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H oστεοπόρωση, τα αρθριτικά, ο θυρεοειδής, η παχυσαρκία, το σάκχαρο, τα γαστρεντερικά προβλήµατα,
οι πονοκέφαλοι, οι ηµικρανίες, οι δερµατοπάθειες, η
υπέρταση, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις, οι αλλεργίες
και τα αυτοάνοσα νοσήµατα είναι µερικά πολύ σοβαρά
προβλήµατα υγείας, τα οποία αυξάνονται µε ραγδαίους ρυθµούς σήµερα. Όλα σχεδόν είναι άγνωστα
σε «πρωτόγονους» πολιτισµούς, όπως, για παράδειγµα,
στα νησιά Φίτζι του Ειρηνικού ωκεανού.
Εκεί οι κάτοικοι έχουν λεπτά, µυώδη, λειτουργικά
σώµατα και πλήρη απουσία παθολογικών συµπτωµάτων στη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού.
Αντίθετα, στους τεχνολογικά προηγµένους δυτικούς
πληθυσµούς όλες οι παραπάνω παθολογικές καταστάσεις κυριολεκτικά «θερίζουν». Γιατί; ∆εν θα απορούσατε αν συνειδητοποιούσατε πώς ζουν οι µεν και πώς οι
δε. Στα νησιά Φίτζι τρέφονται µε τροπικά φρούτα γεµάτα ένζυµα, βιταµίνες και θρεπτικά στοιχεία, πίνουν
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νερό βουνίσιας πηγής, δηλαδή ορθοµοριακό, και ασχολούνται κυρίως µε χειρωνακτικές εργασίες. ∆εν κάθονται σε γραφεία τρώγοντας γρήγορες τροφές-σκουπίδια, πίνοντας καφέδες και αναψυκτικά, ούτε περνούν
τα βράδια τους µπροστά στην τηλεόραση τρώγοντας
πίτσες.
∆υστυχώς, οι «πρωτόγονοι» πληθυσµοί ζουν πολύ
πιο «ορθοµοριακά» απ’ ό,τι όλοι εµείς στον δυτικό κόσµο. Μπορούµε άραγε να το καταφέρουµε και εµείς,
παρά τις δύσκολες συνθήκες – άγχος, τοξίνες, θρεπτικά υποβαθµισµένη και βιοµηχανοποιηµένη τροφή –
που µας περιβάλλουν; Η απάντηση είναι ναι! Σε µεγάλο βαθµό. Αρκεί να καταλάβουµε πώς προκαλούνται
τα παθολογικά συµπτώµατα και να ενηµερωθούµε σωστά. Να συνειδητοποιήσουµε ότι όλα αυτά τα συµπτώµατα έχουν συνήθως κοινά αίτια και χαρακτηριστικά και το αν θα µας ταλαιπωρήσουν ή όχι εξαρτάται από τη νοοτροπία, τη διατροφή και τον τρόπο
ζωής µας. ∆εν έρχονται από το πουθενά και δεν είναι
αναπόφευκτα.
Με µια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Κέδρος ξεκινάµε µια εκστρατεία σωστής και ολοκληρωµένης
επιστηµονικής ενηµέρωσης των απλών πολιτών αλλά
και των επαγγελµατιών υγείας, µε την οποία στοχεύουµε να ξεδιαλύνουµε επιτέλους το µυστήριο της
εξέλιξης όλων αυτών των ανεπιθύµητων καταστάσεων
που αναφέραµε. Με σκληρά, αδιάσειστα, επιστηµονικά στοιχεία θα τις αναλύσουµε σε απλή, κατανοητή

EI™A°ø°H

13

γλώσσα. Θα εξηγήσουµε επίσης γιατί η Oρθοµοριακή
∆ιατροφή, η οποία συµπεριλαµβάνει την Oρθοµοριακή
Iατρική και την Oρθοµοριακή Θεραπευτική, είναι η
µόνη επιστήµη η οποία µπορεί να τις αντιµετωπίσει
σωστά και ολοκληρωµένα. ∆ιότι, ως επιστήµη, είναι
τουλάχιστον είκοσι χρόνια µπροστά από την εποχή
της και θεωρείται η ιατρική του 21ου αιώνα.
Θα ξεκινήσουµε µε δύο παθολογικές καταστάσεις η
εξήγηση και αντιµετώπιση των οποίων δείχνει µε µεγάλη σαφήνεια πώς και γιατί η προστασία και η αναβάθµιση της ψυχοσωµατικής υγείας µας είναι καθαρά
«ορθοµοριακή» υπόθεση. Αναφέροµαι στην οστεοπόρωση και στα αρθριτικά. Πριν όµως εξετάσουµε αυτές
τις δυσάρεστες παθολογικές καταστάσεις, ας δούµε τι
ακριβώς είναι η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή, ποια η επιστηµονική της τεκµηρίωση και µε ποιο τρόπο επιτυγχάνει τα εκπληκτικά της αποτελέσµατα.

