EM –X Gold
Η τεχνολογία των ΕΜ, δεν προσφέρει µόνο λύσεις στο περιβάλλον, αλλά συµβάλλει
επίσης σηµαντικά στη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου.
Το ΕΜ Χ GOLD (15 χρόνια κυκλοφορούσε µε την ονοµασία ΕΜ Χ, µετά από µία
πολυετή έρευνα ο καθηγητής Dr.Terouo Higa κατάφερε να το κάνει 6 φορές πιό
ισχυρό και γι` αυτό ονοµάσθηκε EM X GOLD) είναι το απόσταγµα των
µικροοργανισµών ΕΜ 1 το οποίο είναι και το βασικό του συστατικό. η ικανότητα
παραγωγής διαφόρων αντιοξειδωτικών, η δύναµη του απιονισµού, καθώς επίσης και
ο συντονισµός αναζωογονητικών κυµάτων δόνησης τα οποία εκπέµπει το ΕΜ είναι
συγκεντρωµένα στο ΕΜ Χ GOLD.Το ΕΜ 1 έχει
ζυµωθεί
µε µελάσα
ζαχαροκάλαµου, θεϊκό µαγνήσιο, ασβέστιο από κοράλλια και εκχύλισµα κεχριού. Η
µεγάλη περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία καθιστά δυνατή την παραγωγή των ενζύµων
του οργανισµού µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Μετά
από αρκετό χρονικό διάστηµα ζύµωσης, φιλτράρονται τα καθαρά στοιχεία τα οποία
παρήχθησαν κατά τη διαδικασία αυτής της ζύµωσης, τα οποία δεν περιέχουν πλέον
τους µικροοργανισµούς. Το ΕΜ Χ GOLD έχει κεχριµπαρένιο χρώµα, είναι σχεδόν
ουδέτερο σε γεύση και παρασκευάζεται από την EMRO υπό την επίβλεψη του Dr
Terouo Higa,χαρακτηριστικό γνησιότητας είναι το σήµα της τεχνολογίας των ΕΜ το
οποίο είναι εµφανές στο µπουκάλι.
Το ΕΜ Χ GOLD είναι ένα πολύ δυνατό αντιοξειδωτικό προϊόν , όπως και η βιταµίνη
C ή E.
Η µεγάλη του όµως ιδιαιτερότητα που το κάνει να ξεχωρίζει από αυτά τα
αντιοξειδωτικά είναι η λεπτή µορφή των µορίων του (Cluster) τα οποία µπορούν να
εισχωρήσουν ευκολότερα βαθειά µέσα στο κύτταρο και να το απελευθερώσουν από
επικίνδυνες τοξικές ουσίες καθώς επίσης η αφοµοίωση των ωφέλιµων ουσιών να
είναι άµεση και γρήγορη.
Το ΕΜ Χ GOLD πωλείται σε όλη τη γη σαν αναψυκτικό, πουθενά δεν διατίθεται σαν
φάρµακο, εν τούτοις πολλοί θεραπευτές έχουν κάνει µ` αυτό πολύ θετικές εµπειρίες .
Το ΕΜ Χ GOLD έχει τη δυνατότητα να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες στον
ανθρώπινο οργανισµό, οι οποίες δηµιουργούνται άφθονες από την κακή διατροφή,
τα διάφορα βελτιωτικά που περιέχονται σε αυτές, την ανεξέλεγκτη χρήση των
χηµικών ουσιών στις αγροκαλλιέργειες ,ιχθυοκαλλιέργειες και στις ζωοτροφές,
την αυξανόµενη έλλειψη βιταµινών από τα τρόφιµά µας, τη µεγάλη χρήση
φαρµάκων, την χρήση οινοπνευµατωδών ποτών και καπνού, την κακή ποιότητα
του πόσιµου νερού, τα σαπούνια και τα καλλυντικά.
Οι ελεύθερες ρίζες αυξάνονται σε επικίνδυνο βαθµό και γίνονται αιτία για πρόωρα
γηρατειά και πολλές αρρώστιες.
Το ΕΜ Χ GOLD βελτιώνει το αµυντικό σύστηµα του οργανισµού διότι µειώνει σε
µεγάλο βαθµό τις ελεύθερες ρίζες.
Η δύναµη του ΕΜ Χ GOLD βρίσκεται στην αντιοξειδωτική του δράση.
