απο μύκητα που περνά σε όλο το σώμα.
Πολλοί ερευνητές υπολογίζουν ότι το 80% των Αμερικανίδων γυναικών μπορεί να έχει
candida. (Αντερσον)Ο νούμερο#1 τρόπος που εμφανίζεται η candida είναι η δυσαναλογία
χλωρίδας —η κανονική χλωρίδα κρατά τη candida και άλλους ενδεχομένως κακούς
οργανισμούς υπό έλεγχο.Η μισό-αφομοιωμένη ζάχαρη δεν σκοτώνει απλά τα καλά
βακτηρίδια. Επιπλέον,η candida αναπτύσσεται επάνω τους. Έτσι δημιουργεί δυσάρεστα
αποτελέσματα,ο τρόπος που η ζάχαρη προάγει την candida albicans.
ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
Πολλά από τα προβλήματα στην προηγούμενη σελίδα είναι το αποτέλεσμα της ελλιπούς
πέψης και διάσπασης. Η καθαρισμένη ζάχαρη έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη μορφή
των κανονικών χωνευτικών ενζύμων μας. (Appleton, σ.65) Όπως είδαμε στο ενζυμικό
κεφάλαιο, είναι όπως με το κλειδί και την κλειδαριά. Τα ένζυμα είναι πρωτεϊ'νες που
έχουν συγκεκριμένες μορφές προκειμένου να διαχωρίσουν άλλα συγκεκριμένα
μόρια.Όταν η καθαρισμένη ζάχαρη αλλάζει τις μορφές των χωνευτικών ενζύμων που είναι
παρόντα με τον σαφή σκοπό να αφομοιώσουν αυτή την καθαρισμένη ζάχαρη - βλέπετε τι
συμβαίνει; Η ζάχαρη δεν αφομοιώνεται. Κάθεται ακριβώς εκεί και σαπίζει. Ζύμωση.
Γί αυτό η κατανάλωση μιας κόκα κόλας ή μιας μπύρας αμέσως πριν από το γεύμα θα σας
κόψει την όρεξή. Και θα παρεμποδίσει τη δυνατότητά σας αργότερα να αφομοιώσετε τα
λίπη και τις πρωτεϊ'νες στο γεύμα.
Η ζάχαρη καταστρέφει τα χωνευτικά ένζυμα.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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Εκτός από την ενζυμική καταστροφή και τη μετατροπή του αίματος σε όξινο, η ζάχαρη
μειώνει και το απόθεμα μετάλλων.Το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας στο σώμα ως
αποτέλεσμα της ζάχαρης μπορεί να επισημανθεί σε ένα από αυτά τα τρία γεγονότα.
Όπως είδαμε στο κεφάλαιο για τα μέταλλα, πολλές ζωτικές λειτουργίες των κυττάρων
και των ιστών εξαρτώνται από την παρουσία μετάλλων. Η δράση πολλών βιταμινών
εξαρτάται από την παρουσία μετάλλων.
Πρώτα, είδαμε τη σημασία του χρωμίου στη λειτουργία της ινσουλίνης. Μια διπλή
απειλή συμβαίνει με το χρώμιο:
- το χρώμιο μειώνεται στη προσπάθεια του σώματος να μεταβολίσει και να αφαιρέσει την
άσπρη ζάχαρη
- καθώς τα απόθεματα καταναλώνονται, δεν θα περισσέψει αρκετό χρώμιο για να
επιτρέψει στη διαθέσιμη ινσουλίνη να λειτουργήσει.
Για αυτόν τον λόγο, πολλοί άνθρωποι που έχουν διαγνωσθεί διαβητικοί μπορεί απλά να
έχουν ανεπάρκεια σε χρώμιο. Ακόμα κι αν η ινσουλίνη είναι παρούσα, δεν μπορεί να
δράσει
στις
ζάχαρες
χωρίς
χρώμιο
ως
συμπαράγοντα(co-factor).
(Appleton,σ.61)Πολύ συχνά συμπληρώματα με χηλικές ενώσεις χρωμίου μπορούν μαζί με
την εξάλειψη της καθαρισμένης ζάχαρης από τη διατροφή να ομαλοποιήσουν έναν ασθενή
που χαρακτηρίστηκε λανθασμένα διαβητικός.
Η ζάχαρη προκαλεί επίσης οστεοπόρωση,με τον ακόλουθο μηχανισμό:Το ασβέστιο για να
χρησιμοποιηθεί από τα κύτταρα, πρέπει να υπάρχει επίσης ένα κατάλληλο ποσό
φωσφόρου παρόν στο αίμα. Χωρίς τη σωστή αναλογία ασβεστίου-φώσφορου, το ασβέστιο
είναι σε λανθασμένη μορφή - μια επιβλαβή μορφή. Μια μορφή ιζήματος που διαμορφώνει
πέτρες στη χοληδόχο κύστη, τα νεφρά, και το συκώτι. Η ζάχαρη σπαταλά τα απόθεματα
φωσφόρου μας. Τα μη αλκοολούχα ποτά περιέχουν φωσφορικό οξύ, το οποίο
αναστατώνει περαιτέρω την ισορροπία φωσφόρου. (Appleton,σ.83) Χωρίς τη σωστή
μορφή ασβεστίου στο αίμα, το σώμα δανείζεται το ασβέστιο από τα κόκκαλα και τα
δόντια. Ο Δρ Weston Price το απέδειξε αυτό στη δεκαετία του '20.(Price)
Η έλλειψη ισορροπίας ασβεστίου που προκαλείται από την καθαρισμένη ζάχαρη , προκαλεί
το χάλασμα των δοντιών, περισσότερο ακόμα και από το όξινο σάλιο που επιτίθεται στον
εξωτερικό σμάλτο των δοντιών.
Ακόμη μια διαφορά μεταξύ της ακατέργαστης και καθαρισμένης ζάχαρης. Η ακατέργαστη
ζάχαρη δεν σαπίζει τα δόντια. Σύμφωνα με τον Royal Lee :
Η "καθαρισμένη ζάχαρη έχει χάσει τα μέταλλα της και παίρνει τα μέταλλα από το
δόντι..., μπορείτε να πάρετε ένα πρόσφατα βγαλμένο δόντι και να το βυθίσετε σε
διάλυμα ακατέργαστης ζάχαρης, και δεν θα έχει καμία επίδραση ... βυθίστε το
στην καθαρισμένη ζάχαρη και θα το βρείτε γεμάτο τρύπες." Συνομιλίες, σ.46
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ
Το επίθημα - emia στο τέλος της λέξης
γλυκόζη στο αίμα.

σημαίνει στο αίμα. Το Glycemia σημαίνει τη

Όλα τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη ζάχαρη
του αίματος. Το 1981, ο David Jenkins βρήκε έναν τρόπο να συγκριθούν τα τρόφιμα όσον
αφορά την επίδρασή τους στη ζάχαρη του αίματος. (Miller)Τον αποκάλεσε δείκτη
γλυκαιμίας. Ο δείκτης γλυκαιμίας είναι βασισμένoς στη γλυκόζη, η οποία έχει μια αξία
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100. Ένα μήλο έχει παραδείγματος χάριν έχει δείκτη 38 και επομένως λέγεται ότι είναι
χαμηλά στο δείκτη γλυκαιμίας. Το άσπρο ψωμί που εκτιμάται σε 70 λέγεται ότι είναι ψηλά
στο δείκτη γλυκαιμίας.
Η άσπρη ζάχαρη (σακχαρόζη) καθαρίζεται και απορροφάται εύκολα. Αν και είναι ψηλά στο
δείκτη γλυκαιμίας (65), η άσπρη ζάχαρη παρεμποδίζει την κανονική πέψη άλλων
τροφίμων στο στομάχι και το έντερο. Η άσπρη ζάχαρη προκαλεί τις απότομες καθόδους
στο επίπεδο ζάχαρης του αίματος όταν αφαιρείται από το αίμα, επειδή έχει καταστρέψει τα
χωνευτικά ένζυμα που είναι απαραίτητα για τη πέψη των άλλων τροφών που είναι ακόμα
στη πεπτική οδό, περιμένοντας να απορροφηθουν.
Τα φυσικά σάκχαρα φρούτων, ή η φρουκτόζη είναι γενικά χαμηλά στο δείκτη γλυκαιμίας
(23). (Miller, σ.29) Η φρουκτόζη γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιείται από τα κύτταρα και
απομακρύνεται έτσι από το αίμα.
Εδώ βλέπουμε ένα από τα κοινά λάθη της ψευτο-επιστήμης (Junk Science) και του
φαινομένου όλοι είμαστε διατροφολόγοι. Μερικοί "ειδικοί" θα πουν ότι είναι κακό να
πίνουμε φυσικό χυμό φρούτων λόγω της ζάχαρης. Μια τέτοια έννοια είναι εντελώς
αβάσιμη, και δεν δείχνει καμία κατανόηση στις ολόκληρες φυσικές τροφές,στη σημασία
των ενζύμων, ή στον δείκτη γλυκαιμίας. Τα φρούτα περιέχουν μέσα τους ένζυμα όπως η
maltase και η invertase απαραίτητα στο διαχωρισμό της φρουκτόζη τους σε
χρησιμοποιήσιμη γλυκόζη. Η γλυκόζη έπειτα είτε χρησιμοποιείται ως καύσιμο είτε
αποθηκεύεται. Οι άνθρωποι δεν παθαίνουν διαβήτη επειδή πίνουν πάρα πολύ χυμό από
πορτοκάλι. Παθαίνουν διαβήτη επειδή πίνουν ένα πακέτο με έξι κουτάκια κόκα κόλας κάθε
ημέρα, ή εκείνο το κουτί των donuts, ή ένα κιλό παγωτό.
Επιπλέον, τα φρούτα είναι φορτωμένα με ολόκληρες βιταμίνες, μέταλλα, κυτταρίνη και
φυσικά αντιοξειδωτικά. Αυτές είναι θεμελιώδεις θρεπτικές ουσίες.
Δήθεν εναλλακτικοί ολιστικοί επαγγελματίες συστήνουν μερικές φορές στους ασθενείς με
καρκίνο που έχουν αρνηθεί την τυποποιημένη θεραπεία να αποφύγουν τα φρούτα και
τους χυμούς φρούτων επειδή "ο καρκίνος αγαπά τη ζάχαρη." Τέτοιες αβάσιμες συμβουλές
είναι όχι μόνο ανακριβείς αλλά στερούν από τον ασθενή μια σημαντική πηγή θρεπτικών
μορφών που είναι ουσιαστική στην πάλη του καρκίνου και την ώθηση του ανοσοποιητικού
συστήματος: αντιοξειδωτικά. (Βλ. το κεφάλαιο καρκίνου.) Οι περισσότεροι αξιόπιστοι
ολιστικοί διατροφολόγοι, όπως MacDougall, Robbins, Dufty, Schultze, Gerson,και άλλοι,
συνειδητοποιούν ότι τα κανονικά ποσά και φρούτων και φυτικών χυμών είναι εξαιρετικά
χρήσιμα στον καθέναν που προσπαθεί να υπερνικήσει οποιαδήποτε ασθένεια που
προσπαθεί να καταβάλλει το ανοσοποιητικό.
ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Ο αρχαίος Έλληνας γιατρός Ιπποκράτης ποτέ δεν αναφέρει τον διαβήτη. (Dufty, σ.78)
Προτού έρθει η ζάχαρη στη σκηνή,ο διαβήτης δεν υπήρχε.
Ο Άγγλος παθολόγος Thomas Willis προσδιόρισε αρχικά και κατονόμασε το διαβήτη το
1674, αφότου η ετήσια κατανάλωση ζάχαρης της Αγγλίας είχε πάει από μηδέν στα 16
εκατομμύρια λίβρες στα προηγούμενα 200 χρόνια. Αλλά ο Willis ήταν ανίκανος να πει
οτιδήποτε κακό για τη ζάχαρη δεδομένου ότι ήταν ο προσωπικός παθολόγος του βασιλιά
Καρόλου(Charles), και ο Charles κέρδιζε τόνους χρυσού από το εμπόριο ζάχαρης. (Dufty,
σελ. 75)
Πολύ καλές στατιστικές κρατήθηκαν στη Δανία,
καθαρισμένης ζάχαρης με τους θανάτους διαβήτη:

που

συγκρίνει

την

εισαγωγή
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έτος

λίβρες που καταναλώνονται
ανά άτομο

θάνατοι
από διαβήτη/100.000

29 ...............

8

1880...............
.......................
1934...............

113 ............

18,9

Χρόνια πρόσληψης άπεπτης ζάχαρης φθείρουν το πάγκρεας. Θα θυμάστε ότι η ινσουλίνη,
που παράγεται από το πάγκρεας, υποτίθεται ότι σκοπό έχει να επιτρέψει στη ζάχαρη να
ληφθεί από τα κύτταρα και να χρησιμοποιηθεί. Όταν το σώμα είναι νέο, το πάγκρεας
λειτουργεί καλά. Η υπερβολική ζάχαρη στα εφηβικά χρόνια κάνει το πάγκρεας να
συνηθίσει συνεχώς να εκκρίνει πολύ ινσουλίνη στην κυκλοφορία του αίματος για να είναι
έτοιμο για το φορτίο ζάχαρης της ημέρας. Δεδομένου ότι η ινσουλίνη διαρκεί μόνο
περίπου 15 λεπτά, το πάγκρεας πρέπει να λειτουργεί όλη την ημέρα. Εδώ είναι που
αρχίζει ο κατήφορος: όλη αυτή η ελεύθερη ινσουλίνη θα χρησιμεύσει να χαμηλώσει
αφύσικα τη ζάχαρη του αίματος στις περιπτώσεις εκείνες που το άτομο θα ξεχάσει να φάει
τη συνηθισμένη 10πλάσια της κανονικής δόση ζάχαρης. Τόση πολλή ινσουλίνη, και το
μόνο που έχει είναι ένα κανονικό επίπεδο γλυκόζης αίματος. Και εδώ μπαίνει η
υπογλυκαιμία - χαμηλή ζάχαρη αίματος. Το σώμα εξοικειώνεται με τις υπερβολές και της
ζάχαρης και της ινσουλίνης. Για λίγο. Περίεργο πώς τόση ζάχαρη προκαλεί τη χαμηλή
ζάχαρη αίματος, αλλά έτσι συμβαίνει.
Μερικά χρόνια αργότερα, όταν η ινσουλίνη δεν μπορεί πλέον να συμβαδίσει με την
εισερχόμενη καθημερινή δόση ζάχαρης, το πάγκρεας σταματά τελικά. Η αχρησιμοποίητη
ζάχαρη συσσωρεύεται όλο και περισσότερο στο αίμα. Τα νεφρά βάζουν τα δυνατά τους
για να την αποβάλλουν, προκαλώντας το κλασικό σύμπτωμα των "γλυκών ούρων".Αυτό
είναι ο διαβήτης: η συνεχώς υψηλή γλυκόζη αίματος. Η βλακώδης λύση είναι να ληφθεί
ένα φάρμακο για να ξεφορτωθεί όλη αυτή την πρόσθετη γλυκόζη, αντί να σταματήσει
απλά η 10 ή 20πλάσια επιπλέον δόση ζάχαρης απ’όση το σώμα μπορεί να χειριστεί.
Κατά συνέπεια βλέπουμε την ηλιθιότητα να συστήνονται γλυκά στους διαβητικούς για "να
κρατηθεί η ζάχαρη του αίματος τους επάνω."Τα γλυκά ακριβώς συντηρούν τον φαύλο
κύκλο.
Η γλυκόζη είναι η πρωταρχική πηγή καυσίμου που απαιτείται από τα κύτταρα. Το άτομο
γίνεται άρρωστο επειδή όλη αυτή η γλυκόζη είναι στο αίμα, αλλά όχι σε ένα περιβάλλον
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κύτταρα. Έτσι το σώμα λιμοκτονεί. Βαθμιαία, άλλα
προβλήματα εμφανίζονται:
ακραία δίψα
συχνοουρία
εντονότατη πείνα
ίλιγγος
αποπροσανατολισμός
απώλεια μνήμης
ψυχρότητα στα χέρια και πόδια
μωλωπισμός

απώλεια βάρους
ασθένεια νεφρών
κόπωση
ανεξέλεκτο τρεμούλιασμα
πληγές και κοψίματα που δεν κλείνουν
πονοκέφαλοι
εξανθήματα του δέρματος

Σας ακούγεται σαν ραντεβού στα τυφλά;
Ποια είναι η ιατρική προσέγγιση στο διαβήτη; Η ίδια που ισχύει για όλες τις παθήσεις:
πωλήστε όσο το δυνατόν περισσότερα φάρμακα. Σε αυτήν την περίπτωση έχει
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επιστρατευτεί η συνθετική ινσουλίνη, ή τουλάχιστον φάρμακα όπως το glucophage και το
glypizide.
ΤΕΧΝΗΤΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
Η ανακάλυψη της ινσουλίνης υποτίθεται ότι ήταν ο μεγάλος σωτήρας. Το βραβείο Νόμπελ
του 1923 πήγε στο Sir Frederick Grant Banting και John Macleod για την ανακάλυψη της
ινσουλίνης. Πρώτα, η ινσουλίνη ήταν δύσκολο να παρασκευαστεί, και ακριβή. Μόνο οι
πλούσιοι διαβητικοί μπορούσαν να πληρώσουν τα αδενικά αποσπάσματα από τα ζώα που
τους εισήγαγαν στο αίμα τους για να αντισταθμίσουν τη ξοδευμένη τους
πανγκρεάση(pancreases).
Αλλά με την άφιξη της συνθετικής ινσουλίνης,την οποία ο διαβητικός θα έπρεπε να
εισάγει με ένεση καθημερινά στον οργανισμό του για το υπόλοιπο της ζωής του, χτύπησε
συναγερμός στις φαρμακοβιομηχανίες. Η τεχνητή ινσουλίνη θα μπορούσε να κατοχυρωθεί
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,να παράγεται μαζικά και να πωλείται από τώρα μέχρι τον αιώνα
τον άπαντα! Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη υπόθεση, ειδικά με την ασταμάτητη άνοδο στην
κατανάλωση άσπρης ζάχαρης, η οποία θα εξασφάλιζε ένα ατελείωτο ρεύμα νέων
διαβητικών.
Ο Dufty λέει για μια σημαντικότερη ανακάλυψη που εμφανίστηκε το επόμενο έτος αφότου
ανακαλύφθηκε η ινσουλίνη,και η οποία αποσιωπήθηκε. Το 1924 ένας κορυφαίος
ερευνητής που ονομαζόταν Δρ Seale Harris ανακάλυψε τη σύνδεση μεταξύ της πάρα
πολλής ινσουλίνης στο αίμα και της υπογλυκαιμίας. Ανακάλυψε το προφανές: όλη αυτή η
καθημερινή άσπρη ζάχαρη απαιτούσε πάρα πολλή ινσουλίνη.Η πάρα πολλή ινσουλίνη που
έμπαινεστο αίμα το απάλλασσε από την πάρα πολλή γλυκόζη,και κάνοντας έτσι τον
ασθενή αδύναμο και ζαλισμένο όταν η ζάχαρη αίματος έπεφτε πολύ χαμηλά. Αλλά αυτό
που καταδίκασε τον Δρ Harris στην αφάνεια για πάντα ήταν ότι η λύση του δεν ήταν
κάποιο κατασκευασμένο από τον άνθρωπο χάπι που θα έφερνε δισεκατομμύρια στις
φαρμακοβιομηχανίες. Όχι,η λύση του Harris στην υπογλυκαιμία ήταν προφανής:
σταμάτημα της υπερκατανάλωσης άσπρης ζάχαρης, και ομαλοποίηση έτσι της φυσικής
παραγωγής
ινσουλίνης.
Κανένα βραβείο Νόμπελ για τον Harris. Η ιατρική προσέγγιση είναι πάντα η ίδια: εάν μια
διαταραχή δεν μπορεί να διορθωθεί από ένα νέο φάρμακο, οποιαδήποτε φυσική θεραπεία,
όπως η λογική κατανάλωση, καλείται "μη επιστημονική."
Θέλουν οι γιατροί να υποβάλλουν τους ανθρώπους σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές
ανοχής γλυκόζης, για να σιγουρευτούν ότι είναι πραγματικά διαβητικοί, προτού τους
καταδικάσουν σε μια ζωή συνθετικής ινσουλίνης; Αστειέυεστε; Μερικοί άνθρωποι τίθενται
στην ινσουλίνη μετά από μια και μόνο εργαστηριακη δοκιμή με μια οριακά υψηλή τιμή
γλυκόζης αίματος. Ή τουλάχιστον τους δίνονται τα δύο φάρμακα που αναφέρονται
παραπάνω.
ΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ;
Πρώτα, η συνθετική ινσουλίνη.
Οι συνθετικές ινσουλίνες είναι τριών κύριων τύπων:
- αυτή που ενεργεί γρήγορα
- αυτή που ενεργεί ενδιάμεσα
- αυτή που έχει ενέργεια διαρκείας
Κάποιο ποσό συνθετικής ινσουλίνης προέρχεται από τη μαγιά.Οι επιστήμονες έχουν βρεί
πώς να πάρουν μια ένωση που είναι δομικά ίδια με την ανθρώπινη ινσουλίνη από τη μαγιά
του αρτοποιού (Βιβλίο αναφοράς παθολόγων, σ.1917) ή από τα βακτηρίδια Ε. COLI (σελ.
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1463) ή από τους χοίρους: πάγκρεας χοιρινού κρέατος! (σ.1477). Μπορούν να υπάρξουν
πολλές διαφορετικές συνταγές συνδυασμού ανάλογα με την άποψη του γιατρού (εικασία),
αναμιγνύοντας τους τρεις τύπους ινσουλινών σε ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Για κάθε τύπο - γρήγορο, ενδιάμεσο, και διαρκείας - υπάρχει ένα πλήθος
διαφορετικών εμπορικών σημάτων να επιλέξεις. Όπως Baskin-Robbins.
Το κύριο πρόβλημα είναι ότι ακόμα κι αν προσποιούνται ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα
με την ινσουλίνη που παράγει το σώμα, δεν είναι πραγματικά. Είναι η συνηθισμένη
επιστήμη/ παιχνίδι των αριθμών, που προσποιείται ότι το σώμα είναι ακριβώς σαν ένα
αυτοκίνητο, και εάν γνωρίζουμε τα μέρη του, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα πάντα.
Ή όπως εάν εσείς ρίχνατε όλα τα συστατικά ενός κέικ σε μια λεκάνη και απλά τα
ανακατέβατε,τί είδους κέικ θα περιμένατε;
Η λέξη κλειδί εδώ είναι συγχρονισμός. Το σώμα ξέρει ακριβώς πότε να εκκρίνει ακριβώς
τον τύπο και το ποσό ινσουλίνης από το πάγκρεας που απαιτείται. Η συνολική διαδικασία
ρύθμισης της ζάχαρης του αίματος είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση, που
περιλαμβάνει τα επινεφρίδια, το συκώτι, και τον θυροειδή εκτός από το πάγκρεας.
Ξέρουμε μόνο μέρος της ιστορίας.Υπάρχουν πολύ περισσότερα στο περίπλοκο μυστήριο
της ζάχαρης του αίματος από τον υπολογισμό της δομής της ινσουλίνης.Απόδειξη αυτού
είναι ότι ο διαβήτης έχει ανέλθει στην #7 αιτία του θανάτου στις ΗΠΑ σήμερα. (Κέντρα
για τον έλεγχο ασθενειών)
Δεύτερον,το glucophage. Αυτό είναι ένα χάπι που δίνεται στους ασθενείς που
εντοπίζονται αρχικά με διαβήτη. Το glucophage ελέγχει τεχνητά τη γλυκόζη του αίματος
παρεμβαίνοντας στα κανονικά ποσοστά απορρόφησης της γλυκόζης του σώματος. Αν και
ο κατασκευαστής προειδοποιεί ότι ο περιορισμός της διατροφής θα πρέπει να είναι ο
κύριος τρόπος ελέγχου του διαβήτη, στην πράξη το glucophage μπορεί συχνά να
χορηγηθεί μετά από μια μόνο υψηλή ένδειξη ζάχαρης στο αίμα, χωρίς τη βεβαιότητα ότι ο
ασθενής είναι πραγματικά διαβητικός.Και σπάνια αξιολογούνται οι διατροφικές επιλογές.
Το glucophage έχει διάφορες σημαντικές παρενέργειες, οι οποίες αναφέρονται σπάνια:
- ζημία νεφρών
- γαλακτική ακίδωση (μοιραία στο 50%
των περιπτώσεων)
- ναυτία

