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ΛΟΙΠΟΙΛΟΙΠΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ∆ΡΟΜΟΙ
ΑΠΟΒΟΛΗΣΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΞΙΝΩΝΤΟΞΙΝΩΝ
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ΝΕΦΡΟΙΝΕΦΡΟΙ –– 22οςος δρόµοςδρόµος
αποβολήςαποβολής τοξινώντοξινών

Τα νεφρά αποβάλλουν τα υδροδιαλυτά παράγωγα
του µεταβολισµού όπως την ουρία - κρεατινίνη,  
το ουρικό οξύ.
Αν οι εντεροτοξίνες δεν φιλτράρονται ικανοποι-
ητικά (από το έντερο και το συκώτι) τότε επικου-
ρικά δρουν οι νεφροί.
Η αναγκαστική αυτή επιστράτευση των νεφρών, 
τους κουράζει παρότι δρα ευεργετικά για όλο το
υπόλοιπο σώµα.
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ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ όσοόσο τοτο δυνατόδυνατό λιγότερολιγότερο νερόνερό ;;
Ο µετριασµός του νερού (όσο αυτό είναι δυνατό
στον καθένα) δρα ευεργετικά για το σώµα, διότι:
Ανακουφίζει εξαιρετικά το έντερο.
Βελτιώνει την πέψη.
Περιορίζει τη σήψη στο έντερο.
Βελτιώνει τη µικροβιακή χλωρίδα του
∆υναµώνει το ανοσοποιητικό µας σύστηµα.
Συσφίγγει το έντερο, βελτιώνει την ελαστικότητα
και την κινητικότητά του.
Κάνει τα κόπρανα πιο φυσιολογικά.
Ενδυναµώνει το συκώτι και καθαρίζει το αίµα.
Βελτιώνει τη πνευµατική διαύγεια - διάθεση (φέρνει
ευφορία)
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ΠόσοΠόσο νερόνερό τηντην ηµέραηµέρα ;;
Εξαρτάται από το άτοµο, τις συνθήκες εργασίας και
περιβάλλοντος, το κλίµα, την ηλικία. Βασικός
κανόνας :
Να µην χορτάσω το νερό !
Η καταναγκαστική λήψη νερού (παρόλον ότι δεν
το απαιτεί ο οργανισµός µας – από λάθος ιατρική
συµβουλή) ευνοεί την παθολογική µικροβιολογική
χλωρίδα του εντέρου, αυξάνει τη σήψη και
παραγωγή οξέων σ’ αυτό.
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ΤιΤι είδουςείδους υγράυγρά νανα πίνουµεπίνουµε ;;
Λόγω της οξέωσης και έλλειψης ιχνοστοιχείων που
µπορεί να έχει ο καθένας µας είναι προτιµότερα τα
αλκαλικά ροφήµατα και τα υγρά πλούσια σε άλατα
και ιχνοστοιχεία. Τέτοια είναι :
Τσάϊ του βουνού, φασκόµηλο, τίλιο
Η τσουκνίδα, τα µουστάκια καλαµποκιού, το
µελισσόχορτο και το λεµονο-µελισσόχορτο
Το δίκταµο, ο γλυκάνισος, ο µαραθόσπορος και
η αγριάδα.
Τα µεταλλικά νερά – πλούσια σε άλατα µε ή
χωρίς ανθρακικό.
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ΤιΤι νανα µηνµην πίνουµεπίνουµε ;;
Τελείως ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ είναι :
Ο καφές και τα υποκατάστατά του !!!
Τα αναψυκτικά τύπου COLA (κανονικά ή light)
που προκαλούν µεγάλη βλάβη στη χλωρίδα του
εντέρου !!!
Τα αεριούχα αναψυκτικά ερεθίζουν το στοµάχι
και καλό είναι να αποφεύγονται. Τα πίνουµε , 
στις µικρότερες δυνατές ποσότητες.
Όχι αξιοσύστατα είναι τα όξινα ροφήµατα,
όπως το ευρωπαϊκό τσάϊ, το τσάϊ µε φρούτα, τα
αναψυκτικά και τα σκληρά αλκοολούχα.
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ΕυεργετικήΕυεργετική επίδρασηεπίδραση στουςστους
νεφρούςνεφρούς

Το µπάνιο Kuhne (κρύο νερό – παγάκια) για τις
γυναίκες.
To ζεστό – κρύο εγκάθισµα.
Η ξηρασία ευεργετεί τα νεφρά !
Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πυελονεφρίτιδας, 
κυστίτιδας, ουρηθρίτιδας, νεφρολιθιάσεις, 
κωλικούς νεφρών (αντίθετα απ’ ό,τι λέγεται από
την συµβατική ιατρική, η οποία συνιστά πολλά
νερά ) !!!
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∆ΕΡΜΑ∆ΕΡΜΑ –– 33οςος δρόµοςδρόµος
αποβολήςαποβολής τοξινώντοξινών