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Άπειρα είναι τα θετικά αποτελέσµατα που έχουν καταγραφεί αυτά τα 15 χρόνια στην
Ευρώπη και Αµερική από τη χρήση του ΕΜ Χ.
Ο Dr.Shigeru Tanaka ένας ιατρός στην Ιαπωνία έχει γράψει τρία βιβλία τα οποία
είναι µεταφρασµένα στη γερµανική γλώσσα. Στα βιβλία αυτά αναφέρονται οι
εµπειρίες του όσον αφορά το ΕΜ Χ. Το τρίτο βιβλίο του Dr.Shigeru Tanaka
κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2009 στη Γερµανική γλώσσα σε αυτό το βιβλίο
αναφέρεται και στο ΕΜ Χ Gold και την ισχυρή αντιοξειδωτική του δράση.
Η αποτελεσµατικότητα του ΕΜ Χ είναι αναµφισβήτητη, τονίζει µάλιστα ότι κατά τη
γνώµη του και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα εφαρµογής σε εκατοντάδες ασθενείς
του,ότι το ΕΜ Χ είναι 100 φορές πιο δραστήριο από τη βιταµίνη Ε!

EM X Αλάτι

Το αλάτι δεν είναι µόνο ένα βελτιωτικό στις τροφές µας.
Αυτός ο λευκός χρυσός, όπως συνηθίζεται να λέγεται από τα πολύ παλιά χρόνια,
παίζει ένα από τους σηµαντικότερους ρόλους στη ζωή µας.
Νερό και αλάτι είναι τα σηµαντικότερα συστατικά του σώµατός µας.
O Άγγλος επιστήµονας µελετητής φαινοµένωνLyall Warson στο βιβλίο του µε τον
τίτλο
Lifetide(η ροή της ζωής)έγραψε σχετικά µε το αλάτι και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος
είναι ένα κινούµενο µουσείο. Τα υγρά του σώµατός του είναι η τέλεια απεικόνιση της
προϊστορικής θάλασσας στην οποία κυριαρχούσαν τα συστατικά Natrium,Kalium
,Kobalt,Magmesium,Zink κλπ.
Σεις είσθε το άλας της γης, είπε ο Χριστός στους µαθητές του.
To αλάτι αποτελεί ζωτική ουσία για την επιβίωση όλων των ζωντανών οργανισµών.
Το νερό και το αλάτι ρυθµίζουν την ποσότητα του νερού στον οργανισµό µας .Το
νερό ρυθµίζει την ανάλογη ποσότητα νερού στο εσωτερικό του κυττάρου,
προχωρώντας σε όλα τα κύτταρα που µπορεί να φτάσει., έτσι ώστε να καθαρίσει και
να αποβάλλει όλα τα τοξικά απόβλητα που προέρχονται από το µεταβολισµό του
κυττάρου.
Το αλάτι ρυθµίζει να παραµένει µια ποσότητα νερού έξω από τα κύτταρα.
Υπάρχουν δυο ωκεανοί νερού µέσα στο σώµα µας ,ο ένας βρίσκεται µέσα στα
κύτταρα του οργανισµού και ο άλλος εκτός των κυττάρων. Η καλή υγεία εξαρτάται
κυρίως από την ισορροπία µεταξύ του όγκου αυτών των δυο ωκεανών και αυτή η
ισορροπία επιτυγχάνεται µέσω του ανεπεξέργαστου αλατιού
Ο καθηγητής Teruo Higa γνωρίζοντας τη µεγάλη σπουδαιότητα του αλατιού έκανε
πολλές µελέτες πάνω σ` αυτό το θέµα. Οι µελέτες αυτές άρχισαν πριν από 20 χρόνια.
∆ιαπίστωσε, όπως αναφέρει στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε στην γερµανική
γλώσσα µε τον τίτλο ΕΜ Αλάτι, ότι οι περισσότερες αρρώστιες ξεκίνησαν από τότε
που άρχισε να χρησιµοποιείται σε όλο τον κόσµο το ραφιναρισµένο αλάτι,ένα αλάτι
δηλαδή που του έχουν αφαιρεθεί όλα τα στοιχεία και αποτελείται µόνο από Natrium
Chlorid (χλωριούχο Νάτριο)
Το αλάτι αυτό είναι ένα χηµικό παρασκεύασµα. Πολύ σωστά οι γιατροί σε όλο τον
κόσµο συνιστούν την -αποφυγή του αλατιού-.Αυτό το ραφιναρισµένο αλάτι είναι
καταστροφικό για την υγεία µας. Αν σκεφτούµε επίσης, ότι όλες οι τροφές µας
περιέχουν αυτό το αλάτι σαν συντηρητικό ,συµβαίνει να καταναλώνουµε χωρίς να το
συνειδητοποιούµε πολύ αλάτι ηµερησίως.
