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Η σημασία της καλής μάσησης
• Γυμνάζει & βελτιώνει τα δόντια, τα ούλα, τους
μασητικούς μυς και τους σιελογόνους αδένες.

• Αυξάνει τη γευστική απόλαυση.
• Ηρεμεί το νευρικό σύστημα.
• Βελτιώνει την κινητικότητα του στομάχου και του
εντέρου, καθώς και την απορρόφηση στο λεπτό έντερο.

• Αποτρέπει τη σήψη των τροφών, πέφτει η κοιλιά και
ιδιαίτερα το φούσκωμα.

• Βελτιώνει την αποτοξινωτική λειτουργία του εντέρου.
• Αποτρέπει την επιβάρυνση της αναπνοής και μειώνει τη
λαιμαργία.
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Η συχνότητα των γευμάτων
• Τόσο για τους μεγάλους όσο και για τα παιδιά είναι πολύ
σημαντική η πλήρης αποχή ανάμεσα στα γεύματα, δηλαδή
να μην τρώμε τίποτε και να πίνουμε το λιγότερο δυνατό (ή
καλύτερα καθόλου νερό αν μπορούμε).

• Τα παιδιά όλων των ηλικιών δεν θα πρέπει να τα πιέζουμε
ποτέ να φάνε ! Οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί ενός παιδιού
λειτουργούν πολύ καλύτερα από ότι η λογική ενός ενήλικα.

• Τρώμε ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία μας ! Οι
αδύναμες ιδιοσυγκρασίες μπορούν να χωνέψουν μόνο
μικρά γεύματα.

• Οι δυνατές ιδιοσυγκρασίες θεραπεύονται από τις περισσό-
τερες ασθένειες με μικρά γεύματα είτε με ένα σχετικό
μεγάλο γεύμα, αφού όμως μεσολαβήσει μεγάλη αποχή από
φαγητό και κατά το δυνατό από νερό.
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Τι ιδοσυγκρασία έχω ;
• Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε την ιδιοσυγκρασία
μας παρατηρώντας τον τρόπο που αντιδρά το σώμα μας
σε έντονες συνθήκες καταπόνησης.

• Πως αισθανόμαστε μετά από ένα μεγάλο βραδινό δείπνο ; 
Μετά από ένα μεγάλο-πολύωρο ταξίδι ;

• Αν ο οργανισμός μας αντέχει τέτοιες και παρόμοιες
έντονες καταπονήσεις χωρίς να εξαντλείται και αν
ανανήπτει γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε δυνατή
ιδιοσυγκρασία. Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε αδύνατη
ιδιοσυγκρασία και χρειαζόμαστε διαφορετικούς ρυθμούς
ζωής, φαγητού και ανάπαυσης.
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Προϋποθέσεις και σημάδια
σωστής χώνεψης (μετά το γεύμα)

• Η κύρια εργασία της χώνεψης γίνεται κατά τη
διάρκεια του γεύματος και μέσα στην πρώτη μισή
ώρα μετά. Για αυτό είναι σημαντικό :
– Να μην κοιμηθούμε αμέσως μετά το γεύμα.
– Να μην αντιμετωπίσουμε έκτακτο στρες.

• Η μέτρια κίνηση μετά το γεύμα βοηθά πολύ.

Το σώμα μας μετά το γεύμα δίνει σαφή μηνύματα
για την πορεία της πέψης και της σωστής χώνεψης
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Πως καταλαβαίνουμε ότι το
γεύμα χωνεύεται σωστά ;
• Αισθάνομαι ήρεμος και ακμαίος.
• Έχω πηγαία διάθεση για δημιουργική δουλειά
• Το σώμα είναι ελαφρύ και ευκίνητο (ανάλογα βέβαια
με τις δυνατότητες του καθενός).

• Έχω ευχάριστη γεύση στο στόμα και αρκετό σάλιο ή
καλύτερα ελαφρά ξηροστομία και αδιψία.

• Δεν έχω επιθυμία για φαγητό ή νερό.
• Η αναπνοή είναι άνετη, η κοιλιά δεν είναι
φουσκωμένη και βαριά και δεν έχω υπνηλία.
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Τα σημάδια υπερφόρτωσης τις πρώτες ώρες
μετά το γεύμα κατά σειρά βαρύτητος

• Ελαφρά ρεψίματα για λίγη ώρα μετά το γεύμα. 
Στα παιδιά αναγωγή μικρής ποσότητας
φαγητού ή μικρή διάρροια αμέσως μετά το
γεύμα.