Το δέρµα οποτεδήποτε ανιχνεύει τοξίνες στο αίµα
ενεργοποιεί τους αδένες του, για να τις αποβάλλουν.
Αυτό γίνεται µε τον ιδρώτα (υδροδιαλυτές τοξίνες),
µε το σµήγµα (λιποδιαλυτές τοξίνες) και µε τη
ελεύθερη διάχυση αερίων τοξινών (κακοσµία του
δέρµατος).
Περιπτώσεις εφίδρωσης:
Κατά τη διάρκεια του πυρετού παρουσιάζονται συχνά
εφιδρώσεις. Μετά ακολουθεί βελτίωση της υγείας.
Όµοια, όταν εργαζόµαστε ή ασκούµαστε στη φύση, 
αποβάλλουµε πολύ και δύσοσµο ιδρώτα.
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ΓιατίΓιατί ιδρώνουµειδρώνουµε ;;
Η φυσιολογική αποστολή των ιδρωτοποιών αδέ-
νων είναι κυρίως η θερµορύθµιση (η εξάτµιση
του ιδρώτα ψύχει το σώµα).
Αντίστοιχα των σµηγµατογόνων αδένων η λίπανση
του δέρµατος (προστασία από αφυδάτωση).
Όταν το σώµα είναι πολύ τοξινωµένο και το
έντερο και οι νεφροί δεν επαρκούν πλέον, τότε
χρησιµοποιείται ο ιδρώτας και το σµήγµα για
αποβολή τοξινών που επιβαρύνουν το σώµα.
Η µακροχρόνια υπερ-χρήση του δέρµατος ως
οδού αποβολής τοξινών προκαλεί βλάβες στους
αδένες αυτούς του δέρµατος. 
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ΟιΟι κύριεςκύριες επιβαρύνσειςεπιβαρύνσεις
τουτου δέρµατοςδέρµατος

Η κύρια πηγή επιβάρυνσης του δέρµατος είναι η
τοξίνωση του εντέρου.
Η αποφυγή των φαρµακευτικών και κατά το δυνα-
τόν των λαιµαργικών παραβάσεων προλαµβάνει την
τοξίνωση του εντέρου και συνεπώς την επιβάρυνση
του δέρµατος.
Ο ύπνος, η επαφή µε τη φύση, η άσκηση, η χωρίς
στρες εργασία, η φιλοσόφηση των επιδιώξεών µας
ηρεµούν το νευρικό σύστηµα, πράγµα που βοηθά
ιδιαίτερα το δέρµα µας.
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ΥποστήριξηΥποστήριξη αποβολήςαποβολής
τοξινώντοξινών απόαπό τοτο δέρµαδέρµα

Η εφίδρωση που προκαλεί η χειρωνακτική εργασία
είναι πολύ καλή µέθοδος αποτοξίνωσης.
Το στεγνό βούρτσισµα του σώµατος
Το ζεστό – κρύο ντους (σκοτσέζικο ντους).
Μέθοδος Sebastian Kneipp (βρεγµένες κάλτσες
από µέσα και 3 ζευγάρια στεγνές µάλλινες κάλτσες
απ’ έξω) υποβοηθά τον ύπνο & τη χαλάρωση.
Μασάζ µε 100 gr ζεστό λάδι (~ 45ο C), σε δωµάτιο
µε θερµοκρασία 33ο – 40ο C, χαλάρωση για 1 ώρα
και στη συνέχεια πλύσιµο µε σαπούνι. Καθαρίζει
τις λιποδιαλυτές τοξίνες στο δέρµα (µείωση στρες). 
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ΠΝΕΥΜΟΝΕΣΠΝΕΥΜΟΝΕΣ –– 44οςος δρόµοςδρόµος
αποβολήςαποβολής τοξινώντοξινών

Η αναπνοή συνίσταται στην πρόσληψη οξυγόνου
από τον αέρα και αποβολή διοξειδίου του άνθρακα.
Οι πνεύµονες αποβάλουν 500 – 1000 γρ. CO2 την
ηµέρα δρώντας αποτοξινωτικά και απο-οξεωτικά.  
Επίσης, αποβάλλουν αέριες τοξίνες (υδρόθειο,  
αµµωνία, αµίνες, µεθάνιο, αλκοόλες κά).
Η αποτοξινωτική δράση των πνευµόνων είναι
ιδιαίτερα σηµαντική για όλο το σώµα και ιδιαίτερα
για τις πνευµατικές λειτουργίες (εγκέφαλος).
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ΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα αποβολήςαποβολής τοξινώντοξινών
απόαπό τουςτους πνεύµονεςπνεύµονες