- εμετός
- κοιλιακό φούσκωμα
- ανορεξία

- σ.798 (Βιβλίο αναφοράς παθολόγων)
Το Glipizide είναι το άλλο δημοφιλές διαβητικό χάπι. Αυτό το φάρμακο απαιτεί ένα
λειτουργούν πάγκρεας. Το Glipizide ωθεί τεχνητά το πάγκρεας να παραγάγει περισσότερη
ινσουλίνη (ΒΑΠ, σ.2182) Ο πραγματικός τρόπος που το glipizide χαμηλώνει τη γλυκόζη
του αίματος είναι άγνωστος. Ίσως γιατί έχει σημαντικές παρενέργειες, που απαριθμούνται
από τον κατασκευαστή:
- αυξανόμενος κίνδυνος καρδιακής
θνησιμότητας
- ασθένεια νεφρών
- ασθένεια ήπατος
- υπογλυκαιμία
- απώλεια ελέγχου της γλυκόζης του

αίματος
- δυσκοιλιότητα
- αναφυλαξίες δέρματος
- αναιμία
- ίλιγγος
- πονοκέφαλος

Εκτός από αυτά κατα τ’άλλα είναι τέλειο.
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Όλοι εσείς οι άνθρωποι εκεί έξω που παίρνετε αυτά τα φάρμακα -- ο γιατρός σας σας είπε
ποτέ οτιδήποτε απ’όλα αυτά;
Είτε μιλάμε για τα φτιαγμένα από τον άνθρωπο φάρμακα ινσουλίνης ή του διαβήτη σε
μορφή χαπιού, ένα γεγονός δεν έχει αλλάξει από το 1923:
αυτά

τα

φάρμακα

δεν

έχουν

θεραπεύσει

ποτέ

ένα

άτομο

με

διαβήτη.

Για σκεφτείτε.Έχετε ποτέ γνωρίσει έναν διαβητικό στη ζωή σας που έκανε τις ενέσεις
ινσουλίνης ή πήρε αυτά τα φάρμακα για πολλά χρόνια,και ο οποιος ανάκτησε τελικά και
ήταν καλά, με μια κανονική ζωή; Φυσικά όχι.Ακούσατε ποτέ για έναν διαβητικό που να
του είπαν να σταματήσει την άσπρη ζάχαρη; Φυσικά όχι - αντ' αυτού λένε στο διαβητικό
να φάει περισσότερη ζάχαρη όταν αισθάνεται αδύναμος!Αυτό είναι το παιχνίδι: ο σκοπός
των φαρμάκων για τον διαβήτη δεν είναι ποτέ η υγεία ή η αποκατάσταση ή η θεραπεία
της ασθένειας.Σκοπεύουν πάντα σε έναν στόχο: πωλήστε περισσότερα φάρμακα.
Πιοός είναι ο στόχος της ιατρικής θεραπείας; Όπως πάντα, συγκαλύψτε τα συμπτώματα.
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι γιατροί δεν έχουν κανένα υπόβαθρο στη διατροφή, λένε
γενικά στον ασθενή ότι ο διαβήτης είναι μια ασθένεια που θα την έχει για όλη του τη ζωή,
ότι ήταν γενετικός, και ότι ο μόνος τρόπος να την ελέγξει είναι με τα φάρμακα. Ο γιατρός
δεν θα ρωτήσει ακόμη και για την πρόσφατη διατροφή του ασθενή - τέτοιες πληροφορίες
είναι άσχετες στην πραγματοποίηση της πώλησης φαρμάκων. Πολλοί προχωρούν
πραγματικά τόσο πολύ ώστε να πουν ότι οτιδήποτε και να τρώει ο ασθενής δεν θα έχει
καμία επίδραση στην ασθένεια, τώρα που το πάγκρεας είναι φθαρμένο. Γί αυτό οι
διαιτητικές συμβουλές είναι απούσες όταν βγει μια διάγνωση διαβήτη.
Η γελειότητα και το λάθος τέτοιων συστάσεων εκτιμώνται από χιλιάδες ασθενείς,
διαγνωσθέντες αρχικά ως διαβητικούς, που έχουν θεραπευτεί εντελώς, απλά με το να
καθαρίσουν τη διατροφή τους.
Ο Δρ stephen Gyland απέδειξε στη δεκαετία του '50, όπως και δεκάδες άλλοι θεραπευτές
μετά από αυτόν, ότι ο μόνος τρόπος να θεραπευτεί πραγματικά ο διαβήτης είναι να
αλλάξει ριζικά η διατροφή. (Επιστολή Gyland) Υπάρχουν πολλά ολιστικά προγράμματα
που καταδεικνύουν τη συνεπή επιτυχία στην αντιστροφή του αρχικού διαβήτη ενήλικου,
του πιό συνηθισμένου τύπου.Μαντέψτε ποιό είναι το πρώτο βήμα στη θεραπεία.Σωστα.
Όχι άλλη καθαρισμένη ζάχαρη. Συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ.
Αυτό ηχεί πολύ απλό, αλλά στην πραγματικότητα είναι απίστευτα δύσκολο.Κοιτάξτε τί
πρέπει να υπερνικήσει ο ασθενής:
1. Δεν θέλει να σταματήσει τη ζάχαρη. Είναι εθισμένος, αγαπά την γεύση, και χρειάζεται
τη βραχύβια ευφορία.
2. Οι γιατροί δεν λένε στον ασθενή ότι πρέπει να σταματήσει τη ζάχαρη. Στην
πραγματικότητα, ο γιατρός θα πει στον ασθενή να φάει γλυκά όταν αισθάνεται ελαφριά
ζαλισμένος, για "να ανεβάσει τη ζάχαρη του αίματός."
3. Η ζάχαρη είναι παντού: στα περισσότερα τρόφιμα, με χίλιες μορφές, και παραταγμένη
στα διαδρομάκια των ταμείων των σουπερμάρκετ που οι άνθρωποι πρέπει να περιμένουν.
4. Θα πρέπει να υπάρξει μια δυσάρεστη περίοδος εσωστρέφειας.
Εδώ είναι που η ιατρική είναι πολύ επιτυχυμένη.Σου λέει, μην ανησυχείς για κανένα
πράγμα. Θα φροντίσουμε εμείς για όλα.Δώσε μας την ευθύνη για την υγεία σου, και
συνεχίσε να τρώς ότι θέλεις.Η κραιπάλη της ζάχαρης τα προηγούμενα 20 χρόνια δεν σας
προκάλεσαν το διαβήτη σας ,είναι γενετικό.
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Για μια αποδυναμωμένη, ευκολόπιστη κοινωνία με μειωμένη υγεία, το φάρμακο για τον
διαβήτη είναι η τέλεια λύση. Καθυστερεί την απόφαση,απομακρύνει την πίεση, και
αποφεύγει τη δυσάρεστη υπέρ-δράση. Τέλεια! Μπορώ να συνεχίσω τη κατανάλωση κόκα
κόλας, όπως όλοι!Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να παίρνω αυτά τα χάπια και ο
γιατρός λέει ότι θα είμαι μια χαρά. Πολλοί άνθρώποι το κάνουν.
Αυτό είναι σίγουρο.Πολλοί Αμερικανοί παίρνουν φάρμακα για τον διαβήτη. Και το γεγονός
ότι το φάρμακο δεν έχει θεραπεύσει ποτέ κανέναν μας έχει κάνει μια χώρα όπου ο
διαβήτης είναι τώρα,το ανέφερα και πριν, η 7η κύρια αιτία θανάτου!
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στη πορεία του να γίνει κάποιος πραγματικός διαβητικός,πολλά άλλα προβλημάτα
προκύπτουν από την υπερβολική δόση της καθαρισμένης ζάχαρης. Ο προφανέστερος είναι
η καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος.
Εάν είστε αρκετά μεγάλοι,έχετε παρατηρήσει πώς τα παιδιά σήμερα φαίνονται να είναι
άρρωστα όλη την ώρα, σε σχέση με 20 χρόνια πριν; Σήμερα είναι πάντα κρυωμένα,
τρέχουν πάντα στο γιατρό για αντιβιοτικά,φάρμακα για τον βήχα, ή εισπνευστήρες
ψεκασμού. Και για ποιο άλλο πράγμα τρέχουν πάντα; Ποιά είναι η κυρίαρχη ανταμοιβή
τους για "να κάθονται καλά ";Η ζάχαρη.
Ολόκληρη η γελειότητα της ματαιότητας των φαρμάκων και του μεγάλου τζίρου στο
παιχνίδι της ζάχαρης παρουσιάστηκε πρόσφατα από δύο κεντρικούς τίτλους που
εμφανίστηκαν δύο ημέρες χώρια στη SAN Jose Mercury News, μια από τις μεγαλύτερες
και πιό ανούσιες εφημερίδες της Καλιφόρνιας. Στις 2 Σεπτεμβρίου 99, ο κεντρικός τίτλος
έλεγε:
" Το San Jose ενωμένο,έτοιμο να υπογράψει διαπραγμάτευση μόνο με τη PEPSI.
"
Η είδηση αναφερόταν στις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ της PEPSI και των
σχολείων της πόλης του San Jose για να αποκλείσει όλα τα άλλα μη αλκοολούχα ποτά
από τις σχολικές καφετέριες και τα μηχανήματα σόδας για τα επόμενα 10 χρόνια σε
αντάλλαγμα ανταποδόσεων σχεδόν $10 εκατομμυρίων δολαρίων! Ήταν τόσο παράξενο
- η είδηση δεν προσπαθούσε καν να κρύψει τον διακανονισμό, ή να υπαινιχθεί ότι ήταν
κάτι άλλο εκτός από μπίζνες ως συνήθως, όταν δηλαδή μια ιδιωτική επιχείρηση δίνει πίσω
ένα ποσοστό των κερδών για να πάρει μια παχυλή δημόσια σύμβαση.
Αναρωτιέστε τι πρόσφερε η κόκα κόλα;Όσο για τα θέματα υγείας ούτε καν αναφέρθηκαν
- αποσύνθεση δοντιών, αλλεργίες, υπερδραστηριότητα, Ritalin, βία - ούτε
λέξη.Αποκλειστικά μπίζνες.
Και έπειτα δύο ημέρες αργότερα,στις
εφημερίδα έλεγε:

4 Σεπτεμβρίου 99, ο κύριος τίτλος στην ίδια

"Άσθμα σε επίπεδα επιδημίας "
Αυτό το άρθρο δύο-σελίδων, δήθεν με έκπληξη, ανέφερε ότι το άσθμα μεταξύ των
αμερικανών μαθητών είναι υψηλότερο από ότι ήταν για 20 χρόνια, και ότι αυξάνεται
εκτός ελέγχου. Με τον τυποποιημένο ανειλικρινή τρόπο της, η εφημερίδα προσποιείται
αδυναμία να καταλάβει γιατί οι ερευνητές και τα φάρμακα δεν έχουν φένει ακόμη την
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παραμικρή μείωση στον αριθμό των παιδιών που κυκλοφορούν στα σχολεία με τους
εισπνευστήρες, παίρνουν πολλαπλά φάρμακα, ή που πεθαίνουν κάθε χρόνο από άσθμα.
"...το άσθμα παραμένει ένα ιατρικό μυστήριο."
Το άρθρο αναφέρει τις στατιστικές των CDC (κέντρα για τον έλεγχο ασθενειών) που
επιδεικνύουν πώς το άσθμα στις ΗΠΑ
"αυξήθηκε περισσότερο από 150% μεταξύ 1980 και 1998 - από 6,7 εκατομμύρια
έως 17,3 εκατομμύρια" περιπτώσεις."
Το άρθρο δηλώνει ότι σε μερικές ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ πόλεις,έως και το ένα τέταρτο των
παιδιών πάσχει από άσθμα.
Απάντηση Clinton; Αύξηση των κονδυλίων για την υγεία από $110 εκατομμύρια στα $178
εκατομμύρια. Λαμπρά. Δώστε στους ερευνητές που μετά από αρκετές δεκαετίες
αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν ακόμα καμία ιδέα τι προκαλεί το άσθμα άλλα $70
εκατομμύρια παραπάνω για να συνεχίσουν τις έρευνές τους.Ο David Mannino του CDC
ηχεί τόσο ταπεινός όταν δηλώνει ότι είναι όπως "..μια ομάδα τυφλών πάνω σε ελέφαντα."
Για μια στιγμή.Εδώ γίνεται ακριβώς ότι γίνεται στην έρευνα του καρκίνου.Νομίζετε ότι εάν
αυτοί οι ερευνητές,των οποίων η διαβίωση εξαρτάται από το να πάρουν τις επιχορηγήσεις
της κυβερνητικής έρευνας, έβρισκαν πραγματικά μια θεραπεία για το άσθμα θα μας το
έλεγαν; Και μετά τι; Θα έμεναν χωρίς δουλειά. Εφ' όσον συνεχίζουν "να ερευνούν" όλοι
είναι ευτυχείς - τα χρήματα συνεχίζουν να έρχονται.
Με τον επίμονο, προβλέψιμο τρόπο της,η εφημερίδα δίνει έμφαση σ’εκείνες τις περιοχές
όπου το άσθμα είναι πολύ χειρότερο, και μιλά για "επιδημία" και παραθέτει απόψεις
διαφόρων ειδικών που εξηγούν πόσο απορημένοι είναι και οι ίδιοι. Και έπειτα η
απαραίτητη σπαραξικάρδια μεμονωμένη ιστορία του παιδιού που δεν "μπορεί" να πάει πια
σχολείο επειδή οι γιατροί δεν μπορούν να του βρούν μια θεραπεία "
Ελάτε !
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΜΑ
Θέλετε το παιδί σας να χάσει το άσθμα του; Σταματήστε δύο πράγματα για 60 ημέρες:
γαλακτοκομικά και ζάχαρη. Αυτό είναι όλο.Απλά δοκιμάστε το. Και τα δύο είναι σημαντικά
αλλεργιογόνα. Όπως έχουμε δει, η ζάχαρη εμποδίζει την πέψη με την καταστροφή των
ενζύμων. Η άπεπτη ζάχαρη μένει ακριβώς εκεί στη πεπτική οδό και στο αίμα, και πηγαίνει
έπειτα σε όλο το σώμα, κατοικώντας οπουδήποτε μπορεί, συμπεριλαμβανομένων των
βρογχιολίων των πνευμόνων. Και ποιά η απάντηση του σώματος σε οποιοδήποτε
αλλεργιογόνο των πνευμόνων; Βλέννα. Στενεύει τις διόδους του αέρα, και το σώμα
εκπέμπει σήμα κινδύνου επειδή σκέφτεται ότι πρόκειται να ασφυκτήσει.
ΓΑΛΑ
Είναι εξίσου κακό. Ο ορισμός της παστερίωσης είναι ότι το γάλα θερμαίνεται μέχρι
που; Μέχρις ότου όλα τα ένζυμα του να καταστραφούν. Χωρίς ένζυμα, δεν μπορεί να
χωνευθεί, επειδή τώρα ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει τρόφιμα που δεν υπάρχουν στη
φύση. Ξεχάστε ότι είμαστε το μόνο είδος που πίνει το γάλα ενός άλλου ζώου. Ξεχάστε ότι
είμαστε το μόνο είδος που πίνει γάλα και μετά την παιδική ηλικία. Το κύριο πράγμα είναι
ότι- δεν μπορούμε να το μεταβολίσουμε. (Βλ. ΕΝΖΥΜΑ )
ΑΣΒΕΣΤΙΟ;
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Ένα άλλο αστείο. Θυμηθείτε όλα εκείνα τα ένζυμα που καταστράφηκαν από την
παστερίωση. Ένα από αυτά ονομάζεται φωσφατάση - ουσιαστική για την απορρόφηση
ασβεστίου. Δεν παίρνουμε το ασβέστιο από το γάλα. Τα παιδιά δεν χρειάζονται το γάλα
για ισχυρά κόκκαλα και τα δόντια. Το γάλα δεν προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Όλες
αυτές οι ιδέες ήταν ριζωμένες στο υποσυνείδητο μας από που; Τα προγράμματα σχολικής
διαιτητικής "εκπαίδευσης" από τη δεκαετία του '50 που πληρώνεται από ποιους; Σωστά,
την αμερικανική γαλακτοκομική βιομηχανία.
Αφού ανακαλύψετε όλα αυτά, το τελειωτικό χτύπημα είναι όταν μάθετε ότι το γάλα
προκαλεί
την οστεοπόρωση, επειδή ο μεταβολισμός όλων αυτών των
τεχνητών,φτιαγμένων από τον άνθρωπο τροφίμων κλέβει το ασβέστιο από τα κόκκαλα και
τα δόντια. Ποιός έχει την υψηλότερη συχνότητα οστεοπόρωσης στον κόσμο;Η
Σκανδιναβία, η Γερμανία, και οι ΗΠΑ, ειδικά πολιτείες όπως—του Wisconsin- μέρη που
έχουν τί;Τη μεγαλύτερη γαλακτοκομική κατανάλωση. (Twogood, Appleton, Howell,
McDougall.Ντάγκλας)
"Δυσανεξία λακτόζης," - τ’ακούτε πάντα αυτό.Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θέλουν να
προσποιηθούν ότι μερικοί άνθρωποι έχουν μια γενετική ατέλεια λόγω της οποίας δεν
μπορούν να αφομοιώσουν τη ζάχαρη γάλακτος. Η λακτόζη είναι ζάχαρη γάλακτος. Αλλά
δεν είναι η ζάχαρη γάλακτος στην οποία είμαστε αλλεργικοί - είναι το γάλα. Όλοι έχουμε
δυσανεξία γάλακτος. Κανένας δεν μπορεί να χωνέψει το παστεριωμένο γάλα!
Αλλά δεν επιτρέπεται να τα ξέρουμε όλα αυτά. Οι παραπάνω παράγραφοι συνιστούν
πρόκληση για τρεις χωριστές βιομηχανίες δισεκατομμυρίων-δολαρίων: τα τραστ της
ζάχαρης, των γαλακτοκομικών, και των φαρμάκων. Κανένας τους δεν θέλει να
ανακαλύψουν οι άνθρωποι ότι το άσθμα και η οστεοπόρωση μπορούν να εξαφανιστούν
απλά με την αφαίρεση της ζάχαρης και των γαλακτοκομικών από τη διατροφή. Όχι, όχι,
αυτό δεν θα κάνει τίποτα. Δεν είναι"επιστημονικό." Οι ασθένειες θεραπεύονται από ένα
πράγμα :φάρμακα. Σωστά; Αυτή είναι η πραγματική ιατρική. Εάν οι άνθρωποι αλλάξουν
τη διατροφή τους, δεν θα χρειαστούν όλα εκείνα τα φάρμακα και συμπληρώματα
ασβεστίου, και ακόμα χειρότερα,ο Clinton δεν θα τους χαρίσει άλλα $178 εκατομμύρια
δώρα για να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τη "θεραπεία" για το άσθμα.
Στην ξεχασμένη εργασία-ορόσημο, Διατροφή και Φυσικός Εκφυλισμός ,του Δρ Weston
Price αποδεικνύει πέρα από κάθε ίχνος αμφιβολίας την διασύνδεση μεταξύ της
επιδεινωμένης υγείας των ανθρώπων μιας χώρας και της έκθεσής τους στην άσπρη
ζάχαρη και το άσπρο αλεύρι.
Ας εστιάσουμε λοιπόν σ’αυτόν το γρίφο. Με τη ζάχαρη και το γαλακτοκομικά, μιλάμε για
την έκθεση σε κίνδυνο του ανοσοποιητικού.
Το κύριο μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος είναι τα λευκά κύτταρα του αίματος.
Η εργασία τους είναι να κυκλοφορούν και να εντοπίζουν τις ξένες ουσίες. Μόλις
εντοπίσουν κάτι ξένο στο σώμα, τα λευκά κύτταρα επιτίθενται σ’αυτό, το καταστρέφουν
και το μεταφέρουν εκτός. Μια μικρή υπεραπλοποίηση, αλλά γενικά αυτό είναι ένα μεγάλο
μέρος του πώς το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί.
Η καθαρισμένη ζάχαρη παρεμβαίνει από πολλές απόψεις. Καταρχήν, η καθαρισμένη
ζάχαρη
εμποδίζει την πέψη, που επιτρέπει στα άπεπτα τρόφιμα να πάνε στην
κυκλοφορία του αίματος, επιβραδύνοντας κατά συνέπεια τον τρόπο κυκλοφορίας.Εάν τα
λευκά κύτταρα δεν μπορούν να κάνουν την κυκλοφορία τους, δεν μπορούν να κάνουν
την εργασία τους.
Ο Appleton αναφέρει δύο πανεπιστημιακές μελέτες (σ.52) που κατέδειξαν ότι η ζάχαρη
καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα με τη μείωση της φαγοκύτωσης(phagocytosis). Η
φαγοκύτωση αναφέρεται στην δραστηριότητα τύπου Pac-man των λευκών κυττάρων έτσι
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όπως τρέχουν και μασουλάνε τις ξένες ουσίες. Η ζάχαρη μειώνει πολύ τη δραστηριότητα
των μικρών "βατραχοπέδιλων" των λευκών κυττάρων (ψευτοπόδια-pseudopods),που
τους χρησιμεύουν στο να φτάσουν και να εντοπίζουν τα ξένα κατάλοιπα.
Δεύτερον, το ανοσοποιητικό σύστημα ευαισθητοποιείται στην καθαρισμένη ζάχαρη.
Αυτό σημαίνει ότι κατ’αρχήν φρικάρει, προσπαθώντας να ομαλοποιήσει το αίμα. Αλλά
μετά από λίγο, το ανοσοποιητικό σύστημα προσαρμόζεται στα ανώμαλα επίπεδα ζάχαρης,
και δέχεται την ιδέα ότι θα λειτουργεί σε υποφυσιολογικό επίπεδο. Η ζάχαρη δεν προκαλεί
πλέον μια τόσο βίαιη αντίδραση, και κατά συνέπεια,και κανένας άλλος ξένος πράκτορας.
Το ανοσοποιητικό σύστημα γίνεται όλο και περισσότερο επιεικές για το ποιο επίπεδο
μόλυνσης θα επιτρέψει στο αίμα να διατηρήσει.Η γενική υγεία φθίνει. Αυτό προέρχεται
κατ’ευθείαν από τον Hans Selye, τον τύπο που ανακάλυψε και μελέτησε το στρες.
Ένας τρίτος τρόπος που η ζάχαρη πιέζει το ανοσοποιητικό σύστημα είναι με το να
κολλήσει στην πρωτεΐνη. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Louis Maillard απέδειξε ότι η
καθαρισμένη ζάχαρη έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να κολλάει στα πρωτεϊνικά τρόφιμα,
όπως το κρέας, και να διαμορφώνει μια παράξενη νέα σύνθεση αποκαλούμενη γλυκενική
πρωτεΐνη (glycenated protein). Οι χημικοί τροφίμων αποκαλούν την ανακάλυψη του
Maillard αντίδραση του Maillard. Στερούμαστε ένζυμα λόγω αυτών των παράξενων
πρωτεινών, και έτσι δεν διασπώνται πολύ καλά στην πεπτική οδό. Το ανοσοποιητικό
σύστημα εξαντλείται έπειτα προσπαθώντας να τους επιτεθεί χρόνο με το χρόνο,
δεδομένου ότι είναι ξένο υλικό.
Γι’αυτό μετά από ένα μεγάλο burger και μια μεγάλη κοκα κόλα, μπορείτε να αισθανθείτε
ελαφρώς ναυτία. Η ζάχαρη κολλάει στο κρέας,παράγοντας μια γλυκενική πρωτεΐνη - ένα
burger-ξένο σώμα.
Το περίεργο πράγμα είναι, ότι οι αντιδράσεις του Maillard έχουν μελετηθεί όχι πρώτιστα
από τους διατροφολόγους, αλλά από τους επεξεργαστές τροφίμων. Οι χημικοί τροφίμων
έχουν εξελίξει πολύ περίπλοκες μεθόδους για να κολλούν τη ζάχαρη στις πρωτεϊ'νες,κάτι
που είναι χρήσιμο στην παραγωγή ψωμιού, ζυμαρικών, καραμέλας, επεξεργασμένων
κρεάτων και ψαριών, μπύρας, κράκερς, και του καφέ.Καραμελοποίηση(Carmelization). Η
γεύση και το χρώμα είναι οι πρωταρχικές ανησυχίες τους, όχι η θρεπτική αξία.
(Scandrett) Αυτά τα τρόφιμα υποβάλλονται σε χημική επεξεργασία, καθιστώντας το
δύσκολο άν όχι αδύνατο να αφομοιωθούν στους οργανισμούς μας.
Τα χαμηλωμένα επίπεδα αντίδρασης του ανοσοποιητικού καλούνται καταστολή του
ανοσοποιητικού συστήματος.Και οδηγεί σε συχνή γρίπη, κρυώματα, κούραση, και
άλλες ασθένειες του πολιτισμού. Όσο πιο επεξεργασμένη γινόταν η διατροφή,τόσο πιό
πολύ επικρατούσαν οι εκφυλιστικές ασθένειες - αρθρίτιδα, αλλεργίες, κολίτιδα, διαβήτης,
κ.λπ.... Αυτό δεν είναι μια θεωρία.
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Ως παχυσαρκία ορίζεται το πάνω από 35% πέρα από το κανονικό βάρος. Το 1993,το
30% των Αμερικανών ήταν παχύσαρκοι (Λίπη που θεραπεύουν, σ.405) Αυτή την περίοδο,
σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί είναι σε αυτήν την κατηγορία! Το ποσοστό αυξάνει σχεδόν
κάθε χρόνο.
Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης είναι κατά ένα μεγάλο μέρος υπέυθυνη για την
παχυσαρκία. Η κατανάλωση 72 κιλών ετησίως οποιουδήποτε άπεπτου πράγματος δεν θα
είχε και την πιο υγιεινή επίδραση στο σώμα. Αλλά στην περίπτωση της ζάχαρης, είναι
ακόμα χειρότερα. Η ζάχαρη μετατρέπεται σε λίπος.Η υπερβολική γλυκόζη μετατρέπεται σε
λιπαρά οξέα, κατόπιν τριγλυκερίδια(triglycerides), κατόπιν αποθηκεύεται ως λιπαρός
ιστός. (Erasmus, σ.34)Αυτό αποτελεί την εφεδρική ρόδα του κοιλαρά Joe. Ή του
μικρού,χοντρούλη Johnny, ο οποίος πρέπει να έχει τη κόκα κόλα του κάθε δυό ώρες.
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Οι χειρότερες ειδήσεις είναι ότι οι τύποι λιπαρών οξέων που παράγονται από την
καθαρισμένη ζάχαρη είναι οι τύποι δολοφόνοι – τα είδη που φράζουν τις αρτηρίες. Δεν
είναι τα ουσιαστικά λιπαρά οξέα, που είναι απαραίτητα για την πλήρη υγεία, και επι πλέον
παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία των καλών, ουσιαστικών λιπαρών οξέων.
(Erasmus, σ.35)
ΖΑΧΑΡΗ, ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (CORTISOL), ΚΑΙ ΚΤΙΣΙΜΟ ΜΥΩΝ
Ο κύριος λόγος που οι υπέρ αθλητές δεν πίνουν αναψυκτικά(μη αλκοολούχα ποτά) είναι
γιατί ξέρουν τι κάνει η ζάχαρη στους μύες. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο της κρεατίνης, ο
μυς είτε καταστρέφεται είτε ενισχύεται από την αντιτιθέμενη δράση δύο ορμονών:
Κορτιζόλη
τεστοστερόνη
Μια τρίτη ορμόνη περιλαμβάνεται επίσης: η ινσουλίνη. Προτού όμως γίνει πάρα πολύ
περίπλοκο, λάβετε αυτά τα τρία γεγονότα υπόψη:
1. Η κορτιζόλη θέλει να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος
καταστάσεις πάλης ή φυγής.