• Αίσθημα φουσκώματος στην κοιλιά και αέρια
• Πείνα ή λιγούρα (ειδικά 2-3 ώρες μετά το
γεύμα). Καούρες.

• Έντονη δίψα αμέσως μετά το γεύμα.
• Ρίγη ή έντονο αίσθημα κρύου
• Βαρυθυμία, δυσκινησία και υπνηλία !
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Τι σημαίνουν τα ρεψίματα –
φουσκώματα – αέρια ;

Τα αέρια είναι αποτέλεσμα της σήψης των τροφών στα
διάφορα τμήματα του πεπτικού συστήματος. 

• Αν η σήψη γίνει στο στομάχι, τα αέρια αποβάλλονται με
ρεψίματα.

• Αν γίνει στο λεπτό έντερο έχουμε φούσκωμα στην κοιλιά
(τα αέρια παγιδεύονται).

• Αν γίνει στο παχύ έντερο έχουμε αέρια που
αποβάλλονται από τον πρωκτό.

Τα παραπάνω σημάδια είναι δείγματα ότι οι
τροφές εν μέρει σήπονται στο σώμα μας με
αποτέλεσμα τοξίνωση του οργανισμού μας.
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Πείνα ή λιγούρα 4 ώρες μετά
το γεύμα. ΓΙΑΤΙ ;

Αποκλείεται να είναι φυσιολογική πείνα. Είναι πάντα
σύμπτωμα σήψης στο λεπτό έντερο και οφείλεται σε δύο
μηχανισμούς:

• Οξέωση στο δωδεκαδάκτυλο (πρώτο τμήμα του λεπτού
εντέρου) και υπογλυκαιμία. Όξινα προϊόντα σήψης
δίνουν έναυσμα στο πάγκρεας να εκκρίνει περισσότερη
ινσουλίνη => δημιουργία υπογλυκαιμίας => πείνα.

• Ανάγκη επιπλέον ερεθισμού του πεπτικού συστήματος, 
ώστε να βοηθηθεί η πέψη με παραγωγή επί πλέον
πεπτικών υγρών. Τότε θα πρέπει να φάμε κάτι σκληρό
που εκκρίνει αυτά τα υγρά. Παράδειγμα παξιμάδι ή ξερό
ψωμί.

Σε λιγούρα είναι ασύμφορο να φάμε :
γλυκό – φρούτο – αναψυκτικό – καφέ.
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ΚΑΟΥΡΕΣ μετά το γεύμα. 
ΓΙΑΤΙ ;

Οι καούρες είναι αποτέλεσμα της οξέωσης του
δωδεκαδακτύλου. Το στομάχι παίρνοντας το
μήνυμα της οξέωσης στο δωδεκαδάκτυλο και επειδή
το γαστρικό υγρό είναι όξινο μπλοκάρει την έξοδο
προς τα κάτω για να μην επιβαρύνει περισσότερο. 
Τότε το όξινο περιεχόμενο του στομάχου μετά από
τις συσπάσεις που υφίσταται προωθείται προς τα
άνω (οισοφάγος) – με αποτέλεσμα τις καούρες.
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ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΨΑ μετά το
γεύμα.  ΓΙΑΤΙ ;

• Η σήψη των τροφών στο λεπτό έντερο δημιουργεί πολλές
τοξίνες. Αυτές έλκουν από το αίμα νερό (μαζί με άλατα), το
οποίο και δεσμεύουν. Η περιεκτικότητα του αίματος σε
νερό μειώνεται. Έτσι δημιουργείται στον εγκέφαλο (κέντρο
της δίψας) η επιθυμία νερού.

• Η επιθυμία για νερό είναι επιτακτική και ανυπόμονη.
• Το σάλιο μας γίνεται αποδέκτης των τοξινών που
προέρχονται από το έντερο και κυκλοφορούν στο αίμα. 
Έτσι η γεύση μας γίνεται ξινή, στυφή, ή πικρή.
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ΥΠΝΗΛΙΑ μετά το γεύμα.  
ΓΙΑΤΙ ;

• Η παραγωγή τοξινών στο έντερο επιβαρύνει όλα τα όργανα
του σώματος, τα οποία και γίνονται αποδέκτες των τοξινών, 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

• Ο εγκέφαλος που είναι το ανώτατο όργανο, προστατεύεται
μεν, αλλά γίνεται και αυτός αποδέκτης ενός ποσού τοξινών.

