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Se poate vorbi de un sânge „nemuritor“?

Întinerire, nu îmbãtrânire!
Îmbãtrânirea este un proces
lent – la fel ºi întinerirea
Este nemurirea posibilã?
La ora actualã, existã savanþi (atât în Occident cât ºi
în Orient) care susþin cã omul ar putea trãi pânã la 400 de
ani, sau ar putea chiar sã devinã nemuritor. Aceste afirmaþii
incredibile au la bazã teste fãcute pe insecte supuse unor
curenþi electrici, câmpuri magnetice ºi frecvenþe radio.
Privind lucrurile dintr-un alt unghi, ne putem considera
cu toþii niºte dovezi vii ale nemuririi, dat fiind cã
spermatozoizii ºi ovulele noastre se combinã, dând naºtere
unor noi celule ºi unei noi vieþi. Nu este mai puþin adevãrat
cã „celulele vechi“ mor, ºi tocmai acest lucru dorim noi sã-l
schimbãm.
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Un efect surprinzãtor al sângelui purificat prin metoda
„Zapper“ este acela cã dureazã o perioadã foarte lungã
de timp (vezi ºi capitolul intitulat „Agenþi patogeni care
ne electrocuteazã“). Acest lucru a fost demonstrat de un
prieten al dr. Beck, care a luat niºte mostre din sângele
sãu pentru a fi examinate la microscop. Dupã ce a terminat
cu ele, le-a pus într-un sertar ºi a uitat de ele timp de 50
de zile. Când a dat din nou peste ele, accidental, a fost
curios sã priveascã din nou mostrele de sânge la microscop.
Spre marea lui uimire, a constatat cã sângele a rãmas viu.
În mod normal, ar fi trebuit sã moarã dupã numai douã
zile. De atunci, se spune cã sângele doctorului Beck este
nemuritor!
O altã dovadã a nemuririi s-ar putea dovedi într-o bunã
zi cercetãrile fiziologului francez Alexia Carrell. Acest om
de ºtiinþã a reuºit sã þinã în viaþã o inimã de pui timp de 27
de ani. El a prelevat inima unui pui direct din oul acestuia,
a tãiat-o în bucãþi ºi a introdus-o într-o soluþie care conþinea
toate mineralele necesare vieþii, exact în proporþia în care
se regãsesc acestea în sângele de gãinã. A schimbat apoi
soluþia în fiecare zi. Celulele inimii nu au murit decât în
ziua în care a încetat sã mai schimbe soluþia. Explicaþia
pentru care celulele au supravieþuit aproape trei decenii
este legatã de faptul cã deºeurile produse de celule au fost
eliminate regulat, fluidul celular pãstrându-ºi constant
compoziþia chimicã.
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Procesul de îmbãtrânire este sinonim cu
acumularea de deºeuri organice
Pornind de la cercetãrile lui Alexia Carrell, putem trage
concluzia cã nemurirea poate fi atinsã în anumite
circumstanþe. Cine ºi-ar dori însã sã trãiascã într-o soluþie
ºi sã mãnânce numai alimente pe placul sângelui? Omul nu
a ajuns încã în aceastã fazã de evoluþie. Marea majoritate
a oamenilor nu îºi doresc decât sã îmbãtrâneascã foarte
lent, sã îºi pãstreze starea de sãnãtate o perioadã cât mai
lungã de timp ºi sã moarã în pace atunci când le soseºte
timpul, lãsând loc urmãtoarei generaþii.
Problema cu care ne confruntãm noi nu este legatã atât
de prelungirea vieþii, cât de calitatea acesteia. În timpul
ultimilor 50 de ani, durata medie de viaþã a crescut în þãrile
occidentale cu zece ani, ceea ce înseamnã un procent de
13%. Pe de altã parte, incidenþa anumitor boli cronice,
precum astmul sau alergiile, a crescut cu 100% în numai
zece ani!
Principala problemã cu care ne confruntãm noi este
acumularea de deºeuri organice acide.
De-a lungul anilor, în corpul nostru se acumuleazã
deºeuri organice acide. Chiar ºi alimentele puternic alcaline
conþin anumite substanþe capabile sã genereze acizi,
contribuind chiar ºi ele la aceastã acumulare de deºeuri
acide. Aºa se explicã de ce urina poate fi acidã în pofida
unei diete bazate în majoritate pe alimente alcaline. Mi-am
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monitorizat personal urina timp de 16 ani, iar la început
nu-mi venea sã cred cã acest lichid nu este oglinda fidelã
a alimentelor pe care le ingerez în ziua respectivã, ci mai
degrabã o oglindã a alimentelor pe care le-am ingerat în
ultimele decenii. Mi-a luat mult timp sã înþeleg cã mostrele
de urinã, în special cele care nu sunt luate imediat dupã o
perioadã de odihnã, nu au o valoare realã în stabilirea
aciditãþii sau alcalinitãþii sângelui. Voi explica mai amãnunþit
acest lucru în rândurile care urmeazã.

