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Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την υγεία μας είναι το περιβάλλον μας. 

Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς υποφέρουμε από τη ρύπανση, τα φυτοφάρμακα, 

τα πρόσθετα, το άγχος, τα στεγαστικά δάνεια και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα 

οποία  υπονομεύουν την ικανότητά μας να διατηρούμε καλή υγεία. Το σύστημα 

«Quantum K» έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τις συγκεκριμένες πιέσεις που 

συνοδεύουν τη σύγχρονη ζωή, αλλά δεν είναι εύκολο να προσφέρει συνεχή 

προστασία όταν αυτή η έκθεση είναι τόσο αδυσώπητη. 

Για να αποκομίσετε τα μέγιστα από το σύστημα, υπάρχουν διάφορα πρόσθετα 

«naturopathic» βήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Θα σας βοηθήσουν στην 

ταχύτητα και στο βάθος των βελτιώσεων που θα βιώσετε, γι’ αυτό, παρακαλώ, 

προσπαθήστε να ακολουθήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορείτε από αυτά, που 

θεωρείτε νομίζετε ότι είναι κατάλληλα. 

 

Υγιεινή πέψη 
 

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη γενική κατάσταση της ευημερίας μας. Η πεπτική 

μας οδός είναι μια μεγάλη μονάδα διάθεσης αποβλήτων και οι ανισορροπίες 

οπουδήποτε κατά μήκος της, επηρεάζουν τη λειτουργία σχεδόν κάθε άλλου μέρους 

του σώματός μας. Οι υπερβολικές τοξίνες, που διαρρέουν από ένα σηπτικό τμήμα  

εντέρου, μολύνουν την κυκλοφορία του αίματός μας και αναγκάζουν το σύστημα 

αποβολής να χρησιμοποιεί πολύτιμη ενέργεια για τον καθαρισμό του. Είναι πιθανό να 

έχουμε κηλίδες, κακή αναπνοή, αδύναμα νύχια, δυσοσμία σώματος, φούσκωμα, 

μετεωρισμός, πόνο στις αρθρώσεις, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και κάθε 

κρυολόγημα. Όσο για την υψηλή ενέργεια, ξεχάστε το! 

Υπάρχουν πολλές αλήθειες σχετικά με την υγιεινή διατροφή που λαμβάνουν ευρεία 

κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τα οφέλη από τα βιολογικά τρόφιμα, 

τα προβιοτικά, τα φρούτα και τα λαχανικά, οι φυτικές ίνες, η αποφυγή της ζάχαρης 

και η ενυδάτωση. Οι παρακάτω συμβουλές είναι λιγότερο γνωστές αλλά εξίσου 

σημαντικές για υγιές έντερο και άφθονη ενέργεια: 

●  Μασάτε καλά  το φαγητό σας καλά και τρώτε με την άνεσή σας, με το 

χρόνο σας. Το μάσημα εξασφαλίζει ότι η τροφή μέσα στο στόμα  

αναμειγνύεται με τα ένζυμα που υπάρχουν στο σάλιο σας. Ένα πρόβλημα που 

δημιουργείται, αν παραληφθεί αυτό το στάδιο, είναι  ότι  καθυστερεί την 

σωστή πέψη και ενθαρρύνει τη σήψη στο λεπτό έντερο ή στο έντερο, 

οδηγώντας σε αέρια, φούσκωμα, δυσφορία και πολλαπλασιασμό ανθυγιεινών 

βακτηρίων και ζυμομυκήτων. Το καλύτερο είναι να μασάτε τουλάχιστον 14 

φορές ανά μπουκιά. Δοκιμάστε το και θα δείτε. 

Κεφάλαιο 10  

 

Φυσιοπαθητικά βήματα  
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• Κόψτε το σιτάρι. Οι σύγχρονες ποικιλίες είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε 

θρεπτικά συστατικά και έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη και χημικές 

ουσίες. Φράσσουν τα έντερά μας, εμποδίζουν την απορρόφηση των θρεπτικών 

ουσιών από άλλες πηγές τροφής και μας κάνουν κουρασμένους και 

ληθαργικούς. Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και η βρώμη είναι πολύ 

καλύτερες πηγές φυτικών  ινών. 

• Τρώτε τα μεγαλύτερα γεύματά σας στο πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα, 

όταν το πεπτικό σας σύστημα λειτουργεί καλύτερα. 

• Μετά από κάθε γεύμα, βεβαιωθείτε ότι η ειλεοκολική βαλβίδα  σας είναι 

ισορροπημένη. Αυτή η βαλβίδα είναι ευαίσθητη, καταπονείται εύκολα και 

μπορεί να παραμείνει σταθερά ανοικτή ή κλειστή. Εάν παραμείνει ανοιχτή, οι 

τοξίνες από το έντερο διαρρέουν πίσω  στο ήπαρ, μέσω του ηπατικού πόρου,  

και διαμέσου του παγκρέατος. Εάν παραμείνει κλειστή, το σάπιο φαγητό στο 

λεπτό έντερο ακολουθεί την ίδια διαδρομή. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό οδηγεί 

σε δηλητηρίαση του αίματος και μια μυριάδα συμπτωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της κόπωσης, του διαβήτη, πόνος στις αρθρώσεις, 

ομίχλη στον εγκέφαλο, PMT και πονοκεφάλους. 

Αν έχετε κάποια αίσθηση δυσπεψίας ή σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, σας προτείνω 

να κάνετε μασάζ στα ακόλουθα ενεργειακά σημεία μετά από κάθε γεύμα: 

► στις βαλβίδες ειλεο-κελύφους και houston, στη μέση της απόστασης 

ανάμεσα στον αφαλό και την κορυφή του ισχιακού οστού. 

► στο σημείο όπου ο μυς του ώμου ενώνεται με το χέρι. Αυτά τα σημεία 

είναι στο εξωτερικό του χεριού σας, στο μόνο μέρος όπου μπορείτε να 

αισθανθείτε το οστό μέσα από το μυ. 

► στη βάση του κρανίου, περίπου δύο ίντσες πίσω από τα αυτιά σας. 

Μην ανησυχείτε για την ακρίβεια. Το Μασάζ μπορεί να γίνει και σε μια ευρεία 

περιοχή, αν θέλετε, απλά όταν το κάνετε βεβαιωθείτε ότι η πρόθεσή σας είναι να 

διεγείρετε  τις ειλεοκολικές  βαλβίδες και τις βαλβίδες houston  

• Να ευχαριστείτε για κάθε γεύμα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι όταν 

ζητάτε να είναι ευλογημένα τα τρόφιμά σας και τα ποτά σας αυτό έχει μια 

ενεργειακά ευεργετική επίδραση και αυξάνει τη διατροφική τους κατάσταση. 

Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να αποδεχτείτε αυτή την ιδέα, περάστε μερικές 

στιγμές εν αναμονή  του γεύματός σας, καθώς αυτό διεγείρει το πεπτικό σας 

σύστημα και ενεργοποιεί την απελευθέρωση του στομαχικού οξέος και 

ενζύμων. 

• Μη μασάτε ποτέ τσίχλες, καθώς αυτό οδηγεί στην αφύσικη έκκριση του 

στομαχικού οξέος και των ενζύμων. Το σώμα σας αναμένει ότι ένα γεύμα 

είναι στο δρόμο του και αυτό το "πείραγμα" του συστήματός σας θα οδηγήσει 

τελικά σε έλλειψη οξέων και ενζύμων όταν τα χρειάζεστε. 