• Το αναπνευστικό σύστημα επιβαρύνεται και άρα υπάρχει
κακή οξυγόνωση του εγκεφάλου.

• Έτσι προκύπτει μείωση διαύγειας, βαρυθυμία, ατονία, 
κατάπτωση, και τέλος υπνηλία (που είναι και το βαρύτερο
σύμπτωμα)
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Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ στο σώμα μας

1. Εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, νεύρα.
2. Καρδιά, αγγεία
3. Ενδοκρινείς αδένες (υπόφυση, θυρεοειδής, ωοθήκες, 

όρχεις, κλπ.).
4. Πνεύμονες
5. Νεφροί
6. Συκώτι
7. Γεννητικό σύστημα (προστάτης, μήτρα)
8. Αρθρώσεις και κόκαλα
9. Μυς – βλεννογόνοι και δέρμα

Όταν το σώμα πρόκειται να επιβαρύνει τα όργανα με τοξίνες αρχίζει
από τα κατώτερα και προσπαθεί να προστατεύσει τα ανώτερα. Κατά
φθίνουσα σειρά σημασίας αυτά είναι τα εξής:
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Οι χρόνιες συνέπειες των
παραβάσεων !!!

• Λόγω κληρονομικότητας κάθε άνθρωπος έχει
ευαισθησία (αδύναμο σημείο) σε συγκεκριμένο
τμήμα του σώματός του. Άλλος στο στομάχι, άλλος
στις φλέβες, άλλος στα μαλλιά, άλλος στο νευρικό
σύστημα, άλλος στην καρδιά.

• Όλοι έχουμε την Αχίλλειο Πτέρνα μας (από
Πρόνοια του Δημιουργού). Εκεί και πρωτο-
εμφανίζονται τα συμπτώματα των χρόνιων
παραβάσεων.
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Οι πρώτες συνέπειες … [1]
από τις λαιμαργικές-φαρμακευτικές παραβάσεις

• Μεγάλη κοιλιά ή φούσκωμα της κοιλιάς.
• Κυτταρίτιδα
• Διεύρυνση του θώρακα, κακή αναπνοή-οξυγόνωση
• Αλλαγή στάσης του σώματος.
• Μεγαλομαστία (άνδρες και γυναίκες)
• Πρηξίματα (κυρίως στα κάτω άκρα)
• Ουλίτιδα – περιδοντίτιδα (αποτέλεσμα εκτός των
άλλων και από στρες, ξενύχτι ή υπερκόπωση)

• Διαβρώσεις των δοντιών (αποτέλεσμα όξινου
σάλιου από πολύ φαγητό, γλυκά και φυτικές ίνες).
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Οι επόμενες συνέπειες …[2]

• Μυκητιάσεις στο δέρμα και στα νύχια
• Αλλεργική ρινίτιδα
• Λιπώδης διήθηση του ήπατος
• Αύξηση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, ουρικού
οξέως, σακχάρου (διαβήτης τύπου Β).

• Πόνοι στον αυχένα, στη μέση, στην πλάτη-λεκάνη. 
Δισκοπάθειες, περιαρθρίτιδες, μυαλγίες. Οφείλονται
εκτός των άλλων και στην καθιστική ζωή και την
καταπόνηση του νευρικού συστήματος (στρες, 
υπερκόπωση, στενοχώρια).
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Και άλλες συνέπειες …[3]
• Χρόνιες υποτροπιάζουσες λοιμώξεις (χρόνια
ιγμορίτιδα, ωτίτιδα, βρογχίτιδα, πυελονεφρίτιδα, 
κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα).

• Πέτρες στα νεφρά και στη χολή.
• Χρόνια προστατίτιδα, κολπίτιδα, τραχηλίτιδα
• Χρόνια κακοσμία του στόματος.
• Τριχόπτωση και φαλάκρα
• Χρόνιο σύνδρομο κόπωσης
• Πονοκέφαλοι – ημικρανίες
• Υπέρταση, υπόταση, αρρυθμίες.
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Και άλλες συνέπειες …[4]
• Προβλήματα κλιμακτηρίου (εξάψεις, εφιδρώσεις). 
Η περίοδος η οποία δρα αποτοξινωτικά παύει.

• Προβλήματα εγκυμοσύνης (αιμορροΐδες, κιρσοί, 
οιδήματα, υπέρταση, δυσφορία).

