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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  
„Isaac Newton” Brazilia



                          
         

     
   

    
      

           
    Capitolul 1

nutriţia celulelor

Corpul  nostru este constituit din alimentele 
pe care le consumăm. Ţesuturile corpului 
se distrug neîncetat, fiecare mişcare a fie-

cărui organ are ca rezultat degradarea, care este 
reparată prin alimentele pe care le folosim. Fiecare 
organ al corpului îşi cere partea de alimente. Cre-
ierului trebuie să i se dea porţia; oasele, muşchii, 
nervii şi le cer pe ale lor. Este un proces minunat, 
care transformă hrana în sânge şi foloseşte acest 
sânge pentru a reconstrui diferite părţi ale corpu-
lui; dar acest proces continuă fără încetare, dând 
viaţă şi tărie fiecărui nerv, muşchi sau ţesut.” 
- E. G. White, Divina Vindecare, pg. 278.

Ultimele decade au adus la lumină minunate 
descoperiri despre importanţa nutriţiei celulelor. 
Cercetările au dovedit că deficienţa unor vitamine sau minerale generează 
transformări fiziologice, în timp ce aprovizionarea adecvată cu nutrienţi nu 
numai că previne, dar şi vindecă bolile. 

Denutriţia şi moartea celulelor nervoase

Viaţa antinaturală, tristeţea, depresia şi deficienţa alimentară cauzează 
dezordine în celulele nervoase, producând nenumărate probleme şi boli ca 



                      
        

      
    

   
   

   
    

     
       

         Capitolul 2

alimentele rafinate  
şi sănătatea ta

dumnezeu ne-a înzestrat cu o anumită măsură de forţă vitală. El ne-a 
conceput, de asemenea, cu organe menite să menţină diferite funcţii 
vitale, iar El intenţionează ca aceste organe să lucreze împreună în 

mod armonios. 
„Dacă păstrăm cu grijă forţa vitală şi ţinem în ordine mecanismul delicat 

al organismului, rezultatul este sănătatea; dacă însă forţa vitală este epuizată 
prea repede, sistemul nervos împrumută putere pentru nevoile curente din 
resursele sale de energie, iar când un organ este vătămat, toate sunt afectate. 
Corpul suportă multe abuzuri, aparent fără să opună rezistenţă; apoi reac-
ţionează şi face un efort hotărât pentru a îndepărta efectele tratamentului 
rău la care a fost supus. Efortul său de a corija aceste condiţii se manifestă 
adesea prin febră şi diferite alte forme de boală.”  E. G. White, Divina Vin-
decare pg. 218, 219.

„Dacă forţa vitală  
este epuizată  
foarte repede   

sistemul nervos  
împrumută putere  

pentru nevoile curente  
din resursele sale  

de energie.”



                      
        

      
    

   
   

   
    

     
       

        Capitolul 4

Cofeina şi sănătatea ta
dorim să avertizăm prietenul cititor 

care sunt efectele negative ale bă-
uturilor ce conţin cofeină. Con-

sumul acestor băuturi a devenit un 
obicei bine înrădăcinat. Totuşi, chiar 
dacă sunt populare ele provoacă 
mari prejudicii organismului. Ne 
referim la ceaiul negru, cafea, 
băuturi răcoritoare pe bază de 
cola şi cele artificiale. 

Nu vom menţ iona 
efectele alcoolului şi tu-
tunului, deoarece s-a 
demonstrat că produc 
daune ireparabile 
organismului, în spe-
cial sistemului nervos, creierului, emoţiilor şi percepţiilor. Pe lângă acestea 
afectează asimilarea de vitamina A şi vitaminele B1, B2, B6, B12, acidul folic şi 
vitamina C. 

După cum se ştie, nimeni nu pune petic nou la o pânză veche, nici nu 
restaurează casa lăsând grinzile putrede sau pereţii instabili. În acest fel, 
înainte de a ne putea bucura de o sănătate bună, trebuie să eliminăm toate 
grinzile fragile şi pereţii oscilanţi care pun în pericol vitalitatea. 



                      
        

      
    

   
   

   
    

     
       

        Capitolul 6

De unde vin  
atâtea boli?

apar bolile la întâmplare? Cu siguranţă că nu. Ceea ce suferim astăzi 
este rezultatul a ceea ce am semănat ieri şi bolile care vor apare, vor 
fi cu siguranţă rezultatul a ceea ce semănăm azi. Suma şi intensitatea 

călcărilor de către noi a legilor sănătăţii - alimentaţie, igienă, repaus, exerciţiu 
fizic, atitudine mentală etc. - epuizează foarte repede forţa vitală pe care o 
posedăm ceea ce face ca sistemul nervos să împrumute din fondurile sale de 
rezervă forţa necesară pentru a funcţiona. Şi când un organ este prejudiciat, 
toate sunt afectate. 

