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P i etb tohoto lánku se dozvíte o p í inách ady nemocí, p ed asném stárnutí
a zp sobech jak obojímu p edcházet. Dovolte mi za ít otázkou. Kolik z Vás vyrostlo na
farm , žije na farm a má co d lat s chovem dobytka? Já osobn jsem vyrostl na farm v
Missourii v padesátých letech. Chovali jsme hov zí dobytek na porážku. Pokud se chcete
uživit chovem dobytka, musíte si také p stovat pat i né krmivo. U nás jsme p stovali
kuku ici, sojové boby, sušili jsme seno a další. Po sklizni jsme vše poslali do mlýna na
semletí. K semletému krmivu jsme p idávali sm s vitamín , r zné minerály a stopové
prvky. Vše jsme smíchali dohromady a z této sm si jsme ud lali tablety, jimiž jsme
krmili dobytek. Po šesti m sících jsme vykrmené kusy poslali na porážku. Takto se to
neustále opakovalo. Tenkrát, jako 13-ti letého kluka m fascinovala pe livá p íprava
hodnotného krmiva pro krávy.

Zkrácený p epis p ednášky Dr. Joe Wallacha MVDr., MUDr., kterou p ednesl v roce 1994 v
Kansas City. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu cenu.
My lidé se chceme dožít vysokého v ku a p itom nejíme žádné vitamíny a minerály. To m
trápilo. Proto jsem se jednoho dne zeptal svého otce, pro nep idáváme do naší stravy
pot ebné živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku. M j otec na to jen zabru el n co jako:
„Bu zticha hochu a važ si erstvé stravy, kterou tu máme.“
Po st ední škole jsem se rozhodl studovat zem d lství na universit v Missouri. Po n jakém
ase jsem p ešel na studium veteriná ství. Tam jsem také obdržel odpov di na v tšinu mých
otázek z klukovských let. Je zajímavé, že veteriná i v dí jak p edejít a n kdy i vylé it adu
nemocí u zví at jednoduše a levn pomocí správné výživy. Chcete-li se uživit jako farmá ,
musíte um t o zví ata správn pe ovat a tím p ejdete ad problém a výdaj a to jen za
pomoci výživy. Pro zví ata totiž nemáme žádné pojiš ovny ani ervený k íž a tak je musíme
udržovat v plném zdraví.
Po ukon ení studia se mi naskytla p íležitost splnit si jeden z mých chlapeckých sn . Odjel
jsem do Afriky pomáhat p i záchran divokých zví at jako veteriná . Po dvou letech práce se
slony a nosorožci jsem dostal telegram ze ZOO v St. Luis. Vzhledem k mým zkušenostem s
divokými zví aty mi nabídli místo veteriná e. Nabídku jsem p ijal a mým úkolem bylo
provád t pitvy zví at, která uhynula p irozenou smrtí. ZOO v St. Luis obdrželo dotaci 75
milion dolar na výzkum p í in smrti u zví at a na vyhledávání druh zví at, jež jsou
obzvlášt citlivá na zne ist ní (daleko citliv jší než lidé).
Tato zví ata by se pak používala ke sledování vlivu zne ist ní prost edí na živé organismy.
Proto, aby bylo možno zjednat nápravu stavu d íve, než se negativní vlivy projeví na lov ku.
Tak jsem strávil 12 let pitváním zví at a celkov jsem provedl 17 000 pitev. Také jsem se
zú astnil okolo 3 000 pitev na lidech. Záv r byl takový, že každý p ípad p irozené smrti, a
již u zví ete nebo u lov ka, je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky m fascinovaly.
Op t jsem si vzpomn l na své d tství, náš dobytek a hlavn na to, ím jsme jej krmili.
Cht l jsem ukázat ostatním jak je výživa d ležitá. Za al jsem psát lánky do novin a asopis .
Napsal jsem také n kolik u ebnic, mluvil jsem v rozhlase, televizi.
