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Az egészség alapvetően testi - és lelki -
egyensúlyt jelent és ez az emberi test
természetes alapállapota.
Betegség akkor alakul ki elsősorban, ha
életmódunkkal olyan negatív terhelésnek
tesszük ki szervezetünket, amelynek
következtében ez a természetes
egyensúly felborul.
Az egyensúly felborulását egyaránt
előidézhetik lelki, mentális és fizikai
hatások. 
Az egyik ilyen erős negatív fizikai hatás,
ha a táplálkozásunkkal rendszeresen
olyan anyagokat juttatunk be a
testünkbe, amelyek toxikusan, azaz
mérgezően hatnak rá. 
A testünk el van látva ugyan különböző
méregtelenítési rendszerekkel, de
ezeknek a rendszereknek a teherbíró
képessége véges. Pláne akkor, ha olyan
erős toxinokat viszünk be, amelyek már
kisebb mennyiségben is súlyos károkat
tudnak okozni a szervezetünkben és
felborítják belső egyensúlyunkat. 
Vannak olyan élelmiszernek mondott, de
káros anyagok, amelyek rendszeres
fogyasztása különösen veszélyes.
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Emiatt az antitápanyagokat egyéni anyagcsere profiltól,
típustól és egyéni érzékenységektől függetlenül senkinek nem ajánlunk

rendszeres és nagyobb mennyiségben történő fogyasztásra.

ő
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mesterséges édesítők
finomított szénhidrát források

tartósítószerek, adalékanyagok
állati eredetű tej és tejtermékek

(cukor, fehérliszt, fehér rizs- utóbbinál
kivétel a hűtőhideg hőmérsékletű rizs)

glutén tartalmú gabonák 
egyes hüvelyesek (bab- és
lencsefélék) - kivéve zöldbab 
magas fitinsav tartalmú élelmiszerek
(olajos magvak, mint pl: mogyoró,
mandula, kesudió - kivéve
makadámdió és fenyőmag)
koffein származékok
finomított só

 

ő
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Szója:
Több szinten is toxikus, azaz mérgező az emberi szervezet számára. 
A szója beletartozik a 8 „legallergénebb” élelmiszer közé is, amelynek fogyasztása
egyes embereknél heves allergiás tüneteket is produkálhat. Ilyen lehet például az
erős gázképződés, kiütés, bőrviszketés.  Ráadásul a legtöbb szóját génkezelés útján
állítják elő, bár a Magyarországon termelt szójára elviekben ez nem jellemző.
Ezek mellett – többek között – elnyomja a pajzsmirigy funkciókat, terheli a
hasnyálmirigy működését és elősegíti az ösztrogéndominancia kialakulását.
 
Mesterséges édesítők:
Mit is jelent ez? Szintetikusan előállított édesítőanyagok, tehát természetben nem
fordulnak elő ebben a formában. 
Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, több okból is egészségtelen a
fogyasztásuk. Van, amelyik érzékeny embereknél mellékhatásként fejfájást,
rosszullétet, szívritmuszavarokat és allergiás reakciókat is okozhat. Létezik olyan is,
amely akár károsíthatja a heréket és a spermiumot vagy akár bekerülve az
anyatejbe, annak keserű utóízt kölcsönöz.
 A mesterséges édesítők közé tartoznak például az aszpartam, ciklamát vagy a
szacharin is. Az aszpartamot Új-Zélandon, míg a ciklamátot Amerikában már
betiltották.
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Alapvető élelmiszeradalék-csoportok
Színezékek: E100-E199.
Tartósítószerek: E200-E299.
Antioxidánsok: E300-E399.
Emulgeálók, stabilizálók, 
sűrítők és zselésítők: E400-E499.

