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Daktaras Joel D.Wallach Iabai populiarus Amerikoje. 1991m. buvo nominuotas Nobelio premijai. Tai k
s ia perskaitysite, gali pakeisti j
nuomon apie sveikat ir šiuolaikin medicin . Taigi - gali ir radikaliai
pakeisti j
ir j
artim
likimus.

Man labai malonu su jumis susitikti.
Aš augau fermoje, Sant Louis Grafyst s vakaruose. Penkiasdešimtaisiais
metais mes prad jome auginti m sines karves. Jeigu j s nors kiek susipažin
su namini gyvuli auginimu, j s tikriausiai žinote, kad vienintelis kelias
užsidirbti pinig žem s kyje - patiems užsiauginti kukur zus, sojos pupeles ir
šien . Mal ne mums sumaldavo kukur zus, sojos pupeles ir šien , prid davo
ten dar daugyb vitamin ir mineral . Taip mes ruoš me pašarus karv ms. Po
šeši m nesi tas karves buvo galima jau parduoti. Prieš parduodami mes
atrinkdavome pa ias geriausias karves ir pasilikdavome sau.
domiausia, kad taip r pindamiesi karv mis, mes patys nevartojome joki
mineral ar vitamin , o juk mes buvome jauni ir nor jome gyventi 100 met be
joki skausm ir negalavim . Man visa tai taip r
jo, kad aš paklausiau t vo:
"Kod l mes nesir piname savimi taip, kaip r pinam s karv ms?" T vas
pasak , kad aš tur iau vertinti tai, kad kasdien gaunu valgyti fermoje
užaugintus šviežius produktus ir neuždavin ti nereikaling klausim ... V liau aš
stojau
žem s
kio mokykl
ir, apsigyn s mokslin laipsn , tapau
gyvulininkyst s ir augalininkyst s specialistu. Po to aš išvykau Afrik , kur man
pavyko gyvendinti paauglyst s dien svajon - dirbti kartu su didžiu žmogum Marlin Perkins.
Po dviej met mane pakviet dirbti San Louis zoologijos sode veterinaru,
atliekan iu mirusi gyv
skrodimus. Aišku, skrodimus man teko daryti ne tik
tame zoologijos sode, bet ir beveik visoje Amerikoje mirusiems gyv nams. Be
to aš tur jau ir rasti bei steb ti aplinkos užterštumui labai jautrius gyv nus,
kadangi šeštojo dešimtme io pradžioje niekas nieko rim iau nežinojo apie
ekologines problemas ir katastrofas.
Taigi,
skrodim
gyv nas
medžiag

tyrin damas žmoni ir gyv
mirties priežastis, aš padariau 17500
ir pri jau štai koki išvad : "Kiekvienas savo mirtimi mir s
ar žmogus miršta nuo nepilnaver io maisto, tai yra nuo maisto
deficito...“

Chemini , bei biochemini tyrim rezultatai labai tiksliai rodo, kad mirtis
ateina d l neteisingo maitinimosi. Tai mane taip sukr , kad aš v l gr žau prie
istorijos su karv mis. Aš parašiau 75 mokslinius darbus ir straipsnius, 8
vadov lius ir vien knyg medicinos studentams, mano straipsniai buvo

spausdinami 1700 laikraš
ir žurnal , aš dalyvavau televizijos laidose ir... kur
aš tik nedalyvavau. Bet tada, šeštajame dešimtmetyje mano darbai apie mityb
mažai k jaudino. Teko gr žti prie mokslo ir tapti gydytoju. Tai man leido
panaudoti visas anks iau gytas žinias apie mityb . Ir tai suveik . 15 met aš
praktikavau Origono valstijoje. Šiandien aš noriu pasidalinti su jumis savo
žiniomis ir išvadomis, gautomis per tuos metus.
Ir jeigu j s iš ia išsinešite bent 10% to, k išgirsite - j s apsisaugosite
nuo daugelio nemalonum , kan , sutaupysite daugyb pinig
ir
daugeliu met prailginsite savo gyvenim .
s neturite joki galimybi to
pasiekti, t.y. gauti papildom gyvenimo met , pasiekti savo genetinio potencialo
šiaip sau, be joki asmenini pastang . Dabar pasakysiu jums svarbiausi
dalyk : žmogaus genetinis gyvenimo trukm s potencialas šiandien sudaro
120-140 met . Šiuo metu galima surasti tik 5 tautas Rytuose, Tibete ir Vakar
Kinijoje, kuri atstovai išgyvena iki 120-140 met .
Pagal turimus duomenis, seniausias žmogus buvo daktaras Li iš Kinijos,
gim s Tibete. Kai jam buvo 150 met , jis gavo Kinijos imperatoriškosios
valdžios ypating sertifikat , patvirtinant jo amži ir gimimo dat - 1677 metus.
Kas kiekvienus sekan ius 50 met jis gaudavo eilin panaš rašt . Dokumentai
liudija, kad jis mir sulauk s 256 met . Kai jis mir 1933 metais, apie j raš
daugelis didžiausi laikraš , pateikdami gana rimtus tai patvirtinan ius
dokumentus. Ryt Pakistane gyveno grup žmoni , kuriuos vadino - dieviniais.
Jie pagars jo kaip ilgaamžiai - gyveno apie 120-140 met . Buvusioje SSRS
gruzinai, arm nai, azerbaidžanie iai, abchazai, vartojantys rauginto pieno
produktus, išgyvena, gerai išsilaikydami, iki 120-140 met .
"National Geographic" 1973m. Sausio numeryje buvo straipsnis apie
žmones, išgyvenusius virš 100 met . Medžiaga buvo iliustruota puikiomis
nuotraukomis. Iš t daugelio aprašym man ypa simin trys.
Vienoje nufotografuota 136m. moteris, s dinti fotelyje, r kanti kubietišk
cigar , gerianti degtin , dalyvaujanti baliuje. Ji puikiai linksminosi seneli
namuose, o ne gul jo lovoje. Sulaukusi 136m. ji džiaug si gyvenimu. Kitoje
nuotraukoje - dvi sutuoktini poros, šven ian ios 100-t sias ir 115-t sias savo
bendro gyvenimo metines. Tre ioje ma iau vyrišk , Arm nijos kalnuose renkant
arbat ir klausant nedidelio tranzistorinio radijo imtuvo. Pagal rašus jo
dokumentuose - gimimo dat , krikšto dat , duomenis apie jo vaikus, jam buvo
167 metai ir tuo metu jis buvo seniausias planetos gyventojas.
Vakar pusrutulyje savo ilgaamžiais gars s ind nai - Vilkabandai ir žymieji
Ekvadoro gyventojai, gyven Anduose, pietrytin je Peru dalyje, o taip pat TitiKaka ir Ma u-Pi u gentys. Seniausios Titi-Kaka genties atstovai gyvena iki 120
met .
Amerikiet Margaret Skates iš Virdžinijos valstijos, rašyta Gineso rekord
knyg kaip seniausia amerikiet , mir 115 met amžiaus, nuo nepakankamos
mitybos. Tiksliau mir nuo komplikacij po griuvimo. Kas pasakys nuo ko ji
gal jo mirti?.. Teisingai, nuo osteoporoz s. Išgyvenusi 115m., moteris mir nuo