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Το αλάτι, που είναι ευεργετικό στη ζωή µας, πρέπει να περιέχει όλα αυτά τα
στοιχεία, που περιέχει στη φυσική του σύσταση..
Ογδόντα πέντε µεταλλικά στοιχεία αποτελούν τη σύσταση του αλατιού, ακριβώς τα
ίδια που περιέχονται στο αίµα µας .Αυτά τα συστατικά λόγω της µόλυνσης ,της
κακής διατροφής, των οινοπνευµατωδών και του καπνού έχουν µειωθεί δραµατικά
...
Στο βιβλίο του µε τον τίτλο:
ΕΜ Χ ΑΛΑΤΙ που κυκλοφορεί στη γερµανική γλώσσα αναφέρει για ποιούς λόγους
είναι αυτό το αλάτι απαραίτητο και εξηγεί επίσης γιατί αυτά τα 85 συστατικά που
περιέχει είναι πολύ σηµαντικά για τον άνθρωπο.
Οι σηµαντικότεροι λόγοι όπως τους εξηγεί ο καθηγητής Dr. Higa είναι 4.

Το αλάτι αυτό έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται, κατά κάποιο τρόπο θα
λέγαµε, µε τους µικροοργανισµούς που έχουµε στο σώµα µας, ώστε να γίνεται
η τροφή ευκολοχώνευτη καθώς επίσης και θρεπτική.
Έχει τη δυνατότητα να διαλύει τις ωφέλιµες ουσίες ,ώστε να καθίσταται
δυνατή η
αφοµοίωση τους από τον οργανισµό.
∆ιαλύει τις τοξίνες του οργανισµού οι οποίες αποβάλλονται στη συνέχεια µε
τον ιδρώτα ή τα ούρα.
Έχει τη δύναµη να επαναφέρει το σύστηµα των ενζύµων του οργανισµού.
Εδώ εξηγεί ο καθηγητής Teruo Higa στο βιβλίο του -ΕΜ Αλάτι -που κυκλοφορεί στη
γερµανική γλώσσα στη σελίδα 82 ότι τα ένζυµα του ανθρώπινου οργανισµού
έχουν σχέση µα τα µεταλλικά στοιχεία του θαλασσινού νερού.
Ο οργανισµός µας εξαρτάται σηµαντικά από τη σωστή λειτουργία των ενζύµων.
Ο καθηγητής Higa αναφέρει επίσης στο βιβλίο του ότι σε κάθε ένα από τα κύτταρά
µας αντιστοιχούν µερικές εκατοντάδες ή ακόµα και µερικές χιλιάδες ένζυµα!
Όταν αυτά τα ένζυµα για τους λόγους που αναφέραµε παρά πάνω ελαττωθούν,
αρχίζει ο οργανισµός να έχει διάφορα προβλήµατα.
Ένας τρόπος για να αρχίσει ο οργανισµός να παράγει τα αµέτρητα ένζυµα που
διαθέτει, είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαθέσιµα τα µεταλλικά µικροστοιχεία ,
ώστε να αρχίσει η παραγωγή των ενζύµων .
Με τη χρήση του σωστού αλατιού είναι δυνατή αυτή η επαναφορά.
Το ΕΜ Χ αλάτι περιέχει αυτά τα συστατικά.
Συλλέγεται σε βάθος 200 µέτρων από τους ωκεανούς της περιοχής Οκινάβα της
Ιαπωνίας και η επεξεργασία του γίνεται µε ειδικό παραδοσιακό τρόπο. Το αλάτι αυτό
δεν ραφινάρεται, αλλά ζυµώνεται µε τους µικροοργανισµούς ΕΜ, οι οποίοι
µεταδίδουν στο αλάτι την αντιοξειδωτική τους δύναµη..