Deºeurile organice
Cele mai comune deºeuri organice acide din corpul
nostru sunt acidul acetic, amoniacul, acidul carbonic,
dioxidul de carbon, colesterolul, acizii graºi, acidul lactic
ºi acidul uric. Evident, noi avem nevoie de o parte din
aceste substanþe, dar din cauza dietei moderne (vezi mai
jos: „lista alimentelor din supermarketurile noastre“) ºi a
stresului, echilibrul este perturbat, iar nivelele ridicate pot
conduce la artritã, gutã, reumatism, ºi aºa mai departe.

De ce nu au artritã copiii?
Atunci când ne naºtem, noi ne aflãm în cea mai alcalinã
fazã a vieþii.
În perioada de dezvoltare, embrionul absoarbe substanþele
alcaline ale mamei sale. Din acest motiv, toate femeile
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însãrcinate suferã de un deficit de substanþe alcaline, cum este
calciul, care explicã greþurile de dimineaþã ºi alte afecþiuni
specifice sarcinii. Începând din clipa în care ne naºtem, fiecare
nouã zi de viaþã înseamnã o acumulare suplimentarã de deºeuri
organice acide. Aceastã acumulare care dureazã decenii la
rând reprezintã principala explicaþie a bolilor legate de
bãtrâneþe, precum ºi a procesului de îmbãtrânire în sine.
Din pãcate, apariþia bolilor legate de îmbãtrânire se
produce la vârste din ce în ce mai mici. La ora actualã
existã tot mai mulþi tineri cu probleme ale prostatei, artritã,
reumatism ºi un libido scãzut. Dupã pãrerea mea, a sosit
timpul sã ne trezim ºi sã conºtientizãm cu mai multã
luciditate ce mâncãm ºi cum trebuie sã „digerãm“ reclama
fãcutã produselor. Nu este deloc de mirare cã tinerii care se
plâng de aceste afecþiuni sunt chiar cei care se iau dupã
aceste reclame (altminteri, extrem de inteligent realizate)
care fac publicitate alimentelor puternic acide. Veþi înþelege
mai bine ce vreau sã spun atunci când veþi citi mai jos lista
cu alimentele pe care le preferãm ºi bolile pe care le
acceptãm ca urmare a acestor preferinþe.

terapii, tratamente, diete ºi exerciþii, dar eu cred cã a sosit
timpul sã ne lãrgim viziunea ºi sã ne propunem direct
inversarea procesului de îmbãtrânire.
Blocarea acumulãrii lente, dar ferme, a deºeurilor
organice acide în corp opreºte procesul de îmbãtrânire,
eliminând o bunã parte din acizii deja acumulaþi. Acest
proces de inversare a îmbãtrânirii eliminã lent, dar sigur,
cauzele pentru care se declanºeazã bolile legate de vârstã.

„Remediile rapide“ pot face mai mult rãu
decât bine
Din pãcate, oamenii s-au obiºnuit sã caute remedii
rapide de eliminare a durerii, luând tot felul de medicamente
puternice care acoperã adevãrata cauzã a simptomelor bolilor
legate de bãtrâneþe. O tabletã sau o injecþie nu poate vindeca
o boalã precum artrita, reumatismul sau diabetul, dar poate
reduce pentru moment suferinþa pacientului. Aceste
tratamente au însã efecte adverse ºi pe termen lung nu fac
decât sã agraveze problema ºi sã dea naºtere altor boli
(majoritatea medicamentelor sunt acide).

Inversarea procesului de îmbãtrânire ºi
vindecarea bolilor legate de vârstã sunt
tratamente pe termen lung

Nu gândiþi în termeni de zile,
ci de luni ºi ani

Orice om doreºte sã rãmânã sãnãtos ºi sã atingã o
vârstã înaintatã. Sunt practicate în acest scop tot felul de

Îmbãtrânirea este un proces foarte lent. La fel ºi
acumularea de deºeuri acide. De aceea, inversarea
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