
P a s q u a l e    L e m m o

A II-a ediţie în limba română

Un ghid practic la îndemâna dumneavoastră  
care să vă ajute să folosiţi resursele naturale  
şi să aveţi mereu sănătate şi bună dispoziţie

2011

Boli  -  Cauze  -  tratamente  naturiste

s ă n ă t a t e

p e n t r u

m i l i o a n e



Cuprins
Prefaţă ............................................................................................................................. 7
Introducere .................................................................................................................... 9

  1.  Nutriţia celulelor ............................................................................................ 11
  2.  Alimentele rafinate şi sănătatea ta ............................................................... 15
  3.  Zahărul rafinat şi sănătatea ta ...................................................................... 21
  4.  Cofeina şi sănătatea ta ................................................................................... 27
  5.  Carnea şi sănătatea ta .................................................................................... 39
  6.  De unde vin atâtea boli? ................................................................................ 51
  7.  Excelenţa sa „buna nutriţie” ......................................................................... 61
  8.  Vitaminele din complexul B şi sănătatea ta ................................................ 75
  9.  Vitamina C şi sănătatea ta ............................................................................. 79
10. Excelenţa sa „apa” ........................................................................................... 83
11. Excelenţa sa „aerul” ........................................................................................ 91
12. Soarele şi sănătatea ta ..................................................................................... 99
13. Vitamina E şi sănătatea ta ............................................................................ 105
14. Cunoscând remediile naturale .................................................................... 109
15. Tratamente naturale ...................................................................................... 151
16. Valoarea medicinală a fructelor, legumelor şi cerealelor ........................ 345
17. Reguli de bună alimentaţie .......................................................................... 355
18. Folosind mintea pentru a avea sănătate .................................................... 365

Un cuvânt către prietenul cititor ............................................................................ 373



prefaţă
Cel mai valoros dar oferit de Dumnezeu omului este, fără umbră de 

îndoială, viaţa. Şi cea mai bună viaţă este cea trăită cu sănătate. „Să-
nătate pentru milioane” prezintă oferta realistă de a fi un ghid practic, 

eficient şi sigur pentru a obţine şi păstra sănătatea tuturor acelora care doresc 
să trăiască mai bine.

Autorul este naturist vegetarian din adolescenţă, iubitor al naturii şi 
autodidact. În multele sale călătorii prin 35 de ţări prin care a trecut, a cercetat 
profund mai mult de 100 de lucrări despre Medicină Naturală editate în 
diverse limbi. A urmat orientările la mai mult de 100 de medici, naturişti, 
oameni de ştiinţă şi profesori ale căror depoziţii şi recomandări se găsesc 
înregistrate în aceste pagini. 

Mă consider un cititor privilegiat prin încredinţarea de a prefaţa această 
lucrare plăcută, care ne conduce la un profund respect cu privire la subiectele 
abordate de formă didactică bună şi adecvat ilustrată. Agenţii naturali se includ 
în remediile naturale şi efectele lor asupra sănătăţii organismului uman sunt 
amplu detaliate şi reprezentate într-un mod uşor de consultat. 

Bolile - prezentate în ordine alfabetică - alimentele şi tratamentele naturale 
indicate pentru fiecare caz, formează cea mai mare parte a acestei lucrări. 
Cititorul va întâlni la fiecare boală şi simptome şi toată gama de resurse 
naturale disponibile ce ajută în recuperarea şi menţinerea sănătăţii. 

Cercetările despre cele mai diferite probleme şi rezultatele respective sunt 
pe înţelesul tuturor, laici sau medici, prezentate într-un limbaj clar şi obiectiv. 
Acesta este un punct marcant al lucrării. Valorile medicinale ale alimentelor 
şi multe reţete culinare ce oferă posibilitatea de a obţine sănătate pentru mi-
lioane sunt, de asemenea, la dispoziţia noastră şi a familiilor noastre. 

 Capitolul „Folosind mintea pentru a avea sănătate” completează într-o 
formă strălucită toată cunoştinţa acumulată în această lucrare şi face posi-
bilă aplicarea în fiecare din fiinţele umane a titlului ales de autor: „Sănătate 
pentru milioane.” 

Este clar că milioane de persoane pot obţine un trai de cea mai bună cali-
tate posibilă în termeni de sănătate. Aceasta depinde de fiecare. Învăţăturile 
şi sfaturile sunt în aceste pagini la dispoziţia tuturor. 

Fiţi fericiţi şi sănătoşi!

Prof. Edgard  Carlos Luup 
Biolog şi pedagog

Directorul Reţelei de Şcoli  
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