Astfel se stabilesc condi-
ţiile propice dezvoltării 
diferitelor boli, deoarece 
se acumulează în organ-
ism toxine care nu sunt 
eliminate cum trebuie. 
Gravitatea bolii depinde 
de gradul de toxicitate a 
organelor afectate şi de 
energia vitală pe care o 
posedă organismul. 



                      
        

      
    

   
   

   
    

     
       

        Capitolul 7

excelenţa sa 
„buna nutriţie”

Cu multe secole în urmă Hipocrate a spus: „Alimentul tău să fie 
medicamentul tău şi medicamentul tău să fie alimentul tău.” Buna 
nutriţie este remediul ieftin accesibil chiar şi clasei sărace, dar, din 

nefericire, uitat în zilele noastre. Puţini reflectă la această problemă. Puţini 
reuşesc să vadă clar că de zeci de ani alimentaţia noastră este direcţionată 
de propagandă, de gust pervertit şi aparen-
ţă. În acest fel valoarea ei nutritivă rămâne 
ignorată. 

Ellen G. White, scriitoare americană, 
cu mai bine de 100 de ani în urmă a rezu-
mat chestiunea alimentară în următoarele 
afirmaţii înţelepte: 

„Ar trebui alese acele alimente care 
furnizează cel mai bine elementele necesare 
construirii corpului. În această alegere 
apetitul nu este ghidul cel mai sigur… 
Pentru menţinerea sănătăţii este nevoie de 
o cantitate suficientă de alimente bune şi 
hrănitoare.” E. G. White, Divina Vindecare 
pg. 278, 281.



                      
        

      
    

   
   

   
    

     
       

       Capitolul 10

excelenţa sa „apa”
în loc de băuturile care intoxică sângele şi afectează mintea şi circulaţia, 

trebuie să dobândim obiceiul sănătos de a bea apă din abundenţă. Aceas-
ta este băutura naturală care dezintoxică sângele, purifică  organismul şi 

vindecă bolile. Apa este unul din remediile cele mai importante şi eficace. 
„Atât în sănătate, cât şi în boală, apa curată este una dintre binecuvântările 

de căpetenie ale cerului. Folosirea corectă 
a acesteia aduce cu sine sănătatea. Este 
băutura pe care Dumnezeu a oferit-o 
pentru ca animalele şi omul să-şi stingă 
setea. Băută în cantităţi suficiente, ajută 
la acoperirea necesităţilor organismu-
lui şi ajută corpul să se împotrivească 
bolilor.” E. G. White, Divina Vindecare, 
pg. 220.

„Apa ajută să ducă hrana la ner-
vi, ajutând corpul să combată uzura; 
fortifică ţesuturile, reglează tempera-
tura, ajută la digestie şi metabolismul 
alimentelor şi completează pierderea 
zilnică de lichide.” Carlson Wade, Emo-
tional Health and Nutrition, pg. 105.



                      
        

      
    

   
   

   
    

     
       

       Capitolul 11

excelenţa sa „aerul”
în zilele actuale în oraşele suprapopulate şi cu puţini arbori, cu poluare 

provenită de la maşini şi fabrici, cu aer viciat este foarte obişnuit să se 
doarmă cu ferestrele închise. Acest obicei închide poarta la unul dintre 

cei mai importanţi şi eficienţi aliaţi ai sănătăţii, cu preţioasa sa încărcătură 
de oxigen - aerul. 

„De ce să acceptăm ca normal, 
aceea ce întâlnim doar într-un 
număr limitat de fiinţe umane 
bolnave şi slăbite?” , a cerce-
tat odată un renumit medic şi 
nutriţionist american. 

Înţelegerea corectă a igie-
nei demonstrează foarte clar, 
funcţionarea plămânilor şi a 
bunei respiraţii. 

Nu este posibil să ne bucurăm 
de o bună sănătate dacă legile 
care guvernează sistemul res-
pirator sunt nerespectate sau 
numai parţial respectate. 