• Βεβαίως έχετε με το γεύμα σας λίγα υγρά με όλη την έννοια των υγρών,  

αλλά περιοριστείτε σε ένα μικρό ποτήρι από  οτιδήποτε θέλετε. Το οξύ του 

στομάχου σας και τα ένζυμα δουλεύουν καλύτερα όταν δεν αραιώνονται. 
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• Να θυμάστε ότι η σάπια τροφή που προέρχεται από το χαμηλό οξύ του 

στομάχου μπορεί να αντιδράσει με τον οισοφάγο και να προκαλέσει ένα 

αίσθημα που μοιάζει με παλινδρόμηση. Αν καταφύγετε στα αντιόξινα, μπορεί 

να έχετε μια προσωρινή ανακούφιση, αναγκάζοντας το στομάχι να παράγει 

περισσότερο οξύ για να αντισταθμίσει, αλλά μακροπρόθεσμα ίσως κάνετε την 

κατάσταση χειρότερη και να καταστείλετε την άμυνα του ανοσοποιητικού σας 

συστήματος. Η χαμηλή τιμή PH του στομάχου μας είναι αυτή που μας 

προστατεύει από τα βακτήρια και τα παράσιτα που εισβάλλουν στην τροφή 

μας. Παρακαλείσθε να το συζητήσετε με το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας 

εάν χρησιμοποιείτε τακτικά αντιόξινα. 

• Όταν τρώτε, τρώτε. Μην κάνετε τίποτα άλλο. Όχι διάβασμα, όχι τηλεόραση, 

όχι έντονες συζητήσεις. Μόνο εσείς, το γεύμα σας και οι ευχαριστίες σας για 

αυτό. 

  

Υγιές  μυαλό 

 
Ο χαρακτήρας μας διαμορφώνεται από τις πιέσεις που δέχεται από το περιβάλλον 

μας, από τη στιγμή της σύλληψής μας. Όταν είμαστε νέοι, το συνειδητό μυαλό μας 

δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένο στο να φιλτράρει σχόλια και γεγονότα που 

μεταφέρονται μέσα στην απεριόριστη τράπεζα μνήμης του υποσυνειδήτου μας. 

Αργότερα στο μέλλον ανταποκρινόμαστε στις καταστάσεις που μας συμβαίνουν 

σύμφωνα με τα προγράμματα και τις συμπεριφορές που έχουν αποθηκευτεί σε αυτή 

την πρώιμη ηλικία.  

Καθώς μεγαλώνουμε, οι κίνδυνοι αλλάζουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να 

αναπτύξουμε «συναισθηματικούς εθισμούς» όπου είμαστε παγιδευμένοι στα δράματα 

της ζωής και χρειαζόμαστε μια καθημερινή δόση των χημικών ουσιών του εγκεφάλου 

που τους τροφοδοτούν. Παραδείγματα είναι η ανάγκη για αντιπαράθεση, έλεγχο, 

τσιγάρα, αγάπη ή φαγητό. 

Όταν τα κύτταρά μας αναγεννούνται, δημιουργούν θέσεις υποδοχής με βάση τις 

ανάγκες που αντιλαμβανόμαστε εκείνη την στιγμή. Εάν αναλωνόμαστε στα 

συναισθηματικά μας δράματα, δημιουργούμε περισσότερες περιοχές, που στοχεύουν 

στη λήψη των διεγερτικών χημικών ουσιών του εγκεφάλου (νευροπεπτίδια), που 

προκαλούνται από αυτά τα συναισθήματα και λιγότερες περιοχές για τη διατροφική 

διέγερση, την απομάκρυνση των συντριμμιών κλπ. Αυτό επηρεάζει μακροπρόθεσμα 

τη σωματική μας υγεία. Ακόμα χειρότερα, όσο περισσότερους συναισθηματικούς 

υποδοχείς έχουμε, τόσο περισσότερο από αυτό το ερέθισμα χρειαζόμαστε για να 

δημιουργήσουμε την ίδια έξαψη. Αν δεν ικανοποιήσουμε αυτή την ανάγκη, έχουμε 

συμπτώματα στέρησης, μέχρι να φέρουμε στη ζωή μας ένα πρόσωπο, ένα γεγονός ή 

μια κατάσταση που θα την τροφοδοτήσει. 

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο το μυαλό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία 

μας είναι η υπερβολική εξάρτηση από τη διάνοια. Τα άτομα που ανταποκρίνονται πιο 

αργά στην παρέμβαση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι εκείνοι που  

βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση νοητικής ανάλυσης και αξιολόγησης των 

συμπτωμάτων. Οι κβαντικές αρχές καθιστούν σαφές ότι οι σκέψεις και η συνείδηση 
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είναι ενέργεια. Εάν σκέφτεστε ένα πρόβλημα υγείας, οι ίδιες οι σκέψεις σας το 

ενεργοποιούν και το χειροτερεύουν! 

Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι φυσικό να βυθιστούμε λίγο στην ατυχία μας 

όταν αισθανόμαστε άσχημα, αλλά μια συνεχή και  διαρκή αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο αισθάνεστε βοηθά  καθόλου; Φυσικά και όχι. 

Ο τρόπος για να το αποφύγετε αυτό, όταν δεν είστε καλά, είναι να είστε  

απασχολημένοι και να αποσπάτε την προσοχή σας με κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση 

να μη μιλάτε για το πώς αισθάνεστε, εκτός αν πρόκειται για καλά νέα, ή αν 

επιβεβαιώνετε την βελτίωση και το πόσο καλύτερα είστε. Αφού αποφασίσετε ποια 

πρακτικά μέτρα θα πάρετε για την υγεία σας εκείνη την ημέρα, όπως εάν χρειάζεστε 

ένα παυσίπονο, αφήστε το να περάσει. Σχεδιάστε μία συναρπαστική ώρα γεμάτη  

εκπλήξεις και διασκέδαση. Παίξτε μουσική, ζωγραφίστε μια εικόνα, πηγαίνετε για 

μια βόλτα, χορέψτε, δείτε μια ρομαντική ταινία, ξοδέψτε  χρήματα, απολαύστε ένα 

καπουτσίνο, παρακολουθήστε τα παιδιά που παίζουν στο πάρκο κλπ ... .. Αυτή η 

διαδικασία βοηθά με τρεις τρόπους: 

1. Σταματήστε να δίνετε δημιουργική ενέργεια στα αρνητικά σας 

συμπτώματα. 

2. Απελευθερώστε από  μέσα σας το «εσωτερικό παιδί». Αυτό το συχνά 

καταπιεσμένο  κομμάτι της φύσης μας φέρει τη μνήμη της απεριόριστης 

δύναμης της νιότης μας, όταν η αγάπη ήταν αγνή και τα πάντα ήταν δυνατά. 

Γίνετε ασταμάτητοι ξανά! 

3. Ο λογικός μας νους είναι το πιο περιορισμένο μέρος της ψυχής μας. 

Αναστέλλει και μπλοκάρει τη σύνδεσή μας με την ανώτερη νοημοσύνη μας 

και εμποδίζει τις φυσικές θεραπευτικές μας δυνάμεις να αναλάβουν δράση. 

Καταπιέζοντάς το επιτρέπουμε σε μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη να εισέλθει 

μέσα μας. «Επιτρέψτε και αφήστε τον Θεό» είναι μια κατάλληλη φράση εδώ, 

αν και πρόκειται για μια ομαδική προσπάθεια.  

Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό ισχύει σε ένα βαθύ επίπεδο. Όταν απομακρύνουμε τη 

συνείδησή μας μακριά από τα συμπτώματά μας ξεχνάμε κάθε πόνο και πρόβλημα στη 

ζωή μας. Θυμηθείτε εκείνη τη  βόλτα στο πάρκο, την ημέρα που τα εγγόνια ήρθαν, 

εκείνη την υπέροχη ταινία στην τηλεόραση,  ... όλα αυτά, μας επιτρέπουν να 

απελευθερώσουμε την προσκόλλησή μας στην αρνητικότητά μας, αλλά μην αφήσετε 

αυτό να είναι μια παθητική διαδικασία. Σχεδιάστε τρόπους να διασκεδάσετε με την 

κατάστασή σας ενώ θεραπεύεστε. 