kalcio tr kumo organizme. Ji netur jo širdies ar kraujagysli problem v žio ar
diabeto, bet nugriuvusi po trij savai
mir , nes jos organizme tr ko kalcio.
Štai kas dar domu: jos dukra pasakojo, kad prieš mirt motin labai trauk
saldumynai. Šis susirgimas žinomas Pica ligos pavadinimu. Apie j mes
pakalb sime v liau. Bet paprastai didelis potraukis šokoladui ir
saldumynams reiškia, kad j
organizme tr ksta chromo ir vanadžio.
Vienoje iš tre iojo pasaulio šali , Nigerijoje, Bau genties vadas mir
sulauk s 126 met . Viena iš daugelio jo žmon laidotuv se gyr si, kad visi jos
vyro dantys buvo sveiki, o tai reišk , kad ir visi kiti jo organai pilnai atliko savo
funkcijas.
Vienas vyriškis iš Sirijos mir 1993m., išgyven s 133 metus. Jis rašytas
Gineso rekord knyg ne tod l, kad jam buvo 133 metai - daugelis sulauk
tokio amžiaus. Ir ne tod l, kad b damas 80-metis jis ved ketvirt kart , o tod l,
kad virš 80 met amžiaus jis dar tapo 9 vaik t vu. Amžiaus skirtumas tarp vis
ši vaik buvo daugiau kaip 2 metai. Gineso rekord knyg j raš d l to, kad
šis gamybos didvyris "gamino" ir b damas virš 100 met . Taigi, ponai nenusiminkite - j s dar turite vilt !
Dabar truputis mokslo: 1993m. Lapkrit Arizonoje buvo atliktas domus
eksperimentas: trys poros gyveno izoliacijoje 3 metus. Ten jie valg sveik
maist , pa
užaugint maist , kv pavo švariu, išvalytu oru ir g
šaltinio
vanden . Juos ištyr medikai-gerontologai, visus kraujo tyrim , kit gyvenimiškai
svarbi rodikli duomenis, ved kompiuter , kuris pateik prognoz , kad jeigu
tie žmon s ir toliau gyvens tokiom s lygom, tai jie gali gyventi iki 165 met . Tai
tik rodo, kad gyventi 120-140 met visiškai manoma.
Šiandien vidutinis amerikie
amžius 75,5 met , o vidutinis gydytoj amžius
58 metai. Jeigu j s norite išsikovoti 20 statistini gyvenimo met nestudijuokite medicinos mokyklose.
Yra du pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia padaryti, norint ilgai gyventi.
Jeigu j s tikrai norite išgyventi 100-140m. - atsiminkite:
Pirmiausia, reikia vengti pavoj , neužlipti ant min , t.y. vengti beprasmi ir
nereikaling pavoj . Aišku, jeigu j s žaisite rusišk rulet , r kysite, gersite
alkohol , išb gsite piko valand
vidur greitkelio - kažin ar gyvensite 120m.
Visa tai skamba gal ir juokingai, bet t kstan iai žmoni miršta b tent d l to, kad
daro panašias kvailystes. Tod l pagalvokite: ten, kur manoma, reikia saugotis ir
vengti pavoj . T.y., jei j s galite išvengti ligos, ypa nepagydomos, - j s turite
tinai ta galimybe pasinaudoti.
Antra, j s turite daryti tik tai, kas naudinga. Jums reikia 90 maisto
medžiag : 60 mineral , 16 vitamin , 12 pagrindini aminor gš
ir
baltym , ir 3 pagrindini
riebalini
r gš . 90 maisto medžiag
kasdieniniame racione, priešingu atveju išsivystys ligos, kurias sukelia
min
medžiag tr kumas.