„După cum peşt i i  sunt 
înconjuraţi de apă, la fel şi oa-



                      
        

      
    

   
   

   
    

     
       

       Capitolul 12

soarele şi sănătatea ta
razele solare care sunt înviorătoare în cel mai înalt grad, ar trebui să 

fie binevenite mereu pentru noi, copiii noştri şi în căminul nostru. 
Sănătatea este un dar gratuit pe care Dumnezeu îl oferă tuturor acelora 

care acceptă darurile Sale. 
„Dacă dorim să facem din căminele noaste locul în care să domnească 

sănătatea şi fericirea, trebuie să le amplasăm deasupra emanaţiilor rele şi 
ceţei din zonele de depresiune şi să lăsăm să pătrundă liber agenţii naturali 
dătători de viaţă ai cerului. Scăpaţi de perdele grele, ridicaţi jaluzelele şi 
deschideţi ferestrele, nu îngăduiţi viţei de vie, oricât de frumoasă ar fi, să 
umbrească ferestrele şi 
nu lăsaţi ca vreun co-
pac să stea într-atât de 
aproape de casă, încât 
să oprească razele so-
arelui. Lumina solară 
ar putea să decoloreze 
draperiile şi covoarele 
şi să ia luciul ramelor 
tablourilor; însă va adu-
ce o strălucire sănătoasă 
pe obrajii copiilor.”                
E. G. White,  Divina 
Vindecare, pg. 274-275. 



                      
        

      
    

   
   

   
    

     
       

       Capitolul 14

Cunoscând remediile 
naturale

remediile simple şi naturale sunt în natură din abundenţă. Aplicate 
înţelept ajută organismul făcându-l capabil să înfrunte şi să învingă 
bolile. 

În acest capitol prezentăm o sinteză a acestor metode simple de vinde-
care. Experienţele de secole au demonstrat că sunt cei mai eficienţi agenţi 
terapeutici. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în 
timpul Conferinţei de la Alma Alta (1978) a 
recunoscut medicina Naturală şi efectele 
ei benefice pentru sănătate şi a recoman-
dat ţărilor ei membre ca să facă uz de ea 
pentru a da mai bună atenţie şi acoperire 
la populaţie. 

„Aerul  curat ,  lumina solară , 
cumpătarea, odihna, exerciţiul fizic, dieta 
corespunzătoare, folosirea apei, încrederea 
în puterea divină - acestea sunt adevăratele 
remedii. Fiecare om ar trebui să aibă cunoştinţe despre mijloacele de 
refacere ale organismului şi despre modul în care să le folosească. Este foarte 



Ingrediente:
Piure de cartofi (făcut dintr-un 1 ½ kg de cartofi), pregătit cu ulei, 
sare, lapte de soia (poate fi praf) şi 3 grăunţi de usturoi.

Se pregătesc trei umpluturi:
1. Dovelac ras şi pregătit ca pentru plăcintă, dar fără zahăr, 
2 grăunţi de usturoi, ulei, sare şi pătrunjel tocat fin.
2. Spanac opărit în apă şi amestecat cu sare, ½ ceapă şi 2 grăunţi 
de usturoi, ulei şi nuci tăiate mărunt.
3. Ciuperci fierte şi tocate mărunt sau 2 căni de boabe de porumb 
fierte şi amestecate cu grăunţi de usturoi, sare, ulei şi măsline 
tocate mărunt. Amestecaţi acestea cu o lingură de amidon dizolvat 
cu ½ de pahar de apă.

Mod de preparare:
Pe un platou aşezaţi piure-ul de cartofi, apoi reţeta 1, din nou 
piure de cartofi, reţeta 2, piure de cartofi, apoi reţeta 3 şi pe 
ultimul strat puneţi piure de cartofi. Neteziţi cu o lingură unsă cu 
ulei şi decoraţi cu boabe de porumb, mazăre, măsline etc.

BIFTEC DE GLUTENBIFTEC DE GLUTEN
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Ingrediente:

½ din vasul blenderului cu apă, 3 
linguri de ulei, 2 linguri lecitină de 
soia, 1 linguriţă de sare, 2 grăunţi de 
usturoi, ½ ceapă, ½ ceaşcă cu 
germeni de grâu, făină de grâu.  

Mod de preparare a umpluturii:

Căliţi frunze de spanac, tocate fin, cu 
usturoi, ceapă tocată, sare. Spre 
sfârşit se adaugă ulei şi nuci pisate.