Finomított szénhidrát források:
 
A finomított szénhidrátok olyan szénhidrát források, amelyek nem természetes
formában, hanem feldolgozáson keresztül kerülnek az asztalunkra.
A finomított szénhidrátok fogyasztása nem véletlenül nem javasolt senkinek sem,
hiszen magas a glikémiás indexük (vércukoremelő képességük), ami a cukor gyors
felszívódásával jár. 
 
A túl nagy mennyiségű cukor túlstimulálja a hasnyálmirigy működését, így
ugrásszerűen megnő az inzulin, mely kivonja a vérből a cukrot, hogy elszállíthassa azt
a sejtekhez.
Azon túlmenően, hogy a hirtelen megemelkedett vércukorszint leterheli a
hasnyálmirigyet és inzulintöbbletet okoz, a szervezet nem képes hirtelen felhasználni
ezt a nagy mennyiségű energiát, így kénytelen lesz elraktározni. Vagyis gyarapodnak a
zsírpárnák. Mivel a túlzott inzulinműködés hirtelen kivonta a cukrot a vérből, a
vércukorszint leesik, elveszítjük a kapott energia löketet, melynek következménye
fáradtság, esetleg szédülés. Az alacsony vércukorszint éhségérzetet okoz, mely
hatására még több szénhidrátot
kíván a szervezet.
 
A finomított cukrok tehát nem egészségesek, mindezeken felül visszafogják jó néhány
létfontosságú baktérium szaporodását, gátolják a fehérjék, a kalcium és sok más
ásványi anyag felszívódását. Mindemellett a hormontermelő mirigyekre is stimulánsként
hatnak, az agyalapi mirigyet és a pajzsmirigyet különösen stimulálják, ezért az ebbe a
típusba tartozó emberek jobban is kívánják az édeset.
Illetve összefüggést mutattak a finomított szénhidrátok rendszeres és túlnyomó
fogyasztása, valamint bizonyos rákos sejtek elszaporodása között is.
 
Tartósítószerek, adalékanyagok:
A feldolgozott élelmiszerek tartalmaznak elsősorban adalékanyagokat.
 

 
Van, amelyiknek térfogatnövelő hatása van, másik a tartósításért, illetve avasodás
gátlásért felel. A nátrium-glutamáttal például az étvágyfokozás a cél.
Mindenesetre mindegyik erőteljesen rákkeltő hatású, károsíthatják a központi
idegrendszert vagy akár a vért is.
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A műszeres méréseink azt mutatják, hogy 10 emberből 8-nak a tej és a tejtermékek
csökkentik a sejtszintű vitalitását, azaz megterhelik a szervezetet és toxikusan hatnak
rá. Ezen túlmenően az agyalapi és a petefészek hormontípusba tartozó embereknek
hormonális hízást is okoznak.
 
Van a tejnek azonban más veszélye is, amiről keveset hallani. A tej és a tejtermékek
fogyasztása növeli az IGF-1 szintet a szervezetben. Az IGF-1, más néven inzulinszerű
növekedési faktor, egy növekedési hormon féle. Az IGF-1 bizonyos szintig nagyon
szükséges, főleg gyermekkorban, hiszen szerepet játszik a növekedésben, az izmok
fejlődésében és regenerálódásában. 
 
Ezen túlmenően kulcsfontosságú a sejtek növekedésében és a sejtek elhalásának
megakadályozásában. Lassítja az öregedést és fokozza a csontépítő sejtek aktivitását.
DE! Ha az IGF-1 szint túlzottan megemelkedik, akkor az bizonyítottan fokozza a
tumorsejtek növekedését is! 
 
A kutatások összefüggéseket találtak a magas IGF-1 szint és a méhnyak-, a
petefészek-, a méhrák, illetve a vastagbél-, a gyomor-, a nyelőcső-, a máj-, a
hasnyálmirigy-, a vese-, a
pajzsmirigy-, és az agyrák kialakulása között. Továbbá a magas IGF-1 szint esetében
hétszeresen nagyobb esély van a mellrák kialakulására, de a prosztata
rák kialakulását is elősegíti.
 