για τις

2. Ο αγαπημένος στόχος της κορτιζόλης είναι ο μυς. Η κορτιζόλη παίρνει τα αμινοξέα
μετατρέπονται
έπειτα
σε
γλυκόζη.
καταστρέφοντας
το
μυ.
Τα
αμινοξέα
3. Η ινσουλίνη ρυθμίζει την κορτιζόνη.
Έχουμε δει ότι ένα καταπονημένο πάγκρεας δεν εκκρίνει πλέον ικανοποιητική ινσουλίνη.
Χωρίς την ινσουλίνη,η κορτιζόλη δεν ρυθμίζεται. Η κορτιζόλη έπειτα έχει το ελεύθερο να
καταστρέψει τον μυ. Η ζάχαρη λειτουργεί σε αυτό το σενάριο με δύο χωριστούς τρόπους:
1. Μετά από πολλά χρόνια,η υψηλή διατροφή ζάχαρης καταστρέφει τη δυνατότητα του
παγκρέατος να εκκρίνει ινσουλίνη.
2. Η επεξεργασία της καθαρισμένης ζάχαρης από το σώμα απαιτεί χρώμιο. Αλλά, με μια
υψηλή διατροφή ζάχαρης, γινόμαστε ανεπαρκείς σε χρώμιο. Το χρώμιο είναι απαραίτητο
για να ενεργοποιήσει την ινσουλίνη. Χωρίς το χρώμιο, ακόμη και η λίγη παρούσα
ινσουλίνη δεν μπορεί να κάνει την εργασία της. Αποτέλεσμα:η κορτιζόλη είναι ανεξέλεκτη
και καταστρέφει το μυ.
Γί
αυτό
ο
διαβητικός
τείνει
να
είναι
πλαδαρός
καταστροφή
μυών.
Θυμηθείτε τα όλα αυτά μετά από σωματική άσκηση. Εάν κάποιος σας δίνει μια κοκα κόλα,
σκεφτείτε ότι θα ακυρώσετε όλο το καλό που κάνατε στους μύες σας με την άσκηση.
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
Όπως σημειώνεται παραπάνω, η ζάχαρη προωθεί μια κατάσταση οξύτητας οπουδήποτε
πηγαίνει - στο στόμα, στο στομάχι, στο αίμα. Στο στόμα το pH χαμηλώνει με την
παρουσία ζάχαρης. Περίπου στο pH 5,5, το σάλιο αρχίζει να διαλύει το σμάλτο δοντιών.
(Appleton, σ.98) Μετά από την κατανάλωση ζάχαρης, το pH του σαλίου μπορεί να κατέβει
στο 4,5 και να μείνει εκεί για 20 λεπτά ή περισσότερο.Γί αυτό οι οδοντίατροι πάντα λένε
ότι ακόμα κι αν δεν μπορείτε να βουρτσίσετε τα δόντια σας μετά από την κατανάλωση
γλυκών, τουλάχιστον ξεβγάλτε το στόμα με νερό το συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα
απέτρεπε ένα μεγάλο μέρος της διάλυσης του σμάλτου δοντιών.
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Πάλι, η οριστική μελέτη της επίδρασης της ζάχαρης στα δόντια έγινε στη δεκαετία του '30
από το Δρ Weston Price.Ο Price που ταξίδεψε σε όλο το κόσμο - Σκωτία, Ελβετία,
Αφρική,Νότιο Ειρηνικό, Αρκτική, Αυστραλία, Αμερική - φωτογράφισε και εξέτασε τα
δόντια κάθε πρωτόγονου πολιτισμού που μπόρεσε να βρεί. Οι φωτογραφίες και μόνο που
περιλαμβάνονται στην κύρια εργασία του Φυσικός Εκφυλισμός και Διατροφή λένε μια
αναπόφευκτη αλήθεια - η ζάχαρη είναι μια ζημία στην ανθρώπινη φυλή.Από περίπτωση σε
περίπτωση, οι άγριοι στην απομονωμένη άγρια φύση είχαν δόντια όπως το
ελεφαντόδοντο, από τους αιώνες κατανάλωσης μιας παραδοσιακής, φυσικής διατροφής.
Κατόπιν παρουσιάστηκε ο πολιτισμός. Τα δόντια σάπισαν, τα κόκκαλα έγιναν μαλακά, και
οι νέες αδυναμίες μεταφέρθηκαν έπειτα στους απογόνους. Κατόπιν ακολουθούθησαν
επιδημιές όπως η φυματίωση και η αρθρίτιδα.Ο Dufty μιλά επίσης για το πώς οι
ιεραπόστολοι έφερναν πάντα τη ζάχαρη. Και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Κατόπιν ήρθαν
οι σκλάβοι, και σύντομα όλοι τους βρέθηκαν στην καλλιέργεια της γης.
Ρωτήστε τους κατοίκους της Χαβάης. Ή τους Δυτικο-Αφρικάνους.
Το 1955, ο Royal Lee παρατήρησε ότι οι άνθρωποι στην Ινδία είχαν "το ένα-χιλιοστό της
αποσύνθεσης δοντιών" που υπήρχε στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο. Πολλοί από εκείνους
τους Ινδούς λιμοκτονούσαν, και δεν μαγείρευαν ότι δεν χρειαζόταν μαγείρεμα, όμως ο
Lee παρατήρησε ότι "μόνο ένα άτομο στα ογδόντα είχε οποιεσδήποτε κοιλότητες."
(Ακεραιότητα τροφίμων, σ.2)
Η απομεταλλοποίηση των οστών και των δοντιών προωθείται επίσης από το όξινο
περιβάλλον που δημιουργείται στο αίμα από την καθαρισμένη ζάχαρη. Το ασβέστιο, το
μαγνήσιο, και το χρώμιο σπαταλιούνται στις προσπάθειες του σώματος να απελευθερωθεί
απ’αυτή την μη-τροφή.
ΑΣΠΑΡΤΑΜΗ
Καμία συζήτηση για την ζάχαρη δεν θα ήταν πλήρης χωρίς αναφορά σ’ένα πρωτοφανές
φαινομένο στην ιστορία: το μάρκετινγκ μιας τοξικής χημικής ουσίας ως εναλλακτική λύση
σε μια απονεκρωμένη τροφή.
Η ασπαρτάμη (Nutrasweet, Equal, κ.λπ....) ανακαλύφθηκε το 1965 από τη φαρμακευτική
εταιρεία G.D.Searle. Ολόκληρη η ιστορία για το πώς η ασπαρτάμη και τα μη αλκοολούχα
ποτά διατροφής έγιναν βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι μια σκοτεινή ιστορία,
πέρα από το πεδίο αυτού του κεφαλαίου. Θα εξετάσουμε ακριβώς μερικά από τα
κυριώτερα σημεία εδώ, τα οποία πρέπει να είναι αρκετά να σας κάνουν να επιστρέψετε
στη κλασική και όχι στην διέτης PEPSI ή κόκα κόλα.Αν η καθαρισμένη ζάχαρη είναι κάτι
σαν φάρμακο η ασπαρτάμη είναι φάρμακο.
Η Searle, η φαρμακευτική εταιρεία, διεξήγαγε έρευνα για να εφεύρει ένα "φάρμακο για το
έλκος" όταν μια ημέρα ένας φαρμακοποιός ο James Schlatter έγλειψε το χέρι του για να
ανιχνεύσει μια πολύ γλυκιά γέυση από την επαφή με την ασπαρτάμη. Παρατηρώντας ότι
δεν πέθανε αμέσως, είχε την ιδέα για μια τεχνητή γλυκαντική ουσία.
Χρειάστηκαν 16 χρόνια η Searle και η Monsanto για να πάρουν έγκριση από την
FDA(Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων) για την ασπαρτάμη. Οι πολιτικές επιπτώσεις
αυτής της πρόσθετης ουσίας τροφίμων - που θα μπορούσε επίσης να προστεθεί στα
φάρμακα για να τα κάνει να έχουν καλύτερη γέυση –ήταν να παραταχθούν ισχυρές
δυνάμεις για το μεγάλο φαγοπότι.
Από το < thewinds.org > βρίσκουμε:
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Όταν η FDA ενέκρινε την ασπαρτάμη για ανθρώπινη κατανάλωση το 1974, πήγε ενάντια
σε ένα σώμα στοιχείων τόσο τεράστιο ώστε να κλονιστεί η ευπιστία ουσιαστικά
οποιουδήποτε σκεπτόμενου ανθρώπου. "Αυτό που οι περισσότεροι καταναλωτές δεν
ξέρουν," λέει ο Mike Wallace "στα 60 λεπτά" στο τηλεοπτικό κανάλι CBS,"είναι ότι η
έγκριση της ασπαρτάμης ήταν μια από τις πιο αμφισβητημένες στην ιστορία της FDA. Οι
καταναλωτές έχουν εκθέσει περισσότερες από 7.000 δυσμενείς αντιδράσεις στην FDA,
που κυμαίνεται από ίλιγγο, πονοκέφαλους και αιφνιδιαστικές προσβολές."
Πώς θα μπορούσε μια τέτοια τοξίνη να πάρει έγκριση για μαζική κατανάλωση; Εξετάστε
αυτό: η ασπαρτάμη πήρε το OK κατά τη διάρκεια της εποχής Reagan. Ο διορισμένος από
τον Reagan ως Επίτροπος της FDA ήταν ο Arthur Hull Hays. Μερικούς μήνες αφότου είχε
εγκρίνει την ασπαρτάμη,ο Hays έφυγε από την FDA. Μαντέψτε ποιά ήταν η επόμενη θέση
του. Μια κορυφαία θέση ως σύμβουλος για το γραφείο δημόσιων σχέσεων της
Monsanto!Αυτή είναι η Αμερική/για σας και για εμένα.
Από την αρχή, οι ερευνητές είχαν προβλήματα με τα αποτελέσματα της ασπαρτάμης στο
σώμα, ειδικά στο νευρικό σύστημα. Ένας πληρέστερος κατάλογος παρενεργειών της
ασπαρτάμης βρίσκεται σε μια έκθεση του Φεβρ. 1994 από το Υπουργείο Υγείας και
Ανθρωπίνων Υπηρεσιών:
ναυτία
μούδιασμα
σπασμοί μυών
αύξηση βάρους
αναφυλαξίες
κατάθλιψη
κόπωση
αψηθυμία
γρήγορος κτύπος της καρδιάς
αϋπνία

προβλήματα όρασης
απώλεια ακοής
επιθέσεις ανησυχίας
διαταραχή ομιλίας
απώλεια γεύσης
αντήχηση στα αυτιά
βέρτιγκο(σκοτοδίνη)
απώλεια μνήμης
αρθρίτιδα

Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ασπαρτάμη θα μπορούσε να προκαλέσει
όγκους εγκεφάλου
σκλήρυνση κατά πλάκας
επιληψία
χρόνια κόπωση
ασθένεια Parkinson
ασθένεια Αλζχάημερ

διανοητική καθυστέρηση
λέμφωμα(κακοήθης
όγκος
λεμφαδένες)
γεννετικές ατέλειες
ινομύωμα
διαβήτη !