Πάρτε ξανά τον έλεγχο της ζωής σας. 

 
Υπάρχει μια άλλη εσωτερική διαδικασία που θα βοηθήσει την ανάρρωσή  σας. 

1. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι σημαίνει για σας το πρόβλημα, ποια μαθήματα 

πρέπει να αντλήσετε. Τα συμπτώματά σας, σας εμποδίζουνε από το να 

αντιμετωπίζετε μια κατάσταση, να βρείτε μια δουλειά, να βρείτε έναν σύντροφο; 

2. Ζητήστε ειρήνη για την κατάστασή σας. Εάν ανησυχείτε, θα ενεργοποιήσετε την 

αρνητικότητα στη ζωή σας και θα δυσκολευτείτε να προχωρήσετε. Διαλογιστείτε, 

κάνετε γιόγκα ή απλά ακολουθήστε τις τεχνικές απόσπασης της προσοχής που ήδη 
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συζητήσαμε για να αφήσετε το εσωτερικό παιδί να παίξει. Εάν μπορείτε να δεχτείτε 

την τελειότητα της κατάστασής  σας, έχετε κάνει τη μισή διαδρομή. 

3. Αναλάβετε την ευθύνη για τα προβλήματά σας. Μην κατηγορείτε τους γονείς σας, 

την ανατροφή σας, την οικονομική σας θέση ή τον σύντροφό σας. Μην είστε θύμα. 

4. Αναγνωρίστε ότι αυτό το πρόβλημα έχει μια λύση. Υπάρχει πάντα μια ισορροπία 

των ενεργειών στη ζωή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρίς διέξοδο. Απλά 

οραματιστείτε τον εαυτό σας σε μια θέση όπου το πρόβλημά σας έχει επιλυθεί, 

απολαμβάνοντας όλες τις δυνατότητες του νέου εαυτού σας. Μη προσπαθήσετε να 

φανταστείτε ποια βήματα είναι απαραίτητα για να φτάσετε εκεί, καθώς αυτό θα 

περιορίσει τις επιλογές που σας ανοίγονται. Απλώς αποδεχτείτε ότι υπάρχει λύση για 

τα προβλήματά σας και περιμένετε τα συγχρονισμένα γεγονότα που θα φέρουν τις 

κατάλληλες καταστάσεις και  τους κατάλληλους ανθρώπους προς βοήθειά σας. 

Ακολουθούν μερικές άλλες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε με  

συναισθηματική ισορροπία και αρμονία. Αυτά αντικατοπτρίζουν το δικό μου 

σύστημα πεποιθήσεων, οπότε αν διαφωνείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά παρακαλώ 

μην προσβληθείτε. 

• Πείτε καθημερινά θετικές δηλώσεις. Οτιδήποτε αντηχεί μέσα σας είναι μια 

χαρά, αλλά ιδανικά να τα βασίζετε γύρω από τους τρεις βασικούς τομείς της 

αξίας, της αποδοχής και της συγχώρεσης. Πείτε κάθε φράση τρεις φορές. 

Για παράδειγμα: «Αξίζω απεριόριστη αφθονία στη ζωή μου». «Αγαπώ τον 

εαυτό μου όπως ακριβώς είμαι». «Με συγχωρώ για τυχόν λάθη που νομίζω 

ότι έχω κάνει». 

• Κάθε μέρα βρείτε, τουλάχιστον κάποιες φορές, 10 λεπτά όπου δεν θα κάνετε 

απολύτως τίποτα. Καθίστε άνετα, αναπνεύστε βαθιά μέσα από το αριστερό 

ρουθούνι σας για λίγα δευτερόλεπτα και καθαρίστε το μυαλό σας. Κλείστε το 

νοητικό κέντρο του εγκεφάλου σας και ανοιχτείτε στη διαίσθηση και στην 

έμπνευση. 

• Καταγράψτε όλα όσα θέλετε και αξίζετε στη ζωή σε ένα κομμάτι χαρτί. 

Οικονομική επιτυχία, ένας αγαπημένος συνεργάτης, καλή υγεία, ό, τι 

επιθυμείτε. Χρησιμοποιήστε τον Ενεστώτα. π.χ. «Είμαι σε τέλεια υγεία». 

Υπογράψτε τη λίστα ως επιβεβαίωση της πρόθεσης σας και διαβάστε την 

δυνατά τρεις φορές. Μπορείτε να το ανανεώσετε και να γράψετε νέες 

δηλώσεις  ή να το διαβάσετε ξανά όσο συχνά θέλετε. Οι σκέψεις, τα λόγια και 

οι προθέσεις σας σχηματίζουν την πραγματικότητά σας, οπότε να είστε 

περιπετειώδης! 

• Αποφύγετε τη βίαιη ή αρνητική τηλεόραση και μην ανοίγετε μια εφημερίδα 

μέχρι να δείτε τις θετικές πτυχές όσων διαβάζετε. Είμαστε όλοι εδώ για να 

μεγαλώσουμε και να ζήσουμε. Μην υποθέσετε ότι οι ανάπηροι ή οι φτωχοί 

είναι χειρότεροι από τους υπόλοιπους. Όλα εξαρτώνται από την προοπτική 

τους και από αυτό που επέλεξαν να βιώσουν. Είναι εύκολο να κρίνουμε 

γεγονότα από μια στενή οπτική γωνία, αλλά με πολύ ευρύτερη έννοια όλα όσα 

συμβαίνουν σε εμάς είναι τέλεια και σύμφωνα με κάποιο υψηλότερο σχέδιο. 

Η έντονη βροχή μπορεί να είναι μια ενόχληση ή μια ευλογία, ανάλογα σε 

ποιον πάνω πέφτει. 
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• Προγραμματίστε σύντομα την ημέρα σας όταν ξυπνάτε το πρωί. 

Φανταστείτε κάθε εκδήλωση να συμβαίνει ακριβώς όπως θα επιθυμούσατε, 

αλλά αφήστε περιθώρια για κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις. Υπάρχει μια 

υπέροχη ταινία διαθέσιμη σε DVD για το πώς να χρησιμοποιήσει τις 

κβαντικές αρχές για να αναβαθμίσει τη ζωή σας που ονομάζεται «τι στο μπιπ 

ξέρουμε». Δείτε το www.thebleep.co.uk αν θέλετε περισσότερες 

λεπτομέρειες. 

•Ζήσε τη στιγμή. Αφού προγραμματίσετε την ημέρα σας, μην σκεφτείτε ξανά. 

Επικεντρωθείτε στην απόκτηση της μέγιστης απόλαυσης από κάθε 

δευτερόλεπτο, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το παρελθόν ή 

το μέλλον. Υπάρχει μόνο μία συνεχή ροή  από "τώρα" για να σκεφτούμε. 

• Στο τέλος της ημέρας, περάστε λίγα λεπτά ανασκοπώντας το τι συνέβη και 

δείτε εάν κρατάτε στιγμές κακοποίησης, δυσαρέσκειας ή αρνητικά 

συναισθήματα σχετικά με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε κάποιος σ’ εσάς ή 

εσείς σε άλλους ανθρώπους. Ζητήστε όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις να είναι 

ευλογημένες με αγάπη, συγχώρεση και ειρήνη ώστε να μπορέσετε να 

ξεκινήσετε την επόμενη μέρα ξανά φρέσκοι.  

• Βεβαιωθείτε ότι όλα όσα κάνετε συμβαδίζουν με τα αγαπημένα μου λόγια: 

«Υπάρχει αφθονία. Είμαστε όλοι ένα» 

 

Νερό 
 

Εάν πάσχετε από δύσκαμπτες ή αρθρώσεις που τρίζουν, πόνους, ξηρό ή σκασμένο 

δέρμα, πρόωρες ρυτίδες, πονοκέφαλο, ζάλη, ουρολοίμωξη, κόπωση, δυσκοιλιότητα ή 

υπερβολική πείνα, πιθανόν να είστε αφυδατωμένοι ...... 