Prepararea clătitelor:

În blender se mixează cu apă toate 
ingredientele, mai puţin făina. Când 
totul se dizolvă se adaugă făina până 
ce devine o cocă moale. Se coc 
clătitele în tigaia de teflon. (Pentru 
început se înfierbântă bine tigaia, 
apoi se dă focul foarte mic). Se 
umplu cu umplutura obţinută din 
reţeta de mai sus. Se pot rula sau 
împături în sferturi (vezi figurile de 
mai jos). Se aşează pe un platou şi se 
pun jumătăţi de nuci printre ele. Se 
poate turna deasupra şi un sos.

1

2

4

4
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       Capitolul 15

Tratamente naturale

La intrarea în lupta pentru vindecarea bolilor trebuie să recunoaştem 
că Dumnezeu prin forţele naturale pe care le-a creat în organism este 
Cel care produce vindecarea când noi folosim înţelept agenţii naturali. 

Organismul în aceste circumstanţe, efectuează lucrarea sa de restaurare. 
„Prin mijloacele naturale, Dumnezeu lucrează zi de zi, oră de oră, clipă 

de clipă, pentru a ne zidi şi reface. Când oricare din părţile corpului suferă 
un accident, începe de îndată un proces de tămăduire; agenţii naturali sunt 
puşi la lucru pentru a restabili sănătatea. Însă puterea care lucrează prin aceşti 
agenţi este puterea lui Dumnezeu. Toată puterea dătătoare de viaţă este de la 
El. Când cineva îşi revine după o boală, Dumnezeu este Acela care îl reface. 

Boala, suferinţa şi moartea sunt lucrarea unei 
puteri opuse. Diavolul este nimicitorul. Dumne-
zeu este reparatorul. 

Cuvintele rostite către Israel sunt valabile 
astăzi pentru cei care îşi recapătă sănătatea 
corporală  sau sufletească: „Eu sunt Domnul care 
te vindec.” (Exodul 15:26). Dorinţa pe care o are 
Dumnezeu pentru fiecare fiinţă omenească este 
exprimată prin cuvintele: „Prea iubitule, doresc 
ca toate lucrurile să-ţi meargă bine şi sănătatea 
ta să sporească tot aşa cum sporeşte şi sufletul 
tău.” (3 Ioan 2). 

El este Acela care „îţi iartă toate fărădelegile 
tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte 
viaţa din groapă. El te încununează cu bunătate 
şi îndurare.” (Psalmi 103:3,4). E. G. White, Divina 
Vindecare pg. 112, 113.



Alergia
Pentru a combate această problemă este necesară 

întărirea sistemului imunologic şi îmbunătăţirea 
circulaţiei, a digestiei şi a funcţionării pielii. Este 
esenţial să înţelegem cauza sau agentul provo-
cator de alergie (aliment, praf, element chimic, 
insecte etc.) şi să-l evităm. 

Cum în mare măsură alergiile provin din erori 
alimentare - excesul de sare şi zahăr, folosirea con-
dimentelor şi fripturilor, mâncare în exces - schim-
barea regimului pentru altul care să fie simplu şi 
în acelaşi timp nutritiv în general elimină cea mai 
mare parte din dificultăţi. 

Multe alimente cum ar fi ciocolata, brânza, 
fripturile, constituie cauza de alergie; abstinenţa 
de la aceste articole şi derivatele lor, va oferi ali-
narea dorită. 

 Problema poate fi în alimentele la care 
organismul este alergic sau în unele elemente 
dăunătoare din aer. 
 Reglaţi funcţiile hepatice. Beţi ceaiuri de pe-

lin, rozmarin, mere şi sucuri de lămâie. O linguriţă 
de ceai de plantă la o ceaşcă de apă caldă. Beţi de 
3 ori pe zi. 
 Reglaţi circulaţia. Beţi apă din abundenţă, 

faceţi băi reci, faceţi plimbări pe jos, faceţi 
respiraţie corectă şi profundă, ingeraţi alimente 
bogate în vitamina E. 
 Echilibraţi nervii - Alimentele, sucurile, ce-

aiurile şi băile întăresc sistemul nervos, ajută să 
învingă alergiile. Cafeaua, ceaiul, cola, tutunul, 
alcoolul şi zahărul micşorează vitalitatea nervilor 
şi trebuie să fie abandonate. 
 Atitudine mentală corectă. Analizaţi şi vedeţi 

dacă există de fapt motive pentru ca organismul 

tratamente

Consumul de ciocolată poate 
cauza alergia.
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Bronşite
Vezi comentarii asupra astmului la pg. 183
Vezi comentarii asupra durerilor de cap la pg. 240
Vezi tratamentele indicate pentru tuse şi astm. 
O dietă incorectă, fumatul, lipsa de aer proaspăt 

şi exerciţiu, stresul,  alergia la unele alimente, 
constipaţia cronică, picioare reci şi reaua circulaţie, 
răceli care cauzează fermentaţie şi expunerea 
la frig, sunt factori care diminuează vitalitatea 
sistemului imunologic şi respirator, putând pro-
voca dezvoltarea bronşitei. Se recomandă a trăi în 
ascultare de legile sănătăţii. 