στους

-------Blaylock
Διαβάστε αυτούς τους δύο καταλόγους πάλι.Αυτά είναι που οι άνθρωποι παίρνουν
πραγματικά όταν σκέφτονται ότι παίρνουν τι; Ένα ποτό η αναψυκτικό "διέτης" που θα
τους επιτρέψει να χάσουν βάρος απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τα αναψυκτικά; Και που
εξακολουθεί να προκαλεί διαβήτη και αύξηση βάρους; Μοιάζει με πολύ επιτυχημένο
μάρκετινγκ,όπως αυτό που πουλάει τα εμβολία και τα φάρμακα για την καρδιά ,την
τεχνητή ινσουλίνη και τα παυσίπονα. Και το φοβερό είναι ότι οι επιχειρήσεις φαρμάκων θα
βγάλουν χρήματα με δύο τρόπους- όταν οι άνθρωποι πίνουν τα μη αλκοολούχα ποτά διέτης
- όταν έπειτα οι άνθρωποι πάθουν όλες αυτές τις ασθένειες, οι οποίες απαιτούν
περισσότερα φάρμακα.
Η ασπαρτάμη είναι ένα τριπλό μόριο που αποτελείται από το ασπαρτικό οξύ, τη
φαινυλαλανίνη και τη μεθανόλη (ξυλόπνευμα).
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Ο Russell Blaylock, καθηγητής νευροφυσιολογίας(neurophysiology),είναι ο πραγματικός
εμπειρογνώμονας στο ασπαρτικό οξύ.Στο
βιβλίο του, Excitotoxins: Η Γεύση που
Σκοτώνει,ο Δρ Blaylock μας υπενθυμίζει ότι το MSG είναι ασπαρτικό οξύ 99%.Το
ασπαρτικό οξύ είναι μια νευροτοξίνη(neurotoxin) που μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικά
οποιαδήποτε νευρολογική διαταραχή που μπορείτε να σκεφτείτε.(Δείτε τον παραπάνω
κατάλογο) Αυτό το πετυχαίνει με την παραγωγή ελέυθερων ριζών που σκοτώνουν τα
νευρικά κύτταρα. Ο Blaylock έχει πάνω από 500 επιστημονικές αναφορές για να
υποστηρίξει αυτήν την ζημιά στα νεύρα από το ασπαρτικό οξύ.
Μια χημική ουσία που σκοτώνει τα νευρικά κύτταρα μπορεί να μιμιθεί διάφορες
νευρολογικές ασθένειες.Μία απ’αυτές είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας.Στην πραγματική
σκλήρυνση κατά πλάκας, η μόνωση γύρω από τα νεύρα - το myelin - καταστρέφεται
αργά, για κάποιο άγνωστο λόγο. Αυτό βραχυκυκλώνει τα επηρεασθέντα μέρη του
νευρικού συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα ευρύ φάσμα πιθανών συμπτωμάτων μούδιασμα, πόνος, σύγχυση, πονοκέφαλος, τύφλωση, διακοπή λειτουργίας οργάνων,
κ.λπ.... Αλλά η ασπαρτάμη μπορεί να προκαλέσει την ίδια εικόνα, και κατά συνέπεια να
γίνει κακή διάγνωση ως σκλήρυνση κατά πλάκας.Αυτό θα καθιστούσε οποιαδήποτε
θεραπεία για την σκλήρυνση κατά πλάκας άχρηστη, προφανώς. Το θέμα είναι ότι, εάν
κάποιος έχει διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, ή με οποιαδήποτε άλλη ανίατη
διαταραχή νεύρων, και πίνει μη αλκοολούχα ποτά διέτης σε καθημερινή βάση, οι
παθολόγοι μπορεί να έχουν κάνει λανθασμένη διάγνωση. Και ο ασθενής θα συνεχίσει να
δηλητηριάζεται, ίσως μεχρι τον θάνατο του.
Το ασπαρτικό οξύ είναι πολύ επικίνδυνο στα νήπια,των οποίων το νευρικό σύστημα
διαμορφώνεται ακόμα και δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν κάποιο αμυντικό σύστημα.
Πολύ παρόμοιο με αυτό που είδαμε με τίς ενέσεις DPT .(Η Ιερότητα του Ανθρώπινου
Αίματος) Θα ήταν σοφό να μη δίνετε τίποτα διέτης στα νηπία σας.
Η φαινυλαλανίνη είναι ένα αμινοξύ απαραίτητο για τη λειτουργία του εγκεφάλου.Όταν
είναι υπερβολική, η φαινυλαλανίνη χαμηλώνει τα επίπεδα σεροτονίνης, προκαλώντας
κατάθλιψη. (Elsas)
Η μεθανόλη είναι ξυλόπνευμα. Στη δεκαετία του '20 όταν το ποτό ήταν παράνομο, οι
άνθρωποι προσέφευγαν μερικές φορές στο ξυλόπνευμα, ακόμα κι αν οι κίνδυνοι της
τύφλωσης από τη χρήση του ήταν ευρέως γνωστοί. Η μεθανόλη είναι ένα υποπροϊόν της
ασπαρτάμης αφότου η ασπαρτάμη διαχωριστεί στο λεπτό έντερο, από τη δράση του
ενζύμου μας chymotrypsin.
Ένα πρόσθετο πρόβλημα με τη μεθανόλη είναι ότι μετά μετατρέπεται σε φορμαλδεύδη στο
σώμα. Όπως είδαμε στην Ιερότητα του ανθρώπινου αίματος, η φορμαλδεύδη είναι
γνωστή νευροτοξίνη και μια καρκινογόνος ουσία, που τεκμηριώνεται σε κάθε κείμενο
τοξικολογίας και παθολογίας που έχει γραφτεί.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η πέψη δεν είναι απαραίτητη για να διαχωριστεί η
ασπαρτάμη σε αυτές τις τρεις τοξίνες. Εάν η σόδα διέτης βρίσκεται σε ένα δωμάτιο όπου η
θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από 30° Κελσίου, παράγεται η φορμαλδεϋ'δη. (Moser, σ.42)
Άλλοι ερευνητές έχουν συσχετίσει τα νευροτοξικά συστατικά του συνδρόμου του πολέμου
του Κόλπου με τα φορτία σόδας διέτης που κάθονταν στον ήλιο της ερήμου για
εβδομάδες, σε θερμοκρασίες επάνω από 38°.Αλλά κάτι τέτοιο συμβαίνει κάθε ημέρα στην
Αμερική στα θερμότερα κλίματα. Τα φορτηγά παράδοσης σόδας δεν καταψύχονται.
Επίπεδα τοξικότητας;Η EPA(Υπηρεσεία Προστασίας Περιβάλλοντος) έχει δόσει ως όριο
κατανάλωσης μεθανόλης τα 7,8 mg ανά ημέρα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα μπουκάλι ενός
λίτρου της σόδας διέτης περιέχει 56 mg της δυνατόν να σχηματισθεί μεθανόλης! (Monte)
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Πώς θα μπορούσε μια τόσο τοξική ουσία να εγκριθεί από την FDA;Είναι απλό. Η ζήτηση.
Μέχρι το 1986, οι Αμερικανοί έπιναν 20 δισεκατομμύρια κουτάκια σόδας διέτης ετησίως,
όλα αυτά με την ασπαρτάμη. (Metzenbaum) Το 1987,η Monsanto πούλησε 8.500
ΤΟΝΟΥΣ ασπαρτάμης, σύμφωνα με τους αριθμούς της USDA(United States Department
of Agriculture-Υπουργείο Γεωργίας). Μετά από εκείνο την χρονιά, αρνήθηκαν να
δημοσιεύσουν τους αριθμούς παραγωγής. Αλλά είναι απίθανο ότι η παραγωγή να έχει
πέσει από τότε,άν εξετάσουμε όλα τα τρόφιμα που έχουν τώρα ασπαρτάμη. Ένας μερικός
κατάλογος:
μη
αλκοολούχα
ποτά
διατροφής
(αναψυκτικά)
δημητριακά πρωινού
πουτίγκες
ποτά βύνης(μπύρες)
γαρνιτούρες πιτών
γλυκά
τσάι
συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων

ψημένα αγαθά
σαντιγύ
μέντες αναπνοής
τσίχλα
καφές
χυμός κρασιού(μείγμα χυμού και λευκού
κρασιού)
γιαούρτι

------- Gold,σ.9-10
Κατόπιν η Monsanto βρήκε την πραγματική φλέβα χρυσού - μασητές βιταμίνες. Εδώ είναι
ένας μερικός κατάλογος των φαρμάκων και των βιταμινών που τώρα αρωματίζονται από
την αποδεδειγμένη νευροτοξίνη ασπαρτάμη:
- Mylanta Natural Fiber Supplement,
Sugar Free.
- Centrum,Jr vitamins
- Childrens TYLENOL acetaminophen
Fruit Flavored Chewable Tablets
- Childrens TYLENOL acetaminophen
Grape Flavored Chewable Tablets
- Childrens TYLENOL acetaminophen
Cold Multi-Symptom Chewable Tablets
- Junior Strength TYLENOL
acetaminophen Fruit Flavored Chewable
Tablets
- PEDIACARE Cold-Allergy Tablets for
Ages 6 to 12
- PEDIACARE Cough-Cold Tablets for
Ages 6 to 12
- PEDICARE Childrens Cold Relief Tablets
- TYLENOL Cold and Flu Hot Medication
- TYLENOL Cold and Flu No Drowsiness
Formula Hot Medication
- Childrens Chewable CO-TYLENOLv
- ALKA-SELTZER PLUS Night-time Cold
Medicine
- ALKA-SELTZER PLUS Cold and Cough
Medicine
- ALKA-SELTZER PLUS Sinus Allergy
Medicine
- BUGS BUNNY Vitamin Products (ALL)
- FLINTSTONES Plus Calcium

Multivitamin Supplement
- FLINTSTONES Complete Multivitamin
Supplement
- FLINTSTONES Childrens Chewable
Multivitamin
- DIMETAPP Cold and Allergy Chewable
Tablets
- TEMPRA 3 Chewable Tablets, 80mg
acetaminophen tablet
- TEMPRA 3 Double Strength Chewable
Tablets, 160mg acetominophen
- Zantac Efferdose
- SKAGGS ALPHA BETA Childrens Pain
Reliever
- SHOP'N SAVE Childrens Non-Aspirin
Pain Reliever
- KINNEY"S Childrens Chewable NonAspirin Pain Reliever
- PAY'N SAVE Childrens Chewable NonAspirin Pain Reliever
- PEOPLES Childrens Chewable NonAspirin Pain Reliever
- PIGGLY WIGGLY Childrens Chewable
Non-Aspirin P.R.
- RITE AID Childrens Aceteminophen
Non-Aspirin Pain Reliever
- Childrens Anacin-3 Chewable Tablets
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- SUGAR FREE METAMUCIL
- ECKERD Sugar Free Natural Fiber
Laxative
- LONGS Sugar Free Natural Vegetable
Powder Laxative
- PAYLESS Sugar Free Natural Vegetable
Powder Laxative
- RALEY'S Sugar Free Natural Vegetable
Powder
- RITE AID Sugar Free Regular Flavor
Nat.Veg.Bulk Powder
- SQUIBBCARE Sugar Free Natural Fiber
Laxative
- THRIFTY Sugar Free Natural Vegetable
Laxative
- HEALTH BALANCE Childrens Chewable
Multivitamin
- ZOO CHEWS Animal-Shaped Chewable
Multivitamin

- MEDIGUARD Childens Multivitamin
Supplement (Cherry,Orange and Grape)
- EQUATE Chewable Vitamins AnimalShaped (with Iron)
- MEIJER CIRCUS SHAPES (Complete
with Calcium,Iron and Minerals)
- MIEJER CIRCUS SHAPES (with Iron)
- ANIMAL SHAPES Chewable Vitamins
Plus Extra C
- ANIMAL SHAPES Chewable Vitamins
Complete
- ANIMAL SHAPES Chewable Vitamins
With Iron
- REVCO Childrens Chewable
Multivitamins
- LONGS Children's Chewable
Multivitamin
- GRAY DRUG FAIR Childrens Chewable
Multivitamin

πηγή:
Χρήση
της
ασπαρτάμης
από
Πνευματικά δικαιώματα 1996 Leading Edge Research

τις

φαρμακοβιομηχανίες

Ο ανωτέρω κατάλογος μπορεί να ελεγχθεί με μια επίσκεψη στο τοπικό σας φαρμακείο. Το
χαμηλότερο παράδειγμα αναίσχυντης καπηλείας που θα μπορούσαμε να φανταστούμε
είναι να δίνονται γνωστά δηλητήρια στα παιδιά μεταμφιεσμένα με σκόπιμα ωραία
ονόματα.Μήπως κανείς βλέπει έναν συσχετισμό με τα επιδημικά επίπεδα άσθματος που
αναφέραμε παραπάνω; Τι κάνουμε στα παιδιά μας;
Αυτό το άρθρο παραείναι μεγάλο. Η ιστορία της πολιτικής και της εξαπάτησης πίσω από
την έγκριση της ασπαρτάμης από την FDA κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 25 ετών
είναι πια κάτι το κλασικό με το συνηθισμένο σχήμα: τα δηλητήρια νομοθετήθηκαν για
δημόσια χρήση μέσω ευνοικών διακανονισμών μεταξύ των κατασκευαστών,και των
νομοθετών,συνοδευομένων με την συνηθισμένη ψευδή έρευνα και τους πληρωμένους
ιατρικούς "ειδικούς" που πιστοποιούσαν την ασφάλεια μιας αποδεδειγμένης τοξίνης,
κ.λπ.... Για ολόκληρη την βρώμικη ιστορία, ξεκινήστε με:
- Θανάσιμη εξαπάτηση: Η ιστορία της ασπαρτάμης από την Mary Nash Stoddard,
Odenwald Press, Dallas, Texas. ISBN 1-884363-14-8.
- Excitotoxins: Η προτίμηση που σκοτώνει του Russell L. Blaylock, MD, Health Press,
1997.
Μην χάσετε το μέρος για το μαγικό αρουραίο. Υπήρξε μια διάσημη πραγματογνομωσύνη
για όλη την έρευνα που υποβλήθηκε στην FDA για την έγκριση της ασπαρτάμης. Οι
ανακριτές έγραψαν τα συμπεράσματά τους σε ένα έγγραφο αποκαλούμενο έκθεση
Bressler. Ο μαγικός αρουραίος ήταν αντιπροσωπευτικός του τύπου της απάτης που
αποκαλύφθηκε από την έκθεση Bressler. Φαίνεται ότι υπήρξε ένας αρουραίος του οποίου
το όνομα ήταν A23 LM. Σύμφωνα με την έκθεση: " το ζώο εκείνο(A23LM) ήταν ζωντανό
την εβδομάδα 88,πεθαμένο από την εβδομάδα 92 μέχρι την εβδομάδα 104, ζωντανό την
εβδομάδα 108, και πεθαμένο την εβδομάδα 112."
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Ούτε ο Elvis δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
Θέλετε να ξέρετε πόσο διάτρητη είναι πραγματικά η FDA;Αφότου ο Επίτροπος και οι
διάφοροι βασικοί δικηγόροι και ερευνητές που ερευνούσαν την ασπαρτάμη είχαν δεχτεί
προσοδοφόρες θέσεις στις Searle και Monsanto,η FDA είχε την τόλμη να βγεί με μια
δήλωση όπως αυτή το 1995:
"Η FDA δεν έχει κανένα περαιτέρω σχέδιο να συνεχίσει να συλλέγει δυσμενείς εκθέσεις
αντίδρασης ή να ελέγχει την έρευνα που γίνεται περιοδικά για την ασπαρτάμη." (Thomas
Wilcox, προιστάμενος κλάδων FDA, ειδήσεις
χημικών ουσιών τροφίμων 1995)
Ποιός πρόκειται να το ελέγξει λοιπόν;Το FBI;
Το συμπέρασμα με την ασπαρτάμη: είναι πάρα πολύ μεγάλη για να την
ξεφορτωθούμε.Ακριβώς επειδή είναι γλυκιά δεν σημαίνει ότι είναι τροφή. Η ασπαρτάμη
δεν είναι τροφή,είναι ένα συνθετικό φτιαγμένο από τον άνθρωπο. Οι πρόσθετες ουσίες
τροφίμων δεν είναι απαραιτήτως τροφές. Η ασπαρτάμη είναι η νούμερο #1 πρόσθετη
ουσία τροφίμων στην αγορά. Είναι επίσης ένα συστατικό χιλιάδων συνταγογραφούμενων
και μη φαρμάκων. Μιλάμε για τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων δολάρια κάθε
χρόνο. Θα χρειαζόταν ένα πλοίο γεμάτο Ralph Nader(ακτιβιστής για τα δικαιώματα των
καταναλωτών) για να σταματήσει αυτό το είδος του εμπορίου.
Τι μπορείτε να κάνετε; Το μόνο πράγμα που τελικά έχει σημασία: προστατεύστε την
ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΑΣ. Και των παιδιών σας.
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΟΨΩ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
Αυτό το έχει πει ο καθένας που είναι εθισμένος σε οτιδήποτε τα προηγούμενα 300 χρόνια.
Γι’αυτό λοιπόν κάντε το. Εάν νομίζετε ότι δεν είστε εθισμένοι στην άσπρη
ζάχαρη,αποδείξτε το. Για 48 ώρες. Όχι μόνο κοκα κόλα, φρουτοχυμούς με σιρόπι
καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, donuts και παγωτά, αλλά επίσης καρυκεύματα,
σάλτσες, και ποτά ασπαρτάμης. 48 ώρες. Συναντήστε τον πίθηκο.
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ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΣΠΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Του αιδεσιμότατου George Malkmus
Το 1962, ο Δρ Frank Logsdon, προηγούμενος πάστορας στη διάσημη εκκλησία
Moody Memorial στο Σικάγο, ήταν φιλοξενούμενος για γεύμα στο σπίτι μου. Την
ώρα του γεύματος μου διηγήθηκε τη συναρπαστική ιστορία του ότι είχε καρκίνο και
ότι - αντί να ακολουθήσει την ιατρική οδό - είχε πάει στο Page Institute στην
Τάμπα της Φλώριντας.
Σε αυτό το ίδρυμα, τον υποχρέωσαν να αφαιρέσει πέντε άσπρα τρόφιμα από τη
διατροφή του, και να μεταπηδήσει σε μια ωμή χορτοφάγο/φρουτοφάγο διατροφή.
Το έκανε αυτό και ο καρκίνος του εξαφανίστηκε! Ο Δρ Logsdon ήταν περίπου 60
ετών τη χρονιά που ήταν στο σπίτι μου. Καιρό πριν, έμαθα ότι κήρυσσε ακόμα...
δηλαδή η ηλικία του θα πρέπει να είναι κοντά στα 90 τώρα!
Κατά έναν ενδιαφέροντα τρόπο, τα πέντε άσπρα τρόφιμα που του είχαν προκαλέσει
τον καρκίνο είναι τα ίδια τρόφιμα που η έρευνά μου έχει παρουσιάσει ότι
προκαλούν τα περισσότερα από τα σωματικά μας προβλήματα.
Ποιά είναι τα πέντε άσπρα τρόφιμα που προκαλούν τα σωματικά μας προβλήματα;
Θα τα απαριθμήσω, αρχίζοντας από την πιό επικίνδυνη ουσία που βάζουμε στο
σώμα μας. .. ΚΡΕΑΣ!
Το ΚΡΕΑΣ περιέχει άσπρο λίπος! Ο μέσος αμερικανός κρεατοφάγος βάζει πάνω από
22,5 κιλά λίπους (χοληστερόλη) στο σώμα του ετησίως! Αυτό το λίπος φράζει τις
αρτηρίες, προκαλώντας τελικά καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά που
σκοτώνουν περίπου το 50 τοις εκατό του πληθυσμού μας.
Το κρέας είναι επίσης ένοχο στην πρόκληση του καρκίνου του παχέος εντέρου,
του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του προστάτη και άλλων μορφών
καρκίνου. Ο καρκίνος είναι υπεύθυνος για το 33 τοις εκατό των θανάτων στην
Αμερική.
Και το κρέας είναι η κύρια αιτία εκδήλωσης διαβήτη στους ενήλικους, ο οποίος
σκοτώνει το 9 τοις εκατό του πληθυσμού μας.Το κρέας προκαλεί επίσης ουρική
αρθρίτιδα(ποδάγρα) και αρθρίτιδα και ένα πλήθος άλλων σωματικών
προβλημάτων.
Μας λένε ότι χρειαζόμαστε το κρέας για την πρωτεΐνη και τη δύναμη, αλλά δεν μας
λένε ότι το μαγείρεμα του κρέατος αλλάζει τη μοριακή δομή της πρωτεΐνης και
καθιστά την πρωτεΐνη στο κρέας ακατάλληλη προς χρήση από το σώμα. Εάν
κοιτάξουμε στη φύση, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ζώο σε άγρια
κατάσταση που να μαγειρεύει τη σάρκα που τρώεϊ.Δεκαεπτά χρόνια έρευνας έχουν
αποκαλύψει ότι το κρέας όπως παράγεται σήμερα είναι το πιό επικίνδυνο τρόφιμο
που βάζουμε στο σώμα μας. Δεν έχω φάει καθόλου κρέας για 17 χρόνια.
Τα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ είναι η δεύτερη πιό επικίνδυνη ουσία που μπορούμε να
βάλουμε στους οργανισμούς μας για πολλούς από τους ίδιους λόγους. Μας λένε ότι
το γάλα είναι η τέλεια τροφή, και ότι χρειάζεται για το ασβέστιο. Αλλά δεν μας λένε
ότι η παστερίωση του γάλακτος (που θερμαίνεται σε θερμοκρασίες 71 βαθμών
Κελσίου ή υψηλότερα) αλλάζει το ασβέστιο σε μια ανόργανη μορφή, η οποία δεν
μπορεί να αφομοιωθεί από το σώμα.
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Στη φύση, κανένα ζώο δεν παστεριώνει το γάλα του... και κανένα ζώο δεν πίνει το
γάλα ενός άλλου ζώου, ούτε ξαναπίνει γάλα μετά από την ηλικία της
απογαλάκτισης. Η μόνη πηγή κακής χοληστερόλης (LDL) είναι τα ζωικά προϊόντα!
ΤΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ!!!
Το ΑΛΑΤΙ είναι μια άλλη άσπρη ουσία που δημιουργεί ανεξιστόρητα σωματικά
προβλήματα και βάσανα. Το σώμα χρειάζεται το νάτριο, αλλά πρέπει να είναι σε
μια οργανική μορφή προκειμένου να είναι χρησιμοποιήσιμο από το σώμα. Το
επιτραπέζιο αλάτι, το χλωριούχο νάτριο, είναι μια ανόργανη ένωση νατρίου που
σχηματίζεται από την ένωση του νατρίου και του χλωρίου που είναι εξαιρετικά
τοξική στο σώμα, και που το αναγκάζει να κατακρατήσει υγρά σε μια προσπάθεια
να κρατηθεί αυτό το πρωτοπλασματικό δηλητήριο(βλάπτει το πρωτόπλασμα του
κυτάρου) σε αναστολή και έξω από τα κύτταρα.
Η ΖΑΧΑΡΗ είναι η τέταρτη άσπρη ουσία που μας δημιουργεί σωματικά
προβλήματα. Η ζάχαρη είναι τόσο αλλαγμένη και επεξεργασμένη από την αρχική
φυτική μορφή της... ώστε είναι πραγματικά ένα φάρμακο! Ακριβώς 10 κουταλάκια
του γλυκού (περίπου το ποσό που βρίσκεται σε ένα μη αλκοολούχο ποτό) θα
ακινητοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα κατά περίπου 33 τοις εκατό. Περίπου
30 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρης θα διακόψουν το ανοσοποιητικό σύστημα για
μια ολόκληρη ημέρα.
Στο ΑΣΠΡΟ ΑΛΕΥΡΙ έχουν αφαιρεθεί όλες οι καλές ουσίες (πίτουρο και
σπερματική βλάστη) κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Κατόπιν λευκαίνεται,
μερικές φορές με έναν υλικό λεύκανσης παρόμοιο με το Clorox. Τέλος, προσθέτουν
μερικές (καρκινογόνες) βιταμίνες παραγόμενες από πίσσα άνθρακα- και το πωλούν
στο ανυποψίαστο κοινό ως "εμπλουτισμένο." ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΑΛΕΥΡΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ
ΤΡΟΦΗ... ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ!
(Αυτές οι πέντε άσπρες ουσίες καλύπτονται λεπτομερώς στο βιβλίο μου, Γιατί οι
Χριστιανοί αρρωσταίνουν- Why Christians Get Sick.)
Εκτός από αυτές τις πέντε άσπρες ουσίες, πρέπει επίσης να εξετάσουμε τον
αντίκτυπο των ουσιών στους οργανισμούς μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι
γνωρίζουν πόσο επικίνδυνα είναι στο σώμα το οινόπνευμα και η νικοτίνη, αλλά δεν
συνειδητοποιούν ότι η καφεϊ'νη στον καφέ, το τσάι και τα μη αλκοολούχα ποτά
είναι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία! Η καφεϊ'νη ονομάζεται διεγερτική επειδή
διεγείρει όλες τις απολήξεις των νεύρων σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί το
σώμα από αυτή τη δηλητηριώδη ουσία. Εάν κάποιος πίνει πάνω από δύο ή τρία
φλυτζάνια καφέ την ημέρα σε κανονική βάση, θα αναπτύξει συνήθως βαρείς λόγω
διακοπής της ουσίας πονοκέφαλους εάν τον σταματήσει ξαφνικά. Το οινόπνευμα, η
νικοτίνη και η καφεϊ'νη είναι επικίνδυνες ουσίες!
Τώρα που έχουμε καλύψει εν συντομία τις ουσίες που δημιουργούν τα περισσότερα
από τα σωματικά προβλήματα μας, ας εξετάσουμε τα τρόφιμα που τρέφουν και
θεραπεύουν το σώμα μας.
Στο τεύχος Μαϊ'ου 1993 του περιοδικού Πίσω στον Κήπο(Back to the Garden), σ’
ένα άρθρο με τον τίτλο η Αρχική Διατροφή του Θεού, υπογράμμισα ότι η ιδανική
διατροφή για το άτομο είναι τα ωμά φρούτα και λαχανικά. Αυτή η άποψη είναι
βασισμένη σε περισσότερα από είκοσι χρόνια επιστημονικής και διατροφικής
έρευνας, μελέτης της Βίβλου, και της προσωπικής μου εμπειρίας αλλά και άλλων
που έχουν δοκιμάσει αυτήν την διατροφή. Ένα μεγάλο μέρος αυτών που λέω
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μπορεί να ακούγεται ριζοσπαστικό σε μερικούς, αλλά γιατί πρέπει
Χριστιανός να εκπλήσεται με την διαπίστωση ότι η σύγχρονη
προσωπική εμπειρία έχουν επιβεβαιώσει ότι "η Αρχική Διατροφή
αποτελείται από ωμά φρούτα και λαχανικά (βλ. Γένεσις 1:29)
διατροφή για την ανθρωπότητα;

