
Οδηγίες αναζωογόνησης
1. Ξεκινάμε κατά προτίμηση ένα μεσημέρι που θα έχουμε ξεκουραστεί ΠΡΙΝ από το γεύμα. ΑΝ μας λείπει ύπνος, 

κοιμόμαστε ΠΡΙΝ γευματίσουμε, ώστε να γευματίσουμε ΗΡΕΜΑ, χωρίς να βαρυστομαχιάσουμε και να έχουμε 
υπνηλία. 

2. Όταν  έχουμε  ήρεμη  όρεξη  και  όχι  ανυπομονησία  και  βουλιμία,  στα  γεύματα  προτιμάμε  ζωικές 
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ τροφές όπως:

Ωμά αυγά (αν θέλουμε τα χτυπάμε με ΦΥΣΙΚΟ, άθερμο μέλι 
ή/και κακάο), ή έστω μελάτα.
Ξυνόγαλο/γιαούρτι/τυρί ανάλατο από ΦΥΣΙΚΟ ανεπεξέργαστο 
γάλα, κατά προτίμηση από κατσίκες ελευθέρας βοσκής.
Κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής, όχι πολύ ψημένο (βλ. κιμάς 
ταρτάρ). Χημικά και κάψιμο ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ τις τροφές.
Ψάρι φρέσκο ανοιχτής θάλασσας, όχι πολύ ψημένο (βλ. 
σούσι).
Λεμόνι φρέσκο.
Ντομάτες ώριμες εποχής, ξεφλουδισμένες και καθαρισμένες 
από τα τοξικά σπόρια τους,όπως είναι σχεδόν όλοι οι σπόροι.
Αφεψήματα σε νερό θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Φρούτα ώριμα, σπανιότερα.
Μετά από ένα τέτοιο μεσημεριανό γεύμα, οι ενήλικες αν 
ξαναπεινάσουν ως το βράδυ, ας πιουν λίγο ξυνόγαλα. 
ΟΧΙ ζωικές πρωτεΐνες ή όσπρια με ωμά 

λαχανικά/φρούτα/ξινούς χυμούς, γιατί προκαλούν 
κολίτιδα. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: φέτα με αποφλοιωμένη 
ντομάτα ΧΩΡΙΣ σπόρια (που έχουν τοξικές λεκτίνες), και γιαούρτι με μπανάνα/φράουλα.

3. Ο  ΑΙΩΝΟΒΙΚΟΣ  ύπνος:  Μετά  τη  δύση  του  ήλιου,  αποφεύγουμε  έντονο  φωτισμό,  τηλεόραση,  έντονες 
συζητήσεις,  και  κοιμόμαστε  το  αργότερο  ως  τις  9.30-10μμ,  σε  σκοτεινό  δωμάτιο,  ή  με  μάσκα ύπνου.  Αν 
ξυπνήσουμε τη νύχτα, προσπαθούμε, αν χρειαστεί,  να χρησιμοποιήσουμε χαμηλό φωτισμό, ή περιμένουμε να 
μας ξαναπάρει ο ύπνος στο σκοτάδι.

4. Ξυπνάμε ΕΥΔΙΑΘΕΤΟΙ ΠΡΙΝ από την ανατολή, έτοιμοι για 
πρωινό, και ΔΕ μας λείπει ύπνος το μεσημέρι.

5. Σε  μέρες  χωρίς  εντάσεις,  παράλληλα  με  τον  ύπνο  από 
νωρίς, παίρνουμε μόνο πρωινό ή μόνο μεσημεριανό, για 
αποτοξίνωση,  καταπολέμηση  φλεγμονών  και  βελτίωση 
θέλησης, διάθεσης, διαύγειας.

Πρώην φυτοφάγος καταγγέλλει





ΝΑΙ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΙΩΝΟΒΙΟΙ ΕΣΚΙΜΩΟΙ!!!