Mé poznatky však nechávali lidi vlažné. Nikdo se mnou nesdílel mé nadšení a léka i byli k
mým výsledk m ti nejpesimi t jší. Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu jen proto,
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abych si mohl otev ít svou vlastní léka skou praxi a zde využít výsledky svých výzkum pro
lidi. Po ukon ení studia jsem 15 let v Portlandu, ve stát Oregon, vykonával praxi jako
praktický léka . Musím íci, že výsledky veteriná ské praxe se potvrdily p i aplikaci na lidi a
pokud si z toho, o em dnes budu hovo it, odnesete jen 10%, ušet íte si spoustu zbyte ného
trápení a p idáte si mnoho let života za plného zdraví. Chci Vám ukázat, že stojí za to
podstoupit ur ité úsilí a n co pro sebe ud lat. Protože jen ti z Vás, kte í se pevn rozhodnou,
mohou o ekávat n jaké výsledky.
Ve sv t je nejmén 5 oblastí, kde se lidé dožívají v ku 120 až 140 let. V decké poznatky
ukazují, že genetický potenciál lidského t la je rovn ž 120 až 140 let. Chci se zde zmínit o
t chto národnostech podrobn ji.
Pokud jde o údaje dlouhov kosti, lze p edpokládat, že n které budou p ehnané. Omezím se
proto jen na údaje, které jsou písemn dokumentované.
Z oblasti Tibetu je to p ípad ínského doktora Li, který obdržel od ínského císa e uznání za
dlouhov kost p i p íležitosti oslavy svých 150ti let. Doktor Li se údajn narodil v roce 1777 a
zem el v roce 1933. Na základ toho napsal James Hilton v roce 1934 svoji knihu nazvanou
„Ztracený horizont“.
Další oblastí, kde se lidé b žn dožívají v ku 120 až 140 let je východní Pakistán, dále jsou to
jižní ásti bývalého Sov tského svazu. Jsou to oblasti, kde žijí Arméni, Azerbajdžánci a
Jerevanci. Nap íklad lednové íslo asopisu National Geographic z roku 1973 pojednává o
lidech, kte í se dožili sta a více let. V pam ti mi utkv ly t i fotografie. Na první je paní ve
v ku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná k ehká
sta enka v nemocnici i domov d chodc , obávající se termínu placení za drahou lé bu, ale
n kdo, kdo se stále ješt raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupina t í manželských
pár oslavujících své 100leté, 115tileté a 120tileté výro í svatby. Na posledním obrázku je
pán sbírající ajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných list jeho
d tí, bylo tomuto muži 167 let!
Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti Ecuadoru. Z
oblasti jihovýchodního Peru je to kmen indián Tiki Caca. Lidé v obou t chto oblastech se
dožívají v ku 120 až 140 let.
Pokud jde o Ameri any, nejstarším ob anem USA byla paní Margaret Steechová, o které je
zmínka v Guinessov knize rekord a která zem ela na následky pádu ve v ku 115 let. Paní
Steechová byla p ed pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zem ela na nedostatek
vápníku t i týdny po pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její matka m la v posledních
týdnech svého života nezvyklou chu na sladké v ci. Toto je projev nedostatku chrómu a
vanadu.
Další dokumentovaný p ípad je ná elník jednoho nigerijského kmene, který byl velice
vychvalovaný jednou z jeho žen. Zem el ve v ku 126 let a m l stále p vodní chrup. Dá se
tedy p edpokládat, že i jeho ostatní schopnosti byly stejn zachovalé.
Muž ze Sýrie, který zem el ve v ku 133 let, se po tvrté oženil v 80ti letech a stal se otcem
devíti d tí (do svých 100 let). Rovn ž uvedeno v Guinessov knize rekord . Takže pánové stále máte nad ji.
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Všichni máme p inejmenším stejnou možnost dožít se 120 až 140 let. Pr m rný v k ve
Spojených státech je dne 75,5 let. Pr m rný v k léka v USA je 58 let. Chcete-li alespo
statisticky získat 17 let života, nestudujte medicínu. Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140
let, pak musíte ud lat dv v ci.
První je vyhnout se hloupostem života, já tomu íkám „životním minám“! Tyto vás mohou
stát život. Jsou to - každodenní kou ení, dennodenní kocovina anebo b hání v erném úboru v
noci podél silnice a podobn . Možná vám to p ipadá nesmyslné, ale je s podivem, kolik
Ameri an p ijde tímto zp sobem každý rok o život. Další d ležitou v cí je - vyhn te se
léka m. Jsem si v dom, že toto je velice autoritativní tvrzení. Musím Vám vysv tlit pro .