Šiandien apie tai rašo laikraš iai, kalba per radij , televizij ; visi apie tai
žino, nes domisi sveikata, ilgu gyvenimu ir maisto papildais. Nepagalvokite, kad
tai medikai prašo laikraštinink apie tai kalb ti. Priešingai.
Tai vyksta tod l, kad tokia informacija padeda geriau išplatinti laikraš ius.
1992-04-06 žurnale "Time" parašiau straipsn . Tai buvo išsamus straipsnis apie
tai, kad vitaminai gali nugal ti v , širdies ir kraujagysli ligas, ir sul tinti
sen jim . Šeši puslapi straipsnyje yra viena priešinga mintis, išsakyta
gydytojo, kuriam aš uždaviau klausim : "K j s manote apie vitaminus ir
mineralus, kaip maisto papildus?" Ir štai k atsako tas gydytojas: "Vitamin
rijimas neduoda jokios naudos. Visi vitaminai naudojami kaip maisto papildai, tik
daro m
šlapim daug brangesn ". Išeit , kad mes šlapinam s doleriais, jei
vartojame vitaminus ir mineralus, t.y. papras iausia veltui leidžiame pinigus
jiems - štai k jis nor jo pasakyti.
Bet štai k aš turiu jums pasakyti po to, kai padariau 17500 skrodim - 14500
gyvuli iš viso pasaulio ir 3000 žmoni , ir pats visada nor jau b ti sveikas.
Tur damas vaik , an
ir proan ki , - aš galiu konstatuoti, kad
neinvestuodami
save pat , nevartodami vitamin ir mineral , j s
investuojate
medicin , skiriate tuos pinigus gydytoj
gyvenimui
pagerinti.
tent mes stengiam s, kad gydytojai b , turtingesni. Medicinai ir
moksliniams tyrimams sveikatos apsaugos srityje išleidžiami milžiniški pinigai,
bet medikai mažai k išgydo. Jeigu mes žem s kyje, tiksliau gyvulininkyst je
taikytume žmogišk medicinos sistem - gyvulininkyst žlugt .
Bet, jeigu j s pasinaudosite gyvulininkyst s medicinos sistema, kuri
mes taikome - 90% medik taps bedarbiais. Pasirinkite patys kaip norite
gyventi.
Kadangi mes draudimo ir valstybini subsidij pagalba išlaikom gydytojus,
jie mums taip pat kai k skolingi. Na, gal
atsi sti bent informacinius
biuletenius apie naujausi medicinos tyrim rezultatus.
Gal kas nors iš j
gavo toki informacij iš savo gydytojo? Ne?.. Bet aš
turiu daug informacijos, kuri j s gal tum te gauti. Noriu su jumis ja pasidalinti.
1. Skrandžio opa. Ar kas gird jote, kad skrandžio žaizdos priežastimi yra
stresas? Bet jau prieš 50 met mes veterinarijoje žinojome, kad kiaul ms
skrandžio žaizdas sukelia bakterijos. Negal jome sau leisti daryti brangias
kiaul s pilvo operacijas, o jei ir b tume gal , tokia kiauliena b
kainavusi
500 doleri už kilogram . Bet veterinarai žino, kad yra toks mineralas,
vadinamas bismutu, kuris apsaugo nuo skrandžio žaizd ir net išgydo jas be
jokio chirurginio sikišimo. Mes gyd me savo gyvulius bismutu, kitais mineralais
ir tetraciklinu, ir toks gydymas kainavo apie 5 dolerius vienam gyvuliui. Tik
1994m. Amerikos nacionalinis sveikatos institutas padar pranešim , kad
skrandžio žaizdas sukelia bakterijos, o ne stresai, ir kad jas "galima

išgydyti derinant mineral bismut su tetraciklinu". Tie, kurie nežino, kas
yra bismutas, tur
užeiti pirm pasitaikiusi vaistin ir nusipirkti už 3 dolerius
buteliuk su rožin s spalvos turiniu, pavadintu „Pepto-bismor“. Taigi, vienas
arbatinis šaukštelis per dien - ir galima išgydyti žaizdas.
s v l turite
pasirinkim : arba išsigydyti už 5 dolerius, arba leisti, kad jus supjaustyt .
Rinkit s.
2. V žys. 1993m. Rugs jo m n. Bostono medicinos mokyklos nacionalinis
onkologijos institutas paskelb , kad stebint sergan ius v žiu ligonius nustatyta
priešv žin dieta. Tyrimai buvo atliekami Kinijoje, kur, Henon provincijoje, buvo
užregistruotas pats didžiausias sergamumas v žiu. 5 metus buvo tiriami 29000
žmoni . Jiems buvo duodama dvigubai didesn nei rekomenduojama dienos
vitamin ir mineral norma. T.y., jei rekomenduojama dienos vitamino C norma
yra 60mg, tai jie gaudavo 120mg per dien . Dviem Nobelio premijom
apdovanotas gydytojas Lynus Pauling kalb jo, kad jeigu norite apsisaugoti nuo
žio vitamino C pagalba, j s turite naudoti jo po 10000mg per dien . Štai jums
rezultatas - gydytojai, kurie su juo gin ijosi, jau iškeliavo iš šio pasaulio. O
Lynus Pauling gyvena sau sveikas. Jam 94metai, dirba jis po 14 valand per
dien , po 7 dienas per savait , gyvena ran oje Kalifornijoje ir d sto Kalifornijos
universitete. Tik j s galite pasirinkti: klausyti mirusi daktar patarim ar laikytis
daktaro Pauling nuomon s. Taigi, visiškai normalu vartoti dvigub
rekomenduojam vitamino C norm - dvigub vitamino A, cinko, o taip pat
riboflavin , molibden ir pan. Ir dar viena labai naudinga grup . Jos sud tyje
vitaminas E, beta-karotinas ir mineralas selenas. Šiuos tris komponentus
reik
vartoti kasdien dvigub rekomenduojam norm . Ir jei j s tur site bent
0.5% naudos - tai jau gerai. Henon provincijoje, kur daugiausia buvo sergan
skrandžio ir žarnyno v žiu, išgyveno 21% žmoni , - tai yra išgyveno 21 žmogus
iš 100 pasmerkt . O j
gydytojas tur jo jums atsi sti apie tai informacij . Jei
jis nenor jo pats imtis atsakomyb s už j
sveikat , tai gal jo bent informuoti
jus, kad j s pats gal tum t pasirinkti. Štai kod l tok gydytoj poži
pacient
aš laikau papras iausiai juokingu, o iš kitos pus s tai dar vienas j abejingumo
rodymas.
3. Artritas. 1993m. rugs , Harvardo medicinos mokykloje buvo gydomi
ligoniai, iššokusiomis d l artrito gyslomis. Juos gyd višt proteinu. Buvo
atrenkami ligoniai, kuriuos gydant nuo artrito medikamentais, j sveikata
neger jo. Tiems ligoniams leido aspirino, mezotriksido, prednizolono, kortizono
injekcijas, taik vairius fizioterapijos metodus. Liko vienintel žinoma galimyb ven keitimo operacijos. Daktarai suman atlikti eksperiment , kuriam atsirado
29 savanoriai, jiems - visos medicinos galimyb s buvo išsekusios, ta iau
sveikatos pager jimo nesulaukta. Juos gyd me sekan iai: kas ryt duodavome
arbatin šaukštel su kaupu susmulkint vištos kremzli , išmaišyt sultyse. Po
10 dien visi skausmingi uždegimai pra jo, po 30 dien jie jau gal jo vaikš ioti,
o po trij m nesi kraujagysli funkcijos visiškai atsistat .
Juokingiausia šios istorijos dalis susijusi su gydytojo, dalyvavusio šiame
tyrime pasisakymu. Jis paskelb vištos kremzl vaistais, kadangi jeigu kažkas
padeda išgydyti lig , reiškia tai reikia vadinti vaistais ir išdavin ti žmon ms