Το νερό είναι ένα μέσο μεταφοράς ζωτικών χημικών ουσιών γύρω από το σώμα. Το 

πλάσμα αίματος μεταφέρει νερό σε όλους τους ιστούς του σώματος και είναι το μέσο 

μέσω του οποίου αποβάλλονται τα άχρηστα προϊόντα μέσω του ήπατος, των νεφρών, 

των πνευμόνων και του δέρματος. Το νερό διατηρεί την προστατευτική βλεννογόνο 

μεμβράνη γύρω από το στομάχι και είναι το κλειδί για την πέψη, την απορρόφηση και 

την λίπανση των αρθρώσεών μας. Η αφυδάτωση αναγκάζει το σώμα να 

απελευθερώσει τη φλεγμονώδη χημική ουσία ισταμίνη, η οποία έχει συνδεθεί με το 

άσθμα, τις αλλεργίες, την οσφυαλγία και την αρθρίτιδα. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της ανάγκης μας για νερό καλύπτεται από την πρόσληψη 

υγρών, που κάποια ποσότητα λαμβάνουμε από το φαγητό μας και κάποια από τα 

κύτταρά μας, ως υποπροϊόν του μεταβολισμού της γλυκόζης. Υπό κανονικές 

συνθήκες και καιρικές συνθήκες, το ημερήσιο ισοζύγιό μας θα πρέπει να διατηρείται 

ως εξής: 

Πρόσληψη Λίτρα     Απόρριψη Λίτρα 

Ποτά   1,6 νερό    Ούρα  1,5 

Φαγητό  0,4     Ιδρώτας 0,5 

Μεταβολισμός      Αναπνοή 0,3 

κυττάρων 0,4     Κόπρανα  0,1 

Σύνολο 2,4     Σύνολο 2,4 
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Το τσάι και ο καφές δεν είναι ιδανικές πηγές νερού, αλλά πρόσφατες μελέτες 

δείχνουν ότι η διουρητική επίδραση της καφεΐνης αναγκάζει τα νεφρά μας να 

αποβάλλουν μόνο ένα κλάσμα της συνολικής πρόσληψης και το καθαρό αποτέλεσμα 

είναι ευεργετικό. 

Το εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και υψηλά επίπεδα βακτηριδίων μπορεί να συσσωρευτούν κατά τους μήνες 

ή τα έτη που περνούν πριν καταναλωθεί, σε συνδυασμό με τις τοξικές χημικές ουσίες, 

εάν το δοχείο είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. 

Υπάρχουν συχνά υψηλά επίπεδα μετάλλων, αλλά όχι πάντα σε μορφή που 

απορροφάται εύκολα ή στις βέλτιστες αναλογίες και ορισμένα, όπως τα νιτρικά 

άλατα, είναι τοξικά. 

Η εναλλακτική λύση είναι το νερό της βρύσης. Οι προμηθευτές επισημαίνουν πόσο 

καθαρό είναι το προϊόν τους, αλλά στις μεγάλες πόλεις το νερό συχνά επεξεργάζεται 

σε μεγάλο βαθμό με χημικές ουσίες για να σκοτώσει τα βακτηρίδια και, καθώς 

ανακυκλώνεται πολλές φορές, έχει χάσει τη φυσική του ενέργεια. Η αρχή της 

ομοιοπαθητικής έχει πλέον αποδειχθεί επιστημονικά, οπότε αν το νερό διατηρεί τη 

μνήμη του, στο  τι έχει εκτεθεί, αυτό τι  μας λέει για τα ανακυκλωμένα λύματα; Δεν 

μπορούμε ούτε να τα δούμε. 

 Η πτώση του αριθμού των σπερματοζωαρίων και η πρόωρη εμμηνόπαυση, μπορεί να 

εξακολουθήσει να είναι ένα πρόβλημα, όσο παραμένουμε εκτεθειμένοι στην τεχνητή 

δόνηση των ορμονών στην τροφή και την παροχή νερού μας. 

Το ιδανικό νερό προέρχεται από τα τρεχούμενα ορεινά ρυάκια και τους καταρράκτες. 

Αυτό δημιουργεί ένα ηλεκτρικό φορτίο παρόμοιο με την ηλεκτρόλυση, 

δημιουργώντας αρνητικά ιόντα, τα οποία με τη σειρά τους καθιστούν το νερό 

αλκαλικό. Οι άνθρωποι που πίνουν ορεινό αλκαλικό νερό είναι γνωστό ότι έχουν 

λιγότερες ασθένειες και μεγαλύτερη μακροζωία. Το ιονισμένο νερό καταστρέφει τις 

ελεύθερες ρίζες και διασπά τα όξινα άλατα στο σώμα που προκαλούνται από την 

κατανάλωση τροφίμων που σχηματίζουν οξέα, όπως το κρέας, οι πατάτες και τα 

σάκχαρα. Το μικρότερο μόριο του νερού απορροφάται επίσης καλύτερα και, είναι 

επομένως, μια πιο αποτελεσματική θεραπεία για την αφυδάτωση. 

Ο Δρ Hayashi M.D, διευθυντής του Ινστιτούτου Νερού στο Τόκιο, εργάζεται εδώ και 

δεκαετίες πάνω στις ιδιότητες του νερού. Στην Ιαπωνία, τα φίλτρα ιονισμένου νερού 

χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα για να βοηθήσουν στην καλή υγεία και η 

χρήση τους στα νοσοκομεία έχει προσφέρει μετρήσιμες βελτιώσεις στους χρόνους 

ανάρρωσης των ασθενών από ασθένειες. Η βέλτιστη συχνότητα δημιουργίας αυτού 

του αρνητικά φορτισμένου νερού είναι μείον 238 millivolts αρνητικού 

ηλεκτρικού δυναμικού. 

Υπάρχουν επίσης πολλά που πρέπει να μάθουμε από το έργο του Viktor Schauberger 

(1885-1958), εν πολλοίς μη αναγνωρισμένου, πρωτοπόρου σε αυτόν τον τομέα. 

Μελετώντας τα ψάρια στα ρέματα και παρακολουθώντας προσεκτικά τον φυσικό 

κύκλο του νερού, ήταν σε θέση να λύσει βασικά προβλήματα μετατροπής της 

ενέργειας. Μία από τις κύριες ανακαλύψεις του ήταν ότι οι ιδιότητες του νερού του 

ρέματος άλλαζαν το βράδυ καθώς ψύχονταν στους  περίπου 4 βαθμούς Κελσίου και 

γινόταν πιο ενεργοποιημένο και ιξώδες. Αυτό του επέτρεψε να αναπτύξει 

κορμοδέματα σε ελάχιστο βάθος νερού. 
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Το τρίτο έργο που πρέπει να εξετάσουμε είναι αυτό του Ρώσου μοριακού βιολόγου 

Pjotr Garjajev. Μέχρι πολύ πρόσφατα, οι επιστήμονες κατανοούσαν μόνο το 10% του 

σκοπού του DNA μας, που χρειαζόταν για την δημιουργία πρωτεϊνών και θεωρούσαν 

ότι το υπόλοιπο ήταν «σκουπίδια». Ο Garjajev ανακάλυψε ότι αυτό το επιπλέον 90% 

του DNA μας, λειτουργεί ως χώρος αποθήκευσης και επικοινωνίας δεδομένων, 

υπακούοντας στους νόμους της σύνταξης και της γραμματικής παρόμοια με την 

ανθρώπινη γλώσσα. Θα μπορούσε επομένως να επαναπρογραμματιστεί με 

προσεκτικά δομημένες προθέσεις, λέξεις και σκέψεις. Γνωρίζουμε ότι οι 

ευτυχισμένοι, θετικοί άνθρωποι τείνουν να είναι υγιείς και αυτό αποτελεί περαιτέρω 

απόδειξη για να υποστηρίξει το έργο των νευροεπιστημόνων όπως ο Candace Pert. 