• Στηθάγχη, έμφραγμα, ισχαιμία του εγκεφάλου
εγκεφαλικό επεισόδιο, αρτηριοσκλήρωση

• Πόνοι και ανωμαλίες περιόδου.
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Η σοφία του ΑΝΣ

• Κανένας σοφός του κόσμου, κανένας θεραπευτής
και κανείς υπολογιστής δεν μπορεί να συγκριθεί σε
σοφία, οικονομία, ταχύτητα, ευελιξία, σιωπηρότητα, 
απαλότητα και σε υπακοή, με το Αυτόνομο Νευρικό
Σύστημά μας (ΑΝΣ).

• Η αντίδρασή του είναι η πιο αποτελεσματική, 
άμεση, εξισορροπημένη, γενναιόδωρη και η πιο
εξατομικευμένη που μπορεί να υπάρξει.

Το ΑΝΣ (Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα) αγρυπνεί για τη ζωή μας και
αντιδρά στην αποσταθεροποίηση που προκαλούν οι παραβάσεις στο
σώμα μας. Κινητοποιεί τα υφιστάμενα όργανά του για να αποτρέψει
την απειλή και να ελαχιστοποιήσει τις βλάβες.
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Η αντίδραση του ΑΝΣ στις παραβάσεις
Παράβαση=Χημικός τραυματισμός του σώματος

Ρυθμίσεις του σώματος για να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά και να
επιταχυνθεί η επούλωση των πασχόντων οργάνων

Αποβολή Αποθήκευση Δομικές Αλλαγές Αλλαγές σε
τοξινών σε τοξινών σε άλλα συστήματα

• Κόπρανα
• Ούρα
• Ιδρώτα, σμήγμα
• Εκπνοή, εμετοί
• περίοδος

• Έντερο
• Πρηξίματα
• Λίπος
• Κυτταρίτιδα
• Μυοσκελετικό
σύστημα

• Άλλα όργανα

• Διόγκωση κοιλιάς
• Διόγκωση θώρακα
• Αλλαγή στάσης
του σώματος

• Νευρικό
• Ενδοκρινικό
• Αναπνευστικό
• Κυκλοφοριακό
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Δρόμοι αποβολής τοξινών

ΚΥΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ:

• Έντερο με τα κόπρανα
• Νεφροί με τα ούρα
• Δέρμα με τον ιδρώτα και το σμήγμα
• Πνεύμονες με την εκπνοή
• Μήτρα με την περίοδο

Έχουμε τριών ειδών. Τους κύριους, τους
βοηθητικούς και τους έκτακτους
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Δρόμοι αποβολής τοξινών
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ:

• Τα μάτια με τα δάκρυα
• Ο κόλπος με τα κολπικά υγρά
• Τα ανδρικά γεννητικά όργανα με το σμήγμα

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ:
• Η μύτη με το συνάχι ή την αλλεργική ρινίτιδα
• Η τραχεία και οι βρόχοι με τα φλέμματα
• Το δέρμα με τα διαφόρων ειδών εξανθήματα και
σπυράκια. Ακμή δοθιήνες, εξανθήματα οξέων
ασθενειών, εκζέματα κλπ.
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ΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

• Φυσιολογικά κόπρανα
• Κόπρανα σήψης υδατανθράκων και φυτικών ινών
• Κόπρανα σήψης πρωτεϊνών
• Κόπρανα σήψης λιπών
• Κόπρανα μικτής σήψης
• Κόπρανα εξαιρετικά κολλώδη
• Πολύ σκληρά ή κομβολογιοειδή κόπρανα
• Διάρροια

Ανάλογα με τη σήψη που γίνεται στο έντερο και
τις τοξίνες που δημιουργήθηκαν έχουμε

αντίστοιχη μορφολογία κοπράνων
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Υποστήριξη αποβολής τοξινών
από το έντερο

• Ο καλύτερος ύπνος
• Μείωση του στρες
• Αποφυγή βραδινών γευμάτων
• Μείωση φαγητού και νερού
• Ηρεμότερα γεύματα
• Σωστές αποστάσεις γευμάτων
• Καλύτερη μάσηση

Άριστη αποτοξίνωση του σώματος γίνεται με την ξηρασία
(σε συνδυασμό με ξεκούραση). Βοηθούν επίσης :

• Χρήση καθαρτι-
κών αλάτων, 
όπως θειϊκού
μαγνησίου
( MgSO4 )

• Χρήση υποκλι-
σμών.