KEºA§AIO 1

√ƒ£√ª√ƒπ∞∫∏ ¢π∞∆ƒ√º∏
∏ π∞∆ƒπ∫∏ ∆√À 21Ô˘ ∞πø¡∞

∆È Â›Ó·È ÔÈ ÔÚıÔÌÔÚÈ·Î¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜
Ένας από τους κορυφαίους επιστήµονες του 20ού
αιώνα, ο δύο φορές νοµπελίστας Linus Pauling – ο
µόνος που πήρε το βραβείο δύο φορές χωρίς να το
µοιραστεί µε άλλους και ο οποίος είναι κάτοχος σαράντα οκτώ Ph.D. –, θεωρείται ο σύγχρονος πατέρας
των ορθοµοριακών επιστηµών και αυτός που ουσιαστικά καθιέρωσε τον όρο. Στη δεκαετία του 1960
έκανε µια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, η οποία ξεκίνησε επανάσταση στην επιστήµη της κλινικής διατροφολογίας. Είδε ότι ζούµε σε µολυσµένες µεγαλουπόλεις, τρεφόµαστε µε υποβαθµισµένη και τοξινωµένη τροφή, πίνουµε µολυσµένο νερό, αναπνέουµε µολυσµένο αέρα, είµαστε συνεχώς αγχωµένοι και
ασκούµαστε σπάνια. Όλα αυτά είναι αποτέλεσµα
του τεχνολογικού και υλιστικού πολιτισµού, που µας
έχει παγιδεύσει σε έναν αφύσικο τρόπο ζωής, απο-
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Linus Pauling

κοµµένο από την αρµονία της φύσης και των φυσικών δυνάµεων.
O Pauling αναρωτήθηκε τι επιπτώσεις µπορεί να
έχουν όλα αυτά στην ψυχοσωµατική µας υγεία. Οι
έρευνές του τον οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι όλα
σχεδόν τα ψυχοσωµατικά παθολογικά συµπτώµατα είναι µεταβολικά προβλήµατα, δηλαδή δυσλειτουργία
του οργανισµού σε κυτταρικό επίπεδο, και έχουν «ορθοµοριακή» προέλευση. Οφείλονται, µε άλλα λόγια, σε
χρόνια έλλειψη ζωτικών θρεπτικών στοιχείων – στα
οποία ο Pauling έδωσε την ονοµασία «ορθά µόρια», δηλαδή σωστά θρεπτικά στοιχεία – στα κύτταρα. Αυτό,
σύµφωνα µε τον Pauling, συµβαίνει επειδή η σύγχρονη
τροφή δεν περιέχει τα θρεπτικά στοιχεία που περιείχε
παλιά – λόγω της εντατικής γεωργίας και της βιοµηχανοποίησής της – αλλά και λόγω των τοξικών χηµικών
µε τα οποία είναι φορτωµένη και τα οποία απαιτούν
επιπλέον θρεπτικά στοιχεία για να εξουδετερωθούν
και να αποβληθούν από
τον οργανισµό. ∆ηλαδή διπλό κακό. Χρόνια κυτταρική τοξίνωση και υποθρεψία. Έτσι, καθιέρωσε την
Ορθοµοριακή Ιατρική και
την Oρθοµοριακή Θεραπευτική, δηλαδή τις επιστήµες οι οποίες µε συγκεκριµένες επιστηµονικές µε-
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θόδους αναπληρώνουν τις ελλείψεις των πολύτιµων ορθών µορίων στα κύτταρα, µε σκοπό την αποκατάσταση
της ψυχοσωµατικής υγείας του ατόµου. Αυτό, όπως θα
δούµε πιο κάτω, δεν είναι εύκολη υπόθεση.

