
Czytotylkoprzeziebienie?(cz. II)

SPRAWDZ,COJESZ

l
rzyczyna "pozornego przeziebienia" najczesciej bywa to,
co jemy. Pokarm dobry dla jednej osoby, dla innej jest
niewskazany lub bywa wrecz wolno dzialajaca trucizna.

emeczenie i stres zadzialaja jak katalizatory.
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chu". Ma usunietyelementjelita (wyrostek

robaczkowy).

Marekma 5 lat i ciaglezapchanynos.

Przebywaczesciejw domunizw przedszko-

luz powoduprzewleklychinfekcjidrógodde-

chowych.Maalergienamleko,którezostalo

wyeliminowanez diety.Jego brak apetytu

martwirodziców.Jestbardzoszczuply.Since

podoczamii skarginabólwzdetegobrzucha

spowodowaly,ze lekarzzlec~badanienapa-

sozytyi w kierunkuceliakii.Wykrytoowsiki,

którezostalyzlikwidowane,test na celiakie

nicniewykazal.Chlopiecnadalczestochoro-

wal. Zrobil sie drazliwy,byl blady, choc

naszczesciezginelysincespodoczu.

Dwa przypadki, w których sa wspól-

ne problemy: rozdraznienie, uczu-

cie chlodu, brak sil, czeste przeziebienia.
Wskazanie na ból brzucha.

Chlopiec nie przybieral na wadze,

natomiast pani Maria nie mogla schud-

nac i mi~la duze problemy z zasypianiem.

Biorac pod uwage system energe-

tyczny i zgloszone problemy, widzimy

zaburzenia dróg oddechowych, za które

odpowiada czakra 5. (kanal pluca, jelito

grube). Zimno i blada skóra, za co od-

powiada system krazenia (serce, osier-

dzie, jelito cienkie) i ból brzucha, czyli

zoladek, sledziona i trzustka.

Po szczególowej analizie bioterapeu-

tycznej i radiestezyjnej, co potwierdzono

elektronicznie na apa~acie Salvia, okaza-

lo sie, ze pierwotna przyczyna zlego stanu

zdrowia w obu tych przypadkach byla

nietolerancja pszenicy.U pani Marii tyl-

ko glutenu - czyli bialka roslinnego,
u Marka glutenu, równiez skrobi pszen-
nej (a wiecodpadloz dietypieczywobez-
glutenowe), mleka (laktoza i kazeina),
bialka jaja kurzego. Organizm chlopca
wykazywalduza wrazliwoscna pylkitraw

(pszenica pochodzi od traw) i roztocza
kurzu.

Wobu tych przypadkach pierw-
szym etapem terapii bylo odsta-

wienie produktów ze zbóz, które zawie-

raja gluten, a wiec pszenicy,zyta, owsa
i jeczmienia.Tospowodowalo,ze do or-
ganizmu nie dostawala sie juz gliady-
na - która powstajez glutenu i jest neu-
rotoksyna, mogly sie regenerowac ko-
smki i sluzówkajelit, co w efekcie po-
prawilo trawienie i wchlanianie wielu
cennychskladnikówpokarmowych.

Juz sam fakt zmiany diety przyczy-
nil sie do ustapienia wielu dolegliwosci.
Przede wszystkim zniknely bóle brzu-
cha, a po tygodniunie bylozaflegmienia

dróg oddechowych.
Dalsza terapia majaca na celu po-

prawe metabolizmu i "posprzatanie"
ukladu nerwowego pozwolila na odzy-
skanie zdrowia.

W obu przypadkachprzyczynacho-
roby i "przeziebien"byla nieprawidlowa
dieta.

Problem nietolerancji pszenicy na-

rasta w bardzo duzym tempie. Zdrowi
i bez alergii rodzice maja chore dzieci.
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Otodwa mimozmeczenia,niemozezasnac,jestjej

"C:
bardzo charakterystyczneprzyklady zimno.Dolózkapodcieplakoldrezaklada I,- PaniMana(I. 48) od lat przybiera nanogiwelnianeskarpety.Robilawieleba- r

3 nawadze,mimoróznychograniczenw die- danmedycznych,szukajacprzyczynyzlego'IJ'J
Q cie bezefektuchudniecia.Niema sily.Cze- samopoczucia.Wszystkiewyniki sa prawi-

"C
stosieprzeziebia.Wciagudniabywabez dlowe.Wprzeszlosci,dawnotemu,odczu-

N powodu rozdrazniona.Wieczoramidlugo, waladolegliwosci,jakto okreslila,"w brzu-
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Moim zdaniem to mocno zmodyfikowa-
ne zboza zmienilysie na tyle,ze nasz or-

ganizm przestaje je tolerowac. In-
na rzeczto fakt, ze otoczkaziarna (jang)
która osusza, daje dynamike, zawiera
cennyblonnik i mineraly- jest odrzuca-

na, a wewnetrzna (yin) zawierajaca
skrobie i bialko, która ochladza i nawil-

za .:...stala sie podstawa wszystkichwy-
pieków: chleba, bulek, ciast, pizzy etc.
Organizmy przeciazone tym brakiem
równowagiw pozywieniuzaczynajaod-
rzucac ten pokarm.