ο οποιοσδήποτε
επιστήμη και η
του Θεού" που
είναι η ιδανική

Είναι τώρα περισσότερο από είκοσι χρόνια που μεταπήδησα από μια διατροφή που
αποτελούταν κυρίως από τις πέντε άσπρες ουσίες που απαριθμήθηκαν
προηγουμένως, οι οποίες με έκαναν να έχω σοβαρά προβλήματα με τα δόντια και
τα ούλα, αιμοροίδες, υπογλυκαιμία, υψηλή πίεση αίματος, σοβαρό πρόβλημα με τα
ιγμόρεια και προβλήματα αλλεργίας, συχνά κρυώματα, πονοκεφάλους, σπυράκια,
μυρωδιά σωμάτος, πιτυρίδα, χαμηλή ενέργεια. .. και καρκίνο του παχέος εντέρου
στην ηλικία των 42! Το 1976, στην ηλικία των 42, μεταπήδησα σε μια συνολικά
ωμή χορτοφάγο/φρουτοφάγο διατροφή με μεγάλα ποσά πρόσφατα στημένων
φυτικών χυμών. Στην πραγματικότητα, για ένα χρόνο δεν έφαγα ποτέ ούτε ένα
κομμάτι μαγειρεμένης τροφής. Εκείνη η χρονιά όχι μόνο έκανε τον καρκίνο του
παχέος εντέρου μου να φύγει, αλλά το ίδιο έκανε και με κάθε άλλο σωματικό
πρόβλημα που είχα!
Μετά από εκείνη τη πρώτη χρονιά, πρόσθεσα κάποια μαγειρεμένα τρόφιμα στη
διατροφή μου. Προς το παρόν, η διατροφή μου αποτελείται από περίπου 85 τοις
εκατό ωμές τροφές, και το υπόλοιπο από φρεσκομαγειρεμένα χορτοφαγικά
τρόφιμα.
Δεν τρώω καθόλου κρέας, γαλακτοκομικά, ζάχαρη και προϊόντα από άσπρο αλεύρι,
και δεν έχω φάει για πάνω από είκοσι χρόνια! Η διατροφή μου είναι συνήθως ωμή
μέχρι το τέλος της ημέρας, και τα μόνα μαγειρεμένα τρόφιμα μου - εάν θα φάω
καθόλου – τα τρώω στο τέλος του βραδυνού γεύματος.
Ο λόγος που κάποιος πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον μια αναλογία 75- 85 τοις
εκατό ωμή τροφή είναι ότι όταν μαγειρεύονται τα τρόφιμα, σχεδόν όλη η θρεπτική
αξία τους καταστρέφεται. Όλα τα ένζυμα καταστρέφονται με το μαγείρεμα.
Περίπου 83 τοις εκατό όλων των βιταμινών καταστρέφονται με το μαγείρεμα και η
θερμότητα αλλάζει την πρωτεΐνη σε μια μορφή που δεν μπορεί να αφομοιωθεί. Το
μαγείρεμα καταντάει επίσης τα οργανικά μέταλλα που το σώμα μας χρειάζεται σε
ανόργανη, ακατάλληλη προς χρήση μορφή.
Πέρα από τη διατροφή, ένας τρόπος ζωής που περιλαμβάνει άσκηση είναι ένα
απαραίτητο στοιχείο στην υγιή διαβίωση. Σχεδόν πάντα κάνω ασκήσεις
τεντώματος(stretching), βαθιές ασκήσεις αναπνοής και τουλάχιστον μια ώρα
αεροβικής άσκησης κάθε ημέρα. Αυτοί η διατροφή και ο τρόπος ζωής με έχουν
στηρίξει σε τέλεια υγεία με υψηλή ενέργεια για περισσότερο από είκοσι χρόνια
τώρα!
Η Βίβλος λέει: "Ευλογήστε το Κυριο... Που θεραπεύει όλες σου τις ασθένειες, που
λυτρώνει τη ζωή σου από την καταστροφή... Που ικανοποιεί το στόμα σου με καλά
πράγματα, έτσι ώστε η νιότη σου να ανανεώνεται όπως στους αετούς." (Ψαλμός
103:15)
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Η οστεοπόρωση,το γάλα και ένας σύγχρονος μύθος
από τον Bruce Friedrich

http://milksucks.com/osteo.html

"Ο μύθος ότι η οστεοπόρωση προκαλείται από την ανεπάρκεια ασβεστίου
δημιουργήθηκε για να πωλήσει τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα
συμπληρώματα ασβεστίου.Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σ’αυτόν. Οι
Αμερικανίδες είναι μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών ασβεστίου στον
κόσμο, και παρ’όλα αυτά έχουν ένα από τα πιό υψηλά επίπεδα
οστεοπόρωσης στον κόσμο. Και η κατανάλωση ακόμα περισσότερων
γαλακτοκομικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ασβεστίου δεν πρόκειται
να αλλάξει αυτό το γεγονός."
- Δρ John McDougall

Το πρόγραμμα McDougall για τις γυναίκες (2000)

Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια που επιφέρει εξασθένιση και χαρακτηρίζεται από
χαμηλή μάζα οστών και την επιδείνωση του ιστού των οστών που έχει επιπτώσεις
σε δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανών και προκαλεί 1,5 εκατομμύριο σπασίματα
κάθε χρόνο. Το ετήσιο κόστος θεραπείας ανέρχεται συνολικά σε περισσότερα από
$10 δισεκατομμύρια. Ενώ μερικοί άνθρωποι που πάσχουν από οστεοπόρωση
αισθάνονται επαναλαμβανόμενο πόνο στην πλάτη,έχουν απώλεια ύψους και
νωτιαίες παραμορφώσεις, πολλοί δεν ξέρουν ακόμη και ότι έχουν την ασθένεια
αυτή έως ότου εμφανιστεί ένα σπάσιμο κόκκαλων.
Σύμφωνα με το εθνικό ίδρυμα οστεοπόρωσης,η μία στις δύο γυναίκες μετά την
ηλικία των 50, και ένας στους οκτώ άνδρες, θα δοκιμάσει ένα σπάσιμο που
σχετίζεται με την οστεοπόρωση. Η γαλακτοκομική βιομηχανία έχει μια ισχυρή λαβή
στη βιομηχανία διατροφής σε αυτήν την χώρα.Πληρώνει τεράστιους αριθμούς
διαιτολόγων, γιατρών, και ερευνητών για να προωθήσει τα γαλακτοκομικά, και
ξοδεύει περισσότερα από $300 εκατομμύρια ετησίως, σε εθνικό επίπεδο, για να
διατηρήσει μια αγορά για τα προϊόντα της. Η γαλακτοκομική βιομηχανία έχει
διεισδύσει στα σχολεία, έχει εξαγοράσει αστέρια του αθλητισμού, προσωπικότητες,
και πολιτικούς, και προωθεί συνεχώς μια ημερήσια ατζέντα βασισμένη στο κέρδος
παρά στη δημόσια υγεία.
Ο Δρ walter Willett, ένας ερευνητής διατροφής παλαιμάχων στη σχολή δημόσιας
υγείας του Χάρβαρντ , λέει ότι η κατανάλωση ασβεστίου "έχει γίνει μια
θρησκευτική σταυροφορία,"που επισκιάζει τα αληθινά προληπτικά μέτρα όπως η
σωματική άσκηση.Ακούγοντας τη γαλακτοκομική βιομηχανία να λέει ότι, εάν
καταναλώνετε τρία ποτήρια γάλακτος καθημερινά, τα κόκκαλά σας θα είναι
ισχυρότερα, εφυσηχάζεστε ότι η οστεοπόρωση δεν θα είναι το μέλλον σας.
Παρά τη χρηματοδότηση από την γαλακτοκομική βιομηχανία αλλεπάλληλων
μελετών που προσπαθούν να αποδείξουν τις αξιώσεις της, ο Δρ John McDougall,
αφού εξέτασε όλες τις διαθέσιμες διατροφικές μελέτες και στοιχεία, ολοκληρώνει:
"Η αρχική αιτία της οστεοπόρωσης είναι η υψηλή σε πρωτείνη διατροφή που οι
περισσότεροι Αμερικανοί καταναλώνουν σήμερα. Όπως είπε ένας κύριος ερευνητής
σε αυτό το θέμα, "Τρώγοντας μια υψηλή σε πρωτείνη διατροφή είναι σαν έκχυση
όξινης βροχής στα κόκκαλά σας." Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, εάν τα
γαλακτοκομικά έχουν οποιαδήποτε επίδραση,αυτή είναι ότι και κλινικές αποδείξεις
αλλά και τα στοιχεία πληθυσμών εμπλέκουν έντονα τα γαλακτοκομικά στην
πρόκληση παρά στην παρεμπόδιση της οστεοπόρωσης.Το να στρέφει η
γαλακτοκομική βιομηχανία ανυποψίαστες γυναίκες και παιδιά στον εφυσηχασμό
λέγοντας τους, ουσιαστικά, να πίνουν περισσότερο γάλα και τα κόκκαλά τους θα
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είναι μια χαρά, μπορεί να έχει καλό επιχειρηματικό νόημα, αλλά κάνει ένα σοβαρό
κακό στο κοινό.
Οι περισσότεροι από τους λαούς της υφηλίου δεν καταναλώνουν γάλα αγελάδας,
και όμως το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν δοκιμάζει τα υψηλά ποσοστά
οστεοπόρωσης που βρίσκονται στη δύση. Στις ασιατικές χώρες, παραδείγματος
χάριν, όπου η κατανάλωση γαλακτοκομικών είναι χαμηλή (και πού οι γυναίκες
τείνουν να είναι λεπτές και με μικρά κόκαλα, παγκοσμίως αποδεκτοί παράγοντες
κινδύνου για την οστεοπόρωση), τα ποσοστά σπασίματος είναι πολύ χαμηλότερα
από ότι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις Σκανδιναβικές χώρες, όπου
κατανάλωση
γαλακτοκομικών
προϊόντων
είναι
αρκετά
μεγαλύτερη.
Αλλά μην ακούτε εμάς .Εξετάστε την επιστήμη μόνοι σας:
Μια μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Γαλακτοκομικό Συμβούλιο,
αφορούσε το δόσιμο σε μια ομάδα μετεμμηνοπαυσικών γυναικών τριών ποτηριών
των 240 γρ. γάλακτος ανά ημέρα για δύο χρόνια και τη σύγκριση των οστών τους
με τις γυναίκες μιας άλλης ομάδας ελέγχου που δεν έπιναν γάλα. Η γαλακτοκομική
ομάδα κατανάλωνε 1.400 mg ασβεστίου ανά ημέρα και έχανε μάζα οστών δύο
φορές το ποσοστό της άλλης ομάδας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, "αυτό μπορεί
να οφειλόταν στη μέση αύξηση 30 τοις εκατό στην πρωτεϊνική εισαγωγή κατά τη
διάρκεια της συμπληρωματικής διατροφής με γάλα... Η δυσμενής συνέπεια της
αυξήμένης πρωτεϊνικής εισαγωγής στην ισορροπία ασβεστίου έχει αναφερθεί από
διάφορα εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας "(αναφέρουν έπειτα 10
άλλες μελέτες).
Ο McDougall λέει, "Περιττό να σας πούμε ότι, αυτή η είδηση δεν έφθασε στις
ειδήσεις των έξι."
Αφού εξέτασαν 34 δημοσιευμένες μελέτες σε 16 χώρες, οι ερευνητές στο
πανεπιστήμιο Yale διαπίστωσαν ότι οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά
οστεοπόρωσης "συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σουηδίας,
και της Φινλανδίας" είναι εκείνες στις οποίες οι άνθρωποι καταναλώνουν το
περισσότερο κρέας, γάλα, και άλλα ζωικά τρόφιμα. Αυτή η μελέτη επίσης έδειξε ότι
αφρικανικοί Αμερικανοί, που καταναλώνουν, κατά μέσον όρο, περισσότερα από
1.000 mg ασβεστίου ανά ημέρα, είναι εννέα φορές πιθανότερο να πάθουν σπασίμο
των ισχίων από ότι είναι οι νοτιοαφρικανικοί Μαύροι,των οποίων η καθημερινή
πρόσληψη ασβεστίου είναι μόνο 196 mg. Λέει ο McDougall, " από έθνος-σεέθνος,οι άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερο ασβέστιο έχουν τα πιό αδύνατα
κόκκαλα και τα υψηλότερα ποσοστά οστεοπόρωσης... Μόνο σε εκείνες τις περιοχές
όπου το ασβέστιο και η πρωτεΐνη τρώγονται σε σχετικά υψηλές ποσότητες υπάρχει
ανεπάρκεια ασβεστίου των οστών, λόγω της υπερβολής της ζωικής πρωτεΐνης."
Η μελέτη ορόσημο του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για την υγεία των νοσοκόμων,
που παρακολούθησε 78.000 γυναίκες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 12 ετών,
διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που κατανάλωσαν το περισσότερο ασβέστιο από τα
γαλακτοκομικά τρόφιμα έσπασαν περισσότερα κόκκαλα από εκείνες που έπιναν
σπάνια γάλα. Συνοψίζοντας αυτήν την μελέτη, η Lunar Osteoporosis Update
(Νοέμβριος 1997) εξήγησε: "Αυτός ο αυξανόμενος κίνδυνος σπασίματος ισχίων
συνδέθηκε με το γαλακτοκομικό ασβέστιο.Εάν αυτό ήταν ένα οποιοσδήποτε άλλο
πράγμα εκτός από το γάλα, το οποίο τόσο επιθετικά έχει προωθηθεί από τα
γαλακτοκομικά
συμφέροντα,
αναμφισβήτητα
θα
θεωρούταν
σημαντικός
παράγοντας κινδύνου."
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Τα εθνικά ιδρύματα μελέτης υγείας από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, που
δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό περιοδικό της κλινικής διατροφής (2001), βρήκαν
ότι
"Οι γυναίκες που έφαγαν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης τους από ζωικές
πηγές είχαν τρεις φορές το ποσοστό απώλειας κόκκαλων και 3,7 φορές το ποσοστό
σπασιμάτων ισχίων των γυναικών που έφαγαν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης
τους από φυτικές πηγές." Αν και οι ερευνητές έλαβαν υπ’οψιν " όλα όσα
σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη σχέση,αυτό δεν άλλαξε τα
αποτελέσματα." Το συμπέρασμα της μελέτης: "Η αύξηση της φυτικής και η μείωση
της ζωικής πρωτεϊνικής πρόσληψης μπορούν να μειώσουν την απώλεια οστών και
τον κίνδυνο σπασίματος ισχίων."
Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό περιοδικό της κλινικής
διατροφής (2000) εξέτασε όλους τους τομείς της διατροφής και της υγείας των
οστών και διαπίστωσε ότι η μεγάλη κατανάλωση φρούτων και τα λαχανικά έχουν
θετικές επιπτώσεις στην υγεία των οστών ενώ η γαλακτοκομική κατανάλωση όχι.
Τέτοια συμπεράσματα δεν εκπλήσσουν τους διατροφικούς ερευνητές: Σύμφωνα με
τον Δρ Neal Barnard, συγραφέα του βιβλίου Turn Off the Fat Genes (Σταματήστε
τα γονίδια του πάχους 2001) και διάφορα άλλα βιβλία για την διατροφή και την
υγεία, η απορρόφηση ασβεστίου από τα λαχανικά είναι εξ ίσου καλή ή και
καλύτερη από αυτή του γάλακτος. Η απορρόφηση ασβεστίου από το γάλα είναι
περίπου 30 τοις εκατό, ενώ οι αριθμοί για το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών,
το σινάπι, τις ρέβες, το κατσαρό λάχανο, και μερικά άλλα φυλλώδη πράσινα
λαχανικά κυμαίνονται μεταξύ 40 έως 64 τοις εκατό.
Αφού αξιολόγησε τις μελέτες για τη σύνδεση μεταξύ πρωτεϊνικής εισαγωγής και
ουρικής απώλειας ασβεστίου, ο διατροφολόγος ερευνητής Robert P. Heaney
διαπίστωσε ότι καθώς η κατανάλωση πρωτεΐνης αυξάνεται, εξ ίσου αυξάνεται το
ποσό ασβεστίου που χάνεται στα ούρα (περιοδικό της αμερικανικής διαιτητικής
ένωσης, 1993): "Αυτή η επίδραση έχει τεκμηριωθεί σε διάφορα διαφορετικά σχέδια
μελέτης για περισσότερο από 70 χρόνια," γράφει, προσθέτοντας, " η καθαρή
επίδραση είναι τέτοια που εάν η πρωτεϊνική εισαγωγή διπλασιάζεται χωρίς
μεταβαλλόμενη λήψη άλλων θρεπτικών ουσιών,η ουρική περιεκτικότητα σε
ασβέστιο αυξάνεται κατά περίπου 50 τοις εκατό."
Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Σύδνευ και του νοσοκομείου Westmead
ανακάλυψαν ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών τροφίμων, ιδιαίτερα νωρίς στη
ζωή, αυξάνει τον κίνδυνο σπασιμάτων ισχίων στα γηρατειά (αμερικανικό περιοδικό
της επιδημιολογίας, 1994).
Τέλος, μια ανάλυση όλης της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το 1985,και
δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό της κλινικής διατροφής (2000),
συμπέρανε:
"Εάν η πρόσληψη γαλακτοκομικών τροφίμων παρέχει υγεία οστών, κάποιος θα
περίμενε αυτό να είναι προφανές από τις 57 εκβάσεις, οι οποίες περιελάμβαναν
τυχαίες, ελεγχόμενες δοκιμές και τις διαχρονικές μελέτες ομάδων που
ισοδυναμούσαν με 645.000 ανθρωποέτη." Οι ερευνητές συνεχίζουν μετα λύπης
λέγοντας ότι "έχουν υπάρξει λίγες προσεκτικά σχεδιασμένες μελέτες των
αποτελεσμάτων των γαλακτοκομικών τροφίμων στην υγεία των οστών," και έπειτα
ολοκληρώνουν
με
τη
χαρακτηριστική
επιστημονική
επιφύλαξη
ότι:
"Το σώμα των επιστημονικών στοιχείων εμφανίζεται ανεπαρκές να υποστηρίξει μια
σύσταση για καθημερινή πρόσληψη γαλακτοκομικών τροφίμων για να προωθήσει
την υγεία των οστών στον ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ πληθυσμό."
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Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα ποσοστά οστεοπόρωσης μειώνονται εμφανώς όταν
το βάρος του σώματος,η άσκηση, και θερμιδική πρόσληψη αυξάνονται.
Επιβεβαιώνοντας την λύπη των ερευνητών για τις κακές μελέτες, μόνο τρεις
μελέτες έχουν τη θερμιδική πρόσληψη στην ανάλυση.Δύο από αυτές δεν βρήκαν
κανέναν συσχετισμό μεταξύ της γαλακτοκομικής πρόσληψης και της
οστεοπόρωσης. Η άλλη βρήκε μια θετική σύνδεση δηλαδή όσο περισσότερο γάλα
καταναλώνεται, τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος σπασίματος (η μελέτη για τις
νοσοκόμες του Χάρβαρντ, δέστε παραπάνω).
Το αμερικανικό περιοδικό της κλινικής μελέτης διατροφής (2000) που αναφέρθηκε
παραπάνω υποστήριξε ότι αφού ξέρουμε σίγουρα ότι η συνολική θερμιδική
πρόσληψη και το βάρος του σώματος συνδέονται θετικά με τη μάζα των οστών,
τέτοιοι παράγοντες είναι "ιδιαίτερα σημαντικοί" σε οποιαδήποτε μελέτη της
οστεοπόρωσης και της μάζας των οστών.
Αγνοεί άραγε σκόπιμα η γαλακτοκομική βιομηχανία αυτούς τους παράγοντες στις
κλινικές μελέτες της, ίσως επειδή οι καταναλωτές γαλακτοκομικών τείνουν να είναι
βαρύτεροι και καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες από εκείνους που
καταναλώνουν λιγότερα (ή καθόλου) γαλακτοκομικά προϊόντα; Είναι αξιοπρόσεκτο
ότι η γαλακτοκομική βιομηχανία δεν μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα που ψάχνει,
δεδομένου ότι η γαλακτοκομική κατανάλωση τείνει να κάνει τους ανθρώπους
βαρύτερους. Ακόμα κι αν οι γαλακτοκομικοί ερευνητές αγνοούν αυτόν τον
παράγοντα, οι περισσότερες μελέτες δεν παρουσιάζουν ακόμα καμία σχέση, και
μερικές δείχνουν ότι το γάλα προκαλεί την οστεοπόρωση. Εάν η τάση εκείνων που
καταναλώνουν περισσότερα γαλακτοκομικά να είναι βαρύτεροι και να
καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες λαμβανόταν υπ’όψιν, οι μελέτες που δεν
δείχνουν καμία σύνδεση θα έδειχναν, στην πραγματικότητα, ότι η πρόσληψη
γαλακτοκομικών προκαλεί την οστεοπόρωση, όπως η μελέτη της σχολής δημόσιας
υγείας του Χάρβαρντ; Αυτό θα εναρμόνιζε την κλινική ανάλυση με την ανάλυση
πληθυσμών, η οποία σαφώς δηλώνει ότι η αυξανόμενη γαλακτοκομική
κατανάλωση
συνδέεται
με
αυξανόμενο
κίνδυνο
για
οστεοπόρωση.
Τι μπορώ να κάνω λοιπόν για να έχω γερά κόκκαλα;
Η οστεοπόρωση είναι μια φρικτή ασθένεια, και αν και τα στοιχεία είναι ακράδαντα
ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών δεν την αποτρέπει, απλά κόβοντας τα
γαλακτοκομικά προϊόντα δεν εξασφαλίζετε ότι δεν θα σας ταλαιπωρήσει. Και εάν,
όπως οι περισσότεροι ανθρώποι που δεν καταναλώνουν καθόλου κρέας ή
γαλακτοκομικά, είστε λεπτοί, πρέπει να φροντίσετε να κάνετε κάποιες σκέψεις (και
προσπάθεια) για να κρατήσετε τα κόκκαλα σας υγειή.
Αυτό που τα στοιχεία υπαγορεύουν ως χρήσιμο για γερά κόκκαλα είναι:
ÆΝα παίρνετε αρκετή βιταμίνη Δ (εάν δεν ξοδεύετε κάποιο διάστημα στον ήλιο, να
τρώτε τα κατάλληλα τρόφιμα).
ÆΝα εξάλειψετε τη ζωική πρωτεΐνη (για ποικίλους λόγους,η ζωική πρωτεϊνη
προκαλεί σοβαρή επιδείνωση των οστών).
ÆΠεριορισμός της κατανάλωσης οινοπνεύματος (το οινόπνευμα είναι τοξικό για τα
κύτταρα που σχηματίζουν τα οστά και εμποδίζει την απορρόφηση του ασβεστίου).
ÆΠεριορισμός της πρόσληψης αλατιού (το νάτριο τραβάει το ασβέστιο από τα
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κόκκαλα)
ÆΜην καπνίζετε (μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που καπνίζουν ένα πακέτο
την ημέρα έχουν 5 έως 10 τοις εκατό λιγότερη πυκνότητα οστών στην
εμμηνόπαυση από τις μη καπνίζοντες).
ÆΝα κάνετε αρκετή άσκηση. Οι μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η
σωματική άσκηση είναι το κλειδί στην οικοδόμηση ισχυρών οστών (ο
σημαντικότερος από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα).Παραδείγματος χάριν, μια
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal, που παρακολούθησε 1.400
άνδρες και γυναίκες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 15 ετών, διαπίστωσε ότι η
άσκηση μπορεί να είναι η καλύτερη προστασία ενάντια στα σπασίματα ισχίων και
ότι η "μειωμένη πρόσληψη διαιτητικού ασβεστίου δεν φαίνεται να είναι παράγοντας
κινδύνου." Και οι ερευνητές του κρατικού πανεπιστημίου Penn διαπίστωσαν ότι η
πυκνότητα των οστών επηρεάζεται σημαντικά από το πόση άσκηση κάνουν τα
κορίτσια κατά τη διάρκεια της εφηβείας, όταν αναπτύσσεται το 40 έως 50 τοις
εκατό της σκελετικής μάζας τους. Σύμφωνη με την προηγούμενη έρευνα, η μελέτη
του Penn, που δημοσιεύθηκε στην Παιδιατρική (2000), το περιοδικό της
αμερικανικής ακαδημίας παιδιατρικής, έδειξε ότι η πρόσληψη ασβεστίου, που
κυμάνθηκε από 500 έως 1.500 mg ανά ημέρα, δεν έχει καμία μόνιμη επίδραση
στην υγεία των οστών.
"Είχαμε υποθέσει ότι η αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου θα οδηγούσε σε καλύτερο
εφηβικό κέρδος στα κόκκαλα. Περιττό να πούμε ότι έκπλαγήκαμε όταν είδαμε την
υπόθεσή μας να αντικρούεται, " εξήγησε ένας ερευνητής.
Συμπέρασμα:
Το να πίνει κανείς γάλα χτίζει τα κέρδη των γαλακτοκομικών παραγωγών, αλλά
όπως δείχνουν οι παραπάνω μελέτες, είναι πιθανότερο να βλάψει τα κόκκαλά σας
παρά να τα βοηθήσει. Και τα γαλακτοκομικά τρόφιμα συνδέονται με όλα τα είδη
άλλων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, των καρδιακών
παθήσεων και του καρκίνου (συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού και
του καρκίνου του προστάτη).Επίσης είναι πιθανό να είναι μολυσμένα με επίπεδα
ιχνών αντιβιοτικών, ορμονών, και άλλων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης
της διοξίνης, μια από τις τοξικότερες ουσίες που είναι γνωστές στους ανθρώπους (η
Washington Post ανέφερε ότι "η πιό πρόσφατη μελέτη της EPA καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν ακόμη και μικρά ποσά διοξίνης
στα λιπαρά τρόφιμα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αντιμετωπίζουν έναν κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου 1 στα 100. Μπορούν επίσης να αναπτύξουν άλλα προβλήματα,
όπως η διαταραχή της προσοχής, οι μαθησιακές δυσκολίες, ευαισθησία στις
μολύνσεις και τις διαταραχές του συκωτιού "(12 Απριλίου ..2001).
Φυσικά, το ασβέστιο είναι ένα ουσιαστικό μέταλλο, και είναι δυνατό να υπάρξει μια
ανεπάρκεια ασβεστίου. Σύμφωνα με το Δρ Neal Barnard, Πρόεδρο της Επιτροπής
Παθολόγων για Υπεύθυνη Ιατρική:
"Το γάλα, ειδικότερα, είναι φτωχή διασφάλιση ενάντια στα σπασίματα των
οστών.Οι υγιέστερες πηγές ασβεστίου είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και
όσπρια.Δεν χρειάζεται να φάτε τεράστιες μερίδες λαχανικών ή φασολιών για να
πάρετε αρκετό ασβέστιο, αλλά να περιλαμβάνετε και τα δύο στον κανονικό
προγραμματισμό των διατροφικών επιλογών σας. Εάν ψάχνετε για πρόσθετο
ασβέστιο,οι χυμοί γκρέιπφρουτ,πορτοκαλιού, μήλου είναι καλές επιλογές."
Δεν έχει περισσότερο νόημα για τους ανθρώπους να καταναλώνουν το μητρικό
γάλα αγελάδων απ'ό,τι να καταναλώσουν το μητρικό γάλα αρουραίων,
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γατών,σκυλιών, καμηλοπαρδάλεων, ή οποιουδήποτε άλλου θηλαστικού. Η φύση
δημιούργησε το ανθρώπινο μητρικό γάλα για τα μωρά, το μητρικό γάλα των
αγελάδων για τα μοσχαράκια, και ούτω καθ’εξής.
Ο μακαρίτης Δρ Benjamin Spock, στο βιβλίο του Η μέριμνα μωρών και παίδων (το
πιο καλοπουλημένο βιβλίο στις ΗΠΑ, εκτός από τη Βίβλο, κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων 50 ετών), αφού συστήσει ότι κανένας δεν πρέπει να καταναλώνει
το γάλα αγελάδας και καταχωρώντας έναν πλήθος δεινών που συνδέονται με την
κατανάλωση γάλακτος (καρδιακές παθήσεις, καρκίνος, παχυσαρκία, αντιβιοτικό
υπόλειμμα, ανεπάρκεια σιδήρου, άσθμα, μολύνσεις αυτιών, παθήσεις του
δέρματος,
πόνοι
στομάχου,
φούσκωμα,
και
διάρροια),
ολοκληρώνει:
"Στη φύση, τα ζώα δεν πίνουν γάλα μετά από την παιδική ηλικία, και αυτό είναι το
κανονικό και για τους ανθρώπους, επίσης. Τα παιδιά μένουν στην καλύτερη
ισορροπία ασβεστίου όταν η πρωτεΐνη τους προέρχεται από φυτικές πηγές." Ο Δρ
Spock συστήνει το ανθρώπινο μητρικό γάλα για τα μωρά,έτσι όπως έχει προορίσει
η φύση.
Σύμφωνα με το Δρ Neal Barnard: "Είναι δύσκολο να δείς τηλεόραση χωρίς να
ακούσεις διαφημίσεις που προτείνουν ότι το γάλα προάγει τα γερά κόκκαλα. Οι
διαφημίσεις αυτές δεν επισημαίνουν ότι μόνο το 30 τοις εκατό του ασβεστίου του
γάλακτος απορροφάται από το σώμα ή ότι η οστεοπόρωση είναι συνιθισμένη
μεταξύ αυτών που πίνουν γάλα. Ούτε σας βοηθούν να διορθώσετε τις πραγματικές
αιτίες της απώλειας οστών."
Ο Δρ T. Colin Campbell , ο παγκόσμιος κορυφαίος επιδημιολογικός ερευνητής στον
τομέα της διατροφής και της υγείας, λέει:
"Οι άνθρωποι των γαλακτοκομικών εταιρειών, από τη δεκαετία του '20, έχουν
επιτύχει πάρα πολύ στην καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος μέσα ουσιαστικά σε όλα
τα τμήματα της κοινωνίας "από την έρευνα και την εκπαίδευση έως τις δημόσιες
σχέσεις και την πολιτική" για να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι το γάλα της
αγελάδας και τα προϊόντα του είναι το μάννα από τον ουρανό. Μην κάνετε κανένα
λάθος σχετικά με αυτό.Η γαλακτοκομική βιομηχανία ουσιαστικά είχε και έχει τον
πλήρη έλεγχο οποιασδήποτε αλλά και όλων των πληροφοριών για την δημόσια
υγεία που έχουν ποτέ έρθει στο επίπεδο δημόσιας διερεύνησης... Ο συσχετισμός
μεταξύ της πρόσληψης ζωικών ποσοστών πρωτεΐνης και σπασίματος εμφανίζεται να
είναι τόσο ισχυρός όσο η ένωση μεταξύ του καπνίσματος και του καρκίνου των
πνευμόνων." - Δρ T. Colin Campbell
" Τώρα φαίνεται ότι είναι σαφές πως το γάλα δεν είναι η λύση στη φτωχή
πυκνότητα
οστών.Το
αντίθετο,
είναι
μέρος
του
προβλήματος."
- Δρ. Charles Attwood
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Οι βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής
Πέρα από δίαιτες και εθνικές κουζίνες
του Χρήστου Γεωργιάδη