√ÚıÔÌÔÚÈ·Î‹ π·ÙÚÈÎ‹ Î·È
√ÚıÔÌÔÚÈ·Î‹ £ÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹
Πρόκειται για δύο ταυτόσηµες έννοιες, οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο πράγµα. Αφορούν τη θεραπεία των
παθήσεων µε τη χορήγηση όχι µόνο συνδυασµών από
πολλά ορθοµοριακά θρεπτικά στοιχεία, αλλά, πολλές
φορές, και µεγα-δόσεων από συγκεκριµένα ορθοµοριακά στοιχεία, τα οποία λαµβάνονται είτε από το στόµα
είτε παρεντερικά, µε ενδοφλέβιες ενέσεις ή µέσω τού
ορού που παίρνει ο ασθενής. Η αγωγή αυτή ακολουθείται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µέχρι να υποχωρήσουν ή να εξαφανιστούν εντελώς τα παθολογικά
συµπτώµατα και να επανέλθει η υγεία του ατόµου.
Για παράδειγµα, ο ορθοµοριακός ψυχίατρος δρ.
Abram Hoffer χορηγούσε χιλιάδες µιλιγραµµάρια
(1/1000 γραµµαρίου) νιασίνης (βιταµίνης Β3) ενδοφλεβίως σε σχιζοφρενείς για πολλούς µήνες ή και χρόνια για να τους θεραπεύσει. Η συνιστώµενη ηµερήσια
δόση γι’ αυτό το ορθοµοριακό στοιχείο είναι µόλις
18 mg. Ο Alexander Schauss συνιστούσε πάνω από
60.000 mg ασκορβικού οξέως (βιταµίνη C) ενδοφλε-

18

√™∆∂√¶√ƒø™∏ ∫∞π ∞ƒ£ƒπ∆π∫∞

βίως για την απεξάρτηση ναρκοµανών από την ηρωίνη
και ο Linus Pauling συνιστούσε πάνω από 10.000 mg
από το ίδιο ορθοµοριακό στοιχείο για προστασία από
καρκίνο, αυτοάνοσες παθήσεις, ιώσεις, λοιµώξεις, και
λοιπά, όταν η ηµερήσια συνιστώµενη δοσολογία είναι
µόλις 60-90 mg.
Η Ορθοµοριακή Θεραπευτική και η Oρθοµοριακή Ιατρική καλό είναι να χρησιµοποιούνται είτε µόνο από
συµβατικούς γιατρούς είτε σε συνεργασία µαζί τους, µε
συνεχή παρακολούθηση της κλινικής εικόνας του ατόµου στο οποίο εφαρµόζονται, µε βιοχηµικές δηλαδή,
µικροβιολογικές και αιµατολογικές εξετάσεις. Μόλις
το άτοµο θεραπευτεί, η αγωγή πρέπει να διακόπτεται
και στη συνέχεια να ακολουθείται µόνιµα η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή.

√ÚıÔÌÔÚÈ·Î‹ ¢È·ÙÚÔÊ‹
Η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή βασίζεται βεβαίως στις επιστηµονικές έρευνες του Linus Pauling, του Abram Hoffer
και άλλων κορυφαίων ερευνητών, αλλά ως ολοκληρωµένο,
ολιστικό (που λαµβάνει υπόψη όλους τους πιθανούς νοσογόνους παράγοντες) θεραπευτικό µοντέλο αναπτύχθηκε
στην Ελλάδα. Πρόκειται για την ουσιαστική συνδροµή
της χώρας µας στην υπέροχη και δυναµική επιστήµη τής
κλινικής Ορθοµοριακής ∆ιατροφολογίας, της Ορθοµοριακής Θεραπευτικής και της Oρθοµοριακής Ιατρικής, όπως
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Abram Hoffer