Wedlug zródel naukowych nietole-

rancja na gluten wystepuje u oko-

lo 40. do nawet 50. procent ludnosci

USA i Europy. Prowadzi to ostatecznie

do celiakii, która czesto przebiega niety-

powo i jest odbierana jako alergia, prze-

meczenie czy przeziebienie.

Jej typowe objawy to: brak apetytu,

ból brzucha, biegunki lub duza w nich

;-
I

zawartosc sluzu i tluszczy, wymioty, za-

; hamowanie wzrostu, wagi ciala, a nawet

zmiany usposobienia - drazliwosc.

Bardzo czesto nie dochodzi do roz-

woju choroby w czytelnej formie. Dlugo

gluten obciaza organizm na wiele sposo-

bów. U jednych manifestuje sie poprzez

zaflegmienie, zaburzenie ukladu nerwo-

wego czy coraz wieksza alergie, na bazie

efektów której rozwijaja sie kolejne in-

fekcje. U innych najmocniej uderza

w uklad pokarmowy i jelita, prowadzac

do ich trwalego uszkodzenia.
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Najprostszym sposobem na spraw-

dzenie, czy gluten nam szkodzi,

jest zrobienie tygodniowej diety elimi-

nacyjnej. Jesli nasze zdrowie i samopo-

czucie zacznie sie choc troszke popra-

wiac, warto ja kontynuowac.

Innym sposobem sa testy kinezjolo-

giczne - np. scisnij ze soba i mocno trzy-

maj, dotykajac opuszkami, kciuk i palec

wskazujacy. Popros, aby ktos "je rozdzie-

lil", sprawdzajac, jaka masz w nich sile.

Potem wez np. bulke w druga reke i po-

wtórz test. Jesli zdecydowanie przybylo

ci sily, to bulka jest dla ciebie dobrym

pokarmem, jesli nie, to ja wyeliminuj

z diety.

To prosty sposób (a moze byc nawet

przyjemna zabawa), dzieki któremu

nasz organizm ma szanse zasugerowac,

co jest dla niego dobre.

MalgorzataWorsztynowicz
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Kakao
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11
igdy nie czujemy sie odleglejsi od tropikalnej dzungli
niz wówczas, gdy w mrozny zimowy wieczór zwijamy sie
w klebek na kanapie zparujacym kubkiem kakao w dloni.

A przeciez to wlasnie z goracych lasów Ameryki Srodkowej
pr;,ywedrowal do nas zwyczaj spo~wania tego pysznego napoju.
Bezposrednio czekolade zawdzieczamy Aztekom, któr;,y w XVI w.
nauc~li hiszpanskich konkwistadorów pr;,yrzadzac ja.

R ?zmilow.ani v: etykiecie dworskiej
I prZYWIazujacy ogromna wage

do przywilejów szlachectwa Hiszpanie

chetnie przyswoili sobie rytual picia ka-

kao czy tez - jak nazywali je Aztekowie

- cacahuatl. Mozliwosc praktykowania

tego zwyczaju mile lechtala ich próz-

nosc, gdyz w swiecie indIanskim kakao

mogli spozywac wylacznie arystokraci.

Nawet kaplanów obejmowala "czekola-

dowa abstynencja". Uwazano, ze sma-

kowanie tego wykwintnegonapoju nie
przystoi warstwie spolecznej, od której
oczekiwano skromnego, a wrecz asce-
tycznegostyluzycia.

Podczaswystawnychuczt i codzien-
nych posilków cacahuatl podawano

w Meksyku w podobny sposób, w jaki
my zwyklismypijac kawe - po jedzeniu.
Pito z niewielkich,wykonanychz tykwy

i malowanych w rozmaite wzory cza-

rek. I tak jak filizankez kawanalezyujac
za uszko,nie odstawiajacprzytymmale-
go palca, tak miseczki z czekolada nie
wolno bylo chwycicza brzeg. Kladziono
ja na prawej dloni,zasw lewejtrzymano
podstawke i mieszadelko zrobione ze

skorupy zólwia.
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Pomyslowe"monety"
O tym, jak cenny produkt kakao

stanowilo w swiecieazteckim, swiadczy

fakt, ze wykorzystywanoje w charakte-
rze pieniadza. Hiszpanscykonkwistado-
rzy, lupiacy magazyny slynnego Mote-
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