Αυτές οι έννοιες λαμβάνουν περαιτέρω υποστήριξη από τον Masaru Emoto, στο 

βιβλίο του «Μηνύματα από το νερό». Η εργαστηριακή του ομάδα διαπίστωσε ότι οι 

παγωμένοι κρύσταλλοι νερού ανταποκρίνονται στη μουσική, στις λέξεις, στις εικόνες 

(ναι, εικόνες!) και στην πρόθεση. Το μολυσμένο νερό δημιούργησε μερικώς 

διαμορφωμένους, μη ελκυστικούς, κρυστάλλους, ενώ το θετικά προγραμματισμένο 

νερό σχημάτιζε μια άπειρη ποικιλία εξαγώνων με εκπληκτική λεπτομέρεια και 

μοτίβο. 

Η πρακτική εφαρμογή αυτών των πειραμάτων είναι ότι μπορούμε να 

προγραμματίσουμε το νερό μας να αναπαράγει τη βέλτιστη ενεργειακή του 

κατάσταση, συν οποιαδήποτε άλλα θετικά μηνύματα που επιλέγουμε να 

συμπεριλάβουμε. Αυτό μπορεί να γίνει με τη σκέψη, την πρόθεση ή τον γραπτό λόγο. 

Έτσι .... και εδώ θα χρειαστεί να πάρετε μια βαθιά αναπνοή  ..... μπορείτε να πάρετε 

το νερό σας σε οποιαδήποτε μορφή επιλέξετε και να το προγραμματίσετε. Τώρα 

γνωρίζετε ότι το υγιές νερό έχει αρνητικό ηλεκτρικό δυναμικό 238 millivolts και 

περίπου 4 βαθμούς Κελσίου, οπότε κάθε φορά που κρατάτε ένα ποτήρι με την 

πρόθεση να τον ενεργοποιήσετε και πάλι στην αρχική του ποιότητα, αυτό θα συμβεί 

μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται καν να θυμηθείτε τον ακριβή τύπο, το 

υποσυνείδητό σας θα το έχει αποθηκεύσει για εσάς. 

Προσθέστε όποια θετική πρόθεση θεωρείτε ότι είναι προσωπική σε εσάς. την αγάπη, 

τη θεραπεία, τη συγχώρεση, την αυτοεκτίμηση κλπ. Γράψτε αυτά τα λόγια στην 

κανάτα σας νερό, αν θέλετε. Όλα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό μπορεί να 

ακούγεται εξωφρενικό, αλλά το έχω δοκιμάσει χρησιμοποιώντας την  κινησιολογία 

και λειτουργεί. Το νέο νερό έχει μια ζωτική δύναμη που αυξάνει την ποιότητα που 

δεν υπήρχε πριν. Δοκιμάστε το! Δεν έχετε τίποτα να χάσετε μπορείτε όμως να τα 

κερδίσετε όλα. 

 

   

Ιονισμός 

Μπορούμε να επιβιώσουμε για εβδομάδες χωρίς φαγητό, ημέρες χωρίς νερό, αλλά 

μόνο μερικά λεπτά χωρίς αέρα. Τα μόρια μας αποτελούνται από μεταλλικά στοιχεία 

με βάση το υδρογόνο, το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα και το άζωτο, τα οποία 

υποστηρίζονται από το νερό. Όλα αυτά τα βασικά στοιχεία προέρχονται από τον 

αέρα, οπότε πώς μπορεί η ποιότητα του αέρα να είναι κάτι άλλο εκτός απαραίτητη για 

την υγεία μας; Οι περισσότερες ανατολικές πρακτικές, όπως η γιόγκα, έχουν 

αναγνωρίσει αυτή τη βασική αλήθεια εδώ και  χιλιάδες χρόνια. 



9 

 

Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι ο αέρας έχει γίνει μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό 

από τοξικές χημικές ουσίες. Εργαζόμαστε σε κλιματιζόμενα γραφεία, οδηγούμε 

ρυπογόνα αυτοκίνητα και κρατάμε τα παράθυρα κλειστά για να κρατήσουμε τη 

θερμότητα μέσα. Ακόμα και στην ύπαιθρο ο αέρας περιέχει υπερβολικό άζωτο για να 

μπορέσει να παραμείνει ισορροπημένος ο οργανισμός μας. 

Το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια περίσσεια θετικών ιόντων στον αέρα - το είδος που 

μας κάνει να νιώθουμε άβολα πριν από μια καταιγίδα όταν ο αέρας φαίνεται τόσο 

«βαρύς». Αντί της φυσικής ισορροπίας των 60% αρνητικών ιόντων και 40% θετικών, 

η αναλογία συχνά αντιστρέφεται. Αυτός ο θετικός αέρας δημιουργεί ένα όξινο 

περιβάλλον στο σώμα μας το οποίο οδηγεί σε έλλειψη οξυγόνου γύρω από τα 

κύτταρα και τελικά σε χρόνιες ασθένειες. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τυχόν 

σφραγίσματα  υδραργύρου που ιονίζουν  θετικά το σάλιο μας καθώς περνάει από 

πάνω μας. 

Έτσι, όλοι χρειαζόμαστε περισσότερα αρνητικά ιόντα, το είδος που μας δίνει αυτό το 

υπέροχο αναζωογονητικό συναίσθημα στην θάλασσα ή μετά από ένα ντους. Τα καλά 

νέα είναι ότι τα αρνητικά ιόντα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δεν χρειάζεται ένα ακριβό ιονιστικό 

μηχάνημα ιονισμού, απλά εκμεταλλευτείτε μια απλή τεχνική αναπνοής βασισμένη 

στην γιόγκικη πρακτική της «pranayama» . Η διαφορά είναι ότι δεν θέλουμε να 

εξισορροπήσουμε την αναπνοή μας, αλλά να δημιουργήσουμε ένα τεχνητά υψηλό 

επίπεδο αρνητικών ιόντων στο σύστημά μας. Απλά μπλοκάρετε το δεξί ρουθούνι σας 

και αναπνέετε γρήγορα 30-40 φορές μέσα και έξω από το αριστερό σας, όσο γρήγορα 

θέλετε. 

Κάνετε αυτό 3 φορές την ημέρα, ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ. Βρείτε μια ρουτίνα - στα κόκκινα 

φανάρια σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, όταν ξυπνάτε, όταν βλέπετε T.V. Ό, τι σας 

ταιριάζει, αλλά παρακαλώ να το κάνετε. Αυτό είναι πολύ δυνατό ενεργειακά  και θα 

αποκαταστήσει τη φυσική αλκαλικότητα του αίματός σας. Απλά προσέξτε να μην 

προκαλέσετε στον εαυτό σας ζάλη, να εξασκηθείτε πρώτα σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον και να βρείτε τον ρυθμό αναπνοής που λειτουργεί για σας. 

Παρόμοια, υπάρχουν και άλλα προβλήματα με το σύγχρονο τεχνητό περιβάλλον. Οι 

λάμπες φθορίου και ακόμη και οι κανονικές λάμπες έχουν περιορισμένο φάσμα 

φωτός. Αυτό είναι επιζήμιο για την υγεία μας1, οπότε, οπουδήποτε μπορείτε, 

αντικαταστήστε τους φυσιολογικούς λαμπτήρες με λαμπτήρες ημέρας. Αυτό είναι 

καλύτερο, αν όχι τέλειο, και μπορούν να ληφθούν από τα περισσότερα καταστήματα 

φωτισμού με μικρό κόστος. 