Δήλωση του μετανοημένου φυτοφάγου Mike Adams: http://www.naturalnews.com/032890_red_meat_food_additives.html

Οι άνθρωποι που τρώνε φυσικά ζωικά, ελευθέρας βοσκής, είναι εξαιρετικά ΥΓΙΕΙΣ! Αυτό που 
αρρωσταίνει ΔΕΝ είναι είναι το φυσικό ζωικό τρόφιμο, αλλά τα διάφορα πρόσθετα.Σημ.: ανάλογα με τα 
παρακάτω σχετικά με τη αλλοίωση στο ΦΥΣΙΚΟ γάλα - που το πίνουν τα ΒΡΕΦΗ ΟΛΩΝ των θηλαστικών ΚΑΙ για τις ανοσοενισχυτικές 
του ιδιότητες!!! - ισχύουν στο ΦΥΣΙΚΟ-AΘΕΡΜΟ μέλι και το ΦΥΣΙΚΟ-ΑΘΕΡΜΟ λάδι. Επίσης, όσον αφορά τα γαλακτοκομικά, πρόκειται 
κυρίως για προερχόμενα από ζώα ελευθέρας βοσκής και όχι τα καταναγκαστικά σποροφάγα των βουστασίων, τα οποία τρέφονται με 
νοσογόνες λεκτίνες: http://tomsthird.blogspot.com/2009/12/toxic-lectins-elimination-diet.html
http://www.owenfoundation.com/Health_Science/Lectins_in_Foods.html,http://www.krispin.com/lectin.html.