	Constipaţia trebuie să fie vindecată. Vezi 
tratamente la pg. 217.

a Evitaţi orice extravaganţă în mâncare. A 
mânca puţin, şi în special alimente de reacţie 
alcalină (fructe, verdeţuri fierte sau crude, pâine 
integrală prăjită) s-a descoperit a fi un mijloc 
simplu şi practic pentru a controla şi vindeca 
bronşita. 

a Alimente recomandate: morcov, varză, 
smochine, salată, mere, orz, ridiche, creson. 

a Vitaminele C şi E. După un studiu publi-
cat de Asociaţia Nord Americană a Plămânului, 
vitamina C ajută la prevenirea enfizemului şi 
bronşitei cronice în timp ce vitamina E protejează 
contra astmului. Articolul semnat de medicul 
Scott Weiss, a fost publicat în American Journal 
of Respiratory and Critical Care Medicine, în 1995 
(O Estado de São Paulo, 14 mai, 1995). Fructele şi 
verdeţurile crude împreună cu cerealele integrale 
sunt alimente bogate în vitaminele C  şi E. 

tratamente
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Cancerul
Milioane de persoane se luptă astăzi împotriva 

cancerului. Cu toate progresele medicinii,  perspec-
tive sumbre le apar una după alta, întunecându-le 
viitorul şi după o lungă perioadă de suferinţă şi 
tratament nu mai rezistă. Din această categorie de 
bolnavi foarte puţini au o soartă mai bună. Dar 
care să fie motivul pentru indicele de cancer atât 
de ridicat, în zilele noastre? 

N-ar trebui ca după decade de progrese minu-
nate şi inegalabile în cunoaşterea fiziologiei, anat-
omiei, igienei, nutriţiei etc. să aşteptăm ca bătălia 
contra cancerului să fie încununată de succes? 

În realitate situaţia ar putea fi alta, dacă anga-
jamentul ar fi dirijat la înlăturarea cauzelor, dar 
acest lucru este neglijat. De fiecare dată mai orbite 
de cunoştinţele ştiinţifice, multe autorităţi din do-
meniul sănătăţii par a uita că există legi naturale, 
instituite de Însuşi Dumnezeu, a căror continuă 
călcare aduce ca rezultat bolile. Cancerul este 
stadiul final al nenumăratelor călcări ale legilor 
sănătăţii. 

Profundă a fost concluzia înţeleptului Solomon 
după ce a meditat la metodele şi filozofiile folosite 
între oameni şi la soluţiile propuse pentru probleme: 
„Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei 
umblă cu multe şiretenii.” (Eclesiastul 7:29).

Dr. Alexis Carrel, premiat cu Premiul Nobel în 
Medicină, a fost celebru în afirmaţiile sale cu priv-
ire la bolile cronice şi cancer. Renumitul cercetător 
spunea cu mai mult de 60 de ani în urmă: „Cu toate 
că igiena modernă prelungeşte durata vieţii, nu s-a 
obţinut o victorie deplină asupra bolilor. Acestea 
sunt doar schimbări în natura lor. Organismul a 
devenit mai susceptibil la boli degenerative şi, cu 
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Diabetul
Semnificaţia afirmaţiei lui Hipocrate că „ali-

mentul tău să fie medicamentul tău”- se aplică în 
mod special la tratamentul de diabet - tulburare 
provocată prin lipsa sau insuficienţa cantităţii de 
insulină, hormon produs de pancreas. Abuzul 
de alimentaţie modernă, consumul excesiv de 
zahăr şi cereale rafinate, împreună cu obiceiul de 
a mânca în exces provoacă în multe cazuri, deze-
chilibre în metabolism. Diabetul este o condiţie 
cronică în care corpul nu reuşeşte să metabolizeze 
o parte din alimentul ingerat, în special, zahărul 
şi amidonurile. 