Η κατάσταση στο θέμα της διατροφής θα λέγαμε ό,τι κυριαρχείται από δύο τάσεις:
Από τη μια, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν αρχίσει να δίνουν στη
διατροφή τους τη σημασία που της αξίζει και ενδιαφέρονται πραγματικά να μάθουν
περισσότερα για αυτήν.
Και από τη άλλη, εξ ίσου πολλούς που απογοητευμένοι από τα διατροφικά
σκάνδαλα και το χαοτικό του θέματος, έχουν παραιτειθεί από οποιαδήποτε
προσπάθεια υγιεινής διατροφής και πρόληψης θεωρώντας την μάταια και
αναποτελεσματική. Αυτό βέβαια μπορεί να λειτουργεί και ως ένα ωραίο άλλοθι για
κάποιους ώστε να μένουν προσκολλημένοι στον τρόπο ζωής τους και στις
διαμορφωμένες συνήθειες τους.
Είναι ακόμη πολύ πιθανό να συναντήσουμε και πολλούς με την αυταπάτη ό,τι
κάνουν υγιεινή διατροφή, ενώ ταυτόχρονα τρώνε του καλού καιρού όλα τα
επεξεργασμένα τρόφιμα που διαφημίζονται.
Όμως τί είναι υγιεινή διατροφή;
Μήπως ο όρος έχει παρεξηγηθεί και παρερμηνευτεί σε σημείο που να μην έχει
καθόλου σχέση με οτιδήποτε υγιεινό;
Δυστυχώς λόγω της αμφιλεγόμενης πληροφόρησης και της καλλιεργούμενης
σύγχυσης είναι πολύ εύκολο για πολλούς ανθρώπους σήμερα να θεωρούν ότι
κάνουν υγιεινή διατροφή ενώ στην πραγματικότητα ούτε καν την προσεγγίζουν. Η
πλειοψηφία του κόσμου αντιλαμβάνεται την υγιεινή διατροφή μέσα από τους
διαμορφωμένους μύθους και τα στερεότυπα, όπως δηλαδή βολεύει τα πανίσχυρα
συμφέροντα της βιομηχανίας διατροφής.
Έτσι σήμερα κατακλυζόμαστε από αμέτρητα, επεξεργασμένα υποκατάστατα
προϊόντων που κάνουν κατάχρηση της ονομασίας που φέρουν και που δεν έχουν
καμμία σχέση με το πρωτογενές φυσικό συστατικό ή προϊόν.
Προφανώς οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία τους αλλά λόγω της καταιγιστικής
διαφήμισης κανείς δεν φαίνεται να το παρατηρεί. Παραδείγματος χάριν, βαφτίζεται
φυσικός ο χυμός που είναι σε συσκευασία ενώ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με
οτιδήποτε φυσικό. Είναι ένα επεξεργασμένο, νεκρό προϊόν με συντηρητικά,
επιβλαβή ζάχαρη ή υποκατάστατο της(ακόμα χειρότερα) και όλα αυτά που
υπόσχεται στη συσκευασία περί φυσικότητας και θρεπτικών συστατικών δεν
ισχύουν. Και πώς να ισχύουν άλλωστε όταν ο πραγματικός χυμός που στίβουμε
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εμείς οι ίδιοι σε μισή ώρα έχει οξειδωθεί και είναι άχρηστος. Πόσο μάλλον ένα
επεξεργασμένο προϊόν που προορίζεται να μείνει μέρες ή μήνες στο ράφι.
Επίσης κάθε άτομο είναι ιδιαίτερη, μοναδική περίπτωση και από την στιγμή που δεν
γνωρίζουμε πως αντιλαμβάνεται ή πως προσδιορίζει την υγιεινή διατροφή, ο
ισχυρισμός του και μόνο ότι κάνει υγιεινή ζωή ή ότι προσέχει δεν αρκεί και δεν
μπορεί να θεωρηθεί έγκυρος.
Μιας και το ζήτημα της υγιεινής διατροφής είναι ζωτικής σημασίας και ταυτόχρονα
χώρος εμπλοκής τεραστίων συμφερόντων αυτό που χρειάζεται πρώτα απ’όλα είναι
να ορίσουμε γενικά τί είναι υγιεινή διατροφή. Αναμφίβολα κάτι τέτοιο έρχεται σε
ρήξη με τους εδραιωμένους και καλοπληρωμένους μύθους περί διατροφής που
επιβλήθηκαν και κυριαρχούν επι δεκαετίες. Θα χρειαστεί σε βάθος γνώση του
θέματος αλλά και τόλμη από την πλευρά του καθενός για να απορρίψει τις
κρατούσες λανθασμένες, σαθρές και αναληθείς αντιλήψεις.
Κατ’αρχήν η πρώτη
θεμελιώδης αρχή της
διατροφής λέει ότι υγιεινό
είναι το πρωτογενές. Ότι
δηλαδή παράγει και μας
προσφέρει η Μητέρα Φύση
χωρίς καμμία παρέμβαση ή
επεξεργασία. Η διατροφή μας
λοιπόν για να είναι υγιεινή
πρέπει να περιλαμβάνει
αποκλειστικά πρωτογενή
συστατικά και μάλιστα
μονάχα βιολογικής
καλλιέργειας. Άρα λοιπόν
τρώμε πορτοκάλια και
πίνουμε φυσικό χυμό που
στίψαμε μόνοι μας αλλά ποτέ
δεν πίνουμε ¨χυμό
πορτοκαλιού¨ σε
συσκευασία.
Η δεύτερη θεμελιώδης
αρχή της διατροφής λέει
ότι υγιεινό είναι το ωμό
και όχι το μαγειρεμένο.
Κανένα αλλό πλάσμα στη
φύση δεν μαγειρεύει την
τροφή του. Αλλά ούτε και ο άνθρωπος μέχρι που ανακάλυψε την φωτιά μερικές
χιλιετίες πριν. Η θερμότητα καταστρέφει τα ένζυμα και αλλοιώνει την τροφή
κάνοντας την άπεπτη. Έτσι η μαγειρεμένη τροφή όχι μόνο δεν δίνει θρεπτικά
συστατικά στον οργανισμό αλλά αντίθετα παίρνει διότι για να βγουν οι άπεπτες
τροφές από τον οργανισμό απαιτείται ενέργεια. Για παράδειγμα αντί να
μαγειρέψουμε τη πιπεριά θα πρέπει να τη φάμε ωμή στη σαλάτα. Έτσι θα
διασπαστεί και θα χωνευτεί με τα δικά της ένζυμα χωρίς να επιβαρύνει τον
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οργανισμό και θα προσφέρει τις βιταμίνες της και τα ιχνοστοιχεία της σε ζωντανή
οργανική μορφή, άμεσα προσλήψιμη και αξιοποιήσιμη από τα κύτταρα και τους
ιστούς. Μπορούμε να κανουμε την μετάβαση μας στην ωμοφαγία σταδιακά
τρώγοντας ένα πιάτο την ημέρα ωμό(π.χ. σαλάτα εποχής ή φρούτα) και ένα
μαγειρεμένο με τελικό στόχο άν οχι το 100 % τουλάχιστον 80% ωμοφαγία και
20% μαγειρεμένη τροφή.
Η τρίτη θεμελιώδης αρχή της διατροφής λέει ότι πρέπει να πίνουμε
οπωσδήποτε 1,5 - 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αυτό σημαίνει 8 ποτήρια εκτός αν
πίνουμε και χυμούς που στίβουμε μόνοι μας οπότε μπορούμε να τους
υπολογίσουμε ως νερό. Ο καφές, το τσάϊ και οτιδήποτε ποτό κυκλοφορεί σε
συσκευασία δεν πρέπει να καταναλώνονται γιατί όχι μόνο δεν μας δίνουν νερό
αλλά μας αφυδατώνουν. Επίσης το νερό που πίνουμε πρέπει να είναι χωρίς χλώριο.
(Για να φύγει το χλώριο από το νερό βάζουμε το νερό της βρύσης σε μια γυάλινη
κανάτα με ανοικτό στόμιο και σε 1 ώρα το χλώριο θα έχει εξατμιστεί.) Το ιδανικό
φυσικά είναι να πίνουμε νερό πηγής.
Η τέταρτη θεμελιώδης αρχή της διατροφής λέει ότι πρέπει να τρώμε
αλκαλικές τροφές και όχι όξινες. Το ph του οργανισμού μας είναι 7,4 δηλαδή
ελαφρά αλκαλικό. Για να το διατηρήσουμε στην τιμή αυτή πρέπει να τρώμε κατα
80% αλκαλικές τροφές όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, και όχι όξινες όπως τα
κρεατικά , τα γαλακτοκομικά , τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα γλυκά κ.λ.π.
Η πέμπτη θεμελιώδης αρχή της διατροφής έχει να κάνει με τον σωστό
συνδυασμό των τροφών. Το πεπτικό μας σύστημα - όπως κατ’αναλογία ένα
πλυντήριο μπορεί να πλύνει τα πάντα τέλεια αλλά ξεχωριστά - μπορεί να χωνέψει
τις τροφές αρκεί να είναι μεμονωμένες και όχι ανακατεμένες σε περίεργους
συνδυασμούς. Κάθε κατηγορία τροφής θέλει τα δικά της ένζυμα για να χωνευθεί
οπότε όταν μέσα στο στομάχι υπάρχουν και υδατάνθρακες και πρωτεϊνες και λίπη
πολύ απλά το πεπτικό μας σύστημα δεν ξέρει ποιο ένζυμο να χρησιμοποιήσει.
Σ’αυτή την περίπτωση αντί της πέψης των τροφών έχουμε τη ζύμωση τους και τη
σήψη τους. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν συνδυάζουμε πρωτεϊνες με υδατάνθρακες όπως
κρέας με πατάτες ή μακαρόνια με κιμά. Συνδυάζουμε πρωτεϊνες με λαχανικά ή
υδατάνθρακες με λαχανικά. Και ποτέ δεν τρώμε φρούτα μετά το γεύμα επειδή τα
φρούτα χωνεύονται στο λεπτό έντερο και όχι στο στομάχι. Θα πρέπει πάντα λοιπόν
να βρίσκουν το στομάχι άδειο για να κατευθυνθούν ανεμπόδιστα στο λεπτό έντερο.
Αν βρουν το στομάχι γεμάτο και εγκλωβιστούν εκεί θα υποστούν ζύμωση.
Η έκτη θεμελιώδης αρχή της διατροφής αναφέρεται στην ηθική διάσταση
της καθημερινής αυτής πράξης. Είναι βέβαιο ό,τι θα αισθανόμαστε πολύ
όμορφα όταν γνωρίζουμε ό,τι αυτό που τρώμε δεν προξενεί καμιά ζημία στο
περιβάλλον ή σε άλλους ανθρώπους του πλανήτη ούτε προκαλεί σκληρότητα και
θάνατο σε ζώα. Και θα αισθανόμαστε ακόμα καλύτερα όταν γνωρίζουμε ό,τι αυτό
που επιλέξαμε να φάμε συμβάλλει σε ένα άλλο μέλλον για τον πλανήτη, αειφόρο
και βιώσιμο.
Τα παραπάνω είναι η πεμπτουσία της διατροφής και αν τα τηρήσουμε τότε
μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε υγιεινή διατροφή που είναι και ο πυλώνας της
υγείας γιατί έτσι ενδυναμώνεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα αποτρέποντας την
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εμφάνιση ασθένειας και ο οργανισμός μας βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους
λειτουργικότητας ενώ ταυτόχρονα πηγάζει από μέσα μας ζωντάνια, διάθεση και
καλή ψυχολογία.
Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα υπ’όψιν μας είναι ότι η υγιεινή διατροφή είναι ο
κυρίαρχος και πρωτεύων παράγοντας υγιείας. Με άλλα λόγια είναι υπεύθυνη κατα
90% για την συνολική κατάσταση υγιείας του οργανισμού μας και όλοι οι άλλοι
παράγοντες όπως περιβάλλον, άσκηση, κληρονομικότητα, στρες κ.λ.π. είναι
δευτερεύοντες και εξαρτώμενοι σε μεγάλο βαθμό από αυτήν.
Και τέλος η υγιεινή διατροφή είναι το ηθικό χρέος κάθε υπεύθυνου και
σκεπτόμενου ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον, τους ανθρώπους, τη Φύση.
Ζώντας στην εποχή που οι πολυεθνικές με τα προϊόντα τους προσπαθούν να μας
βλάψουν και να καταστρέψουν την υγεία μας και το περιβάλλον, το να προσέχεις
την διατροφή σου και τον εαυτό σου γενικότερα δεν είναι μόνο μια επιβεβλημένη
πράξη άμυνας και αντίστασης αλλά πολύ περισσότερο μια πραγματικά
πρωτοποριακή στάση ζωής που βιώνει από σήμερα τον κόσμο του αύριο. Είναι ο
δρόμος που θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα της συμβατικής, χημικής γεωργίας, από
τα αδιέξοδα του junk food, από τα αδιέξοδα της ασθένειας , από τα αδιέξοδα του
καταναλωτισμού και της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων, από τα αδιέξοδα
της πείνας και της φτώχειας για ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη.
Ότι κάνει καλό στην υγεία μας κάνει καλό και στο πλανήτη μας και η υγιεινή
διατροφή υπόσχεται ένα υπέροχο μέλλον αρμονίας με την Φύση και σεβασμού του
πλανήτη και όλων των πλασμάτων που ζουν σ’αυτόν. Και το σημαντικό είναι ότι
αυτό το μέλλον μπορεί να το ζήσει ο καθένας από σήμερα. Φτάνει μόνο να το
συνειδητοποιήσει και να το υποστηρίξει.
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Η σημασία του προγράμματος στην υγιεινή
διατροφή
του Χρήστου Γεωργιάδη