http://www.naturalnews.com/032890_red_meat_food_additives.html


Αποσπάσματα από την Αναφορά για το Φυσικό Γάλα (Report in Favor of Natural Milk - RFNM) των 
Aajonus Vonderplanitz, Ph.D., και William Campbell Douglass, M.D.
Ι. [Εκτός από τα ΑΜΕΤΡΗΤΑ δισεκατομμύρια ευεργετημένων βρεφών ζώων και ανθρώπων από την εμφάνιση 
του θηλασμού] Σε όλη την έκταση των ΗΠΑ, για σχεδόν 40 χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι ήπιαν πάνω από 3 
δισεκατομμύρια ποτήρια ΦΥΣΙΚΟΥ γάλακτος και δεν συνέβη ούτε μια επιδημία, ούτε αποδείχτηκε καμία 
περίπτωση ασθένειας εξαιτίας του (RFNM, Σχήμα Κ, σ. 58) .
II. Ακόμα και όταν το ΦΥΣΙΚΟ γάλα χρησιμοποιήθηκε ως συντηρητικό ώστε να κρατήσει το ωμό κρέας επί 13 
χρόνια, δεν έβλαψε κανέναν από τους καταναλωτές. (RFNM σ. 33).
III. Ωστόσο, υπάρχουν εκτενή στοιχεία που δείχνουν ότι η παστερίωση αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την υγεία 
τού κοινού: Παστεριωμένο γάλα προκάλεσε πολλές επιδημίες, με θύματα 200 άτομα, 468 άτομα, 1.492 άτομα, 
16.284 άτομα, 17.000 άτομα και 197.000 άτομα...Το παστεριωμένο γάλα έχει προκαλέσει πολλές επιδημίες. Σε 
κάθε περιστατικό το προϊόν προερχόταν από έναν μόνο παραγωγό. Κατά τα έτη 1978-1997, 232.485 
άνθρωποι υπέφεραν λόγω της εκδήλωσης κρουσμάτων από παστεριωμένο γάλα (RFNM σελ. 8-10.) Σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις, το CDC (Center for Disease Control, γνωστό από την πολύνεκρη τρομοεμβολιαστκή 
μανία του...) ανέφερε ότι η έρευνα έδειξε 'καλή παστερίωση'. Τα στοιχεία τού CDC δείχνουν πως τα 
συμπεράσματα της FDA (Food Department Agency - Υπηρεσίας τροφίμων) ότι «η παστερίωση παρέχει 
εγγυήσεις έναντι λοίμωξεων» είναι  αναξιόπιστα. Επιστημονικά και στατιστικά, το ΦΥΣΙΚΟ γάλα είναι το 
ασφαλέστερο διατροφικό αγαθό [τόσο για τα θηλάζοντα ζώα όσο και για τους ανθρώπους].
IV. Η μείωση της κατανάλωσης φυσικού γάλακτος συνέπεσε με μια δραματική αύξηση των ασθενειών από 
σαλμονέλα (πίνακας CDC, RFNM σ. 42). Θα μπορούσε εύλογα να υποστηριχθεί ότι η στέρηση του ΦΥΣΙΚΟΥ 
γάλακτος από το κοινό είχε ως αποτέλεσμα επιδείνωση της υγείας.
* Στελέχη βακτηρίων έχουν αποκτήσει ανοσία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες και οι άνθρωποι είναι πιο 
ευαίσθητοι στις ασθένειες (RFNM σ. 40, 4). Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι αποκτούν ανοσία στα 
βακτήρια στα οποία είναι τακτικά εκτεθειμένοι. Νομικά και ηθικά, θα ήταν σωστό να επιτρέπουν στους 
ανθρώπους να αναπτύξουν ή να διατηρήσουν τη φυσική ανοσία από την πρόσληψη βακτηρίων στα τρόφιμα. 
Οι άνθρωποι που αγοράζουν ΦΥΣΙΚΟ γάλα είναι ενημερωμένοι ανθρώποι.
* Δεν υπάρχει εμπειρική επιστημονική απόδειξη ότι η διατροφή ή επαφή με το ΦΥΣΙΚΟ γάλα είναι επικίνδυνη 
για τα βρέφη και τα παιδιά, ούτε με ομάδες «υψηλού κινδύνου» όπως ορίζονται από το FDA και το CDC. 