 

Αλάτι - φίλος ή εχθρός; 

 

Το αλάτι δέχτηκε μία  δυσμενή δημοσιοποίηση τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς όπως η 

χοληστερόλη, έχει θεωρηθεί ως «κακό παιδί» σε διατροφικούς κύκλους και όμως και 

τα οι δύο είναι απαραίτητα για τη ζωή και την καλή υγεία. Αξίζει να πάρουμε λίγα 

λεπτά για να εξετάσουμε το αλάτι για να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από τη 

μυθοπλασία. 

                                                 
1 John Ott – Health and Light or see www.rayscender.com/ott.html 
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Πρώτα απ' όλα, είναι ενδιαφέρον ότι το θαλάσσιο αλάτι και το ανθρώπινο αίμα έχουν 

πολλές παρόμοιες ιδιότητες και μεταλλικές (mineral) αναλογίες. Ίσως δεν πρέπει να 

μας εκπλήσσει πολύ. Οι οπαδοί της εξελικτικής θεωρίας ισχυρίζονται ότι 

εξελιχθήκαμε από τους ωκεανούς στο μακρινό μας παρελθόν, οπότε είναι φυσικό το 

αίμα μας να διατηρήσει κάποιους δεσμούς. Στους πνευματικούς κύκλους, η θάλασσα 

θεωρείται ως πηγή εξαγνισμού και μπορεί ακόμα να σώσει την ανθρωπότητα, από το 

δικό της χάος, απορροφώντας τη ρύπανση με την οποία πλημμυρίζουμε αδιάκοπα την 

ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς. 

Αυτό μας επαναφέρει στις βασικές έννοιες του προηγούμενου κεφαλαίου για το 

Παγκόσμιο Μοντέλο Θεραπείας - είμαστε πραγματικά ένα με το περιβάλλον μας, 

Κατά μια βασική έννοια είμαστε φτιαγμένοι από αυτό. 

Έχω βρεθεί στα φυσικά ορυχεία αλατωρυχεία της Wieliczka έξω από την Κρακοβία 

στην Πολωνία και ήταν μια από τις πιο καταπληκτικές ημέρες που μπορώ να θυμηθώ. 

Ένα πραγματικό θαύμα του κόσμου. Δεν ήταν μόνο τα χιλιόμετρα από σήραγγες  και 

το υπόγειο παρεκκλήσι που έκαναν εντύπωση, αλλά η καθαρότητα του αέρα και το 

γεγονός ότι τα μικρόβια δεν μπορούν να επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον. Οι 

αναπνευστικές, δερματικές ή μολυσματικές παθήσεις απλά δεν εμφανίστηκαν στον 

πληθυσμό των μεταλλωρύχων  και τα άλατα πωλούνται ακόμα και σήμερα για τις 

ιδιότητές τους, που προσφέρουν στην υγεία, παρόλο που η περιοχή  δεν εξορύσσεται 

πλέον ενεργά. 

Αυτό πρέπει να μας κάνει να αμφισβητήσουμε τη γενική εικόνα του αλατιού στην 

υγεία. Άλλο πράγμα είναι να κατακρίνουμε την περιττή προσθήκη επεξεργασμένου 

αλατιού στο φαγητό μας, και άλλο να αγνοήσουμε τα οφέλη που προσφέρει το 

φυσικό αλάτι στην υγεία. Ερευνητές όπως ο Dr Jacques de Langre, πέρασαν το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους εξερευνώντας τις ιδιότητες του αλατιού και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλατιού δεν 

έχει καμία επίδραση στη μακροζωία και δεν προσφέρει καμία προστασία έναντι των 

καρδιαγγειακών παθήσεων. Αρκεί να πούμε ότι το θέμα είναι αμφιλεγόμενο και θα 

πρέπει να προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε τη δική μας γνώμη. 

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αλάτι προς όφελός σας, πρέπει να αγοράσετε είτε 

Salts Epsom (Θειικό Μαγνήσιο) είτε θαλασσινό αλάτι που έχει διατηρήσει τα φυσικά  

μεταλλικά στοιχεία του. Δεν χρειάζεται να το καταπιείτε, απλά βάλτε ένα φλιτζάνι σε 

ένα ζεστό μπάνιο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και απολαύστε για περίπου 20 

λεπτά. 

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των πλεονεκτημάτων που θα μπορούσε να 

προσφέρει αυτή η αλατoθεραπεία. : 

• Βελτιώνει την ισορροπία των μετάλλων στον οργανισμό, απορροφώντας το 

μέσω του δέρματος σε ιδανικές αναλογίες. 

• Βελτιώνει την υγεία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος, 

μειώνοντας τους ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, αποτρέπει τη 

σκλήρυνση των αρτηριών, μειώνει τους θρόμβους αίματος και μειώνει την 

αρτηριακή πίεση. 

• Βελτιώνει την ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιεί την ινσουλίνη, 

μειώνοντας τη σοβαρότητα του διαβήτη. 
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• Μαλακώνει και θεραπεύει το δέρμα, σκοτώνοντας  τα κακά βακτήρια 

• Ξεπλένει τις τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα από τα κύτταρα, ανακουφίζοντας 

τον μυϊκό πόνο και βοηθώντας το σώμα να εξαλείψει τις επιβλαβείς ουσίες. 

• Βελτιώνει τη λειτουργία των νεύρων ρυθμίζοντας τους ηλεκτρολύτες. Το 

ασβέστιο είναι ο κύριος αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος στο σώμα και το 

μαγνήσιο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων 

ασβεστίου στο αίμα. 

• Ανακουφίζει από το άγχος. Η υπερβολική αδρεναλίνη και το άγχος 

πιστεύεται ότι αποβάλλουν το μαγνήσιο, ένα φυσικό ανακουφιστικό, από το 

σώμα. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για να δεσμεύει ο οργανισμός επαρκείς 

ποσότητες σεροτονίνης, μιας χημικής ουσίας που ανεβάζει τη διάθεση στον 

εγκέφαλο και δημιουργεί μια αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης. 

• Καθαρίζει την αύρα του σώματος (το λεπτό μας ενεργειακό πεδίο) και με 

αυτόν τον τρόπο απορροφά ανεπιθύμητα παλιά συναισθήματα και άγχος. 

Εάν ακολουθήσετε αυτή την πρόταση, σας προτείνω να κάνετε μια τελετή της 

διαδικασίας παραμένοντας μέσα στην μπανιέρα ενώ το νερό απομακρύνεται από την 

τρύπα της τάπας. Δείτε τα προβλήματά σας απλά να εξαφανίζονται μπροστά στα 

μάτια σας ... .. 

Περιττό να πούμε ότι οποιοσδήποτε με υψηλή αρτηριακή πίεση θα πρέπει να ζητήσει 

ιατρική συμβουλή πριν χρησιμοποιήσει αλάτι με οποιοδήποτε τρόπο προτείνεται εδώ. 

  

Σιτάρι και γλουτένη 

Το γνωρίζατε?....... 
 

1. Το σιτάρι είναι το νούμερο ένα αλλεργιογόνο προϊόν της Βρετανίας, αλλά ο μέσος 

άνθρωπος τρώει περισσότερο από το ένα τέταρτο της λίβρας  κάθε μέρα. 

2. Το σιτάρι ψεκάζεται με φυτοφάρμακα πριν και μετά τη συγκομιδή και η συνήθης 

επεξεργασία που ακολουθεί αφαιρεί περίπου το 70% των βιταμινών και των 

ανόργανων συστατικών του. 

3. Το σιτάρι έχει τροποποιηθεί γενετικά για να αποδίδει υψηλότερο ποσοστό μιας 

κολλώδους πρωτεΐνης που ονομάζεται γλουτένη. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία 

περισσότερων φυσαλίδων κατά τη διαδικασία ψησίματος, δημιουργώντας ένα 

ελαφρύτερο ψωμί και μειώνοντας το κόστος κατασκευής. 