Η υγιεινή διατροφή απαιτεί να βάλουμε ως πρώτη μας προτεραιότητα τις βιολογικές ανάγκες
του οργανισμού.
Ο οργανισμός μας είναι ένα τέλειο και περίπλοκο σύνολο διαφορετικών, αλληλεξαρτώμενων
συστημάτων που υπακούουν σε συγκεκριμένες αρχές λειτουργίας όπως αυτές σοφά έχουν
διαμορφωθεί στην διάρκεια των εκατομμυρίων ετών της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους.
Εμείς υποκλινόμενοι με δέος μπροστά σ’αυτό το μεγαλείο της εξέλιξης οφείλουμε να
σεβαστούμε το θαύμα που λέγεται οργανισμός φροντίζοντας τον με αδιάκοπη προσοχή και
συνεχές ενδιαφέρον για να είναι πάντα σε κατάσταση μέγιστης λειτουργικότητας.
Στην προσπάθεια μας αυτή ανεκτίμητη είναι η συνεισφορά ενός προγράμματος διατροφής
και η προσήλωση μας σ’αυτό με θρησκευτική ευλάβεια.
Το πρόγραμμα έχει την έννοια ότι απαντάμε σε συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού με
συγκεκριμένες ένεργειες και μέτρα. Με άλλα λόγια αφοσιωνόμαστε πρωτίστως στην
εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των φυσικών αναγκών του οργανισμού την κατάλληλη στιγμή
που πρέπει και με τρόπο που ανταποκρίνεται στις εξελικτικά καθορισμένες προδιαγραφές
του.
Πιο συγκεκριμένα ο οργανισμός μας έχει ανάγκη πρόσληψης ορισμένης ποσότητας τροφής
και νερού κάθε ημέρα. Η πρόσληψη αυτή πρέπει να γίνεται σταδιακά ανα τακτά διαστήματα
στην διάρκεια της ημέρας. Ο λόγος είναι ότι το ανθρώπινο στομάχι χωρά μια ορισμένη
ποσότητα που κυμαίνεται γύρω στα 850 ml.
Άρα πρέπει να τρώμε μικρές ποσότητες στη διάρκεια της ημέρας και όχι να αφήνουμε άδειο
το στομάχι για μεγάλα διαστήματα και μετά να τρώμε τεράστιες ποσότητες που το
διογκώνουν και το επιβαρύνουν υπέρμετρα. Αν είχαμε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 που
αντιπροσωπεύει τη πλήρωση του στομάχου καλό θα ήταν να τρώμε μέχρι το 8 ή 9, ποτέ ως
το 10.
Για να καταφέρουμε αυτήν την αρμονική σχέση με την διατροφή μας πρέπει να
παραμερίσουμε κάθε τι που παρεμβαίνει και μας εμποδιζει στην επίτευξη του σκοπού μας
όσο και αν το θεωρούμε σημαντικό. Είτε αυτό είναι η δουλειά, το σχολείο ή οι υποχρεώσεις
της καθημερινότητας. Αποφασίστε τι είναι πιο σημαντικό: να φάω το γεύμα στην ώρα του ή
να το αναβάλλω γιατί πρέπει να πάω να για ψώνια ή σε κάποια δουλειά;
Η αδιαφορία για τον οργανισμό μας πληρώνεται. Τα ακανόνιστα και βιαστικά γεύματα, η
χρόνια αφυδάτωση και η κακοποίηση που υποβάλλουμε τον εαυτό μας πολύ γρήγορα
οδηγούν σε αδιέξοδο τον οργανισμό μας. Βγαίνει από την κανονική, φυσική λειτουργία του
και μπαίνει σε κατάσταση άμυνας και μάχης για επιβίωση. Και το αποτέλεσμα είναι
επιπλοκές και δυσάρεστες καταστάσεις.
Ας προσηλωθούμε σ’ένα πρόγραμμα σωστής διαχείρισης των αναγκών του οργανισμού όσο
κι’αν μας φαίνεται δύσκολο. Γίνεται αρκεί να καταλάβουμε την αξία του και την σημασία
του.
Η ανταμοιβή μας θα είναι ένα σώμα γεμάτο δύναμη, ενέργεια και ζωντάνια.
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* Τα φρούτα χωνεύονται σε 30 λεπτά. Προσοχή όμως : τα φρούτα δεν χωνεύονται στο
στομάχι αλλά στο λεπτό έντερο. Γι’αυτό να μην τρώμε φρούτα μετά τα γεύματα γιατί δεν
μπορούν να κατέβουν στο λεπτό έντερο αλλά παγιδεύονται στο στομάχι και υφίστανται
ζύμωση.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
του Χρήστου Γεωργιάδη

1. Η πέψη είναι η πιό επίπονη λειτουργία για τον ανθρώπινο οργανισμό.
2. Για να επιτύχει η πέψη πρέπει να τρώμε τις κατάλληλες για τη φυσιολογία
του ανθρώπου τροφές δηλ. φυτικές τροφές και σε μέτριες ποσότητες. Αν
π.χ. το 10 είναι το μάξιμουμ της χωρητικότητας του στομάχου εμείς θα
πρέπει να τρώμε μέχρι το 8 ή 9 και ποτέ μέχρι να φουσκώσουμε.
3. Ο σωστός συνδυασμός τροφών είναι βασικός παράγοντας στην επιτυχία της
πέψης.Υπενθυμίζεται ότι τα φρούτα τρώγονται πάντα με άδειο στομάχι.Τα
φρούτα χωνεύονται σε 30 λεπτά. Επειδή όμως δεν χωνεύονται στο στομάχι
αλλά στο λεπτό έντερο, δεν πρέπει να τρώμε φρούτα μετά τα γεύματα γιατί
δεν μπορούν να κατέβουν στο λεπτό έντερο αλλά παγιδεύονται στο στομάχι
και υφίστανται ζύμωση. Μπορούμε να φάμε φρούτα 3 ώρες μετά τα
γεύματα.
4. Ο μόνος τρόπος για να χάσουμε αποτελεσματικά και μόνιμα τα περιττά κιλά
είναι η χορτοφαγία.
5. Οι τροφές που μας παχαίνουν είναι τα κρεατικά, τα γαλακτοκομικά, τα
γλυκά, τα κάθε είδους επεξεργασμένα τρόφιμα, το αλκοόλ και τέλος τα
μαγειρευτά φαγητά (σε αντίθεση με τα ωμά).
6. Καταργώντας τα παραπάνω όχι μόνο δεν περιορίζουμε τις επιλογές μας αλλά
αντίθετα τις πολλαπλασιάζουμε. Έχουμε να φάμε από μια τεράστια ποικιλία
φρούτων, λαχανικών, δημητριακών και οσπρίων που μπορούμε να φάμε είτε
ωμά είτε να τα μαγειρέψουμε με απεριόριστους τρόπους. Αυτή εξάλλου κατά
βάση είναι η αυθεντική ελληνική κουζίνα.
7. Η χορτοφαγία που εμπεριέχει και την ωμοφαγία(κατανάλωση των φρούτων
και των λαχανικών σε ωμή μορφή) δεν βάζει περιορισμούς στις ποσότητες
τροφής που τρώμε καθημερινά και δεν μας αφήνει να αισθανόμαστε
πεινασμένοι. Εξάλλου επειδή ακριβώς ο οργανισμός παίρνει πλούσιες
ποσότητες των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται πεινάμε σπανιότερα.
8. Η χορτοφαγία, αλλά κυρίως η ωμοφαγία και η νηστεία(1 ημέρας) με
φυσικούς χυμούς που φτιάχνουμε οι ίδιοι και καταναλώνουμε αμέσως,
προτού οξειδωθούν, βοηθούν σημαντικά την αποτοξίνωση του οργανισμού
και συνεπώς την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.
9. Τα μαγειρευτά φαγητά τα μαγειρεύουμε πάντα σε χαμηλή θερμοκρασία( στο
1) για περισσότερη ώρα. Έτσι θα διατηρήσουμε πιο πολλά θρεπτικά
συστατικά. Το ελαιόλαδο προστίθεται πάντα στο τέλος αφού σβήσουμε το
φαΐ.
10.Καταργούμε τα τηγανητά φαγητά, το φούρνο μικροκυμάτων και τα τηγάνια
με αντικολλητική στρώση. Για το ζέσταμα του φαγητού χρησιμοποιούμε
σκεύη από ανοξείδωτο ατσάλι.
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11.Το νερό είναι απαραίτητο στοιχείο της διατροφής. Πίνουμε 6-8 ποτήρια την
ημέρα νερό χωρίς χλώριο. Για να φύγει το χλώριο βάζουμε το νερό σε μια
γυάλινη κανάτα και σε 1 ώρα το χλώριο έχει εξατμιστεί.
12.Τρώμε 1 μόνο μαγειρευτό γεύμα την ημέρα, μεσημεριανό ή βραδυνό(όχι
αργότερα από τις 7.30), και την υπόλοιπη μέρα τρώμε φρούτα, πίνουμε
χυμούς, η τρώμε σαλάτες.
13.Δεν βλέπουμε τη διατροφή ως στέρηση ή περικοπή γευμάτων αλλά
φροντίζουμε να τρώμε όσο πιο μεγάλη πληθώρα φυτικών τροφών στα
πλαίσια των παραπάνω οδηγιών.
14.Βαθαίνουμε τη γνώση μας στη διατροφή και κρίνουμε τη κάθε τροφή
ολοκληρωμένα και όχι μόνο βάσει της γεύσης της. Αποφεύγουμε τις
επεξεργασμένες τροφές που με το Δούρειο ίππο της γεύσης προσπαθούν να
μας εξαπατήσουν και να μας βλάψουν. Επικεντρώνουμε κατά κύριο λόγο
στην φρέσκια, πλήρη, ζωντανή(με ένζυμα), πρωτογενή φυσική τροφή όπως
τη δίνει η Φύση.
15.Εξοπλισμένοι με τη νέα μας γνώση αποδίδουμε πλέον τα του καίσαρος τω
καίσαρι δηλ. καταργούμε τις ανθυγιεινές τροφές και παράλληλα
τροποποιούμε στο μυαλό μας τη πλασματική αίσθηση ευχαρίστησης που
συνδυαζόταν με αυτές με την αίσθηση της δυσφορίας και της απέχθειας που
τους αξίζει λόγω της απάτης που παίζουν εις βάρος της υγείας μας.
16.Τέλος όλα μας τα υλικά να είναι βιολογικά.
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Βιταμίνες στα Φρούτα

g=γραμμάριο
mg=μιλι-γραμμάριο
ug= μικρο-γραμμάριο
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Μέταλλα (Ιχνοστοιχεία) στα Φρούτα

g=γραμμάριο
mg=μιλι-γραμμάριο
ug= μικρο-γραμμάριο
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Οι Λαικές αγορές βιολογικών προϊόντων
ΔΕΥΤΕΡΑ

Κηφισιά: ώρες 14.30-18.30 Τέρμα Χαριλάου Τρικούπη
Περιστέρι: ώρες 14.30-18.30 Παιδική χαρά- κάθετος Δημοσθένους (Μπουρνάζι)
Χαϊδάρι : ώρες 14.30-18.30 Δίπλα στο 2ο Λύκειο Χαϊδαρίου
ΤΡΙΤΗ

Νέο Ηράκλειο: ώρες 14.30-18.30 Ελ. Βενιζέλου (Γήπεδο Τυφώνα)
Κορυδαλλός: ώρες 14.30-18.30 Πλατεία Ελευθερίας – Πεζόδρομος Αγίου Γεωργίου
ΤΕΤΑΡΤΗ

Γλυφάδα: Πλατεία Ξενοφώντος, 16:30 - 19:30 (θερινό), 14:30-17:30 (χειμερινό)
Ηλιούπολη : ώρες 14.30-18.30 Μαρίνου Αντύπα (απέναντι από το ΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ

Π. Φάληρο: ώρες 14.30-18.30 Αμφιθέας, Ναϊάδων και Ζαίμη
Θρακομακεδόνες : ώρες 13.30-18.00 Πλατεία Αλμπανέλα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κολωνάκι: ώρες 8.00 -14.00 Πλατεία Δεξαμενής
Χολαργός: ώρες 13.00-18.00, Άλσος Δημαρχείου (απέναντι από το Δημαρχείο)
Καισαριανή: ώρες 14.30-16.30 πίσω από το γήπεδο Νήαρ Ηστ στο σινεμά Αιολία
ΣΑΒΒΑΤΟ

Κάτω Πατήσια: ώρες 9.00 – 13.00 Πάτμου και Καραβία
Βούλα : Σωκράτους – Παπάγου 2, ώρες 9:00 – 14:00
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τρίτη Δήμος Θερμαϊκού: Φιλελλήνων & Ανθέων γωνία, Κάτω Περαία, ώρες 16:00 – 20:30
Πέμπτη Νεάπολη: Δημαρχείο Νεάπολης, ώρες 8:00 – 14:00
Σάββατο Καλαμαριά: πρώην στρατόπεδο Κόνδρα, ώρες 8:00 – 14:00
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Παρασκευή Νεάπολη Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά, ώρες 11:00 – 14:30
Περισσότερες πληροφορίες:
Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής
Τηλ: 6945 263929, 6977 636321

Fax: 2103810773 e-mail:sybilla@in.gr
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Η θρεπτική αξία των φύτρων
του Χρήστου Γεωργιάδη

Μέσα σε κάθε σποράκι αντικατοπτρίζεται η
σοφία της φύσης και το θαύμα της ζωής.
Ο σπόρος είναι ο τρόπος του φυτού να
πολλαπλασιάζεται και ένας σπόρος μπορεί να
βρίσκεται σε λήθαργο για μήνες ή χρόνια
περιμένοντας τις κατάλληλες συνθήκες για να
βλαστήσει.

Αλλά για όσο διάστημα βρίσκεται σε αναμονή
προστατεύεται από τους λεγόμενους
μπλοκαριστές ενζύμων(enzyme inhibitors) για να μην αποσυντεθεί και χαλάσει.
Μόλις όμως ο σπόρος έρθει σε επαφή με το νερό οι μπλοκαριστές ενζύμων
αδρανοποιούνται και τα ένζυμα αναλαμβάνουν τη δράση τους βοηθώντας την
ανάπτυξη του φυτού.
Φύτρο λοιπόν ονομάζεται η πρώιμη διαδικασία των πρώτων ωρών-ημερών ζωής
ενός σπόρου που ξυπνάει από το λήθαργο(με τη βοήθεια του νερού) και πάει να
γίνει φυτό, πετώντας ένας τρυφερό, ασπρό βλασταράκι.
Σ’αυτή ακριβώς τη σύντομη περίοδο, τη περίοδο θα λέγαμε που ο σπόρος είναι
μωρό, χρειάζεται η μέγιστη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Και η φύση έχει
φροντίσει να του τα παρέχει, αυξάνοντας 2 και 3 φορές τα ποσοστά βιταμινών και
μετάλλων που αναπτύσσονται μέσα στο σπόρο για τη θρέψη του φυτού. Είναι κάτι
ανάλογο με το μητρικό γάλα που είναι πλούσιο και πλήρες για τη θρέψη του μωρού
της τον πρώτο χρόνο ζωής του, που είναι και η περίοδος της πιό γρήγορης
ανάπτυξης του.
Τα φύτρα είναι η συμπυκνωμένη θρεπτική δύναμη της Φύσης και εμείς ερχόμαστε
ακριβώς εκείνη τη κατάλληλη στιγμή, που οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ένζυμα
είναι στο μέγιστο βαθμό να τα καταναλώσουμε για να προσλάβουμε όλο αυτό το
πλούτο.
Η διαδικασία της καλλιέργειας φύτρων έχει ονομαστεί Κηπουρική της κουζίνας
γιατί είναι εύκολο στην άνεση του σπιτιού μας, χρησιμοποιώντας κάποια βάζα και
λίγο νερό(χωρίς χλώριο) να έχουμε φρέσκα φύτρα γεμάτα με όλα όσα χρειάζεται ο
οργανισμός μας.
Η διαδικασία είναι απλή:
Σε ένα βάζο βάζουμε ένα δάχτυλο σπόρους και το γεμίζουμε νερο. Αφήνουμε το
νερό για όσο διάστημα χρειάζεται για κάθε σπόρο και μετά βάζουμε ένα τούλι στο
στόμιο του βάζου που το στερεώνουμε με λάστιχο και στραγγίζουμε το βάζο υπο
γωνία 45 μοιρών.
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Κατόπιν ποτίζουμε και στραγγίζουμε αμέσως τους σπόρους 2 φορές την ημέρα,
πρωί και βράδυ.
Τις πρώρες μέρες οι σπόροι θέλουν σκοτάδι και καλό είναι να καλύπτονται τα βάζα
με πετσέτα.
Σε σύντομο διάστημα, ανάλογα με το σπόρο, οι σπόροι πετούν ασπρα τρυφερά
βλασταράκια.
Τότε είναι έτοιμοι να τους φάμε κυρίως μέσα σε σαλάτες.
Καλό είναι να καταναλώνονται φρέσκοι αλλά μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο
1 εβδομάδα.
Δοκιμάστε και καλή επιτυχία!
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ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ (ΑΖΥΜΟ)
ΜΕ ΦΥΤΡΑ ΣΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Απαραίτητα σκεύη
1. μπλέντερ
2. ζυγαριά κουζίνας
Υλικά
(ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

250 γρ. σπόροι σταριού
250 γρ. σπόροι καλαμποκιού
40 γρ. λιναρόσπορος
40 γρ. ηλιόσπορος
40 γρ. σουσάμι
40 γρ. κινόα

Προετοιμασία
1. Βάζουμε τους σπόρους του σταριού και του καλαμποκιού σε ένα γυάλινο μπολ ή
μια λεκάνη και ρίχνουμε νερό που να τους καλύπτει 2-3 πόντους. Τους αφήνουμε
στο νερό 24 ώρες. Έτσι οι σπόροι μπαίνουν στο πρώιμο στάδιο του φύτρου.
2. Βάζουμε τους σπόρους του λιναρόσπορου, του ηλιόσπορου, του σουσαμιού και
της κινόας σε ένα γυάλινο μπολ ή σε λεκάνη και ρίχνουμε νερό που να τους
καλύπτει 1-2 πόντους. Τους αφήνουμε στο νερό 8 ώρες, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι
μαζί με τους σπόρους του σταριού και του καλαμποκιού.
3. Βάζουμε στο μπλέντερ όλη τη ποσότητα των φύτρων του λιναρόσπορου, του
ηλιόσπορου, του σουσαμιού και της κινόας και τα χτυπάμε προσθέτοντας λίγο
νερό ώστε το μίγμα να είναι σχετικά νερουλό και να χτυπηθεί καλά για να γίνει σαν
ζύμη.
4. Βάζουμε στο μπλέντερ τη μισή ποσότητα των φύτρων του σταριού και του
καλαμποκιού και τα χτυπάμε προσθέτοντας νερό ώστε το μίγμα να είναι νερουλό
και να χτυπηθεί καλά για να γίνει σαν ζύμη.
5. Αδειάζουμε τη ζύμη στο ταψί και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για την άλλη
μισή ποσότητα των φύτρων του σταριού και του καλαμποκιού.
6. Αφού αδειάζουμε και τη δεύτερη δόση ζύμης στο ταψί ανακατεύουμε όλο το
μίγμα με το κουτάλι για να γίνει ομοιόμορφο. Το μίγμα πρέπει να έχει πάχος 1-1,5
εκατοστό.
Ψήσιμο
7. Ανάβουμε τον φούρνο και ψήνουμε το ψωμί μας στους 50°C για 12-15 ώρες.
Ουσιαστικά μιλάμε για αφυδάτωση και όχι ψήσιμο, έτσι ώστε το ψωμί να
παραμείνει ζωντανό, να έχει διατηρήσει δηλαδή τα ένζυμα του.
8. Σε 6-8 ώρες το πάνω μέρος του ψωμιού αρχίζει να φουσκώνει λίγο και να
σχηματίζει μιά λεπτή κόρα. Τότε το χαράζουμε με ένα μαχαίρι σε τετράγωνα
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κομμάτια, σαν χορτόπιτα, για να μπορούμε να το βγάλουμε εύκολα με μια
σπάτουλα όταν θα έχει ψηθεί.
Σημείωση: Μπορείτε να ακολουθήσετε και τη γρήγορη μέθοδο ψησίματος,
ανάβοντας το φούρνο στους 150°C, οπότε το ψωμί θα είναι έτοιμο σε 2 ώρες.
Σ’αυτή τη περίπτωση το ψωμί μας θα είναι και πάλι γευστικό αλλά όμως δεν θα έχει
ένζυμα.
•
•
•
•
•
•

Το ψωμί αυτό έχει μια πλούσια φυσική γεύση.
Επίσης ενώ ξεροψήνεται εξωτερικά παραμένει υγρό εσωτερικά και έτσι
διατηρεί κάποια ένζυμα.
Τα φύτρα είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα.
Ο λιναρόσπορος δίνει άρωμα και γεύση ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ
θρεπτικός.
Το ψωμί αυτό είναι πιο υγιεινό γιατί δεν του βάζουμε ούτε μαγιά, ούτε αλάτι
ούτε ζάχαρη.
Επιπλέον είναι απλό, υγιεινό και πολύ εύκολο στη παρασκευή του.
ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ RUTGERS

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ
3 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΙΛΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Ή ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ
ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ
1 ΚΙΛΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Ή ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΨΕΚΑΣΜΕΝΑ
ΜΕ
ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
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ΥΓΙΕΙΝΑ ΓΛΥΚΑ
Τάρτα καρύδι

με
φυσικά υλικά

www.omofagia.com

Εξαρτήματα: multi
Πώς φτιάχνουμε τη βάση
1 ποτήρι σταφίδα μαύρη ή ξανθιά
1 ποτήρι καρύδια
Στο μουλτι χτυπαμε τα καρυδια να γινουν σκονη.
Βαζουμε τη μισή σταφιδα και λίγο νερό από αυτό που
μουσκεύουμε τους χουρμάδες και τα χτυπαμε μαζι.
Μετά ρίχνουμε και την άλλη μισή σταφιδα και τα χτυπαμε μαζί
ρίχνοντας ξανά λίγο νερό για να χτυπιέται καλύτερα το μίγμα προσέχοντας όμως
να βγει σφιχτό.
Στρώνουμε το μίγμα σε ενα μεγάλο πιάτο ως βάση του γλυκού.
Πώς φτιάχνουμε τη πάνω κρεμα
Μισό ποτήρι κάσιους ωμά
Χυμός απο 1 πορτοκάλι
6 χουρμάδες
Βαζουμε τους χουρμαδες στο νερο για 4-8 ωρες.
Μετα τους στραγγίζουμε από το νερο.
Βαζουμε τα κασιους στο μουλτι και γινονται σκονη.Τα ριχνουμε σε μπωλ.
Μετα βαζουμε τους χουρμαδες στο μουλτι και χτυπαμε μεχρι να γινουν κρεμα.
Ριχνουμε κατοπιν και τα κασιους και το χυμό του πορτοκαλιού και ξαναχτυπαμε
μεχρι να γινει σφιχτη κρεμα.
Τη στρώνουμε πάνω από τη βάση και βάζουμε στο ψυγειο για 1-2 ωρες.
Κόβουμε το γλυκό σε μικρές μπουκιές σαν σοκολατάκια και το σερβίρουμε.