Το αλάτι αυτό µπορούµε να το διαλύσουµε σε νερό και να το πιούµε , καθώς και να
το χρησιµοποιήσουµε σαν άρτυµα στις τροφές µας.
Όταν συνδυάζονται νερό και αλάτι σχηµατίζουν µια νέα διάσταση ,το Sole.Τα δύο
στοιχεία είναι ιονισµένα και µε αυτό τον τρόπο απελευθερώνουν την αποθηκευµένη
τους ενέργεια και πληροφορία. Όταν συνδέονται νερό και αλάτι οι αρνητικά
φορτισµένοι πόλοι των µορίων του νερού περικυκλώνουν τα θετικά ιόντα στο αλάτι,
και τα αρνητικά ιόντα στο αλάτι είναι περικυκλωµένα από θετικά πολωµένα
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σωµατίδια νερού .Αυτό αλλάζει τη γεωµετρική δοµή του νερού και του αλατιού και
δηµιουργεί κάτι καινούργιο, µια τρίτη διάσταση, το Sole.
Το νερό δεν είναι νερό και το αλάτι δεν είναι αλάτι
Είναι το βασικό ορυκτό έγχυµα για το σώµα. Ο άνθρωπος µπορεί ν´ αποκτήσει
ηλεκτρολύτες και να εξισορροπήσει την ενέργειά του, απλά και φυσικά πίνοντας ένα
διάλυµα Sole κάθε µέρα. Είναι ένα εξαίρετο προϊόν για την εξισορρόπηση του PH
του σώµατος. Με το Sole
µπορεί επίσης κάποιος ν` απαλλαγεί από βαριά µέταλλα, όπως µόλυβδο, υδράργυρο,
και αµάλγαµα, λόγω του ότι διασπάται η µοριακή δοµή τους.
Ποιό αλάτι δηµιουργεί οξείδωση και ποιό όχι
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παρασκευάσουµε αλάτι που να µην έχει υποστεί
οξείδωση και θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα µεταλλικά συστατικά..
Ενα από αυτά τα αλάτια παρασκευάζεται στην Κορέα µε έναν τρόπο παλαιό και
παραδοσιακό όπου το αλάτι θερµαίνεται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Ο στόχος
αυτής της µεθόδου είναι να αφαιρεθούν οι οξειδωτικές ουσίες και να αυξηθεί το
περιεχόµενο των µεταλλικών στοιχείων.
Το κλειδί για την αντιοξειδωτική ενέργεια του αλατιού είναι τα µεταλλικά στοιχεία
που περιέχει.
Το ονοµαζόµενο –Bambussalz-(στα Ιαπωνικά takeshio)και που παράγεται στην
Κορέα είναι ένα καταπληκτικό δείγµα αλατιού που δεν έχει οξειδωτικά στοιχεία...
Πρόκειται για ένα αλάτι φυσικό θαλασσινό το οποίο θερµαίνεται στους 800-1200
βαθµούς Κελσίου. Το Χλώριο στο φυσικό θαλασσινό αλάτι αποτελεί το 60% της
µάζας του.
Με την επεξεργασία της υπερθέρµανσης το χλώριο αεριοποιείται και διασπάται από
το αλάτι.
Αυτό το πολύτιµο Babussalz χρησιµοποιείται στην Κορέα όχι στο µαγείρεµα αλλά
σαν φάρµακο για την επαναφορά της υγείας και γενικά της σωµατικής ευεξίας: όπως
για παράδειγµα στην περίπτωση που κάποιος είναι αδύναµος ή βρίσκεται σε
ανάρρωση.
Στην Κορέα αυτό το αλάτι έχει µεγάλη φήµη για τη βοήθεια που προσφέρει.
Με αυτή την ειδική επεξεργασία ελαττώνεται το βάρος του αλατιού κατά δύο τρίτα
και επειδή αυτή η επεξεργασία της υπερθέρµανσης είναι πολύπλοκη, το αλάτι αυτό
είναι πολύ ακριβό. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται µόνο σαν πατροπαράδοτο
σπιτικό φάρµακο.
Εάν διαλυθεί σε νερό αυτό το bambussalz,αποκτά µεγάλη αντιοξειδωτική δράση,
ώστε άν τοποθετήσουµε σίδερα σε αυτό το διάλυµα ,δεν είναι δυνατόν να
σκουριάσουν ποτέ.