pagal receptus vaistin se, už pinigus.
Na, o jei j s miestietis ir nenorite tur ti reikal su vištos kremzl mis nusipirkite vaistin je Knox'o želatinos, kuri gerai žino moterys. Jos naudoja ši
želatin nag ir plauk stiprinimui. Pagrindinis komponentas yra karvi
kremzl s ir kaulai, kurie gerai stiprina m
kremzles ir kaulus. Ir jeigu j s
naudosite j su koloidiniais mineralais - tai kitame m
susitikime j s jau b sit
užmirš apie savo artrit .
4. Ar k nors gird jote apie Alzhaimerio lig ? Dabar apie j žino visi, o
anks iau Alzhaimerio ligos papras iausiai nebuvo. Dabar tai viena iš labiausiai
paplitusi nelaimi , pažeidžianti kas antr žmog , sulaukus 70 met . Gana
bauginantys duomenys. O kaip nustatyti ir išgydyti Alzhaimerio lig gyvuliams,
ankstyvoje jos stadijoje? Kokius nuostolius patirt ferma, jeigu kiaul s
neatsimint , ko jos at jo prie lovio?
Tod l jau prieš 50 met mes prad jome studijuoti kaip apsaugoti ir išgydyti
gyvulius nuo šios ligos ankstyvoje jos stadijoje. Ir dar me tai s kmingai su
didel mis vitamino E doz mis.
s tur jote gauti laišk nuo savo gydytojo 1992m. birželio m nes , nes
rimta Kalifornijos universiteto mokslinio tyrimo mokykla padar pranešim , kad
vitaminas E l tina atminties praradim , sergant Alzhaimerio liga. Nuo
veterinarijos jie atsiliko 50 met . Ko gero patikimiau mums but eiti pas
veterinar .
5. Kam teko tur ti nemalonum su akmenimis inkstuose? Pasakykite,
kokio maisto daktaras jums liep pirmiausiai atsisakyti? Nuo kalcio. Ir joki
pieno produkt , joki produkt , kuri sud tyje yra kalcio. Tod l, kad vyravo
sitikinimas, kad „kalcis inkstuose atsiranda iš suvalgom maisto produkt , kuri
sud tyje yra kalcio". Iš tikr
akmenys m
inkstuose susidaro iš m
pa
kaul . Akmenys inkstuose atsiranda b tent tada, kai organizme tr ksta kalcio.
Žmon s jau prieš t kstant met žinojo, kad norint apsaugoti naminius gyvulius
nuo akmen j inkstuose, jiems reikia duoti daugiau kalcio, magnio ir boro. Bet
galvij , avi anatomija tokia, kad susirg ta liga jie papras iausiai miršta. Jei
akmenys inkstuose atsiranda žmogui, jam lieka tik ken iant skausm gail tis,
kad negali numirti. Mes žinome, kaip reikia apsisaugoti nuo šio susirgimo.
s tur jote jau 1993 metais gauti nuo savo daktaro laišk , kuriame rašoma
apie tai, kad kalcis sumažina akmen susidarymo inkstuose rizik . Aš jums jau
kalb jau, kad gydytojai gyvena iki 58 met , o mes su jumis iki 75,5 met . Grup
žmoni , profesional , kurie nurodin ja kaip mums gyventi, tikin ja nevartoti
druskos, kofeino, valgyti ne grietinin sviest , bet margarin , nedaryti vairi kit
kvailys
- miršta sulauk 58 met ; o žmon s, sulauk 120-140 met deda
gabal akmens druskos kiekvien arbatos puoduk ir geria per dien po 40
toki puoduk , valgo sviest ir... gyvena 120 met . Tai kuo j s tik site?
6.Aneurizma. Ta iau kai kuriuos iš j aš labai gerbiu. Tarp j daktaras
Stewart Cartright. Jam buvo 38 metai. Jis buvo šeimos gydytojas. Jis mir
staiga, savo namuose, nuo aneurizmos. Tai susilpn jusios arterijos išsipl timas
l audini elastingumo praradimo.