Μυρωδιά της αναπνοής µας, όταν πιούµε αλκοόλ
(το αλκοτέστ προσδιορίζει ποσοτικά το ποσοστό του
αλκοόλ στο αίµα µας).
Όταν φάµε σκόρδο (το οποίο συχνά σήπεται στο
έντερό µας) προκαλείται η σχετική µυρωδιά στην
αναπνοή για 1-2 µέρες.
Η κακοσµία της αναπνοής είναι αποτέλεσµα
αποβολής τοξινών µέσω του αίµατος από τους
πνεύµονες. 
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ΠαράγοντεςΠαράγοντες πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν
δυσµενώςδυσµενώς τηντην αναπνοήαναπνοή

Η έλλειψη άσκησης και κίνησης και η καθιστική ζωή
Η επιβάρυνση της κοιλιάς (λόγω φαρµακευτικών ή
λαιµαργικών παραβάσεων).
Το στρες
Η κακή ποιότητα του αέρα και τα ανθυγιεινά υλικά
στους χώρους, όπου ζούµε και εργαζόµαστε.

Η νηστειοθεραπεία και η µείωση της κοιλιάς ελευθε-
ρώνει την αναπνοή, αυξάνει το εύρος του θώρακα
και βοηθά την καρδιακή και πνευµατική λειτουργία.
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ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ
55οςος δρόµοςδρόµος αποβολήςαποβολής τοξινώντοξινών

Τα κολπικά υγρά και η περίοδος στις γυναίκες από-
τελούν άριστες αποτοξινωτικές οδούς. Με τον ερχο-
µό της περιόδου τα συµπτώµατα τοξίνωσης, όπως ευ-
ερεθιστότητα, βουλιµία, πρηξίµατα, πονοκέφαλοι,
ανακουφίζονται, γιατί αποβάλλονται οι τοξίνες.
Το µηνιαίο ‘λουτρό κάθαρσης’ εκλείπει στην κλιµα-
κτήριο. Οι άλλοι 4 δρόµοι υπολειτουργούν όσο αυξάνει
η ηλικία µε αποτέλεσµα τα γνωστά συµπτώµατα.
Με την αποτοξίνωση του σώµατος (σωστός τρόπος
διατροφής και διακοπή κατασταλτικών φαρµάκων)
η κατάσταση στην κλιµακτήριο βελτιώνεται.
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ΟΟ άξοναςάξονας τωντων οργάνωνοργάνων τουτου
γεννητικούγεννητικού συστήµατοςσυστήµατος

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
(ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, Ι∆ΕΕΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ)

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΜΗΤΡΑ
(Περίοδος)

ΚΟΛΠΟΣ
(Κολπικά υγρά)
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ΗΗ καταπίεσηκαταπίεση τουτου γεννητικούγεννητικού
συστήµατοςσυστήµατος

Η καταπίεση του γεννητικού συστήµατος της γυναί-
κας µπορεί να γίνει µε φάρµακα, όπως αντισυλληπτι-
κά, αντιβιωτικά, αντιµυκητισιακά, κορτιζονούχα κλπ)
είτε µε επεµβάσεις, όπως εκτρώσεις, εξωσωµατικές, 
καυτηριασµός κλπ.
Τα αντισυλληπτικά (που είναι ορµόνες) προκαλούν
σοβαρή καταπίεση της αποτοξινωτικής λειτουργίας
της µήτρας, εκτός από το µπλοκάρισµα των ωοθηκών
της υπόφυσης και του υποθαλάµου. Γι’ αυτό µπορεί
να έχουν βαθιές συνέπειες για την ψυχική και τη σω-
µατική υγεία της γυναίκας.
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Το γεννητικό σύστηµα της

γυναίκας

ΠροβλήµαταΠροβλήµατα τουτου γεννητικούγεννητικού
συστήµατοςσυστήµατος

Οι κολπίτιδες (θεραπεύονται µε 2-3 µέρες ξηρασία)
Οι τραχηλίτιδες (διακοπή φαρµάκων, ξεκούραση, 
νηστειοθεραπεία).
Κονδυλώµατα (ιός HPV). Προληπτικά εγκράτεια, 

βελτίωση µε νηστειοθεραπεία.
Μητρορραγίες αν δεν οφείλονται
σε όγκο αλλά σε ορµονική απορρύθµιση ή
υπερκόπωση η νηστειοθεραπεία συχνά θεραπεύει.

Πόνοι περιόδου, ακανόνιστη
περίοδος και προ-εµµηνορρη-
σιακά συµπτώµατα αντιµετωπίζονται

µε τη νηστειοθεραπεία