Εµποδίζει λοιπόν την οξείδωση (απώλεια ύλης, γήρας κλπ.) και σε πολλές
περιπτώσεις δερµατικά προβλήµατα ,τα οποία σχετίζονται άµεσα µε την οξείδωση
του αίµατος,( τη δηµιουργία ενεργού οξυγόνου στο αίµα) ,εξαφανίζονται, όπως
παραδείγµατος χάριν λεκέδες στο δέρµα, φακίδες, σκούρο χρώµα δέρµατος και ελιές
δερµατικές.
Η αποµάκρυνση των ιόντων του χλωρίου από το θαλασσινό αλάτι, επιτυγχάνεται
µέσω ζυµωτικής διαδικασίας µε τα φωτοβακτήρια, τα βακτήρια της µαγιάς, καθώς
επίσης µε τα βακτήρια Koji-Ferment (Aspergillus oryzae ).Πίσω από αυτή την
µέθοδο εξελίσσεται µία βιοτεχνολογία η οποία βασίζεται στη λειτουργία της
ωρίµανσης και της φυσικής ζύµωσης, µε τη βοήθεια των µικροοργανισµών .
Αυτή λοιπόν είναι η τεχνολογία της παρασκευής του ΕΜ Χ-Αλατιού,µια τεχνολογία
που ανεπτύχθη από τον καθηγητή Dr. TERUO HIGA
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Απόσπασµα από το βιβλίο του Dr.Teruo Ηιga -ΕΜ Αλάτι-σελίδα 140- 141
Τα µεταλλικά ιχνοστοιχεία του ωκεανού
Για να κατανοήσω τη σηµασία της παραγωγής του φυσικού θαλασσινού αλατιού,
έκανα πάρα πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσµο. Πριν από τριάντα χρόνια ξεκίνησα µια
έρευνα όσον αφορά την παραγωγή φυσικού θαλασσινού αλατιού ,που έχει στεγνωθεί
στον ήλιο και ταξίδεψα σε πολλές χώρες.
Στην έρευνά µου αυτή υπήρχε παντού ένα κοινό σηµείο, όσον αφορά το θαλασσινό
αλάτι, το οποίο δεν έχει υποστεί ραφινάρισµα και έχει στεγνωθεί στον ήλιο. Σε όλες
αυτές τις περιοχές, που πραγµατοποίησα την έρευνα το αλάτι συλλέγεται µόνον όταν
ο κύκλος του φεγγαριού είναι πανσέληνος-σε παλίρροια.
Οι άνθρωποι που ασχολούνται µε αυτή την ιδιαίτερη συλλογή του αλατιού είναι
απλοί άνθρωποι µε κοινές επιχειρήσεις και συνήθως δεν γνωρίζουν γιατί πρέπει να
γίνεται η συγκοµιδή στην περίοδο της παλίρροιας.
Αυτοί οι απλοί άνθρωποι γνωρίζουν ,ότι όταν είναι πανσέληνος, µία µεγάλη
ποσότητα θαλασσινού νερού, κυλάει από µόνη της στους ειδικούς χώρους όπου
συλλέγεται το αλάτι. Είναι κάτι σαν θείο δώρο ,που αυτοί οι άνθρωποι το δέχονται µε
µεγάλη ευγνωµοσύνη.
Στην πραγµατικότητα όµως πίσω από το φαινόµενο της παλίρροιας κατά την
περίοδο της πανσέληνου ,κρύβεται µία βαθύτερη αλήθεια..Ακριβώς αυτή την στιγµή,
η δύναµη της βαρύτητας του ήλιου και της σελήνης συνεργούν δυναµικά ώστε να
έλθουν στην επιφάνεια του ωκεανού όλα τα υπάρχοντα σηµαντικά στοιχεία ,που είναι
συνολικά 85 τον αριθµό, αρχίζοντας µε τα µεταλλικά στοιχεία µε ειδικό βάρος ( σε
µικρογραµµάρια) καθώς και εκείνα µε πολύ µικρό ειδικό βάρος ( σε νανογραµµάρια
και πικογραµµάρια )
Ένας πρώην συνεργάτης του καθηγητή Dr,Teruo Higa ο κύριος Sakae Ashitomi
ο οποίος βοήθησε πολύ στην εξέλιξη του ΕΜ Χ αλατιού είπε τα εξής:
-Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τα κρύσταλλα που σχηµατίζονται είναι τελείως
διαφορετικά-.