1957 metais mes sužinojome, kad aneurizmos priežastimi yra vario
tr kumas organizme. Mes tada steb jome 250 t kstan
kalaku , kurioms
dav me special maist , turint 90 vairi maisto medžiag . Per pirmas 13
savai
numir lygiai pus kalaku . Išskrod nustat me, kad jos mir nuo
aneurizmos. Padidin dvigubai vario kiek racione, fermeriai išaugino visas
likusias kalakutes, ir n viena daugiau nekrito nuo aneurizmos. Šitas
eksperimentas buvo pakartotas su daugeliu kit gyv
, ir mes padar me
išvad , kad b tent vario tr kumas yra pagrindin aneurizmos priežastis.
Taip pat buvo nustatyta daugyb lig , kurios išsivysto d l vario tr kumo:
ankstyvas žilimas - pirmas požymis, kad jums tr ksta vario;
sumaž ja audini elastingumas, oda raukšl jasi, susidaro ratilai po akimis,
raukšl s ant veido ir j s darot s panašus džiovint slyv ;
ven išsipl timas, kurio priežastis - sumaž s audini elastingumas. Ir
visas j
k nas pradeda sudribti: ant rank , krutin s, pilvo, ant skruost
sudrimba oda - j s puolate darytis plastines operacijas. Ta iau žymiai
pigiau b
jei j s vartotum te koloidinius mineralus arba šiek tiek vario.
Daktaras Cartright tur jo mokslin laipsn , bet jo šlapimas buvo pigus, ir jis
mir nuo ligos, nuo kurios nemiršta kalakut s. O dabar aš supažindinsiu jus su
jo kolega - daktaru Martin Carter. Jis padar t pat - mir sulauk s 57 met .
Gydytoju jis tapo Harvardo universitete, Jeilyje apsigyn medicinos daktaro
laipsn . Po skrodimo išaišk jo jo mirties priežastis - aortos Aneurizma, tokia
buvo daktar išvada. Jis numir d l vario tr kumo organizme, jo šlapimas irgi
nebuvo brangus.
Kitas pavyzdys. Pakankamai žymi Detroito advokat Ellen Alter mir 44
met . Ji lank vien madingiausi sporto klub , kuriuose moterys nori
nebrangiai sigyti „plieninius" kaulus. Ji taip pat mir nuo aneurizmos. Skrodimo
metu pasteb ti paralyžiaus ir kraujo išsiliejimo simptomai. To priežastis taip pat
vario tr kumas. Jos šlapimas taip pat nebuvo „brangus".
7. Infarktas. Ar kas nors, iš ia esan , gird jote apie Stewart Berger? Jis
paraš penkias triukšmingas knygas apie sveikat , diet , mityb ; jis gavo
medicinos magistro laipsn Tuft'o medicinos mokykloje, kuri yra vienas iš
didžiausi medicinos autoritet . Jo knygose pateikiamos dietos, padedan ios
numesti svor . Jis raš šias savo knygas dvidešimtmet ms ir jaunesn ms, o
pats numir b damas 40 met . Ar j s norite sekti šio žmogaus pavyzdžiu ir
dietomis? Jis mir nuo miokardo infarkto, kurio priežastis seleno tr kumas.
Kai kurie fermeriai papras iausiai nueina
parduotuv kur parduodami
pašarai ir nusiperka seleno ampuli ar table
gyvuliams, kad apsaugot juos
nuo šios ligos. Vyrukas, kuris paraš 5 knygas apie maisto produktus, mir 40
met d l seleno stokos savo maiste. Jo šlapimas irgi nebuvo „brangus".
Patik kite, j s galite pakankamai apsisaugoti nuo infarkto už 10 cent per
dien ; ir jeigu mes nevartojame kasdien už 10 cent seleno, nor dami
apsaugoti savo gyvyb - mes pras iausiai beviltiški kvailiai.
Kita moteris - Gail Clark. Ji buvo Sant-Luis apygardos vyriausia kardiolog .
Ji sulauk 48 met . J s turb t atsp site nuo ko ji mir ?- Taip, nuo infarkto.