4. Η γλουτένη έχει μια δομή ξένη προς το μεταβολισμό του σώματος. Κολλάει σε 

οτιδήποτε αγγίζει και περιβάλλει μικρότερα μόρια όπως η ζάχαρη,  η χοληστερόλη, 

τα λίπη και τα άλατα, τα οποία στη συνέχεια εισέρχονται στην κυκλοφορία του 

αίματος μόνο μερικώς αφομοιωμένα. 

5. Οι ζημιές που προκαλούν τα σκαθάρια στην αποθήκευση έχουν μειωθεί σημαντικά 

από τότε που εισήχθησαν οι νέες ποικιλίες σιταριού στην τροφική αλυσίδα. Παρόλο 

που θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα ζώα δεν το αγγίζουν! 
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6. Πολλοί άνθρωποι είναι ευαίσθητοι στο σιτάρι ή στη γλουτένη χωρίς απαραίτητα να 

αποκαλύπτουν ανοσολογική αντίδραση με βάση τις συμβατικές δοκιμές. 

7. Η κολλώδης φύση της γλουτένης μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα καθώς  

ενθαρρύνει την προσκόλληση των περιττωμάτων στο εντερικό τοίχωμα.  Αυτό μπορεί 

να διαταράξει την ισορροπία των φιλικών στο έντερο, επιτρέποντας σε άλλους 

ανεπιθύμητους οργανισμούς και βακτηριδίων όπως η candida albicans να 

επικρατήσουν. 

8. Το σιτάρι παράγει βλέννα, η οποία μπορεί να εμποδίσει την απορρόφηση των 

θρεπτικών ουσιών στο πεπτικό σύστημα, καθώς και να επιδεινώσει  τα συμπτώματα 

της ιγμορίτιδας και του κοινού κρυολογήματος. 

9. Το Σιτάρι βρίσκεται στο ψωμί, αλλά και στα κέικ, μπισκότα, κουσκούς, σιμιγδάλι, 

ζυμαρικά, δημητριακά και σάλτσες. Η γλουτένη εντοπίζεται κυρίως στο σιτάρι, αλλά 

και σε μικρότερο βαθμό στην βρώμη, το κριθάρι και τη σίκαλη. 

Ακολουθούν μερικά από τα πιο συνηθισμένα  συμπτώματα που οφείλονται σε  

ευαισθησία στο σιτάρι, αλλά ο κατάλογος αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση 

πλήρης: 

ναυτία 

δυσκοιλιότητα 

κούραση 

ιγμορίτιδα 

αυπνία 

διάρροια 

δερματικά 

εξανθήματα 

κατάθλιψη 

κοιλιακό 

φούσκωμα 

πονόλαιμος 

ακμή 

ανησυχία 

 

φούσκωμα 

ιδρώτας 

ημικρανία 

σύγχυση 

Αν αποφασίσετε να βγάλετε το σιτάρι από τη διατροφή σας για λίγο, υπάρχουν 

πολλές εναλλακτικές λύσεις χωρίς γλουτένη, όπως αλεύρι ρυζιού, αλεύρι φαγόπυρου, 

καλαμπόκι, κεχρί και κινόα. Οι παλαιότεροι κόκκοι άγριου σιταριού ή όλυρα, και 

αλεύρι καμούτ, έχουν ένα μόριο γλουτένης, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο για το 

σώμα μας να το διασπάσει και αποτελούν συχνά αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις. 

Όταν εξετάζω τις ευαισθησίες στα τρόφιμα χρησιμοποιώντας κινησιολογία, έχω 

διαπιστώσει ότι περίπου το 90% των ανθρώπων που είναι ευαίσθητοι στις σύγχρονες 

ποικιλίες μπορούν να ανταπεξέλθουν στις παλαιότερες ποικιλίες σταριού. 

Προσωπικά, χρησιμοποιώ το αλεύρι από το αγρόκτημα Dove's και μπορώ να 

ετοιμάσω ένα ψωμί έτοιμο για ψήσιμο μέσα σε 15 λεπτά. Είναι φρέσκο, θρεπτικό και 

ιδιαίτερα κατάλληλο για ψήσιμο. 

Επίσης, αντί να προσπαθείτε να αγοράσετε ή να κάνετε εναλλακτικές λύσεις χωρίς 

γλουτένη, γιατί να μην δοκιμάσετε κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως μια σαλάτα, ρύζι 

θαλασσινών ή μια γεμιστή πατάτα . Επίσης, γιατί όχι ,  

κουάκερ ζαχαροπλαστικής με μια μπανάνα ή 

προϊόντα Nature's Path - Ρύζι Millet, Sunrise νυφάδες 

μούσλι χωρίς σιτάρι 

ρόφημα από τόφου,  μπανάνας και γάλα ρυζιού 

ένα μαγειρεμένο πρωινό 

ζυμαρικά όλυρου και καμουτ 
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Υπάρχουν ορισμένοι επικριτές που υποστηρίζουν ότι το σιτάρι είναι απαραίτητο για 

την καλή υγεία μας και  προειδοποιούν κατά της αφαίρεσής του από τη διατροφή μας, 

εκτός εάν έχουμε κάνει ιατρική εξέταση που αποδεικνύει κάποιο είδος αλλεργικής 

αντίδρασης σε αυτό. Διαφωνώ έντονα με αυτή την άποψη. Χρειαζόμαστε σίγουρα 

φυτικές ίνες στην διατροφή μας, αλλά αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί με 

διάφορους άλλους τρόπους. Το είδος μας εξελίχθηκε προτού η καλλιέργεια των 

δημητριακών εδραιωθεί τόσο πολύ στον πολιτισμό μας (ειδικά οι κυνηγοί /συλλέκτες 

που αποτελούν την ομάδα αίματος Ο), επομένως είναι λάθος να πούμε ότι δεν 

μπορούμε να ζήσουμε υγιεινά χωρίς αυτό. Το κάναμε πριν και μπορούμε να το 

κάνουμε και πάλι. 

Δοκιμάστε να σταματήσετε το σιτάρι για ένα μήνα και να δείτε πώς τα πάτε, ειδικά 

εάν είστε επιρρεπείς σε δυσπεψία. Μόλις εξοικειωθείτε με τα υψηλότερα επίπεδα 

ενέργειας και την καλύτερη υγεία που συνήθως ακολουθεί, δεν θα μπορείτε ποτέ να 

επιστρέψετε! 

 

Ζάχαρη 

Αγνή,  λευκή και θανατηφόρα ........ 

Το σώμα μας μπορεί να αποκτήσει ενέργεια από το λίπος και τις πρωτεΐνες, αλλά 

χρειαζόμαστε τους υδατάνθρακες ως βάση. Όταν τρώμε σύνθετους υδατάνθρακες, 

όπως όσπρια, λαχανικά και φρούτα, επωφελούμαστε από μια διατροφή που είναι 

εξαιρετικά θρεπτική και καλή για το πεπτικό μας σύστημα. Η ενέργεια 

απελευθερώνεται σταδιακά όπως απαιτείται. 

Η γλυκιά γεύση των υδατανθράκων είναι ελκυστική για εμάς, καθώς τα περισσότερα 

γλυκά τρόφιμα στη φύση είναι ασφαλή. Τώρα που ανακαλύψαμε πώς να εξαγάγουμε 

αυτό το ζαχαρούχο στοιχείο από τα υπόλοιπα τρόφιμα, είναι εύκολο να 

τροφοδοτήσουμε τον φυσικό μας εθισμό. Ως αποτέλεσμα, η βασική μας διατροφή 

είναι συχνά τόσο εξευγενισμένη που το σώμα μας αναγκάζεται να αφομοιώσει τροφές  

για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί. 

Αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Σε απάντηση αυτής της έξαρσης της ζάχαρης, το σώμα 

μας απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες ινσουλίνης. Αυτή η ορμόνη μετατρέπει 

γρήγορα τη ζάχαρη σε γλυκογόνο και λίπος, έτοιμο για χρήση σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία. 

Δυστυχώς, αυτή η διαδικασία βασίζεται σε έναν περίπλοκο κύκλο ανατροφοδότησης 

μέσα στην κυκλοφορία του αίματός μας και το σώμα μας αναπόφευκτα αντιδρά 

υπερβολικά στην εισροή ζάχαρης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα επίπεδα 

σακχάρου στο αίμα μας έχουν αλλάξει από υψηλά σε χαμηλά και αυτή η αρχική 

αύξηση της ενέργειας έχει μετατραπεί σε λήθαργο και κόπωση. 

Μακροπρόθεσμα, μπορούμε κυριολεκτικά να ξεμείνουμε από ινσουλίνη ή να γίνουμε 

ευαίσθητοι σε αυτήν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη, όπου τα επίπεδα 

σακχάρου στο αίμα παραμένουν σταθερά υψηλά εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία. 

Έτσι, η ζάχαρη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα δεν είναι καλά για την υγεία μας. 

Όταν εξετάζω τους πελάτες μου στην κλινική, διαπιστώνω ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία έχει υψηλότερο ποσοστό υδατανθράκων στη διατροφή τους από ότι το 

σώμα τους επιθυμεί. Οι περισσότεροι μεταβολισμοί  θα ανταποκρίνονταν καλύτερα 
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σε μια αύξηση των πρωτεϊνών και των υγιεινών λιπών. Αυτό σημαίνει γενικά 

λιγότερα δημητριακά, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών ολικής άλεσης 

καθώς και των ραφιναρισμένων δημητριακών, με τις ανάγκες μας σε φυτικές ίνες να 

καλύπτονται πλήρως κυρίως μέσω φρούτων και λαχανικών. 

Ακολουθούν μερικά πιο ανησυχητικά γεγονότα: 

1. Η ζάχαρη παρέχει κενές θερμίδες. Μας δίνει ενέργεια αλλά χωρίς καμία θρεπτική 

αξία για να υποστηρίξει τα πολλά συστήματα του σώματός μας. Καθώς χωνεύεται 

εύκολα, είναι δυνατόν να καταναλώσετε υπερβολικές θερμίδες χωρίς να αισθανθείτε 

χορτάτοι. 

2. Τα ραφιναρισμένα τρόφιμα όπως το λευκό ψωμί, ορισμένα δημητριακά και το 

λευκό ρύζι προκαλούν παρόμοια αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Η 

διαδικασία ραφιναρίσματος έχει ουσιαστικά αφομοιώσει την τροφή πριν την 

καταναλώσουμε. 

3. Καθώς η περίσσεια ζάχαρη αποθηκεύεται εν μέρει ως λίπος, μια διατροφή με 

υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία και 

καρδιοπάθειες. 

4. Μετά από ένα ζαχαρούχο γεύμα, η ινσουλίνη που απελευθερώνεται μπορεί να 

οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα - μια κατάσταση γνωστή ως 

υπογλυκαιμία. Αυτό παράγει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, όπως πείνα, κόπωση, 

κακή συγκέντρωση, νευρική ευερεθιστότητα, ζάλη, κατάθλιψη και πονοκεφάλους. 

5. Η ζάχαρη είναι η κύρια πηγή τροφής ανεπιθύμητων επισκεπτών που μπορεί να 

παραμείνουν  στο πεπτικό σύστημα, όπως τα ανθυγιεινά βακτήρια και τα παράσιτα. 

Τροφοδοτεί επίσης τον μύκητα candida που ζει μέσα σε όλους μας σε κάποιο βαθμό. 

Μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και επεξεργασμένα τρόφιμα 

μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία σε αυτό το ευαίσθητο εσωτερικό περιβάλλον και 

να επιδεινώσει τις υπάρχουσες συνθήκες. 

6. Το αλκοόλ και άλλα διεγερτικά όπως το τσάι, ο καφές, τα αναψυκτικά και τα 

τσιγάρα αναγκάζουν το σώμα να απελευθερώσει την αδρεναλίνη και άλλες ορμόνες 

του στρες. Τα βασικά ένστικτά μας - που διαμορφώθηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια - 

ενθαρρύνουν την απελευθέρωση σακχάρου στην κυκλοφορία του αίματος για να 

βοηθήσουν τους μύες να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις «μάχης ή φυγής». 

Καθώς το σύγχρονο άγχος σπάνια απαιτεί σωματική αντίδραση, το σώμα μας πρέπει 

να δίνει μια φρενήρη εσωτερική μάχη για τη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα 

μας. 

 7. Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα φρούτα δεν είναι τόσο κακά για τα 

επίπεδα σακχάρου στο αίμα όπως θα περίμενε κανείς. Η γλυκύτητά τους βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό σε ένα σάκχαρο που ονομάζεται φρουκτόζη, η οποία πρέπει να 

μετατραπεί σε γλυκόζη προτού καταστεί διαθέσιμη για χρήση. Αυτή η μεταβολική 

μετατροπή διασφαλίζει ότι η αύξηση του σακχάρου στο αίμα είναι σταδιακή και 

διαχειρίσιμη. 
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Πώς μπορώ να μειώσω την πρόσληψη ζάχαρης; 

1. Ακολουθήστε μια δίαιτα υψηλή σε τρόφιμα ολικής άλεσης, συμπεριλαμβανομένων 

των φασολιών, των σπόρων, των ξηρών καρπών, των φρούτων και των λαχανικών. 

Μην μαγειρεύετε υπερβολικά αυτά τα τρόφιμα, καθώς αυτό αφαιρεί βασικά θρεπτικά 

συστατικά και καθιστά το τελικό προϊόν πολύ εύπεπτο. 

2. Αποφύγετε τα ραφιναρισμένα και τα γλυκά τρόφιμα. Όταν αγοράζετε ψωμί (αν 

είναι απαραίτητο) και ρύζι, επιλέξτε καφέ αντί λευκό. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω 

πίνακα για να προσδιορίσετε ποια τρόφιμα είναι καλά για το σάκχαρο του αίματός 

σας και ποια όχι - υπάρχουν μερικές εκπλήξεις! 

3. Αραιώστε τους χυμούς φρούτων με νερό και αποφύγετε τα αποξηραμένα φρούτα, 

αν είναι δυνατόν. 

 

Περίληψη 

Εδώ είναι μια σύντομη περίληψη των κορυφαίων 10 συμβουλών μου για την καλή 

υγεία: 

1. Τρίψτε την ειλεοκολική  σας βαλβίδα μετά από κάθε γεύμα. 

2. Σεβαστείτε το φαγητό σας και τη διαδικασία φαγητού. 

3. Αναλάβετε την ευθύνη για τα συμπτώματά σας.  

4. Πείτε καθημερινά θετικές δηλώσεις. 

5. Οπτικοποιήστε μια υπέροχη μέρα όταν ξυπνάτε και στη συνέχεια να ζείτε στη 

«στιγμή»  

6. Απελευθερώνετε καθημερινά τα φουντωμένα συναισθήματα δίνοντας συγχώρεση 

και στέλνοντας αγάπη. 

7. Ενεργοποιήστε το νερό σας και πίνετε άφθονο. 

8. Κρατώντας κλειστό το δεξιό ρουθούνι αναπνέετε με το αριστερό ρουθούνι 

τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα για ένα λεπτό περίπου. (Πραναγιάμα) Ιονίζεται έτσι ο 

αέρας που εισπνέετε.  

9. Μειώστε, τη ζάχαρη και τα δημητριακά γενικά. 

10. Κάντε μπάνιο με θαλασσινό αλάτι  ή άλατα Epsom  κάθε βδομάδα  

 