Το αλάτι της πανσέληνου σχηµατίζει δυναµικά σχήµατα κρυστάλλων, η δύναµη της
άρτυσης είναι µεγάλη και η γεύση του γλυκιά. Συγκρίνοντας στη συνέχεια το αλάτι
που συλλέγεται µε το καινούργιο φεγγάρι δεν σχηµατίζει δυναµικά σχήµατα
κρυστάλλου, η γεύση του πικρίζει και η δύναµη της άρτυσης είναι πολύ µικρή. Αυτή
η διαφορά υπάρχει διότι η περιεκτικότητα σε µεταλλικά στοιχεία διαφέρει
σηµαντικά.
Επαναλαµβανόµενα πειράµατα απέδειξαν ότι το αλάτι που είναι πλούσιο σε
µεταλλικά στοιχεία σχηµατίζει δυναµικά όµορφα σχήµατα κρυστάλλων και έχει
γεύση γλυκιά.
Απόσπασµα από το βιβλίο ΕΜ Χ Αλάτι σελίδα 81-85

Η τροφή και τα ένζυµα πηγή ζωής
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να σας εκθέσω τις δικές µου απόψεις σχετικά µε τον
καρκίνο.
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Στην Ιαπωνία οι ασθενείς, βοηθούνται µε την ενίσχυση του οργανισµού να παράγει
τα απαραίτητα ένζυµα, που είναι οι, µικροσκοπικοί-θαυµατουργοί της ζωής-και
παράγονται από τον ίδιο τον οργανισµό.
Τα σηµαντικότερα ένζυµα είναι αυτά που µπορούν να επαναφέρουν την χαµένη
ισορροπία επιδιορθώνοντας τις βλάβες
Ένα σηµαντικό ρόλο στην επαναφορά αυτή παίζουν τα θετικά φορτισµένα
,µεταλλικά µικροστοιχεία, τα οποία ανιχνεύονται στο θαλασσινό νερό και είναι 85
τον αριθµό.
Οι ογκολόγοι θεωρούν την κληρονοµικότητα σαν σηµαντική αιτία για την εµφάνιση
της ασθένειας του καρκίνου .
Μπορούµε έτσι να πούµε ότι κάθε άνθρωπος ενδέχεται να κυοφορεί πιθανότητες
κληρονοµικότητας
Κατά τη γνώµη µου, αυτή η πιθανότητα της κληρονοµικότητας µας δείχνει την
αληθινή υπόσταση της ασθένειας, και θα πρέπει να µας καθιστά προσεκτικούς.
Η τροφή που καταναλώνουµε µεταβάλλεται σε αίµα, σε πρωτεΐνες, σε αυτό που
είµαστε σαν σώµα και µας διατηρεί γενικά στη ζωή. Τα πολυάριθµα ένζυµα στον
οργανισµό µας, έχουν να επιτελέσουν την διαδικασία συντήρησης παίζοντας
αδιάκοπα σηµαντικό ρόλο στις ουσιώδης λειτουργίες όπως είναι η πέψη και όλες οι
εντερικές διαδικασίες του οργανισµού.
Όταν για κάποιο λόγο η ικανότητα της παραγωγής από τον οργανισµό των ενζύµων
ελαττωθεί ή καταστραφεί, τότε ο οργανισµός αναπόφευκτα
εξασθενεί και
αρρωσταίνει.
Είναι ως εκ τούτου ευκολονόητο ότι η επαναφορά της υγείας δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθεί ,αν δεν επαναφέρουµε προηγουµένως τη λειτουργία των ενζύµων στον
οργανισµό. Πιστεύω λοιπόν ότι το κλειδί της επαναφοράς της υγείας βρίσκεται στα
ένζυµα.
Τι είναι τα οργανικά Ενζυµα.
Η γνώση για τα ένζυµα άρχισε τον 20 αιώνα και αυτή η έρευνα πρόκειται να
συνεχιστεί για πολλά ακόµη χρόνια. Όπως ήδη εξήγησα ,η άποψή µου είναι ότι
ενισχύοντας τη σωστή παραγωγή των ενζύµων στον οργανισµό µας ,εξαφανίζονται
όλες οι ασθένειες. Ποτέ όµως δεν θα µπορούσα να φανταστώ, πόσο µεγάλη επίδραση
έχουν πραγµατικά στον οργανισµό.