8. Liguistas potraukis.
s tikriausiai esate mat , kaip karv s, kurios su
pienu praranda labai daug kalcio, graužia akmenis, kalkakmenius, kaulus...
Geras fermeris žino, kad b tina jos racion papildyti mineralais. Priešingu
atveju tokios karv s gali sugraužti ir vis daržin ... Toks fenomenas gana
dažnai pastebimas ir tarp žmoni . N
ios moterys gana dažnai nori ko nors
ne prasto. Tai b na d l to, kad augantis vaisius paima iš organizmo labai daug
mineral .
9.Senatvin s d
s. Paži kite savo veid ir rankas. Jei pasteb site
rožines d mes, žinokite - tai seleno tr kumo požymis. Pavartokite 4-6 m nesius
koloidin selen ir d mel s dings. Kai j neliks ant veido, jos taip pat išnyks ir
nuo vidaus organ : smegen , širdies, kepen , inkst . Per pusmet jums pavyks
pasukti š proces tinkama linkme, nelaukiant kol ištiks infarktas.
10. Diabetas. Tikriausiai jums teko sutikti žmoni , puolan
prie
saldumyn . Chromo ir vanadžio tr kumas iššaukia cukraus kiekio kraujyje
sumaž jim . Jei nekreipsime d mesio, išsivystys visiems žinomas cukrinis
diabetas.
11. Nuplikimas ir
12. Kurtumas. Alavo tr kumas organizme - vyr plikimo priežastis. Ilgiau
užsit sus šiam alavo tr kumui, žmogus gali apkursti.
13. Boro deficitas. Boras padeda išsaugoti kaulams reikaling kalcio kiek
ir apsaugoti mus nuo osteoporoz s.
14. Hormonai. Boras taip pat dalyvauja moter organizme gaminantis
estrogenui, o jums vaikinai -testosteron . Esant boro tr kumui moterys
smarkiau ken ia menopauz s metu, o vyrams gresia ankstyva impotencija.
15. Uosl s ir skonio praradimas. Pirmas cinko deficito požymis - uosl s ir
skonio praradimas. Jums nepatinka anks iau m gstamas maistas, nebejau iate
jo skonio.
16. Ilgaamžiškumas. Eksperimentuojant su laboratoriniais gyv nai
paaišk jo, kad yra mažiausiai septyni retieji elementai, kurie bent dvigubai
prailgino, t gyv
gyvenim . Ši element organizmui reikia labai mažais
kiekiais. Jie n ra išbandyti su žmogumi, bet aš neketinu laukti 500 met , kol
daktarai tai patvirtins. Jie vis dar gin ijasi d l vitamino C ir kalcio. Tie retieji
mineralai yra lantanas, prazeodimas, neodimas, samaris, europis, jiderbis ir
tulis. Matyt tai prasminga, nes jie pavadinti Senajame Testamente minimais
miest vardais.
Aš jau kalb jau - mums b tini 90 maisto element : 60 mineral , 16
vitamin , 12 aminor gš , 3 riebalin s r gštys. Ir mums labai pasisek ,
kad augalai sugeba gaminti mums reikalingas aminor gštis, vitaminus ir
riebalines r gštis. Augalai tai sugeba. Bet mums b tina naudoti maistui bent 1525 skirtingus augalus per dien , teisingai juos derinant, kad gautume tuos
tinus 90 element . Teoriškai tai manoma, bet daugelis žmoni taip nedaro.

Dauguma žmoni mano, kad jei jie suvalg truput kept bulvi , tai jie jau
patenkino dienos daržovi norm .
Taigi, nedaugelis iš m
gauname reikiam kiek vitamin , amino ir riebi
gš
su maistu. Tod l, jeigu jums brangi j
sveikata ir gyvyb , j s turite
patys tuo pasir pinti, be to - gyventi sveikam bent 120 met ne manoma.
Kita istorija - tai mineralai
Su jais susijusi iš ties tragiška istorija, nes augalai nebeturi mums
reikaling mineral . J n ra dirvoje, n ra ir pa iuose augaluose. Dabar dirvos
taip nualintos, kad jose išaugintame derliuje, nesvarbu, ar tai b
gr din s
kult ros, daržov s ar vaisiai, juose n ra mineral . Žmon s vartojantys tuos
produktus, automatiškai sigyja ligas, sukeliamas mineral stokos. Ir
vienintelis b das nuo j apsisaugoti ir išsigydyti - naudoti maisto
papildus, turin ius mineral .
Kaip b gant laikui kei iasi situacija? Deja ji blog ja. Fermeriai tr šia dirv
azotu, fosforu ir kaliu. Viso trys komponentai, tik skirtingomis proporcijomis ir
kombinacijomis. Ir niekas fermeri neprivers
dirv d ti dar 60 mineral ,
kadangi nuo j derliaus kiekis nepriklauso. Tod l kiekvienas sekantis derlius
išsiurbia iš dirvožemio dar daugiau mineral , kuri dirvožemis vis labiau
netenka. Ir jeigu mes dedame dirv 3 mineralus, o iš jos paimame 60 situacija primena tušt jan
banko s skait ...
sveikata taip pat art ja
prie katastrofos ribos. Kadangi neb ra mineral m
dirvožemyje,
kiekvienas iš m
atsakome už savo sveikat ir s moning mineralini
maisto papild vartojim .
Man s dažnai klausia: „ O k žmon s dar prieš 1000 met , kai netur jo
tr
? Ta iau tarp j buvo ilgaamži . Egiptie iai, kinie iai, indai." Jie gyveno
prie dideli upi : Nilas, Gangas ir Geltonoji Kinijoje, kurios beveik kasmet
išsiliedavo ir visk aplinkui apsemdavo. Ir kasmet vanduo atnešdavo dumbl ir
uolien dulkes iš kaln , esan
už t kstan
myli . Ir žmon s meld si
dievams, d kodami už potvynius. Dabar mes meldžiam s, kad potvyni neb .
O potvyniai praturtindavo dirv nuos domis, dumblu ir mineralais, tuo pa iu
praturtindami ir b sim derli . Karalius Pilypas, Aleksandro Didžiojo t vas, ved
12-met mergait , Egipto karalait Kleopatr . Ji toli gražu nebuvo Elizabeth
Teylor, išsipus iusi brangiais apdarais ir pranc ziška kosmetika. Ji buvo
plokš ios krutin s, liesas negražus sutv rimas, nepasižymintis ypatingu
seksualumu. Karalius j ved d l to, kad jos valdose buvo derlingiausi jav
laukai. Visi žinojo, kad geresni nei Egipte gr
niekur nerasi, o didžiul
armija, vadovaujama jo s naus Aleksandro, ruoš si užkariauti vis pasaul .
Kareiviams reik jo labai ger milt , kad jie gal
žygiuoti 20 valand , kautis 6
valandas ir nugal ti. Jie žinojo, kad Egiptas - geriausia vieta auginti javams.
Potvyniai gerai apr pindavo dirv mineralais ir visos pasaulin s kult ros,
davusios pasauliui did men ir technologijas, kilusios iš t viet . Ten žmon s
tur jo didžiausi proto potencial b tent tod l, kad maistas, kur jie valg buvo
turtingas mineralais.