Când pancreasul nu funcţionează bine, zahărul 
nu poate penetra celula nici să fie depozitat ca 
grăsime. Astfel zahărul provenit din digestia 
alimentelor se acumulează în sânge până să fie 
eliminat prin urină. 

Dr. Yudkin în cartea sa Sweet and Dangerous 
afirmă: „Zahărul este una din cauzele principale 
ale bolilor de inimă, diabet şi alte boli cronice.” Dr. 
Alexis Carrel, în prima jumătate a sec. XX afirma 
că diabetul va deveni în câţiva zeci de ani, una 
din bolile cronice cele mai comune. Doctorii E. 
Cheraskin şi W. M. Ringsdorf de la Universitatea 
Alabama SUA, afirmau: „A ingera zahăr, alimente 
şi băuturi zaharoase, este principala cauză de dia-
bet zaharat şi hipoglicemie.”

Vezi comentariile despre hipoglicemie la pg. 
25-26

	 Abandonaţi definitiv zahărul, dulciurile, 
prăjelile şi cărnurile. Evitaţi unele fructe dulci, 
alimente rafinate şi mesele care solicită digestie 
laborioasă. 

tratamente
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Gripă
Vezi comentariile despre răceală la pg. 313. 
Orice virus va prospera dacă întâlneşte teren 

propice - corp supraîncărcat de toxine, intestinul 
leneş şi puţin exerciţiu fizic. Apariţia de febră şi 
guturai este un efort al naturii pentru a înlătura 
impurităţile şi a restabili condiţiile normale ale 
organismului. Ceaiuri, sucuri, repaus, transpiraţie, 
posturi scurte de câteva mese - sunt mijloace 
naturale care alină simptomele gripei şi înlătură 
problema. 

♦	 La primele simptome de gripă beţi ceai 
fierbinte compus din coada şoricelului, mentă, 
cimbrişor de câmp, la fiecare 1-2 ore. Acesta va 
produce alinarea durerilor şi febrei stimulând 
transpiraţia. 
♦	 Când febra şi durerea de cap au fost alinate, 

beţi puţin lapte fierbinte. În acest fel gripa nu va 
persista. Totuşi se recomandă repaus la primele 
simptome. Beţi, de asemenea, ceaiuri pectorale. 
(Wilfredo Boué). 
♦	 Evitaţi una sau două mese şi reglaţi 

funcţionarea intestinului. 
♦	 Beţi sucuri de fructe sau verdeţuri bogate în 

vitamina C. Această vitamină este foarte eficientă 
în combaterea gripei. 
♦	 Usturoi şi ceapă. Includeţi din abundenţă la 

masă ca metodă de prevenire sau de vindecare. 
♦	 Lămâie. Beţi de 2 ori pe zi sucul de la câte 

o lămâie într-un pahar cu apă caldă. Îndulciţi cu 
miere. 

reţete simple 
şi eficiente
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Obezitatea
Practic necunoscută în secolele trecute, când 

activitatea fizică şi alimentaţia simplă făceau parte 
din viaţa cotidiană a aproape tuturor, obezitatea 
a devenit, începând cu secolul 19, o boală ce se 
răspândeşte în fiecare an. 

Reunind mulţimile din toate clasele sociale 
astăzi, obezitatea constituie o epidemie ce 
pune în pericol fericirea multora înmulţind 
tulburările organice şi scurtând viaţa a milioane 
de persoane. 

Cercetările indică faptul că în multe ţări mai 
mult de 50% din populaţie este afectată mai mult 
sau mai puţin de obezitate. 

În prezent obezitatea continuă să fie tema a sute 
de cercetări ştiinţifice, făcând să apară din timp în 
timp „noutăţi” sub formă de remedii, pilule, diete, 
exerciţii şi tratamente, în general. 

Miliarde de dolari sunt cheltuiţi în bătălia 
contra tendinţei organice de îngrăşare. În ma-
joritatea cazurilor, totuşi, rezultatele sunt puţin 
promiţătoare. 

Dar pentru acei care analizează factorii în-
cepând de la adevăratele lor cauze, soluţia pentru 
obezitate nu este dificilă, de când se face un efort 
hotărât în sensul de a corecta şi elimina obiceiurile 
şi metodele de viaţă ce au pus bazele tendinţelor 
de obezitate. 

 Constipaţia .  Dr.  Kellogg,  Areland, 
Lane, Bernard Yensen, Vander şi mulţi alţii 
menţionează constipaţia cronică printre factorii 
ce duc la obezitate. 

cauze
PrinciPaLe
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