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Boală şi suferinţă, deznădejde şi teamă permanentă!
Ne urmăreşte un destin implacabil sau de noi depinde totul?



CRED că deseori aţi simţit şi  
dumneavoastră care citiţi  
aceste rânduri aceeaşi 
durere ca şi mine atunci 

când vă luaţi puţin timp să observaţi 
în câtă boală şi disperare se zbat 
oamenii. Pentru că toate suferinţele 
omenirii şi chiar sărăcia cea mai grea 
pot fi suportate dacă organismul este 
sănătos.

Boala îi ţine încătuşaţi pe oameni, 
le ia încet, încet în stăpânire întreaga 
fiinţă, le ia puterile, bucuria din 
inimă, le ia judecata limpede şi le 
îngreunează gândirea. Oamenii îşi 
pierd înţelepciunea. Dar dintre toate 
cel mai grav mi se pare că îi împiedică 
să aibă o legătură adevărată cu 
Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce 
atinge celulele, ţesuturile şi organele 
corpului nostru, atinge şi creierul, 
organul cel mai important prin care 
ţinem legătura cu Părintele Creator.

Statisticile timpurilor noastre 
moderne arată o creştere înspăi-
mântătoare a mortalităţii datorită 
bolilor de circulaţie (infarct, congestii 
cerebrale etc.). Unul din trei adulţi 

Cauzele bolilor

„Poporul meu piere din lipsă  
de cunoştinţă”. (Osea 4:6)

„Când veţi vedea în fine că nu 
Dumnezeu trimite asupra noastră 
boală, durere şi distrugere,  
ci orbirea şi neascultarea noastră  
faţă de legile lăsate de El  
aduc toată această suferinţă?” 
(Dr. med. Max Bircher-Benner).

„Când li se vorbeşte oamenilor  
despre problema sănătăţii ei spun: 
,Ştim multe lucruri mai bine  
de cum le facem.’ 
Ei nu îşi dau seama că sunt 
răspunzători pentru fiecare rază  
de lumină legată de sănătatea lor fizică 
şi că fiecare deprindere este descoperită 
înaintea ochiului cercetător al lui 
Dumnezeu.  Viaţa fizică nu trebuie să 
fie tratată la întâmplare.   
Fiecare organ, fiecare fibră a fiinţei, 
trebuie să fie păzită cu sfinţenie  
de obiceiurile vătămătoare”. 
(Ellen White - 1900).
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„Sunt atât de sănătos încât  
de  25 de ani nu am fost  
nici măcar o dată răcit,  
deşi înainte mă afecta  
aproape orice curent.   
Astăzi sunt sigur  
de sănătatea mea.   
Un om este bătrân,  
când sănătatea îi este la pământ  
şi şi-a pierdut rezistenţa,  
iar tânăr este atunci 
când mintea şi corpul  
îi sunt sănătoase.” 
 
  Dr. med. Robert  Jackson

ACEASTĂ totală abţinere de  
la mâncare este una din  
posibilităţile de vindecare 
şi prevenire care acţionează 

cel mai profund în organism şi care 
produce o schimbare fiziologică 
majoră. Din această cauză se mai 
numeşte şi  „operaţia fără cuţit”.

Chiar Hipocrate, marele medic al 
antichităţii obişnuia să recomande 
bolnavilor săi dieta zero ca să-i  
însănătoşească. El cunoştea foarte 
bine acţiunea acestei l ipse de 
alimentaţie pe o anumită perioadă de 
timp şi obişnuia să spună: „Dacă 
hrăniţi bine bolnavul, atunci cu 
adevărat hrăniţi boala”. Şi deci se 
poate spune şi invers: „Lăsaţi bolnavul 
să fie supus acestei diete zero sau 
numai în parte, cum o să vedem, 
atunci nici boala nu va fi hrănită”.

În istoria ştiinţelor medicale există 
nenumărate exemple de vindecări a 
numeroase boli, prin post total sau 
dieta zero.  Voi aminti cazul medicului 
american Dewey care în anul 1876 a 
vindecat câteva cazuri de febră 

Dieta zero ca terapie în diverse boli 
şi prevenirea lor
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