Αυτά τα µικροσκοπικά θαυµατουργά ενζυµα δεν υπάρχουν µόνο στον ανθρώπινο
οργανισµό, υπάρχουν επίσης σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, στα ζώα, στα
φυτά και σε όλους ανεξαιρέτως τους µικροοργανισµούς σε όλη τη γη.
Το αξιοθαύµαστο είναι, ότι αυτά τα διάφορα ένζυµα βρίσκονται σε στενή σχέση µε
τα µικροστοιχεία του θαλασσινού νερού.
Όταν τρώµε ρύζι µπορούµε αµέσως να νιώσουµε την ύπαρξη των ενζύµων στα
γευστικά µας όργανα. Εάν µασάµε σχολαστικά το ρύζι τότε η γεύση του γίνεται
γλυκιά, το ένζυµο Amylase δηµιουργεί αυτή τη γλυκύτητα. Η γεύση του ρυζιού
γίνεται γλυκιά διότι µέσω αυτού του ενζύµου το άµυλο του ρυζιού µετατρέπεται σε
ζάχαρη. Στη διάσπαση αυτή παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο τα µικροϊχνοστοιχεία.
Όταν τρώµε κρέας αυτό διαλύεται στο στοµάχι µας. Αυτό συµβαίνει λόγω της
δράσεως
ειδικών ενζύµων, που µπορούν να διασπάσουν πρωτεΐνες, π.χ.Rennin und Pepsin οι
οποίες δηµιουργούνται από µεταλλικά ιχνοστοιχεία και οξέα αλατιού.
Αυτά τα ειδικά ένζυµα τα λέµε-Diastasen-και δηµιουργούνται συνεχώς στα
τοιχώµατα του στοµάχου.
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Κατά τον ίδιο τρόπο δηµιουργούνται όλα τα ένζυµα που είναι απαραίτητα στο σώµα.
Επειδή το ρύζι και τα ζυµαρικά είναι πλούσια σε άµυλο ,δεν επαρκούν τα ένζυµα του
στοµάχου, γι αυτό η παραγωγή των πρώτων απαιτουµένων ενζύµων γίνεται κατά την
διάρκεια της µάσησης πρέπει να µασάµε όλα τα είδη αυτά πολύ καλά.
Επιπλέον, υπάρχει το ένζυµο Lipase το οποίο είναι σε θέση να διασπά τις λιπαρές
ουσίες µέσα στον οργανισµό. Μέσα στο πάγκρεας παράγεται το οξύτατο ένζυµο
Amylase και στο στοµάχι το Lipase, στη συνέχεια προωθούνται στο λεπτό έντερο.
Για να ολοκληρωθεί όλη η πεπτική διαδικασία προωθούνται πεπτικά υγρά από τη
χολή και το συκώτι.

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ.
Τα ένζυµα δεν είναι µικροοργανισµοί.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι ζωντανοί µικροοργανισµοί οι οποίοι µπορούν να
πολλαπλασιασθούν. ∆ιαφέρουν επίσης και από τα ολιγοστοιχεία. Εάν αποµονωθούν
από ζωντανά κύτταρα και κρυσταλλοσκοπηθούν, µπορούν κάτω από την κατάλληλη
θερµοκρασία και σε επαφή µε νερό να δραστηριοποιηθούν.
Επειδή λοιπόν τα ένζυµα δεν είναι µικροοργανισµοί, µπορούµε να σκεφτούµε ότι δεν
είναι και ζωντανοί οργανισµοί. Εάν σκεφτούµε όµως ότι αυτοί κατευθύνουν και
δραστηριοποιούν όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, µπορούµε να πούµε ότι έχουν
κάτι ζωντανό µέσα τους.
Τα ένζυµα δεν είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερµοκρασίες και η δράση τους ( ζωή )
είναι µικρής διάρκειας. Αφού δηµιουργηθούν είναι περίπου 45 ηµέρες ενεργά στον
οργανισµό, βεβαίως κατά τη διάρκεια του µεταβολισµού του οργανισµού
αντικαθίστανται
επανειληµµένως. Εάν ένζυµα αποµονωθούν και στεγνωθούν καταλλήλως ,τότε
µπορούν
να διατηρηθούν για πολλά χρόνια και να χρησιµοποιηθούν και αποτελεσµατικά.