Υπάρχουν στοιχεία ότι τα βρέφη και τα παιδιά δυναμώνουν με το ΦΥΣΙΚΟ γάλα, ακόμη και με υψηλά επίπεδα 
βακτηρίων (RFNM σελ. 28-30 και έκθεμα L). Ασθένειες σε βρέφη έχουν θεραπευτεί επιτυχώς με ΦΥΣΙΚΟ γάλα 
επί αιώνες σε νοσοκομεία και κλινικές (RFNM σελ. 28-29). Το ΦΥΣΙΚΟ γάλα μείωσε τους θανάτους βρεφών 
στο νοσοκομείο St. Vincent κατά 94% (RFNM σ.28, 6).
* Η FDA και το CDC ισχυρίζονται [ψευδώς] ότι δεν βρήκαν καμία επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει 
ιατρική ωφέλεια από το ΦΥΣΙΚΟ γάλα. Η RFNM παρουσιάζει ένα μέρος των στοιχείων των εμπειρογνωμόνων 
σχετικά με τα οφέλη του ΦΥΣΙΚΟΥ γάλακτος από: τα πανεπιστήμια Harvard, Princeton, Cambridge, Tufts, το 
Τμήμα Επιστήμης Γαλακτοκομικών τού παν. της Georgia, Dartmouth College, Σχολή Γεωργικής Χημείας του 
παν. Ohio, Ιατρική Σχολή παν. της Ουάσιγκτον, την Κλινική Μάγιο της Μινεσότα, τα Ιδρύματα Price-Pottenger 
και Weston Α. Price καθώς και ιατρικά περιοδικά, όπως τα Lancet, Certified Milk Magazine, JAMA (Journal of 
the American Medical Association), American Journal of Clinical Nutrition, New England Journal of Medicine, 
British Medical Journal, και έντυπα της Αμερικανικής Ένωσης της Ιατρικής Επιτροπής Γάλακτος, του 
Παγκόσμιου Ταμείου για την έρευνα στον καρκίνο, της Consumer Reports, της Ένωσης Καταναλωτών, των 
νοσοκομείων St Vincent και Hartford (RFNM σ.28-33).
* Ο Δρ J.E. Crewe, MD, από την Κλινική Μάγιο, είπε: "η αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών κατά τη διάρκεια 
δεκαοκτώ ετών, με σχεδόν αποκλειστική διατροφή ΦΥΣΙΚΟΥ γάλακτος με έχει πείσει προσωπικά ότι ο 
σημαντικότερος παράγοντας για την πρόκληση νόσων και της αντίστασης σε αυτές είναι τα τρόφιμα" (RFNM 
σελ. 32, 1).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η σημερινή συστηματική παραπληροφόρηση τού κοινού όσον αφορά το ΦΥΣΙΚΟ γάλα είναι κατά κύριο λόγο 
αντιεπιστημονικές εικασίες και δεν βασίζεται σε εμπειρική διερεύνηση (RFNM σ. 39-43). Κάθε διάδοσή τους 
από τις υπηρεσίες της USHHS (FDA, CFSAN, CDC) συνιστά παραβίαση της προστασίας τής υγείας όλων των 
Αμερικανών, η οποία έχει ανατεθεί στους εν λόγω οργανισμούς.Η FDA και το CDC με αντιεπιστημονική 
εκστρατεία προσπαθούν να εξάλειψουν πλήρως τη διατροφή με ΦΥΣΙΚΑ γαλακτοκομικά. Γιατί; Από άγνοια ή / 
και στενομυαλιά; Ή μήπως λόγω συμπαιγνίας (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations-RICO) με τη 
βιομηχανία τροφίμων για να καταργήσουν τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν τα κέρδη τους; Ή μήπως και 
λόγω συμπαιγνίας με το ιατρο-φαρμακευτικό κατεστημένο, που προφανώς θέλει να αρρωσταίνουμε για να 
κερδοσκοπεί;Το ΦΥΣΙΚΟ γάλα είναι ασφαλές. Έχει ενσωματωμένη φυσική προστασία, που καταστρέφεται από 
την παστερίωση (RFNM σελ. 25-27).