Ezeken kívül növeli a cukorbetegség kockázatát is, illetve a
tejtermékek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az ösztrogéndominancia
kialakulásához is.
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bélgyulladás
szklerózis multiplex
Hashimoto-szindróma
Rák
Korai halál

Először is érdemes tisztázni, hogy mi is a glutén. 
A glutén egy fehérje, ami egyes gabonafélékben található. Gluteninből és prolamin
típusú fehérjékből álló komplex anyag. Attól függően, hogy milyen gabonafajtáról van
szó, más prolamin fehérje található meg benne. 
 
A búzában gliadin, az árpában hordein, a rozsban szekalin, a zabban avenin fehérje
van.
Ezek a prolaminok (fehérjék) nehezen emészthetőek, mert ellenállnak a különböző
emésztőenzimeknek. Valójában a gabonafélék így védekeznek, hogy ne fogyasszuk
el őket, mert ugye elfutni nem tudnak.
 
Az, hogy ki mennyire képes ezeket a fehérjéket lebontani, az változó. Vannak olyanok,
akiknek a szervezete már egy kis glutén tartalmú ételtől is heves reakciókat produkál,
de vannak, akiknek semmilyen tünetet nem okoznak. Ezért szokták őket „alattomos
gyilkosnak” is hívni.  Ugyanis ezek a fehérjék, mivel ellenállnak a gyomor
emésztőenzimjeinek, bejutnak a bélbe. A bélben transzglutamináz enzim módosítja
őket és ez aktiválja az immunrendszert. A szervezet ellenanyagokat kezd el termelni,
hogy közömbösítse ezeket a fehérjéket és kitakarítsa a glutént a belekből, így
megakadályozva a toxinok (mérgek) felhalmozódását. Ez viszont a bélben helyi
gyulladásos reakciót okoz, ami hosszú távon a bélnyálkahártya károsodásához, a
bélbolyhok eltűnéséhez vezet, ezáltal csökken a tápanyagok felszívásához szükséges
nyálkahártya felület is.
Ez odáig tud fajulni, hogy a bél áteresztővé válik (ez azt jelenti, hogy a bélfalon olyan
anyagok is áthatolnak és bekerülnek a véráramba, amelyeknek nem szabadna) és a
glutén prolaminjai is bejutnak a véráramba.
Ilyenkor a szervezet még erősebb immunválaszt produkál, ami már a vérképben is
kóros elváltozásokat mutathat.
 
A glutén és gluténtartalmú ételek rendszeres fogyasztása a következőket
eredményezheti a teljesség igénye nélkül:

Minden jog fenntartva Copyright 2019. BodyWakes



 

Központi idegrendszerre izgató hatása van
Emeli a légzési percvolument 
Fokozza a gyomorban a sav és a pepszinszekréciót -> ez gyomorégéshez vezethet
Vegetatív központok izgatása -> testhőmérséklet emelése
Fokozza a vesében a vizelet kiválasztást, vízhajtó hajtása van
Stimulálja a mellékvesét, agyalapi mirigyet, pajzsmirigyet
Blokkolja az adenozin receptorokat

Egyes hüvelyesek:
 
Ezek a gabonák után a legnagyobb mennyiségben termesztett növények.  Babfélék,
lencsefélék. Idetartozik a szója is, amiről korábban már írtunk. Továbbá hüvelyes
növény a földimogyoró is. 
Bennük található toxinok (mérgek) okozhatnak: „lyukas” bél szindrómát,
érelmeszesedést és akár szívbetegségeket is. Erősen allergének – földimogyoró,
szója.  Kevés előnyük van, de annál jelentősebb a kockázat. Ez a veszély nem áll fenn
a zöldborsó, zöldbab, csicseriborsó esetében.
 