Dabar, kaip pavyzd , aš panagrin siu tik por mineral . Bet žinokit, kad tai
tinka visiems mineralams be išim .
Pirmasis mineralas - kalcis. Apie j žino visi. Kalcio tr kumas gali b ti
147 vairi lig priežastis. Pavyzdžiui, susirgimas, nuo kurio viena veido pus
išsikreipia. Tai ne paralyžius, o d l kalcio tr kumo degradav s veido nervas.
17.
Osteoporoz . Tai susirgimas, užimantis 10-t viet suaugusi žmoni
mirtingumo lig s raše. Jei ši liga užleista, jos gydymas b na labai brangus.
Jeigu atsimenate, mano min ta misis Skates iš Virdžinijos, sulaukusi 115 met
mir d l komplikacij po gri vimo, kurios gavosi d l kalcio tr kumo organizme.
Norint apsaugoti nuo šios ligos karves, joms kasdien duodama kalcio už
dešimtadal dolerio. Ir jos niekada nesirgs osteoporoze. Tai nejaugi mums reikia
pavirsti karv mis, kad apsisaugotume nuo kalcio tr kumo?
18.
Gingivito, danten uždegimo profilaktikai dantistai ir odontologai
pataria dantis valyti po kiekvieno valgymo ir naudoti specialias dant pastas.
Kaip veterinaras aš susid riau su šimtais t kstan
vairi gyv
. Kartais j
burnos kvapas n ra labai šviežias ir gaivus, bet jie neken ia nuo danten
susirgim , nors nesinaudoja dant pastomis. Danten uždegimas - tai
žandikauli osteoporoz s pasekm .
19. Artritas. Mes jau kalb jome apie višt kremzles ir želatin . 85% artrit
sukelia osteoporoz , kuri vystosi kaul galuose, prie s nari . J s kalbate apie
artrit , s dmens nervo skausmus, str
g , reumat - visos šios ligos, tai
osteoporoz s kaul galuose išdava.
20. Padid s kraujosp dis. Pirmiausia, k rekomenduoja šiuo atveju
daktarai - mažinti druskos kiek maiste. Prisiminkime karves. Pirmiausia, k
fermeris deda joms maist - tai gabal lis druskos. Jeigu jis to nedaryt fermeris prarast sveik nuovok nuo iš veterinaro užpl dusi s skait . O mus
ver ia patik ti, kad druska nereikalinga, kad užtenka to kiekio, kur gauname
valgydami salotas. Situacija: gydytojas, mir s 58 met , tikin davo jus
„nevalgyti druskos, nevartoti sviesto", o tie, kas išgyveno 120 met , valg ir
drusk , ir sviest . Pasirinkite patys. Buvo surinkta 5000 žmoni su padidintu
kraujosp džiu grup ir dvigubai padidinta j per dien suvartojama kalcio
norma. Po 6 savai
eksperimentas buvo nutrauktas, nes 85% šios grup s
žmoni kraujosp dis tapo normalus vien tik padvigubinus kalcio kiek .
21. M šlungis. Visais be išim

atvejais - tai kalcio deficitas.

22. PMS. Prieš menstruacinis sindromas - emocinis ir fizinis savijautos
pablog jimas.
Bandomosioms moterims buvo pasi lyta padvigubinti
suvartojamo kalcio dienos norma, po to 85% emocini ir fizini simptom dingo.