T íletá studie skupiny pro ochranu spot ebitele od spole nosti Ralph Nather ze 13. 1. 1993
uvádí, že v d sledku léka ské nedbalosti p ijde ro n v amerických nemocnicích o život okolo
300 000 lidí. Léka skou nedbalostí se rozumí: špatné stanovení diagnózy a zp sobu lé by,
aplikace nevhodných lé iv, chyba v desetinném míst a následné p edávkování lé iv atd. Pro
bližší p edstavu si uv domte, že v pr b hu celé desetileté války ve Vietnamu Ameri ané
ztratili 56 000 muž , což je 5 600 muž ro n . Tenkrát vyšly do ulic miliony lidí protestovat
proti válce. Dnes však nikdo neprotestuje - chra te nás p ed léka i! Proto je velice nutné
p edcházet nemocem a tím se vyhnout riziku p i styku s léka i!
Za druhé: musíte za ít d lat n co pro své zdraví.
K zajišt ní správné funkce vašeho t la denn pot ebujete okolo 90ti látek. Je to 60 minerál ,
16 vitamín , 12 aminokyselin a 3 mastné kyseliny. V tšina lidí si kupuje vitamín C a o dalších
nutných prvcích nemá ani pon tí. Myslíte-li to se svým zdravím vážn , pot ebujete denn 90
látek.
V dnešní dob jsou léka i p íliš zam stnáni chemoterapií, operacemi a transplantacemi, než
aby jim zbyl as nám íci jak tomu všemu p edejít. Noviná i sice v dí, že lidé mají zájem o
zdraví a ob as je n kde podle nejnov jších výzkum popsán vliv vitamín na zdraví lidí. Jde
o šest velmi pozitivních stránek. Na záv r je názor odborníka Dr. Victora Herberta, profesora
léka ství na univerzit Mount Sinai v New Yorku po té, co byl noviná em požádán o komentá .
Dr. Herbert zde poznamenává, že krmení se vitamíny je k ni emu. Výsledkem p ijímání
minerál a vitamín je pouze drahá mo . Jinými slovy ekl, že lidé povídající o výživ jsou
podvodníci, kte í z vás jenom tahají peníze. Z ejm to tak musí být, jsou to p ece slova
profesora léka ství a vyšlo to tiskem. Nebo ne?
N co vám povím. S mojí zkušeností ze 17 000 pitev je denní mo za 50 cent to nejlevn jší
pojišt ní jaké znám a pokud neinvestujete do svého zdraví, investujete do p íjmu n jakého
léka e. Ani cent z výd lku léka e nejde na výzkum jak p edcházet nemocem, jež lidstvo sužují.
Kdyby tomu bylo jinak, léka i by za chvíli nem li koho lé it a tato lukrativní profese by se
stala minulostí. A pak tu p ece máme r zné politiky, kte í nám nabízejí léka skou pé i zdarma,
pokud budeme volit práv toho kterého z nich, nebo to je alespo to co cht jí abychom si
myslili a my se pak divíme pro máme tak vysoké dan . Jak je toto vše možné? Je to tím, že
jsme odevzdali zodpov dnost za své zdraví léka m a vlád !
Poda ilo se jim nás totiž p esv d it na úrovni podv domí, že sami na to nesta íme a že bez
nich je každý z nás ztracený. Jen se n kdy pozorujte jak jednáte s léka em. Velice z ídka je to
jako rovný s rovným. Léka i znají tisíce fakt o nejr zn jších nemocech, ale jen n kte í v dí
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jak lé it. Myslím si, že léka i nám n co dluží a že by m li uvést adu v cí na správnou míru.
Chci se zde proto zmínit o n kolika falešných mýtech.