http://www.rawmilk.org/pdf/report-in-favor-of-raw-milk-final-06-07.pdf

http://www.rawmilk.org/pdf/report-in-favor-of-raw-milk-final-06-07.pdf
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Κερδοσκοπικοί-τρομολαγνικοί εμβολιασμοί σε κατευθυνόμενα, πομπηιακά ξενυχτισμένη-
εξουθενωμένη ανθρωπότητα, αντί για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ με επαρκή ξεκούραση και διατροφή 

χωρίς υπερκατανάλωση τροφών με υψηλό γλυκαιμικό φορτίο. Απόσπασμα από συνέντευξη του μοριακού 
βιολόγου Dr. Stefan Lanka:

Από τον 19ο αιώνα παρατηρήθηκαν κάποιες αρρώστιες σε πτηνοτροφεία όπως κυάνωση, μειωμένη παραγωγή αυγών, 
ατσούμπαλο
φτέρωμα, και σημειώθηκαν ακόμα και κάποιοι θάνατοι πτηνών. Αυτές οι αρρώστιες ονομάστηκαν «πανούκλα των πτηνών». Στα
σημερινά πτηνοτροφεία, κυρίως εκεί που κρατάνε τα κοτόπουλα σε κλουβιά, πολλά απ’ αυτά πεθαίνουν κάθε μέρα σαν συνέπεια 
της φυλάκισής τους. Οι συνέπειες αυτού του μαζικού σταβλίσματος μετονομάστηκαν απλά από «πανούκλα των 
πτηνών» σε «γρίπη των πτηνών». Εδώ και δεκαετίες παρακολουθούμε το πώς αποδίδουν αυτή την καταστροφή στην 
ύπαρξη κάποιου υποτιθέμενου ιού, ώστε να αποσπαστεί η προσοχή μας από τις πραγματικές αιτίες.
Τα εκατομμύρια κοτόπουλα, τότε, που φέρονται να έχουν πεθάνει από τη γρίπη των πτηνών, πέθαναν ουσιαστικά από 
άγχος και διάφορες ελλείψεις ή δηλητηριάσεις;
Αν ένα κοτόπουλο κάνει λιγότερα αυγά ή πάθει κυάνωση και επιπλέον διαγνωστεί σαν Η5Ν1-θετικό, τότε εξολοθρεύουν και όλα 
τα υπόλοιπα κοτόπουλα. Κάπως έτσι προκύπτει ο αριθμός των εκατομμυρίων κοτόπουλων που αποδεκατίστηκαν από τον “ιό” 
Η5Ν1.
[στη μοριακή βιολογία οι ιοί είναι ΑΚΙΝΔΥΝΑ μέρη των κυττάρων, όπως λέει στη συνέχεια της συνέντευξής του].
Αν κοιτάξουμε προσεκτικότερα, τότε θα διακρίνουμε μια στρατηγική δεκαετιών πίσω από όλα αυτά: πρόκειται για έναν τρόπο 
που εφαρμόζεται στη Δύση ώστε να πλουτίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, αφού τα ζώα που εξολοθρεύονται σαν 
υποτιθέμενα θύματα της επιδημίας, αποζημιώνονται δημοσία δαπάνη με την υψηλότερη τιμή του εμπορίου. Στην Ασία, 
πάλι, και σε άλλα μέρη όπου τα πουλερικά εκτρέφονται με επιτυχία, τορπιλίζεται η αγορά τους συστηματικά και εμπαθώς από 
τον FAO (Food and Acricultural Organisation) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Έτσι, οι μεγάλοι πτηνοτρόφοι στη Δύση δεν έχουν 
κανένα λόγο να ανησυχούν και όταν οι τιμές πέσουν, φροντίζουν να πάρουν από τους κτηνιάτρους τους μια διάγνωση 
επιδημίας, ώστε με αυτόματη διάθεση όλων των πουλερικών τους στη χωματερή, να κερδίσουν πολύ περισσότερα χρήματα από 
το κρά τος, από όσα θα κέρδιζαν με την κανονική διάθεσή των πτηνών τους στην αγορά. Με δυο λόγια: είναι μια σύγχρονη 
επιδοτούμενη απάτη με πρόκληση καταλυτικού φόβου, η οποία ταυτόχρονα εγγυάται ότι κανείς δε θα ζητήσει 
αποδείξεις.
Από τι πέθαναν οι άνθρωποι, στους οποίους βρέθηκε ο Η5Ν1;
Υπάρχουν ελάχιστες μόνο αναφορές διαθέσιμες στο κοινό για τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν και για το πώς 
αντιμετωπίστηκαν, ενώ οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ήταν σαφείς: άνθρωποι με συμπτώματα κρυολογήματος που 
είχαν την ατυχία να πέσουν στα χέρια κυνηγών του “ιού” Η5Ν1, θανατώθηκαν με τρελές ποσότητες χημειοθεραπείας 
που θα αναχαίτιζε, υποτίθεται, τον ιό- φάντασμα. Απομονωμένοι σε θαλάμους από νάιλον, και περιτριγυρισμένοι από 
τρελούς με διαστημικές στολές, αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν μέσα σε τρομώδη φόβο από πολλαπλές οργανικές 
ανεπάρκειες.
