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ИЗЛЕКУВАНЕ
БЕЗ УСИЛИЕ
9 прости начина да избягвате болестите,
да се освободите от излишните килограми и
ДА ПОМОГНЕТЕ НА ТЯЛОТО СИ
ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА САМО

д-р Джоузеф Меркола

София, 2019
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Помагайте на тялото си да се „ремонтира“
Лечебен принцип 1: Пийте чиста вода
Лечебен принцип 2: Яжте си зеленчуците (Четири начина да ядете повече зеленчуци без
усилие)
Лечебен принцип 3: Изгаряйте мазнини като гориво
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Какво е излекуване
без усилие и защо
ви е необходимо

А

ко сте отворили тази книга, защото страдате от хронична болест, наднормено тегло
или общо неразположение, не съм изненадан. Както сочи статистиката, много повероятно е да сте болни на някакво ниво, отколкото здрави.

Може би се питате как е възможно все още да сме толкова далеч от истинското разбиране
на здравето и лечението на болестите. Все пак през четирийсетте години, откакто се води
войната срещу рака, са изхарчени 500 милиарда долара, но смъртността не се е променила
особено.1 Възможно е да е замесена самата медицинска наука: изследователят на рака Глен
Бегли се зае да имитира петдесет и три „епохални изследвания“ – проведени от водещи
лаборатории и публикувани в големи медицински списания – и успя да възпроизведе само
шест.2 Това означава, че провалът възлиза на 89%.
Затлъстяването никога не е било с такива пропорции и продължава да расте –
проучването за благополучието на „Галъп“-„Хелтуейс“, насочено към индекса на
телесната маса (ИТМ), от 2008 година, открива, че през 2013 година броят на
американците с наднормено тегло нараства с цял процент, след като остава почти
непроменен в продължение на пет години. 3 За първи път в човешката история, това
поколение ще живее по-кратко от своите родители 4 – въпреки че само в САЩ през 2013
година са похарчени 2.9 билиона долара за здравеопазване. 5 Що за прогрес е това?
Според Центровете за контрол и превенция на болестите на САЩ, през 2050 година един
от всеки трима пълнолетни американци ще има диабет.6 Един от всеки осем човека над
шейсет и пет години сега страда от Алцхаймерова болест7 и се очаква до двайсет години
цифрата да стане един от всеки четирима.
В своя World Cancer Report за 2014 година, Световната здравна организация съобщава за
надвисналата „човешка катастрофа“ поради растящия процент на заболелите – от 14
милиона нови диагнози, описани през 2012 година, до предполагаеми 22 милиона диагнози
за година след двайсет години8, или увеличение от 57%. Това означава, че до двайсет години
всяка година от рак ще умират 13 милиона човека.
Астма, сенна хрема, екзема, хранителни алергии, лупус, множествена склероза и други
автоимунни болести стават все по-разпространено явление. Според някои източници
алергиите и болестите на имунната система са се удвоили, утроили и дори учетворили през
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последните няколко десетилетия, като според някои изследвания повече от половината
население на САЩ има поне една клинично диагностицирана алергия. 9 С алармиращо
растяща скорост имунната система на някои хора реагира прекалено бурно на вещества,
които би трябвало да са безвредни, което води до алергии; имунната система на други е с
нарушени функции и атакува части от собственото им тяло, което е и определението за
автоимунна болест.
Ако търсите помощ за някое от тези състояния при лекаря, вероятно ще излезете от
кабинета му поне с една – или, по-вероятно – с няколко рецепти. Може да останете
шокирани като научите, че почти 70% от американците приемат поне едно предписано им
лекарство за хронично или друго заболяване, като първите места в списъка се падат на
антибиотиците, антидепресантите и опиоидите.10
Един от четирима човека на пенсионна възраст взема между десет и петнайсет хапчета на
ден.11 Но в рамките на една година средностатистическият американец на възраст между
осемнайсет и шейсет и пет години изпълнява около дванайсет рецепти, а за хората над
шейсет и пет години цифрата за една година надхвърля трийсет. 12 Колкото до малките
граждани, едно от всеки пет деца приема поне едно предписано му с рецепта лекарство
всеки месец, около 10% използват две или повече лекарства, а 1% употребяват пет или
повече лекарства на месец.13
Тези статистики, които са последните хронологически, макар да са по на пет-десет години,
са изключително смущаващи. Но най-шокиращото е, че средният жител на пенсионна
възраст, диагностициран с пет хронични проблема (остеопороза, остеоартрит, диабет ІІ тип,
хипертония и ХОББ), ще взема минимум дванайсет различни лекарства всеки ден, за да
„лекува“ само тези състояния.14
Ако вземете предвид, че човекът, приемащ лекарства за хипертония, е най-вероятно да
използва също така статин за редуциране на холестерола, това се равнява на тринайсет
лекарства, приемани всеки ден. Но ако прибавите лекарствата, предписани за други
хронични състояния, свързвани най-често със старостта, като ГЕРБ, ангина пекторис,
депресия/ментално заболяване, безсъние, сънна апнея, горещи вълни, бъбречни болести,
ревматоиден артрит и конгестивна сърдечна недостатъчност,15 тези цифри са
нереалистични.16
Но въпросните „лекарства“ имат висока цена – техните странични ефекти и дори
животозастрашаващи нежелателни реакции могат да увредят значително здравето ви.
Нежелателните реакции към предписани с рецепта лекарства стават причина за повече от 2
300 000 посещения в спешно отделение в Съединените щати през 2011 година, с 84% повече
от 1 300 000 посещения през 2005 година.17 Макар да не ни защитава както би трябвало,
Агенцията за контрол на храните и лекарствата съобщава, че през 2011 година над 98 000
човека са умрели в резултат на нежелани лекарствени реакции – шестата главна причина за
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смъртност през 2011 година според Центровете за контрол и превенция на болестите. 18
Регистрирани са над 573 000 случая на нежелана лекарствена реакция, дефинирани като
хоспитализиране, животозастрашаващи усложнения, инвалидност или други вредни
последствия.19
Ако се озовете в болница, бъдете особено внимателни. Изследвания на Института по
медицина от 1999 година показват, че най-малко 44 000 и може би 98 000 човека умират
всяка година в резултат на медицински грешки, допуснати в болниците.20 Десет години покъсно кабинетът на генералния инспектор увеличава тази цифра до 180 000 всяка година
само сред пациенти, осигурени по програмата „Медикеър“.21 А според изследване от 2013
година, публикувано в Journal of Patient Safety, броят им е по-скоро 440 000.22 При толкова
много смъртни случаи всяка година от лекарства, използвани за „лечение“, има голяма
вероятност вие лично да познавате някого, сполетян от тази нелепа и ненужна участ.
От тези тенденции и факти е ясно, че един грам профилактика наистина струва колкото
килограм лечение. Именно затова споделям в тази книга прости стратегии, които да
помогнат на вас и вашето семейство да стоите по-далеч от потенциалните опасности, така
че подобни грешки да не се случат и с вас…
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