Každý z vás pravd podobn slyšel, že žalude ní v edy jsou zp sobeny stresem. Již p ed
t iceti lety se ve veteriná ství v d lo, že v edy (alespo u vep ) zp sobuje bakterie „Helical
Bacter Polari“. Lé ba je vlastn velmi jednoduchá a spo ívá v podávání minerálu vizmutu
spolu s antibiotikem tetracyklin. Léka i již na to také p išli, nebo Národní institut Zdraví v
jedné své zpráv z roku 1994 uvádí: „Žalude ní v edy jsou zp sobeny baterií Helical Bacter
Polari
a
mohou
být
vylé eny
podáváním
tetracyklinu
a
vizmutu“.
Dalším mýtem je rakovina. Rakovina je ve Spojených Státech na druhém míst jako p í ina
smrti. V zá í roku 1993 zve ejnila Harvardská universita spolu s národním Institutem Zdraví
výsledky p tileté studie prevence rakoviny provád né v ín .
ína byla zvolena proto, že v jedné tamní provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na sv t
v bec. Experimentu se zú astnilo 29 000 lidí a spo íval v tom, že tito lidé byli rozd leni do
n kolika menších skupin a každé skupin byly podávány ur ité živiny, minerály i vitamíny,
nebo kombinace n kolika živin, ve dvojnásobné než doporu ené dávce. Toto jsou výsledky
studie: u skupin jimž byl podáván pouze jeden vitamín i minerál nedošlo statisticky k
žádnému zlepšení. Ve skupin kde byl podáván vitamín E, beta karoten a prvek selenu došlo
k poklesu úmrtí na rakovinu žaludku o 21 %, pokles úmrtí na ostatní druhy rakoviny o 13 % a
pokles na jiné druhy úmrtí o 9 %. Uv domte si, že k tomuto zlepšení došlo v d sledku
podávání pouhých t í živin z celkového po tu devadesáti.
Další oblastí kde nám léka i dluží informace, je operativní lé ení kloub . V roce 1993
zve ejnila Harvardská universita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky
experimentu týkajícího se lé ení zán tu kloub . P i tomto experimentu byla vybrána skupina
lidí, kte í nevykazovali žádný pokrok p i tradi ní lé b . Tato tradi ní lé ba se sestávala z
injekcí, podávání kortizonu, pregnizonu, podávání lé iv a fyzikální terapie s jediným
výsledkem: nutná operativní vým na kloub . Léka pov ený vedením experimentu
shromáždil pacienty a oznámil jim, že vojenská nemocnice hledá dobrovolníky, kte í by byli
ochotni snášet bolesti po dalších maximáln devadesát dn a byli by ochotni podrobit se
novému druhu lé by. K tomuto pokusu se p ihlásilo 29 dobrovolník a lé ba spo ívala v
podávání lžíce sušených ku ecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy
zán t a bolesti ustoupily po deseti dnech a po t ech m sících došlo k úplnému obnovení
funkce kloub .
Další mýt se týká Alzheimerovy nemoci. P estože p ed padesáti lety byla Alzheimerova
nemoc u lidí neznámá, trpí dnes touto nemocí každý druhý Ameri an ve v ku nad 70 let. Za
doby mých studií veteriná ství jsem se u il, že je možno tuto nemoc u vep vylé it
zvýšenými dávkami vitamínu E spolu s rostlinným olejem. V ervenci roku 1992 publikovala
kalifornská universita v San Diegu zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy
nemoci u lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami vitamínu E. Pokud trpíte ledvinovými
kameny, první co vám léka poradí patrn bude abyste omezili mlé né výrobky a p íjem
vápníku. Léka i mají zafixovanou p edstavu, že vápník ve vašich ledvinových kamenech
pochází z vápníku, který se dostává do vašeho t la s potravou.
Tento vápník však pochází z vašich kostí, když si ho vaše t lo nedokáže v kostech udržet.
Tato neschopnost je zp sobena nedostatkem prvku bóru a v d sledku toho trpíte vážným
nedostatkem vápníku. Jako student veteriná ství jsem se u il, že pokud chci p edejít
ledvinovým kamen m u dobytka, musím podávat vápník, ho ík a bór. V dokumentu z roku
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1993 zve ejn ném op t Harvardskou universitou se mimo jiné uvádí: „Ve studii, jež staví na
hlavu veškerou dosavadní léka skou praxi výzkumníci zjistili, že p íjem vápníku snižuje
riziko utvá ení ledvinových kamen . Z p ti skupin po 9 000 dobrovolnících m la skupina s
nejv tším p íjmem vápníku nejmenší výskyt ledvinových kamen “.