Τελικά δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο ιός της γρίπης των πτηνών;
Στον άνθρωπο, στο αίμα και σε άλλα υγρά του σώματος, στα ζώα ή σε φυτά, κανείς δεν είδε και δεν απέδειξε δομές που 
να μπορούν να χαρακτηριστούν σαν ιοί της γρίπης των πτηνών, της κοινής γρίπης, ή σαν οποιοιδήποτε άλλο 
παθογόνο ιό. Τα αίτια των ασθενειών που αποδίδονται σε ιούς, όταν εμφανίζονται γρήγορα, διαδοχικά ή ταυτόχρόνα 
σε πολλά άτομα όπως και στα ζώα, είναι από καιρό γνωστά.
Και το κυριότερο: για τους ιούς, ως υπαίτιους για πρόκληση ασθενειών, πολύ απλά δεν υπάρχει καμιά θέση στην 
Βιολογία. Θα πρέπει να αγνοήσω
· τη Νέα Ιατρική τού Dr. Hamer, σύμφωνα με την οποία τα αίτια των ασθενειών οφείλονται σε τραυματικά γεγονότα 
(σοκ),
· να αγνοήσω τις αντιλήψεις της Χημείας σχετικά με τις συνέπειες των δηλητηριάσεων και των ελλείψεων, καθώς και
· τις αντιλήψεις της Φυσικής για τις συνέπειες των ακτινοβολιών,
· για να βρω χώρο για φαντασιώσεις όπως είναι οι ιοί που προκαλούν ασθένειες.
Τότε γιατί υπάρχουν ακόμα ισχυρισμοί περί παθογόνων ιών;
Οι συμβατικοί γιατροί έχουν ανάγκη από τον καταλυτικό, αποβλακωτικό και ολέθριο φόβο για παθογόνους ιούς-
φαντάσματα, σαν κεντρική βάση της ύπαρξής τους:
· Πρώτον, για να ρημάζουν μαζικά τους ανθρώπους με τα εμβόλια ώστε να οικοδομήσουν έναν πελατειακό κύκλο 
χρονίως άρρωστων και ευπαθών ατόμων, που θα τους επιτρέπουν οποιοδήποτε πειραματισμό πάνω τους.
· Δεύτερον, για να μη χρειαστεί να παραδεχτούν ότι αποτυγχάνουν παταγωδώς στη θεραπεία των χρόνιων ασθενειών 
και ότι σκότωσαν και συνεχίζουν να σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους κατάφεραν όλοι οι πόλεμοι μαζί 
μέχρι σήμερα. Κάθε συμβατικός γιατρός έχει επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, αλλά πολύ λίγοι μόνο τολμούν να 
την αναφέρουν. Δεν είναι να απορεί κανείς που οι συμβατικοί γιατροί έχουν μακράν το υψηλότερο ποσοστό 
περιπτώσεων αυτοκτονίας σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες.
· Τρίτον, οι συμβατικοί γιατροί έχουν ανάγκη τον καταλυτικό και αποβλακωτικό φόβο περί διαβολικών ιών, ώστε να 
καλύψουν τη δική τους προέλευση σαν καταπιεστές και θανατηφόρα όργανα του επιβλητικού Βατικανού, με τα «λευκά 
άμφια» του πρώιμου Μεσαίωνα, που αποτελούσαν ένα ολοφάνερο όργανο θανάτωσης και βασανισμού από την Ιερά 
Εξέταση.
Η συμβατική Ιατρική ήταν και είναι ο πιο σημαντικός στυλοβάτης όλων των δικτατοριών και των κυβερνήσεων που δε 
θέλησαν να υπακούσουν στο γραπτό νόμο, στους θεσμούς και στα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή στο δημοκρατικά 
θεσμοθετημένο κοινωνικό συμβόλαιο. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η συμβατική ιατρική μπορεί και της επιτρέπεται 
πραγματικά να κάνει τα πάντα, χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Αν δεν υπερνικήσουμε αυτό το εμπόδιο, θα 
αφανιστούμε όλοι από τη συμβατική Ιατρική. Καθένας που έχει τα μάτια του ανοικτά, έτσι θα το δει. Ο Ivan Illich 
προειδοποιούσε γι’ αυτόν τον κίνδυνο ήδη από το 1975, στην ανάλυσή του «Η απαλλοτρίωση της υγείας» (Die 
Enteignung der Gesundheit). Αυτό το βιβλίο υπάρχει και σήμερα με τον τίτλο «Η Ιατρική Νέμεση» («Die Medizinische 
Nemesis», και στα αγγλικά «Medical Nemesis»).
Ο Γκαίτε περιέγραψε πολύ εύστοχα τη φύση της συμβατικής Ιατρικής στον «Φάουστ»: Ο Γκαίτε, τους συμβατικούς 
γιατρούς, αυτούς που δίνουν «ματζούνια της Κόλασης», δηλαδή δηλητηριώδεις ουσίες, τους ονομάζει «θρασείς 
φονιάδες», οι οποίοι ακόμα και σήμερα επαινούνται.
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