αναπτύχθηκε µέσα στο
πλαίσιο των ερευνών και
των κλινικών εφαρµογών
του Ινστιτούτου ∆ιατροφολογίας και Ορθοµοριακής
Θεραπευτικής (Ι.∆.Ο.ΘΕ.),
στην επιστηµονική επιτροπή του οποίου συµµετέχουν πολλοί Έλληνες αλλά
και ξένοι επιστήµονες.
Τόσο εγώ ο ίδιος, έχοντας την τιµή να βρίσκοµαι
στη θέση του προέδρου του Ι.∆.Ο.ΘΕ. επί σειρά ετών,
όσο και οι υπόλοιποι συνεργάτες του ινστιτούτου,
εφαρµόζοντας τις ορθοµοριακές θεραπευτικές επιστήµες σε χιλιάδες άτοµα, καταλήξαµε σε ένα επιστηµονικό ορθοµοριακό θεραπευτικό µοντέλο που, προσωπικά, θεωρώ ότι είναι βάση και απαραίτητη προϋπόθεση
για κάθε άλλη θεραπεία, συµβατική (φάρµακο, χειρουργείο) ή εναλλακτική (οµοιοπαθητική, βελονισµός,
βοτανοθεραπεία), ώστε να έχουν µόνιµα και ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή θεωρείται η φυσική ιατρική του 21ου αιώνα και συνιστώ να εφαρµόζεται
πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και ύστερα από κάθε άλλη θεραπευτική προσέγγιση. Τις περισσότερες φορές
η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή είναι αρκετή για να απαλλαγούµε από πολλά παθολογικά συµπτώµατα. Τι ακριβώς κάνει η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή και γιατί θεωρεί-
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ται η πιο ολοκληρωµένη φυσική, αφάρµακος ιατρική
του 21ου αιώνα θα το αναλύσουµε πιο κάτω, όταν θα
εξετάζουµε τα πέντε θεµέλια που τη στηρίζουν. Αρκεί
να πούµε ότι το σύστηµα της Ορθοµοριακής ∆ιατροφής έχει δηµιουργηθεί για να θρέψει και να αποτοξινώσει όλα τα κύτταρα του οργανισµού. Όταν γίνει αυτό, τότε όλα τα όργανα – τα οποία αποτελούνται, φυσικά, από κύτταρα – και όλος ο οργανισµός θα λειτουργούν τέλεια και µε υψηλά επίπεδα υγείας.
Βεβαίως, όταν µιλάµε για θρέψη και αποτοξίνωση,
δεν εννοούµε ότι αυτές πρέπει να γίνουν µόνο µέσω
της διατροφής, αλλά και µέσω της σωστής ενυδάτωσης, των σκέψεων, των συναισθηµάτων, της αναπνοής
και του τρόπου ζωής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τα κύτταρα ως βιοχηµικά στοιχεία που προωθούν είτε την ασθένεια είτε την υγεία. Μέσω της Ορθοµοριακής ∆ιατροφής εξασφαλίζουµε το δεύτερο και
αποφεύγουµε το πρώτο.
Αυτό δεν αφορά µόνο τα σωµατικά παθολογικά συµπτώµατα, αλλά και τα ψυχικά, διότι και αυτά εκφράζονται µέσω της βιοχηµείας του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Άγχος, κατάθλιψη, νευρώσεις, αγοραφοβία, ψυχασθένειες, και λοιπά έχουν
συνδεθεί µε χρόνια τοξίνωση και κυτταρική υποθρεψία.
Το πώς αισθανόµαστε και πώς σκεφτόµαστε εξαρτάται
σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι νοµίζουν πολλοί από την
κυτταρική λειτουργία και όχι µόνο από την ψυχοσύνθεση του ατόµου και την προσωπικότητά του.
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∆È Â›Ó·È Ù· ÔÚıÔÌÔÚÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
Όλος ο οργανισµός του ανθρώπου – ιστοί, όργανα,
εγκέφαλος και αίµα – αποτελείται από κύτταρα. Αυτά
δεν είναι τίποτε άλλο παρά θρεπτικά στοιχεία που κολυµπούν σε νερό. Αν αυτά τα θρεπτικά στοιχεία δεν είναι αρκετά, δεν βρίσκονται στην κατάλληλη µορφή ή
είναι παραµορφωµένα, τοξινωµένα και αλλοιωµένα, αν
το νερό, επίσης, δεν είναι αρκετό και καθαρό, εννοείται
ότι τα κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα διάφορα όργανα και τους ιστούς που αποτελούνται από αυτά.
Αυτή η δυσλειτουργία εµφανίζεται ως παθολογικά
συµπτώµατα, τα οποία εσφαλµένα αποκαλούνται «νόσοι» και «αρρώστιες». Στην πραγµατικότητα δεν είναι
τίποτε άλλο παρά θρεπτικές ελλείψεις και τοξίνες σε
κυτταρικό επίπεδο. Αυτό αποτελεί αδιαµφισβήτητη
επιστηµονική πραγµατικότητα και όχι απλώς θεωρία.
Τα ορθοµοριακά στοιχεία υπάρχουν στην πρωτογενή, αναλλοίωτη φυσική µορφή τους µόνο στο φυτικό
βασίλειο. Από κει τα παίρνει ο άνθρωπος, αλλά και τα
ζώα που, εσφαλµένα, τρώει ο άνθρωπος νοµίζοντας ότι
το κρέας τους περιέχει πιο πολλά και καλά θρεπτικά
στοιχεία απ’ ό,τι τα προϊόντα του φυτικού βασιλείου.
Το κρέας περιέχει θρεπτικά στοιχεία, αυτά που πήρε
το ζώο τρώγοντας χόρτο, αλλά αυτά τα στοιχεία δεν είναι «ορθοµοριακά», δηλαδή κατάλληλα. Είναι αλλοιω-
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µένα και παραµορφωµένα, διότι το ζώο τα έχει µεταβολίσει για τις δικές του ανάγκες. Όχι για να τα φάει ο
άνθρωπος σκοτώνοντας το ζώο. Όλα τα στοιχεία που
περιέχουν οι τροφές ζωικής προέλευσης είναι στην
πραγµατικότητα τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισµό.
Το ίδιο το κρέας περιέχει ουσιαστικά πτωµαΐνη.
Τα σωστά, ορθοµοριακά, θρεπτικά στοιχεία που
χρειάζεται το ανθρώπινο σώµα υπάρχουν στην καλύτερη, υγιεινότερη και πιο ωφέλιµη µορφή τους µόνο στις
βιολογικές φυτικές τροφές. Αυτά τα στοιχεία είναι οι
φυτικές πρωτεΐνες, τα ωµέγα ζωτικά λιπαρά οξέα, οι
υδατάνθρακες, οι φυτικές ίνες, οι βιταµίνες, τα µέταλλα, τα ιχνοστοιχεία, τα ένζυµα, τα αντιοξειδωτικά, και
χιλιάδες οργανικά φυτοθρεπτικά στοιχεία, δηλαδή χηµικές ενώσεις του άνθρακα µε υδρογόνο και οξυγόνο.
Όλα αυτά είναι τα ορθοµοριακά θρεπτικά στοιχεία
στα οποία αναφερόταν ο Linus Pauling. Όλα αυτά θα
έπρεπε να τα παίρνει ο άνθρωπος από την τροφή που
τρώει αλλά, δυστυχώς, αυτό δεν συµβαίνει λόγω του
φαινοµένου της «κοινωνικοποίησης» της τροφής.
Ο άνθρωπος δεν τρώει για να θρέψει σωστά τον οργανισµό του και δεν τρώει για να ζήσει. Αντίθετα, ζει
τρώγοντας για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Επειδή πεινάει, επειδή η τροφή είναι νόστιµη, επειδή του είπαν
ότι είναι υγιεινή, επειδή δεν υπάρχει τίποτε άλλο στο
τραπέζι, επειδή αυτή του σερβίρισαν στο εστιατόριο ή
είναι η µόνη διαθέσιµη τη συγκεκριµένη στιγµή. Ουσιαστικά ο µέσος άνθρωπος δεν έχει ιδέα τι τρώει και,