Když jsem p ed léty za al s touto osv tovou inností pro Ameri any a za al jezdit od m sta k
m stu po celých Státech, bylo mi jasné, že si musím najít n jaké hobby na ukrácení volného
asu.
A protože jsem cht l najít n co co by m bavilo a zárove bylo prosp šné lidem, rozhodl jsem
se sbírat úmrtní listy léka a právník . Již d íve jsem uvedl, že pr m rný v k léka ve
Spojených Státech je 58 let, zatím co pr m rný v k Ameri an je 75,5 let. Je zajímavé, že ti,
kte í nám íkají co máme a nemáme jíst se dožívají 58 let a ti co se dožívají 120 let si dávají
do aje hroudu másla. Budete se tedy muset rozhodnout komu z nich chcete v it. Zdali
mrtvým léka m nebo t m, kte í se dožívají jednou takového v ku. Chci se s vámi nyní
pod lit o n které informace ze své sbírky úmrtních list .
Tak nap íklad Dr. Stuart Cartwright se doma zhroutil ve v ku 38 let s prasklou srde ní tepnou
v d sledku jejího zeslabení a ztráty elasticity. N kdy okolo roku 1957 jsem se jako veteriná
dozv d l, že ztráta elasticity a to nejen u tepen je zp sobena nedostatkem m di. Tehdy byly
zve ejn ny výsledky experimentu s 25 000 krocany, který jednozna n prokázal spojitost
mezi nedostatkem m di a úmrtí v d sledku prasklé srde ní tepny. Tento pokus byl opakován i
s jinými druhy zví at (myši, vep i atd.) a tato spojitost se vždy potvrdila. Nedostatek m di
zp sobuje též adu jiných problém . Prvním p íznakem nedostatku m di jsou šedivé vlasy.
Vrásky jsou zp sobeny ztrátou elasticity k že stejn tak jako k e ové žíly ztrátou elasticity
st n tepen.
Stejný osud si p ivodil i Dr. Martin Carter, jež zem el ve v ku 57 let. Rovn ž v d sledku
prasklé srde ní tepny. Dr. Carter vystudoval léka ství na prestižním Harvardu a postgraduální
kurzy na universit v Yalle.
Dále je to nap . Dr. Stuart Burder. Dr. Burder napsal p t knih o správné výživ zem el ve
v ku 40 let na srde ní meopatidu, což je nedostatek selenu. Jeho knihy zahrnují tituly jako:
•
•
•
•

V n mlád
Pr vodce reduk ní dietou
O 20 let mladší b hem 20 týdn
Jak ur it správnou stravu

Máte zájem následovat rady tohoto léka e? Prosím.
P itom sta í užívat p ípravek selenu za 10 cent denn , který vylé í jakýkoliv druh meopatidy.
Pokud toto neud láte, pak se jedná o n co, co já nazývám „zhoubnou hloupostí“ a hazardujete
se svým životem. Klasický zp sob lé ení této nemoci je transplantace srdce s pat i ným
ú tem na 750 000 dolar . Zamyslete se nad tím. Srdce je zdarma od dárce, nit na šití p ijdou
na 10 dolar a za výkon zaplatíte 749 990 dolar .
Na za átku jsem se zmi oval o p ehnané chuti na sladkosti, což je projevem nedostatku
n kterých minerál . Jiným projevem nedostatku minerál je, když t hotná žena jde v noci do
ledni ky a zajídá kyselé okurky zmrzlinou. Podobn je tomu v živo išné výrob , kdy farmá i

-6-

Mrtví léka i nelžou

Dr. Joe Wallach

v dí, že když dobytek za ne okusovat stodolu, nebo když vidí krávu s kostí v tlam , jedná se
o jasnou známku nedostatku minerál .