Οι εργασία των ενζύµων διαφέρει ανάλογα σε ποιό σηµείο του σώµατος δρουν.
∆εν πρέπει ποτέ να νοµίζουµε ότι εκτελούν µία ασήµαντη εργασία στον οργανισµό.
Για κάθε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισµού, αντιστοιχούν µερικές εκατοντάδες ή
και µερικές φορές χιλιάδες ενζύµων. Έχοντας υπόψη του τον τροµακτικό αριθµό των
ενζύµων του σώµατος ειδικός ερευνητής ενζυµατολόγος
MASSARONI
WATTANABE υπολόγισε ότι ο αριθµός των ενζύµων του ανθρώπινου οργανισµού
ανέρχεται σε πενήντα έως και εξήντα δισεκατοµµύρια!!
Στην πραγµατικότητα όµως ποτέ δεν µπορούµε να τα µετρήσουµε µε ακρίβεια.
Για ποιό λόγο όµως είναι αναγκαίος ένας τόσο µεγάλος αριθµός ενζύµων;
Γι αυτό υπάρχει µόνο µία εξήγηση:
Τα ένζυµα είναι οι ρυθµιστές του έξυπνου ανθρώπινου οργανισµού. Τα διάφορα είδη
συνεργάζονται µε µία καταπληκτικά ακριβή µέθοδο .H αποτελεσµατικότητα της
συνεργασίας είναι τέλεια.
Ακολουθούν µία πορεία τάξεως, και εργάζονται µέρα και νύχτα χωρίς διακοπή.
Όµως ο άνθρωπος υφίσταται διαταραχή των ενζύµων, όταν υποφέρει από πυρετούς,
από δηλητηριώδη αέρια, από συντηρητικά τροφίµων, από τεχνικά βελτιωτικά των
τροφών, από φυτοφάρµακα, από φάρµακα, από εντοµοκτόνα, από ραδιενεργά υλικά,
από νιτρικά οξέα, από τα απορρυπαντικά, από ορµόνες του περιβάλλοντος, από
έλλειψη βιταµινών στις τροφές µας,
από την πολυφαγία, βουλιµία, από τη χρήση οινοπνευµατωδών
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και ναρκωτικών, από την µη κατανάλωση πόσιµου νερού κ.λ.π. Aυτή η διαταραχή
των ενζύµων εξασθενίζει τον οργανισµό σε επικίνδυνο βαθµό. Η ύπαρξη των
ενζύµων είναι ζωτικής σηµασίας.
Μετάφραση από το γερµανικό βιβλίο ΕΜ Αλάτι
Πως επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιασµός του ΕΜ Χ αλατιού .
Το αυθεντικό ΕΜ Χ αλάτι είναι τόσο πολύτιµο ,ώστε ο καθηγητής Dr Teruo
Higa,έγραψε στο βιβλίο του ΕΜ Χ Αλάτι που κυκλοφορεί στην Ιαπωνική και
Γερµανική γλώσσα ,τη συνταγή για τον πολλαπλασιασµό του σε συνδυασµό µε το
αλάτι της Gueranda (βόρεια Γαλλία).
Ανακατεύουµε 100 γραµµάρια ΕΜ Χ αλάτι µε 1 κιλό φυσικό αλάτι από την
Gueranda
Ψεκάζουµε το µείγµα διαδοχικά επί τρείς ηµέρες µε το ΕΜ Χ εκθέτοντάς το
συγχρόνως στον ήλιο για να στεγνώσει. To καλά στεγνωµένο αλάτι το βάζουµε σε
ένα γυάλινο δοχείο µε καπάκι και το αφήνουµε 3 εβδοµάδες για την ζύµωση. Μετά
από αυτές τις 3 εβδοµάδες θα µπορούσαµε να πούµε ότι το αλάτι έχει ωριµάσει, η
γεύση του είναι γλυκιά και κατά 70% έχουν µεταφερθεί οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες
του ΕΜ Χ αλατιού.
EM HELLAS
Βουλιαγµένης 249
Τηλ.210 9765464
Emhellas@otenet.gr
www.emhellas.com
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