23. Juosmens skausmai. 85% žmoni skundžiasi nugaros skausmais,
nepriklausomai nuo to ar jie s di prie kompiuterio, dirba krovikais, ar vairuoja
autobusus. Skausmai juosmenyje - tai stuburo osteoporoz , nepriklausomai
nuo to ar yra problem su stuburo diskais, ar ne. Jeigu diskui n ra ant ko
laikytis, stuburas plon ja, l žta, ypa , jeigu jums dar tr ksta ir vario.
Ir visa tai yra tik kalcio tr kumas organizme!
Kitas pavyzdys - chromas ir vanadis.
24. Diabetas. Pakalb kime apie diabet . Tai tre ia pagal mirtingum JAV
suaugusi žmoni liga. Ji b na su vairiomis komplikacijomis, skaitant apakim ,
kepen veiklos sutrikimus, vairias širdies ir kraujagysli ligas. Jeigu j s sergate
diabetu, bet kuriuo atveju j s gyvensite trumpiau, nei be jo.
1957 metais veterinarijoje jau žinojome, kad mineral chromo ir
vanadžio pagalba galima ne tik apsisaugoti nuo diabeto, bet ir išsigydyti
nuo jo.
Vankuverio universiteto duomenimis tik vienas vanadis gali suaugusiems
diabetikams pakeisti insulin . Aišku, iš karto ne visas insulinas pakei iamas.
Daugeliui žmoni šis procesas t siasi 4-6 m nesius, tai laipsniškas procesas,
kurio metu vartojamas padidintas chromo ir vanadžio kiekis. Ir aš matau, kaip
tai padeda šimtams žmoni . Ir aš manau, kad tai yra nusikaltimas. Nes jei j s
užklaustum t "Hills Packing" kompanijos gaminan ios šun maist , ir kitus
"Science Diet" produktus gyv nams, kiek mineral yra j gaminamame šun
maiste? Jie atsakyt apie 40 mineral . Jei paklaustum te "Ralston Purina",
kurie gamina maist laboratorin ms žiurk ms, jie atsakyt - 28 mineralus. Bet
kuriam iš ia s din
duosiu 100 doleri , jei ras man parduotuv je k diki
maistelio, kuriame b
daugiau nei 11 mineral . Šunys gauna 40 mineral ,
tod l Mike Murphy visiškai teisus: "Šuo niekada nesijaus blogai", nes jo maisto
žut je yra visi b tini vitaminai ir mineralai. Taigi šunims - 40, žiurk ms - 28,
žmoni k dikiams - 11 mineral .
gerai, jei man pavykt tikinti jus pa ius vartoti mineralinius maisto
papildus, kuri j s nerasite maiste, ypa maiste, kuris yra d žut se, buteliuose
ar kitaip supakuotas.
Yra trys skirtingi mineral tipai, kuriuos reikia atkreipti d mes .
Pirmas tipas- metaliniai mineralai. Tai tokie, kurie gaunami dažniausiai iš
uolien ar r dos. Organizmas juos pasisavina tik iki 8-12%, o sulaukus 25-30
met , tik 3-5%.
Tarkim j s vartojate kalcio tabletes, kuriose yra 1000mg kalcio laktato. Tai
yra paprastas uolien mineralas. Jei suvartojate 2 tokias tabletes, j s
negaunate 2000mg kalcio per dien . Žmogus klausia: " Aš vartoju tiek daug
kalcio, bet mano artritas nepraeina, naudoju 2000mg kalcio kasdien, bet man
dar pras iau".

Atsakau: " Kokios r šies kalc j s vartojate?". "Kalcio laktat ". Tai ir yra j
problema, kadangi vienoje tablet je yra tik 250mg metalinio kalcio. Lik 750mg
yra laktoz arba pieno cukrus. J s galite pasisavinti apie 10% iš 250mg, t.y.
25mg. Jei vartojate 2 tabletes j s gaunate ne 2000 , o 50mg kalcio. Tokiu atveju
jums, norint gauti pakankama kalcio kiek , reik
suvalgyti po 90 toki table
per dien - tris kartus per dien po 30 table . Ir dar nepamirškite apie kitus 59
mineralus.
Apie 1960metus žem s kyje imta naudoti mineral chelatus, Tai uolien
mineralai su amino r gštimis, proteinais arba enzimais, apgaubian iais
mineralo atom . Tokiam b vyje mineralai pasisavinami apie 40%. Tod l v liau
ir maisto pramon grieb si šios id jos.
Efektyviausiai organizmas sisavina koloidiniame b vyje esan ius
mineralus.
Koloidiniai mineralai absorbuojami 98 %. Du su puse karto daugiau nei
chelatai ir 10 kart daugiau nei uolien mineralai. Tai labai domu, nes jie
skys iai. Jie gali b ti tik skystam pavidale. Jie labai smulk s, dalel s 7000 kart
mažesn s nei eritrocitai - raudonieji kraujo k neliai. Šios dalel s krautos
neigiamai, o žarnyno paviršius teigiamai. Taip atsiranda elektromagnetinis
laukas, kuris sukoncentruoja mineralus žarnyno paviršiuje. Viso to pasekoje
koloidiniai mineralai sisavinami 98%.
Labai domus yra augal vaidmuo susidarant koloidiniams mineralams. Mes
sak me, kad augalai negali sukurti mineral . Jei j n ra dirvoje, augalai
mineral nepagamins. Mineralai iš uolien gali b ti sisavinami augal , jei j yra
dirvožemyje. Augalai savo audiniuose juos paver ia koloidiniais mineralais.
Mums valgant tokius augalus mineralai patenka m
k
, ia kaupiasi ir yra
panaudojami. Bet ir dirvožemyje, ir augaluose tr ksta mineral . Ar tai svarbu?
Visi ilgaamžiai nugyven 120-140 met turi daug bendro. Jie visi gyvena
8500-14000 p
virš j ros lygio kaln gyvenviet se. Ten iškrenta tik apie 2
colius krituli per metus, praktiškai nelyja ir nesninga. Tai labai labai sausos
vietos. Ir kaip j s manote jie gauna vandens sau ir pas liams? Tirpstant kaln
ledynams. Tas vanduo, n ra švarus ir skaidrus, stiklin je jis atrodo balsvai
gelsvas arba balsvai melsvas. Bet jame yra apie 60-72 mineralai. Tibete ar prie
Titi-Kakos j taip ir vadina, ledo pienu. Ir vietiniai gyventojai ne tik geria š
vanden absorbuodami iš jo 8-12% mineral , bet žymiai svarbiau yra tai, kad jie
laisto šiuo vandeniu pas lius, metai po met , karta po kartos jau apie 25005000 met . Ten n ra diabeto, širdies-kraujagysli lig , aukšto kraujo spaudimo,
artrito, osteoporoz s, v žio, n ra apsigimusi vaik , kal jim , mokes , n ra
gydytoj ir jie gyvena 120-140 met be lig .
Ar jums atrodo svarb s tie koloidiniai mineralai?
Ir kas kart, kai j s vien dien nepavartojate mineral , j s pasitrumpinate
savo gyvenim keliomis valandomis ar net dienomis.
Prisiminkite tai ir b kite sveiki!