Tak nap íklad prvotní známky nedostatku selenu se projeví jako tzv. sta ecké skvrny. Pokud v
tomto stavu za nete užívat koloidní minerály obsahující selen, skvrny b hem 4 až 6 m síc
zmizí. Uv domte si, že nedostatek selenu poškozuje vnit ní orgány, ovšem pro oko je toto
poškození samoz ejm neviditelné. Chci tím íci, že pokud zmizí skvrny na k ži, zmizí i
vnit ní poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a játra za nou pracovat jako d íve.
Pokud máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví se to jako neuhasitelná chu na sladké,
nebo máte nízký obsah cukru v krvi. Trvá-li tento stav dlouho, m že se zm nit na cukrovku.
Problémy s cukrem jsou vždy ve spojení s nedostatkem chrómu a vanadu.
Prvopo átky nedostatku cínu se projeví u muž jako áste ná holohlavost. Když se tak
rozhlížím po tomto sále, vidím, že zna né procento mužského osazenstva v tomto sále trpí
nedostatkem cínu. Necháte-li tento stav setrvat, za ne se zhoršovat váš sluch až p estanete
slyšet úpln .
P i nedostatku bóru vaše t lo ztratí schopnost udržet vápník v kostech a vaše kosti se za nou
odváp ovat. Bór také pomáhá udržovat správnou hladinu estrogenu u žen a testrogenu u muž .
Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako žena, budete procházet peklem v období menopausy,
zatímco pokud jste muž, nebudete si jistý, zdali máte na tane ním parketu partnerku vést i
následovat.
První známka nedostatku zinku je ztráta chuti a ichu. Jídla vám prost nebudou chutnat tak
jako d íve.
P i pokusech na laboratorních zví atech se prokázalo, že prvky vzácných zemin jako je
lanthan, praseodym, neodym, samarium, europium, yttrium a thulium, prodlužují dobu jejich
života na dvojnásobek. Já osobn ne ekám na to, až léka i tento poznatek v decky odsouhlasí,
protože ti se stále ješt nemohou shodnout na vitamínu C a užívám všechny tyto prvky
vzácných zemin.
Nyní jde však o to jak dostat všech t chto 90 pot ebných živin do t la. V tšina lidí se p iklání
k názoru, že optimální je dodávat živiny t lu ze zeleniny a ovoce. Já souhlasím, jsou zde však
dva podstatné problémy.
* Za prvé, naše ornice je využívána, nebo ješt lépe e eno zneužívána tak intenzivn , že bez
p ihnojování um lými hnojivy už není schopna poskytovat úrodu. Um lá hnojiva dodávají
rostlinám pouze pár základních minerál jako je dusík, fosfor, draslík, p ípadn další dva, t i
minerály. Tímto p ihnojováním dodáváme rostlinám pouze hmotu, to znamená, že jsme
schopni zvýšit pouze hektarový výnos. Pokud však jde o výživnou hodnotu, ta je hluboko pod
úrovní, než jakou m ly plodiny ekn me p ed 200 lety. Nezapome me také na to, že hnojením
se ni í p dní bakterie. Znamená to tedy, že v tšina, práv t ch pro t lo d ležitých minerál , je
z ornice již dávno vy erpána. Rostliny spolu s p dními bakteriemi tedy nemají odkud
zabudovat do svých bun k tyto cenné minerály, aby je pak dále mohly p edat lov ku.
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* Za druhé, i pokud bychom m li zeleninu s pat i ným obsahem pot ebných minerál , museli
bychom ji denn konzumovat n kolik kilogram a to v 15ti až 20ti druzích, což jist není p íliš
praktické.
K ilustraci celé situace se chci zmínit o dokumentu amerického senátu íslo 264 z druhého
zasedání 74 kongresu. V tomto dokumentu se uvádí: „Zem d lská p da je ochuzena o
minerály a v d sledku toho úroda z této p dy obsahuje nedostatek minerál . U lidí, kte í jedí
takovouto stravu, dojde k výskytu nemocí spojených s nedostatkem minerál . Jediným
zp sobem jak t mto nemocem p edejít je užívat potravinové dopl ky obsahující minerály“.
Tento dokument pochází z roku 1936!