Τάρτα ανανά
Εξαρτήματα: multi
Υλικά για μια μερίδα
1 ροδέλα ανανά
½ αβοκάντο
Λίγο φασόλι βανίλιας το χτυπάμε με το γουδί να γίνει σκόνη
1 κουταλιά της σούπας μέλι
3-4 κάσιους για γαρνιτούρα
Μέθοδος
Βάζετε σε ένα πιατάκι τον ανανά για βάση. Χτυπάτε τον αβοκάντο με το μέλι και το
φασόλι της βανίλιας να γίνει μια σφιχτή κρέμα και απλώνετε πάνω από τον ανανά
σαν να ήταν τάρτα γαρνίρετε με τα κάσιους και βάζετε για 1 ώρα στο ψυγείο να
σταθεί η κρέμα και σερβίρετε.
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Mouse σοκολάτα
Εξαρτήματα: multi
Υλικά για δυο μερίδες
1 κανονικό αβοκάντο
1 μπανάνα
1 ½ κουταλιά μέλι
1 κουταλάκι του γλυκού ταχίνι αναποφλοίωτο
1 κουταλιά κακάο βιολογικής καλλιέργειας η χαρουπόσκονη
Λίγο φασόλι βανίλιας τριμμένο (προαιρετικό)
Μέθοδος
Χτυπάμε στο multi όλα τα υλικά εκτός της μπανάνας καλά μέχρι να γίνουν μια
κρέμα σφιχτή. Ψιλοκόβουμε την μπανάνα η την κόβουμε σε ροδέλες και ρίχνουμε
μια στρώση μπανάνα στα 2 μπωλ μια στρώση μους μέχρι να μας τελειώσουν τα
υλικά.
Βάζουμε στο ψυγείο για 1-2 ώρες να σταθεί η κρέμα και σερβίρουμε.
Ρόφημα σοκολάτας
Εξαρτήματα: Μπλέντερ
Αποχυμωτής απλός
Υλικά για ένα ποτήρι
Χυμός 3 πορτοκαλιών
1 κουταλιά μέλι
1 κουταλάκι γλυκού ταχίνι
½ μπανάνα
1 κουταλιά κακάο η χαρουπόσκονη
Μέθοδος
Χτυπάμε όλα τα υλικά καλά στο μπλέντερ μέχρι να λειώσουν καλά και να γίνει
αφρός και σερβίρουμε.

Κρέμα με φρούτα και ξηρούς καρπούς
Υλικά
1 μπανάνα
½ φλιτζάνι κάσιους
3 χουρμάδες χωρίς το κουκούτσι
Το χυμό από ένα πορτοκάλι
Μέθοδος
Χτυπάμε στο μπλέντερ τα κάσιους μέχρι να γίνουν σκόνη την οποία αδειάζουμε σε
ένα μπωλ.
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Χτυπάμε το χυμό πορτοκαλιού αρχικά με τους χουρμάδες καλά και στη συνέχεια
προσθέτουμε
την μπανάνα αφού χτυπήσουμε και πάλι καλά αδειάζουμε το περιεχόμενο πάνω
από τα κάσιους
και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να γίνουν κρέμα και σερβίρουμε

Τρούφες με τριμμένη καρύδα
Υλικά
1
½
1 κουταλιά χαρουπόσκονη
τριμμένη

φλιτζάνι
φλιτζάνι

αμύγδαλα
χουρμάδες
καρύδα

Μέθοδος
Χτυπάμε στο μπλέντερ τα αμύγδαλα μέχρι να γίνουν σκόνη. Προσθέτουμε τους
χουρμάδες, ένα κάθε φορά. Προσθέτουμε τη χαρουπόσκονη και λίγο ως ελάχιστο
νερό και χτυπάμε μέχρι να γίνουν μια σφιχτή μάζα.Κατόπιν τη πλάθουμε σε μικρές
μπάλες τις οποίες κυλάμε πάνω στη τριμμένη καρύδα. Διατηρείται στο ψυγείο.

Μηλόπιτα
Υλικά για τη βάση
2 φλιτζάνια ηλιόσπορος
1 φλιτζάνι σταφίδες(μουσκεμένες σε νερό)
½ μήλο

Υλικά για τη γέμιση
6 μήλα
8 χουρμάδες (μουσκεμένοι σε
νερό)
½ φλιτζάνι σταφίδες
χυμός ½ λεμονιού
1 κουταλιά κανέλα
Μέθοδος
Χτυπάμε τα υλικά της βάσης στο μπλέντερ και τα βάζουμε σε φόρμα κέικ.
Χτυπάμε 2 μήλα και τους χουρμάδες στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν κρέμα. Την
αδειάζουμε σε ένα μπωλ.
Χτυπάμε 2 μήλα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν μικρά κομμάτια. Τα βγάζουμε από
το μπλέντερ και τα βάζουμε στο μπωλ με τους χουρμάδες.
Προσθέτουμε τη κανέλα, το λεμόνι και τις σταφίδες και τα ανακατεύουμε καλά.
Αδειάζουμε τη γέμιση στη φόρμα με τη βάση και την αφήνουμε να σταθεί για
τουλάχιστον 1 ώρα.
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Εύγευστες συνταγές Χυμών
από φρούτα και λαχανικά
Πάντα χρησιμοποιείτε βιολογικά φρούτα και
λαχανικά.
Ξεκινήστε πλένοντας τα φρούτα και τα
λαχανικά σας. Όταν αποχυμώνετε παράγετε
πολτό(φυτικές ίνες) και είναι καλό να
αναμίξετε όλο ή κάποιο μέρος του πολτού μέσα
στο χυμό και να το πιείτε. Υπάρχει όφελος
στην κατανάλωση της ίνας, γιατι χρησιμεύει ως
λίπασμα για τα καλά βακτηρίδια στο παχύ
έντερο.
Πίνετε το χυμό αργά, σαν "να μασάτε ώστε να
ανακατευτεί με το σάλιο σας για υγιή πέψη. Καταναλώνετε τους χυμούς το πολύ σε
30 λεπτά γιατι οξειδώνονται και χάνουν τα θρεπτικά συστατικά τους.
Απολαύστε τους φυσικούς χυμούς και νοιώστε τη δύναμη και τη υγεία που σας
χαρίζουν.
Χυμός καρότου (ο βασιλιάς των χυμών)
Πλύνετε 4-5 καρότα και αποχυμώστε τα.
Ο χυμός καρότου παρέχει ένα υψηλό ποσό προ-βιταμίνης Α, το οποίο το σώμα
μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Επίσης βιταμίνες β, γ, δ, ε, και Κ, μέταλλα, ασβέστιο,
φώσφορο, νάτριο, και ιχνοστοιχεία. Αυτός ο χυμός ωφελεί το εντερικό τοίχωμα, τα
κόκκαλα, δόντια, δέρμα, τρίχα, νύχια και με τακτική χρήση, καθαρίζει το συκώτι
βοηθώντας να απελευθερωθεί η πολυδιατηρημένη χολή και τα υπερβολικά λίπη.
Χυμός από καρότο, σέλινο, λάχανο
3-4 καρότα
1-2 μίσχοι σέλινου
Μικρό λάχανο
Γλυκό ποτό
5 Καρότα
1 Μήλο
1/2 Τεύτλο(παντζάρι)
Πιπέρια εν αφθονία
1 Πράσινη πιπεριά
1 Κόκκινη πιπεριά
3 Μίσχοι σέλινου
1/2 Αγγούρι
5 Φύλλα μαρουλιού
8 Λαχανικά
1/2 Ντομάτα
1/4 Αγγούρι
1 Καρότο
1 Μίσχος σέλινου
1 χούφτα Σπανάκι
1/2 Κόκκινη πιπεριά

Καρότο, πικραλίδα(αγριοραδίκι)
και σπανάκι
250 γρ. καρότων
120 γρ.πικραλίδων
120 γρ. σπανακιού
Σέικ μήλων
1/2 πορτοκάλι ξεφλουδισμένο
2 πράσινα μήλα
1 ώριμη μπανάνα
1 κουταλιά μαγιά μπύρας
η φέτα πορτοκάλι για γαρνίρισμα
Ισχυρός συνδυασμός καρότου
1 παντζάρι με τα φύλλα
1 μίσχος σέλινο
μεγάλη χούφτα σπανακιού
μεγάλη χούφτα μαϊντανού
1 πράσινη πιπεριά
1 φέτα πιπερόριζας
αρκετά καρότα για να κάνει ένα
λίτρο χυμού

177

1/2 φλυτζάνι Λάχανο
1 Πράσινο κρεμμύδι(προαιρετικό)
Χυμός δύναμη
5 Χούφτες σπανακιού
1 Αγγούρι
2 Καρότα
Χυμός καρότων / σπανακιού
200 γρ. σπανάκι
300 γρ. καρότα

Χυμός από καρότα / παντζάρι /αγγούρι
120 γρ. παντζάρι (με τα φύλλα)
100 γρ. αγγουριού
250 γρ. καρότα
Λεμονάδα με καρότα
4-5 καρότα
1/2 λεμόνι
1 μήλο
1 μικρό κόκκινο λάχανο
1 φέτα πιπερόριζας
Χρυσή Φρουτόκρεμα(Smoothie)
2 ακτινίδια
1 μπανάνα
1/2 φλυτζάνι χυμός πορτοκάλι
1/2 φλυτζάνι παγωμένα χοντρά κομμάτια μάγκο
(ή άλλα παγωμένα χοντρά κομμάτια φρούτων)
Χυμός τόνικ
Λίγο σπανάκι
3 μίσχοι σέλερυ
2 μίσχοι σπαράγγια
1 μεγάλη ντομάτα
1 ντομάτα τσέρυ για γαρνίρισμα
Αποχυμώστε πρώτα το σπανάκι με το σέλερυ.
Μετά τα σπαράγγγια με τη ντομάτα.
Φρουτόκρεμα Αβοκάντο
Χυμός από 3 πορτοκάλια
1 αβοκάντο
2 μπανάνες
Χτυπάμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν κρέμα.

Φρουτόκρεμα Υγείας
1 ακτινίδιο ξεφλουδισμένο
1/4 πεπόνι, με το δέρμα
1 ώριμη μπανάνα
Έξοχος χυμός 8
1 φύλλο κατσαρού λάχανου
1 φύλλο λάχανίδας
μικρή χούφτα μαϊντανού
1 μίσχος σέλινου
1 καρότο
1/2 κόκκινη πιπεριά
1 ντομάτα
1 κεφάλι μπρόκολου
μίσχος σέλινου για διακόσμηση
Χυμός με κολοκυθάκια
2 κολοκυθάκια
1 μήλο
1 φέτα πιπερόριζας
Φρουτόκρεμα μήλο- αχλάδι
1 μήλο
1 αχλάδι
1 μπανάνα
λίγο νερό
Χυμός καρότων με πικραλίδα
250 γρ. καρότου
250 γρ. πικραλίδων
Χυμός καρότων / φραουλών
4-6 καρότα
6 Φράουλες
Φράουλα Smoothie
30-60 φράουλες
9-13 μέσες ή μεγάλες μπανάνες
7-8 φλυτζάνια φρέσκος στυμμένος
χυμός από πορτοκάλι
1 φλυτζανιού λιναρόσπορου σε
σκόνη
Χτυπήστε μέχρι να γίνει σαν κρέμα.
Κόκκινος καροτοχυμός
4 καρότα
1 παντζάρι
5 - 6 φύλλα μαρουλιού
3 - 4 φύλλα σπανακιού

Πράσινος χυμός
½ αγγούρι
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2 μίσχοι σέλινο
½ μαρούλι
1 μικρό κεφάλι μπρόκολο
1 ακόμη πράσινο λαχανικό όπως: ½κουνουπίδι, 1 βολβός μάραθο, 2 κεφάλια
πικραλίδα, 250 γ σπανακιού, 250 γ κατσαρού λάχανου και χορταρικά όπως:
μαϊντανός, κορίανδρος, άνηθος, μέντα, βασιλικός
Προετοιμάστε τα λαχανικά σας για τον αποχυμωτή.
αμέσως.

Αποχυμώστε και πιείτε

Χυμός 5 λαχανικών
4 μέσες πατάτες
4 καρότα
1 μίσχος μπρόκολου
6 λχανάκια Βρυξελλών
1 αγγούρι
Πλύνετε όλα τα λαχανικά και κόψτε τα κομματάκια. Αποχυμώστε πρώτα τις πατάτες
με το φλούδι τους, μετά τα καρότα. Αποχυμώστε τα υπόλοιπα συστατικά μαζί.
Ανακατέψτε όλο τον χυμό και απολαύστε!
Γάλα αμυγδάλου
15 Αμύγδαλα
1,5 ποτήρι νερού
Βάζουμε τα αμύγδαλα για 20 ώρες σε νερό(χωρίς χλώριο) για να γίνουν φύτρα.
Τα ξεφλουδίζουμε με το χέρι και τα χτυπάμε στο μπλέντερ με 1,5 ποτήρι νερό.
Σουρώνουμε το γάλα από το πολτό, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκά,
ψωμιά ή άλλες συνταγές.
Μπανάνα μιλκσέικ με γάλα αμυγδάλου
1 ποτήρι γάλα αμυγδάλου
3 μπανάνες
Χτυπάμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν πηχτός χυμός.
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ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ(CALCIUM,Ca) ΣΕ mg
ΑΝΑ 100 gr
ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΖΩΪΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟ
ΑΜΥΓΔΑΛΑ
ΜΕΛΑΣΣΑ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΣΥΚΑ
ΣΟΥΣΑΜΙ
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΦΥΣΤΙΚΙΑ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΒΡΩΜΗ
ΣΤΑΦΙΔΕΣ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΑΛΕΥΡΙ ΣΤΑΡΙΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ
ΚΑΡΟΤΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΦΑΚΕΣ
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΜΠΑΝΑΝΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ
ΠΑΤΑΤΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

358
248
205
162
159
138
114
99
92
90
54
50
47
34
33
22
19
11
5
10
8
1

1.
2.
3.

ΓΑΛΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΒΟΔΙΝΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ: 700 mg

ΠΗΓΗ: USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
USDA National Nutrient Database for Standard Reference: www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

117
26
11

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ(IRON,Fe) ΣΕ mg
ΑΝΑ 100 gr
ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΖΩΪΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ΣΟΥΣΑΜΙ
ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ
ΒΡΩΜΗ
ΦΥΣΤΙΚΙΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΑ
ΑΛΕΥΡΙ ΣΤΑΡΙΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΦΑΚΕΣ
ΡΕΒΥΘΙΑ
ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
ΣΤΑΦΙΔΕΣ
ΚΑΡΟΤΑ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΠΑΤΑΤΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ
ΜΠΑΝΑΝΑ
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

14,55
6,62
4,72
4,58
4,30
3,88
3,70
3,57
3,33
2,89
2,38
1,88
0,89
Ο,73
0,56
0,44
0,31
0,27
0,26
0,20

1.
2.
3.
4.

ΒΟΔΙΝΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΑΥΓΑ (3)
ΓΑΛΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟ: ΑΝΔΡΕΣ 9 mg - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15 mg

ΠΗΓΗ: USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
USDA National Nutrient Database for Standard Reference: www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

6,54
1,49
1,19
0,06

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

σε gr

ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ΦΥΣΤΙΚΙΑ

25,80

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ

22,78

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

21,26

ΣΟΥΣΑΜΙ

17,73

ΒΡΩΜΗ

16,89

ΑΛΕΥΡΙ ΣΤΑΡΙΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ

13,70

3.

9

4.

ΡΕΒΥΘΙΑ

8,86

ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

6,93

5.

ΣΠΑΝΑΚΙ

2,86

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

2,82

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

2

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

1,98

ΠΑΤΑΤΑ

1,96

ΦΡΕΣΚΑ ΦΑΣΟΛΙΑ

1,89

ΣΤΑΦΙΔΕΣ

1,40

ΜΑΡΟΥΛΙ

1,36

ΝΤΟΜΑΤΑ

1,16

ΜΠΑΝΑΝΑ

1,09

ΚΑΡΟΤΑ

0,93

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

0,91

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

0,81

ΣΥΚΑ

0,75

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

0,70

ΑΓΓΟΥΡΙ

0,65

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

0,61

ΒΕΡΥΚΟΚΑ

0,38

ΦΑΚΕΣ

1.
2.

6.

ΑΝΑ 100 gr
ΖΩΪΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΚΡΕΑΤΑ
(ΒΟΔΙΝΟ,ΧΟΙΡΙΝΟ,
ΑΡΝΙ,ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ)
ΕΝΤΑΜ
ΦΕΤΑ
1 ΑΥΓΟ ΜΕΣΑΙΟ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΓΑΛΑ

20 - 35
25
14
6
5,7
3,22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ : 45-55 gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΜΕΣΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ: 125 gr

ΠΗΓΗ: USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

USDA National Nutrient Database for Standard Reference:
www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ:
(ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΣΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ)

ΜΗΔΕΝ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΣΕ mg
ΑΝΑ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΖΩΪΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΟΛΕΣ
ΟΙ
ΦΥΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
ΕΧΟΥΝ
ΜΗΔΕΝ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

Η ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΦΡΑΞΙΜΟ
ΑΡΤΗΡΙΩΝ
(ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ)
ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΚΩΤΙ

716

1.

ΚΡΕΑΣ

85

2.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

93

3.

ΒΟΥΤΥΡΟ

219

4.

ΑΥΓΟ (ΜΕΣΑΙΟ)

213

5.

ΦΕΤΑ

89

6.

ΠΑΓΩΤΟ

44

7.

ΓΑΛΑ (1ΠΟΤΗΡΙ)

25

8.

ΚΑΛΑΜΑΡΙ

260

9.

ΣΟΛΩΜΟΣ

85

10.

ΤΟΝΟΣ

42

ΠΗΓΗ: USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
USDA National Nutrient Database for Standard Reference: www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

ΡΗΤΑ

ΤΟΥ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (460 - 377

Π.Χ.)

• Οι φυσικές δυνάμεις μέσα σε μας είναι οι αληθινοί θεραπευτές της
ασθένειας.
• Οτιδήποτε είναι σε υπερβολή έρχεται σε αντίθεση με τη φύση.
• Η θεραπεία είναι θέμα χρόνου, αλλά μερικές φορές είναι επίσης θέμα
ευκαιρίας.
• Το να μην κάνεις τίποτα είναι μερικές φορές μια καλή θεραπεία.
• Το περπάτημα είναι καλύτερη ιατρική του ανθρώπου.
• Ο θάνατος αρχίζει στο παχύ έντερο.
• Εάν θα μπορούσαμε να δώσουμε σε κάθε άτομο το σωστό ποσό θρέψης
και άσκησης, ούτε πάρα πολύ λίγο και ούτε πάρα πολύ, θα είχαμε βρεί τον
ασφαλέστερο δρόμο στην υγεία.
• Ένα σοφό άτομο οφείλει να κατανοήσει ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο
αγαθό του και να μάθει πώς να θεραπεύει τις ασθένειες του από την κρίση
του.
• Οι γιατροί είναι πολλοί στον τίτλο αλλά πολύ λίγοι στην πραγματικότητα.
• Όποτε ένας γιατρός δεν μπορεί να κάνει το καλό, πρέπει να εμποδιστεί από
το να κάνει κακό.
• Φύσις νόσων ιατρός.