Magas fitinsav-tartalmú élelmiszerek:
 
A fitinsav egy természetes anyag, amely a növények magjaiban található és gátolja az
ásványi anyagok felszívódását a belekben. Ez akár vérszegénységhez és pajzsmirigy
problémákhoz is vezethet.
A fitinsav másik kedvezőtlen hatása, hogy gátolja bizonyos emésztőenzimek
működését, ez kivédhető például csíráztatással.
 
Koffeinszármazékok:
 
Mi is az a koffein?
Metilxantin származék, fehér, keserű ízű, kristályos vegyület, a kávé, a tea és a kóladió
alkaloidja.
 
Koffein élettani hatása: 
 

Minden jog fenntartva Copyright 2019. BodyWakes



 

A koffein serkentő hatása kellemesebb közérzetet is okozhat, de pszichés labilitás,
vagy depresszió esetén szokványos adagjai is növelhetik a probléma súlyosságát,
izgatottságot, ingerlékenységet okozva.
 
Tartós fogyasztás esetén enyhe tolerancia (vagy függőség) alakul ki, ami néhány hetes
"elvonókúrával" azonban visszafordítható :)
 
300 mg fölötti fogyasztás esetén kézremegést, erős szívdobogást idéz elő.  Magas
vérnyomást, ritmuszavart, szorongást, pánikrohamot provokálhat, migrént is okozhat.
 
A koffein egyrészt csak stimuláns, amely az adenozin receptorok gátlása révén fejti ki
hatását, tehát kikapcsolja az agyban a fáradtság érzetért felelős receptort! 
Kvázi fáradt vagy, csak nem érzed...
 
Továbbá stimulálja a mellékvesét, ami ezáltal több kortizolt (stressz hormon) termel. 
A kortizol egyébként is reggel termelődik a legnagyobb mennyiségben, ami segíti
"felébreszteni" a szervezetet természetes módon. Ha azonban a mellékvesét
túlstimuláljuk a koffeinnel, az még jobban megdobja a kortizol szintünket (amit mi
ugyan kellemesnek érzünk), viszont kifárasztjuk vele a mellékvesét és egy idő után már
nem lesz elég az a kortizol mennyiség, amihez hozzászoktattuk a szervezetet! 
 
Így hiába isszuk a koffeint, a kifáradt mellékvese nem fog elég kortizolt termelni, így
csökken az élénkítő hatása is! 
Na és mit csinál ilyenkor az ember??? 
Még több koffeint kezd el inni, hátha a több majd hatni fog, de nem fog... 
 
Utolsó sorban szeretném megemlíteni, hogy a koffein ezeken túl közömbösíti a
pajzsmirigy gyógyszerek hatását, ezért pajzsmirigy betegeknek, illetve a pajzsmirigy
hormon típusba tartozóknak szigorúan kerülendő a fogyasztása, illetve egyik
hormontermelő mirigyre sincs jó hatással, mivel stimulánsként hat, tehát senkinek sem
ajánljuk fogyasztását.
 
Koffein tartalmú italok: Kávé, fekete tea, zöld tea, energiaitalok, Cola.
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Megakadályozza a folyadékok szabad áramlását
Dehidratáló hatása van
Gátolja a szervezetben a legalapvetőbb kémiai- és anyagcsere folyamatokat
Stimulálja a mellékvesét

A természetes só 92 életfontosságú ásványi anyagot tartalmaz. 
 
Ezzel ellentétben a finomított, kezelt tengeri só csak két anyagot: nátriumot (Na) és
kloridot (Cl)

 
Mi leginkább a parajdi só fogyasztását javasoljuk mindenkinek típustól függetlenül.
 
Tehát a fentebb felsorolt alapanyagokat érdemes kerülnöd és lehetőleg minél
kevesebbet fogyasztani belőlük. Az élelmiszerlistádban ezek éppen ezért a
kihúzott, azaz kerülendő, vagy kis betűs, azaz ritkán fogyasztandó kategóriában
vannak feltüntetve.
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