Jako další p íklad uvedu starý Egypt. Staroegyp ané se modlili ke každému bohu, kterého jen
znali, aby p išla povode a p inesla úrodný kal na jejich pole. Naši ameri tí farmá i se naopak
modlí, aby žádné povodn nebyly. Tento jemný kal, který s sebou p inesly povodn ,
obsahoval minerály z celého toku Nilu. Tím se stalo, že úroda rostla vždy na „nové“ p d .
Není se proto co divit, že Egypt byl strategicky tak d ležitým místem. Ten kdo ovládal Egypt,
m l p ístup k plnohodnotnému obilí. Kdyby tehdejší vojev dci dávali svým voják m obilí z
ochuzených p d v ecku a v ím , jen t žko by jejich vojsko bylo schopno pochodovat 20
hodin denn a ješt vyhrát bitvu.
Pokud ješt stále pochybujete o tom jak jsou minerály d ležité, uvedu co se stane, pokud t lu
schází.
Tak nap íklad nedostatek vápníku se projevuje zhruba 147 druhy onemocn ní. Z t ch
nejb žn jších se zde zmíním o odvápn ní kostí, obnažení dásní, odvápn ní kloub , vysoký
krevní tlak, nespavost, ledvinové kameny, ostruhy, k e e, PMS u žen a bolesti zad. Trpíte-li
ustupováním dásní, dentista vám patrn doporu í flosovat dvakrát denn . Z mých zkušeností
se zví aty vím, že zví ata netrpí ustupováním dásní, p estože si zuby ani ne istí, ani neflosují.
Tím nechci íci, že jim není cítit z tlamy. Nicmén zví ata netrpí ustupováním dásní, nebo
jim farmá i dávají do potravy minerály. Ustupováním dásní je zp sobeno odvápn ním elistí
a máte-li tento problém, pak máte ostereperózu v pokro ilém stádiu.
P i vysokém krevním tlaku vám léka zakáže s l a mlé né výrobky, protože mléko obsahuje
vápník. P ed nedávnem se uskute nil experiment s 10 000 dobrovolníky v cen 35 milion
vašich da ových dolar . Tato skupina byla rozd lena na dv podskupiny po 5 000 lidech.
Lidé v první podskupin se vzdali veškerých lé iv a p ešli na dietu s nízkým obsahem soli. Ve
druhé podskupin zvýšili lidem denní doporu enou dávku vápníku na dvojnásobek. Toto jsou
výsledky pokusu: V první podskupin došlo k poklesu tlaku u 0,3 % lidí. Tento výsledek
nebyl považován za statisticky významný a záv r byl, že p íjem soli patrn nehraje roli ve
vztahu k vysokému krevnímu tlaku. Ve druhé podskupin byl pokus po t ech týdnech
p erušen jednoduše proto, že u 95 % lidí došlo k návratu tlaku na normální hodnotu.
Nespavost se ve Spojených Státech eší prášky na spaní. V d sledku p edávkování však p ijde
ro n o život okolo 10 000 lidí. Nikdo se však proti tomu nebou í, nebo se jedná o schválený
lék.
P i ledvinových kamenech nebo ostruhách vám léka p ikáže omezit p íjem vápníku. Léka i
jsou p esv d eni, že tento vápník pochází z vaší stravy. Ve skute nosti se však jedná o vápník,
který si vaše t lo v kostech nedokáže udržet. Podle výzkumu university v San Diegu,
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zve ejn ném p ed p ti lety, se p i zdvojnásobení doporu ené denní dávky sníží emociální a
t lesný dopad PMS u žen 85 %.
Bolesti v k íži nejsou nic jiného než odvápn ní obratl , protože když desti ky nemají na em
držet, hádejte jak se vám bude shýbat. Pokud k tomu navíc trpíte nedostatkem m di a chybí
vám tím elastická vlákna, jsou i vaše desti ky ty tam.