√ƒ£√ª√ƒπ∞∫∏ ¢π∞∆ƒ√º∏ – ∏ π∞∆ƒπ∫∏ ∆√À 21Ô˘ ∞πø¡∞

23

δυστυχώς, το ίδιο ισχύει και για πολλούς επαγγελµατίες της υγείας, που υποτίθεται ότι έπρεπε να τον συµβουλεύουν σωστά.
Το αποτέλεσµα βέβαια αυτής της άγνοιας είναι
αναµενόµενο και αναπόφευκτο: η έκρηξη των εκφυλιστικών παθήσεων, ειδικά στον δυτικό, τεχνολογικά
ανεπτυγµένο, κόσµο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά µε βιοµηχανοποιηµένες, γρήγορες τροφές-σκουπίδια. Όλα αυτά περιγράφονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες και βάθος στο βιβλίο Βίβλος Υγείας, εκδόσεις
Κέδρος, το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από όλα
τα καλά βιβλιοπωλεία.

∆ƒøª∂ ¢IOTI…

• πεινάµε
• είµαστε µε παρέα
• είναι η ώρα του φαγητού
• είµαστε σε πρόγραµµα δίαιτας
• έχουµε ψυχολογικές ανάγκες
• µας αρέσει η οσµή του φαγητού
• µας αρέσει η γεύση του φαγητού
• έχουµε κάποια κοινωνική υποχρέωση
• είµαστε σε γεύµα εργασίας
• έχουµε βιολογικές ανάγκες