Je velmi zajímavé si všimnout, kolik léka ských obor se zabývá nemocemi zp sobenými
nedostatkem vápníku a v d sledku léka ské tendence se snaží lé it následky místo odstran ní
jejich p í in!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ortoped - bolesti v k íži
gynekolog - PMS
internista - neurolog - k e e
revmatolog - ortoped - chirurg - ostruhy
urolog - internista - chirurg - ledvinové kameny
internista - nespavost
kardiolog, internista - vysoký tlak
revmatolog - ortoped - artritida
zubní léka - paradentolog - ustupující dásn

Cukrovka je ve Spojených Státech na t etím míst jako p í ina úmrtí. S cukrovkou je spojena
ada komplikací, jako r zné druhy zhoršení zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární
onemocn ní, amputace apod. Ve veteriná ství je známa od roku 1957 možnost, jak cukrovce u
zví at p edejít a vylé it ji pomocí dvou stopových prvk . Zpráva byla publikována v asopise
amerických v dc „Federation Proccedings“. T mito prvky jsou chróm a vanad. Podle
nedávných výzkum Vancouverské university v Britské Kolumbii je vanad sám o sob
schopen nahradit postupn b hem 4 až 6 m síc pot ebu užívání insulinu.
Pokud tedy za ínáte poznávat, že minerály jsou d ležité, musím vám také n co íci o
minerálech samotných a o tom jak je nejlépe užívat. Na trhu jsou k dostání t i druhy minerál .
Jsou to:
•
•
•

minerály anorganické (elementární)
minerály chelatované
minerály koloidní

Anorganické minerály nejsou v podstat nic jiného, než rozdrcená skála. Vst ebatelnost pro
t lo je 5 % až 10 % a po 35 roce klesá na 3 % až 5 %.
Vezmeme-li nap íklad slou eninu vápníku a laktózy, pak v 1 000 mg této látky je 250 mg
vápníku a 750 mg laktózy. To znamená, že z jedné takovéto tablety dostaneme do t la p i 5 %
vst ebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li tedy vst ebat denní dávku 1000 mg vápníku,
musíme zkonzumovat 80 tablet.
Chelatované minerály byly vyvinuty v šedesátých letech v konkurenci p i zásobování farmá
minerály pro dobytek. Tyto minerály znamenaly významné zlepšení vst ebatelnosti a tím i
zlepšení zdravotního stavu dobytka s následným zlevn ním chovu. Chelatovaný minerál je
prvek, na který je navázána aminokyselina, enzym nebo protein. Tím, že minerály jsou
navázány na látku, jež je t lu vlastní, vzrostla vst ebatelnost až na 40 %.

-9-

Mrtví léka i nelžou

Dr. Joe Wallach

Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly ur ité látky rozptýlené ve vod . Nejedná se tedy
o tablety, ale o tekutinu. Rozptýlené ástice mají záporný elektrický náboj, zatímco st evní
st na má kladný náboj. To vše má za následek, že tyto minerály jsou vst ebatelné až z 98 %.
Vra me se nyní zp t k on m míst m, kde se lidé b žné dožívají vysokého v ku. Když za nete
hledat, co mají tyto oblasti spole ného, zjistíte, že jsou v nadmo ské výšce 2 800 metr a výše,
s mén než 50 milimetry srážek ro n . Jedná se tedy o velmi suché a chladné oblasti. Zp sob,
jakým tam lidé získávají vodu je, že odstraní vrstvu patnácti až dvaceti centimetr kamení
p ikrývající ledovec a zachytávají vodu z tajícího ledovce do p ipravených nádob. Tato voda
není irá, ale je kalná, se zabarvením od bílé až po hn dou, podle toho jaký minerál p evládá.
Takto získaná voda obsahuje koloidní minerály a lidé ji používají jak k pití, tak i na závlahu
svých polí ek. Díky tomu je jejich hornatá p da velmi bohatá na živiny, které my v
civilizovaném sv t postrádáme.
Neexistuje tam cukrovka, rakovina, odvápn ní kostí, vysoký krevní tlak, srde ní nemoci, šedý
zákal, nerodí se tam postižené d ti a nemají tam ani léka e. P esto se dožívají 120 až 140 let.
V tšina lidí se ovšem nerozhodne žít v t chto místech, protože tam nemají vytáp né domy s
televizí, ani auta a nákupní st ediska. Zato tam však mají dostatek minerál v koloidní form ,
a pokud vy neužíváte koloidní minerály, zkracujete si každý den sv j život o n kolik hodin.
-konec-
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